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Fri os for 
taktregulering
2,91% i stedet for 8,44% er offentlige arbejdsgiveres 
bud på løsning af efterslæbsproblematikken.

Løn lo ft i fremtiden kan vi takke organisationerne med 
løfteparagraffen for.

Arbejdsgivernes mulighed for at beholde 5,53% af efter
slæbet kan vi takke selvsamme system for. Det er uhold
bart for offentlige ansatte at skulle stå med hatten i hån
den overfor to parter.

Offentlige ansatte har lagt ryg til effektivitetsfremmende 
produktionssystemer så det klodser.

Ingen ærlig metalarbejder har fundet sig i dette snigende 
kapløb. Ikke uden kroner på bordet.

Offentlige ansatte er låst i lønsystemet og tradition.

Måtte vor uenighed med toppen i Dansk Metal, og måtte 
offentlige arbejdsgiveres nedværdigende lønudspil være 
medvirkende til at offentlige ansatte virkelig får frie fo r
handlinger.

Fri for taktregulering.

Fri for lønramme og skalatrin.

Fri for tjenestemandsret og stavnsbinding.

Det skylder vi de 2,91% og Metal.

Carsten Andersen 
form and
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Skab aktiviteter
omkring
kvindedagen
Tekst: Ida Bang 
Illustration: Dea Trier Mørch

I august måned 1980 tog Dansk Sygeplejeråd i Køben
havn initiativ til at få gang i forhandlingerne omkring 
»8. marts 1981«.

Socialpolitisk udvalg i DS blev indkaldt til et forbere
dende møde sammen med mange andre fagforeninger

Belært af de sidste års erfaringer hav
de Dansk Sygeplejeråd undladt at in
vitere de politiske partier med. Der 
var i det forslag, som var udsendt fra 
Dansk Sygeplejeråd (DSR) lagt op til, 
at i år skulle det være de faglige orga
nisationer, som forsøgte at nå til enig
hed omkring en fælles faglig 8. marts.

Man enedes om, at når grundlag og 
paroler var vedtaget, så ville man dis
kutere, om man skulle fremsende det 
til de politiske partier. Hvis de politi
ske partier kunne være enige i det 
fremsendte materiale, kunne de un
derskrive det - hvis ikke var det blot 
ærgerligt, og de måtte således stå 
uden for dette 8. marts initiativ. Man 
håbede dermed på, at man kunne 
undgå de evindelige politiske tovtræk
kerier, diskussioner som intet førte til 
andet end forvirre mere end afklare, 
og som ofte før har resulteret i, at 
mange fornuftige organisationer 
skred, fordi de ikke kunne finde ho
ved og hale i diskussionerne.
Det forslag til paroler og grundlag, 
som var udsendt, diskuterede vi me
get i SPU centralt. V i var i store træk 
enige i de fremsendte paroler og i 
grundlaget. Som eksempler på paro
ler kan nævnes:

- væk med børnepasningscirkulæret
- bedre billigere daginstitutioner
- 35 timers arbejdsuge
- fo r  26 ugers barselsorlov med fu ld  

løn og orlov til mænd
Vi synes, tanker om at gøre kvindear
bejde til et vigtigt punkt på denne 8. 
marts var godt. Ideen om at undlade 
de politiske partier mente vi også var 
positiv, idet man derved kunne få et 
rimeligt bredt arbejde op at stå hur
tigt samt undgå politiske stridigheder.

H K  bog og papirs forslag betød, at 
man kun skulle arbejde med kvinde
arbejdsløsheden, det skulle f.eks. om
handle de unge - de gamle kvinders 
problemer, men ikke andre emner, 
eks. overenskomstkravet. Deres for
slag indebar, at de politiske partier l i
geledes skulle inddrages fra starten.

Selve arbejdsmetoden var ligeledes 
forskellig for de 2 gruppers side.

H K  ønskede 
følgende arbejdsgang:
Man skulle nedsætte en arbejdsgrup
pe bestående af de personer, der har 
interesse og lyst til at arbejde inden 
for de forskellige grupper.

Der skal ingen disfiosition/kommis- 
sorium ligge fra plenum til arbejds
gruppen.

Når der lå et resultat fra arbejdsgrup
pen, kom det op til vedtages/forkas- 
tes i gruppen.
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Kvindedagen. . .

Sygeplejerskernes forslag:
På baggrund af det mandat, man har 
med fra sin egen fagforening, vedta
ges der i plenum et grundlag, som 
danner basis for underlaget i de ned
satte arbejdsgrupper.

SPU mente, at DSR’s forslag var det 
mest positive, hvorfor vi blev enige 
om at indstille til hovedbestyrelsen, at 
de på mødet i december tilsluttede sig 
dette arrangement.

I mellemtiden har H K  bog og papir 
droppet at lave et 8. marts arrange
ment p.g.a. manglende ressourcer.

De vil lave en kvindearbejdsløsheds
kampagne, hvilket vi fra SPU synes, 
er et glimrende initiativ.

V i har løbende diskuteret 8. marts i 
SPU samt udarbejdet referater, nota
ter til hovedbestyrelsen, således at de 
havde mulighed for at vurdere, på 
hvilket grundlag SPU traf deres be
slutninger.

Desværre følte HB sig ikke i stand til 
at træffe en beslutning på baggrund 
af det fremsendte materiale og det 
mundtlige indlæg fra C. Riis, der blev 
fremlagt på mødet i december 80. 
Man mente, der var flere andre initia
tiver, som skulle undersøges, inden de 
kunne træffe en beslutning.

De forlangte derfor, at jeg, som hav
de siddet i de forberedende møder 
som repræsentant for SPU, skulle 
trække mig fra det forberedende ar- 
btjde, indtil det andet var gennem un- 
uersøgt.

Man mente ligeledes, at forslaget fra 
DSR var for DKP-agtigt!!

SPU kan kun beklage, at HB  mistæn
keliggør vores arbejde på den måde.

For at imødegå H B ’s ønsker udarbej
dede jeg igen et nyt notat til H B ’s no
tat den 14.1.81, hvor der blev re
degjort for, hvilke initiativer der evt. 
kunne være den 8. marts i Køben
havn.

Initiativer i København
Det faglige 8. marts initiativ:
(DSR’s). Dette initiativ er i fuld gang. 
Ca. 30 organisationer bakker op om 
arrangementet.
På nuværende tidspunkt deltager 
mange store forbund bl.a. H K  for
bundet, keramisk forbund, sygehjæl
perne i København, teknisk landsfor
bund, Bryggeriarbejderne, kvindeligt 
arbejderforbund samt tobaksarbej
derne har oplyst, at de p.t. er positivt 
stemt over for initiativet og overvejer 
at tilslutte sig. A t HB  kalder dette ar
rangement et D K P  arrangement, kan 
man undres over, mig bekendt har

man altid betragtet ovennævnte orga
nisationer anderledes, men??

8. marts komitearbejde: 1 det notat, 
HB  fik udsendt den 9.12.80, redegjor
de SPU for, hvorfor de ikke mente, at 
dette arrangement kunne samle. T il
syneladende var det ikke grundlag 
nok for HB!

Kort fortalt er 8. marts komite forsla
get ikke samlende fordi:
De har udelukket visse organisationer 
fra selv at vurdere, om de vil deltage i 
arbejdet, idet de slet ikke er inviteret. 
Det drejer sig bl.a. om:
Dansk Kvindesamfund, Danmarks 
Demokratiske Kvindeforbund, Soci
aldemokratiske Kvinder, D KP  
- organisationer, som tillige har været 
aktive omkring 8. marts spørgsmålet.
De ridser i deres grundlag hovedfjen
derne op til at være N A T O  og W AR- 
Z A W A  P A G T LA N D E N E . Dermed 
åbner de op for en diskussion om 
fredsspørgsmålet, som er uløseligt, 
hvis man vil have mange organisatio
ner med.

Ifølge en telefonsamtale, jeg havde 
med den landsansvarlige Anni Hansen 
den 12.1.81, er dette arrangement or
ganisationsmæssigt ikke særligt bredt 
på nuværende tidspunkt, Hun oply
ste, at en lejerforening på Vesterbro, 
Kvindefronten og Radikal ungdom 
havde tilsluttet sig. På spørgsmålet 
om der var nogle fagforeninger til
sluttet, sagde hun nej.
T il orientering blev det oplyst, at ap
pellen som lå, kunne der ikke ændres 
i, hvis man gik ind for at deltage i de
res komite arbejde.

Rødstrømperne: Ville afholde et ar
rangement i Kvindehuset, men ikke 
lave et udadvendt kæmpe arrange
ment.

HK bog og papir: Som tidligere 
nævnt blev det igen bekræftet, at der 
ikke ville komme et 8. marts arrange
ment, men at de arbejdede videre med 
en kvindearbejdsløshedskampagne.

HB  besluttede derfor den 14.1.81, at 
DS tilslutter sig det faglige 8. marts 
initiativ.

Dette var en længere redegørelse om 
optakten til dette års 8. marts initiai- 
tiv, som vi har tilsluttet os, men jeg 
mener, det er uhyre vigtigt, at med
lemmerne bliver grundigt orienteret 
om, hvorledes vi har prioriteret 8. 
marts arbejdet fra SPU ’s side.

SPU skal derfor på det kraftigste op
fordre kredsforeningerne rundt om
kring i landet at tilslutte sig det faglige 
8. marts initiativ, der hvor det er ved 
at komme i gang, samt opfordre de 
kredse, der har kræfter til det, til at 
forsøge at få et 8. marts fagligt initia
tiv op at stå sammen med de lokale

fagforeninger, hvis der intet er igang.

I København bliver der igen i år et 
kæmpe arrangement i Falkoner Cen
tret bl.a. under følgende paroler:
Nej til lovindgreb i overenskomstfor
handlingerne.
35 timers arbejdsuge med fuld løn 
uden tempoopskruning.
Reel ligeløn og forbedret realløn 
Bekæmp nedskæringerne i socialsek
toren.
Sambeskatningsophævelse og for fle
re kvinder med i udvalg og nævn. 
Væk med børnepasningscirkulæret.

Slut op om det faglige 8. marts 
initiativ

Frigørelses
attest
Har du problemer med din 
frigørelsesattest, så kon
takt din tillidsmand eller 
afdelingssekretær/kreds- 
foreningsformand.

Under alle omstændighe
der bedes du holde din 
kredsforening underrettet - 
både når din arbejdsgiver 
underskriver en frigørel
sesattest og når der nægtes 
udstedelse af frigørelsesat
test.
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Hvad sker der 
med årskursus?
Tekst: Grethe Sørensen

I Socialrådgiveren, januar 1981 var der et interview 
med Gitte Vesterlund og Steffen Petersen om besparel
ser, der ikke er besparelser, og hvad disse bl.a. betyder 
for årskursus. I det følgende gøres der i oversigtsform 
rede for udviklingen i sparerunden, og hvad der hidtil 
er gjort for at forhindre en lukning af årskurserne og 
en nedsættelse af vikarportionernes antal.

Fredag d. 17. okt. 1980: Skrivelse fra 
Undervisningsministeriet, direktora
tet for de videregående uddannelser 
om besparelser på institutionerne, 
herunder DSH ’s årskursus. 

Baggrunden er det politiske forlig om 
besparelser, der alene inden for de vi
deregående uddannelser og forsk
ningsrådenes område udgør 100 m illi
oner kr. i 1981.

For de sociale højskolers årskursus 
betyder besparelsen, at vikarhjælps
portionerne med øjeblikkelig virkning 
er blevet reduceret med 1.100.000 kr. 
i året 1981 og fremover (foreløbig til 
1987). Dette har til følge, at de to år
skurser kan gennemføre de nuværen
de hold indtil sommeren 1981, men 
ikke får vikardækning til efteråret 
1981, og at det nuværende samlede 
antal portioner for de to årskurser re
duceres fra 35 til ca. 21 portioner fra 
januar 1982.

Herudover er der pålagt årskurserne 
en besparelse på 0,4 mili. kr. fra 1981 
og fremover, som har til følge, at læ
rerlønninger m.v. samt driftudgifter 
skal nedsættes med dette beløb.

I ministeriets skrivelse hedder det, at 
institutionerne er »pålagt en yderlige
re standardforringelse på undervis
ningssiden svarende til ca. 35% af de 
resterende samlede forringelser frem 
til 1987«.

Hvad betyder det konkret 
for de to årskurser?
Fredag d. 14. november 1980: På bag
grund af direktoratets skrivelse blev 
der afholdt møde mellem repræsen
tanter for direktoratets økonomi- og 
uddannelsesafdeling, rektorforsam
lingen, årskursuslederne og lærerre
præsentanter.

Ved mødet blev det meddelt, at års

kursus i 1981 skal spare 1,1 millioner 
kr. på vikartilskud og 0,4 millioner 
kr. på undervisning, hvilket betyder, 
at der ikke skal optages studerende 
pr. 1. september 1981.

Da besparelsen på de 0,4 millioner kr. 
på undervisning vil kræve besparelser 
allerede i foråret 1981, der er uigen
nemførlige på grund af indgåede afta
ler, aftaltes det, at der hurtigst muligt 
skal laves en konsekvensredegørelse.
Det er ministeriets opfattelse, at for
ringelser ikke behøver at give sig ud
slag i kvalitetssænkning, idet man 
måtte overveje, om der fortsat var råd 
til den kvalitet i undervisningen, som 
den nuværende forberedelse og ar
bejdstidstilrettelæggelse er udtryk 
for. En evt. omlægning må ske i for
hold til de samlede ressourcer.

På længere sigt er der udsigt til en be
sparelse på vikartilskud på 40%. Års
kursus må derfor overveje - og kan 
bl.a. bruge tiden i efteråret 1981 uden 
studerende til dette - muligheden af at 
anvende ressourcerne på anden vis, 
f.eks. en omlægning til kortere varen
de uddannelsesforløb, hvor de stude
rende ikke skal have vikartilskud.
Det er udtrykkeligt angivet i den poli
tiske beslutning, at der skal spares 
specielt meget på dette område.

For det videre arbejde med evt. om
lægning af virksomheden fra 1982 vil 
kommissoriet for Årskursus blive 
henlagt til udvalget om efter- og vide
reuddannelse af socialformidlere. D i
rektoratet vil senere give meddelelse 
om denne planlægning.

Hvad har socialrådgiverne 
foretaget sig for at protestere? 
Mandag d. 17. november 1980: 50 tid
ligere årskursister mødtes med dette 
års hold i Toldbodgade for at drøfte,

hvad der kunne gøres for at forhindre 
et stop af årskursus.

Der blev ved mødet nedsat følgende 
arbejdsgrupper:

1. T il bearbejdelse af spørgeskema 
udsendt til tidligere årskursister og 
videresendelse af denne dokumen
tation til undervisningsministeren.

2. T il følgeskrivelse til underskrifts
indsamlingen, der sendes til under
visnings- og finansministeren.

3. Kontaktudvalg til Dansk Social
rådgiverforening og De sociale 
højskoler.

Det nuværende hold XIII vil i et plan
lagt modul om aktionsforskning i uge 
48 behandle nedskæringerne.

Tirsdag d. 18. november 1980 sender 
hold XIII en protestskrivelse til un
dervisningsministeren, finansministe
ren, social- og finansministeriet, for- 
mændene for folketingets social- og 
finansudvalg, formanden for social
formidlerudvalget, rektorforsamlin
gen, socialrådgiverforeningen, kreds
foreningerne m.v.

Fredag d. 21. november 1980 anmo
der holdet om foretræde for folketin
gets uddannelsesudvalg.

Der udsendes resolutionsforslag til 
behandling ved de kommende gene
ralforsamlinger i kredsforeningerne i 
DS.

Mandag d. 24. november 1980 udsen
der holdet en redegørelse til pressen, 
fagforeninger, råd og organisationer, 
hvis medlemmer er ramt af nedskæ
ringerne.

Beslutning om den endelige be
sparelses størrelse og fordeling
Torsdag d. 27. november 1980: D i
rektoratet meddeler den endelige be
sparelse for området vikarportioner 
og kursusvirksomhed, samt størrelsen 
og fordelingen på direktoratets områ
de, nemlig 17,3 millioner kr. forelø
big fordelt på 14,6 millioner på vikar
hjælpsportioner og 2,7 millioner kr. 
på kursusvirksomhed i 1981, medens 
der i 1982 og følgende år skal spares 
19,5 millioner kr. på samme områder.

I  1981 skal årskursus spare 1. i 00.000 
kr. i vikarportioner, hvilket er en ned
skæring fra  nuværende ca. J5 portio
ner fordelt mellem Århus og Køben
havn til ialt 21 portioner.

Som følge af besparelsen på vikarpor
tioner og et midlertidigt stop for års
kurserne i efteråret 1981, skal følgelig 
spares 0,4 millioner kr. i lønninger og 
driftsomkosn in ger.

Denne besparelse tænkes foreløbig vi
dereført i 1982 og følgende år, idet 
det bør overvejes, om der helt eller 
delvis kan etableres deltidskurser eller 
kortere kurser i stedet for de nuvæ-
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Årskursus. . .

rende årskurser, og om der bør ske en 
øget decentralisering af denne kursus
virksomhed.

A f  skrivelsen fremgår med al tydelig
hed, at fuldtidskurser på længere sigt 
ønskes omdannet til deltidskurser, 
såfremt der ikke er særlige forhold, 
der taler fo r  bevarelse a f fuldtidskur
ser. En sådan omlægning kan ledsa
ges af en decentralisering af kursus
virksomheden for at skabe mulighe
der for deltagelse i kurserne fra alle 
dele af landet.
Undervisningsministeriet agter at ind
lede forhandlinger med Kommuner
nes Landsforening og Amtsrådsfore
ningen om sådanne omlægninger af 
kursusvirksomheden og om en even
tuel overførelse til kommunerne af 
statslige vikarportioner i forbindelse 
hermed. Da de ordninger, der skal 
gælde for ydelse af vikarhjælp og kur
susvirksomhed på længere sigt, såle
des endnu ikke er fastlagt, må bespa
relsesfordelingen mellem vikarhjælps
portioner og kursusvirksomhed og 
mellem institutioner for 1982 og fø l
gende år betragtes som foreløbig.

Hvad skete der herefter?
Tirsdag d. 2. december 1980: Tidlige
re årskursister i København afsender 
en skrivelse til undervisningsministe
ren. De understreger heri den betyd
ning årskursus har haft for deres ar
bejde i kommuner og amtskommu
ner, på de sociale højskoler, universi
tetscentre og efteruddannelseskurser
ne.

Årskursisterne kunne dokumentere 
deres redegørelse ved hjælp af spørge
skemaer, der var udsendt i november 
til alle tidligere årskursister.

Der var udsendt 217 skemaer, og der 
indgik 136 svar. A f  undersøgelsen 
fremgår:

1. A t 114 havde fået tillagt nye funk
tioner, som ledere, supervisorer, 
konsulenter eller lærere, heraf 92 
ved stillingsskift i egen institution.

2. A t 114 tidligere årskursister til
sammen bestrider 300 nye funktio
ner, nemlig 59 som ledere (expedi- 
tionssekretærer, fuldmægtige (o. 
lign.), 78 som supervisorer, 79 som 
konsulenter og 84 ved undervis
ning. Desuden har 22 derudover 
fået arbejde ved forskningsinsti
tutter (6) er udtaget som censorer 
(12), studerer i udlandet (2) eller er 
blevet optaget på universiteter (2) 
med henblik på kandidatgrad.

3. A t 84 af de 136 er blevet ansat ved 
undervisning inden for socialsek
toren, skolesektoren og sundheds
sektoren.

Onsdag d. 3. december 1980: Årskur
sisterne støtter organisationernes de
monstration til Christiansborg.

Fredag d. 5. december 1980: Dansk 
Socialrådgiverforening sender skrivel
se til folketingets uddannelsesudvalg. 
Forningen peger i sit oplæg på, at 
uden en udvikling af nye, hensigts
mæssige arbejdsmetoder, vil der i lø
bet af kort tid ske en forringelse af 
hjælpemulighederne og konkluderer, 
at besparelsen sker i en situation, 
hvor der er stærkt behov for en forø
gelse, idet der er plads til mindre end 
1 % socialrådgivere på årskurserne, at 
vikardækning allerede er beskåret, og 
at udgiften til vikarportioner skal 
sammenholdes med, at staten p.t. 
undgår at betale arbejdsløshedsdag
penge til de socialrådgivere, der træ
der ind i vikarstillinger for årskursi
ster, mens disse har orlov.
Tirsdag d. 9. december 1980: Dansk 
Socialrådgiverforening får foretræde 
for folketingets uddannelsesudvalg, 
hvor de forelægger konsekvensen af 
de samlede besparelser for de sociale 
højskoler og årskursus.

Tirsdag d. 9. december 1980: Repræ
sentanter for hold XIII får foretræde 
for folketingets uddannelsesudvalg, 
og redegør for et uddelt oplæg inde
holdende:

- hvad er årskursus
- hvem deltager i årskursus
- hvad bruges årskursus til
- hvad er konsekvenserne af nedskæ

ringerne

Tirsdag d. 9. december 1980: Fag
gruppen af socialrådgivere ved Aa l
borg Universitetscenter sender skri
velse til undervisningsministeren og 
gør opmærksom på betydningen af at 
bevare årskursus som et ti-måneders 
fælles forløb og peger på det urimeli
ge i, at man netop nu starter et års
kursus for ergoterapeuter med en der
til knyttet vikardækning, samt at be
sparelsen er særlig vanskelig at forstå 
i lyset af, at faggrupper som børne-

og socialpædagoger bibeholder vikar
dækningsordningen med en mindre 
nedsættelse i 1981 og fuld dækning 
fra 1982.

Torsdag d. 11. december 1980: En
protestnote mod nedskæringerne afle
veres til undervisningsministeren og 
finansministeren med underskrifter 
fra 1325 kolleger, personale fra soci
al- og sundhedssektoren, skolesekto
ren, kriminalforsorgen og fagbevæ
gelsen (senere er indgået endnu 150 
underskrifter).

Mandag d. 15. december 1980: T id li
gere årskursister ved Årskursus, Å r
hus, protesterer over for undervis
ningsministeren og folketingets ud
dannelsesudvalg under henvisning til 
fremsendt materiale.

Konklusioner
Tirsdag d. 16. december 1980 blev der 
afholdt et budgetseminar i direktora
tet med deltagelse af rektorforsamlin
gen.

Besparelserne blev endelig fordelt på 
institutionerne, og af skrivelsen frem
går, at de 21 portioner er »en antyd
ning« af, hvilke muligheder, der vil 
være i 1982 - hvis ordningen ikke 
ændres, og at følgebesparelsen på 
løn- og driftsomkosninger udgør 0,4 
millioner kr. fra 1981 og foreløbig til 
1987.

Vikarhjælp og kursusformer skal 
drøftes med amter og kommuner og 
måden at yde vikarhjælp på vil af
hænge af disse drøftelser.

T il sammenligning er her anført be
sparelsesudviklingen 1981, 1982 og 
følgende år på vikarhjælpsportioner
ne sammenlignet med andre videreud- 
darinelsesinstitutioner: (jfr. nedenstå
ende skema).

Når man spørger direktoratet, hvor
for socialrådgivernes Årskursus sam
men med Danmarks Lærerhøjskole

Institution F F L  + Æ F 1981 1982 og
Besparelser flg. år

Sociale højskoler, 
årskurserne 2.770.000 1.100.000 1.100.000
Danmarks lærerhøjskole, 
kortere kurser 4.322.200 0 0

Socialpædagogisk
højskole 8.259.000 600.000 0
De videregående udd. 
v/D .L. årskursus m.fl. 37.700.000 12.600.000 12.900.000
De videregående udd. børnehave- 
og fritidspædagoger 5.023.000 300.000 0

Ialt . 58.074.000 14.600.000 14.000.000
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skal bære den største besparelse er 
svaret, at det er på disse områder, 
man forventer den størtste ledigheds- 
procent = arbejdsløshed i de kom
mende år.

Kan vi undgå fuldt stop 
i efteråret 1981?
Fredag d. 9. januar 1981: Rektorfor
samlingen drøftede påny situationen 
omkring årskursus’ fremtid. Man 
vedtog - at søge om at få uændret 
dækning af driftsudgifter i 1982, selv
om vikartilskud først kan ydes fra 1. 
januar 1982 - overveje, hvad der kan 
udrettes i efteråret 1981 uden vikartil
skud.

Det skal undersøges, om årskursus 
ved en besparelse på løn- og drifts
konto i foråret 1981, kan annoncere 
årskursus til påbegyndelse 1. septem
ber i håb om, at et antal ansøgere kan 
få orlov med løn i 4 måneder, indtil 
vikarportionerne igen kan udløses pr.
1. januar 1982.

Torsdag d. 22. januar 1981 henvender 
rektor Erik B. Smith sig til direktora
tet på Århus og Københavns årskur
sers vegne og forelægger ideen. Et 
foreløbigt tilsagn munder ud i, at 
»der intet skulle være til hinder« for 
et sådant forsøg. Ministeriet skal dog 
have en skriftlig forespørgsel.

Samme dag afgår brev til direktora
tet, hvor der i henhold til samtalen 
anmodes om direktoratets godkendel
se af, at Årskursus påbegyndes d. 1. 
sept. 1981, idet den pålagte besparelse 
for 1981 vil blive opnået ved nedskæ
ring på lærerressourcer i indeværende 
semester samt ved at lægge hoved
vægten på selvstændige studieaktivi
teter i efterårssemestret 1981. A f  an
nonceringen vil fremgå, at vikarporti
onerne (ca. 21) først vil kunne udbe
tales fra 1. januar 1982.

Mandag d. 26. januar 1981: Direkto
ratet meddeler telefonisk, at der måt
te være sket en misforståelse, idet det 
ikke havde været direktoratets me
ning, at kursister skulle kunne søge 
orlov i 4 mdr. med evt. vikardækning, 
idet kommunernes udgifter iflg. det 
politiske forlig ikke må stige. Deri
mod var der intet til hinder for at lave 
små kurser.

Mandag d. 2. februar 1981: Rektor
forsamlingen har møde med repræ
sentanter for direktoratet. Direktora
tet har misforstået hensigten med 
henvendelsen og ikke forstået, at der 
var tale om et fuldtidsstudium. Direk
toratet kan hverken direkte eller indi
rekte vælte en udgift over på kommu
nerne, selvom den enkelte kommune 
står frit m.h.t. at sige ja eller nej til en 
ansøger. Direktoratets repræsentan
ter vil dog forelægge forslaget for un-

dervisningsmnisteren, men »det ville 
gøre det lettere, hvis der var forslag 
om en deltids-tilrettelæggelse eller et 
kortere efteruddannelseskursus«.

Rektorforsamlingen fastholder, at 
der kun kan være tale om 10 mdr.’s 
fuldtidsstudier med udsigt til vikar
portioner fra staten fra 1. januar 
1982.

Kære kolleger, her står vi nu - 
vil du vide mere, fø lg  med i næ
ste nr. a f  Socialrådgiveren, og 
ønsker du nogle a f  de oplæg, 
der er nævnt, kan du få  dem 
ved at ringe til (01) 13 36 11.

Til orientering
»Der er optaget, vil De 
vente?«
Dette er titlen på en radioudsendelse 
produceret på Båndværkstedet af un
dertegnede 2 socialrådgivere. Udsen
delsen sendes på P  1, tirs. d. 24/2 81 
kl. 14.
Udsendelsen handler først og frem
mest om forholdene på de Køben
havnske bistandskontorer, mens de 
problemer den beskriver sikkert gen
kendes over hele landet.
Formålet med udsendelsen er at be
skrive bistandskontoret som ar
bejdsplads, for derigennem at vise, 
hvad der gør det så utroligt belastende 
at arbejde her.
Fra arbejdsmiljøundersøgelser ved vi, 
at socialrådgiverne på bistandskonto
rerne har mangeartede fysiske og psy
kiske symptomer, som hænger sam
men med arbejdssituationen.
Rent konkret viste det sig at blive en 
svær opgave, at give en beskrivelse af 
de forhold, som belaster sagsbehand
leren i det daglige arbejde. Ud af en 
uoverskuelig bunke af forhold, er det 
kun lykkedes os at beskrive få.
Det helt overordnede problem de fle
ste steder, syntes at være travlheden, 
og fremfor alt den manglende tid til 
en forsvarlig sagsbehandling. For at 
beskrive travlheden, begyndte vi at 
føre dagbog: M inut for minut skrev vi 
ned, hvilke opgaver en sagsbehandler 
fører i løbet af en almindelig arbejds
dag.
Som en sagsbehandler i udsendelsen 
siger: »Når jeg læser den (dagbogen), 
så kan jeg godt forstå hvorfor det er 
man får knald i låget«.
Dagbogen er i udsendelsen brugt til at 
illustrere travlheden og den manglen
de tid, som ikke blot er et personligt 
problem for sagsbehandlere og klien
ter, men som undergraver et af de vig
tigste principper i Bistandsloven: Det 
forebyggende arbejde.
Udover interviews med sagsbehandle
re, har vi, for at belyse, hvordan de 
dårlige arbejdsforhold påvirker be
handlingen af klienterne, talt med en 
bistandsklient, som fortæller om sit 
møde med bistandskontoret.

V i har tænkt udsendelsen som oplys
ning om, hvad der foregår på bi
standskontoret. Udsendelsen giver 
imidlertid ikke noget svar på, hvad 
der bør gøres for at forbedre forhol
dene.
På trods af gentagne krav om opnor
meringer i antallet af sagsbehandlere 
på bistandskontorerne, har presset 
indefra i forvaltningen ikke resulteret 
i imødekommelse af kravene.
Vi finder det magtpåliggende, at soci
alrådgiverne som faggruppe efterhån
den i højere grad offentligt giver til 
kende, hvad de ved om de dårlige 
abejdsforholds betydning for sagsbe
handlingen.
Endvidere må vi, som dagligt kon
fronteres med konsekvenserne af for
ringelserne indenfor det sociale lov
område, træde offentligt frem og gøre 
brug af vores viden. Hvad f.eks. med 
konsekvenserne af de lovændringer 
indenfor bistandsområdet som fulgte 
i kølvandet på »Lov om socialind
komst?«
Vi har tænkt denne udsendelse som et 
bidrag til at sprede debatten om for
holdene på bistandskontorerne ud o- 
ver sagsbehandlernes egne rækker, og 
ud til andre, lønarbejdere, institutio
ner m.v. Når ordet »strejke« nævnes i 
slutningen af udsendelsen mener vi ik
ke, at »strejke« er den umiddelbare 
løsning på de øjeblikkelige proble
mer. Forinden strejkevåbenet tages i 
anvendelse må vi, for at sikre os op
bakning omkring vores krav, sørge 
for et tilstrækkeligt oplysningsarbej
de, der gør forholdene kendt i befolk
ningen.
H idtil har sagsbehandlerne i'fo r høj 
grad tiet med deres viden. Såfremt vi 
ønsker forandringer må vi bruge den
ne viden - og give den videre til andre.

Lotte Nielsen 
Nina Nielsen 

Man kan indsende forslag til radioud
sendelser til: Båndværkstedet, Rosen
ørns A lle  18, 2. 1970 Kbh. V. - tlf. 01- 
35 20 07.
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A l magt til sags
behandlerne?
Tekst: Gertrud Birke, Knud Rosenstand og Marjun Si- 
gurdsdottir, p. t. årskursus i København

Det er påfaldende, hvor forskellige opfattelserne er af, 
hvem der skal have ansvaret - kompetencen - i de 
kommunale sociale forvaltninger og hvordan kompe
tencen videregives, delegeres.

Politikerne, de ledende embedsmænd og sagsbehand
lerne er usikre på, hvilke retslige beføjelser de har og 
sidst, men ikke mindst: Borgerne er forvirrede.

Denne forvirring forstærkes yderligere af de forskellige 
interne cirkulærer, der i mængde, udformning og ind
hold varierer fra kommune til kommune. Nogle sags
behandlere mener, at det er i strid med bistandsloven 
at undlade at delegere beslutningskompetence til be
handlergrupperne og andre ønsker »for alt i verden« 
ikke det ansvar, der følger med beslutningskompeten
ce.
At ovennævnte problemstillinger har 
en bred aktualitet fik vi bekræftet ved 
den nylig udkomne betænkning nr. 
894/80 fra Indenrigsministeriet: 
Kommunale styrelsesformer og kom
munalpolitikernes arbejdsvilkår m.v. 
Betænkningen omhandler bl.a. 
spørgsmålene om delegation og kom
petence.

Da vi p.t. er årskursister valgte vi som 
emne til et mini-projekt at beskrive og 
diskutere reglerne for delegation og 
kompetence i de kommunale social
forvaltninger. V i mener, det har be
tydning for den enkelte sagsbehandler 
at kunne overskue og forstå systemet 
og være orienteret om de juridiske 
regler eller mangel på samme. Det er 
det, vi forsøger at bidrage til i denne 
artikel, og vi håber på at kunne sætte 
et yderligere skub i den læserbrevde
bat, der allerede er påbegyndt i vores 
fagblad om socialrådgivernes ansvar. 
V i tager i artiklen ikke stilling til syns
punkterne i læserbrevene, men søger 
at sammenfatte og diskutere reglerne 
for delegation af kompetence.

Konkrete eksempler på 
delegation af 
beslutningskompetence
Det er almindeligt kendt i socialråd
giverkredse, at kompetenceplaner i de

enkelte kommuner er meget forskelli
ge både med hensyn til, hvordan de er 
udformet og hvor megen kompeten
ce, der er delegeret ud. Nogle kom
muner har slet ikke kompetencepla
ner.

V i vil nævne 2 eksempler: Det ene er 
Esbjerg kommune, hvor socialrådgi
verklubben igennem det sidste år har 
kæmpet imod overhovedet at få de
legeret beslutningskompetence til 
sagsbehandlerne. Kompetencen udø
ves i øjeblikket i et udvalg bestående 
af de ledende embedsmænd. Det an
det eksempel er Glostrup kommune, 
hvor der er delegeret en megen stor 
kompetence ud til behandlergrupper
ne. Her går kampen mere på at behol
de den udstrakte kompetence.

A f  Glostrup kommunes kompeten
ceplaner fremgår f.eks., at afgørelser 
om foranstaltninger over for børn og 
unge er hos behandlergruppen. Det 
sociale udvalg skal dog underrettes, 
når der er tale om anbringelse af børn 
uden for hjemmet i henhold til § 33, 
stk. 1 nr. 3. Behandlergrupperne har 
ligeledes kompetencen på kontant
hjælpsområdet. Det sociale udvalg 
skal dog underrettes, hvis der er tale 
om enkeltstående ydelser på over kr. 
5.000.

Socialudvalgets kompetence
Socialudvalget har en helt enestående 
stilling i det kommunale system, idet 
det ifølge den sociale styrelseslov og 
bistandsloven har fået tillagt en selv
stændig kompetence til at træffe af
gørelser i enkeltsager om social bi
stand m.m. til enkeltpersoner/famili- 
er.

Udvalget varetager dette ansvar uaf
hængigt af kommunalbestyrelsen. 
Dette betyder, at socialudvalget, uaf
hængigt af kommunalbestyrelsen, be
slutter bestemte typer af udgifter, 
som kommunalbestyrelsen derefter 
har pligt til at dække. Denne særstil
ling for socialudvalget giver tilsynela
dende ikke de store bryderier i prak
sis.

Herudover har socialudvalget status 
som stående udvalg under kommu
nalbestyrelsen og får som sådant de
legeret en del af kommunalbestyrel
sens kompetence vedr. udøvelse af so
ciale serviceydelser til borgeren, f.eks. 
daginstitutioner og omsorgsforan
staltninger for pensionister m.m.

Socialudvalgets delegation 
til forvaltningen
Socialudvalget kan ikke klare selv at 
behandle og beslutte i alle de sager, 
der hører under dets kompetenceom
råde.

Sammenbrud af udvalget ville blive 
resultatet, hvis der ikke i et eller andet 
omfang delegeres kompetence til for
valtningen.

V i vil her først og fremmest beskæfti
ge os med de opgaver, som er tillagt 
det sociale udvalg direkte gennem lov
givningen.

Kompetencen - ansvaret vil altid ligge 
i det organ, hvor lovgivningen har 
placeret det. Det er udøvelsen a f kom
petencen, der kan videregives gennem 
delegation til f.eks. et andet politisk 
organ, til sin udvalgsformand eller til 
forvaltningen (eller en speciel del her
af, f.eks. behandlergruppen eller 
sagsbehandlerne).

Der er et generelt forvaltningsretligt 
princip, der skal understreges i denne 
forbindelse: A T  A N S A T T E  - U A N 
SET P LA C E R IN G  I F O R V A L T 
N IN G EN  - IKKE K A N  VÆ RE  
SELVSTÆ N D IG E B Æ RERE  A T  
N O G EN  FO R M  FOR F O R V A L T 
N IN G SRETLIG  K O M PE T E N C E . 
D.v.s. at hvad der foregår i forvalt
ningen kun kan foregå lovligt i kraft 
af delegation fra socialudvalget (eller 
kommunalbestyrelsen).

Flere af de forvaltningsretlige kilder, 
vi har gennemgået, nævner 2 forhold, 
der er generelle for delegation:

- at den myndighed, der kan delegere
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også altid kan tilbagekalde denne 
delegation - også i én enkelt sag.

- at den myndighed, der delegerer, 
har en pligt til at føre et tilsyn med 
udøvelse af kompetencen, ved 
f.eks. generelle kontrolforanstalt
ninger og almindelig indsigt i områ
det.

- Delegation bør være udtrykkelig og 
helst skriftlig.

- En forudsætning fo r  delegation må 
være at den, der delegeres til, er i 
stand til at varetage udøvelsen af 
kompetencen inden for det emne
område, der delegeres. Der bør der
for indgå en vurdering af, hvilke 
ressourcer, tidsmæssigt, fysisk og 
uddannelsesmæssigt kompetence
udøvere har.

- Der bør delegeres direkte og uden 
mellemled til de, der skal have den 
egentlige udøvende kompetence, så
ledes at den omfattende praksis 
med videregivelse af kompetencen 
reduceres mest muligt. Dette af hen
syn til gennemskueligheden i for
valtningens organisation og forud
sætninger, hvorunder delegationen 
oprindelig blev besluttet.

Sammenfatning og diskussion
Det faktiske politisk ansvar for servi
ceniveauet, retssikkerheden og anven
delsen af de økonomiske midler i 
kommunen er ved lov tillagt de folke
valgte.
De folkevalgte kan ikke delegere an
svaret - kompetencen - fra sig. Der 
kan ikke tillægges de ansatte selv
stændig forvaltnings retslig kompe
tence. Delegation er nødvendig og sti
gende ved omfanget af opgaver, men 
der er ikke fastsat regler fo r  delegati
on.

I den omtalte betænkning og i praksis 
iøvrigt, afvises en regulering af dele
gation, og der udvises ekstrem stor til
bageholdenhed fra statens side over 
for kommunernes styringsmåder og 
tilrettelæggelse af forvaltningen. Det
te sker under henvisning til det kom
munale selvstyre.

1 kommunerne er det yderst forskel
ligt - og efter vores mening for tilfæl
digt - hvordan socialudvalgets kom
petence delegeres, og hvordan for
valtningen er opbygget.

I det daglige arbejde er sagsbehand
lerne bolværket mellem de folkevalgte 
og borgerne. Sagsbehandlerne mister 
deres centrale udgangspunkt: A t 
hjælpe klienterne på et fagligt for
svarligt grundlag. Man bliver »sam
fundets beskidte forlængede arm«. 
Sagsbehandlerne er ladt i stikken bå
de af folketings- og kommunalpoliti
kerne, når de lader det kommunale 
selvstyre florere på dette område. I 
økonomiske nedgangstider vil mange

sagsbehandlere opleve, at politikerne 
skubber ansvaret for nedskæringerne 
fra sig. Det medfører, at sagsbehand
lerne bliver skydeskiver for klienter
nes utilfredshed; politikerne konfron
teres ikke selv med resultater af ned
skæringerne. Dette kan bl.a. lade sig 
gøre, når reglerne for ansvarsforde
ling og delegation flyder.

Råd til sagsbehandlere
Vi har ikke taget stilling til, om vi fin
der det rigtigt - generelt set - at kom
petencen delegeres i udstrakt grad fra 
socialudvalget og til hvilket niveau i 
forvaltningen, der bør delegeres.

Det, vi peger på, er det ønskelige i, at 
ansvaret for serviceniveauet over for 
borgerne tages af politikerne (det so
ciale udvalg eller kommunalbestyrel
sen), og at sagsbehandlerne ikke tvin
ges til enten at træffe de politiske de
tailbeslutninger eller fremstå over for 
borgerne/klienterne som de, der træf
fer sådanne beslutninger, men deri
mod få mulighed for at udøve den 
saglige indflydelse, som deres faglige 
kompetence lægger op til.

Vores råd er derfor: Det sociale ud
valg skal enten selv udøve kompeten
cen direkte eller ved beslutning dele
gere sin kompetence også f.eks. ved
rørende opsøgende arbejde og råd og 
vejledning.

Delegation skal være lovlig, udtryk
kelig, skriftlig og offentlig tilgænge
lig.
Delegationsplanerne skal have en så
dan form og et sådant indhold, at den 
ikke opfordrer til forvredet brug af 
paragrafferne i bistandsloven.

Delegationen skal være direkte til det 
led, der skal udøve kompetencen.

Delegation skal være en afspejling af 
de formelle og uformelle magtstruk
turer i forvaltningen, ellers bliver de
legationsplanerne ikke fulgt.

Det sociale udvalg skal sørge for, at 
den, der er delegeret til, er i stand til 
at udføre opgaverne såvel fagligt som 
tidsmæssigt - ellers bør delegations
planernes indhold laves om.

Forskellige former 
for delegation:
Stiltiende og udtrykkelig
Ud over ovennævnte er det næsten 
umuligt at finde specielle krav til de
legationens form og indhold, når man 
gennemgår den relevante litteratur.

Denne flydende situation kommer ty
deligst frem ved den udbredte anven
delse a f stiltiende delegation. Der fin
des altså ikke nogle krav om at dele
gation skal være udtrykkelig (skriftlig 
eller mundtlig).

Den udbredte anvendelse af stiltiende

delegation vækker åbenbart ikke sær
lig megen bekymring. Betænkning 
894/80 (på side 121) nævner dog som 
et minimumskrav til delegation, at 
der hos den myndighed, der delegerer - 
her socialudvalget - skal være en gene
rel viden om, at der inden for et givet 
sagsområde træffes afgørelser på den
ne myndigheds vegne. Det er i sand
hed ikke et stort krav!

På denne baggrund forekommer det 
os usandsynligt, at de ansatte skulle 
kunne vide, hvornår der foreligger en 
stiltiende delegation og hvilket ind
hold, den har.

Man stiller sig åbenbart tilfreds med 
at kunne henvise til »almindelig prak
sis på stedet«. Yderligere synes man 
at forudsætte nogle forventninger og 
krav til de ansatte om, at de - uafhæn
gig af den plads, de indtager i organi
sationen - er klare over, hvilke politi
ske eller administrative hensyn, de er 
ansat til at varetage og hvilke pligter, 
der påhviler dem i deres kommune, 
uden at dette nødvendigvis bliver for
muleret klart.

Det kan være specielt vanskeligt for 
sagsbehandlere at leve op til sådanne 
uklart formulerede krav og forvent
ninger, når de samtidig er i den situa
tion, at de møder krav og forventnin
ger fra klienten om, at det er løsnin
gen af vedkommendes problemer, der 
skal stå i centrum - her og nu.

Vi mener, der er behov for at delegere 
under regulerede former, der stiller 
krav om, at det skal være tydeligt 
hvem, der er kompetent til at gøre 
hvad i hvilke situationer. Altså ud
trykkelig delegation (mindst mundt
lig, men helst skriftlig).

Den almindelige praksis i dag giver rig 
mulighed for ansvarsforflygtigelse, 
informelle og personafhængige magt
strukturer samt uklare, skjulte og 
svingende styringsmekanismer på alle 
niveauer inden for det sociale system.

For sagsbehandleren medfører dette 
en utryghed i det daglige arbejde og 
for klienten en stærkt reduceret rets
sikkerhed, fordi processerne i sagsbe
handlingen er uigennemskuelig - det 
er uklart, hvem der træffer beslutnin
gerne.

Hensyn, der bør indgå 
ved vurdering af delegation
Den almindeligt anerkendte praksis 
er, at delegation er lovlig, hvis det ik
ke direkte er forbudt. Det er f.eks. ik
ke tilladt socialudvalget at delegere 
kompetence i sager ved tvangsforan
staltninger for børn.
Herudover er det først og fremmest 
praksis, økonomiske hensyn og nogle 
saglige hensyn samt - i større eller 
mindre grad - nogle generelle forvalt-
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A l  magt. . .

ningsretlige principper og beskyttel
seshensyn, der styrer, hvornår og 
hvordan der delegeres.
Effektivitet, kort sagsbehandlingstid 
samt den store arbejdsbyrde betyder, 
at socialudvalget ikke kommer uden 
om at delegere til forvaltningen. Des
uden lægges der især vægt på, at soci
aludvalget skal have mulighed for at 
bearbejde problemområder og træffe 
styrende politiske beslutninger.
Yderligere er det - på godt og ondt - 
nødvendigt at inddrage de professio
nelle personalegrupper i socialforvalt
ningen mere direkte i  de beslutninger, 
der - af hensyn til kvaliteten af det so
ciale arbejde - må være et integreret 
led i den sociale behandling. Her tæn
kes f.eks. på gennemførelse af be
handlingsplaner og de beslutninger 
om ændringer af dem, der ofte skal 
træffes »under vejs«.

Men delegation er også forbundet 
med en række betænkeligheder og 
hensyn, der i den konkrete situation 
skal afvejes over for hinanden og over 
for de nødvendigheder/behov for de
legation, vi netop har nævnt.

Ligesom behovene for delegation kan 
have forskellig styrke, kan betænke
lighederne og andre hensyn have vari
erende betydning.

V i skal her nævne nogle af de betæn
keligheder og hensyn, som vi mener 
bør indgå i overvejelser om delegation 
kan/skal finde sted. Afsnittet foregi
ver ikke at være udtømmende og 
pladshensyn gør det nødvendigt at 
være ret kortfattet:

- Proceduren for nedsættelse af soci
aludvalget sikrer repræsentation af 
nogle politiske mindretalsinteresser 
i udvalgets daglige arbejde. En om
fattende delegation gør det muligt 
at undertrykke sådanne politiske 
mindretaleinteresser.

- En delegation (f.eks. til udvalgsfor
manden) må aldrig få et sådant om
fang eller en sådan generel karak
ter i sit indhold og i sin form, at ud
valget reelt sættes ud af spillet.

- Jo mere indgribende eller belasten
de for klienten en afgørelse kan bli
ve og jo flere betydningsfulde of
fentlige interesser, der kan være 
knyttet til et givet sagsområde, jo 
mere betænkelig er delegation.

□

Debat

Endnu en 
aktiv faggruppe 
siger nej 
til nedlæggelse
Vedr. faggruppens fremtidige place
ring i DS’s struktur. Svar på debatop
læg i »Socialrådgiveren« nr. 12, 1980.
Faggruppen af socialrådgivere ansat 
ved døgninstitutioner for børn og un
ge har på den ordinære generalfor
samling den 30.1.1981 drøftet fag
gruppens berettigelse.
Faggruppen er landsdækkende og be
står af ca. 75 socialrådgivere, ansat på 
såvel kommunale, amtskommunale 
og selvejende døgninstitutioner, 
d.v.s. har forskellige arbejdsgivere.

Som nævnt er vi landsdækkende, og 
ofte går arbejdsgivertilknytningen på 
tværs af amtsgrænser, f.eks. har Kø
benhavns kommune institutioner bå
de i Nordjylland og Nordsjælland. 
Derfor er vi ikke i stand til at oprette 
en landsdækkende klub, som mulig/ 
afløser af faggruppen.

Området er dækket af overenskomst, 
reglement og diverse aftaler - alt i alt 
en betragtelig mængde bestemmelser, 
der regulerer vore løn- og ansættelses
vilkår.

Inden faggruppens oprettelse følte vi 
en stærk mangel på fagforeningseks
pertise, idet denne store mængde af 
regler m.v. var svær at overskue for 
de lokale kredsforeninger.

V i har i de forløbne 2 år oplevet be
hovet for konsulent- og bisidderbi
stand inden for området fra såvel en
keltmedlemmer, kredsforeninger m.v.

Faggruppens bestyrelse har med sit 
særlige kendskab til socialrådgiveres 
jobfunktion kunnet yde nyansatte so
cialrådgivere bistand i forbindelse 
med deres placering i forhold til andre 
faggrupper på institutioner og lignen
de.

Faggruppens bestyrelse har ikke ople
vet problemer med hensyn til kommu
nikation og arbejdsfordeling i forhold 
til andre dele af foreningen såsom 
HB, kredsforeninger m.v. men deri
mod følt, at vi har kunnet bruge hin
anden begge veje.

Faggruppen af socialrådgivere ansat 
ved narkoinstitutioner har i et indlæg

modtaget i DS den 3.10.1980 udmær
ket argumenteret for deres faggryppes 
fortsatte berettigelse, og da vi helt 
kan tilslutte os dette indlæg, skal vi 
tillade os afsluttende at citere en del 
af dette:

»Principielt er vi enige i, at klubberne 
skal styrkes, og vi ville da også hellere 
end gerne være en landsdækkende 
klub med deraf følgende kompetence 
og ansvar. Men på grund af forskel
ligartede ansættelsesforhold (primær- 
kommunal/amtskommunal m.v.) 
kan dette, så vidt vi kan se, ikke lade 
sig gøre. Men det var måske noget for 
M P I at arbejde videre med.

Vi mener fortsat, at der for faggrup
pers vedkommende er mange arbejds
opgaver af relevant art, og at disse ar
bejdsopgaver fortsat varetages mest 
kvalificeret i faggrupperegi. V i er 
overbeviste om, at det arbejde og den 
aktivitet, vores faggruppe har været 
med til at udvikle, vil lide en krank 
skæbne, såfremt det i 1981 besluttes 
at fjerne faggrupperne fra DS’s struk
tur. Før dette kan accepteres, må det 
sikres, at faggruppernes interesser 
kan varetages lige så tilfredsstillende 
på anden vis. Og det kan vi i øjeblik
ket ikke se kan lade sig gøre«.

På faggruppens vegne 
Winnie W. Rønnow

Modtaget 3.2.81

Fortsat
praktikboykot 
- for at få 
fuld tids
kompensation
På Frederiksberg holdt klubben med
lemsmøde først i januar for bl.a. at 
følgen tingene op efter praktikaktio
nen d. 25/11.

Hos os havde det været en god akti
on, med stor opbakning og tilslutning 
og megen aktivitet dagen igennem.

På mødet havde vi en grundig diskus
sion af praktiksituationen og det vide
re forløb. V i blev enige om, at tilbud- 
det om 2(4) timers kompensation var 
uantageligt - ja, værre end ingenting 
idet vi, hvis vi landede på det, ikke 
ville komme videre med kravet om 
fuld tidskompensation de næste man
ge år. Det sikreste, der ville ske, var at 
arbejdsgiverne så fik fred og ro til at 
finde på måder at udmanøvrere prak
tikken i uddannelsen.

Vi var også enige om, at boykotten
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skulle fortsætte her i foråret på 
grundlaget, at vi vil have vore krav 
om en ordentlig tidskompensation 
forhandlet reelt. Denne boykot burde 
ikke afblæses ligesom den sidste, på 
løfter om forhandling uden reelt ind
hold. Ved at gøre det - ligesom i efter
året - skabes der blot endnu engang 
problemer for et hold studerende og 
dette skulle ikke være nødvendigt.

V i mener ikke, at der er hold i frygten 
for, at en fortsat boykot for at få kra
vene genemført vil medføre en hurtig 
likvidering af praktikken i uddannel
sen.

Dels har det taget mange år at lave 
818 betænkningen og bekendtgørel
sen, hvor praktikken har en særskilt 
og for arbejdsgiveren særlig betyd
ningsfuld funktion (hvorfor skulle de 
ellers lægge så megen vægt på, at den 
foregår i kommunerne?) og de kan ik
ke i løbet af et halvt år ændre på den
ne del af uddanelsen. Dels varer det 
mange år endnu, førend kommunerne 
er i stand til at opfylde behovet for 
uddannede socialformidlere ved 
hjælp af deres egen uddannelse. A r
bejdsgiverne er afhængige af, at der 
uddannes brugbare socialformidlere 
på højskoler og centre.

Endelig var vi enige om, at spørgsmå
let om troværdighed var vigtigt. 
Hvordan kan vi få nogen til at stole 
på, at det med de nuværende arbejds
forhold og sagspres er umuligt at have 
praktikanter i forvaltningen uden en 
ordentlig tidskompensation, hvis- vi 
nu siger ja tak til 2(4) timer, der for
slår som en skrædder i helvede?

Hvis vi opgiver nu på dette resultat, 
har vi for alvor solgt vores fag og ud
dannelse, og det var ikke derfor, vi 
aktionerede d. 25.11.

Derfor må vi holde fast på kravet om 
fuld tidskompensation og fortsætte 
boykotten, indtil vi bliver imødekom
met.
Fra klub Frederiskberg 
Hanne Pedersen 
Annette M alkk i 
Kirsten Rotne 
Inge Schiermacher

Modtaget 3.2.81

T a ’ initiativ
Vær aktive - også socialpolitisk
Under denne overskrift bragtes et ind
læg af Erik Orla Lund i Socialrådgi
veren nr. 2/1981.

Vi er meget enige i overskriften, men 
ikke i indlæggets indhold. Dette vil 
fremgå af efterfølgende, som iøvrigt 
ikke er udarbejdet som kommentar til 
førnævnte indlæg.

V i vil gerne redegøre for nogle initia
tiver, som er taget i Københavns amt 
for at opfordre andre til at gøre det 
samme.

Vores udgangspunkt er, at vi finder 
de ændringer, der 1. januar 1981 er 
indført i bistandsloven, urimelige. V i 
mener, at en stor del af landets be
folkning ikke berøres af disse, men at 
ændringerne især rammer den del af 
befolkningen, som har de færreste 
ressourcer, idet de i forvejen er ramt 
af f.eks. sygdom eller arbejdsløshed, 
befinder sig i lavtlønsområdet eller 
har høje boligudgifter.

Samtidig mener vi, at såfremt rege
ring og folketing ønsker at gennemfø
re så drastiske nedskæringer på nogle 
bestemte områder, så må de samtidig 
orientere befolkningen om, at det er 
det, de har til hensigt.

Denne orientering har ikke fundet 
sted. Resultatet er, at vi nu enkeltvis 
over for de enkelte klienter må søge at 
forklare, at bistandslovens intetioner 
om forebyggelse, tryghed og trivsel 
ikke længere gælder, samt at princip
perne om, at en families hidtidige le
veforhold i en begrænset periode skal 
søges opretholdt, selvom familien 
rammes af en social begivenhed, ikke 
længere har gyldighed.

Vi finder, at de nyindførte ændringer 
medfører meget mere arbejde for os, 
dels ved at vi skal forsøge at forklare 
klienterne, at der ikke er mulighed for 
at efterkomme deres ansøgninger, og 
dels ved ekstra økonomiske beregnin
ger i forhold til »dagpengeloft«, øko
nomiske beregninger i henhold til bi
standslovens § 48, stk. 1, nye ansøg
ninger fra de mennesker, der indtil 
31/12-80 modtog medicintilskud i 
henhold til § 58 og som nu er henvist 
til § 46, stk. 1. Endelig medfører reg
lerne om tinglysning af en vis andel af 
den ydede bistand til dækning af af
drag på lån i ejerboliger et betydeligt 
merarbejde. Dette merarbejde er en 
belastning for os, og vi mener ikke, at 
det vil gavne nogen overhovedet. Vi 
tror end ikke, at dette merarbejde vil 
medføre nogen besparelse på de o f
fentlige budgetter.

Dette merarbejde vil betyde, at der 
bliver mindre tid til hver klient og der
med en yderligere forringelse af servi
ceniveauet på bistandskontorerne.
Hertil kommer, at vi i højere grad 
bliver nødt til at individualisere klien
ternes problemer for at begrunde ind
stillinger om enkeltydelser i henhold 
til bistandslovens §§ 40, stk. 1 og 2, 
46, stk. 1 og 2 og 48, stk. 1.

Allerede i efteråret 1980 planlagde 
Kredsforeningen for Københavns amt 
sammen med Kredsforeningen for 
København og Frederiksberg kom
muner en møderække om disse for

hold. I december 1980 bragtes forhol
dene op på tillidsmandsmøde i amtet. 
Samtidig enedes HK-personale og so
cialrådgivere i en bistandsafdeling i en 
kommune om dels at rejse debat om 
ændringerne i bistandsloven i lokala
viserne og om muligt i landsdækken
de aviser, og dels om at kontakte 
samtlige bistandsafdelinger i amtet 
for at lave fælles aktiviteter. Der har 
været holdt flere møder på amtsplan.

V i arbejder i øjeblikket med planer 
om indlæg i flere landsdækkende avi
ser, radio og tv samt fagforeningsbla
de. Herudover vil vi forsøge at samle 
oplysninger om, hvor forskelligt æn
dringerne administreres i kommuner
ne, og hvilke befolkningsgrupper, der 
især rammes. Og som noget væsent
ligt drøfter vi muligheder af at regi
strere det merarbejde, ændringerne 
giver os.

Det fremgår allerede nu, at der er stor 
forskel på, hvordan de nye regler ad
ministreres i de forskellige kommu
ner. De sociale udvalg synes langt hen 
ad vejen at godkende undtagelsesbe
stemmelser, så nedskæringernes virk
ning begrænses for de enkelte klien
ter. Dette betyder en endnu større for
skel i det såkaldte serviceniveau end 
tidligere, samt at det bliver endnu me
re uoverskueligt for de enkelte klien
ter at kontrollere, hvilke ydelser de 
får og især begrundelser for, hvilke de 
ikke får. Dette medfører, at de borge
re, der rammes af en social begiven
hed, går en endnu mere usikker tid i 
møde. Deres retssikkerhed forringes 
yderligere, og de bliver endnu mere 
afhængige af, "hvilken kommune de 
bor i. V i finder ikke, at det er en be
handling, vi kan tilbyde de borgere, 
der får behov for bistand på et bi
standskontor.

V i vil fortsætte med at protestere over 
dette og med at offentliggøre disse 
urimeligheder. Blandt andet fordi vi 
ikke tror, at alle folketingsmedlem
mer, der har stemt for disse ændrin
ger, har været klar over konsekven
serne, og fordi vi frygter, at der alle
rede er nye ændringer/nedskæringer 
på vej.

V i vil opfordre andre til at tage lig
nende initiativer.

Med venlig hilsen
fo r  /  »En gruppe sagsbehandlere fra  
bistandskontorer i Københavns amt« 
Erik  Lund  
Modtaget d. 4.2.81
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Anmeldelser

M ia Rosetti, Anita Wittkull:

Gubbar, grannar, 
socialarbetare
Liber Forlag Stockholm, 1980 (svensk)
141 s. pris ca. 55 S.kr.

To socialrådgivere i forstaden Bred- 
ång til Stockholm fik i 1976 mulighed 
for at praktisere en mere aktiv be
handlingsmetode i arbejdet med alko
holmisbrugere, og de fortæller meget 
åbent og personligt om de erfaringer, 
de gjorde i dette arbejde. Bogen be
skriver udviklingen af det opsøgende 
arbejde blandt de alkoholramte bebo
ere, og hvordan de med mere eller 
mindre held prøver at aktivere disse 
mennesker respektive de øvrige bebo
ere i området i, hvad de kalder 
»grannskabsarbete«.

Jeg vil indledningsvis gøre opmærk
som på, at Bredång er en for de store 
svenske byer typisk forstad med et 
meget stærkt segregeret beboerunder
lag, som vi ikke kender i samme grad 
her i Danmark. I disse områder er der 
i alle de almennyttige højhuse på 8 
etager som kendetegner Bredång, næ
sten udelukkende placeret personer 
med misbrugsproblemer i små lejlig
heder i stueetagen. Dette har forstær
ket segregeringen i det almennyttige 
byggeri og har ført til uro blandt de 
øvrige beboere, ligesom ødelæggelse 
og hærværk er et stort problem. I om
rådet findes forretninger, banker, 
post, bibliotek, systembolag, læge
central og i centrum ungdomsklub, 
pub og pizzeria, men i boligområdet 
er manglen på naturlige fælleslokaler 
stor. Bredång er en typisk svensk so
veby.

Det nærmerst bistandskontor, kaldet 
social servicecentral, ligger i Skårhol
men 4 minutters vej med tunnelbane, 
hvorfra de to socialarbejdere startede 
deres arbejde og er tilknyttede under 
hele forløbet ved ugentlige møder og 
de sagsbehandlere, deres klienter fort
sat har der.

Udgangspunktet ved arbejdets igang
sættelse er den træthed og opgivenhed 
på bistandskontoret, som vi alle, der 
arbejder på et bistandskontor, kan 
genkende, over for mange af de socia
le problemer vi møder og især over 
for misbrugsproblemerne. Men selv 
om vi ikke har den totale udstødning 
og isolering, som den fremtræder i 
Sverige, her (endnu), mener jeg, at de 
erfaringer de to socialarbejdere gør i 
deres arbejde med »gubbarna« kan 
bruges på flere andre grupper med so
ciale problemer i vores samfund. V i

følger, hvordan man skridt for skridt 
etablerer kontakter, hvordan fælles
skab og aktivitet vokser frem, efter at 
man har fået nødvendigt kendskab til 
området, som ville have været umu
ligt uden det opsøgende arbejde. De to 
»udearbejdende« kan videregive vi
den om det miljø og de mennesker, de 
møder, til deres kollegaer på kontoret 
og skabe større forståelse og indsigt i 
problematikken omkring de mis
brugsramte. De to behandlere lægger 
helle ikke skjul på tilbageskridt, skuf
felser og manglende engagement i de
res arbejde og i samarbejde med lokal
kontoret. A lt i alt en meget lærerig 
læsning for trætte og frustrerede sags
behandlere på et bistandskontor.

Foruden det praktiske arbejde med 
Futten (skurvognen, der blev kon
taktplads for de alkoholskadede i 
Bredång), arbejdet med naboer og 
myndigheder, kommer bogen ofte 
med udadrettede krav og relevant kri
tik til det samfund, der dels skaber de 
sociale tabere, dels umuliggør for de 
samme menneskser at komme tilbage 
som »hele« og velfungerende sam
fundsborgere. De to forfattere har 
mødt megen varme, generøsitet og 
andre positive egenskaber blandt 
»gubbarna« og stiller spørgsmålet: 
»Vad år det for ett samhålle, vi lever 
i, som inte tar tillvara de resurser, 
som medborgarna åndå har?« De un
derstreger, hvor vigtigt det er at ven
ner, naboer, familie, foreninger og 
bevægelser står for kontakterne mel
lem mennesker og er bange for den 
laissez-faire-mentalitet, der hersker i 
boligområder og på arbejdspladser. 
Det burde være et krav, at alle, der 
kommer ind i behandlingssystemet, 
skulle garanteres realistiske mulighe
der til forandringer. Arbejdsgivere og 
politikere skal tage deres ansvar og 
skabe arbejdspladser, som er tilpasse
de menneskers virkelige arbejdsevne.

Er vores ministre, der idag nedlægger 
tusindvis af arbejdspladser, klar over 
de konsekvenser, det får? Eller sagt 
på forfatternes måde: »Hur många 
tusen socialarbetare skal tillsåttes in- 
nan folk borjar fatta, att utslagningen 
inte beror på att socialvården år dålig, 
utan på att socialvården inte har nå- 
gon mojlighet att råtta till så grava 
brister som finns i detta samhållssy- 
stem...«.

Bogen er letlæst og har en hel del at 
fortælle, også andre end faggrupper 
inden for socialt behandlingsarbejde.

Kristina Dencik 
Socialrådgiver

Frank Da lhoff

Samfundet
set fra en kørestol
Forlaget Høst

Bogen, der er skrevet af den meget 
handicappede Frank Dalhoff ved 
hjælp af en pandepind og en skrive
maskine giver straks et handicapven
ligt indtryk. Det gør den på grund af 
bogens typografi, med tydelig og stor 
tekst. Tydelige overskrifter og en del 
billeder. Sproget er enkelt og let for
ståeligt, og vi har helt sikkert med 
denne bog fået et materiale i hånden, 
som ikke blot er værdifuldt for men
nesker uden handicap, som gerne vil 
forstå, hvad det vil sige at have et så
dant. Bogen er også et værdifuldt ma
teriale for mange voksne læsehandi- 
cappede, som formentlig med denne 
bog har fået en indholdsmæssig god 
skildring på et sprog, som også de kan 
tilegne sig.

Indholdmæssig er bogen også meget 
vigtig, den fortæller i sin gribende en
kelthed, hvor vigtigt det er at samfun
det afsætter ressourcer til de handi
cappede medborgere således, at de 
også kan få deres ønske om en me
ningsfuld tilværelse dækket. Og ang
sten for hvad der ville være sket ham, 
hvis ikke en opmærksom børnehave
lærer og et par forstående forældre 
havde gennemført kravet om, at også 
Frank skulle have undervisning, og 
dermed beviste at selvom Frank ikke 
kunne tale betød det ikke, at han ikke 
havde noget sprog.

Frank rammer også plet, når han se
nere taler om undervisningens betyd
ning for vore handicappede medbor
gere:

»Hvis de handicappede skal have mu
lighed for at uddanne sig eller have 
mulighed for at deltage i samfundsde
batten, er det efter min mening meget 
vigtigt, at de får den samme undervis
ning som alle andre«.

»Alt for mange handicappede affin
der sig med deres situation. De er lige
som opdraget til, at de blot skal have 
tiden til at gå. Skolen må medvirke til 
at gøre dem til bevidste borgere, der 
kan yde en seriøs kritik, og som ved, 
hvorhen kritikken skal rettes for at 
blive hørt«.

Skønt Franks historie nok på sin vis 
er en solstrålehistorie, skal man her i 
de såkaldte normaliseringstider ikke 
glemme, at forudsætningerne om til
deling af ressourcer skal opfyldes, og 
at dette ikke blot vil betyde en sam
fundsmæssig fornuftig investering, 
men også en for de mennesker, det 
drejer sig om, bedre tilværelse, hand
ler nemlig denne bog om.

Ilse Mikkelsen 
statskonsulent
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Harold P. Blum. - New York, cop. 1977.

Ladberg, Gunilla
Utvecklingspsykologi. - Stockholm, 1979. 

Moseholm, Bodil
»Noget at leve for« : Tværs-samtaler om at få 
børn. - Kbh. : Borgen, cop. 1980.

Norberg, Brilt-Marie...
Den forbjudna frukten. - Stockholm, 1976.

30. Samfundsvidenskab

Christiansen, Carsten

Teknologiudvikling og bevidsthedsdannelse : 
bidrag til en undersøgelse af nogle holdnings
mæssige ændringer i 1970’erne. 1978. - (Skrif
ter fra Nordisk Institut, Odense Universitet; 
vol. 6).

Helin, Kerstin
10- och 12-åringars kontakter med och attity- 
der till gamla månniskor. - Jonkoping, 1974.

Isaksson, Kerstin

Overlevnadsstrategier bland hemlosa och soci
alt utslagna. - Stockholm, 1978.

Josefsson, Jan...

Behover vånstern gå i terapi? - Stockholm, 
1976.

Korpi, Walter
Arbetarklassen i vålfårdskapitalismen : arbete, 
fackforening och politik i Sverige. - Stock
holm, 1978.

Kyle, Gunhild
Gåstarbeterska i manssamhållet ; studier om 
industriarbetande kvinnors villkor i Sverige. - 
Stockholm, 1979.

Landsbyerne i Danmark (forening)
Sognet i storkommunen. 1980.

Nordenstreng, Kaarle

Kommunikationsteori : om massmedierna och 
kunskapsprocessen i samhållet. - Stockholm, 
1978.

Satir, Virginia
Du - jag - vi. - Stockholm, 1979.

Uprofessionelle billeder
for en demokratisering af medierne / redigeret
af Erik Thygesen. - Kbh. : Information, 1980.

32. Politik. Kvindesag

Bukdahl, Jørgen K.
Drøm og kritik : essay om nymarxisme. -Århus: 
FK-Tryk, 1980.

Coles, Robert...
Fem kvinnoliv ; beråttelser om kamp for egen- 
varde i sociale underlage. - Stockholm, 1979.

Damgaard, Erik
MF, medlem af Folketinget. - Kbh. : Schultz, 
cop. 1980.

Kampen om Byggeren ' ,

genfortalt i billeder af Sten Bro. - Kbh. : Infor
mation, 1980.

Sverige. Jdmstdlldhetskommiltén
Steg på våg... : nationell handlingsplan for
jåmstålldhet. - Stockholm,, 1979.

Børnkommissionen
Småbørn i bolig og miljø. 1980.

Gravesen, Bent
Velfærdsstatens krise. - Århus : Modtryk, 
1980.

Markussen, Randi
Lavindkomstproblemer blandt underordnede 
butiksfunktionærer. - Kbh. : Lavindkomst
kommissionen, Sekretariatet, 1980.

Roepstorff, Lisbet

Projekt Nyt arbejde, 1. fase. - Esbjerg : Syd
jysk Universitetsforlag : i samarbejde med sty
ringsgruppen for projekt Nyt arbejde, 1980.

Sverige. Jamstalldhetskommittén 
Jåmstålldhet i arbetslivet: lag om jåmstålldhet.
- Stockholm, 1978.

34-36. Lov & ret. Forvaltning

Andersson, Simon...
Myndigheten i samhållet: problem och utveck- 
lingslinjer i statsforvaltningen. - Stockholm,
1978.

Bruun, Niklas

Kollektivavtal och råttsideologi. - Vammala,
1979.

Fogelklou, Anders
Den oråttfårdiga råtten : en studie over Hegels 
råttfårdigande och marxismens kritik av den 
moderna råttsordningen. - Stockholm, 1978.

Hedlund, Eva
Våldtåktskliniken : att mota och arbeta med 
våldtåktsproblem. - Stockholm, 1979.

Kjønstad, Asbjorn
Trygd og erstatning ved personskade. - Oslo, 
cop. 1977.

Kufahl, Paul
Lærlinge- og efg-lovene. - Kbh. : Dansk A r
bejdsgiverforening, 1980.

Priestley, Philip...
Justice for juveniles : the 1969 Children and 
Young Persons Act. - London, 1977.

Rettshjelp og samfunnsstruktur 

Arild Eidesen, Ståle Eskeland, Thomas Mathi
esen (red.). - Oslo, cop. 1975.

Thue, Helge J.
Hans ekteskap - og hennes : en kritisk analyse 
av ekteskapet og ekteskapslovgivningen. - Os
lo, 1978.

Uisk, Ahto
Lagen om anstållningsskyd. - Stockholm, 1979.

Westerhall-Gisselsson, Lotta 
Kvinnor och rått ; oversikt over de viktigare 
sambanden mellan kvinnokon och råttsregler. - 
Stockholm, 1979.

37. Folkeoplysning

Grundtvig och folkupplysningen
en samling artiklar som knyter an till N. F. S.
Grundtvigs tankevårld. - Kungåvl, 1978.

38. Forsikring. Forsorg. Omsorg

Berglund, Lissla...
Biståndslagen - en forbild, eller en varning. - 
Lund, 1979.

Curnock, Kathleen...
Towards practice theory : skills and methods in 
social assessments. - London, 1979.

Davies, Martin
Support systems in social work. - London, 
1977.

Esping, Hans...
Samhållet och de åldre : en undersokning av 
åldringsvårdens innehåll. - Stockholm, 1978.

Hanoa, Rolf...
Uførhet i teori og praksis. - Oslo, 1977.

Jackson, Michael P. ...
Financial aid through social work. - London, 
1979.

Jones, Howard
The residential community : a setting for social 
work. - London, 1979.

Klar besked om efterløn 
- Kbh. : Den sociale Højskole, 1980.

Lindholm, Kerstin
Fyra pionjårprojekt med samhållsarbete : en 
jåmforande analys / Socialstyrelsen. - Stock
holm, 1977.

Lundblad, Harriet
Delegerad beslutanderått inom kommunal soci- 
alvård. - Stockholm, 1979.

Manocchio, Tony...
»Kejsarens nya klåder« : en kritisk granskning 
av terapi. - Stockholm, 1978.

Pincus, Allen...
Praktiskt socialt arbete : grundbok for social- 
arbetare. - Stockholm, 1978.

Ronnby, A l f
Nårsamhållet - solidaritet eller kontroll? : en 
granskning av en modemetod i socialt arbete. - 
Lund, cop. 1978.

Sverige. Socialstyrelsen
Social samverkan : fdrsoksverksamhet i Falun, 
Linköping, Ljusdal / Socialstyrelsen. - Stock
holm, 1977.
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Ny faglitteratur. . .

Totman, Richard
Social causes of illness. - London, 1979. 

Ågesen, Niels
Fra børnehjem til nærinstitution : et eksempel. - 
Kbh. : Komiteen for Sundhedsoplysning, 1980.

60.1. Organisationsteori

Drejhammar, Inga-Britt...
Personalgruppen. - Stockholm, 1978.

Politisk organisering : o/ganisasjonsteoretiske 
synspunkt på folkestyre og politisk ulikhet 
red. av Johan P. Olsen. - Bergen, cop. 1978.

Smith, Gilbert
Social work and the sociology o f organizations. 
- London, 1979.

Zet ter berg, Hans L.
Arbete, livsstil och motivation. - Stockholm,
1977.

61. Medicin. Hygiejne. Psykiatri

Arbetsterapi / under red. av Inga-Britt Lind- 
strom. - Stockholm, 1978.

Budson, Richard D.
The psychiatric halfway house : a handbook of 
theory and practice. - Pittsburgh, Pa., cop.
1978.

Counseling on family planning and human sex
uality / Barbara R. Bradshaw... - New York, 
cop. 1977.

Drogerna varlden runt
red.: Allan Lundberg, Eva Onnesjo. - Stock
holm, 1979.

Frankl, Viktor E.
Det overhørte råb om mening : psykoterapi og 
humanisme. - Gyldendal, 1980.

Haley, Jay
Problem-solving Therapy. - San Francisco, 
1978.

Kræft, en folkesygdom
...en arbejdsgruppe under Medicinerfronten. - 
Århus, 1979.

NO AH , København. Arbejdsmiljøgruppen 
Noget om indeklima : hvordan bekæmper man 
et dårligt indeklima? - Kbh. : NO AH , 1980.

Paulsson, Arne
Det får inte hånda igen! : autentiska arbetso- 
lycksfall med kommentarer. - Lund, 1977.

Sommer- Wehrli, A nnemarie
Ut ur mitt morker : glimtar från en grupptera-
pi. - Stockholm, 1979.

Sverige. Socialstyrelsen
Åtgårder mot sniffning. - Stockholm, 1976.

Teegen, Frauke...
Sjålvforåndring : arbetsprogram for den som 
vill gora något åt sina dåliga beteenden. - 
Stockholm, 1978.

Thelander, Anna
Hasselakollektivet : en rapport om vårdinnehåll 
och vårdideologi på ett hem for unga narkoma
ner. - Stockholm, 1979.

Frigørelses
attest
Har du problemer med din 
frigørelsesattest, så kon
takt din tillidsmand eller 
afdelingssekretær/kreds- 
foreningsformand.

Under alle omstændighe
der bedes du holde din 
kredsforening underrettet - 
både når din arbejdsgiver 
underskriver en frigørel
sesattest og når der nægtes 
udstedelse af frigørelsesat
test.

Seniormedlemskab 
for pensionister
Foreningens repræsentantskab har ved 
en lovændring besluttet at indføre en ny 
status for pensionistmedlemmer. 
Lovenes § 3 stk. 5 har følgende ordlyd: 
»Som seniormedlem kan optages en
hver, som efter 5 års sammenhængende, 
forudgående aktivt eller passivt med
lemskab overgår til status som pensio
nist«.
Seniormedlemmer betaler kun kr. 
100,00 i årligt kontingent.

Seniormedlemskab er ikke forbeholdt 
egl. pensionister, men også modtagere 
af efterløn efter A-kasselovgivningen vil 
kunne overflyttes til seniormedlemskab. 
Seniormedlemmer vil modtage »Social
rådgiveren« og kunne deltage i forenin
gens generalforsamlinger, dog uden 
stemmeret.
Hvis du ønsker at overgå til seniormed
lemskab kan dette bedst ske ved at be
nytte blanketten »Vær organiseret«, 
som findes sidst i bladet, hvor man sæt
ter X  i rubrikken »Ændring af med
lemsstatus«, og fremsender blanketten 
til foreningens sekretariat.



Lokalt

Sidste frist
for stof til lokalspalten vil for de 
følgende numre være:

Sidste frist: Udkommer:
nr. 5 18. februar 4. marts
nr. 6 4. marts 18. marts
nr. 7 18. marts 1. april
nr. 8 1. april 15. april
nr. 9 9. april 29. april
nr. 10 29. april 13. maj

Københavns Kommunalassistents Forening. 3. afdelings klub og 
Klub for socialrådgivere

Pressemeddelelse

Bunden må være nået

Med de nye nedskæringer på det sociale 
område er der gennemført det største 
tilbageskridt i 50 år.
Bistandsloven skulle sikre Forebyggel
se, Revalidering, Tryghed og Trivsel. 
Det var lige fra starten alt for store ord, 
men i hvert fald i forhold til den gamle 
forsorgslov var bistandsloven afgjort et 
fremskridt, da den blev vedtaget. Men 
nu er vi ikke langt fra at være tilbage i 
forsorgslovens principper. BUNDEN 
M Å  VÆ RE NÅET.
Vi, som er sat til at »hjælpe« de af ar
bejdsmarkedet udstødte, kan forsikre, 
at det ikke var spor attraktivt at være 
modtager af bistandshjælp før den 
1.1.1981. Men nu får ydmygelsen og 
undertrykkelsen en ekstra tand.
De fleste familier med småbørn havde i 
forvejen svært ved at klare deres udgif
ter. Efter de ændrede betalingsregler for 
daginstitutioner får de det endnu svære
re.
For den almindelige kontanthjælps ved
kommende er der nu i modsætning til 
tidligere lagt loft over, hvor meget der 
kan ydes. Det vil betyde et brud på prin
cippet om, at hjælpen skal udmåles ef
ter hidtidigt leveniveau. Det vil især 
ramme børnerige familier og folk med 
høje huslejer.
Mange af de børn, som vi på bistands
kontorerne kommer i kontakt med, har 
så store vanskeligheder, at de ikke kan 
være i en daginstitution uden at have en 
støttepædagog hos sig. Efter den 1. aug. 
1981 er det usikkert, om det er muligt at 
ansætte støttepædagoger, og vi frygter, 
at de omtalte børn ikke vil kunne mod
tages i daginstitutionerne. Dette vil be
virke, at vi bliver nødt til at anbringe 
børnene uden for hjemmet, heraf man
ge på behandlingshjem. En ulykkelig 
løsning, som desuden er langt dyrere. 
Muligheden for at yde en pædagogisk 
friplads i daginstitution afskaffes også 
pr. 1. aug. 1981. Dette har været en god 
ordning i vort arbejde, da vi har kunnet 
hjælpe mange børn, der er i klemme i 
dårlige familieforhold.
Hjælp til livsnødvendig medicin i h.t.

bistandslovens § 58 og hjælp til forsør
gelse af handicappede børn i hjemmet i 
g.t. § 48 er efter de nye regler blevet ind
tægtsbestemte. Dette har medført en 
øget arbejdsbyrde for personalet på bi
standskontorerne, idet disse familiers 
økonomi skal vurderes.
Som nævnt i indledningen er disse æn
dringer i bistandsloven de hidtil vold
somste. Det er svært at omstille sig og 
lære de nye regler. 1 den henseende er vi 
blevet ladt i stikken af vores arbejdsgi
ver Københavns kommune. I nogle om
egnskommuner har man lukket social
forvaltningen i et par dage for at under
vise personalet. Mange steder i landet 
har der været arrangeret kurser på 
amtsplan. I Københavns kommune fik 
alle sagsbehandlere (877 personer) til
bud om 2 timers undervisning en dag i 
december. De 732 kontorassistenter fik 
intet tilbud overhovedet. Sagsbehand
lerne kunne vælge mellem 2 eftermidda
ge, men ikke alle havde mulighed for at 
deltage, da der jo også skulle være per
sonale tilbage på kontorerne. Derudov
er har undervisningen været overladt til 
lokalkontorerne internt. På et af de hår
dest belastede bistandskontorer (Engha
ve) er det til dato blevet til 1 Vi times ori
entering ialt.

Konsekvenserne af den manglende un
dervisning har været, at vi ikke har kun
net orientere klienterne forsvarligt om 
de ændrede regler. Mange er blevet mis
informeret, og flere har ingen informa
tion fået overhovedet. Dette har skabt 
unødige konflikter og agressioner sags
behandler og klient imellem.
Meget tyder på, at den store arbejdsløs
hed er kommet for at blive. Dermed 
rykker muligheden for at blive bistands
klient nærmere for os alle. Vi opfordrer 
til, at alle faglige organisationer alvor
ligt forholder sig til nedskæringerne på 
det sociale område og kæmper imod 
dem.

På klubbernes vegne 
mødelederne
Jacob av Sorvåg /  Søren Bjarne

Reception
Kredsforeningen for 
Københavns Amt og 
Kredsforeningen for 
København og Frederiks
berg kommuner
indbyder medlemmerne til reception i 
de nye kredsforeningslokaler, Ve
sterbrogade 62 A, 1.
Fredag den 27. februar 1981 kl. 15-18
Venlig hilsen
Kredsforeningsbestyrelserne 
v. Erik Lund og Birgit Skov Jensen

Kreds Roskilde amt
Referat af bestyrelsesmøde 
nr. 2 d. 5/1-81
Til stede: Ulla, Hans, Karen, Sussi, 
Inger, Jannick, Kelvin, Anne, Bitten, 
Mikael (ref.)
Afbud: Nina

1. Referat og dagsorden 
Godkendt.

2. Meddelelser

a) Der er foretaget løntræk i forbin
delse med 15. marts 79 for tillidsman
den i Roskilde kommune. DS centralt 
har sendt brev til kommunen med 
krav om, at der senest d. 5/1 bliver 
givet besked om, at lønnen skal udbe
tales. Sagen følges op på næste møde.

b) Tillidsmandsmapperne følger po
sterne, ikke personerne. Kalle og A n 
ne P. har hver en mappe, som skal af
leveres til bestyrelsen. Der skal bestil
les 2 nye.

c) Brev fra A lly  Rasmussen i »Social
rådgiveren«. U lla og Anne sender 
svar til bladet.

3. Den politiske situation
Sussi orienterede om, at man i Køge 
på forsøgsvis er startet på en ordning, 
hvor der ydes statsmidler til familier, 
for at de kan have deres døende pårø
rende i hjemmet. Således kan man jo 
spare hospitals- og plejehjemspladser. 
Ordningen har nogle betænkelige per
spektiver (»aktiv« dødshjælp) og 
kunne måske tages op som emne på et 
medlemsmøde, arr. af Køgeklubben.

4. Ansvars- og arbejdsfordeling i be
styrelsen

Annes oplæg til mødet blev godkendt, 
og vi vedtog følgende arbejdsforde
ling:

Socialpolitisk
Sussi og N ina

Fortsættes næste side
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Lokalt. . .

Organisatorisk:
Inger og M ikael

Overenskomst:
Anne og M ikael
Tillidsmandsmøder:
Jannick
Bladredaktion:
Ulla, N ina og Kelvin
Arbejdsløshed:
Bitten og Inger 
Praktiklærerboykot:
Bitten og Anne
Ang. formandsmøder:
går på skift, deltagere tages op fra 
gang til gang.
Medlemsmøder:
ansvaret går på skift.
Arbejdsfordeling mellem best. og 
afd.sekr.:
En egentlig diskussion og prioritering 
af afd.sekr.’s arbejde udskydes, til 
klubben for afd.sekr. har diskuteret 
sagen. For at spare tid på møderne 
må der laves flere fotokopier af vigti
ge meddelelser.

5. Tids- og mødeplan for foråret 81 

Medlemsmøder:

13/1: Struktur
Ansv. + ref.: Anne og Kelvin

25/2: Repræsentantskabsmødet
Ansv. + ref. Mikael og Jannick

24/3: Emne ukendt
Ansv. + ref.: Køgeklubben og Sussi

22/4: Kommunernes budgetter og so
cialpolitik
Ansv. + ref.: Jannick og Ulla

26/5: Amtets socialpolitik
Ansv. + ref.: amtsklubben og Nina.

OK-situationen er fast punkt hver 
gang.

Tillidsmandsmøder:
20/1: Rejse- og kørselsgodtgørelse, 
Roskilde komm.’s flex- og lokalafta
le, Ramsøsituationen, praktiklærer
boykot, mødernes videre form og 
arr., OK-konference og OK-plan.

OK-situationen er fast punkt hver 
gang.

Kommende emner:
Amtets socialpolitik, arbejdsmiljø 
og socialpolitikken i kommunerne.

6. OK-konference i Roskilde
På grund af manglende tilslutning fra 
LO-fagforeningerne bliver konferen
cen for offentligt ansatte. Anne og 
Mikael deltager i planlægningsgrup
pen.

Sussi går til møde i Fællestillids
mandsgruppen, Jord- og Beton’s Hus 
i Kbh. d. 9/1.

Kreds Fyns amt
Du indkaldes til medlemsmøde i 
Odense

Onsdag den 25. februar kl. 19.30 
Den sociale Højskole, lokale U  87

Aftenens emne vil være:
DS og den socialpolitiske debat: - bør 
vi som faggruppe deltage aktivt i den
ne debat - og i såfald hvordan?

På baggrund af et indlæg fra Carsten 
Riis om de socialpolitiske og arbejds
markedspolitiske stramninger vil vi gå 
i grupper og diskuterer ovenstående. 
Under gruppearbejdet vil der selvføl
gelig blive mulighed for at få ost og 
vin.
Som initiativtager til dette møde har 
vi tænkt os at lave en opfølgning i 
april måned, hvor vi med udgangs
punkt i et oplæg fra Christian Bund- 
gaard mere konkret skal tage stilling 
til vores handlingsmuligheder, heri 
evt. samarbejde med brugergrupper
ne.

Feltarbejde
Kredsbestyrelsen for Fyn har besluttet 
at vore medlemmer ikke må medvirke 
i feltarbejde under Den sociale Høj
skole i Odense.
På baggrund af, at det endnu ikke er 
lykkedes at få en afklaring af indhol
det og aflønningen i forbindelse med 
medvirken i feltarbejde, har kredsbe
styrelsen besluttet at kredsens med
lemmer ikke må medvirke i feltarbej
de forinden der er indgået en aftale 
mellem kredsforeningen og skolen.
V i kan ikke acceptere at Odense sko
len endnu ikke har afklaret disse ting 
på trods af, at man på andre sociale 
Højskoler forlængst er nået frem til 
en aflønning og har afsat økonomiske 
midler hertil.
Der vil tilgå kredsens medlemmer 
meddelelse såsnart der er truffet en 
tilfredsstillende aftale.

Kreds Københavns amt
Medlemsmøde
Onsdag den 4/3 1981 kl. 19.30 i Store 
sal, Den sociale Højskole, Randersga- 
de 10.

Med følgende dagsorden:

1. Meddelelser
- herunder kort orientering om o- 
verenskomstsituationen.

2. Orientering fra Repræsentant
skabsmødet og drøftelse af Repræ
sentantskabsmødets forløb og re
sultater.

3. Eventuelt.

Bemærk indkaldelse til reception i 
Kredsforeningens nye lokaler 27. ds. 
andet sted i bladet.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Fasthold kravene

Bestyrelsen for Dansk Socialrådgiver
forening i Københavns Amt, forsam
let til extraordinært møde den 26. ja
nuar 1981 skal hermed udtale:
Vi finder de overenskomstforlig, der 
er indgået med Dansk Metalarbejder
forbund, H K  og SiD er en hån mod 
de krav, der er rejst fra arbejdsplad
ser, på generalforsamlinger og kon
gresser i disse forbund. 
Decentraliseringen af forhandlinger
ne har ikke medført en større overens
stemmelse mellem de rejste krav og de 
opnåede forhandlingsresultater. I ste
det for åbenhed i forhandlingerne har 
vi set, at fagbevægelsens forhandlere 
bag lukkede døre har været mere eni
ge med arbejdsgiverne end med de 
medlemmer, de repræsenterer. Man 
har ligget under for indkomstpolitik
ken og gjort den frie forhandlingsret 
til en illusion.

Fremfor at stå fast på kravene om 
nedsættelse af arbejdsugen til 35 ti
mer med fuld lønkompensation, for
højelse af mindstebetalingen til 45 kr. 
i timen og forbedring af dyrtidsregu
leringen, har man accepteret realløns
fald, samt begrænsninger i forhand
lingsretten på minimallønsområdet og 
suspension af løfteparagraffen. Vi 
skal derfor opfordre medlemmerne 
inden for disse områder til at stemme 
Nej ved urafstemningen.

Socialrådgiverne er som offentligt an
satte underlagt et stift lønsystem, 
hvor de indgåede forligsskitser på det 
private arbejdsmarked har afgørende 
betydning for de overenskomstresul
tater, vi kan opnå. De offentlige ar
bejdsgivere direkte nægter at påbe
gynde realitetsforhandlinger, før 
overenskomsterne på det private ar
bejdsmarked er afsluttet.

Som offentligt ansatte har vi de sene
ste år måttet notere en betydelig real
lønsnedgang på over 1500 kr. måned
ligt samt forringede arbejdsvilkår 
som konsekvens af indkomstpolitik
ken. V i ønsker et opgør med disse for
hold og vil arbejde for, at de offent
ligt ansatte vil deltage aktivt i kampen 
mod indkomstpolitikken. Kun hvis de 
private og offentligt ansatte står sam
men og gør fælles modstand kan ind
komstpolitikken bekæmpes.

V i skal opfordre vores forhandlere til 
at stå fast på kravene:

35 timers arbejdsuge
Fuld dækning for løneftersløb
Fuld dyrtidsregulering
100% taktregulering
Nej til ØD og indkomstpolitik
For frie forhandlinger
Den 26. januar 1981
På bestyrelsens vegne
Jørgen Flyr, afdelingssekretær
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Kreds Århus amt
»Vi synger for lidt i Århus«
derfor har vi besluttet at lave et sang
kor for kvinder. V i har tænkt os at 
synge alt fra »Fiskerpigens sang« til 
»Hun har set en storvask smelde« og 
»Røde Wilfred«.
Du behøver ikke at være god til at 
synge, bare du er vild me’et.

Har du lyst, så kom d. 3. marts, Kyst
vejen 5 kl. 20.00.

Kontingent kr. 10,00 til indkøb af 
diverse.

Yderligere oplysninger fås a f 
Vinnie Thomsen eller Hanne Eriksen 
t l f  12 93 33, lokal 3093 og 3100.

Kreds Nordjyllands amt 
Stop oprustningen

Den internationale oprustning fort
sætter med uformindsket styrke, og 
samtidig øges faren for væbnede 
konflikter.

N A T O  og Forsvarskommandoen har 
i forhold til den nye forsvarsordning 
og det nye forsvarsbudget, som skal 
indgåes efter 1/4-81 bl.a. foreslået 
store stigninger i militærudgifterne 
samt opbygning af udenlandske krigs
materieldepoter på dansk jord.

Der føres således en debat i Folketin
get gående på, hvorvidt militærudgif
terne skal stige med 3% eller der skal 
vedtages en nulløsning. Den foreslåe
de nulløsning er imidlertid ikke en re
el nulløsning, idet militærudgifterne 
er sikret en pristalsregulering. Stig
ningen i militærdugifterne virker sær
lig grotesk i en tid, hvor lønmodtager
nes realløn til stadighed forringes, og 
hvor der sker drastiske stramninger 
inden for social- og sundhedssekto
ren.

Ved at etablere depoter til fremmed 
krigsmateriel, og ved at udbygge de 
danske lufthavne til at modtage ame
rikanske krigsfly, er der sket et brud 
med Danmarks hidtidige princip om i 
fredstid at afvise fremmede tropper 
på dansk jord. Endvidere strider dette 
mod Danmarks bestræbelser på fort
sat afspænding mellem øst og vest. 
Dette vil også med sikkerhed betyde, 
at Danmark i tilfælde af krig bliver 
udpeget som krigsskueplads..

Derfor må alle danskere, som er imod 
krig rejse en proteststorm, specielt vil 
vi opfordre fagbevægelsen til at gå i 
spidsen for denne. Vi må slutte os 
sammen i kampen for fred og sikker
hed vendt mod oprustning, som kun 
medvirker til at øge den internationa
le spænding.

P.b.v.
Jens Iversen

Faggrupper

Faggruppen a f socialrådgivere ansat ved narkoinstitutio
ner m. v. indbyder til seminar om

Den ny 
Ungdoms
kultur

Tid og sted: Internatkursus 21. - 22. april 1981,
»Skovly«, Ulvskovvej 29, 8300 Odder.

Formål: A t give seminardeltagerne et indblik i den ny ung
domskulturs udvikling set i relation til den sam
fundsmæssige krise.

Form: Emnet vil blive behandlet på baggrund af
1) indlæg fra personer, der beskæftiger sig med 
unge og
2) seminardeltagernes egne erfaringer.
Seminaret følges op af endnu et seminar d. 10. -11. 
september 1981: »Hvordan arbejder vi metodisk 
med hårdt belastede unge«.

Deltagerkreds: Fortrinsvis socialrådgivere ansat ved primær- og 
amtskommunale ungdomscentre. Andre ansøgere 
vil kunne optages, såfremt der er plads.

Max. 25 deltagere.

Pris: Der betales ikke kursusafgift.

Udgift til ophold og forplejning andrager kr. 250,- 
som betales ved ankomsten.

Tilmelding: Sker skriftligt til Eva Hallgren, Amtsungdomscen
tret, Skivevej 7, 7500 Holstebro med oplysning om 
navn, adresse, ansættelsessted samt uddannelse. 

Ansøgningsfrist 15.3.1981.

Yderligere
oplysninger: fås ved henvendelse til Lisbeth Havemann, Kon

taktcentret, (01) 11 26 11 eller Niels Kamp Dahle- 
rup, Fyns amts dagcenter (09) 13 4 7 80.

17



Faggrupper

Faggruppen af socialråd
givere ansat ved De sociale 
Højskoler og Universitets
centrene.
Indkaldelse til stiftende 
generalforsamling
Tid: onsdag den 18. marts 1981 kl. 

11.30 - 16.30.
Sted: Odenseskolen, Campusvej 55, 

Odense
Foreløbig dagsorden:
1 Valg af dirigent og referent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Oprettelse af Klub af socialrådgi

vere ansat ved De sociale Højsko
ler og Universitetscentrene

3a Vedtagelse af vedtægter 
3b Valg af formand, næstformand 

og kasserer
4 Nedlæggelse af Faggruppen af so

cialrådgivere ansat ved De sociale 
Højskoler og Universitetscentrene

5 Eventuelt.
Dagsordensforslag og eventuelle for
slag til ændringer af Standardvedtæg
ter indsendes til Knud Lønstrup, 
Odenseskolen senest 14 dage før 
18.3.81.
Endelig dagsorden udsendes inden 8 
dage før generalforsamlingen af 
Knud Lønstrup.
P.b.v.
Jørgen Pedersen

Til
orientering
Tværfagligt kursus
»Den alvorligt syge og døende pati
ent« -
Mandag den 4. - fredag den 8. maj 
1981 som internatkursus på Rødhus 
Klit Feriecenter.
Formålet med kurset er at give delta
gerne indsigt i og viden om de psyko
logiske mekanismer, der præger al
vorligt syge og døende patienter og 
deres familier.
Endvidere at bibringe deltagerne 
konkrete færdigheder i kommunikati
on med patienter/pårørende, der er i 
krise på grund af alvorlig sygdom, 
død eller sorg. Det er også formålet 
på kursus at få bearbejdet de mest 
centrale problemer omkring døds
problematikken, herunder deltager

nes egne holdninger og hvorledes de 
spiller ind i forholdet personale - pati- 
ent/pårørende.
Endelig er det et centralt tema, at del
tagerne får anlagt et helhedssyn på 
problemerne omkring alvorlig syg
dom og død, såvel i forbindelse med 
processen alvorlig sygdom, død, sorg, 
som i det familiemæssige. Kursus er 
tværfagligt, d.v.s. sygeplejersker, læ
ger, socialrådgivere og andre, der er 
involveret i arbejdet med alvorligt sy
ge og døende.

Yderligere oplysninger ved henven
delse til Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Hovedstaden 13. Tlf.: 01- 24 99 25.

Europarådets stipendiater
Uddelingen af Europarådets stipendi
er for personer beskæftiget ved socialt 
arbejde for året 1982 vil finde sted i 
løbet af 1981.

Formålet med ordningen er at give 
personer, der er beskæftiget med soci
alt arbejde i et af Europarådets med
lemslande, lejlighed til at udvide deres 
kundskaber og erfaringer gennem stu
dier i et andet medlemsland eller Fin
land.

Stipendiernes størrelse bliver 3720 FF  
pr. måned eller 124 FF  pr. dag for 
studieophold op til 1 måneds varig
hed, hvortil kommer betaling af nød
vendige rejseudgifter.

Yderligere oplysninger ved henven
delse til D S ’s Internationale udvalg v/ 
Eva Hallum

Sekretariatet
Vigtig ændring i lov om 
arbej dsløshedsdagpenge
Der er kommet en ændring i loven, 
som betyder at nyuddannede dvs. so
cialrådgivere der er uddannet i 79 eller 
tidligere, kan få ændret deres dagpen
gesats pr. 1.4.81. Forudsætningen er, 
at man sammenlagt i kassens regn
skabsår (1.1.80 til 31.12.80) har haft 
sammenlagt 12 ugers beskæftigelse. 
Det er ligegyldigt om timerne ligger 
spredt ud over hele perioden, blot de 
sammenlagt giver 12 uger. Denne 
ændring har selvfølgelig kun betyd
ning for de medlemmer som ikke på 
grund af 13 ugers reglen har opnået 
max. dagpengesats. Så hvis du har 
opnået de 12 ugers beskæftigelse skal 
du kontakte a-kassen, således at du 
kan få ændret din sats.

John Koldegaard 
afdelingssekretær fo r  Fyn

HB og udvalg
Orientering fra 
Beskæftigelses
udvalget
Vedrørende §65 skema
Dette skema udsendes fra FT F -A  til 
arbejdsløse efter henholdsvis Vi - 1 - 
og 1 Vi års arbejdsløshed. Medlem
mer, der modtager et sådant skema til 
udfyldning opfordres til at kontakte 
sit/sin ALU/kredsforening, som vil 
orientere nærmere om sagen.

Blokader
Sømændenes F orbund 
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.

Vejle amt
Det er forbudt medlemmer af Dansk 
Socialrådgiverforening at tage ansæt
telse i følgende stillinger i Vejle Amt.

1. Socialrådgiverstillingen som koor
dinerende ved Vejle amts sygehu
se.

2. Socialrådgiverstillingen som koor
dinerende ved alkoholambulatori
et i Vejle amt.

Blokaden er besluttet på hovedbesty
relsesmødet den 12. juni 1979 som en 
protest mod Amtsrådsforeningens en
sidige lønfastsættelse.

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

Dansk Socialrådgiverfornings 
love
§ 5 Hvis det af et stillingsopslag fremgår,
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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 for 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«
»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 for 
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 overhol
des«.

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.

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Norge

Opptak til høgre sosionom- 
utdanning høsten 1981 ved 
Universitetet i Trondheim 
Norges Lærerhøgskole
Det biir tatt opp nye studenter til den høg
re sosionomutdanning ved Universitetet i 
Trondheim, Norges lærerhøgskole høstse
mestret 1981.

Søkere må ha eksamen fra sosialhøgskole 
eller tilsvarende utdanning og minst 2 års 
relevant praksis.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema 
fås ved Institutt for høgre sosionomutdan
ning, Haakon Magnussonsgt. 1B, 7000 
Trondheim.
Søknadsfrist er 1. mars. Søknaden sendes 
til Ekspedisjonskontoret, Universitetet i 
Trondheim, Norges lærerhøgskole, 7055 
Dragvoll.

Københavns området

Dagcentret »Norden«
Forstander
Dagcentret »Norden« på Frederiksberg, 
der er en selvejende institution for menne
sker med et fysisk og psykisk handicap, 
søger snarest ny heltidsansat forstander. 
Centret modtager dagligt 40 til 50 pensio
nister i alderen 30 til 70 år. Centrets vigtig
ste opgave er gennem et forebyggende ar
bejde at bevare og forbedre pensionister
nes psykiske og fysiske velbefindende. 
Stillingen ønskes besat med en ansøger, 
der er uddannet socialrådgiver eller an
den, som kan dokumentere lignende ud
dannelsesmæssige baggrund. Du skal 
indgå i et tværfagligt samarbejde med pæ
dagoger, plejehjemsassistent og andet 
personale, ligesom det er ønskeligt, at du 
har administrativ og pædagogisk erfaring. 
Arbejdet vil være utraditionelt, idet du, ud
over almindeligt socialrådgiverarbejde for 
vore pensionister, skal være villig til at del
tage i centrets rejser, aftenarrangementer, 
basar o.l.
Du vil blive aflønnet efter statens lønram
me 25.
Ansøgning bilagt eksamensbevis og refe
rencer stiles til centrets bestyrelse og sen
des til Dagcentret »Norden«, Betty Nan-

sens Alle 57, 2500 Valby. Tlf. 01- 46 08 06 
inden d. 5. marts 1981.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan 
du ringe til dagcentret.

DS-kommentar: »Dansk Socialrådgiverfor
ening kan ikke på det foreliggende grund
lag afgøre, om den løn, der tilbydes, er i 
overensstemmelse med foreningens 
krav«.

Landsforeningen UNGBO
søger fuldtids socialmedarbejder med til
trædelse snarest muligt til landsforenin
gens hybelgrupper i Høje-Tåstrup kommu
ne.
Der stilles krav om relevant grundudannel- 
se som socialrådgiver eller socialpæda
gog. Ansøgere med videregående uddan
nelse vil blive foretrukket.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomst med DS/DSL. Aflønning 
svarende til lønramme S19 samt ulempetil
læg kr. 10.680,- årligt. Der ydes endvidere 
kørselsgodtgørelse efter statens regler. 
Ansøgning bilagt relevant dokumentation 
for uddannelse stiles til: Bestyrelsen for 
hyblerne i Tåstrup - og fremsendes til: 
Landsforeningen UNGBO, Studiestræde 
38, 1455 København K.
Nærmere oplysninger kan fås ved telefo
nisk henvendelse på telefon: 01- 12 57 00. 
Ansøgningsfristen udløber 14 dage efter 
opslag.

Allerød kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
1 sagsbehandler
I forvaltningens bistandsgrupper er en ny- 
normeret fuldtidsstilling ledig til besættel
se snarest muligt.

Stillingen ønskes besat med en kommu
nal- eller socialrådgiveruddannet medar
bejder med praktisk erfaring inden for ar
bejdet i en bistandsafdeling.
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter 
overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforning og den forhandlingsberetti
gede organisation.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Erik 
Jensen, telefon (02) 27 35 00, lokal 213. 
Ansøgning med oplysning om alder, ud
dannelse og tidligere beskæftigelse, bi
lagt kopi af eksamensbeviser og evt. anbe
falinger bedes inden 1. marts 1981 ind
sendt til 
Allerød byråd 
Rådhuset 
Rådhusvej 1 
3450 Allerød

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.
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Sidste frist
for indrykning af stillingsannon
cer vil for de følgende numre væ
re:

Sidste frist: Udkommer:
nr. 5: 18. februar 4. marts
nr. 6: 4. marts 18. marts
nr. 7: 18. marts 1. april
nr. 8: 1. april 15. april
nr. 9: 9. april 29. april
nr. 10: 29. april 13. maj
nr. 11: 13. maj 27. maj
nr. 12: 22. maj 10. juni
nr. 13: 10. juni 24. juni
nr. 14: 24. juni 8. juni
nr. 15: 8. juli 22. juli
nr. 16: 22. juli 5. august
nr. 17: 5. august 19. august
nr. 18: 19. august 2. september
nr. 19: 2. september 16. september
nr. 20: 16. september 30. september
nr. 21: 30. september 14. oktober
nr. 22: 14. oktober 28. oktober
nr. 23: 28. oktober 11. november
nr. 24: 11. november 25. november
nr. 25: 25. november 9. december
nr. 26: 9. december 23. december

Sagsbehandler 
Social- og sundhedsforvaltningen 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand
Jobbet: En stilling som sagsbehandler i en 
af bistandsafdelingens 2 rådgivergrupper 
er ledig til besættelse pr. 1. juli 1981. Ar
bejdsområdet er bistandslovens bestem
melser om kontanthjælp, revalidering, 
hjælpeforanstaltninger for børn og unge, 
samt rådgivning og vejledning iøvrigt. 
Kvalifikationer: Kommunal uddannelse 
inden for social- og sundhedsforvaltning 
eller socialrådgiveruddannelse.
Gage: Løn- og ansættelsesvilkår efter 
overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og vedkommende organi
sation.
Jobmiljø: Forvaltningen består af 50 med
arbejdere fordelt i 5 afdelinger, heraf 20 i 
bistandsafdelingen. Der er ialt 7 sagsbe
handlere i de 2 rådgivergrupper. Moderne 
rådhus nær Solrød S-togsstation.
Evt. henvendelse: Yderligere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til lederen af bi
standsafdelingen, Villy Christensen på tlf. 
(03) 14 22 11, lokal 253.
Ansøgningsfrist: 1. marts 1981.
Skriftlig ansøgning mærket med stillings
betegnelse og arbejdssted, bedes sendt til 
Solrød kommune, Solrød Center 1, 2680 
Solrød strand.

DSkommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Arbejdsformidlingskontoret 
i København 
Erhvervsvejleder
En stilling som erhvervsvejleder er ledig til 
besættelse snarest muligt med tjeneste
sted indtil videre ved arbejdsformidlings
kontoret i København, Tøndergade 14, 
1752 København V.
Tlf.: (01) 21 45 11.
Lønramme (bruttoløn pensionsbidrag) 
kr. 102.057,- kr. 137.607,-.
Ansættelsen finder sted inden for den of
fentlige arbejdsformidling, og ansøgere 
må foruden gode almene kundskaber have 
bredt kendskab til erhvervs- og samfunds
forhold som baggrund for at varetage dels 
individuel erhvervsvejledning, dels at yde 
bistand ved erhvervsorientering i folke- og 
gymnasieskoler samt ved ungdomsunder
visningen m.v.
Fyldig orientering om arbejdets art er an
givet i artiklen ERHVERVSVEJLEDER i er
hvervskartoteket, der findes på folkebibli
otekerne.
Ansøgning med oplysning om alder, ud
dannelse og hidtidig beskæftigelse og bi
lagt fotokopi af evt. eksamensbeviser og 
anbefalinger stiles til arbejdsdirektoratet 
og indsendes til ovennævnte arbejdsfor
midlingskontor, hvorfra stillingsbeskrivel
se og oplysninger om løn- og pensionsfor
hold m.v. kan fås ved personlig, skriftlig el
ler telefonisk henvendelse.
Udløber den 25/2-1981.

DS-kommentar: Medlemmer af DS skal væ
re opmærksom på, at forhandlingsretten 
har Dansk Erhvervsvejlederforening, dér 
også har indgået overenskomst på områ
det. Fagforeningsskift må anbefales.

Karlebo kommune 
Fuldmægtig
1 nynormeret stilling som fuldmægtig i So
cial- og sundhedsforvaltningens bistands
afdeling, opslåes til besættelse snarest 
muligt.
Organisatorisk vil den pågældende skulle 
indgå i bistandsafdelingens administrati
onsgruppe, der består af afdelingsleder, 2 
fuldmægtige, 1 regnskabs- og administra
tiv medarbejder og 1 sekretær. 
Arbejdsområdet er primært at være konsu
lent og supervisior for 2 af afdelingens 4 
rådgivergrupper, og sammen med admini
strationsgruppen og afdelingsleder med
virke ved tilrettelæggelsen af daglige ar
bejdsopgaver. Endv. skal den pågældende 
deltage i planlægnings- og udviklings
mæssige spørgsmål.
Stillingen ønskes besat med en medarbej
der, der er socialrådgiver- eller kommunal- 
uddannet. Det er en forudsætning for an
sættelse i stillingen, at ansøgeren har 
praktisk erfaring i arbejdsopgaverne i en 
bistandsafdeling, og kan formidle og etab
lere et nødvendigt samarbejde. Desuden 
er i besiddelse af et indgående teoretisk 
og praktisk kendskab til såvel lovgrundlag 
som kommunal administration.
Aflønning i henhold til overenskomst mel
lem Kommunernes Landsforening og den 
forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger om stillingen hos 
afdelingsleder Jørgen Klausen, tlf. 02- 86 
44 11, lokal 369.
Ansøgningen bedes tilsendt Karlebo By
råd, Rådhuset, 2980 Kokkedal, inden d. 
1.3.1981.

DS kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Behandlingshjemmet Stutgården 
Socialrådgiver
En halvtidsstilling som socialrådgiver i 
lønramme 14/17 er ledig til besættelse fra 
15. marts eller senere.
Stutgården er normeret til 29 børn, og der 
er i forvejen ansat 2 andre socialrådgivere. 
Stillingen ønskes besat med en alsidigt 
uddannet og erfaren socialrådgiver. Der 
lægges vægt på, at ansøgeren har kend
skab til og er interesseret i familiebehand
ling under forskellige former, idet arbejdet 
for en stor del består i at varetage kontak
ten med børnenes familier.
Endvidere finder vi det væsentligt, at an
søgere med smidighed kan indgå i et nært 
samarbejde med de øvrige ansatte på in
stitutionen.
Ansøgere med døgsinstitutionserfaring 
og kendskab til behandlingspædagogik vil 
blive foretrukket.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås 
på telefon: 02- 26 40 40 mellem kl. 9.00 
-16.00 hos socialrådgiver Grethe Jensen 
og Flemming Marschall.
Ansøgningen stiles til bestyrelsen for be
handlingshjemmet Stutgården og sendes 
til forstander Charlotte Schmidt, Behand
lingshjemmet Stutgården, Stutterivænget 
2, 3400 Hillerød.
Ansøgningsfristen udløber 1. marts.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

DSkommentar: »Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives«.

Karlebo kommune 
Socialrådgiver
Ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning 
opslås hermed en stilling som socialråd
giver ledig til besættelse snarest. 
Stillingen henføres til lønramme K 14/17 
og kan ved forhandling mellem de for
handlingsberettigede parter henføres til K 
18.
Socialrådgiveren skal ved opsøgende virk
somhed være informeret om forskellige 
foranstaltningers behandlings- og under
visningsmæssige indhold, som kan afløse 
eller supplere folkeskolens undervisnings
tilbud.
Praktisk erfaring med børn/unge og famili
er er ønskelig. De enkeltsager, socialråd
giveren arbejder med, visiteres fra rådgiv
ningskontoret. I sagsarbejde skal social
rådgiveren trække på den viden, erfaring 
og ekspertise, der indeholdes i pædago
gisk-psykologisk rådgivning samt i social-
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og sundhedsforvaltningen. 
Socialrådgiveren forventes at indgå som 
et integreret led i rådgivningens arbejde 
og deltage aktivt i det formaliserende 
samarbejde i kommunen.
Socialrådgiveren må således kunne arbej
de selvstændigt, der lægges endvidere 
vægt på evne til at samarbejde.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til ledende skolepsykolog Elisabeth 
Jacobsen, Pædagogisk-psykologisk råd
givning, tlf. (02) 24 44 40 eller privat tlf. (02) 
89 02 06.

Ansøgning stiles til Karlebo byråd og sen
des til Pædagogisk-psykologisk rådgiv
ning, Holmegårdsskolen, 2980 Kokkedal 
senest 15. marts 1981.

Optræningsinstituttet 
ved Rigshospitalet
1 evt. 2 midlertidige stillinger som social
rådgiver ønskes besat snarest.
Arbejdet består hovedsageligt i individuel 
klientbehandling med spcielt sigte på so
cial genindpasning eller tilpasning, især i 
relation til arbejdsmarkedet. Socialrådgi
verne indgår i et tværfagligt team med fy
sioterapeuter, læge, psykolog og værk
stedsmedarbejdere.
Forventet ansættelsestid: Ca. 1 år. Mulig
hed for forlængelse.

Aflønning i dag svarende til statens løn
ramme 14/17 uden pensionsordning, men 
overgang til kommunale løn- og ansættel
sesvilkår må påregnes.
Yderligere oplysninger kan fås ved telefo
nisk henvendelse til socialrådgiver Mari
anne Kibenich (tlf. 01- 39 18 11). 
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse, bilagt kopi af eksamensbevis 
og eventuelle anbefalinger indsendes se
nest den 4. marts 1981 til Optræningsinsti
tuttet ved Rigshospitalet, Tagensvej 22, 
2200 København N.

Lejre kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler er ledig til 
besættelse pr. 1. maj 1981.
Stillingen henhører under social- og sund
hedsforvaltningen og ønskes besat af en 
ansøger med socialrådgiveruddannelse el
ler kommunal socialuddannelse og helst 
med erfaring fra arbejdet med bistandslo
vens kontanthjælpsafsnit. Løn- og øvrige 
ansættelsesvilkår i h.t. aftale med de re
spektive faglige organisationer og Kom
munernes Landsforening.
Yderligere oplysninger vedrørende stillin
gen kan indhentes ved henvendelse til so
cialinspektør Janus Sylvestersen, telf. (02) 
38 06 22, lokal 227.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevis
samt referencer indsendes senest den 11.
marts 1981 til
Lejre kommunalbestyrelse
Rådhuset
Lej revej 15
4320 Lejre

Ballerup kommune 
Sagsbehandler
Ved social- og sundhedsforvaltningen an
tages pr. 1. marts 1981 eller snarest deref
ter en sagsbehandler, 40 timer ugentlig. 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst/aftale.

Yderligere oplysninger: Ekspeditionsse
kretær Fridtjof Herling, tlf. 02- 97 05 01.

Sagsbehandler-vikar
Social- og sundhedsforvaltningen, delkon
toret i Skovlunde, Bybuen 127, Skovlunde, 
antager i perioden 1. marts - 31. december 
1981 en sagsbehandler, 40 timer ugentlig.

Arbejdsområde: sagsbehandling i pensi
onssager - dagpengeopfølgning og kon
tanthjælp.
Yderligre oplysninger: Ekspeditionssekre
tær Arne Jensen, tlf. 02- 97 05 01, lokal 
3340.

For ovenstående stillinger gælder, at an
søgning bilagt kopier af eksamensbevis 
og anbefalinger indsendes senest den 28. 
februar 1981 til Ballerup kommunalbesty
relse, rådhuset, 2750 Ballerup.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Social sagsbehandler, vikar

Frederiksborg
Am tskom m une

Ved Frederiksborg Amtskommune, social- og sundhedsforvaltningen, Nævnssekretaria
tet, er en stilling som vikar for social sagsbehandler ledig til besættelse den 1. april 1981. 
Vikariatet omfatter tidsrummet fra den 1. april 1981 til udgangen af oktober måned 1981. 
Arbejdet: Den, der ansættes, vil blive beskæftiget med forberedelse af sager til forelæg
gelse for Revaliderings- og pensionsnævnet.
Kvalifikationer: Vikariatet ønskes besat med en ansøger, der har socialrådgiveruddannel
se eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Praktisk erfaring i behandling af 
pensionssager vil være en fordel.
Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Dan
mark og vedkommende faglige organisation.
Stillingen er placeret i forvaltningens Nævnssekretariat, som er beliggende på Skovledet 
97, Hillerød.

Nærmere oplysning om arbejdets art m.v. kan fås ved henvendelse til Charles Bechshøft 
på telf. 02- 25 49 00 lokal 21.
Ansøgning, mrk. SU 81-4-2-2, med oplysning om uddannelse og eventuel tidligere beskæf
tigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser, anbefalinger m.v. indsendes inden den 25. febru
ar 1981 til
Frederiksborg Amtsråd
Social- og sundhedsforvaltningen
Amtsgården
Kongens Vænge
3400 Hillerød

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

DS-kommentar: »Dansk Socialrådgiverforening gør opmærksom på, at du inden ansøg
ning bør kontakte ALU eller de arbejdsløses kontaktperson i kredsforeningen, for at sikre 
dig, at længst ledig princippet overholdes«.

Plejefamilie/kollektiv søges
Til en 17-årig dreng søger Ballerup kommune en plejefamilie/kollektiv - gerne på Sjæl
land.
Drengen har brug for et længerevarende ophold hos en familie/kollektiv, som har erfarin
ger med børn/unge, og som har ressourcer til at bearbejde drengens psykiske problemer, 
og som kan tilbyde beskæftigelse i familien/kollektivet m.h.p. senere udslusning til arbej- 
de/uddannelse.

Familien/kollektiver må være indstillet på et samarbejde med den biologiske familie 
samt socialforvaltningen i Ballerup kommune, som etablerer plejeforholdet.
Der ydes plejeløn efter gældende regler.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Ballerup kommune 
Social- og sundhedsforvaltningen 
Tlf.: 02- 97 05 01, lokal 3273 ved 
Nina Jensenius og Bodil Beckvard
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Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Roskilde amtskommune 
Socialcentret
En ledig stilling som overenskomstansat 
fuldmægtig ved socialcentrets specialråd
givning opslås herved ledig til besættelse 
snarest.
Specialrådgivningens-personale består af 
4 socialrådgivere, 3 hjemmevejledere, 1 
hjemmesygeplejerske og 1,5 kontorassi
stenter og er organisatorisk placeret un
der socialcentrets familieafdeling. 
Specialrådgivningens funktioner er hoved
sageligt af konsultativ art over for kommu
ner i sager vedrørende personer med vidt
gående fysiske eller psykiske handicaps. 
Derudover har specialrådgivningen direk
te klientvejledning.
Fuldmægtigstillingen indebærer vareta
gelse af bl.a. følgende funktionsområder: 
Tilrettelæggelse af personalets daglige ar
bejdsgang, herunder tilrettelæggelse af 
intern visitation og sagsfordeling. 

Tilrettelæggelse af konsulentvirksomhed 
over for kommuner og kollegainstitutio- 
ner.
Ansvarlig for tilrettelæggelsen af rådgiv
ning af klienter med vidtgående fysiske og 
psykiske handicaps uden for og på amts
kommunens institutioner.
Formand for visitationsudvalget for an
bringelser på særlig daginstitution og 
medlem af øvrige visitationsudvalg vedrø
rende dag- og døgnforanstaltninger for 
børn og voksne og udvalget vedrørende 
vidtgående specialundervisning for børn 
og voksne.
Aflønning efter skalatrin 27, 29, 31 og 34. 
Ansøgningsfrist 4. marts 1981.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til 
afdelingsleder Hanne Melnik eller til soci
alrådgiver Hanne Sennenwald, telefon (02) 
35 03 35.
Ansøgning med oplysning om uddannelse
og tidligere beskæftigelse bilagt afskrift
af eksamenspapirer m.v. bedes sendt til
Roskilde amtskommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Køgevej 80
4000 Roskilde

Sjælland og øer

Skælskør kommune 
Sagsbehandlervikar
Som følge af medarbejders barselsorlov 
søges sagsbehandlervikar i perioden 1/6- 
1981 til 31/10-1981 til beskæftigelse i børn 
og unge gruppen.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller en kommunalt uddannet medar
bejder med nogen erfaring i klientbehand
ling inden for nævnte område, som er om
fattet af bistandsloven.

Løn- og ansættelsesforhold i h.t. overens
komst mellem de respektive organisatio
ner og Kommunernes Landsforening. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til socialinspektør H. 
Larsen på telefon (03) 59 42 71, lokal 210. 
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af 
eksamensbeviser, anbefalinger m.v. bedes 
indsendt senest den 18. marts 1981 til 
Skælskør kommune 
Sorøvej 28 
4230 Skælskør

DS-kommentar: »Dansk Socialrådgiverfor
ening gør opmærksom på, at du inden an
søgning bør kontakte ALU eller de arbejds
løses kontaktperson i kredsforeningen, for 
at sikre dig, at længst ledig princippet 
overholdes«.

Slagelse kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Personlig rådgiver
En deltidsstilling - 20 timer ugentlig - er til 
besættelse snarest muligt. Arbejdet om
fatter råd og vejledning m.v. til børn og un
ge, og sagsbehandling sker i nært samar
bejde med forvaltningens bistandsgrup
per.
Der må regnes med, at en del af arbejdet 
ligger uden for normal arbejdstid.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold 
til gældende overenskomster.
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi
ser samt oplysninger om tidligere beskæf
tigelse bedes inden den 1. marts 1981 
sendt til Slagelse kommune, personale
kontoret, Rådhuset, 4200 Slagelse.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Vestsjællands amtskommune 
Socialcenterkonsulent
Ved amtskommunens centralforvaltning 
er en stilling som socialcenterkonsulent 
ledig til besættelse snarest, indtil videre 
med tjeneste i social- og sundhedsforvalt
ningen, socialcentrets rådgivningsfunkti
on på Andersvænge i Slagelse.
Arbejdet omfatter rådgivning og vejled
ning over for kommuner og i særlige tilfæ l
de - efter ønske fra en kommune - direkte 
over for klienter i sager om bistand til 
voksne personer med vidtgående fysiske/ 
psykiske handicap.
Stillingen kan søges af socialrådgivere el
ler andre med tilsvarende uddannelse. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
overenskomsten mellem Amtsrådsfore
ningen i Danmark og vedkommende perso
naleorganisation.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til afdelingsleder 
Bent Oulund (03) 63 25 33.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser og an
befalinger bedes sendt til Vestsjællands 
amtskommune, Slagelsesvej 7, 4180 Sorø 
og må være amtskommunen i hænde se
nest den 9. marts 1981.

Genopslag

Aakirkeby kommune 
Socialrådgiver/sagsbehandler
En nyoprettet stilling som heltidsbeskæf
tiget sagsbehandler i bistandsafdelingen 
er ledig til besættelse snarest muligt. 
Stillingen ønskes besat af en socialrådgi
ver eller kommunalt uddannet sagsbe
handler med erfaring i klientbehandling. 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst. Nærmere oplys
ning kan fås ved henvendelse til socialin
spektør Werner Hansen, Tlf. (03) 97 47 47, 
lokal 210.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, bilagt eksa
mensbeviser og evt. udtalelser indsendes 
senest den 2. marts 1981 til 
Kommunalbestyrelsen 
Ravnsgade 5 
3720 Aakirkeby

Genopslag

Suså kommune 
Sagsbehandler
I social- og sundhedsforvaltningens bi
standsafdeling er en stilling som sagsbe
handler ledig til besættelse snarest mu
ligt.
Stillingen genopslås, da der ved tidligere 
opslag ikke indkom et tilstrækkeligt antal 
ansøgninger.
Arbejdsområdet omfatter rådgivning og 
vejledning inden for bistandslovens områ
de, samt forberedelse af ansøgninger om 
førtidspensioner.
Stillingen kan søges af socialrådgivere el
ler kommunalt uddannede sagsbehandle
re.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til fuldmægtig Hans Jørgen Jensen, 
tlf. (03) 64 61 26, lokal 216.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt evt. eksa
menspapirer og anbefalinger sendes til 
Suså kommune, Realskolevej 5, 4171 
Glumsø, senest den 24. februar 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Rønnede kommune
Sagsbehandler til
Social- og sundhedsforvaltningen
Arbejdstid: 40 ugl. timer med flextidsord- 
ning.
Ansættelsestidspunkt: Fra den 1. marts 
1981 eller snarest derefter. 
Jobbeskrivelse: Arbejdet er klientoriente
ret og omfatter primært vejledning og råd
givning inden for bistandslovens område 
samt i forberedelse af pensionssager m.v. 
Kvalifikationer: Ansøgere med socialråd- 
giver/socionomuddannelse eller kommu
nal uddannelse vil blive foretrukket.
Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til 
overenskomst indgået mellem de respek
tive faglige organisationer.
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Jobmiljø: Administrationen er for et års tid 
siden flyttet til et nyt rådhus, der er opdelt 
i enkeltkontorer og storrumskontorer. Bi
standsgruppen består af 3 sagsbehandle
re, der har hver sit kontor, samt 2 sekretæ
rer. Kommunen har godt 6000 indbyggere. 
Yderligere oplysninger: Kan fås ved hen
vendelse til socialinspektøren tlf. (03) 71 
10 16 lokal 211 eller leder af bistandsafde
lingen Lis Barlyng, lokal 214.
Ansøgning: Indsendes inden den 25. feb. 
81 bilagt oplysninger om nuværende og 
tidligere beskæftigelse samt kopi af eksa
mensbeviser m.v. til Rønnede kommune, 
rådhuset, 4683 Rønnede.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Østjylland

Them kommune
Social- og sundhedsforvaltningen 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler er ledig til 
besættelse snarest.
Arbejdsområdet omfatter rådgivning og 
vejledning og almindelig sagsbehandling 
inden for bistandslovens område samt be
handling af invalide- og førtidspensions
ansøgninger.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller med en kommunalt uddannet 
sagsbehandler. Arbejdstid 40 timer ugent
lig-
Løn- og ansættelsesvilkår i h.t. gældende 
overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og Dansk Socialrådgiver
forening eller HK.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til socialinspektør Oluf Nielsen, 
telefon (06) 84 70 33.
Ansøgninger med oplysning om uddannel
se og tidligere beskæftigelse bilagt kopier 
af eksamensbeviser m.v. bedes indsendt 
inden den 3. marts 1981 til 
Them kommune 
Rådhuset 
8653 Them

Medarbejder til projekt 
på Skjoldhøjkoliegiet i Århus
Til forberedelsesfasen af projekt vedr. 
forebyggende socialt arbejde på Skjold- 
højkollegiet søger Studenterrådgivningen 
en socialrådgiver 20 timer ugentligt fra 
1.4.81 til 1.9.81.
Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde 
med støtte-team fra Studenterrådgivnin
gen og vil bl.a. omfatte beskrivelse af kol- 
legiemiljøet, indsamling og bearbejdning 
af materiale fra lignende projekter, samt 
forberedelse af det egentlige projekt, der 
forventes startet 1.9.81. Arbejdet vil ligele
des foregå i tæt samarbejde med beboer
ne på kollegiet.
Der vil være mulighed for at søge social
rådgiverstilling på 30 timer ugentlig i pro- 
jektet fra 1.9.81 til 1.9.82 som en fortsæt
telse af ovennævnte stilling. Aflønning 
lønramme 14/17.

Yderligere oplysninger ved Studenterråd
givningen i Århus, tlf. 06- 19 04 88. 
Ansøgningen sendes til Studenterrådgiv
ningen, Vesterport 3, 8000 Århus C, senest 
den 25.2.1981.

DS-kommentar: »Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives«.

Hedensted kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved social- 
og sundhedsforvaltningen er ledig til be
sættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en socialråd
giver eller en person med anden relevant 
uddannelse med indgående kendskab til 
klientbehandling.
Den pågældende vil blive beskæftiget i 
forvaltningens behandlergruppe, som for 
tiden består af 6 socialrådgivere med se
kretærbistand.
Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til fuldmægtig Jørgen Breindahl, 
tlf. (05) 89 10 22, lokal 254.
Løn- og øvrige ansættelsesvilkår i henhold 
til gældende overenskomst.

Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt kopi af 
eksamensbeviser m.v. bedes stilet til Per
sonalekontoret, Hedensted Rådhus, Niels 
Éspesvej 8, 8722 Hedensted, således at 
ansøgningen er personalekontoret i hæn
de senest den 16. marts 1981.

Ry kommune 
Støttepædagog
Støttepædagog, 40 timer ugentlig, med til
trædelse pr. 01.03.1981, søges til en fami
lie med 3 børn på henholdsvis 13, 11 og 5 
år.
Der er tale om en hjemmehospædagog 
funktion, hvor arbejdet fortrinsvis vil fore
gå i hjemmet.
Der kan blive tale om skiftende arbejdsti
der.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gæl
dende overenskomster.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
indhentes hos sagsbehandler Herdis Høy- 
rup, tlf. (06) 89 15 55, lokal 168.
Ansøgning fremsendes senest den 
04.03.1981 til Ry kommune, Socialforvalt
ningen, Knudsvej 34, 8680 Ry.

ÅRHUS KOMMUNES SOCIAL- OG 
SUNDHEDSFORVALTNING SØGER:

OMRÅDEKONTOR NORD, SAGSBEHANDLER
Arbejdet omfatter sagsbehandling i en rådgivergruppe, og vedrører det lovkompleks, der 
henhører under Bistandsloven. Arbejdstid: 40 timer ugentlig. Tiltrædelse 1/4-81. Løn- og 
ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Kommunernes Landsforening og Dansk 
Socialrådgiverforening/HK.
Ansøgningsfrist: 5. marts 1981. Ansøgning mærkes: 26/81. Begyndelses- og slutløn for 
sagsbehandler: Socialrådgiverudd. (skalatrin 19-26) kr. 8.833,26 - 9.926,62. Kontoruddan
net (skalatrin 15-21) kr. 8.152,25 - 9.130,55.

Ansøgninger vedr. ovenstående stillinger mærkes med nummer, bilægges kopier af eksa
mensbeviser og eventuelle anbefalinger, og bedes sendt til:
SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN 
VALDEMARSGADE 18 - 8100 ÅRHUS C

UNGDOMSCENTRET I ÅRHUS, Åboulevarden 3, 8000 Århus. BARSELSVIKARIAT
Ved ungdomscentret i Århus er et barselsvikariat for kommunekonsulenterne ledigt til 
besættelse den 21.4.81. Arbejdsområdet vil være at varetage behandlingsprægede- og 
rådgivende opgaver over for behandlingskrævende unge (især misbrugere) fra de 13 syd
lige kommuner i Århus Amt. Arbejdet vil desuden bestå i et løbende samarbejde med 
myndigheder og personer, som i kommunerne har kontakt med unge med misbrugspro
blemer eller er truet af disse. Man må være indstillet på en del kørsel. Arbejdstid: 40 timer 
ugentlig. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening. Yderligere oplysninger kan fås ved hen
vendelse til Merete Moesgård på tlf. (06) 13 20 00 lokal 3671.
Ansøgningsfrist: 4.3.81. Ansøgningen mærkes 32/81. Begyndelses- og slutløn for barsels
vikar: (skalatrin 19-26) 8.833,26 - 9.926,62. Månedligt rådighedstillæg kr. 675,51. 
Ansøgninger vedrørende ovenstående stilling bedes sendt til pågældende institution.

DS-kommentar: »Dansk Socialrådgiverforening gør opmærksom på, at du inden ansøg
ning bør kontakte ALU eller de arbejdsløses kontaktperson i kredsforeningen, for at sikre 
dig, at længst ledig princippet overholdes«.
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Sidste frist
for indrykning af stillingsannon
cer vil for de følgende numre væ
re:

Sidste frist: Udkommer:

nr. 5: 18. februar 4. marts
nr. 6: 4. marts 18. marts
nr. 7: 18. marts 1. april
nr. 8: 1. april 15. april
nr. 9: 9. april 29. april
nr. 10: 29. april 13. maj

Odder kommune 
Sagsbehandler
En stilling som sagsbehandler ved Social- 
og sundhedsforvaltningen er ledig til be
sættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med en ansøger 
med socialrådgiveruddannelse eller kom
munal uddannelse.
Arbejdsområdet vil være inden for bi
standslovens områder.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomster.
Interesserede, der ønsker nærmere oplys
ning, bedes rette henvendelse til social
chef H. Carstensen, tlf. 06- 54 11 33, lokal 
245.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt afskrift 
af eksamensbeviser og evt. anbefalinger 
indsendes inden den 27. februar 1981 til 
Odder Byråd 
Rådhuset 
8300 Odder

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Vestjylland

RIBE A M T S R ÅD

Social- og sundhedsforvaltningen 
Socialrådgiver
Under Ribe amtsråd med tjeneste indtil vi
dere ved psykiatrisk Hospital, Hvidding, er 
en stilling som socialrådgiver ledig til be
sættelse snarest eller efter aftale.
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 Benna 
Larsen, tlf. 05- 44 53 33, lokal 217. 
Ansøgning, mrk. 42-5-81, stiles til Ribe 
amtsråd, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 
Ribe, og skal være amtsrådet i hænde se
nest den 2. marts 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Esbjerg kommune 
Sagsbehandler (vikariat)
På grund af medarbejders orlov indtil 1.2.1982 er en stilling som vikar ledig til besættelse 
snarest i en af social- og sundhedsforvaltningens rådgivergrupper.
Stillingen ønskes besat med erfaren kommunal- eller socialrådgiveruddannet person. 
Arbejdsområdet vil være klientrettet rådgivnings- og bistandsarbejde samt behandling af 
ansøgninger om hjælp i henhold til bistandsloven og anden sociallovgivning.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til eksp.sekr. Inge Frank, te
lefon (05) 13 21 22, lokal 315.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsfor
ening og respektive faglige organisation.
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddanelse og tidligere beskæftigelse sendes 
til personalekontoret, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, inden 1. marts 1981.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Esbjerg kommune 
Fuldmægtige
Til social- og sundhedsforvaltningens centrale bevillingsgruppe, der er en nyetableret 
stabsfunktion, søges 4 fuldmægtige (2 administrativt uddannede og 2 socialrådgivere) 
med tiltrædelse snarest muligt.
Bevillingsgruppen arbejder under ansvar for socialinspektøren/vicesocialinspektøren 
vedrørende den kompetence, som det sociale udvalg har uddelegeret til forvaltningen 
vedrørende beslutning om behandlingsplaner og økonomiske ydelser i personsager, - for
trinsvis sager, der behandles efter reglerne i bistandsloven. Beslutning træffes på grund
lag af indstilling fra sagsbehandlere og rådgivergrupper.
Udover de egentlige beslutningsopgaver må påregnes arbejde med udarbejdelse af inter
ne retningslinier og ankebesvarelser. Herudover ydelse af støtte og supervision samt del
tagelse i opfølgning.
Arbejdsformen vil være, at bevillingsgruppen arbejder i teams bestående af en behand
lingsuddannet og en administrativt uddannet medarbejder. Særligt komplicerede sager 
behandles i den centrale bevillingsgruppe, hvortil er knyttet forskellige fagspecialister. 
Der søges medarbejdere med bred erfaring i social- og sundhedsforvaltningens arbejds
område, og som har et indgående kendskab til den sociale lovgivning og/eller social be
handling. Det er en naturlig forudsætning, at ansøgerne evner at samarbejde og træffe 
beslutninger. Ansøgerne skal have en uddannelse som socialrådgiver eller en admini
strativ kommunal uddannelse.
Stillingerne er normeret i lønramme K 23 (skalatrin 27/34) i henhold til overenskomst mel
lem Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening/HK.
For socialrådgiverne gælder, at aflønning efter lønramme K 23 alene gælder for den tid 
pgl. er ansat i bevillingsgruppen.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til socialinspektør Lars 
Hansson eller vicesocialinspektør Per Buresø, telefon (05) 13 21 22, lokal 382/lokal 396. 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt referencer 
og eksamensbeviser sendes til Personalekontoret, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Es
bjerg, senest den 4. marts 1981.

Videbæk kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
På grund af, at en af vore sagsbehandlere 
er avanceret til fuldmægtig her i forvalt
ningen, er hans stilling ledig til besættelse 
pr. 1. april 1981 eller snarest derefter. 
Stillingen ønskes besat af en socialrådgi
ver eller kommunalt uddannet sagsbe
handler med erfaring i klientbehandling. 
Stillingen vil primært omfatte de arbejds
opgaver, der er pålagt kommunen i hen
hold til bistandsloven og reglerne om før
tids- og invalidepensioner. 
Arbejdsområdet omfatter desuden 1/2 -tid 
med sagsbehandling, rådgivning og vej
ledning til personer med vidtgående fysi
ske og psykiske handicaps. Denne funkti
on forestås i samarbejde med en sagsbe
handler, der har en omsorgsassistent-ud
dannelse.

Løn- og ansættelsesforhold efter gælden
de overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Peter 
Jørgensen, telf. 07- 17 15 66, lokal 236. 
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, bilagt eksa
mensbeviser og eventuelle anbefalinger, 
indsendes senest den 4. marts 1981 til 
Social- og sundhedsudvalget 
Rådhuset 
6920 Videbæk

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket



Grindsted kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
I en af forvaltningens 2 behandlergrupper 
er en stilling som sagsbehandler ledig til 
besættelse den 1. april eller senest den 1. 
maj 1981.
Arbejdsområdet omfatter rådgivning og 
vejledning, klient- og sagsbehandling i 
henhold til bistandsloven, forberedelse af 
pensionssager samt § 47-opfølgninger i 
henhold til dagpengeloven.
Stillingen ønskes besat med socialrådgi
ver eller ansøger med kommunal uddan
nelse og med kendskab til arbejdsområ
det.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og de respektive 
faglige organisationer.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved 
henvendelse til fuldmægtig Benny Støv
ring, telf. (05) 32 06 77, lokal 226. 
Ansøgning bilagt referencer indsendes 
inden den 8. marts 1981 til Grindsted kom
mune, Personalekontoret, Jorden Rundt 1, 
7200 Grindsted.

Ribe kommune 
Rådgivere
Til socialforvaltningens rådgivningsafde
ling søges 2 medarbejdere med socialråd
giveruddannelse eller anden tilsvarende 
uddannelse, gerne med erfaring som råd
giver, pr. 1. marts 1981 eller efter aftale til 
en ledigbleven samt en nynormeret stil
ling.

Arbejdstid 40 timer ugentlig.
Endvidere søges 1 medarbejder som bar
selsvikar for sagsbehandler med forventet 
tiltrædelse pr. 1. april 1981 og ca. 16 uger 
frem. Arbejdstid 40 timer ugentlig.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan 
fås ved henvendelse til fuldmægtig Else 
Stræde Nielsen, tlf. (05) 42 09 00, lokal 328. 
Ansøgning med angivelse af, hvilken stil
ling, der søges, vedlagt kopi af eksamens
beviser og anbefalinger m.v. samt oplys
ninger om tidligere beskæftigelse indsen
des inden den 18. februar 1981 til 
Ribe byråd 
Giørtzvej 2 
6760 Ribe

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

Nordjylland

Aalborg kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Assistenter/socialrådgivere
Et antal nyoprettede stillinger i social- og 
sundhedsforvaltningen opslås herved le
dige til besættelse snarest.
Der er fortrinsvis tale om ansættelse på 
forvaltningens distriktskontorer af medar

bejdere med praktisk/teoretisk uddannel
se inden for følgende områder: 
Sekretærfunktion: Medarbejdere med ud
dannelse inden for kontorfaget, specielt 
med erfaring i maskinskrivning og evt. i 
brug af diktafon.
Sagsbehandlerfunktion: Praktisk/teore
tisk uddannelse inden for bistandsloven, 
dagpengeloven og de sociale pensions
love vil være en fordel.
Deltidsansættelse (halvtid) kan komme på 
tale. Der vil i sådan forbindelse ikke blive 
udstedt frigørelsesattest til brug ved evt. 
udbetaling af supplerende understøttelse. 
Løn i h.t. overenskomst mellem Kommu
nernes Landsforening og HK/Dansk Soci
alrådgiverforening.
Ansøgning med oplysning om tidligere be
skæftigelse og vedlagt afskrifter af eksa
mensbeviser m.v. indsendes til social- og 
sundhedsforvaltningen, postboks 620, 
9100 Aalborg.
Ansøgningsfristen udløber 14 dg. efter 
indrykning af denne annonce.

Aalborg Kommune

Ekspeditionssekretærer
Under forbehold af lønningsnævnets god
kendelse, der forventes at foreligge inden 
for den nærmeste fremtid, opslås herved 
tre stillinger som ledere af Aalborg kom
munes lokalkontorer i Sulsted, Vodskov 
og Gistrup til besættelse snarest. 
Lokalkontorerne er inden for det sociale 
område organisatorisk tilknyttet distrikts
kontorerne og varetager klientkontakter til 
den lokale befolkning.
Lokalkontorlederne har direkte reference 
til distriktskontorlederen.
På hvert lokalkontor er ansat ca. 10 admi
nistrative medarbejdere/sagsbehandlere, 
ca. 50 hjemmehjælpere og beskæftigel
sesvejleder.
Stillingerne ønskes besat med ansøgere, 
som foruden indgående kendskab til de 
sociale lovområder er i besiddelse af ledel
ses- og samarbejdsevner.

Stillingerne vil blive tilbudt på tjeneste
mandsvilkår i h.t. gældende overenskomst 
med aflønning i lønramme K 28 (skalatrin 
35-41). Begyndelsesløn 138.069,58 kr. og 
slutløn 154.817,33 kr.
Yderligere oplysninger om stilingerne kan 
for lokalekontorerne Sulsted og Vodskovs 
vedkommende fås ved henvendelse til 
kontorchef Svend Riis, distrikskontor 
NORD, Nørresundby, tlf. 08- 17 21 11, og 
for Gistrups vedkommende til kontorchef 
Kai Thomsen, distriktskontor ØST, Aal
borg, tlf. 08- 12 53 88.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse bilagt kopi af 
eksamensbeviser, anbefalinger og refe
rencer bedes sendt til social- og sund
hedsforvaltningen, postboks 620 9100 Aal
borg, senest den 4. marts 1981.

Ved stillingsskift
Husk at give besked til 

medlemskartoteket

Genopslag

Brønderslev kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler
En halvtidsstilling som sagsbehandler i 
forvaltningens rådgivningsafdeling er le
dig til besættelse snarest.
Stillingen ønskes besat med kommunalt 
uddannet sagsbehandler eller socialråd
giver med praktisk kendskab til arbejdet i 
henhold til bistandsloven, især kontant
hjælpsområdet.
Nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til socialinspektøren, tlf. 08- 82 07 
77, lokal 160.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter 
gældende regler. Det bemærkes, at der ik
ke kan forventes udstedt frigørelsesat
test.
Ansøgning med oplysning om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af 
eksamensbevis og udtalelser, stiles til 
Brønderslev byråd og indsendes inden 26. 
februar 1981 til Social- og sundhedsfor
valtningen, Jernbanegade 14, 9700 Brøn
derslev.

DS-kommentar: For kort ansøgningsfrist«.

DS-kommentar: »Fuldtidsforsikrede ar
bejdsløse skal til denne stilling have en fri
gørelsesattest for at få supplerende dag
penge. Evt. ansøgere kan kontakte ar
bejdsgiveren og få oplyst, om frigørelses
attest gives«.

Nibe kommune
Social- og sundhedsforvaltningen 
Sagsbehandler
Til tiltrædelse 1. april 1981 eller snarest 
derefter søges fuldtids socialrådgiver eller 
kommunalt uddannet sagsbehandler til 
forvaltningens behandlergruppe.
Der lægges vægt på interesse for tværfag
ligt samarbejde.
Der er i stor udstrækning tale om gruppe
kompetence, ligesom der stilles sekretær
bistand til rådighed.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til 
overenskomst med respektive organisatio
ner.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos 
socialinspektør Henning Christiansen, te
lefon (08) 35 16 22, lokal 215.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser og
eventuelle udtalelser bedes sendt senest
den 4. marts 1981 til
Nibe kommune
Rådhuset
Strandgade 1
9240 Nibe
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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 kom
muner
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Per Larsen Gravers Graversen
Hornbækgade 7, 4.th., Britta Jacobsen
2200 København N Kaj Thingstrup
Tlf.arb.: 01-971222 Birgit Skov Jensen
T lf. prv.: 01-199119 Merete Buddig

John Guldager
Afdelingskontor Afdelingssekretær
Vesterbrogade 62 A , 1. Margareta Dahl
1620 København V
Tlf.: 01-226996
Kontoret åbent
tir. og tor. 9.30-12.30
ons. 14-18
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Tlf.: 01-143033
kl. 10-14
1. tirsdag i måneden Checkmøde sidste
dog 19.30 tirsdag i måneden

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
Afdelingskon tor Afdelingssekretær
Vesterbrogade 62 A, 1. Jørgen Flyr
1620 København V 
Tlf.: 01-222161 
Kontoret åbent 
man. til tor. 9-12 
Arbejdsløse 
Henvisning til kreds 
København og Frederiks
berg kommuner.

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
Tlf.prv.: 02-307317 Jette Flindt

Kirsten Sperling 
Afdelingskontor A  fdelingssekretær
Slotsgade 53,1., Sussi Lester
3400 Hillerød
Tlf.: 02-253526 Arbejdstid
Kontoret åbent man-tir. 9-17
man. 9-11 tor. 9-13
tir-tor. 9-13
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Roskilde amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Anne Haarløv Jannik Sølyst Jørgensen
Skovbovængets A lle 18 Inger Kjeldsen
4000 Roskilde Michael Olsen
Tlf.arb.: 02-311800/219 Bitten Kristiansen 
Tlf.prv.: 02-365620 Kelvin Nielsen

Nina Harboe

Afdelingskontor Afdelingssekretær
Havnevej 5 Ulla Maat
4000 Roskilde 
T lf.: 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
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Flemming Bo Hansen Ditte W. Hansen
Frederiksberg 7 Karen Lis Jørgensen
4470 Svebølle Astrid Vestergård
Tlf.arb.: 01-672151 Søren Holst
Tlf.prv.: 03-493395 Inge Hansen
Arbejdsløse Charlotte Biering Sørensen
kontakt
Lisbeth Pedersen 
Lynge Byvej 36 
4180 Sorø
Karen-Lis Jørgensen 
Tlf.: 03-586492 efter kl. 17.

Storstrøms amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Birte Pawlik Karin Laursen
Hovedgaden 46 Lene Sietved
4750Lundby JensT amborg
Tlf.arb.: 03-769043 BentNonboe
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 Pedersen
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Nørregade 63, 2. træffes
5000 Odense C man. 17-18
Tlf.: 09-146022
Kontoret åbent Afdelingssekretær
man. 15-18 John Koldegård
tir. ons. og tor. 9-12
Arbejdsløse
møde hver tirsdag
10-14

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
Afdelingskontor Britta Hestrup Hansen
Havnevej 26
6200 Åbenrå
Tlf.: 04-627311
Kontoret åbent
fre. 11-13
Arbejdsløse
kontakt
Birgit Rasmussen 
ft». 11-13 
Tlf.: 04-627311

Ribe amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Hanne Skovgård Ingrid S. Petersen
Krogvej 1 Merete Dam
6720 Nordby Birthe PoderFanø U lla Laursen 
Tlf.arb.: 05-123066 Bente Damkjær
Tlf.prv.: 05-162657 Britta Martinsen
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.: 05-614344 Birte Povlsen
Tlf.prv.: 05-560152 Dorte Nielsen

Anne Margrethe Buhi
Afdelingskontor 
Nørrebrogade 10,2 
7100 Vejle 
Tlf.: 05-833900 
Arbejsløse 
Kontakt
Anne Margrethe Buhi 
Neder Bjerrevej 1 
8783 Hornsyld 
Tlf.prv.: 05-681437 
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
T lf . arb.: 06-130444 Lise Baastrup
Tlf.prv.: 06-131873 Eva Bach

Karen Schlessinger 
Afdelingskontor Bestyrelsesmedlem
Kystvejen 5,2 træffes
8000 Århus C tir. lige uger 17-19
Tlf.: 06-130444 ons. ulige uger 19.30-22.30 
Kontoret åbent 
man.-tor. 9-14
fre. (ALU) 10-12 Afdelingssekretær

Kurt Eriksen 
Telefontid 

man.-tor. 9-13
Arbejdsløse Længst ledig liste
Møde hver tirsdag Checkmøde sidste
9-13, Kystvejen 5, 2 tirsdag i hver måned

9-12

Ringkøbing amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Ole K. Gregersen Lars Thøger Jensen
Spøttrupvej 6, st.tv. Eva Hallgren
Tjørring Finn Jensen
7400 Herning Lars Vestergård
T lf. arb.: 07-151511, lokal 155 Randi Færge
Tlf.prv.: 07-267684 Bodil Møller
Afdelingskontor 
Nørregade 30,
7500 Holstebro 
Tlf.: 07-413080
Kontortid: Afdelingssekretær
onsdag kl. 13-17 Klaus Mogensen

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 Birgit Storgård
8800 Viborg 
Tlf.: 06- 613435 
Kontortid:
Tirsdag kl. 13-17
Arbejdsløse Længst ledig liste
Henvendelse til Birgit Storgård
afdelingssekretæren T lf. arb.: 06- 613000 

Tlf.prv.: 06- 612271

Nordjyllands amt
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Frederik Biilow Christensen Finn Vosgerau 
Snerlevej 1, 2.th. Aase Nielsen
9000 Ålborg Lis Carlsen
Tlf.arb.: 08-138788 Søren Pedersen
Tlf. prv.: 08-166469 Steen Pedersen

Dorrit Roos
A  f  delingskon tor Bestyrelsesmedlem
MarenTurisgade 12, l.th. 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 Ulla Nielsen
Postboks 1005 Grete Rendal
3900 Godthåb Henrietta Haukrogh
Tlf.arb.: 0014-22300 Elissa Flugge
Tlf.prv.: 0014-23610

Færøerne
Kredsformand Øvrig bestyrelse
Turid Dahl Elsba Olsen
Hoydalsveg 20 A  Emmely Mikkelsen
3800 Thorshavn 
Tlf.arb.: 042-15480 
Tlf.prv.: 042-13122

Arbejdsløsheds- Pensionskassen

kassen PK A
FTF-A  Pensionskassernes
Vesterport Administrationskontor
Meldahlsgade 3, st., Kongevejen 150
1613 København V 2830 Virum
Tlf.: 01-132511 kl. 10-14 Tlf.: 02-851522

OBS!

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