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Deltagere: Lykke Frederiksen, Christoffer Appel Hansen, Mette Louise Brix, Mie Backmann, 
Majken Tingstrøm, Rasmus Balslev og Annemette El-Azem 
 
Afbud: Mai Birk Andersen, Katja Hoffmann Barfod, Rikke Helk, Jens Kirk Poulsen og Katrine 
Gudmandsen 
 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

RB godkendte dagsordenen. 
 
2.0 De store linjer i DS – orientering 
 Punktet slås sammen med punkt 12.0 HB 5/15. 
 
3.0 RB’s arbejdsgrupper afrapporterer – drøftelse 

Det indstilles, at RB debatterer de 6 arbejdsgruppers oplæg med henblik på 
bidrag til arbejdsgrupperne fremadrettede arbejde. 

 
Der blev givet følgende afrapporteringer: 

  
Arbejdsgruppen for medlemsarrangementer: 

 Pt. er følgende initiativer iværksat: 
- 1. maj 
- Minisocialrådgiverdag 
- Undervisningsdag for ledere 
- 1-2 Fyraftensmøder for privatansatte 
- 3 fyraftensmøder for medlemmer på børne- og familieområdet 
 
Herudover arbejdes der på afholdelse af fyraftensmøder med Annette Skjalds 
vedr. ph.d. om beskæftigelsesområdet.  
 
Arbejdsgruppen mødes inden for nærmeste fremtid og drøfter fremtidige 
medlemsarrangementer. 
 
RB bidrog med følgende bemærkninger: 
- Gruppen bør have opmærksomhed på fagområder udover beskæftigelse og 

børn og unge. 
- Gruppen bør overveje om, medlemmerne kan aktiveres under 

arrangementerne i overensstemmelse med principperne i DS2022. 
 
Arbejdsgruppen for TR: 
På TR-området har der været afholdt: 
- TR-konference 
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Herudover er besluttet en TR-temadag om TR-vilkår og en AmiR- og TR-temadag 
om den gode modtagelse af nyuddannede socialrådgivere. 
 
Arbejdsgruppen mødes den 18. november 2015, kl. 15.00 til 16.00 på 
regionskontoret. Forud herfor har regionskontoret været hørt om forslag til TR-
aktiviteter i 2016. 
 
Arbejdspladser/OK15: 
Rasmus Balslev og Annemette El-Azem var begge på arbejdspladsbesøg ifm. 
OK15. I alt er 27 klubber besøgt ifm. kravsudtagelsen og 17 ifm. formidling af 
OK-forligene. 
 
SDS – de studerende – uddannelsespolitisk arbejdsgruppe: 
Arbejdsgruppens deltagere har desværre haft vanskeligt ved at mødes. Der er 
dog uden tvivl af potentiale i området og det giver derfor god mening at 
opretholde arbejdsgruppen. Rasmus Balslev indkalder på ny arbejdsgruppen til et 
møde. 
 
Ledige: 
Antallet af ledige medlemmer er lavere end det længe har været og målgruppen 
er derfor lille. 
 
Der er sendt en mail ud til ledige medlemmer med opfordring til at komme med 
ønsker og forslag til aktiviteter for gruppen.  
 
Rep.2016: 
Arbejdsgruppen har gennemgået minimumsstandarder og vedtægter. Desuden 
har gruppen drøftet processen omkring delegations virke under Rep. 
Arbejdsgruppen har en del forslag til ændringer uden at der dog er tale om 
gennemgribende ændringer.  
 
RB’s bidrag til arbejdsgruppen: 
- Gruppen bør se på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt for medlemmerne 

til at stille op som delegeret til Rep. 
 

Konklusion: 
På baggrund af oplæggene konkluderede RB, at arbejdsgrupperne på ny 
afrapporterer på mødet i januar med henblik på udarbejdelse af udkast til 
beretning for GF2016. 
 

4.0 Generalforsamling 2016 (GF 2016) – beslutning 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter følgende: 
- Dato for afholdelse af GF2016 
 
Og i øvrigt  
- Kommer med forslag til steder for afholdelse af GF2016 
- Kommer med forslag til oplægsholder el. lign. 
- I øvrigt drøfter opmærksomhedspunkter ift. afvikling af GF2016 
 
Rasmus Balslev foreslog festsalen på Københavns Rådhus og vil kontakte 
rådhuset.  
 
Desuden undersøger regionskontoret ledige faciliteter ud fra følgende kriterier: 
- Tæt på offentlig transport 
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- Historisk pondus 
- Gode pladsforhold til socialt samvær under middagen 
 
Beslutning: 
RB prioriterede, at GF holdes fredag den 7. oktober 2016, men er åben over for 
en lørdag enten den 1. eller 8. oktober, såfremt der ikke findes egnede lokaliteter 
om fredagen. Weekenden i uge 41 er udelukket, da den ligger op til 
efterårsferien. 
 
RB foreslog, at der arbejdes på et humoristisk politisk indslag, som afvikles som 
optakt til middagen. Følgende navne er bragt i forslag: Sebastian Dorset og 
Annemarie Helger. 
 
I øvrigt gjorde RB opmærksom på, at afstemningsproceduren skal gennemgås, så 
den forløber mere glat. 

 
5.0 GF 2016 – Regionsbestyrelsens beretning – beslutning 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter arbejdsgang og arbejdsfordeling for udarbejdelse af 
sin beretning og i øvrigt beretningens mere overordnede indhold. 
 
Beslutning: 
RB besluttede, at hver af bestyrelsens nedsatte arbejdsgrupper udarbejder et 
indlæg til beretningen og at regionsformand i samarbejde med regionskontoret 
udarbejder indlæg, der vedrører den daglige drift. På RB-mødet i januar 
udarbejdes en indholdsfortegnelse til beretningen og i øvrigt vedtages 
beretningens form. 

 
6.0 GF 2016 - Aktivitetsplan 2017-2018 – drøftelse 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB har en første drøftelse af indholdet for aktivitetsplanen. 
 
RB drøftede formen på aktivitetsplanen for 2015-2016. RB fandt, at 
aktivitetsplanen skal have mere substans og være mere forpligtende. Desuden vil 
det være hensigtsmæssigt at implementere principperne i DS2022 i 
aktivitetsplanen. For så vidt angår indholdet for aktivitetsplanen udskydes 
drøftelsen heraf til mødet i januar 2016. 

 
7.0 Juletræsarrangement 2015 – beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter, om regionen skal afholde en juletræsfest for 
regionens medlemmer og disses familie. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen med den bemærkning, at arrangementet kan få et 
fagforeningsmæssigt ansigt ved en velkomsttale eller en bod med fx FTF-A eller 
lign. Arrangementet afholdes lørdag den 28. november 2015.  
 

8.0 1. maj 2016 – drøftelse 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter afholdelse af 1. maj 2016 og kommer med idéer og 
forslag til arrangementet. 
 
RB lagde op til, at der udarbejdes en tjekliste til SDS’erne over deres opgaver før, 
under og efter arrangementet. Tjeklisten udarbejdes på RB’s møde i januar 2016. 
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Endvidere foreslog RB, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af RB-
medlemmer til planlægning og afvikling af arrangementet. Arbejdsgruppen 
nedsættes på næstkommende RB-møde. 
 
Som taler foreslog RB Pernille Skipper fra Enhedslisten og i øvrigt er andre gode 
forslag velkomne. 
 

9.0 Halvårsregnskab 2015 samt budgetrevision – beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender dels halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 og dels en 
justering af budgettet for 2015 svarende til merudgifter som følge af etablering på 
i alt 115 t.kr. (75.000 som allerede er indregnet i halvårsregnskabet samt 
yderligere 40.000 til belysning). 
 
Beslutning: 
RB godkendte halvårsregnskabet og justering af budgettet for 2015.   

 
10.0 Repræsentant i uddannelsesudvalget UCSJ – beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB udpeger en ny repræsentant til uddannelsesudvalget i UCSJ, 
såfremt Christel Lorenz har besluttet at trække sig fra posten. 
 
Beslutning: 
RB anså Christel Lorenz for reelt at være fratrådt sin post i uddannelsesudvalget i 
UCSJ. Rasmus Balslev kontakter Christel herom.  
 
Som forslag til nye repræsentanter pegede RB på RB’s repræsentanter i 
bestyrelsens uddannelsespolitiske udvalg, en repræsentant fra DS’ ledersektion 
eller et medlem, som rent geografisk arbejder inden for Region Sjællands 
område.  
 
RB besluttede, at såvel formanden for DS’ ledersektion samt regionens 
konsulenter spørges til forslag til repræsentant. 

 
11.0  Deltagelse i Socialrådgiverdage 2015 - beslutning  
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter, at regionen finansierer deltagergebyr samt 
transportudgifter til RB-medlemmers deltagelse i Socialrådgiverdage og at RB 
indbyder regionens medlemmer til et glas fin efter afslutningen af 1. dags faglige 
program. 
 
RB drøftede en fornemmelse af en tendens til at antallet af medlemmer uden 
nogle repræsentative poster på Socialrådgiverdage er begrænset. I den 
forbindelse bør det overvejes, hvordan medlemmerne kan sikres bedre 
muligheder for at deltage, herunder at arbejdsgiver betaler deltagergebyret og 
giver frihed til deltagelse.  
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen med den tilføjelse, at udgifterne hertil kan medføre et 
mindre overforbrug på RB’s konto. 
 
Med udsendelse af nærværende referat anføres, at RB-medlemmerne i første 
omgang skal overveje muligheden for at få arbejdsgiver til at betale og hvis det 
vurderes, at denne mulighed ikke er til stede, kan tilmelding ske på regionens 
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regning. Der angives endvidere en procedure for tilmelding og angivelse af 
betalingsoplysninger.  
 
Annemette El-Azem og Rasmus Balslev bringer drøftelserne om deltager-
sammensætningen til debat i HB-regi. 

 
12.0 HB 5/15 – drøftelse 

RB drøftede udvalgte punkter på HB-dagsordenen, bl.a. dagpengeproblematikken 
og handicap og egenbetaling. 

 
13.0 Eventuelt 
 Annemette El-Azem orienterede om 3 konkrete sager: 
 

- Metal, Nordshjællands politianmeldelse af sagsbehandlere i hhv. Halsnæs og 
Helsingør Kommune for overtrædelse af Straffelovens § 146. DS er som sådan 
ikke part i sagen. Alligevel har regionen naturligvis iværksat tiltag, herunder 
kontaktet Metal og problematiseret foreningens ageren, inviteret til 
medlemsmøder om emnet og endelig indbudt formanden for Metal, 
Nordsjælland, til et møde om sagen. 
 

- Stevns Kommune har længe været præget af store sagsmængder og 
sagspres. Ikke desto mindre har borgmesteren for nyligt i en 
pressemeddelelse hængt to socialrådgivere ud for at være ansvarlig for fejl i 
sager. Annemette har været i dialog med ledelsen og direktøren har 
efterfølgende undskyldt overfor de ansatte. Borgmesteren har indtil nu ikke 
reageret og det overvejes derfor at kontakt ham skriftligt for at 
problematisere hans ageren i sagen. 

 
- Aktivering af klagesag, som desværre ikke blev løst via mægling, og som nu 

bringes til behandling i anden instans, HB. Siden RB’s behandling af sagen er 
der imidlertid kommet et nyt klagepunkt til, som skal behandles i først 
instans, RB, før det eventuelt behandles i anden instans, HB. 

 
Lykke Frederiksen efterspurgte FU-referater. Annemette El-Azem bringer 
spørgsmålet videre til sekretariatschefen. 
 
Lykke foreslog endvidere, at regionens deltagelse på Folkemødet 
dagsordenssættes på næste RB-møde. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Annemette El-Azem 
regionsformand 


