
 

 

Akademiske Socialrådgiveres arrangement i Toldbodgade København 

onsdag den 10. september 2014 om OK15  

 

På trods af et begrænset fremmøde, blev der afholdt et godt arrangement med bred 
repræsentation fra forskellige dele af faggruppen. Generelt var der en interesse i at få en viden 
om, hvordan lønforhandlingerne konkret foregår, og hvordan vi som faggruppen positionerer 
os i forhold til vores krav til OK15. 

Det blev afholdt et oplæg af Dorte Gotthjælp, der er medlemschef og konstitueret 
forhandlingschef i Dansk Socialrådgiverforening. Oplægget beskrev, i hvilken kontekst OK15 
forhandlingerne ligger, og hvordan de forskellige trin i forhandlingerne ligger. Hun 
præsenterede de 4 temaer, der er i fokus: arbejdstid, løn og pension, kompetenceudvikling, 
sunde arbejdspladser.  

Under arrangementet blev blandt andet følgende emner drøftet: 

- Hvad definerer faggruppen af akademiske socialrådgivere. Hvordan præsenterer vi os 
som faggruppe og hvilken værditilvækst tilfører denne gruppe af medarbejdere til deres 
arbejdsplads?  

- Fokus på at sammenligne faggruppen med andre akademiske grupper, der arbejder 
med samme fagområde, og holde fokus på, hvordan deres lønudvikling er. Ikke 
udelukkende sammenligne faggruppen med socialrådgivere og deres lønudvikling.  

- Arbejdets karakter gør, at det forventes, at man som akademisk socialrådgiver arbejder 
dynamisk, er det en mulighed at foreslå, at faggruppen kan ansættes uden højeste 
tjenestetid, hvilket også er tilfældet for Djøf’ere? 

- Der findes mange forskellige muligheder i forhold til faggruppens krav til OK15-
forhandlingerne. Minimumsmodel – akademiske socialrådgivere skal starte på et 
bestemt, garanteret, start-løn-trin på DS-lønskalaen. 

En anden mulighed er at lægge op til, at der skal etableres et nyt, eget-lønforløb for 
akademiske socialrådgivere. Hvilke løntrin og pensionssats skulle en sådan indeholde? 

 

Faggruppens krav til OK15 skal indleveres senest sidst i oktober. Alle der er interesseret i at 
komme med forslag til kravene, er velkomne til at sende dem til faggruppens bestyrelse: 
formand for bestyrelsen Louise Dülch Kristiansen louisedulch@msn.com  

 

Derudover: Sæt kryds i kalenderen den 6. november 2014, hvor faggruppen holder 
generalforsamling!  

Mere information følger senere.  

 



 

 

 


