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Referat af generalforsamlingen for
faggruppen Akademiske Socialrådgivere den 10. december 2015
Forsamlingen blev gennemført i Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19A,
København K.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Opsamling på debatten om DS’ varetagelse af løn- og ansættelsesretlige interesser
for medlemmer med en kandidat- og masteruddannelser
5. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens samlede antal kan
højst være seks medlemmer + to suppleanter)
6. Evt.
Ad. 1.
Marie-Louise Nør blev valgt som dirigent. Dirigenten startede med at konstatere, at
generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at
forsamlingen er beslutningsdygtig.
Ad.2.
Nicolai Paulsen, konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, blev valgt som referent.
Ad.3.
Formand for faggruppen, Louise Dülch Kristiansen, redegjorde for bestyrelsens arbejde
siden den seneste generalforsamling i november 2013.
Perioden har været præget af en række forsøg fra bestyrelsen på at samle
faggruppemedlemmer til faglige arrangementer, men de fleste arrangementer er blevet
aflyst grundet manglende tilslutning. Også generalforsamlingen i 2014 måtte aflyses
grundet manglende fremmøde. OK-spørgsmål, krav og muligheder, samt grænseaftale
med DJØF, er de temaer, der har kunnet mobilisere flest faggruppemedlemmer.
Beretningen for perioden blev modtaget med akklamation. Beretningen findes også på
skrift.
Ad. 4.
Forud for generalforsamlingen havde der været en tema-debat om DS’ varetagelse af
løn- og ansættelsesretlige interesser for medlemmer med en kandidat- eller
masteruddannelse. Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for medlemsafdelingen i Dansk
Socialrådgiverforening, havde dér præsenteret og lagt op til en livlig debat om den
aktuelle udvikling omkring aftale- og lønforhold for faggruppens medlemmer.
Generalforsamlingen samlede op på denne debat med at konkludere, at
-

Der ønskes løbende information om udviklingen knyttet til OK- og
grænseaftaleforhandlingerne.
Der ønskes et debatmøde med DS formand Majbrit Berlau om samme tema. Målet
med debatmødet skal være at få flere medlemmer i tale, at få flest mulige nuancer og
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-

synspunkter frem omkring temaet, samt at bidrage til en mobilisering og formidling af
faggruppens ønsker til kommende OK- og grænseaftale-forhandlinger.
Der ønskes en yderligere kortlægning/undersøgelse af faggruppens sammensætning,
udtrykt ved fordeling på arbejdsopgaver, stillingsfunktioner, uddannelsesbaggrund,
samt løn- og ansættelsesforhold.
Uklarhed om løn- og ansættelsesforhold blokerer for at faggruppen kan samles om en
socialfaglig og udviklingsorienteret debat, som gruppen også gerne vil.

Ad.5.
Ved valget til bestyrelsen kan vælges op til 6 medlemmer.
Formand uden kampvalg blev: Louise Dülch Kristiansen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer uden kampvalg blev: Lisbet Bylov Falgren, Norddjurs
Kommune Jobcenter, og Edith Chenga Chamwi, Kofoeds Skole.
Der blev ikke valgt suppleanter.
I stedet blev udpeget følgende kontaktpersoner, som bestyrelse og sekretariat kan
trække på:
Ditte Brix Andersson, fuldtidsstuderende cand.soc.stud. AAU København.
Fie Lundkvist Nielsen, Næstved Kommune Team udvikling, integration og pension, samt
cand.soc.stud. i jura på KU.
Marie Louise Nør, FABU Rødovre.
Julia Kim Schweitzer, Københavns Kommune (særlig interesse OK-spørgsmål).
Ad. 6.
Ingen punkter under eventuelt.

Note:
Forud for generalforsamlingen afholdtes temamøde med to meget forskellige og
spændende oplæg med efterfølgende debat:
- DS’ varetagelse af løn- og ansættelsesretlige interesser for cand.soc.’ere med
socialrådgiveropgaver – med oplæg ved Dorte Gotthjælp Nielsen, chef for
medlemsafdelingen i Dansk Socialrådgiverforening (afbud fra formand Majbrit Berlau
grundet barn syg).
- ’Socialrådgiver – fra almen praktiker til udvikling/forskning med akademisk baggrund
i socialt arbejde’ – med oplæg ved Centerchef og socialrådgiver, cand.scient.soc.
Flora Ghosh.
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