DS Region Øst
29. april 2015

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde
Dansk
Socialrådgiverforening, Region Øst
ad

Tid: onsdag den 22. april 2015, kl. 16.00 til 19.00
Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, 2., 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22)

Deltagere: Rasmus Balslev, Ellen Bækgaard, Mette Brix, Mai Birk Andersen, Mie Backmann,
Christoffer Appel Hansen, Katrine Gudmandsen, Lykke Frederiksen og Annemette El-Azem
Afbud: Katja Hoffmann Barfod, Jens Kirk Poulsen, Rikke Helk og Sesse Trusell (obs.)
Referent: Lene Kastaniegaard

Referat
1.0

Godkendelse af dagsorden

2.0

Folkemødet 2015 – beslutning
Indstilling:
Det indstilles, at RB træffer beslutning om følgende:

RB godkendte dagsordenen.

1. Alle medlemmer, der deltager i folkemødet, dvs. såvel RB-medlemmer og øvrige
medlemmer ydes tilskud svarende til det tilskud, som HB har besluttet at yde til 3
TR’er fra hver region og altså i alt kr. 1.794 pr. person. Der ydes ikke frikøb for
deltagelsen.
Beslutning:
RB godkendte indstillingen.
2. Alle medlemmer, der deltager i folkemødet, dvs. såvel RB-medlemmer og øvrige
medlemmer forestår selv transport og overnatning.
Beslutning:
RB godkendte indstillingen.
3. Hvorvidt RB-medlemmer kan ansøge om at deltage i folkemødet og i givet fald hvor
mange RB-medlemmer, der kan bevilges tilskud til?
Beslutning:
RB besluttede, at de RB-medlemmer, der ansøger om deltagelse, kan få tilskud.
4. Hvorvidt øvrige medlemmer kan ansøge om at deltage i folkemødet og i givet fald hvor
mange øvrige medlemmer, der kan bevilges tilskud til samt hvordan finansieringen skal
ske?
Beslutning:
RB besluttede, at der kan ydes tilskud til max 10 medlemmers deltagelse i Folkemødet
og at udgifterne finansieres via kontoen for tilskud til øvrige medlemsgrupper og at
denne konto tilføres kr.18.000 fra kontoen for medlemsarrangementer.
5. Deltagelse kan ske efter ansøgning med angivelse af formål for deltagelse, herunder
angivelse af en aktivitet, som vil være til gavn for DS, Region Øst.
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Beslutning:
RB besluttede, at ansøgerne i ansøgningen skal anføre, hvordan de vil medvirke til at
fremme de socialfaglige diskussioner og refleksioner på Folkemødet, fx under de
debatter som DS arrangerer.
6. Hvordan annonceringen af muligheden for deltagelse for hhv. de 3 TR’er og øvrige
medlemmer skal ske?
Beslutning:
RB besluttede, at annoncering skal ske via hjemmesiden og mail til samtlige
medlemmer med link til hjemmesiden og at fristen for ansøgning er den 5. maj 2015.
7. Hvem der skal gives kompetencen til at træffe beslutning om deltagelse blandt
indgivne ansøgninger?
Beslutning:
RB besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Lykke Frederiksen, Mai Birk
Andersen, Ellen Bækgaard samt Annemette El-Azem, som får til ansvar at udpege
deltagere blandt ansøgningerne.

3.0

Status på revision af budget 2015 – orientering
Lene Kastaniegaard orienterede om konsekvenserne af indførelse af nyt økonomisystem,
herunder nødvendigheden af at udskyde RB’s vedtagelse af en budgetrevision til RB-mødet
den 16. september 2015.
Indstilling.
Det indstilles, at RB tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
RB tog orienteringen til efterretning.

4.0

Finansiering af FU-udgifter – beslutning

Indstilling:
Det indstilles, at RB godkender regionens økonomiske bidrag på 20 t.kr. til det udvidede FU
med den konsekvens, at regionstildelingen reduceres tilsvarende.

Beslutning:
RB godkendte indstillingen og anmodede samtidigt om, at FU-møder og -seminarer bliver
mere transparente. Endelig spurgte RB til, hvad der sker, hvis der akkumuleres et
overskud på FU-kontoen.

5.0

Arbejdsmiljønetværk i Region Hovedstaden – drøftelse

Indstilling:
Det indstilles, at RB har en første drøftelse af forslaget med henblik på tilrettelæggelse af
et eventuelt videre forløb.
Beslutning:
Grundet afbud fra Rikke Helk besluttede RB at udskyde behandlingen af punktet til mødet
den 27. maj 2015.

6.0

HB 3/15 – drøftelse
Indstilling:
Det indstilles, at RB drøfter HB-dagsordenen og at de enkelte RB-medlemmer i øvrigt
tilkendegiver, om de deltager på DS2022-seminaret den 1. juni 2015.
Annemette El-Azem orienterede om følgende punkter:
Status Rep.14
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-

Uddannelse til næstformanden
LO/FTF, en fælles hovedorganisation?
Strategi for lokal løndannelse

For så vidt angår deltagelse i DS2022-seminaret den 1. juni 2015 blev følgende
tilkendegivelser givet:
Deltager: Lykke Frederiksen, Rasmus Balslev, Mette Brix, Mai Birk Andersen
Deltager måske: Ellen Bækgaard, Katrine Gudmandsen, Mie Backmann og Christoffer Appel
Hansen

7.0

Klagesag – lukket punkt – beslutning

Indstilling:
Det indstilles, at RB beslutter, at DS, Region Øst, pr. kulance tilbyder medlemmet en
kompensation svarende til 2½ ugers barselsdagpenge og at der samtidigt gives en instruks
til medarbejderne om notatpligt ved telefonrådgivning.
Beslutning:
RB tiltrådte indstillingen.

8.0

Eventuelt

Annemette El-Azem orienterede om følgende:
TR-konferencen den 27. og 28. april 2015
1. maj på Professionshøjskolen Metropol
Pres på socialrådgivere i Region Hovedstaden
Minisocialrådgiverdag den 7. september 2015
Nul-vækst-demonstration målrettet København Kommune
Særligt udfordrede arbejdspladser i regionen

Med venlig hilsen
Annemette El-Azem
regionsformand

3

