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Tak for foredrag og diskussion 16. september.

Det er i godt,  at du bidrager til at sætte fokus også på professionelles menneskelige engagement.  I
disse tider, hvor nyliberale venstrefolk og ditto socialdemokrater sætter Sankt Marked øverst på
alteret, og hvor messerne synges om "rigtig" pris og "præstationsløn", skal der meget til at træde op
mod strømmen.

Jeg synes, det måske kan være nyttigt at minde om, at vi faktisk har haft en ordning, som på lidt
ydmyg men alligevel selvbevidst måde gjorde det legitimt for de professionelle at tilpasse sig kli-
enternes behov, uden at føle sig som Florence Nightingale eller skruebrækker.  Indtil 1981 var det
normalt, at socialrådgivere i kommuner og amter og kriminalforsorgen og andre steder fik et RÅ-
DIGHEDSTILLÆG.  Ikke mindst i forbindelse med indkøring af socialreformen omkring Bi-
standslovens ikrafttræden var det almindelige anerkendt, at godt socialt arbejde blandt andet gik ud
på at besøge klienterne, ikke mindst børnefamiljerne,  også uden for normal arbejdstid.  Det blev
ikke afregnet minut for minut - og en del fik tillægget uden at arbejde hårdt for det, mens det måske
var en ringere akkord for andre.  Det vigtige er, at arbejdsgiverne med ordningen tilkendegav en
værdsættelse af, at folk stod til rådighed. Og det vigtige er, at socialrådgiverne levede op til den
værdsættelse.

De kommunale og amtskommunale arbejdsgivere ville afskaffe rådighedstillægget ved overens-
komstforhandlingerne i 1980-1981. Et rent økonomikrav: ned med lønnen. Det gav en lang og hård
arbejdskonflikt, som Socialrådgiverforeningen tabte totalt: tillægget blev afskaffet i 1981.   Men
andet end tillægget gik fløjten: kulturen blev en anden.  Man kan vel dårligt fortænke de ansatte i at
sige: de vil ikke mere betale os for at stå til rådighed.  Og så står vi fanden gale mig heller ikke til
rådighed.  Synd for klienterne? Ja da.  Men skal vi være til grin for egen regning uden for normal
arbejdstid?

Jeg ved godt, at Hanne Reintoft har sagt: socialt arbejde slutter ikke kl. 16.15.  Hun sagde det fak-
tisk med brod mod kollegerne.  Forståeligt.  Men med det, jeg beskriver ovenfor om kulturens ska-
belse, mener jeg, at brodden burde vendes mod KL og Amtsrådsforeningen.

Jeg tror, man kunne genindføre "rådighedskulturen".  Jeg tror, at det ville give en bedre tilpasning
af kommunernes service til klienternes behov og et bedre arbejdsmiljø.  Ganske vist har arbejdsgi-
verne i 1981 givet medarbejderne en grundig og langtidsholdbar vaccination mod uvederlagt hyper-
fleksibilitet.  Men også inden for markeds-religionen burde det være muligt at genetablere en situa-
tion, hvor man økonomisk værdsætter dem, der er villige til at stå til rådighed.
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