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TR & AMiR Nyhedsbrev – 31. januar 2018

OK18–forhandlingerne er nu i gang
OK18-forhandlingerne er nu kommet i gang for alvor –
underviserne meddelte nemlig i sidste uge, at de langt
om længe kunne konstatere, at der føres reelle
forhandlinger mellem lærerne og KL. Det betød at de
øvrige forhandlinger nu også er i gang.
Enhver overenskomstfornyelse på det offentlige område er
unik og har sine egne kendetegn og særheder. Det har vi
sagt før, men det gælder i allerhøjeste grad også ved OK18.
Hvorfor er forløbet anderledes denne gang?
På dette tidspunkt i overenskomstprocessen ville vi normalt
være i fuld gang med forhandlingerne af såvel generelle krav
og DS egne krav over for henholdsvis KL og Danske
Regioner. Men sådan er det ikke helt forløbet.
Baggrunden er, at alle organisationerne på tværs af de tre
offentlige ansættelsesområder – stat, kommune og region
har stået sammen om at lægge maksimalt pres på
arbejdsgiverne for, at underviserne skulle have fair, frie og
reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Den såkaldte
musketered. Lige nu er undervisernes arbejdstid nemlig
reguleret af en lov – den så berygtede L 409. Men det er
afgørende, at noget så centralt som arbejdstid bliver
reguleret ved en aftale mellem de relevante parter. Præcis
som hele vores aftalemodel – Den danske Model - også
forudsætter.
Musketeredden blandt organisationerne var at opnå reelle
forhandlinger, og selv om der endnu ikke er landet en aftale,
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så er forhandlingerne med underviserne i gang. Og dermed
er der givet grønt lys til at alle vi andre også kan gå i gang.
Vi forudser en sammenpresset proces – og arbejder
fortsat efter fristerne
Typisk er det sådan, at de generelle forhandlinger - og først
og fremmest det statslige område - skal falde på plads, inden
eksempelvis de generelle forhandlinger med KL og Danske
Regioner kan færdiggøres. DS forudser derfor, at det kan
blive en noget sammenpresset proces, hvor utroligt mange
ting skal falde på plads på meget kort tid. Og der venter
fortsat store forhandlingsmæssige knaster forude. I DS
arbejder vi fortsat efter, at vi opnår forlig inden for fristerne.
Vi orienterer jer i hele forløbet
DS vil holde jer orienteret både via TR-nyhedsbrevet her,
men også i særskilte OK18-nyhedsmails og DS’ almindelige
nyhedsbrev. Du kan læse mere om OK18 på
www.socialraadgiverne.dk/ok18. Læs også det store tema
om OK18 i Socialrådgiveren 1/18, hvor formand Majbrit
Berlau bliver interviewet om hele OK18-situationen og de
store knaster.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Dorte Gotthjælp Nielsen
dgn@socialraadgiverne.dk

OK18: Opdaterede
kontaktoplysninger = indflydelse
Husk dine kollegaer på at opdatere deres
medlemsoplysninger, så de kan stemme om OK18
DS har brug for dine kollegaers kontaktoplysninger. Og dine
kollegaer har brug for, at DS har deres korrekte oplysninger,
så de kan få de rette tilbud og informationer – ikke mindst,
så de kan stemme om OK18.
Mange tror, at DS automatisk får oplysninger om
medlemmers e-mail, telefonnummer, hvor de arbejder, om
de er ledige eller andet. Men det gør vi ikke. Vi kan kun få
dem fra medlemmet selv, så det er vigtigt, at medlemmerne
løbende ajourfører deres oplysninger i vores selvbetjening -
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Dit DS - medlem.socialraadgiverne.dk.
https://medlem.socialraadgiverne.dk/default.aspx
Hvis du eller medlemmerne har brug for hjælp til
Selvbetjeningssystemet kan du sende en mail til
medlem@socialraaadgiverne.dk eller kontakte
medlemsadministration mellem kl. 9-14 på 3338 6176.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Martin Hans Skouenborg
mhs@socialraadgiverne.dk

OK18 og muligheden for konflikt
Det er klart vores forventning, at det lykkes parterne
at indgå forlig inden for fristerne – men
konfliktforberedelse en vigtig del af vores almindelige
forberedelser til overenskomstforhandlingerne.
Det er centralt i vores aftale-model, at såvel organisationerne
som arbejdsgiver kan varsle og tage kollektive kampskridt og
derved ende i en konflikt. Derfor laver DS, som ved alle
overenskomstforhandlinger, en grundig forberedelse,
herunder også konfliktforberedelse.
Udgangspunktet er altid, at vi arbejder målrettet på
forhandling, forlig og dermed et godt og fornuftigt resultat.
Men vi er også i en situation, hvor vi ikke kan udelukke
konflikt-scenariet på nuværende tidspunkt.
Her finder I svar på kollegaernes spørgsmål om en
eventuel konflikt
I vil måske derfor også i den kommende tid støde på
spørgsmål fra jeres kollegaer om en eventuel konflikt. Mange
svar vil være at læse på socialraadgiverne.dk/ok18, hvor der
ligger en Spørgsmål/Svar og en konfliktvejledning.
Vejledningen er detaljeret og kan være tung læsning, så tøv
ikke med at ringe til jeres regionskonsulent eller skrive til
Lone Valentin Kjær på lvk@socialraadgiverne.dk.
Hvem, hvornår og hvad med ferie?
Her følger et par svar, som vores erfaring siger os, ofte bliver
efterspurgt:
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En konflikt kan tidligst træde i kraft den 1. april 2018,
og det er medlemmer af DS, der bliver omfattet af en
eventuel konflikt. Ikke-medlemmer skal gå på
arbejde. Studerende i praktik omfattes ikke af en
konflikt.



Vedrørende ferieplanlægning gælder det, at i tilfælde
af konflikt kan en strejkende/lockoutet socialrådgiver
ikke holde ferie og heller ikke forvente at få
refunderet en allerede købt ferie.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Lone Valentin Kjær
lvk@socialraadgiverne.dk

OK18 og urafstemning – du spiller en
vigtig rolle
Som TR har du stor indflydelse på at få dine kollegaer til at
stemme og engagere sig i OK18. Deltag i de regionale TRmøder. Planlæg klubmøder med præsentation af OK18forliget. Hjælp dine kollegaer med at registrere korrekte
kontaktoplysninger – og brug OK18 som en oplagt
mulighed for at styrke sammenholdet i jeres klub.
Selv om OK18-forhandlingerne ikke forløber helt, som de
plejer, så arbejder vi i DS fortsat efter, at vi opnår forlig med
vores forhandlingsmodparter. Det er DS’ hovedbestyrelse,
som godkender det endelig forlig og herefter sættes forliget
til urafstemning blandt DS’ stemmeberettigede medlemmer.
Som TR/FTR kommer du til at spille en vigtig rolle i
urafstemningen, fordi vi ønsker så stor en valgdeltagelse og
dermed stemmeprocent som muligt. Overenskomsten er
vores fælles grundlag for den løn og de vilkår vi oplever i
vores daglige arbejde som socialrådgivere. Og jo flere der
tager ejerskab til den, jo stærkere står vi både lokalt og
centralt.
Det er forventningen, at urafstemningen vil forløbe i løbet af
marts. Men du kan allerede nu tage et par vigtige skridt mod
en høj valgdeltagelse:
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Det, du kan gøre lige nu, er at hjælpe DS med at sikre, at
alle medlemmer har registreret deres medlemsoplysninger
korrekt og ikke mindst, at deres mailadresse er korrekt. Du
må derfor meget gerne sende ovenstående artikel om
”Rigtige medlemsoplysning giver indflydelse” ud til dine
medlemmer og kolleger i klubben.
Du kan også allerede nu planlægge et klubmøde i løbet af
marts, hvor I bliver præsenteret for OK18-forliget og dermed
hvad I skal stemme om. Du kan henvende dig til
regionskontoret og forhøre dig om muligheden for at din
regionsformand deltager i dit klubmøde.
Endelig kan du sætte

X den 7. marts, hvor din

regionsformand holder TR-møde om OK18 (husk at tilmelde
dig). Så bliver du klædt på, så du kan uddybe for klubben,
hvad OK18-forliget indeholder og baggrunden for resultatet.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Dorte Gotthjælp Nielsen
dgn@socialraadgiverne.dk

Hvilket TR-kursus skal du på i 2018?
2018 er skudt i gang og dermed starter et nyt TR-år. Derfor
er alle de spændende TR-kurser oprettet og klar til
tilmelding. Det gælder både de grundlæggende TR-kurser
som ”TR i DS” og ”TR og Medlem”, som vi anbefaler alle
nyvalgte TR’ere at tage så hurtigt, som det er muligt. Men
der er også andre kurser, som forhandlingskurserne. Det
giver dig et solidt fundament til at håndtere de
forskelligartede forhandlings-situationer, som du vil opleve
på din arbejdsplads.
Vi oplever stor efterspørgsel på kurserne i øjeblikket, og det
er jo dejligt! Det betyder dog, at vi kører med venteliste på
flere af vores kurser, så skynd dig ind og tilmeld dig det
kursus du lige står og mangler. På den måde får vi nemlig
det rette billede af behovet for de forskellige kurser.
Du kan tilmelde dig her:
socialraadgiverne.dk/arrangementer/
Tilbage til indholdsfortegnelsen
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Sesse Trusell
st@socialraadgiverne.dk

Sådan påvirker du dine lokalpolitikere
Vil du som TR blive klogere på, hvordan man påvirker
politikere og embedsværk lokalt, så er muligheden her nu.
DS inviterer d. 3. april til temadag om ’Politisk
interessevaretagelse i kommunerne’. På temadagen lærer du
at analysere den politiske situationen kommunalt, og du får
redskaber til at bedrive politisk interessevaretagelse lokalt.
Du vil høre oplæg fra inspirerende fagfæller, der har påvirket
politikerne i deres kommuner.
Der er allerede en god del tilmeldte, så også her er det bare
med at melde sig til. Du kan tilmelde dig her:
socialraadgiverne.dk/arrangementer/
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Sesse Trusell
st@socialraadgiverne.dk

Nye retningslinjer og
implementeringsstøtte til
forebyggelse af vold på botilbud og
forsorgshjem
Vi opfordrer TR og AMiR på botilbud, forsorgshjem og
forvaltningsområdet til at sætte de nye retningslinjer
og muligheden for at søge implementeringsstøtte på
dagsordenen.
Foranlediget af de triste sager, hvor medarbejdere er blevet
dræbt på deres arbejdsplads, igangsatte Socialministeriet i
2016 et arbejde med at lave nationale retningslinjer til
botilbud og forsorgshjem, om hvordan voldsomme episoder
systematisk kan forebygges og håndteres.
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Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjerne, som har
fokus på forebyggelse gennem fokus på trivsel og tryghed og
samarbejde med borgeren. Der er retningslinjer både for
håndtering og for læring af voldsomme episoder samt de
organisatoriske rammer. Retningslinjerne indeholder også et
katalog over socialpædagogiske metoder og redskaber.
Botilbud, forsorgshjem og forvaltninger kan søge om
hjælp fra indsatsteam
Socialstyrelsen er ved at etablere et indsatsteam, der frem til
2020 skal understøtte implementeringen af retningslinjerne.
Indsatsteamet kan både give støtte til ledere og
medarbejdere på kommunale, regionale og private botilbud
og forsorgshjem samt til forvaltningsniveauet i kommuner og
regioner.
På Socialstyrelsens hjemmeside kan man fra slutningen af
januar se, hvordan man søger implementeringsstøtte.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk

Få tilskud til voldsforebyggelse på
døgninstitutioner, hospitaler og skoler
STAR har i slutningen af januar åbnet for ansøgninger til
voldsforebyggelsespakker i døgninstitutioner, hospitaler og
skoler.
STAR havde et lignende tilbud i 2017, og her blev pakkerne
revet væk på kort tid, så man skal være hurtig, hvis man vil
have del i pengene, da det er 'først-til-mølle-princippet, der
styrer fordelingen af pengene. Der er afsat næsten 5
millioner kroner.
Betingelser og indhold i pakkerne kan man orientere sig om
på STAR's hjemmeside.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk
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Tilbud om gratis udviklingsforløb om
voldsforebyggelse på
myndighedsområdet
’Vold som Udtryksform’ har gode erfaringer med at arrangere
arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse. Nu er der
kommet et tilbud målrettet kommunernes
myndighedsområder, dvs. jobcentre, børnefamilieforvaltninger, socialområdet, osv.
Hver arbejdsplads deltager med to ansatte - en leder og en
arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Man mødes fire gange
to dage et sted centralt i landet, og mellem samlingerne er
der mulighed for rådgivning og sparring fra konsulenterne i
Vold som udtryksform.
Det er gratis at deltage, men arbejdspladsen skal selv stå for
transport og evt. udgifter til vikarer.
Der er ansøgningsfrist 28. februar. Læs mere om tilbuddet.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk

Temadage for
arbejdsmiljørepræsentanter: 'Bevar
det gode kollegaskab"
DS afholder to AMiR-temadage med titlen: 'Bevar det gode
kollegaskab - også når (sam-)arbejdet er under pres'.
En travl og presset arbejdsdag kan gøre det vanskeligt at nå
at støtte og hjælpe kollegerne og sikre det gode samarbejde
om arbejdsopgaverne. Samtidig fungerer kollegial støtte og
anerkendelse som en buffer mod at udvikle stress. På
temadagen ser vi på, hvordan man som
arbejdsmiljørepræsentant være med til at sætte fokus på at
bevare og styrke det gode kollegaskab på arbejdspladserne.
Underviser er organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard,
som arbejder i konsulentfirmaet CRECEA.
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Tid og sted
26. februar i Fredericia – tilmeld dig her
27. februar i Roskilde – tilmeld dig her
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk

Indeklima - Skift lamperne før PCBlæk
Har I lysstoflamper fra 1986 og før?
Så er det NU, der skal tjekkes for det sundhedsskadelige stof
PCB i kondensatorerne. De kan nemlig ikke holde meget
længere, og hvis de lækker, sker der en alvorlig forurening af
bygning og indeklima. Det er både dyrt og ubehageligt for
medarbejderne. Vil I have styr på, hvor I har tikkende PCBbomber i bygningen, så læs med i dette tema.
En kommune har for nylig oplevet to lækkede kondensatorer
med PCB. Det kostede en miljøsanering og gav en masse
bekymringer. Nu skifter kommunen i hundredvis af gamle,
udslidte armaturer ud på skoler og rådhus, FØR det går galt
igen.
Læs historien om Brøndby Kommunes rådhus
Læs de gode råd om hvordan man kommer af med lamperne
på www.indeklimaportalen.dk
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk
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TR & AMiR Nyt fra Region Øst

Økonomisk tilskud til aktiviteter, som
styrker fællesskabet i klubben
Regionsbestyrelsen har også i 2018 afsat midler til at
understøtte det fællesskabsdannende og organiserende
faglige arbejde i Region Øst-klubber!
Afhængigt af klubbens størrelse, udgør det ordinære
klubtilskud:




Klubber med 5-25 medlemmer: 750 kr. årligt
Klubber med 26-100 medlemmer: 1.000 kr. årligt
Klubber med flere end 100: 25 kr. pr medlem årligt

Herudover er der fortsat mulighed for at ansøge
regionsbestyrelsen om et ekstraordinært tilskud til
medlemsaktiviteter.
Så har jeres klub et konkret behov for et økonomisk rygstød
til aktiviteter, der har sit udgangspunkt i at skabe et
stærkere fællesskab på arbejdspladsen, kan tilskuddet søges
via jeres konsulent i regionen.
Vær med til at inspirere andre klubber - del gerne jeres
gode ideer med de andre klubber i regionen!
Brug Region Øst´s facebookgruppe ”Dansk
Socialrådgiverforening, Region Øst” eller giv besked til din
konsulent.er.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Rikke Harder Mikkelsen
rhm@socialraadgiverne.dk

Tilskud til netværkssupervision
bortfalder i 2018
På baggrund af et fald i AKUT-tilskuddet til TR-aktiviteter,
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har vi i regionsbestyrelsen (RB) desværre set os nødsaget til
at nedbringe udgifterne til supervision betragteligt i 2018.
Det har vi gjort som led i en vanskelig prioriteringsøvelse
mellem vores mange forskellige TR-aktiviteter, som alle har
værdi på hver sin måde.
Konkret har vi valgt at fjerne tilskuddet til supervision i TRnetværkene, selv om vi ved, at det for nogen har stor
betydning. Vi fjerner ikke hele puljen til supervision, men gør
tilskuddet betinget af, at man som enkelt TR eller TR-gruppe
på en arbejdsplads har brug for supervision til en konkret sag
eller forhandling på arbejdspladsen.
Når vi har valgt, at det er netværkssupervision, der skæres
på, er det også fordi, at det kan åbne for noget andet godt.
Det frigiver nemlig tid til andre ting på netværksmøderne, da
vi ikke skærer i tiden og omfanget af møderne. Håbet er, at
tiden kan bruges til fordybelse i nogle af de mange fælles
temaer, vi gerne vil arbejde med i DS og understøtte jer i at
udføre – f.eks. lønforhandlinger, politisk indflydelse og
arbejdsmiljø.
Netværkssupervision kan komme på tale igen, når vi skal
lægge budget for 2019 og fremefter. RB vil til efteråret igen
kigge grundigt på, hvordan vi bedst muligt prioriterer TRmidlerne.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Rasmus Hangaard Balslev
rhb@socialraadgiverne.dk
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