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Deltagere: Lykke Frederiksen, Mette Louise Brix, Ellen Bækgaard, Katja Hoffmann Barfod, 
Charisma Fries, Signe D. Jørgensen, Majken Tingstrøm, Jens Kirk Poulsen og Annemette El-
Azem 
 
Afbud: Mai Birk Andersen, Christoffer Appel Hansen og Rikke Helk 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen tilføjedes et punkt 1a information om politiske tiltag i regionen. 
 
1.a Information om politiske tiltag i regionen 

Annemette El-Azem orienterede om et fælles brev fra kommunaldirektører i 
nordsjællandske kommuner, HK og DS til formanden for Dansk Metal angående 
organisationens politianmeldelser af konkrete medarbejdere i Halsnæs og Helsingør 
Kommuner. 
 
Annemette orienterede desuden om uddannelsestiltag i Beskæftigelse- og 
integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Uddannelsestiltagene sker i samarbejde 
med professionshøjskolen Metropol og har til formål at opkvalificere de ansatte, herunder 
især ansatte med en anden faglig baggrund end socialrådgiverne. DS’ indsats har handlet 
om dels at afværge brugen af overenskomstens kompetencemidler og dels at differentiere 
uddannelsen, så der tages hensyn til socialrådgiveruddannet personale i tilrettelæggelsen.  
 
DS har fået tilbudt en bestyrelsespost i bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol. 
Annemette har imidlertid afslået tilbuddet, idet DS, Region Øst, ikke er gearet til den 
arbejdsmængde, der følger med hvervet. 
 
Der er FTF-kongres de kommende to dage den 18. og 19. november 2015, hvor især en 
fusion og/eller et styrket samarbejde med LO skal drøftes. 
 

2.0 Plan for medlemsarrangementer 2016 – drøftelse 
Annemette orienterede om planerne om at holde minisocialrådgiverdage den 6. september 
2016 under temaet skønsudøvelse beskæftigelsesindsatsen v. ph.d. Anette Skjalds og der 
arbejdes desuden på et underholdningsindslag ”Djøf med Løgn” del 2. 
 
Annemette orienterede endvidere om, at det foreslåede medlemsarrangement i 
samarbejde med faggruppen for familiebehandling er det første regionale arrangement, 
som tilbydes i samarbejde med en faggruppe. 
 
RB tilsluttede sig idéerne om tilrettelæggelsen af Minisocialrådgiverdage samt 
medlemsarrangementet om ”Paradokser i konsulentarbejdet med familier”.  
 
Herudover kom RB med forslag om at benytte Niels Thyge Thygesen i et 
medlemsarrangement med tillidsdagsordenen som tema. 
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I øvrigt orienterede Annemette om overvejelser om et arrangement særligt rettet mod de 
privatansatte medlemmer. 
 
Endelig var RB enige om at tilstræbe, at medlemsarrangementerne snart falder på plads, 
så annoncering kan ske så tidligt som muligt. 

 
3.0 Plan for TR-arrangementer 2016 – drøftelse og eventuel beslutning 
 Annemette orienterede om baggrunden for årsplanen for TR-arrangementer i 2016. 
 

RB tog på herefter planen til efterretning. 
 
4.0 Deltagelse i folkemødet 2016 – beslutning 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter følgende: 

- Om der skal ydes tilskud til deltagelse i folkemødet og i givet fald om tilskuddet 
skal svare til tilskuddet i 2015 evt. efter en regulering. 

- Hvem der kan ansøge om tilskud og eventuelt hvor mange, der maksimalt kan 
bevilges tilskud til.  

- Kriterierne for bevilling af tilskud, herunder angivelse af formål med deltagelse. 
 
Beslutning: 
RB besluttede at følge samme procedure som i 2015. Dvs. at regionen yder tilskud 
svarende til tilskuddet for 2015 evt. efter en regulering og at RB-medlemmer kan bevilges 
tilskud og derudover at tilskud kan bevilges til maksimalt 10 medlemmer på baggrund af 
motiverede ansøgninger. 
 
 

5.0 Arbejdsgruppe for 1. maj 2016 – beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB blandt sig udpeger deltager til arbejdsgruppen. 
 
Beslutning: 
Katja Hoffmann Barfod, Charisma Fries og Annemette El-Azem blev udpeget til 
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen aftalte, at Katja kommer med forslag til mødedato. 
 

6.0  Mødeplan 2016 for RB, herunder delegationsmøde – beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender mødeplan for 2016 med tilføjelse af formøde for 
delegationen den 9. november 2016 samt drøfter mulighederne for at gøre deltagelse i 
delegationen så attraktivt som muligt. 
 
Beslutning: 
RB besluttede at rykke mødet i januar til tirsdag den 26. januar 2016. I øvrigt godkendte 
RB datoforslaget til formøde for delegationen til Rep. også selvom det måtte falde sammen 
med TR-uddannelsen ”Lederskab og coaching”. 
 
RB drøftede i øvrigt, hvordan processen for delegationens arbejde kan kvalificeres og 
hvordan vi sikrer et tilstrækkeligt antal kandidaturer til Rep. Aftalt, at RB’s arbejdsgruppe 
vedr. forberedelse af REP16 kommer med forslag hertil på mødet den 26. januar 2015.  
 

7.0 Vedtægter for klubben i Region Hovedstaden – beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender de ændrede klubvedtægter for klubben i Region 
Hovedstaden. 
 
Annemette orienterede om indholdet i vedtægtsændringerne og baggrunden herfor.  
 
Beslutning:  
RB godkendte de ændrede klubvedtægter for klubben for Region Hovedstaden. 
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8.0 Lønforsikring – drøftelse 
Flertallet af RB-medlemmerne anså undersøgelsen for et meget svagt mandat for DS at gå 
videre med. Dette skal særligt ses i relation til dels at en aftale om lønforsikring indebærer 
en samtidig kontingentforhøjelse og dels at kontingentet de seneste 4 år har været 
fastfrosset, hvilket ikke nødvendigvis vil fortsætte de kommende år. 

 
9.0 HB 6/15 – drøftelse 
 Annemette orienterede om følgende punkter: 

- Opfølgning på Rep14-udtalelse om ”Fokus på arbejdsforhold for nyuddannede og 
ledige dimittender” 

- Henvendelse vedr. cand.soc. 
- Lønprincipper for valgte politikere 
- DS’ arbejde med integrationsområdet  
- DS2022-projekt om rekruttering af nyuddannede 

 
RB ønskede notatet om integrationsområdet tilsendt. 

 
10.0 FU-referater – orientering 

Annemette orienterede om, at udsendelse af FU-referater til regionsbestyrelserne er 
initieret af RB i Øst. 

 
11.0 Årsplan for mødeaktiviteter i DS 2016 – orientering 
 Annemette orienterede om baggrunden for årsplanen. 
 
12.0 Eventuelt 
 Forslag til dagsordenspunkter for kommende RB-møder: 

- Udviklingen i ansættelsesstrukturen i DS sammenholdt med budgetprioriteringer 
mv. til eventuelt brug for en drøftelse på Rep. 

- Regionsformandens rolle i de øverste politiske fora i DS. 
- Ansattes placering under middagen i Socialrådgiverdage. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Annemette El-Azem 
regionsformand 


