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Fremad
I forbindelse med konfliktens ophør udtaler K L ’s formand Tor
kild Simondsen:
»Nu glæder vi os i kommunerne over, at socialrådgiverne er tilba
ge på deres arbejdspladser, ikke mindst til gavn for borgerne, som 
har måtte undvære socialrådgivernes ekspertice i så lang tid«.
Torkild Simondsens bemærkninger kan ikke tilsidesætte de van
skeligheder, der er opstået lokalt ved arbejdets genoptagelse - men 
den afkræfter den angst der hos nogle har været, at socialrådgive
re måske kunne undværes.
Under konflikten har socialrådgivere været kritiseret for, at vi sat
te de bistandssøgendes tarv tilside for vores ege%>lønforbedring.

V i havde noget svært ved at komme igang med vort socialpolitiske 
budskab og hele tiden medinddrage det i argumentationen.

Mange medlemmer har i læserbreve også efterlyst en fagpoli- 
tisk/socialpolitisk debat og holdning.
Dansk Socialrådgiverforenings placering i den offentlige bevidst
hed skal ikke være, at det var dem der konfliktede 154 dage for 
lønfremgang. Dansk Socialrådgiver forening skal genindtage den 
socialpolitiske position, der gav os medindflydelse på den social
politiske udvikling, og som gav et helt andet udgangspunkt for vor 
fagforeningspolitik.

DS’s gamle arbejdslinie med, at det socialpolitiske og fagfore
ningsarbejdet skal styrke hinanden må vurderes, forfriskes og ge
noptages.
Det er ikke et spørgsmål om nu at blive inaktiv som fagforening, 
og det er heller ikke spørgsmålet om at vi altid efterfølgende tager 
stilling til den eksisterende socialpolitik.

Det er meningen at vi viderefører vor faglige linie, men at vi på det 
socialpolitiske også bliver udadvendt aktiv.
Skal Dansk Socialrådgiver forening i 1983 kunne bruge den styrke 
der - trods alt - har ligget i den langvarige konflikt, må den tilføres 
en socialpolitisk styrkeposition.
I evalueringen af konflikten må det derfor indgå, hvordan man lo
kalt som centralt kan bruge den offentlighed socialrådgivere har 
fået gennem konflikten og pege frem til overenskomstforhandlin
gerne 1983.
Carsten Andersen 
formand
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Samarbejdet med den 
øvrige fagbevægelse, må 
udvikles i tiden fremover
I den kommende tid må der føres en grundig erfarings
diskussion i Dansk Socialrådgiverforening. De proble
mer der har været under konflikten må analyseres, og 
der bør drages nogle konklusioner, der kan bruges i 
det fremtidige fagforeningsarbejde. Jeg vil prøve at bi
drage til denne diskussion ved at tage udgangspunkt i 
nogle af de ting, der skete i Nordjylland.

Det var kendetegnende ved konflikten 
i Nordjylland, at der var en bred støt
te fra den øvrige fagbevægelse, og 
uden at blive særligt lokalpatriotisk 
tør jeg godt vove den påstand, at 
Nordjylland var det sted, hvor man 
bedst fik  udviklet det faglige samar
bejde.
V i har under hele konflikten priorite
ret dette arbejde højt, dels ved at vi 
har haft en arbejdsgruppe, der skulle 
tage sig af kontakten til den øvrige 
fagbevægelse, og dels ved at tillids- 
mændene fra strejkeområderne har 
bevaret kontakten til tillidsmænd fra 
andre faggrupper, her bør især næv
nes det samarbejde, der udviklede sig 
på amtsgården, hvor alle faggrupper 
har bakket os op økonomisk, og i de 
problemer der har været, om hvad der 
var strejkeramt arbejde.

V i har også lagt stor vægt på dette 
fagforeningsarbejde for at styrke os i 
forhandlingerne, det har været vores 
opfattelse, at hvis der skulle flyttes 
brikker ved forhandlingsbordet, var 
det ikke nok med vores egen udhol
denhed, men det blev ganske afgøren
de at vinde forståelse for vores kamp i 
brede dele a f befolkningen.

Kontakt til alle fagforeninger
Ved strejkens start udsendte vi et in
formationsbrev til samtlige fagfore
ninger i Nordjylland, dette blev fulgt 
op af personlige henvendelser til en 
del af disse. Der var steder, hvor vi 
blev mindre godt modtaget, men ale

ne det at vi havde været der havde sin 
betydning, de blev i det mindste klar 
over, at der var en socialrådgiver
konflikt. Efter en lid t stille periode 
besluttede vi at satse på den del af 
fagbevægelsen, der traditionelt står i 
spidsen for de faglige aktiviteter i 
Nordjylland. Det viste sig at være en 
rigtig taktik, idet disse fagforeninger 
gjorde meget for at støtte os økono
misk, og ved udtalelser til offentlighe
den, her bør især nævnes de faglige 
sammenslutninger Socialarbejdernes 
Fællesudvalg, S iD ’s Fællesledelse og 
Byggefagenes Samvirke.

1. maj
I Aalborg var vi så heldige, at der kun 
var een 1. maj demonstration a f be
tydning, vi undgik således ophidsede 
diskussioner om, hvilken demonstra
tion vi skulle deltage i. Nogle vil må
ske mene, at deltagelse i 1. maj de
monstrationer ikke har den helt store 
betydning, men det skulle senere vise 
sig, at netop vores optræden på denne 
demonstration skulle få en positiv be
tydning for støtten til vores videre 
kamp.

Det bør nævnes, at der fra starten af 
konflikten har været et fantastisk 
samarbejde med de lock-out ramte ty
pografer. Dette samarbejde betød 
blandt andet, at to faggrupper fra 
henholdsvis LO- og FT F  området lær
te at respektere hinanden, og en del af 
de fordomme, som har været fra beg
ge sider om hinandens arbejde, for
svandt ved dette bekendtskab.

Lock-outen
Der kom yderligere gang i solidari
tetsarbejdet op til lock-outen og tiden 
derefter. Især blev de offentligt ansat
tes organisationer klar over, at lock
out våbenet v il blive brugt ved fremti
dige overenskomstforhandlinger. 
Dette førte blandt andet til, at en 
gruppe tillidsmænd inden for FTF- og 
akademikerområdet tog initiativ til, 
at der blev udsendt over 2000 indsam
lingslister til tillidsmænd over hele 
landet, med en opfordring til at give 
en dagløn til socialrådgivernes kamp.

Ved starten a f lock-outen besluttede 
vi at indkalde til en faglig demonstra
tion den 25. august. V i indhentede til
sagn om støtte fra en række faglige 
organisationer, disse navne blev så 
trykt på en plakat, det blev sendt 
rundt til alle fagforeninger og uddan
nelsesinstitutioner i Nordjylland, med 
en opfordring til at bakke op om de
monstrationen. Under det forarbejde 
der var med demonstrationen, viste 
det sig at der i meget brede kredse var 
forståelse for vores konflikt. Det var 
ikke alle fagforeninger, der fulgte op
fordringen, men vores henvendelse er 
blevet diskuteret, og det er ikke så rin
ge endda. V i ved også, at der i flere 
fagforeninger har været afstemninger 
om støtte til os, og Arbejdernes Fæ l
lesorganisation i Aalborg, der tidlige
re havde afslået at markere sig i denne 
konflikt, blev presset til at komme 
med en udtalelse, hvori man opfor
drede til en forhandlingsløsning. Det 
skal også nævnes, at socialrådgiverne 
i de små kommuner opsøgte lokale 
fagforeninger, og det resulterede 
blandt andet i støtte fra så fjerne ste
der som SiD i Å rs  og SiD i Støvring. 
Der var også en del kommunekonto
rer, hvor der blev vedtaget støtteer
klæringer underskrevet a f tillids
mænd fra samtlige faggrupper.

Inden demonstrationen indkaldte vi 
fagforeningerne i Aalborg til et møde 
for at orientere nærmere om konflik-
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Fortsat. . .
ten, der mødte repræsentanter fra 16 
organisationer, hvilket var ganske 
pænt. Demonstrationen, med over 
1000 deltagere og værftsorkesteret i 
spidsen, var højdepunktet for dette 
fagforeningsarbejde og for strejkeak
tiviteterne i det hele taget.

Man kan stille sig det spørgsmål: 
Hvordan var det muligt at etablere et 
så bredt fagligt samarbejde? Jeg me
ner, at der især er tre forklaringer:

- A t  der i Nordjylland i de senere år 
har udviklet sig et samarbejde mellem 
L O  området og de offentlige ansattes 
organisationer, og at der er en traditi
on i Nordjylland fo r  fagligt enhedsar
bejde på tværs a f  politiske opfattel
ser.

- A t  klubben a f socialrådgivere i A a l
borg kommune har været repræsente
ret i det lokale fællestillidsmandskol- 
legie, der består a f fællestillidsmænd 
fra  en række store arbejdspladser i 
Aalborg. Der har ikke altid været fo r
ståelse fo r  dette arbejde i kredsfore
ningen, men det viste sig nu, at dette 
pionerarbejde kom os tilgode.

- A t  vi fra  starten prioriterede dette 
arbejde højt, blandt andet ved at ned
sætte en fagforeningsgruppe.

Bedre forståelse
Under konflikten har der blandt 
kredsforeningens medlemmer udvik
let sig en langt større forståelse for, at 
vi også i fremtiden må gå aktivt ind i 
samarbejdet med den øvrige fagbevæ
gelse. Der kan fremover ikke være no
gen tvivl om, at vi skal deltage i de 
faglige enhedsdemonstrationer 1. 
maj. Den støtte, vi har fået, er også 
forpligtende, vi kan ikke bringe os i 
en situation, hvor man kommer og 
spørger - hvor var I henne, da vi kald
te til aktion, vi støttede jo jer, den
gang I var i konflikt.

Det står også klart, at ved fremtidige 
overenskomstforhandlinger må vi 
søge et nærmere samarbejde med den 
aktive del af fagbevægelsen. Ved disse 
overenskomstforhandlinger lykkedes 
det i alt for høj grad at isolere de 
grupper, der gik i aktion, fra afgøren
de faglige organisationer. L O ’s støtte 
til typograferne begrænsede sig til det 
lovmæssige pengebeløb, og vores 
egen organisation FT F  glimrede ved 
sin passivitet. Skal der i fremtiden ske 
virkelige forbedringer vedrørende 
løn- og ansættelsesforhold bliver det 
nødvendigt at aktivisere en langt bre
dere del a f fagbevægelsen.

Aktivitet og sammenhold
Det, der har været kendetegnende ved 
arbejdet i Nordjylland, har været, at 
det var udadvendt, ligeledes har det 
været præget a f samarbejde på tværs 
af forskellige politiske opfattelser. 
Der er under konflikten opbygget et 
sammenhold, der uden tvivl v il kunne 
holde efter konflikten, ligesom aktivi
tetsniveauet har været højt, det har 
været få, der har sat sig tilbage i læne
stolen og har været fornærmede over, 
at de var i konflikt. De holdninger, 
som der har været givet udtryk for her 
i bladet om, at vi ikke skulle være gået 
ud i denne konflikt, har på ingen må
de været dominerende i Nordjylland, 
og det betragtes nærmere som en 
form for bagklogskab, som man godt 
kunne have været foruden. Den må
de, vi har ført kampen på, har haft 
stor betydning for den anerkendelse, 
vi har vundet i den øvrige fagbevægel
se, vi er nu placeret som en del af den 
progressive fagbevægelse i Nordjyl
land.

Aktionsenhedens metode
Jeg mener, at en a f konklusionerne på 
denne konflikt må være, at Dansk So
cialrådgiverforening har placeret sig 
som en del a f den fagbevægelse, der 
har valgt kampens vej fremfor den 
samarbejdslinie, der er dominerende i 
fagbevægelsens top. V i må også have 
lært, at et bredt fagligt samarbejde 
kræver tid til at udvikle sig, og at det 
må ske efter aktionsenhedens metode, 
det vil sige, at man prøver at skabe 
aktivitet omkring de ting, man er eni
ge om på tværs a f forskellige politiske 
opfattelser. Det kan ikke fremover 
være vores forenings opfattelse, at vi 
skal sætte os uden for samarbejde, 
fordi tingene ikke lige sker på den må
de som vi kunne tænke os, og vi må 
undgå sådanne bemærkninger, som 
der var i den sidste skriftlige beretning 
om Brøndbykonferencen i 1980, der 
ikke blev tillagt nogen betydning, for
di vi ikke fik  de beslutninger igennem, 
som vi mente var rigtige.

Samarbejdet med den øvrige fagbe
vægelse har også medvirket til at af
klare nogle ting internt i foreningen. 
De sekteriske og ekstreme tendenser, 
der har været i foreningen, har vist sig 
ikke at bære brugbare i en faglig 
kamp, hvor det gælder om at vinde 
forståelse for ens krav. Ligeledes har 
den - alt eller intet politik - som nogen 
har gjort sig til talsmand for, vist sig 
at være forkert, og den har også været 
i modsætning til de erfaringer, som 
den traditionelle fagbevægelse har op

bygget gennem arbejdskampe i årtier.

Der er gennem konflikten skabt et 
grundlag for den fagpolitiske udvik
ling i vores forening, der bygger på 
aktionsenhedens metode, det er den 
linie, der bør slå igennem ved de kom
mende generalforsamlinger og ved re
præsentantskabsmødet i februar. 
Konflikten har lært os, at medlemmer 
med forskellige politiske opfattelser 
og medlemmer, der ikke tilhører no
get parti, kan arbejde sammen, når 
man forholder sig konkret til de pro
blemer, der opstår. Deri ligger der en 
styrke for foreningens fremtidige ar
bejde, og de, der vil afvige fra denne 
linie, vil uundgåeligt isolere sig mere 
og mere.
Jens Iversen
Medlem a f kredsbestyrelsen 
i Nordjyllands amt

Modtaget den 14.9.81

Ingen
valgmulighed
Undertegnede kan ganske tilslutte sig 
den kritik af H B  og den opfordring til 
medlemmerne om at vælge en ny le
delse, som Gertrud Birke er frem
kommet med på det seneste i »social
rådgiveren«.

Som situationen er nu, er der kun én 
ting at stemme. Der er slet ikke nogen 
valgmulighed: Foreningens økonomi 
er kørt i sænk - medlemmernes øko
nomiske og moralske ressourcer ræk
ker ikke til fortsat aktion, og K L ’s 
holdning tyder (fortsat) ikke på, at 
der, uanset hvor mange gode kroner 
Yngre Læger og andre måtte forære 
os, vil kunne komme et bedre 
overenskomstresultat end det nuvæ
rende.

Dertil kommer, at vi savner forståelse 
for kravene blandt »almindelige« 
mennesker, hos politikere og andre 
fagorganisationer. Specielt er dette 
sidste katastrofalt hvad angår HK. 
Der kan således kun stemmes JA .
Per Chr. Nielsen 

Modtaget den 9.9.81

Erfaringerne 
skal bruges
Jeg er et a f de forholdsvis gamle med
lemmer, som ikke har været enig i den 
førte politik omkring konflikten.

Det bekymrer mig, at en del medlem
mer, som heller ikke har været enige, 
drager den konsekvens - at undlade at
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betale kontingent. E ller udmelde sig 
af D.S.

Jeg vil kraftigt opfordre jer til at und
lade et sådant skridt. Hvis vores fore
ning skal komme ud over amatørsta
diet, må vi have aktive i fagforenin
gen, som har arbejdet i foreningen 
mere end 5 år og har nogle års praksis 
på bagen. Det er i orden at være pas
siv - men det er ikke i orden at gå og 
smække med døren uden at have for
søgt at ændre de ting, som man er 
utilfreds med.

Derfor stil op til repræsentantskabet, 
hovedbestyrelse m.m. eller få nogle 
ind, som vil støtte jeres synspunkter. 
Det er mere værdig fagforeningspoli
tik. Jeg har ikke været enig i den førte 
politik - men jeg er bestemt ikke inter
esseret i en helt ny hovedbestyrelse. 
De dyre erfaringer, der nu er høstet, 
må videregives og bruges fremover.

Alice Faber 
Odense.
Modtaget den 9.9.81

Støt
socialrådgiverne
I  Socialstyrelsens personaleblad 
»SOS« har nedenstående indlæg væ
ret trykt.

I Kommunernes Landsforening (KL) 
har man længe og heroisk holdt stand 
i arbejdskonflikten med socialrådgi
verne. Ja! Arbejdskonflikten har så
gar ført til Danmarkshistoriens første 
lock-out fra en offentlig arbejdsgivers 
side. K L  viser skam, hvordan offent
lige arbejdsgivere effektivt fører løn
kamp. I hvert fald er konflikten kom
met til at løbe så meget længere og er 
blevet så meget mere bitter end de 
øvrige konflikter mellem offentlige 
arbejdsgivere og -tagere. M on ikke 
forklaringen skal søges i, at K L  er et 
fundamentalt udemokratisk organ i 
den forstand, at foreningen er fjernet 
fra den direkte vælgerkontrol. De an
svarlige politikere i foreningen vil 
nemlig kun blive vurderet af deres 
vælgere på den politik, de har stået 
for i deres lokalkommune. Men hvor 
vil K L ’s formelle ledelse blive holdt 
ansvarlig for den benhårde og usmidi
ge forhandlingspolitik, den har ført 
over for socialrådgiverne? Ingen ste
der.

Jeg tror, at dette er den overvejende 
grund til, at socialrådgiverkonflikten 
er trukket så længe ud til skade for de 
sociale brugere i komunerne, en ska

de, som vanskeligt kan opgøres øko
nomisk, og som først vil vise sig på 
længere sigt (bl.a. i form a f mere ar
bejde til socialrådgiverne, når de en
gang kommer i arbejde igen). Og heri 
ser jeg den væsentligste grund til at 
støtte socialrådgiverne. Støtten er ik 
ke kun en økonomisk støtte fra én 
lønmodtagergruppe til en anden, men 
nok så væsentlig en politisk støtte, 
som skal demonstrere vores modstand 
mod den undergravning a f landets so
ciale system, som K L ’s hårde linie er 
udtryk for. Naturligvis er det de valg
te politikeres pligt og ret, når de i o f
fentlige institutioner kommer til at 
optræde i rollen som arbejdsgivere, at 
varetage andre samfundsgruppers in
teresser over for de offentligt ansatte, 
men denne magtudøvelse bliver san
delig meget problematisk, når po liti
kerne som i K L  kommer til at svæve 
frit i luften, fjernet fra de vælgere, 
hvis interesser de formodes at vareta
ge. På mig virker det nærmest, som 
om KL-politikerne sidder på penge
kassen, ligesom forrige århundredes 
gårdmænd sad på sognekassen, nem
lig som om det var deres egen kasse, 
der skam kan bruges til noget mere nyt
tigt en den nøtt en god socialservice er 
té. Konsekvensen af denne lange ar
bejdskonflikt er jo en forringet social
service, og det på grund af en så ringe 
økonomisk gevinst, som socialrådgi
vernes nederlag v il give.

Men det forekommer også ejendom
meligt, at kommunerne således afgiv
er beslutningskompetencen til et cent
ralt organ som K L, når det dog var 
meningen med det kommunale selv
styre, at beslutningerne skulle tages 
decentralt, nær det lokalsamfund, 
som de får konsekvenser for. Hvis det 
f.eks. var politikerne i min egen kom
mune, som gav udtryk for, at de ville 
give den sociale service en så lav prio
ritering, hvis det var dem, der havde 
trukket langhalm med socialrådgiver
ne i flere måneder om et rådighedstil
læg på 700 kr. eller en lønramme
fremgang på 350 kr. om måneden, så 
ville jeg ikke have stemt på dem næste 
gang. Nu v il jeg i stedet lade være 
med at stemme på dem, fordi de har 
givet forhandlingskompetencen fra 
sig til et organ, der som K L  er uden 
ansvar over for vælgerne. Og ind til 
valget vil jeg tilkendegive min po liti
ske mening ved at støtte socialrådgi
verne.

Men ét er, at K L ’s demokratiske 
grundlag for at føre lønpolitik er 
tvivlsomt. Et andet spørgsmål er, 
hvorfor K L  fører den politik, som or

ganisationen gør. Her kommer man 
ikke uden om et andet vigtigt principi
elt spøgsmål, nemlig det, som kom
mer til udtryk i det faktum, at de 
kommunalt uddannede socialform id
lere har indgået en overenskomst med 
kommunerne, der giver dem 7 gange 
så meget som det beløb, der skiller K L  
og socialrådgiverne. Dette ifølge 
H K ’s udregninger. Man kunne fristes 
til at spørge, hvorfor K L  ikke varetog 
borgernes interesser noget bedre ved 
indgåelsen a f den overenskomst, når 
de nu er så ømme over udgifterne til 
socialrådgiverne. Men vigtigere er det 
nok at overveje, om vi som samfunds
borgere og specielt som fagfolk i soci
alvæsenet kan være tjent med den po
litik, der her demonstreres. K L  er ty
deligvis ude på at udradere gruppen 
af uafhængigt uddannede socialråd
givere i forvaltningen til fordel for 
den gruppe a f ansatte, som er oplært 
og uddannet i kommunernes eget 
regi. Det kan man jo så godt forstå, 
for herved får kommunerne bl.a. en 
forfremmelsesmulighed for deres 
egne ansatte ind i systemet. Proble
met er, hvordan dette v il påvirke det 
sociale servicesystem. A f  hvem og 
hvorfor vil ansatte i kommunerne 
blive udpeget til forfremmelse gen
nem en gratis socialform idleruddan
nelse? V il socialform idlerne ikke i 
højere grad komme til at identificere 
sig med det administrationssystem, 
som de har tjent sig op i, end de friere 
uddannede socialrådgivere? Jeg vil ik
ke på nogen måde så m istillid til soci
alform idlerne, men heller ikke de kan 
være blinde for den fare, der nødven
digvis følger med, at de overordnede i 
admnistrationerne får øgede magtbe
føjelser gennem muligheden for at 
forfremme i stedet for kun at ansætte. 

I hvert fald er det min mening, at bru
gerne vil være bedst tjent med en for
nuftig balance melem den administra
tive erfaring, som socialform idlerne 
kan bidrage med, og den mere system
uafhængige vurdering, som social
rådgiverne formodes at kunne give.

Den politiske konflikt, der ligger i 
ovennævnte, er ikke en, man kan tage 
stilling til ved kommunevalget i no
vember, fordi den køres administra
tivt gennem K L ’s lønpolitik over for 
socialrådgiverne. Jeg har valgt at tage 
stilling til den ved at støtte socialråd
giverne for efter ringe evne at medvir
ke til, at de kommer ud af denne kon
flik t med skindet på næsen.

T il disse politiske betragtninger kom
mer en række mere specifikt fagfore
ningsmæssige argumenter for at støtte
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socialrådgiverne, særlig angående rå
dighedstillægget. Dem vil jeg im idler
tid udelade her, fordi de så ofte har 
været fremført i andre sammenhænge 
under overenskomstforhandlingerne.

PS: Medarbejderne i Socialstyrelsen 
har indtil dato sendt 6.000 kr. til jer, 
og indsamlingen fortsætter.

Ditte Nova Hansen.
Modtaget den 9.9.81

Neutron
bomben
Socialrådgiverne i Roskilde amt, for
samlet til medlemsmøde d. 1. septem
ber 1981, protesterer på det kraftigste 
mod Reagans beslutning om at igang
sætte produktionen a f neutronbom
ben.
Neutronbomben er et angrebsvåben, 
der udsletter grænsen mellem konven
tionel krig og brugen af kernevåben. 

Med dette våben er atomkrigen ryk
ket et uhyggeligt stykke nærmere.

Stop neutronbomben 
Stop konfrontationspolitikken 
Stop oprustningen og den dødsensfar
lige leg med en tredie verdenskrig!

Socialrådgiverne i Roskilde amt 
v. mødets dirigent,
Sussi Handberg 
Modtaget den 9.9.81

En kommentar 
til konflikten 
og forliget
Socialrådgiverne - og især de som var 
strejkeramt - har gjort et fantastisk 
stykke arbejde under denne lange 
konflikt. Der har været aktioner lan
det over, indsamlinger, gøgl og teater 
og ikke mindst har de holdt hovedet 
højt trods privatøkonomiske proble
mer.

De er uden tvivl et bedre resultat vær
dig.
Kunne et bedre resultat ikke opnås via 
forhandling, ja så hellere ingenting, 
for det forlig, der ligger til urafstem
ning nu, er værre end ingenting.
Det smager a f endnu et splittelsesfor
søg fra K L ’s side, som vi oveni købet 
selv accepterer. Vores fagforening li
der i forvejen under forskellige ansæt
telsesvilkår. Diskussionen om tjene-

stemænds stemmeret i herværende 
konflikter er et tydeligt eksempel på, 
hvordan disse forskelle udmynter sig i 
indre splittelse.
Nu ser det ud til, at vi skal til at ud
vælge dem a f os, der er bedst 
egnede!!! til at tiltræde en lønramme 
18 (eller hvilke kriterier bliver det dog 
ikke, de skal udvælges efter? De 225 
stk).
Det burde være et klart nej til den 
slags forskelsbehandling.
- V i bør have ens ansættelsesvilkår.
- V i bør være lige lønnede - alle op i 
18 ellers intet og ingen fedterøvstillæg 
til os, tak.

Det fremskridt, som HB  siger forliget 
er, på vejen mod at alle kommer i en 
højere lønramme, er for mig at se kun 
et tilbageskridt.
Med sådan et resultat af denne lange 
konflikt, hvordan skal vi da nogen
sinde kunne mande/kvinde os mere 
sammen end vi har gjort her de sidste 
4 mdr. og få gennemført noget som 
denne konflikt end ikke har drejet sig 
det mindste om, men som ikke desto 
mindre piner mangen en socialrådgi
ver dagligt. Tænk på Hammelrappor
ten:

- bedre arbejdsforhold
- mindre sagspres
- større mulighed for at udnytte sin 
uddannelse etc.

Og nu hvor socialrådgiverne, især fra 
de strejkeramte kommuner skal tilba
ge efter 4 mdr.s fravær. Hvilket sags
pres ligger der ikke og venter? Oveni 
købet uden lovning på vikaraflast
ning.

Hvor mange monstro bliver syge her 
til efteråret?

Efter min mening burde vi for længst 
have stoppet og være gået til forligs
mandsinstitutionen. Der har jo aldrig 
været nogen forhandlingsvilje fra 
K L ’s side. K L  har bare ventet på, at vi 
selv skulle barbere vores krav, så be
høvede de jo ikke ulejlige sig med at 
opstille nogle forslag. Det har vi vel
villigt gjort. Gang på gang er vi kom
met med et nyt udspil, som havde bar
beret kravene fra sidste gang.

Og her står vi nu - splittede - frustre
rede - nærmest ruinerede - med et 
kæmpe oprydningsarbejde forude, og 
K L  har vundet ikke alene en økono
misk, men også en psykologisk sejr.

Vibeke Hallas 
arbejdsløs socialrådgiver.

Modtaget den 10.9.81.

Kære Bodil, 
Gerda, Karen 
og alle I andre
V i synes, det er beskæmmende at læse 
vort fagblad for tiden, mere beskæm
mende end det har været nogen sinde.
Da Dansk Socialrådgiverforening fo r
måede at flytte socialrådgiverne fra 9. 
lønramme til 13. lønramme, da vi fik  
14-17 lønramme, da vi fik  en række 
avancementsstillinger i Mødrehjæ l
pen, i Reva og på andre arbejdsområ
der, da var der ikke tale om udmeldel
ser. Javist, vi havde andre hoveder i 
hovedbestyrelsen, men vi har hele ti
den haft de hovedbestyrelser, vi selv 
valgte eller havde muligheder for at 
vælge. Hvis vi ikke er tilfredse med 
den hovedbestyrelse vi har for tiden, 
ja, så må de ældre og mere besindige 
gå ind i det faglige arbejde. Det ville 
være godt for os alle, mens vi alle mis
ter noget ved enten at forlade Dansk 
Socialrådgiverforening eller tale meg
et om at gøre det.

Hvis vi ønsker et læseværdigt blad, 
ja, så kan redaktionen jo i hvert fald 
ønske en medlemsskare, der kommer 
med indlæg om socialpolitik, om me
toder inden for socialt arbejde, om 
forskningsresultater, men ingen re
daktion kan vel lave et læseværdigt 
blad uden at blive fodret, ja helst 
stopfodret, så der er valgmuligheder 
for redaktionen.

Indlægget fra Gertrud Birke var ved
kommende, men desværre post fe
stum. Det ville have været fint, hvis 
du Gertrud var kommet med indlæg
get på et tidspunkt, hvor det kunne 
være indgået i overvejelserne inden 
første afstemning, da havde det været 
endog meget brugbart.

Endelig er der den konflikt, der synes 
at dukke op nu: Tjenestemænd ctr. 
overenskomstansatte. Carsten Ander
sen var den første, der lagde ud med 
spørgsmålet: Skal tjenestemændene 
have lov til at være med i de afstem
ninger, der foretages, når der er kon
flik t inden for faget. Karen Madsen 
spiller bolden videre. Det ligger i lu f
ten, det er nok tjenestemændene, der 
er skyld i, at stemmerne lå, som de lå. 
De kunne jo koldt og kynisk kaste de 
andre ud i lønkamp. V i tror såmænd 
mange tjenstemænd afholdt sig fra at 
stemme, også at en del stemte blankt, 
men selvfølgelig har der også været 
dem, der stemte nej eller ja. Men - og
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der ligger problematikken nok - hvor
for har foreningen ikke udskrevet 
større strejkekontingenter fra starten, 
det er ikke rimeligt, at tjenestemæn- 
dene ikke har skullet yde større øko
nomisk bidrag, ingen tvivl om det. 
Karen Madsen kommer med et for
slag om, at tjenestemændene skulle 
have indbetalt en nettoløn, ja måske 
og måske ikke, tjenestemændene ville 
jo i givet fald ikke kunne henvende sig 
på bistandskontoret og havde heller 
ikke den mulighed, som de lock-oute- 
de socialrådgivere havde, at tage an
det arbejde. Men at gøre tjeneste
mændene til syndebukke for kon flik
ten, det er ikke rimeligt.

Såfremt tjenestemændene fratages 
muligheden for indflydelse på fagets 
lønmæssige vilkår, så kunne man 
tænke sig, at det næste skridt måtte 
blive dannelsen a f en fraktion af tje- 
nestemænd inden for Dansk Social
rådgiverforening. V ille  det være en 
fordel for sammenholdet i forenin
gen?

Med venlig hilsen 
Aase Wantzin 
Evelyn Leuchsenring 
Modtaget den 11.9.81

Sprogbruget i 
Socialrådgiveren
Undertegnede socialrådgivere har 
fundet det påfaldende, at H B ’s med
lemmer fuldkomment har manglet si
tuationsfornemmelse, når der har væ
ret lejlighed til at udtale sig offentligt 
under konflikten.

Der har tidligere her i bladet været 
flere læserbreve, som med eksempler 
har påpeget det uheldige i, at sprog
bruget i »Socialrådgiveren« befinder 
sig på et prim itivt niveau. Der henvi
ses bl.a. til følgende læserbreve: Finn 
Wetter f . 12.8.81, Hanne Mette Krab
be d. 27.8.81 og L e if  Schiby d. 
19.8.81.

V i kan fuldt ud tilslutte os denne kri
tik, idet vi henviser til Henrik Mathia- 
sens indlæg i særdeleshed og Carsten 
Andersens ledere i almindelighed.

Som eksempler kan nævnes Henrik 
Mathiasens indlæg d. 29.7.81, Car
sten Andersens leder d. 12.8.81 samt 
lederen d. 5.8.81.

Et a f de væsentligste elementer i en 
socialrådgivers arbejde er kommuni
kation, hvilket bl.a. vil sige evnen til 
at formulere sig sådan, at man kan

form idle en viden videre til en hvilken 
som helst målgruppe. Dette kan være 
vanskeligt, men det må alligevel være 
et rimeligt forlangende, at medlem
merne af DS’s hovedbestyrelse har til
egnet sig sådanne færdigheder inden 
for området, at de kan udarbejde et 
indlæg til et offentligt tilgængeligt 
fagblad som »Socialrådgiveren« uden 
anvendelse af de mest vulgære ud
tryk.

Der er grund til at formode, at H B ’s 
sprogbrug har forværret forhand
lingsklimaet under konflikten i så væ
sentlig grad, at et forhandlingsresul
tat kunne være opnået langt tidligere. 
Hvad angår den yderst sporadiske 
presseomtale, er det nok ligeledes en 
rimelig antagelse, at H B ’s sproglige 
facade har gjort det svært for journa
lister at opfatte konfliktens alvor.

På baggrund af omstående v il vi slut
teligt opfordre til, at man på næste re
præsentantskabsmøde drøfter, hvor
vidt det er acceptabelt fremover at la
de foreningens hovedbestyrelse bevæ
ge sig på det sproglige niveau, som 
under hele konflikten har været domi
nerende.
Med venlig hilsen,
Mette Mathiasen 
Birthe Harritz 
Find  Hald
Modtaget den 11.9.81

Danmark ud af Nato 
Nato ud af Danmark!
I disse dage gennemføres de hidtil 
største NATO-øvelser siden den an
den verdenskrig. I titusindvis af NA- 
TO-tropper - bombefly, der fylder 
luftrummet, krigsskibe landsætter en 
strøm af NATO-tropper osv. Disse 
tropper, deres fly og flådeenheder 
øver sig ikke i at beskytte og forsvare 
det danske folk, således som N ATO - 
tilhængerne påstår. Tværtimod afhol
der disse tropper generalprøve på en 
ny verdenskrig, som USA kynisk 
planlægger.
Samtidigt finder en aggressiv Warsza- 
wapagt-øvelse sted i Østersøen - også 
den største nogensinde. Denne øvelse 
er vendt imod specielt det polske folk, 
men udgør samtidig en del a f Sovjets 
og Warszawapagtens aggessive krigs- 
foreberedelser.

Danmark kommer til at stå i skudlini
en mellem disse to supermagter og det 
danske fo lk v il komme til at betale 
regningen for disse krigsliderliges 
kamp om verdensherredømmet.

Derfor må alle der vil bekæmpe krig 
og alt hvad det medfører a f ulykker 
for det danske og alle andre fo lk  i hele 
verden, vende sig imod disse øvelser 
og de to store supermagter og deres 
militærpagter.

Danmark som er en del a f den ene 
aggressive militærpagt - N A TO  - er 
fuldstændig underlagt U S A ’s planer 
om at gøre Danmark til en militærba
se - derfor må vi kræve D A N M A R K  
UD  A F  N A TO  - N A TO  UD  A F  
D A N M A R K , samtidigt med at vi ven
der os mod den anden militærmagt 
Warszawapagten - ingen af disse fo r
bereder sig på at støtte folkenes 
kamp.

I Danmark er nu stiftet en front imod 
krig, reaktion og fascisme - nemlig de 
forberedende komiteers, som blev 
stiftet på en konference d. 29. august. 
A lle  der ønsker at bekæmpe krigen 
må støtte denne fronts arbejde for at 
bekæmpe krigen.
Venlig hilsen 
Lise Goldschmidt 
Modtaget 11.9.81

Bagklogskab
Kommentar til Gertrud Birkes indlæg 
den 27.8.81

Lad  os prøve at undgå bagklogskab 
fo r  fremtiden.

Det er ikke fair, Gertrud, når du blan
der din analyse af konflikten sammen 
med valgflæsk for Carsten Andersen. 
Det er så nemt at være bagklog - og 
altid stødende. D in analyse a f kon
fliktens muligheder kan være nok så 
korrekte, men vidste du ikke det, alle
rede da konflikten var på trapperne? 
Den gang var du også kun til stede i 
»kulisserne«, og kunne da sagtens ha
ve ytret dig som medlem a f forenin
gen. Det havde været finere a f dig, 
hvis du havde benyttet denne mulig
hed.
Det virker, som om »Information« 
har været Carsten Andersens talerør 
gennem hele konflikten, hvilket næp
pe kan bebrejdes den avis. Næste 
gang vil det være ulig meget bedre, 
hvis formanden selv har mod til klart, 
utvetydigt og velforberedt at fremføre 
sine synspunkter direkte over for 
medlemmerne. Også selvom han ved, 
han er i mindretal. Også selvom hans 
formandspost derved ville kunne 
komme i fare.

Nu er vi alle blevet klogere, og jeg 
tror på, at de dyrekøbte erfaringer, vi 
har fået, vil blive brugt. T il november
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møder alle op på generalforsamlin
gen. Der v il vi kræve af hinanden, at 
vi markerer vore fagpolitiske stand
punkter tydeligere, sådan at valg af 
repræsentanter i højere grad end tid li
gere kan udtrykke medlemmernes 
krav til deres politiske ledelse.

Indtil nu har utilfredshed med ledel
sen alt for ofte blot resulteret i valg af 
nye hoveder. Den går ikke!

Fagforeningsarbejde skal læres af alle 
foreningens medlemmer. De, der er 
valgt til tillidsposter, skal have mulig
hed for at lære denne side af sagen 
grundigt at kende.
Konflikten har været et lærestykke.

Kostbar? Javel! Men en lærdom, som 
ikke nemt går i glemmebogen.

Karen Rotne 
medlem a f  H B  1977/78 
Modtaget den 14.9.81

Gensvar
til Karen Rotne
På et medlemsmøde sagde du engang - 
medlidende - at jeg så gerne ville være 
formand, og at jeg så nødigt ville slip
pe taburetten.

Du følger dette op i din kommentar til 
Gertrud. Du læser forbandet dårligt, 
hvis du ikke har opfattet mit klare, 
utvetydige og velforberedte syns
punkt på faglig politik. Jeg redegjor
de for dette på repræsentantskabsmø
det i 1981 og blev valgt på det. Jeg re
degjorde for det i artikler i bladet 
»(Kugler til medlemmerne)«, og det 
fremgår også af mit oplæg til KTU - 
urafstemningen. Problemet er, at 
flertallet a f H B  skamroste mig til gen
valg - repræsentantskabsmødet valgte 
mig - og derefter gennemtrumfer HB 
en direkte modsat politik som ikke 
har været drøftet på repræsentant
skabsmødet.
Carsten Andersen 
formand

Samarbejdsregleme er 
blevet »moderniseret«
Indenfor fagretten går tingene som bekendt så gelinde, 
så gelinde - i hvert fald når det drejer sig om forbed
ringer til lønmodtager siden.

Det er snart 100 år siden, arbejdsgi
verne og De Samvirkende Fagfor
bund blev ulykkeligt enige om ar
bejdsgivernes enevældige ret til at »le
de og fordele« arbejdet.
Denne uret eksisterer stadig - også på 
det offentlige område, hvor den jo 
dog ellers ikke kan være begrundet i 
den private ejendomsret til produkti
onsmidlerne.
Om ledelsesretten så fortsat er ganske 
enevældig v il man vel kunne diskute
re. Under alle omstændigheder er én 
a f de formildende ingredienser - sam- 
arbejdsreglerne - netop atter engang 
blevet »moderniseret« - eller »sprog
ligt og praktisk opstrammet«, som 
ændringerne også er blevet benævnt.

Ændringerne i »Bestemmelser for 
samarbejde og samarbejdsudvalg« på 
det kommunale område kommer efter 
en tilsvarende ændring på statsområ
det, jvf. budgetministeriets C irk. nr. 
199 af 21. november 1979.

Hvis der er nogen, der synes, det klin
ger bekendt, så er det nok fordi tids
punktet vækker minder om det skæn
dige »dyrtidstyveri«, som Folketin
gets flertal på samme tidspunkt fandt 
det for godt at begå. Ændringerne i 
SU-reglerne har lønmodtagerne - lige
som ferieforlængelsen - således selv 
betalt.
Jamen, så har vi vel i det mindste til 
gengæld fået demokrati på arbejds
pladserne??
Nåh - det er nu så meget sagt - men 
visse ændringer er der dog tale om.

De er ganske vist endnu ikke blevet 
paragraferede, men der er underteg
net protokollater, som i øjeblikket be
arbejdes:
- Samarbejdsudvalgsmedlemmer, der 
ikke samtidig er tillidsmænd, opnår 
samme beskyttelse som tillidsmænd 
(jvf. § 3,2).
- Der nedsættes - således som det og
så findes på det private område - et 
»samarbejdsnævn« (Kommunernes 
Samarbejdsnævn) på nationalt niveau 
og med repræsentanter fra aftalepar
terne - det v il sige hovedorganisatio
nerne på begge sider a f bordet.

- Strukturen kommer derefter til at se 
således ud:

Samarbej dsnævn 

Koordinationsudvalg (jfr. § 16.1) 

evt. Hovedsamarbejdsudvalg (jfr § 1.2) 

Samarbejdsudvalg (jfr. §1.1) 

evt. Kontaktudvalg (jfr. § 4)

- Samarbejdsnævnet skal være »an
keinstans« (under forudsætning af 
enighed om noget sådant på lavere 
niveau), det skal »fortolke«, det kan 
være behjælpeligt med at etablere SU- 
og koodinationsudvalg og det skal 
være behjælpeligt med uddannelses
programmer for SU-medlemer.

- I  de tilfælde, hvor der af kommu- 
nalbestyrelsen/amtsrådet eller af et 
kommunalt/amtskommunalt udvalg 
skal træffes afgørelse i spørgsmål, 
som er omhandlet i samarbejdsregler- 
nes §§ 9 og 10, skal det pågældende 
SU fremsende referat a f SU ’s behand
ling af sagen til borgmester/amts- 
borgmester/udvalgsformand med 
henblik på, at referatet indgår i det 
baggrundmateriale, rådsmedlemmer- 
ne/udvalgsmedlemmerne får.

- Der sker iøvrigt diverse sproglige 
opstramninger.

- Ændringerne søges gennemført se
nest d. 31.12.81.

En undersøgelse, som Socialforsk
ningsinstituttet lavede i 1971 doku
menterede, at de offentligt ansatte var 
utilfredse med den indflydelse, de 
kunne opnå gennem SU-arbejdet. 
Først og fremmest mente man, at SU- 
medlemmerne blev orienteret så sent i 
beslutningsprocessen, at de stod uden 
reel indflydelse.

Også med de nye ændringer må man 
desværre konstatere, at det kun er 
frynser, der er klippet i ledelsesretten. 
Dette skal dog ikke forhindre T S-til- 
lidsmænd i - i samarbejde med illids- 
mænd fra tilgrænsende orgar isatio
ner - at benytte også SU-regler le i det 
daglige faglige arbejde - men uden il
lusioner!

Kurt Eriksen
Afdelingssekretær i Århus og 
medlem a f Lønudvalget
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Kursus
Den sociale højskole 
i Århus

»Rådgivning 
i forbindelse med 
samlivsophør«
Del 1:30. november - 4. december 1981, 
extematkursus, Den sociale højskole, 
Århus.
Del II: 1. -  5. februar 1982, internatkur
sus, Pindstrup centret, Pindstrup. 
Opholdsudgifter i forbindelse med in
ternat udgør kr. 1025,-.
Tilmelding til kurset sker skriftligt di
rekte til efteruddannelsesafdelingen, 
Den sociale højskole, Søndervangen 90, 
8260 Viby J., tlf. 06- 14 23 66. 
Ansøgningen skal indeholde oplysnin
ger om navn, adresse, ansættelsessted 
samt uddannelse og afslutningsår. 
Ansøgningen skal være os i hænde se
nest d. 26. oktober 1981.
Se iøvrigt kursuskoordineringsudval
gets oversigt efteråret 1981 eller Den so
ciale højskoles kursusfolder/DSH-nyt 
primo oktober.

Danmarks Astma 
Allergiforbund

Miljøsaneringskursus
Tid og sted
23. - 26. november 1981 på Vingsted-
centret ved Vejle
Formål
Det har igennem de senere år vist sig at 
være formålstjenligt i forbindelse med 
en allergologisk undersøgelse i visse til
fælde at forsøge at sanere patientens 
miljø for forskellige allergifremkalden
de stoffer. Den mest famlende periode 
er nu ved at være til ende, og det skulle 
være muligt at viderebringe vor viden til 
specielt interesserede indenfor dette om
råde.
Deltagere
Man har planlagt et kursus for 40 delta
gere med særligt kendskab til arbejdet 
indenfor allergiklinikker. Deltagerne vil 
i første række blive udvalgt blandt sy
geplejersker, socialrådgivere, ergo- og 
fysioterapeuter, som kan forventes at 
komme til at virke som »miljøsanører« i 
tilknytning til deres arbejdssted. Hvis 
kurset ikke fuldtegnes, kan andre inter
esserede indenfor området komme i be
tragtning.
Kursusafgift
Afgiften bliver max. 1.500 kr. afhængig 
af, hvor megen støtte der kan fremskaf
fes. Prisen indkluderer fuld forplejning 
og ophold i kursustiden.
Program
Lektionerne vil omfatte følgende em
ner:
Allergiske sygdomme: Astma, rhinitis, 
allergiske hudsygdomme 
Husstøvmidens bologi 
Skimmelsvampes biologi 
Bolig
Praktisk miljøsanering 
Sociallovgivning
Kommunikation med den allergiske 
familie.

. . .fortsættes

fortsat. . .

Det er hensigten, at kurset skal afsluttes 
med forslag om fremtidig uddannelse af 
miljøsanører. Kurset afsluttes ikke med 
eksamen, men der kan udstedes bevis 
for gennemførelse af kurset.
I tilfælde af overtegning vil tilmeldings
datoen være afgørende.
Nærmere oplysninger 
Danmarks Astma-Allergiforbund 
St. Strandstræde 21, 3.
1255 Kbh. K.
T lf. 01- 15 65 37, tirs. og tors. 10-14.

o

Arskursus
Århus 1982
De sociale højskolers Årskursus, Århus 
påbegyndes januar 1982 og afsluttes 
november 1982.
Ansøgning og vejledning vedrørende 
adgangskriterier rekvireres fra:
De sociale højskolers Årskursus, Søn
dervangen 90, 8260 Viby J. T lf. 06- 14 
23 66.
Ansøgningsfristen udløber den 30. ok
tober 1981.
Optagelse finder sted primo november
1981.
Generelle adgangskriterier:
1. Ansøgeren skal være uddannet soci

alrådgiver/socionom i mindst 5 år. 
Afgangsbevis (fotokopi) fra en aner
kendt uddannelsesinstitution i Skan
dinavien skal vedlægges ansøgnings
skemaet.

2. Ansøgeren skal kunne dokumentere 
mindst 3 års beskæftigelse i socialt 
arbejde inden for den sidste 5 års pe
riode.

3. Ansøgeren må have suppleret sin 
grunduddannelse med en faglig rele
vant efteruddannelse af en samlet 
varighed på mindst 150 timer.

4. Ansøgeren må være i besiddelse af 
tilstrækkelig engelskkundskaber til 
at følge undervisning på engelsk og 
læse engelsk faglitteratur.

Ændring af skoleåret:
Som følge af bortfald af vikartilskud i 
perioden 1.9.1981 -31.12.1981 har Års
kursus måttet ændre terminerne, såle
des at Årskursus påbegyndes primo ja 
nuar 1982 og afsluttes ultimo november
1982. Ju li måned 1982 vil være under
visningsfri.
Vikartilskud og orlov:
Fra januar 1982 til november 1982 for
ventes at være ca. 11 vikarportioner til 
rådighed i et studieforløb over 10 måne
der.

Orlov
og mulighederne for tjenestefrihed for
handles mellem ansøgerne og den på
gældende institution.
Optagelse
Såfremt der måtte være flere ansøgere 
som opfylder de generelle adgangsbetin
gelser, end hvad der vil kunne optages, 
sker optagelsen efter point.
Oplysning herom vil fremgå af vejled
ningen.
I henhold til tidligere praksis kan kvali
ficerede ansøgere fra andre faggrupper 
optages med dispensation fra de gene
relle adgangskriterier.

Kursus

Problemløsning i 
familien
Mål
A t øge deltagernes forudsætninger for 
at ændre dysfunktioner i Familien. 
Indhold
Præsentation af Haleys Brief Therapy 
Model.
Der vil på kurset blive mulighed for at 
arbejde med emner som: Forældre-børn 
relationer, barnet som syndebuk, skole
problemer, arbejdsløshed, vold i famili
en, skilsmisse, død.
Kursets form
Eksternatkursus. Værkstedskursus skif
tende mellem korte lektioner, rollespil 
og gruppearbejde. Instruktion på en
gelsk.
Kurset henvender sig til personer som 
arbejder professionelt med familier, så 
som læger, sundhedsplejersker, lærere, 
børnehavepædagoger, sagsbehandlere i 
amter og kommuner.
Kurset afholdes: i kliniklokalerne, Ba
negårdsplads 6, 2.tv. Århus.
Tid:
Fredag d. 20.11. kl. 19. til søndag d. 
22.11. kl. 16.
Kursusgebyr: 700 kr.
Sidste frist for tilmelding: 1.11. 
Deltagerantal: max. 20.
Underviser:
Dr. Tony Manocchio, The Centre for 
Therapeutic Communication, London. 
Arrangør:
Lærer Hanne Lillelund, Banegårds
plads 6, 8000 Århus C. Tlf. 06- 12 44 
40.

Kursus

Psykodrama
Mål
A t øge deltagernes kendskab til brugen 
af drama i psykoterapien.
Indhold
Kort teoretisk præsentation af meto
den. Idet forskellige teknikker præsen
teres, vil disse blive brugt i praksis. Kur
susdeltagerne forventes at ville arbejde 
med egne problemer.
Form
Eksternatkursus. Instruktion på en
gelsk.
Kurset henvender sig til læger, sygeple
jersker, psykologer, socialrådgivere og 
andre der arbejder med mennesker med 
følelsesmæssige problemer.
Kurset afholdes: i kliniklokalerne, Ba
negårdsplads 6, 2,tv.
Tid: Fredag d. 30.10. kl. 19. til søndag 
d. 1.11. kl. 16.
Kursusgebyr: 700 kr.
Deltagerantal: min 15. max. 20. 
Underviser: Dr. Tony Manocchio, The 
Centre for Therapeutic Communicati
on, London.
Arrangør: Hanne Lillelund, Bane
gårdsplads 6, 8000 Århus C. T lf. 06- 12 
44 40.

Sidste frist fo r  tilmelding: 10. oktober.
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Kredsgeneralforsamlinger 
november 1981

I henhold til Dansk Socialrådgiverforenings love § 24 indkaldes 
der herved til følgende kredsgeneralforsamlinger

Kredsforening:
København og Frederiskberg 
kommuner

Tid:
21.11. kl. 09.30

Sted:
Folkets Hus, Rømersgade

Københavns amt 20.11. kl.
21.11. kl.

19.00 - 22.00
09.00 - 17.00

Byggefagenes Hus, 
Lygten 18.

Frederiksborg amt 20.11. kl.
21.11. kl.

19.00 - 22.00
10.00 - 15.00

Afdelingskontoret, Slotsgade 53, 
l.sa l, 3400 H illerød

Roskilde amt 28.11. kl. 10.00 - 16.00 Foreningernes Hus, 
Vestergade 17, Roskilde

Vestsjællands amt 28.11. kl. 10.00 Vestsjællands mødecenter, 
Ruds Vedby

Storstrøms amt 25.11. kl. 19.00 Medborgerhuset, »Kirkeskovs- 
pavillionen, Skovvej 2, 4760 Vordingborg

Bornholms amt 17.11. kl. 19.30 »Strien«, Set. Mortensgade 48, 
3700 Rønne

Fyns amt 28.11. kl. 09.00 - ca. 18.00 Rosengårdsskolen, Teatersalen, 
5000 Odense C.

Sønderjyllands amt 24.11. kl. 19.30 Lokalerne, Storegade 31, Åbenrå

Ribe amt 28.11. kl. 13.00 Smedenes Hus, Glentevej, 
Esbjerg

Vejle amt 21.11. kl. 10.00 Idrættens Hus, 7100 Vejle

Århus amt 20.11. kl.
21.11. kl.

10.30 - 23.00 
10.00 - 16.30

Århus Kongreshus

Ringkøbing amt 28.11. kl. 10.00 Handbjerg forsamlingshus,
Kirkevej 54, Handbjerg, 7830 Vinderup

Viborg amt 21.11. kl. 10.00 - 17.00 Benta’s Cafeteria, Nr. Søby, Højslev

Nordjyllands amt 27.11. kl.
28.11. kl.

19.00 - 22.00
10.00 - 18.00

Festsalen, Psykiatrisk sygehus 
Møllepark vej 10, 9000 ålborg

Færøerne 16.11. kl. 20.00 Elster Olsen, Stossalag 40, Thorshavn

Grønland 18.11. kl. 19.30 Godthåb

Dagsorden
Ifølge lovenes § 26 skal der på kredsforeningens 
ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning og budgetforslag.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Fremlæggelse af kredsforeningens statusregnskab pr. 1.10.
4. Fremlæggelse af kredsforeningens budget for det kommende regn

skabsår.
5. Behandling af udsendte forslag.
6. Valg af kredssekretær, såfremt denne er på valg.
7. Valg af formand, såfremt denne er på valg.
8. Valg af kasserer, såfremt denne er på valg.
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.

10. Valg af intern kritisk revisor samt suppleant for denne.
11. Valg af medlemmer til repræsentantskabet samt suppleanter.
12. Eventuelt.

Kredsbestyrelserne
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Lokalt____
Kreds Københavns amt
Medlemsmøde
onsdag den 14. okt. 1981, kl. 19.30 på 
DSH, store sal, Randersgade 10.

Med følgende dagsorden:

1. meddelelser
2. Drøftelser/vurderinger af

Overenskomstforløbet.

HB vil være repræsenteret på mødet.

Klubber og konfliktregioner er op
fordret til at udarbejde skriftlige re
degørelser (evalueringer) over ok-

forløbet samt til at fremsætte syn
spunkter på medlemsmødet.

Enkeltmedlemmer der ønsker at fore
tage selvstændige vurderinger, er vel
kommen til at fremsende sidde til 
Kredsforeningskontoret senest 14. 
okt. Der kan rekvireres forslag til eva- 
lueringsdisp. ved henvendelse til 
kredsforeningskontoret eller under
tegnede.

Efter medlemsmødet vil bestyrelsen 
søge at samle synspunkter fra de 
modtagne redegørelser og medlems
mødet i en samlet evalueringsredegø- 
relse, der sendes til tillidsmænd og 
HB.

Med venlig hilsen
fo r  bestyrelsen /  E rik  Lund

o

Kreds Arhus amt
Hvad gjorde vi galt?
Der afholdes kredsmedlemsmøde for 
Århus Kredsforening:

tirsdag den 13. oktober kl. 19.30 
i Rosengade 22, store mødelokale.

Medlemsmødet skal bruges til evalue- 
ring/kritik i forbindelse med konflik
ten, således at vi ikke skal begynde 
med Adam og Eva på kredsgeneral
forsamlingen den 20/21.november.

Mød op!!
Kredsbestyrelsen

Stillings
annoncerDen sociale Højskole i Esbjerg

Kursus for praktiklærere
Beskrivelse af Formålet med kurset er at give praktiklærere en 
formål/ orientering om det teoretiske undervisningsstof, 
indhold der er praktikanternes baggrund for praktikken og 

andre dele af socialrådgiveruddannelsens indhold.
Højskolens lærere vil give orientering om de fag
områder, hvor hovedvægten i undervisningen læg
ges i det første studieår. Derudover vil projekt
arbejde blive behandlet.
Der vil i undervisningsformen blive lagt vægt på at 
aktivere deltagerne.

Deltagerkreds Ca. 20 nuværende og kommende praktiklærere 
fortrinsvis fra Den sociale Højskole i Esbjergs 
praktikområde.

Kursusform Internat.
Tid og sted 

Økonomi

Ansøgnings
frist

Mandag den 7. dec. 1981 kl. 12 - fredag den 11. 
dec. kl. 16 på Laugesens Have, 6920 Videbæk.
Højskolen betaler kursusafgift samt ophold og 
kost på kursusstedet. Kørselsgodtgørelse ydes med 
billigste offentlige transportmiddel eller kr. 0,93 
pr. km.
Ansøgning om deltagelse må være Højskolen i 
hænde senest den 30. oktober 1981.

Ansøgning omAnsøgning om deltagelse sendes ad tjenestevejen til 
deltagelse Den sociale Højskole, Storegade 182, 6700 Es

bjerg.

Undertegnede tilmelder sig herved kursus for PR A K T IK LÆ R E R E , der afhol
des på Laugesens Have i perioden 7.-11/12 1981.

Navn: ___________________________________________________________

Uddannelse: ___________________________________________________ _ _

Uddannelsesår: ___________________________________________________

Ansættelsessted: ______________________________________ _______ _

Til medlemmer og annoncører
Vedrørende stillingsopslag i Socialrådgi
veren bedes man være opmærksom på ne
denstående retningslinier:

Dansk Socialrådgiverforenings 
love
§ 5 Hvis det af et stillingsopslag fremgår, 

at der - evt. blandt andre - ønskes an
søgere med uddannelse som social- 
rådgivere/socionom, må stillingen ik
ke søges, før den er opslået ledig gen
nem forbundet.

Hvis det af et stillingsopslag fremgår, 
at ansættelsesvilkårene ikke på for
hånd er godkendt af forbundet, påhvi
ler det medlemmer, der ønsker at 
søge stillingen, at drøfte sagen med 
forbundets ledelse.

Almindelige opslag
Dansk Socialrådgiverforening vil henstille, 
at stillingsopslag i fagbladet som mini
mum indeholder følgende:

1. Ansættelsesmyndighed
2. Tjenestested
3. Tiltrædelsessted
4. Stillingsbetegnelse
5. Den ugentlige arbejdstid
6. Løn- og ansættelsesforhold

Her præciseres, i henhold til hvilken o- 
verenskomst/aftale ansættelsen finder 
sted. Lønramme bør angives.

7. Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen må ikke være under 
14 dage i henhold til KTU-aftale om op
slag af stillinger.

8. Eventuelt øvrige ansættelsesvilkår 
Dansk Socialrådgiverforening accepte
rer bemærkningen »kvalificeret ansø
ger haves«, men ikke, at det er en for

udsætning tor at få stillingen, at man 
har bil.

Opslag med bemærkninger
Dansk Socialrådgiverforenings standard
bemærkninger under de enkelte stillings
opslag vil fremover indskrænke sig til føl
gende:

»For kort ansøgningsfrist«

11



Stillingsannoncer. . .

»Ansøgere bedes rette telefonisk henven
delse til sekretariatet før ansættelsen« 
Når medlemmer anmodes om at henvende 
sig til foreningens sekretariat om en be
stemt stilling, kan der være mange årsa
ger, f.eks. at sekretariatet har supplerende 
oplysninger til interesserede, eller at fore
ningen har løbende forhandlinger om stil
lingen.
»Dansk Socialrådgiverforening kan ikke 
på det foreliggende grundlag afgøre, om 
den løn, der tilbydes, er i overensstemmel
se med foreningens krav« 
»Fuldtidsforsikrede arbejdsløse skal til 
denne stilling have en frigørelsesattest tor 
at få supplerende dagpenge. Evt. ansøge
re kan kontakte arbejdsgiveren og få op
lyst, om frigørelsesattest gives«.

»Dansk Socialrådgiverforening gør op
mærksom på, at du inden ansøgning bør 
kontakte ALU eller de arbejdsløses kon
taktperson i kredsforeningen, for at sikre 
dig, at længst ledig princippet over
holdes«.

Ved ansættelse
Ved ansættelse i en ny stilling er det vig
tigt, at såvel løn- som ansættelsesvilkår 
aftales og nedskrives i et ansættelses
brev.
Ved ansættelsesvilkår forstås, hvorvidt 
man f.eks. er ansat som tjenestemand på 
overenskomst, i henhold til funktionærlo
vens regler osv.
Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i an
sættelsesforholdet, kan medlemmer altid 
henvende sig til sit afdelingskontor eller 
sekretariatet.

Sidste frist
for indrykning af stillingsannon
cer vil for følgende numre være:

Sidste frist:
nr. 22: 14. oktober 
nr. 23: 28. oktober 
nr. 24: 11. november 
nr. 25: 25. november 
nr. 26: 9. december

Udkommer:
28. oktober 
11. november 
25. november 
9. december 

23. december

Københavns området

Færøerne

Leyst Starv
Eitt starv sum avloysari i eitt år fra 1. okto
ber 1981 fyri sosialrådgevara å Almanna- 
stovuni er leyst at sökja.
Sosialrådgevarin verdur löntur sambært 
12. lönarflokk i såttmålanum millum 
Starvsmannafelagid og Föroya Landssty- 
ri.
Skrivlig umsökn verdur at senda Almanna- 
stovuni, Postsmoga 196, Törshavn, i seina- 
sta lagi tann 28. september 1981. 
Almannastovan

Helsinge kommune 
Sagsbehandler
Til Helsinge kommunes social- og sund
hedsforvaltning, bistandsafdelingen, sø
ges en stilling som deltidsbeskæftiget 
sagsbehandler (20 timer ugl.) besat sna
rest.
Stillingen ønskes besat med en kommu- 
nal/socialuddannet eller socialrådgiverud
dannet medarbejder med erfaring i klient
behandling.
Ansættelse og aflønning i øvrigt sker i 
henhold til gældende overenskomst med 
de respektive faglige organisationer. 
Nærmere oplysninger om stillingen vil 
kunne gives ved henvendelse til afdelings
leder Birte Pedersen, telefon (02) 29 48 00, 
lokal 336.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bedes indsendt 
senest den 15. oktober 1981 til Helsinge 
kommune, borgmesterkontoret, Postbox 
10, 3200 Helsinge - mrk. j.nr. 13.704/11-3.

Herlev kommune 
Rådgiver
Ved Herlev kommunes social- og sund
hedsforvaltning er en nyoprettet stilling 
som fastlønnet personlig rådgiver med 
særligt virke i bebyggelsen »Lille Birk
holm« ledig til besættelse snarest. 
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet assistent, en socialpæda
gog eller en socialrådgiver.
Til stillingen er knyttet følgende arbejds
beskrivelse:
1. Den personlige rådgiver vil blive be

skæftiget med de sager, hvori forvalt
ningen skønner, at der er behov for be
skikkelse af en personlig rådgiver - jfr. 
bistandslovens § 33, stk. 1 nr. 2 - for en 
mere intensiv indsats.
Denne personlige rådgivers indsats vil 
overvejende rette sig mod familier med 
bopæl i Lille Birkholm området, lige
som problemstillingen væsentligst vil 
være centreret omkring unge over 15 
år, der har brug for særlig støtte og vej
ledning.

2. Udover indsatsen i enkeltsager skal 
den personlige rådgiver fremskaffe 
egnede emner til hvervet som person
lig rådgiver i de tilfælde, hvor forvalt
ningen træffer beslutning om, at der 
skal beskikkes personlig rådgiver for 
barnet/den unge i henhold til bistands
lovens § 33. stk. 1 nr. 2.
Den personlige rådgiver skal endvidere 
bistå og vejlede de øvrige i henhold til 
bistandslovens § 33, stk. 1 nr. 2 beskik
kede personlige rådgivere i nært sam
arbejde med forvaltningens børnefor
sorgskonsulent, hvorunder dette områ
de henhører.
Herudover vil der blive tale om forskel
lige andre arbejdsopgaver i samarbej
de med børneforsorgskonsulenten, 
navnlig familieplejeanbringelser.

Det skønnes, at arbejdet tidsmæssigt vil 
være ligeligt fordelt mellem de under 1. og 
2. beskrevne arbejdsopgaver.
For en kommunalt uddannet assistent el

ler en socialrådgiver er løn- og ansættel
sesvilkår i henhold til gældende aftale 
med de respektive organisationer.
For en socialpædagog vil løn- og ansæt
telsesvilkår blive fastsat efter nærmere af
tale med Foreningen af kommuner i Kø
benhavns amt.
Skrivtlig ansøgning med personlige data 
og relevante oplysninger om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse indsendes se
nest den 16. oktober 1981 til Herlev kom
munalbestyrelse, rådhuset, 2730 Herlev.

Høje-Thastrup
knmmnnft
søger:

Sagsbehandler
Social- og sundhedsforvaltningen
Ved kommunens social- og sundhedsfor
valtning, afdelingen for bistand og vejled
ning, er en stilling som sagsbehandler le
dig til besættelse pr. 1. noveber 1981 eller 
snarest derefter.
Det er en betingelse for ansættelse som 
assistent, at Dansk Komunalkursus eller 
lignende uddannelse er gennemgået og 
bestået.
Tjenestemandsansættelse kan forventes 
efter tilfredsstillende prøvetid.
Ansættelse og aflønning sker efter gæl
dende regler.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse samt kopi af 
uddannelsesbevis m.v. bedes indsendt til 
Høje-Taastrup kommune, social- og sund
hedsforvaltningen, Selsmosevej 2, 2630 
Tåstrup, senest den 21. oktober 1981.
Det bemærkes, at ansøgningerne vil blive 
gennemgået af personalet i den gruppe/af- 
deling, hvor stillingen skal besættes.

LYNGBY TAARRÆ K  
K O M M U N E

Socialrådgivere
Til social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling søges 2 socialrådgivere 
med tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgere med socialrådgiveruddannelse 
samt kendskab til arbejdet vedrørende 
rådgivning og vejledning, børn og unge, re
validering og vidtgående handicaps samt 
økonomisk hjælp vil blive foretrukket. 
Stillingerne aflønnes i henhold til gælden
de aftale/overenskomst. Erhvervet lønan
ciennitet i tilsvarende stilling kan overfø
res.
Ansøgning med afskrift af eksamensbevi
ser og eventuelle anbefalinger indsendes 
inden den 14.10.1981 til 

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse 
Rådhuset 
2800 Lyngby
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Amtsankenævnet
Sagsbehandler
I amtsankenævnets sekretariat er et vika
riat på 4 måneder ledigt for en sagsbe
handler.
Arbejdet består i behandling af klager over 
afgørelser truffet af de sociale udvalg i pri
mærkommunerne.
Vikariatet ønskes fortrinsvis besat med en 
sagsbehandler, der er kendt med arbejdet 
i en socialforvaltning eller med behandlin
gen af klagesager.
Aflønningen vil finde sted i henhold til 
gældende overenskomst mellem Amts
rådsforeningen i Danmark og den pågæl
dende faglige organisation.
Ansøgning med oplysning om hidtidig be
skæftigelse samt eventuelle refernecer 
bedes indsendt til Roskilde amtskommu
ne, social- og sundhedsforvaltningen, 
Køgevej 80, 4000 Roskilde, således at an
søgningen er forvaltningen i hænde se
nest den 15. oktober 1981.

Ballerup kommune 
Sagsbehandlere
Social- og sundhedsforvaltningen antager 
snarest 5 sagsbehandlere, med uddannel
se som kommuneassistenter/socialrådgi- 
vere. 3 af stillingerne er på 40 timer ugent
lig og 1 på 32 timer ugentligt med tjeneste 
på rådhuset i Ballerup, og 1 stilling på 32 
timer er med tjeneste på delkontoret i 
Skovlunde.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
aftale/overenskomst.

Prøvetid i henhold til ansættelsesbetingel
serne.
Yderligere oplysninger: Fridtjof Herling, 
tlf. 02- 97 05 01, lokal 3552.
Ansøgning bilagt kopier af eksamensbevi
ser og anbefalinger indsendes senest den 
14. oktober 1981 til: Ballerup kommunalbe
styrelse, rådhuset, 2750 Ballerup.

Genopslag

Københavns amtskommunes 
Ungdomscenter 
Socialrådgiver i sekretariatet - 
20 timer ugentligt
I ungdomscentrets sekretariat er en 20-ti- 
mers socialrådgiverstilling ledig til besæt
telse snarest.
Socialrådgiveren skal i samarbejde med 
andre socialrådgivere og med reference til 
ledelsen, forestå visitationen af klienter til 
ungdomscentrets afdelinger, herunder 
forelægge sager til de ugentlige visitati
onsmøder og skal desuden deltage i det 
koordinerende behandlingsarbejde om
kring klienterne, herunder en del møde

virksomhed med primærkommunale sags
behandlere.
Stillingen er en overenskomststilling som 
er indplaceret på skalatrinene 19-26, og 
aflønnes iøvrigt i henhold til overens
komst mellem Socialrådgiverforeningen 
og Amtsrådsforeningen.
Stillingen ønskes besat med en erfaren og 
rutineret socialrådgiver med min. 4 - 5 års 
anciennitet.
Yderligere oplysninger gives ved henven
delse til forstander Kai Knudsen eller vice
forstander Helge Elmeskov i ungdomscen
trets sekretariat på tlf. 02- 94 37 11. 
Ansøgninger bilagt referencer og uddan
nelsespapirer fremsendes SENEST den 
12. oktober 1981 til Københavns amtskom
munes Ungdomscenter, Herlev Hovedga
de 106, 2730 Herlev. (2188-015).

Hillerød kommune 
Sagsbehandlervikar i 
bistandsafdelingen
Til social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling søges en vikar for sagsbe
handler i perioden 1.10.1981 til 30.6.1982. 
Ansøgeren må have kommunal uddannel
se eller uddannelse som socialrådgiver og 
gerne erfaring med arbejdet i en bistands
afdeling.
Yderligere oplysninger kan fås hos eksp. 
sekr. Susanne Holter, tlf. 02- 26 42 00, lokal 
432.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse og uddannelse bilagt kopi af 
eksamensbeviser og eventuelle anbefalin
ger stiles til Hillerød byråd og indsendes 
inden den 15. oktober 1981 til:
Hillerød kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Torvet
3400 Hillerød

LYNGBY TAARBÆ K  
K O M M U N E

Fuldmægtig
søges til social- og sundhedsforvaltnin
gens bistandsafdeling.
Arbejdet omfatter konsulentfunktioner o- 
ver for afdelingens rådgivergrupper, der 
arbejder med rådgivning og vejledning, 
ydelse af økonomisk bistand, revalidering 
og uddannelse samt hjælpeforanstaltnin
ger for børn og unge.
Stillingen ønskes besat med en ansøger 
med indgående kendskab til arbejdet med 
hjælpeforanstaltninger for børn og unge. 
Det bemærkes, at afdelingen har en kon
sulent, der tager sig af børn og unge med 
vidtgående handicap.

Ansøgere må have kommunal eller anden 
relevant uddannelse, dybtgående indsigt i 
bistandslovgivningen samt evne og vilje til 
at inspirere og samarbejde til alle sider. 
Stillingen er normeret i lønramme K 23, og 
fast ansættelse med pensionsret kan for
ventes efter tilfredsstillende prøvetid. Be

gyndelses- og slutløn udgør pr. 1.10.1981 
henholdsvis 11.625 kr. og 12.874 kr. pr. må
ned.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til kontorchef Henning Petersen 
(02- 87 30 00 lokal 2425).
Ansøgninger indsendt på tidligere annon
ce i dagspressen vil komme i betragtning. 
Ansøgning med afskrift af eksamensbevi
ser og eventuelle anbefalinger indsendes 
inden den 14.10.1981 til 
Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse 
Rådhuset 
2800 Lyngby

Stenløse kommune 
Sagsbehandler
Ved kommunens social- og sundhedsfor
valtning er en stilling som sagsbehandler i 
rådgivningsafdelingen ledig til besættelse 
efter aftale.
Stillingen ønskes primært besat med en 
kommunalt uddannet sagsbehandler eller 
socialrådgiveruddannet, men vil også kun
ne søges af personer med social faglig/ 
retslig uddannelse med erfaring inden for 
socialt arbejde.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og den respektive 
faglige organisation.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved 
henvendelse til socialinspektør Per Aa- 
gaard på telefon 02-17 08 00, lokal 214 el
ler fuldmægtig Hanne Falk Johansen, lo
kal 237.
Ansøgning bedes indsendt til Stenløse 
kommune, Byvej 3, 3660 Stensløse senest 
den 14. oktober 1981 bilagt kopi af eksa
mensbeviser samt eventuelle anbefalin
ger.

Søllerød kommune 
Beskæftigelseskonsulent
En stilling som beskæftigelseskonsulent i 
social- og sundhedsforvaltningen er ledig 
til besættelse snarest muligt. 
Ansættelsen er tidsbegrænset til udgan
gen af 1983.
Beskæftigelseskonsulenten er leder af 
ungdomsrådgivningen, og arbejdsopga
verne, der løses i samarbejde med ung
domsrådgivningens 2 øvrige medarbejde
re, består i at medvirke ved etablering og 
drift af kommunale beskæftigelsesprojek
ter, at rådgive og vejlede unge arbejdslø
se, og at udbygge og vedligeholde kontak
ter til virksomheder i kommunen m.v.
Løn efter gældende regler.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse på tlf. (02) 80 15 33 til socialinspek
tør Poul Thordal, lokal 235, eller til vice
kontorchef Leif Hamø, lokal 288. 
Ansøgning bilagt kopier af eventuelle ek
samensbeviser og anbefalinger indsendes 
senest den 14. oktober 1981 til Søllerød 
kommune, personalekontoret, rådhuset, 
2840 Holte.
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Karlebo kommune 
Rådgivere til bistandsafdeling
To kommunalt eller socialrådgiveruddan
nede medarbejdere søges med tiltrædelse 
snarest muligt.
To ledigblevne rådgiverstillinger i et geo
grafisk område ønskes besat snarest. Det 
geografiske område er cpr. opdelt og orga- 
niseret-således, at der er to sekretariater i 
området, og disse sekretariater stiller ialt 
ca. 20 ugentlige sekretærtimer til rådighed 
pr. rådgiver.
Ansøgere med kendskab og erfaring inden 
for bistandslovens område vedr. kontant
hjælp, rådgivning og hjælpeforanstaltnin
ger vil blive foretrukket.
Aflønning i h.t. aftale mellem de forhand
lingsberettigede organisationer.

For kommunaluddannede med socialfor
midleruddannelse (§ 818) og nogle års er
faring i arbejde i en bistandsafdeling, vil 
man forsøge stillingen indplaceret i løn
ramme K 18.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
indhentes hos afdelingsleder Jørgen Klau- 
sen, tlf. (02) 86 44 11, lokal 369.
Ansøgning indsendes inden den 
14.10.1981 til Karlebo byråd, rådhuset, 
2980 Kokkedal.

Søllerød kommune 
Sagsbehandlervikariat
I social- og sundhedsforvaltningen, bi
standsafdelingen, Langebjerg 4, 2850 Næ
rum, bliver et vikariat som sagsbehandler 
under barselsorlov ledigt med 30 timer 
ugentlig i perioden 1. november 1981 - 1. 
maj 1982.
Pågældende skal indgå i en af bistandsaf
delingens 4 behandlergrupper.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet medarbejder eller en social
rådgiver.
Stillingen er klassificeret som assistent i 
lønramme K 10/12 eller som socialrådgiver 
i lønramme K 14/17. Begyndelses- og slut
løn for assistenter udgør f.t. 6.844,02 kr. og 
7.584,71 kr. og for socialrådgivere f.t. 
7.177,05 kr. og 7.968,93 kr. pr. måned. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til ekspeditionssekretær Inge-Li- 
se Jacobsen, tlf. (02) 80 15 33, lokal 243, el
ler til socialrådgiver Lysette Mandrup, 
Nærumgruppen, lokal 236.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser og 
eventuelle udtalelser indsendes senest 
den 14. oktober 1981 til 
Søllerød kommune, personalekontoret, 
rådhuset, 2840 Holte.

Københavns |||||||||
Kommune
Døgninstitution:

Københavns kommunes skole- og behandlingshjem »Spanager«:

Socialrådgiver i LR 14/17
En nynormeret stilling som socialrådgiver er ledig til besættelse snarest.
Spanager er netop blevet omstruktureret til et skole- og behandlingshjem med plads til 
30 miljø- og skoleretarderede børn af begge køn i den undervisningspligtige alder.
Der ønskes henvendelse fra ansøgere, der er villige til at indgå i et meget tæt samarbejde 
med de øvrige medarbejdere (pædagoger, lærere og psykolog). Erfaring fra døgninstituti
onsarbejde er en fordel, men ingen betingelse.
Nærmere oplysninger (jobbbeskrivelse) fås ved henvendelse til viceforstander Solveig 
Munkholm eller forstander Ib Egebæk på tlf. 03- 82 00 13.
Ansøgningsfristen udløber 14 dage efter dette blads dato.
Ansøgning fremsendes til forstander Ib Egebæk, Københavns kommunes kostskole 
»Spanager«, Spanagervej 14, 4623 LI. Skensved.

Genopslag

Værløse kommune
Sagsbehandler
Grundet ophør af socialrådgiverkonflikten genopslås heltidsstilling som sagsbehandler i 
bistandsafdelingen til besættelse pr. 1.11.1981. Stillingen ønskes besat med socialråd
giver eller en kommunalt uddannet. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende af
tale.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Randi Andersen, tlf. (02) 48 01 00. - Tidli
gere modtagne ansøgninger vil fortsat komme i betragtning.
Ansøgning med kopi af eksamensbevis samt oplysning om tidligere ansættelse indsen
des senest den 20.10.1981 til Værløse kommune, løn- og personalekontoret, Stiager 2, 
3500 Værløse.

Københavns amts sygehus 
i Gentofte 
Socialrådgiver
En stilling som socialrådgiver er ledig til 
besættelse pr. 01.12.1981 eller snarest mu
ligt.
Arbejdsområdet vil være somatiske afde
linger, og den ugentlige arbejdstid vil være 
30 timer.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.
Afsøgning, bilagt kopi af eksamensbevis, 
imed oplysning om alder og tidligere be
skæftigelse bedes sendt til ledende soci
alrådgiver Ruth Nordfalk, Københavns 
amts sygehus i Gentofte, psykiatrisk afde
ling, Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup 
senest den 15.10.1981. (21523-015).

Sjælland og øer

Rødby kommune 
Social- og sundhedsforvaltningen

Sagsbehandler
En heltids stilling som sagsbehandler i so
cialforvaltningen er ledig til besættelse pr. 
1.11.81 eller snarest derefter.
Stillingen omfatter rådgivning og vejled
ning til voksne med vidtgående fysiske og 
psykiske handicaps samt dagpengeop
følgning.

Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver, en kommunalt uddannet sagsbe
handler eller en person med anden rele
vant uddannelse.
Løn- og ansættelsesforhold efter gælden
de overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Vagn- 
Aage Nielsen, tlf. (03) 90 14 14, lokal 295. 
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt eksa
mensbevis og evt. anbefalinger, indsen
des senest den 15. oktober 1981 til social- 
og sundhedsforvaltningen, Fruegade 7, 
4970 Rødby.

Børnehjemmet Allerupgård
Holbæk
Socialrådgiver
Børnehjemmet Allerupgård, som er en in
stitution under Holbæk Amts Plejehjems
forening, og som har overenskomst med 
Vestsjællands amtskommune, har en fuld
tidsstilling som socialrådgiver (40 timer 
ugentlig) ledig til besættelse pr. 1. oktober 
1981, eller snarest herefter.

Pågældende må være i stand til at indgå 
et frugtbringende samarbejde med hjem
mets ledelse og 7 pædagoger, 
løvrigt indebærer arbejdet koordination af 
kontakten mellem biologiske forældre, in
stitution, skoler og anbringende myndig-
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heder. Aflønning sker i henhold til over
enskomst mellem Amtsrådsforeningen i 
Danmark og Dansk Socialrådgiverfore
ning, med aflønning efter skalatrin 19-26 
plus tillæg 5.874,- kr.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt kopi af 
eksamenspapirer og evt. anbefalinger sti
les til Bestyrelsen for Allerupgård og sen
des til forstander Ejvind Pedersen, Alle
rupgård, Kalundborgvej 213, 4300 Holbæk 
inden den 1. oktober 1981.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås hos forstanderen på tlf. 03- 43 12 99. 
Det kan oplyses, at kvalificeret ansøger 
haves.

Slagelse kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandlere
Til social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling søges til 1. november 1981 
eller snarest en sagsbehandler på fuld tid 
samt en sagsbehandler på deltid, 20 timer 
ugentligt, yderligere søges til tiltrædelse 
medio oktober en barselsvikar med en 
ugentlig arbejdstid på 20 timer. 
Stillingerne ønskes besat med socialråd
givere eller med ansøgere der er kommu
nalt uddannede sagsbehandlere.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende aftale/overenskomst mellem 
Kommunernes Landsforening og de re
spektive faglige organisationer. 
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevis 
m.v. samt oplysninger om tidligere be
skæftigelse bedes inden den 15. oktober 
1981 sendt til Slagelse kommune, perso
nalekontoret, Rådhuset, 4200 Slagelse.

Genopslag

Rønne kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandlervikar indtil 
31. december 1981 ved Social- og sund
hedsforvaltningen er ledig til besættelse 
snarest.
Stillingen ønskes besat med en kommu
nalt uddannet medarbejder eller en social
rådgiver med nogen erfaring i sags- og kli
entbehandling i en socialforvaltning. 

Arbejdet består hovedsageligt i rådgivning 
og vejledning, administration af kontant
hjælpsydelser, opfølgning af sygedagpen
gesager, revalideringssager og forberedel
se af pensionsansøgninger m.m.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i 
henhold til overenskomst mellem vedkom
mende faglige organisation og Kommu
nernes Landsforening.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialinspektør Finn Lykke- 
gaard, tlf. (03) 95 45 45, lokal 235. 
Ansøgning med relevante oplysninger 
fremsendes senest den 14. oktober 1981 
til
Social- og sundhedsforvaltningen 
Postboks 70 
3700 Rønne

Storstrøms amtskommune

Socialkonsulenter
Ved social- og sundhedsforvaltningens socialtjeneste, distriktskontoret for Lolland, der 
er beliggende på Rødbygård, Rødbyhavn, er 1,25 stilling som socialkonsulent ledig til be
sættelse pr. 1. oktober 1981 eller snarest derefter.
Fra distriktskontoret yder socialtjenesten socialrådgivning over for amtskommunens so
ciale institutioner, specialskoler og sygehuse, ligesom der ydes konsulentbistand over 
for kommunerne, herunder specialrådgivning i klientsager. Endvidere foregår visitation 
til og fra institutioner via socialtjenesten.
Stillingerne vil kunne søges af socialrådgivere, kommunalt uddannede sagsbehandlere 
og omsorgsuddannede, idet muligheden for deltidsansættelse vil kunne komme på tale. 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Evt. ansættelse som 
hjemmevejleder vil ske på tjenestemandsvilkår.
Yderligere oplysning om stillingerne kan fås hos fuldmægtig Flemming Mather, Distrikts
kontoret for Lolland, tlf. (03) 90 55 00.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt ønske om 
eventuel deltidsansættelse bilagt eksamensbeviser og anbefalinger bedes indsendt in
den 15. oktober 1981 til Storstrøms amtskommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., mrk. 
j.nr. 5-13-02-4-701-2-81.

Holbæk kommune 
Social- og sundhedsforvaltningen 
Sagsbehandlere
Ved social- og sundhedsforvaltningen i Holbæk er 2 stillinger som sagsbehandlere ledige 
til besættelse snarest muligt.
Arbejdsområdet vil hovedsageligt omfatte klientbehandlende sager herunder familiesa
ger med opsøgende arbejde, økonomisager, ansøgninger om førtidspension m.v., hvorfor 
stillingerne ønskes besat med kommunalt uddannede sagsbehandlere/socialrådgivere 
med erfaring indenfor bistandslovens område.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse på telefon (03) 43 93 11, lo
kal 208 eller 209.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af 
eksamensbeviser og evt. udtalelser, indsendes senest den 13. oktober 1981 til Holbæk 
kommune, byrådssekretariatet, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Næstved kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandlere
I forvaltningens bistandsafdeling er 2 stillinger som sagsbehandlere ledige til besættel
se snarest.
Stillingerne ønskes besat med ansøgere, der har en kommunal socialuddannelse, social
rådgiveruddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. 
Bistandsafdelingen består af 7 grupper å 4 sagsbehandlere + 11/2 sekretærer.
Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos ekspeditionssekretær Steen Lind Erik
sen, tlf. (03) 73 02 33.
Ansøgning med oplysning om uddannelse, nuværende og tidligere beskæftigelse, ved
lagt kopi af eksamensbeviser og evt. anbefalinger, fremsendes senest den 14. oktober 
1981 til
Næstved kommune
Rådhuset
4700 Næstved
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Haslev kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
En stilling som socialrådgiver eller kom
munalt uddannet sagsbehandler - 40 timer 
ugl. - er ledig til besættelse 1. november 
1981 - eller efter aftale.
Stillingen er foreløbig tidsbegrænset til 
den 1.3.1983.
Aflønning og ansættelsesforhold efter 
gældende overenskomst.
Arbejdet vil i væsentlig grad omfatte fort
sat integrering af unge Vietnam-flygtnin- 
ge i det danske samfund, sagsbehandling - 
herunder etablering af arbejdsforhold, ud
dannelsesforhold m.m.
P.g.a. arbejdets særlige karakter må an
søgere være indstillet på, at forskudt ar
bejdstid i et vist omfang kan forekomme, 
ligesom arbejdsopgaverne i løbet af inte
greringsperioden i et stigende omfang vil 
blive henlagt til socialforvaltningen. 
Konsulent fra Dansk Flygtningehjælp vil 
være til rådighed frem til sommeren 1982. 
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til fuldmægtig Birthe Jørgensen, tlf. 
(03) 69 22 32, lokal 218.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, samt kopi af 
eksamensbeviser, anbefalinger og evt. ud
talelser, bedes inden den 15. oktober d.å. 
sendt til:
Det sociale Udvalg
Rådhuset
4690 Haslev

Fyn

Dansk Flygtningehjælp 
Socialrådgiver/ 
socialmedarbejder 
Til Dansk Flygtningehjælps midlertidige 
afdeling på Fyn søges sanrest muligt en 
socialrådgiver/socialmedarbejder i forelø
big 1 år.
Pågældende må have erfaringsmæssig 
baggrund og uddannelse til at kunne vare
tage fællesorientering om samfundet, per
sonlig rådgivning af flygtningene, tilmå
ling af hjælp og hjælpeforanstaltninger 
svarende til bistandslovens regler, samt 
arbejde med arbejdsplaceringer og revali
deringslignende foranstaltninger. 
Ovennævnte stilling vil eventuelt kunne 
besættes på baggrund af aftale om mid
lertidig udlån/orlov fra nuværende ansæt
telsesforhold.
Løn aftales i henhold til gældende over
enskomst.
Ansøgning og referencer bilagt eksamens
papirer fremsendes til:
Dansk Flygtningehjælp

Administrationschef Elon Henriksen, 
Kronprinsessegade 4,1002 København K, - 
inden den 15.10.1981.

Kvalificeret ansøger haves.

Ryslinge kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og 
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse snarest muligt.
Arbejet vil omfatte klientbehandling, vej
ledning og rådgivning inden for bistands
lovens område samt visse pensionssager. 
Stillingen kan søges af socialrådgivere el
ler kommunalt uddannede sagsbehandle
re med erfaring i socialt arbejde. 
Aflønning og ansættelse i h.t. overens
komst mellem Kommunernes Landsfore

ning og de respektive fagorganisationer. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
indhentes ved henvendelse til fuldmægtig 
Hasse Christensen, tlf. (09) 67 11 10. 
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse samt kopi af 
eksamenspapirer m.v. indsendes senest 
den 15. oktober 1981 til:
Ryslinge kommune 
Hestehavevej 57 
5856 Ryslinge

Jylland

RIBE AMTSRÅD
Social- og sundhedsforvaltningen 

Socialrådgiver
Under Ribe amtsråd med tjeneste indtil vi
dere ved Centralsygehuset i Esbjerg, er en 
halvtidsstilling som socialrådgiver ledig til 
besættelse snarest muligt.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver 
forening.
Nærmere oplysninger om stillingen fås 
ved henvendelse til socialrådgiver Birgit 
Schultz, telefon 05- 18 19 00, lokal 2847. 
Ansøgning, mrk. 42-25-81, stiles til Ribe 
amtsråd, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 
Ribe, og skal være amtsrådet i hænde se
nest den 19. oktober 1981.

Sagsbehandler
Med tjeneste i social- og sundhedsforvalt
ningen er en stilling som sagsbehandler 
ledig til besættelse pr. november 1981 el
ler efter aftale.
Arbejdet består i forberedelse af sager til 
forelæggelse for revaliderings- og pensi
onsnævnet samt rådgivningsopgaver 
overfor kommunernes socialforvaltninger. 
Ansøgere med socialrådgiveruddannelse 
eller relevant kommunal uddannelse vil 
blive foretrukket.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og vedkommendes for
handlingsberettigede organisation. 
Nærmere oplysninger om stillingen fås 
ved henvendelse til afdelingsleder Ingrid 
Garvold, tlf. 05- 42 00 44, lokal 332. 

Ansøgning, mrk. 42-41-81, stiles til Ribe 
amtsråd, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 
Ribe, og skal være amtsrådet i hænde se
nest den 19. oktober 1981.

Viborg amtskommune 
Socialcentret
Pr. 1. januar 1982 decentraliseres social
centret. Der vil herefter være områdekon
torer i Thisted (Nord), Skive (Midt) og Vi
borg (Syd), der varetager kommunerådgiv
ningen og alle klientrettede opgaver (for
beredelse af sager om førtidspension, bør- 
nerådgivning, undersøgelser). Ved områ
dekontorerne vil der være ansat sagsbe
handlere med uddannelse som: jurist, psy
kolog, socialrådgiver og læge (konsulent) 
samt assistenter. De ansatte må være ind
stillet på et tværfagligt samarbejde.

Til områdekontor Nord i Thisted søges:

Områdekontorieder
Områdekontorlederen har ansvaret for, at 
de til områdekontoret henlagte opgaver 
udføres. Der er ved områdekontor Nord 
normeret ialt 13 stillinger. Områdekontor
lederen må udover en solid socialfaglig 
baggrund være i besiddelse af erfaring 
med hensyn til forhandling og administra
tion.
Stillingen er normeret som ekspeditions
sekretær med aflønning på skalatrin 35, 
37, 39 og 41. Det er en tjenestemandsstil
ling med en prøvetid på 2 år.
Ansøgningen mærkes 32-74.

Socialrådgiver
Der særligt vil skulle varetage sagsområ
det førtidspension og kontakt med klien
ter på institutioner og værksteder. Foregå
ende kendskab til området vil være en for
del. God skriftlig formuleringsevne nød
vendig.
Stillingen aflønnes i henhold til overens
komst mellem Amtsrådsforeningen i Dan
mark og Dansk Socialrådgiverforening. 
Ansøgningen mærkes 32-78.

Stillingerne ønskes besat snarest. Der vil 
eventuelt kunne blive tale om udstatione
ring af 1-2 måneders varighed i socialcen
trets sekretariat i Viborg.
Nærmere oplysninger vil kunne fås ved 
henvendelse til socialcenterleder Ruth 
Krogh, tlf. (06) 62 33 00, lokal 335. 
Ansøgningerne mærkes som nævnt og 
sendes senest den 15. oktober 1981 til Vi
borg amtsråd, Skottenborg 26, 8800 Vi
borg.
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Kursusleder ved 
Ålborg Universitetscenter
Vedrørende opslag i nr. 19/81: »Stilling 
som kursusleder« er lønsatsen beklagelig
vis forkert, skal være lønramme 21. P.g.a. 
bladets sene fremkomst forlænges ansøg
ningsfristen til den 14.10.1981.

Sønderborg kommune 
Sagsbehandler
I Social- og sundhedsforvaltningen er føl
gende stillinger som sagsbehandler ledige

- 1 fuldtidsstilling med virkning fra den 1.
januar 1982,

- 1 vikarstilling - fuldtidsbeskæftiget - for
en periode indtil 31.12.1981 resp. 31.1. 
1982.

Stillingerne kan søges af kommunalt ud
dannede sagsbehandlere, socialrådgivere 
eller personer med anden relevant uddan
nelse.
Ansættelse og aflønning sker i h.t. over- 
enskomst/aftale mellem Kommunernes 
Landsforening og vedkommende faglige 
organisation.
Yderligere oplysninger om arbejdsområde 
m.v. fås ved henvendelse til social- og 
sundhedsforvaltningen, tlf. (04) 42 93 00 lo
kal 302.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi
ser, evt. udtalelser m.v. indsendes til Søn
derborg kommune, løn- og personalekon
toret, rådhuset, 6400 Sønderborg, senest 
den 15. oktober 1981. Ansøgningen bedes 
mærket »stilling nr. 1081/44.

Genopslag

Sønderjyllands amtskommune 
Psykiatrisk sygehus og 
alko-ambulatorium 
Socialrådgiver
Til socialrådgiverfunktionen ved Augu
stenborg sygehus og Sønderjyllands 
amtskommunes alkohol-ambulatorium i 
Ulkebøl, Sønderborg, søges en socialråd
giver. Ugentlig arbejdstid 40 timer, forde
les med 20 timer i ambulatoriet og 20 timer 
på sygehuset. Stillingen kan evt. besættes 
med 2 deltidsansatte.
Der må påregnes nogen forskudt arbejds
tid i forbindelse med ambulatoriets åb
ningstid, samt ved klientbesøg. 
Socialrådgiverfunktionen ved sygehuset 
har formidlende karakter mellem patient 
og socialforvaltning. Øvrige arbejdsfunkti
oner tilrettelægges i samråd med overlæ
gen.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til amtskommunens socialcenter, 
tlf. (04) 62 50 50, lokal 270 og 271.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Dansk Socialrådgi
verforening og Amtsrådsforeningen. 

Ansøgningen sendes til Sønderjyllands 
amtskommune, social- og sundhedsfor
valtningen, Amtsgården, Flensborgvej 
130, 6200 Åbenrå, der skal have ansøgnin
gen i hænde senest den 14. oktober 1981.

Christiansfeld kommune 
Socialrådgiver
På grund af en medarbejders fratræden er 
en stilling ledig til besættelse snarest. 
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver.
Arbejdet omfatter rådgivning og vejled
ning samt sagsbehandling indenfor bi
standslovens område.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og Dansk Socialrådgiver
forening.
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til socialinspektør 
Børge Frederiksen eller fuldmægtig Ver
ner Hansen, tlf. 04- 56 14 05.
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbe
vis, anbefalinger m.v. samt oplysning om 
tidligere beskæftigelse bedes indsendt se
nest den 15. oktober 1981 til personalefor
valtningen, Nørregade 12,6070 Christians
feld.

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Egvad kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler i social- og 
sundhedsforvaltningen er ledig til besæt
telse snarest muligt.
Arbejdet omfatter sagsbehandling i en 
rådgivergruppe og vedrører det lovkom
pleks, der henhører under bistandsloven. 
Løn- og øvrige ansættelsesvilkår sker i 
henhold til gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig P. 
Gross Jørgensen, tlf. (07) 37 15 00. 
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse bilagt eksamensbevis indsen
des senest den 14. oktober 1981, til Egvad 
kommune, Toften 6, 6880 Tarm.

Sagsbehandler
Til social- og sundhedsforvaltningens bistandsafdeling søges 
sagsbehandler pr. 1. oktober 1981 eller snarest muligt.
Ansøgere må have uddannelse som sagsbehandler i en social- og 
sundhedsforvaltning, som socialrådgiver eller anden relevant ud
dannelse.
Arbejdet omfatter klientbehandling, rådgivning og vejledning in
denfor bistandslovens område, kontanthjælp og børn og unge. 
Aflønning og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mel
lem de respektive organisationer.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigel
se samt kopier af eksamensbeviser og anbefalinger bedes sendt til 
Vojens byråd, Rådhuset, 6500 Vojens, senest den 14. oktober 1981.

VOJENS KOMMUNE
ÅRHUS KOMMUNES SOCIAL- OG 
SUNDHEDSFORVALTNING SØGER:

Til følgende centrale afdelinger/kontorer søger forvaltningen et antal medarbejdere med 
tjeneste indtil videre de pågældende steder. Løn- og ansættelsesvilkår sker i overens
stemmelse med aftale/overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den på
gældende fag-organisation.

SAGSBEHANDLER-VIKAR. OMRÅDEKONTOR BRABRAND. Arbejdet omfatter sagsbe
handling i en rådgivergruppe, og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistands
loven. Arbejdstid: 30 timer ugentligt. Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Vikariatet løber til d. 
31.5.82. Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 19/26. Begyndelses/slutløn kr. 7.086.30- 
kr. 7.951,20. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. Begyndelses/slutløn kr. 6.581,70 - kr. 
7.321,50. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jes Paulsen, på tlf. (06) 26 00 
00, lokal 310. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 155/81.

Århus kommunes social- og sundhedsforvaltning. 
Fortsættes næste side...
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Ribe kommune 
Sagsbehandler
Til socialforvaltningens rådgivningsafde
ling søges pr. 1. november 1981 en medar
bejder med socialrådgiveruddannelse el
ler anden tilsvarende uddannelse, gerne 
med erfaring i arbejdet som sagsbehand
ler.
Arbejdstid 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsevilkår i h.t. gældende 
overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Else 
Stræde Nielse, tlf. (05) 42 09 00, lokal 328. 
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevi
ser, anbefalinger m.v. samt oplysning om 
tidligere beskæftigelse indsendes senest 
den 15. oktober 1981 til 
Ribe kommune 
løn- og personalekontoret,
Giørtzvej 2,
6760 Ribe.

Ringkjøbing amtskommune 
Centralsygehuset i Holstebro
Under Ringkjøbing amtskommunes social- 
og sundhedsvæsen ønskes en stilling som 
barselvikar for konsulent (socialrådgiver) 
besat med 40 timer ugentligt i perioden 5. 
november 1981 til 5. april 1982. 
Tjenestestedet er socialcentrets konsu
lenttjeneste, centralsygehuset i Holste
bro.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening. Aflønning efter skalatrinene 19- 
26.
Næreme oplysninger kan fås ved telefo
nisk henvendelse til souschef Ingerlise 
Munkholt, telefon (07) 32 08 66, lokal 253. 
Ansøgning indsendes senest den 14. okto
ber 1981 til Ringkjøbing amtsråd, social- 
og sundhedsforvaltningen, Kirkepladsen 
1, postboks 147, 6950 Ringkjøbing.

Ringkøbing kommune 
Barselsvikar for socialrådgiver
En stilling som barselsvikar for socialråd
giver - 40 timer ugentlig - er ledig til besæt
telse i perioden 1/11-81 - 1/4-82. 
Arbejdsopgaver: sagsbehandleropgaver 
for handicappede børn og voksne (tidlige
re særforsorgsopgaver).
Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. overens
komst mellem pågældendes fagorganisa
tion og Kommunernes Landsforening. 
Yderligere oplysninger om stillingen fås 
ved henvendelse til socialinspektør Ole 
Pedersen, tlf. 07- 32 09 00, lokal 238. 
Ansøgning, med udførlig oplysning om tid
ligere uddannelse og beskæftigelse, bi
lagt kopi af eksamensbevis og anbefalin
ger, indsendes senest den 15. oktober 
1981 til
Det sociale Udvalg 
Rådhuset 
Ved Fjorden 
6950 Ringkøbing

Århus kommunes social- og sundhedsforvaltning. Fortsat...

SAGSBEHANDLERVIKAR. OMRÅDEKONTOR HOLME. Arbejdet omfatter sagsbehand
ling i en rådgivergruppe og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven. 
Arbejdstid: 20 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Vikariatet løber i 8 måneder. 
Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 19/26. Begyndelses/slutløn kr. 4.724,20 - kr. 
5.300,80. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. Begyndelses/slutløn kr. 4.387,80- kr. 4.881,00. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Birgit Pedersen på tlf. 06- 27 05 55, lo
kal 204. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 206/81.

SAGSBEHANDLERVIKAR, OMRÅDEKONTOR HOLME. Arbejdet omfatter sagsbehand
ling i en rådgivergruppe og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven. 
Arbejdstid: 40 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Vikariatet løber i ca. 20 uger. 
Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 19/26. Begyndelses/slutløn kr. 9.448,25. - kr. 
10.601,43. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. Begyndelses/slutløn kr. 8.775,60 - kr. 
9.762,00. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Birgit Pedersen på tlf. 06- 27 
05 55, lokal 204. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 205/81.

SAGSBEHANDLER. OMRÅDEKONTOR HOLME. Arbejdet omfatter sagsbehandling i en 
rådgivergruppe og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven, med ho
vedvægten lagt på børn- og ungeområdet. Arbejdstid: 30 timer ugentlig. Tiltrædelse: Sna
rest muligt. Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 19/26. Begyndelses/slutløn kr. 
7.086,30- kr. 7.951,20. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. Begyndelses/slutløn kr. 6.581,70- 
kr. 7.321,50. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Birgit Pedersen på tlf. 06- 
27 05 55, lokal 204. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 207/81.

FULDMÆGTIG. OMRÅDEKONTOR HOLME. Områdekontorets ledelsesgruppe skal udvi
des, hvorfor en nyoprettet stilling som fuldmægtig er ledig. Den nye fuldmægtig vil indgå
1 kontorets ledelsesgruppe -SKL-gruppen (støtte, koordinering, ledelse,) som foruden so
cialinspektøren består af 1 ekspeditionssekretær og 2 fuldmægtige - og skal sammen 
med denne varetage den daglige støtte- og supervision vedrørende det direkte klient- og 
sagsbehandlingsarbejde samt indgå i planlægnings- og styringsfunktioner vedrørende 
den administrative tilrettelæggelse af husets samlede virksomhed. Det forudsættes der
for, at man som ansøger er i besiddelse af såvel en god teoretisk viden som en bred prak
tisk erfaring. Områdekontoret er beliggende i den sydlige del af Århus kommune og har 
et befolkningsunderlag på godt 35.000 indbyggere. Der er i alt normeret 51 administrative 
stillinger ved kontoret fordelt på diverse servicegrupper og 4 rådgivergrupper. Arbejdstid: 
40 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: K 23 (27/34). Begyndelses/slutløn kr. 
10.779,15- kr. 12.121,27. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til soc. insp. Bør
ge Thingbak på tlf. 06- 27 05 55, lokal 201. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 
213/81. Ansøgning stiles til Århus Byråd.

2 FULDMÆGTIGE, OMRÅDEKONTOR RISSKOV. På grund af avancement og nynorme
ring er 2 stillinger i støtte-, koordinerings- og ledelsesgruppen ledige. Vi søger fuldmægti
ge, der i samarbejde med socialinspektøre, ekspeditionssekretæren og endnu en fuld
mægtig indgår i daglige ledelse af områdekontorets service- og rådgivergrupper.
Vi forventer:
- du er kommunalt uddannet, gerne med forvaltningshøjskole (sociallinie) eller social

rådgiver,
- du har et indgående kendskab til den sociale lovgivning og gerne et udvidet kendskab 

til enten kontanthjælpsområdet eller børn og unge området,
- du kan yde enkelt- og gruppesupervision,
- du udover at lede og koordinere arbejdet på et af de ovenfor anførte områder også har 

lyst og evne til at indgå i samarbejde med den bestående SKL-gruppe og forvaltnin
gens centrale afdelinger i øvrigt.

Vi tilbyder
- et godt arbejdsklima.
- et godt kammeratskab og samarbejde, bl.a. i form af konsulentbistand fra læger, psy

kolog og jurist fra de centrale afdelinger samt arbejdskonsulent og amtets socialkon
sulenter,

- fornøden sekretærbistand, således at det administrative arbejde begrænses. 
Stillingen er en tjenestemandsstilling, og varig ansættelse kan forventes efter 1 års til- 
fredsstillinge prøvetid. Arbejdstid: 40 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest. Løn: K 23 
(27/34). Begyndelses/slutløn kr. 10.779,15 - kr. 12.121,27. Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til socialinspektør Keld Bache, på tlf. 06- 21 34 11, lokal 202. Ansøg
ningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 211/81. Ansøgning stiles til Århus Byråd.

SAGSBEHANDLERVIKAR, OMRÅDEKONTOR SYD. Arbejdet omfatter sagsbehandling i 
en rådgivergruppe og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven. Ar
bejdstid: 32 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Vikariatet løber i 14 uger med mu
lighed for forlængelse. Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 19/26. Begyndelses/slut
løn kr. 7.558,60 - kr. 8.481,14. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. Begyndelses/slutløn kr. 
7.020,48 - 7.809,60. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 210/81.

Fortsættes...
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Århus kommunes social- og sundhedsforvaltning. Fortsat...

SAGSBEHANDLER, OMRÅDEKONTOR SYD. Arbejdet omfatter sagsbehandling I en råd
givergruppe, og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven. Arbejdstid: 
35 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 
19/26. Begyndelses/slutløn kr. 8.267,35- kr. 9.276,40. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. Be- 
gyndelses/slutløn kr. 7.678,65 - kr. 8,541,75. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mær
kes 208/81.

Genopslag på grund af socialrådgiverkonflikten.
OMRÅDEKONTOR SYD, SOCIALPÆDAGOG/SOCIALRÅDGIVER. Med udgangspunkt i fa
miliekonsulentgruppens virksomhed for børn og voksne ved områdekontor Syd, søges en 
medarbejder (socialpædagog eller socialrådgiver). Arbejdet retter sig mod familier med 
særligt behov for en praktisk pædagogisk indsats. Funktionen omfatter - i forbindelse 
med familiekonsulentgruppens klubvirksomhed - aktiviteter for børn og voksne, individu
elt og i grupper. Der lægges vægt på selvstændighed, kreativitet og gerne erfaring fra 
lign. arbejde. Arbejdstid 40 timer pr. uge. Evt. ansøgere må være indstillet på fleksible ar
bejdstider. Tiltrædelse snarest. Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendel
se til familiekonsulent Kirsten Hindhede Otto, pr. tlf. 06- 12 93 33, lokal 3158, daglig kl. 
9.00-10.00. Ansøgning mærkes 81/81. Ansøgningsfrist 14.10.81.

FULDMÆGTIG, OMRÅDEKONTOR SYD. En nynormeret stilling som fuldmægtig ved for
valtningens Områdekontor Syd er ledig til besættelse snarest.
Områdekontoret varetager samtlige de klientbetjenende funktioner, som er henlagt til 
social- og sundhedsforvaltningen men ikke er egentligt administrative opgaver. 
Områdekontoret er organiseret i selvstyrende grupper, en overlappende tværgruppe 
samt en støtte-, koordinations- og ledelsesgruppe på 4 personer og 2 sekretærer.
Det er denne SLK-gruppe, der skal udvides med 1 person. Området dækker store dele af 
den indre by med de dertil hørende ofte særlige svære sociale problemer. En ansøger 
med en bred uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund i socialt arbejde og med evner 
og vilje til at støtte (supervisere), koordinere og lede vil blive foretrukket. Arbejdstid: 40 ti
mer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: K 23 (27/34). Begyndelses/slutløn kr. 
10.779,15 - kr. 12.121,27. Yderligere oplysninger kan fåsved henvendelse til soc. insp. Leif 
Jepsen, på tlf. 06- 12 93 33, lokal 3130. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 
215/81. Ansøgning stiles til Århus Byråd.

SAGSBEHANDLER, OMRÅDEKONTOR VIBY. Arbejdet omfatter sagsbehandling i en råd
givergruppe og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven. Arbejdstid: 
40 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: Socialrådgiveruddannet: Skalatrin 
19/26. Begyndelses/slutløn kr. 9.448,25 - 10.601,43. Kontoruddannet: Skalatrin 15/21. 
Begyndelses/slutløn kr. 8.775,60- kr. 9.762,00. Ansøgningsfrist: 14/10.81. Ansøgning mær
kes 209/81.

FULDMÆGTIG, OMRÅDEKONTOR VIBY. I stillingen søges ansat en medarbejder, der i 
direkte samarbejde med områdekontorets daglige leder kan betjene sædvanlige former 
for klagesager, herunder udarbejde udtalelser til ankemyndigheder, samt påtage sig sty
ringen af personalemæssige, regnskabsmæssige og lignende administrative opgaver, 
der er henlagt til områdekontoret. Det forudsættes, at en del af de administrative opga
ver løses direkte af den, der ansættes i stillingen ligesom der må påregnes nogen delta
gelse i den støttefunktion, der er til rådighed for kontorets klientbetjenende medarbejde
re. Arbejdstid: 40 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: K 23 (27/34). Begyn
delses/slutløn kr. 10.779,15 - kr. 12.121,27. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendel
se til soc. insp. Jørgen Hedegård Sørensen, på tlf. 06- 14 18 00, lokal 310. Ansøgnings
frist: 14.10.81. Ansøgning mærkes 214/81. Ansøgning stiles til Århus Byråd.

2 SAGSBEHANDLERE, OMRÅDEKONTOR ÅBY. Arbejdet omfatter sagsbehandling i en 
rådgivergruppe og vedrører det lovkompleks, der henhører under bistandsloven. Arbejds
tid: 40 timer ugentlig. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: Socialrådgiveruddannet: Skala
trin 19/26. Begyndelses/slutløn kr. 9.448,25 - kr. 10.601,43. Kontoruddannet: Skalatrin 
15/21. Begyndelses/slutløn kr. 8.775,60 - kr. 9.762,00. Ansøgningsfrist: 14.10.81. Ansøg
ning mærkes 204/81.

FULDMÆGTIG, OMRÅDEKONTOR ÅBY. Arbejdsområdet omfatter støtte og koordine
ring af bl.a. arbejdet vedrørende revalidering, evt. opfølgning af dagpengesager m.v., 
samt særforsorg. Stillingen ønskes besat med en medarbejder der er HK- eller socialråd
giveruddannet. Arbejdstid: 40 timer. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: K 23 (27/34). 
Begyndelses/slutløn kr. 10.779,15 - kr. 12.121,27. Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialinsp. Peter Voldby, på tlf. 06- 15 70 00, lokal 50. Ansøgningsfrist: 
14.10.81. Ansøgning mærkes 212/81. Ansøgning stiles til Århus Byråd.

Ansøgninger vedr. ovenstående stillinger mærkes med nummer, bilægges kopier af eksa
mensbeviser og eventuelle anbefalinger, og bedes sendt til:

Løn- og Personaleafdelingen 
Skt. Clemmens Torv 10 
Postbox 369, 8100 Århus C.

Århus Kommunehospital 
Vikar for socialrådgiver
Ved Århus Kommunehospitals socialråd
givertjeneste er en stilling som vikar for 
socialrådgiver ledig til besættelse i perio
den 15.10.1981 - 31.7.1982.
Arbejdstiden er 20 timer ugentlig, placeret 
i tiden 8.00 -12.00.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overens
komst mellem Amtsrådsforeningen i Dan
mark og Dansk Socialrådgiverforening. 
Ansøgning bilagt afskrift af eksamensbe
vis og anbefalinger indsendes til admini
strationschefen, Århus Kommunehospital 
inden den 7.10.1981.
Ufrankeret, adresseret svarkuvert i A.5.- 
format bedes vedlagt.

Genopslag

Århus amtskommune 
Socialcentret
Et vikariat som socialrådgiver ved revali
derings- og pensionsafdelingen er ledigt 
til besættelse i perioden 1. november 1981 - 
31. oktober 1982.
Arbejdet omfatter forberedelse af sager til 
forelæggelse for revalidering- og pensi
onsnævnet.
Løn- og ansættelsesvilkår I henhold til 
overenskomst mellem Amtsrådsforenin
gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver
forening.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse stiles til social
centret, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, se
nest den 14. oktober 1981.
Yderligere oplysninger om vikariatet kan 
fås ved telefonisk henvendelse til kontor
chef Birthe Horsfeldt, tlf. 27 30 44, lokal 
2624.

Gedved kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved kom
munens social- og sundhedsforvaltning er 
ledig til besættelse snarest muligt. 
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver med nogen erfaring i sags- og klient
behandling.

Ansættelse sker i h.t. overenskomsten 
mellem Dansk Socialrådgiverforening/HK 
og Kommunernes Landsforening. 

Aflønning sker efter lønramme K 14 
(19/23). Begyndelses- og slutløn udgør p.t. 
kr. 9.079,31 / kr.9.757,89 pr. md.

Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialinspektør Vagn Chri
stensen - tlf. 05- 66 52 33.
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis 
m.v. bedes fremsendt senest den 14. okto
ber 1981 til 
Gedved kommune 
Kirkevej 5 
8751 Gedved
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Vejle Amtskommune
(Genopslag)
Oa der på grund af socialr&dgiverkonflikten ikke er indkommet et tilstrækkeligt antal an
søgninger genopslies 1 stilling som socialrådgiverfuldmægtig i socialcentrets familieaf
deling til besættelse snarest.
Arbejdet omfatter tilsyn med 4 alkoholambulatorier og koordinerende opgaver vedrøren
de socialrådgivning på sygehusene, faglig rådgivning til og vejledning af socialrådgivere 
(ca. 25 personer), samt opbygning og tilrettelæggelse af amtskommunens samlede ind
sats mod alkoholmisbrug, herunder samarbejde med kommunerne, institutioner, læger 
patientforeninger m.fl.
Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver med erfaring inden for området, helst med 
årskursus.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og 
Dansk Socialrådgiverforening med aflønning på skalatrinene 27, 29, 31 og 34. 
Ansøgningsfrist: 14. oktober 1981.
Ansøgningen bedes mærket: j.nr. 4-13-2-02-15-80.

(Genopslag)
Da der på grund af socialrådgiverkonflikten ikke er Indkommet et tilstrækkeligt antal an
søgninger genopslåes 4 socialrådgiverstillinger ved socialcentrets familieafdeling med 
tjeneste ved alkoholambulatorierne i henholdsvis Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle 
til besættelse snarest.
Ambulatorierne har hidtil haft åbent fra 4 til 8 timer ugentlig, men vil fremover have åbent 
4 timer dagligt, mandag til fredag. Da stillingerne er fuldtids, tænkes den resterende del 
af tiden anvendt til opfølgning af ambulatoriearbejdet, samarbejde med kommunale 
myndigheder, læger og institutioner samt deltagelse i forskellige former for oplysnings
arbejde i hele amtet. Arbejdet på ambulatorierne koordineres af en socialrådgiverfuld
mægtig i familieafdelingen.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, hvoraf nogle må påregnes henlagt uden for normal ar
bejdstid.
Stillingerne ønskes besat med socialrådgivere med erfaring inden for området. 
Aflønning sker I henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og 
Dansk Socialrådgiverforening.

Ansøgningsfrist: 14. oktober 1981.
Ansøgningen bedes mærket: Ambulatoriet i Fredericia: j.nr. 4-13-92-1-81. Ambulatoriet i 
Horsens: j.nr. 4-13-92-2-81. Ambulatoriet i Kolding: j.nr. 4-13-92-3-81. Ambulatoriet i Vejle: 
j.nr. 4-13-92-4-81.

1 stilling som socialrådgiver ved social- og sundhedsforvaltningens familieafdeling med 
tjeneste ved psykiatrisk afdeling på Horsens sygehus er ledig til besættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver, gerne med erfaring i psykiatrisk behand
lingsarbejde.
Der er i forvejen ansat socialrådgivere på den pågældende afdeling.
Arbejdstiden er mandag - fredag fra kl. 8.00 - 16.00.
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst indgået mellem Amtsrådsforeningen i 
Danmark og Dansk Socialrådgiverforening.

Ansøgningsfrist: 14. oktober 1981.
Ansøgningen bedes mærket: j.nr. 4-13-22-7-81.
Nærmere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved henvendelse til overlægen på psyki
atrisk afdeling, Horsens sygehus, tlf. 05- 62 44 44.

En halvtidsstilling som barselsvikar for socialrådgiver med beskæftigelse i social- og 
sundhedsforvaltningens familieafdeling er ledig til besættelse pr. 19. oktober 1981. Va
righed ca. 4 måneder.
Arbejdet vil bestå i konsulentbistand over for kommunerne, rådgivning over for såvel 
børn som voksne samt sagsbehandling i adoptions- og abortsager.
Ansøgere skal være indstillet på at indgå i tværfagligt samarbejde.
Arbejdstiden er mandag - fredag kl. 12.00 -16.00. Der er indført flextid.
Stillingen aflønnes i henhold til den mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Dansk So
cialrådgiverforening indgåede overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for social
rådgivere.
Ansøgningsfrist: 14. oktober 1981.
Ansøgningen skal være mærket: j.nr. 4-13-22-8-81

Nærmere oplysninger om alle stillingerne vil kunne fås ved henvendelse til afdelingsle
der P. Hviid Mikkelsen, tlf. 05- 83 53 33, lokal 1536.
Alle ansøgninger med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af 
eksamensbeviser og anbefalinger skal indsendes til:
Løn- og personaleafdieingen, Damhaven 12, 7100 Vejle

Ry kommune 
Sagsbehandler
En nyoprettet stilling som sagsbehandler i 
social- og sundhedsforvaltningen er ledig 
til besættelse snarest.
Den pågældende vil blive beskæftiget i 
forvaltningens bistandsgruppe, der består 
af 4 socialrådgivere og 2 sekretærer m.fl. 
Stillingen kan søges af såvel socialrådgi
vere som af kommunalt uddannede med 
erfaring i klientbehandling.
Kommunen har ca. 8.900 indbyggere.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomster.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialforvaltningen, tlf. 06- 89 
15 55, lokal 129, socialinspektør Karl An- 
dreassen, eller lokal 171, fuldmægtig Erik 
Ehrhorn.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt afskrifter 
af eksamensbeviser og anbefalinger be
des senest den 8. oktober 1981 indsendt til 
Ry kommune, Borgmesterkontoret, Knuds- 
vej 34, 8680 Ry.

Genopslag

Vejle Amtskommune
Under forudsætning af Amtsrådets god
kendelse søger Vejle Amtsungdomscen
ter, grundet omstrukturering omkring stof
misbrugerbehandlingen, 2 nye socialråd
giverstillinger besat snarest. 
Omstruktureringen omfatter bl.a. vor be- 
handlings/stabiliseringsdøgnbolig »Lods
huset« i Vejle, der skal indeholde et klart 
struktureret trygt terapeutisk miljø for 6 
klienter med ophold af 3-6 mdrs. varighed. 
I forbindelse hermed og til varetagelse af 
efterbehandlingsfasen søges:

1 socialrådgiver lønramme K 14-17 i hen
hold til overenskomst, der med erfaringer i 
behandling af stofmisbrugere vil kunne 
rådgive, visitere, etablere og supervisere 
et familieplejearbejde i forlængelse af et 
stabiliseringsophold i »Lodshuset«. 

Ligeledes søges til varetagelse af efterbe- 
handling/udslusning af centrets samlede 
klientel:
1 socialrådgiver lønramme K 14-17 i hen
hold til overenskomst, der med erfaringer, 
ideer og evner til at »improvisere« en etab
lering med støtte af unge 15-24 årige med 
sociale og/eller psykiske vanskeligheder, 
herunder stof- og alkoholmisbrug.
Begge stillinger kan indebære en del af
tenarbejde samt tilkald i akutsituationer. 

Der vil for samtlige medarbejdere, der skal 
beskæftiges i det nye behandlingspro
gram, blive afholdt et 14-dages introdukti
onskursus.
Ansøgningsfrist: 14. oktober 1981. 
Ansøgning stiles til:
Vejle Amtsungdomscenter 
Horsensvej 35 
7100 Vejle
Yderligere oplysninger kan fåes på tlf. 05- 
83 01 44 mellem kl. 8-16.
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Nordjyllands Amtskommune
1 socialcentret er følgende stillinger ledige til besættelse snarest:

Ankesekretariatet (genopslag)
En fuldtidsstilling samt fuldtidsvikariat som sagsbehandler - indtil videre med tjeneste i 
socialcentrets ankeafdeling.
Arbejdet består i behandling af de klagesager, der er henlagt til amtsankenævnet i hen
hold til den sociale lovgivning.

Stillingerne ønskes besat med en cand.jur., socialrådgiver eller en medarbejder med teo
retisk og praktisk uddannelse i forbindelse med kommunal ansættelse.
Der vil blive lagt vægt på gode teoretiske kundskaber og praktisk erfaring i sagsbehand
ling inden for det socialretslige område.
Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne fås ved henvendelse til socialcentret, tlf. 
(08) 15 62 22, lokal 5400, (socialcenterchef Dan Spanggaard) eller lokal 5302 (sagsbehand
ler Eva Caspersen).

Amtsungdomscentret
Vikar for konsulent i amtsungdomscentret søges. Vikariatet løber til 30. november 1982. 
Konsulenterne i amtsungdomscentret yder kommunerne sagkyndig bistand vedr. unge. 
Visiterer til ungdomsinstitutioner, påtager sig undersøgelser, rådgivning og behandling 
af unge efter henvisning fra kommunerne samt medvirker til kortlægning af ungdoms
problemer i amtet med henblik på udbygning af nødvendige foranstaltninger.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerleder David Biering, tlf. (08) 15 
62 22, lokal 5531.

Familieafdelingen
2 konsulentstillinger med ansættelse Indtil videre ved plejeformidlingen.
Stillingerne omfatter konsulentvirksomhed over for kommuner og institutioner i forbin
delse med børns og unges anbringelse i familiepleje, herunder opsøgning af potentielle 
plejefamilier, medvirken ved tilrettelæggelse og etablering af plejeforhold samt tilsyn 
med disse og supervision og oplysningsvirksomhed over for plejeforældre.
Der vil ved stillingernes besættelse blive lagt vægt på indsigt og erfaring inden for de be
rørte områder samt på ansøgernes evner til selvstændig arbejdsindsats og til at indgå i 
et bredt klientorienteret samarbejde med kommuner, institutioner m.v.
Nærmere oplysninger om stillingernes indhold fås ved henvendelse til afdelingsleder 
Flemming Hansen, tlf. (08) 15 62 22, lokal 5512.

Med tjeneste i konsulentgruppen vedrørende personer med vidtgående fysisk og psykisk 
handicap - søges en heltids socialrådgiver.
Vedkommende vil få tjenestested i socialcentret, Hammer Bakker, Vodskov.
Stillingen omfatter konsulentvirksomhed over for kommuner, klienter og institutioner 
inden for ovennævnte område.
Der vil blive lagt vægt på erfaring inden for arbejdsområdet.
Konsulentgruppen består af 8 socialrådgivere samt sekretærbistand.
Nærmere oplysninger om stillingens indhold ved:
Socialrådgiver Erik Conradsen, tlf. (08) 29 31 66, lokal 207 eller Afdelingsleder Flemming 
Hansen, tlf. (08) 15 62 22, lokal 5512.

Til familieafdelingens konsulentgruppe vedrørende personer med vidtgående fysisk og 
psykisk handicap søges en socialrådgiver til barselsvikariat snarest muligt.
Vedkommende vil få tjenestested på Pensionatet, Norgesvej 12, 9670 Løgstør.

Stillingen omfatter konsulentvirksomhed over for kommuner, klienter og institutioner 
inden for ovennævnte område.
Konsulentgruppen består af 8 socialrådgivere samt sekretærbistand.
Nærmere oplysninger om stillingens indhold ved: Socialrådgiverne i socialcentret, Ham
mer Bakker, tlf. (08) 29 31 66 eller afdelingsleder Flemming Hansen, tlf. (08) 15 62 22, lokal 
5512.

2 socialrådgivere til helårsvikariat søges.
Stillingerne omfatter sagsbehandling i adoptionssager.

Ansættelse vil ske i afdelingens kommunekonsulentgruppe, der består af 7 socialrådgi
vere og sekretærbistand.
Nærmere oplysninger om stillingens indhold fås ved henvendelse til afdelingsleder Flem
ming Hansen, tlf. (08) 15 62 22, lokal 5512.

Aflønning efter overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og pågældende 
faglige organisation.

Ansøgning bilagt eksamensbevis og evt. anbefalinger med angivelse af til hvilke(n) af 
stillingerne der søges, sendes senest den 15. oktober til:

Nordjyllands amtskommune, Socialcentret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Aalborg kommune 
Assistent/socialrådgiver til 
Specialrådgivningen
Til varetagelse af de særlige rådgivnings- 
og vejledningsopgaver for fysisk/psykisk 
handicappede (den tidligere åndssvage
forsorg) har kommunen oprettet en i cen
tralforvaltningen placeret »Specialråd
givning« på 7 medarbejdere. Arbejdet er af 
opsøgende karakter dels i private hjem 
dels gennem tæt kontakt og samarbejde 
med dag-/døgninstitutionerne og områ
degruppernes sagsbehandlere.
Arbejdet forudsætter bred og praktisk so
cialfaglig viden og særlig interesse og 
helst tidligere erfaring i socialt arbejde af 
ovennævnte art. Gode samarbejdsevner er 
en nødvendighed.
Ved udnævnelse af en medarbejder i Spe
cialrådgivningen til fuldmægtig i den råd
givende stabsfunktion er en stilling som 
social medarbejder i Specialrådgivningen 
ledig til besættelse snarest muligt. 
Aflønning efter overenskomst mellem 
Kommunernes Landsforening og HK/ 
Dansk Socialrådgiverforening.
Evt. nærmere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til fuldmægtig Carlo Jørgensen, 
tlf. 08- 11 22 11, lokal 7085.

Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi
ser og evt. anbefalinger må være social- 
og sundhedsforvaltningen, Sønderbro 12, 
9000 Aalborg, i hænde senest 14 dage ef
ter indrykning af denne annonce.

Blokader
Statskonsulent ved Statens 
konsulentvirksomhed for 
psykisk udviklingshæmmede
Dansk Socialrådgiverforening har pr. 
1. maj 1981 varslet blokade mod F i
nansministeriet, Socialstyrelsen samt 
Statens konsulentvirksomhed for psy
kisk udviklingshæmmede på bag
grund af, at Dansk Socialrådgiverfor
ening, efter flere forhandlinger, end
nu ikke har fået området aftaledæk
ket.

Det er forbudt medlemmer af Dansk 
Socialrådgiverforening at tage ansæt
telse i de blokaderamte stillinger.

Sømændenes Forbund 
Dansk Socialrådgiverforening har be
sluttet at etablere blokade mod Sø
mændenes Forbund.

Baggrunden for blokaden er uretmæs
sig bortvisning af en socialrådgiver.

Blokaden vil blive ophævet, når sagen 
om bortvisning er afklaret, og aftale 
om løn- og ansættelsesvilkår er indgå
et.
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Kredsforeninger i 
Dansk Social
rådgiverforening

Medlemshenvendelser
Alle  henvendelser til Dansk Socialråd
giverforening fra medlemmer i kreds
foreninger, hvor der er ansat afdelings
sekretærer skal rettes til afdelingssekre
tæren.

Bornholms amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Lene Pedersen Anne Keldorff
Gaden 33, Årsdale Britta Gad
3740 Svaneke Anna Scriver
Tlf.arb.: 03-993593 Maj-Britt Marker
Tlf.prv.: 03-997014

København og 
Frederiksberg kommuner
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Per Larsen Gravers Graversen
Hornbækgade 7 ,4.th., Britta Jacobsen
2200 Kø benhavn N Kaj Thingstrup
T lf . arb.: 01-971222 Birgit Skov Jensen
Tlf.prv.: 01-199119 KirstenWindekilde

John Guldager
Afdelingskontor Jette Lyager
Vesterbrogade 62 A , 1. Jørgen Olsen
1620 København V
Tlf.: 01-226996
Kontoret åbent
tir. og tor. 9.30-12.30
ons. 14-18
A  r bejds løse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Tlf.: 01-222161
kl. 10-12

Checkmøde sidste 
tirsdag i måneden

Københavns Kommunale 
Socialrådgivere (KKS)
Formand Øvrig bestyrelse:
Anna Marie Møller Thomas Lundsgård
Korsgade 62, 4. Bente Espersen
2200 København N. Wilfred Lauritzen
Tlf.arb.: 01-137525 Erik Laursen
Tlf.prv.: 01-357042 Søren Bjarnø

Kjeld Boysen Møller

K K S ’s Kontor: „  B f* »  M ° ller
Vesterbrogade 15, 2. Gerd Augsburg
1620 København V. Suppleanter:
Tlf.: 01- 243334/15 Lisbeth Jørgensen
Kontoret åbent: Arne Christiansen
man., tor. og fre. 9-12 Helge Østergård
tir. 15-17, hvor formanden Sagsbehandler: 
kan træffes. Steffen Petersen

Københavns amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Erik Lund Ingelise Nordenhof
Ledreborg A lle 3 Hanne Høst
2820 Gentofte Karen Biering-Sørensen
Tlf. arb.: 01-704111 JohnJønsson
Tlf.prv.: 01-682763 Lea Nordentoft

Lone Hylander
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Vesterbrogade 62 A , 1. Jørgen Flyr
1620 København V
Tlf. 01-222161
Kontoret åbent
man. til tor. 9-12
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Tlf.: 01-222161
kl. 10-12 Checkmøde sidste
1. tirsdag i måneden tirsdag i måneden
dog 19.30



Frederiksborg amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Kegnæs Ulla-Britta Duus
Holløsegade 8 L illi Eriksen
3210 Vejby Kari Selstrøm
Tlf. arb.: 02-100666 Helle Wagner
T lf. prv.: 02-307317 Jette Flindt

, . Kirsten SperlingAfdelingskontor H 6
Henvendelse til 
Sussi Lester 
Strandvejen 717 
2930 Klampenborg 
tlf. 01-632289

Roskilde amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Anne Haarløv Jannik Sølyst Jørgensen
Skovbovængets alle 18 Inger Kjeldsen
4000 Roskilde Michael Olsen
Tlf.prv.: 02-365620 Kelvin Nielsen

Nina Harboe
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Havnevej 5 U lla Maat
4000 Roskilde 
Tlf.: 02-370916
Kontoret åbent Telefontid
tir. 12.30-15.30 ons. 11-14
ons. 10-15
Arbejdsløse Kontakt
Møde hver onsdag Afdelingssekretæren
Kl. 10. Afd.kontorets tir. 13-16
lokaler. ons. 10-15
Vestsjællands amt

Øvrig bestyrelse 
Fungerende Søren Clausen
formand Inge Hansen
Gitte Rahbek Ditte W. Hansen
Kalundborgvej 273 Lis Jørgensen
4300 Holbæk Astrid Vestergård
Tlf.arb.: 03-439311 Charlotte Biering-
Tlf.prv.: 03-440119 Sørensen
Arbejdsløse kontakt 

Søren Clausen
Tlf.arb.: 03-594271 Karen-Lis Jørgensen 
Tlf.prv.: 03-531750 eller Tlf.prv.: 03-586492. 
Storstrøms amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Birte Pawlik Karin Laursen
Hovedgaden 46 Lene Sietved
4750 Lundby Jens Tamborg
Tlf.arb.: 03-769043 Bent Nonboe
Tlf.prv.: 03-767443 Sonja Jacobsen

Poul Erik Eland
Fyns amt
Kredsformand: Øvrig bestyrelse:
Birthe Frank Hansen Irene Jørgensen
»Bækgården«, Stærmosevej 21 Lise Færch 
5250 Odense SV Kirsten Jeppesen
Tlf.arb.: 09-131372 Peter Freundt
Tlf.prv.: 09-963184 Birgitte Vestergaard

Amdi Petersen 
Anny Knudsen 

Kim Hansen
Afdelingskontor Eer Johansen
Danmarksgade 16, Esi®r Nielsen
5000 Odense C Ole Iversen
Tlf.: 09-146022 Bestyrelsesmedlem
Kontoret åbent træffes man. 17-18
man. 12-16 Afdelingssekretær
tir. ons. 9-13 John Koldegård
Arbejdsløse
møde hver tirsdag Længst ledig listen
10-12 Fagpolitik
møde hver onsdag 
10-15

Sønderjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Jytte Bak Sørensen Birgit Rasmussen
Hørløkkevej 23 Verner W. Hansen
6500 Vojens Annemarie Hansen
Tlf.arb.: 04-541676 Hans H. Grundt
Tlf.prv.: 04-542269 Åse Jessen-Hansen

Britta Hestrup Hansen

Afdelingskontor Arbejdsløse
Havnevej 26 Henvendelse til
6200 -Åbenrå kredsformanden
Tlf.: 04-627311 Tlf.arb.: 04-541676

Tlf.prv.: 04-542269
Ribe amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Skovgård Birthe Poder
Krogvej 1 Merete Dam
6720 Nordby Fanø Ulla Laursen
Tlf.arb.: 05-123066 Britta Martinsen
Tlf.prv.: 05-162657 Anette Nielsen

Bente Damkjær
Afdelingskontor 
Jernbanegade 50 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 05-135338 
Kontoret åbent 
ons. 9-11
Arbejdsløse Længst ledig liste
møde hver tirsdag checkmøde den 2.
10-13 på afdelings- tirsdag i hver måned
kontoret.

Vejle amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Marianne Caspersen Jette Jensen
Follerupvej 50 Bente Dam Sørensen
7000 Fredericia Anny Hauch
Tlf.arb.: 05-866244 Birte Povlsen
Tlf.prv.: 05-560152 Dorte Nielsen

Anne Margrethe Buhi 
Afdelingskontor Arbejsløse
Nørrebrogade 6, 2. Kontakt 
7100 Vejle Anne Margrethe Buhi
Tlf.: 05- 84 01 15 Neder Bjerrevej 1

træffes daglig 9-13 j K ”  M -S l437

Tlf.arb.: 05-693444

Århus amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Kurt Eriksen Mariane Johansen
Hans Brogesgade 9, st. Bent L. Rasmussen 
8000 Århus C Gitte Madsen
Tlf.arb.: 06-130444 LiseBaastrup
Tlf.prv.: 06-131873 Eva Bach

Karen Schlessinger 
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Rosensgade 22 træffes
8000 Århus C  man. lige uger 19.30-22.30 
Tlf.: 06-130444 tir. ulige uger 17.00-19.00 
Kontoret åbent Afdelingssekretær
man.-tor. 9-14 Kurt Eriksen
fre. (ALU) 10-12 Telefontid

man.-tor. 9-13
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver 2. og 4. tirsdag Checkmøde sidste 
9-13, Rosensgade 22 tirsdag i hver måned

9-12

Ringkøbing amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Ole Gregersen Lars Thøger Jensen
Spøttrupvej 6, st.tv. Eva Hallgren
Tjørring Finn Jensen
7400 Herning Lars Vestergård
Tlf.arb.: 07-413080 Randi Færge
Tlf.prv.: 07-267684 Bodil Møller
Afdelingskontor 
Nørregade 30, l.th.
7500 Holstebro 
Tlf.: 07-413080
Kontortid: Afdelingssekretær:
onsdag kl. 13-17 Ole Gregersen

Telefontid: Bestyrelsesmedlem
fredag 10-12 på træffes 1. onsdag i
tlf. 07-267684 hver måned kl. 19-21
Arbejdsløse
Henvendelse til
afdelingssekretæren

Viborg amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Bente Laursen Le if Christensen
Ottingvej 7 Inger Andersen
7881 Balling Randi Nielsen
Tlf.arb.: 07-592377 Bjørn Båstrup
Tlf.prv.: 07-581149
Afdelingskontor Afdelingssekretær
St. Set.Hansgade 8B Ole Gregersen
8800 Viborg 
Tlf.: 06-613435 
Kontortid:
Tirsdag kl. 13-17 
Telefontid:
Fredag 10-12 på 
Tlf.: 07- 267684
Arbejdsløse Længst ledig liste
Henvendelse til Kontakt afdelings
afdelingssekretæren sekretæren

Nordjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Frederik Biilow Christensen Lis Carlsen
Snerlevej 1, 2.th. Steen Pedersen
9000 Ålborg Dorrit Roos
Tlf.arb.: 08-164822 FinnVosgerau
T lf. prv.: 08-166469 Jens Iversen

Elin Bak 
Emmy Vad Sørensen 

Kirsten Drachmann 
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Maren Turisgade 12, 1. træffes
9000 Ålborg ons. 19.30-21.30
Tlf.: 08-165103
Kontoret åbent Afdelingssekretær
onsdag, torsdag Laila Hansen
og fredag 9-12
Arbejdsløse Længst ledig liste
møde hver kontakt A L U
man. 10-13 man. og ons.11-13
på afdelings
kontoret

Grønland
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Jette Binzer U lla Nielsen
Postboks 1005 Grete Rendal
3900 Godthåb Henrietta Haukrogh
Tlf.arb.: 0014-23377 Anette Jensen
Tlf.prv.: 0014-23610

Færøerne
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Turid Dahl Elsba Olsen
Hoydalsveg 20 A
3800 Thorshavn
Tlf.arb.: 04215480
Tlf.prv.: 04213122

Arbejdsløsheds
kassen

FTF-A  
Vesterport 
Meldahlsgade 3, st.,
1613 København V 
Tlf.: 01-132511 kl. 10-14 
Pensionskassen 

PK A
Pensionskassernes 
Administrationskontor 
Kongevejen 150 
2830 Virum 
Tlf.: 02-851522

OBS!
Kredsforeningerne skal være opmærk
somme på selv at meddele ændringer til 
ovenstående oplysninger.
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