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Bestyrelsens beretning 2016 

Så er det igen blevet tid til, at I kan læne jer tilbage og høre formanden berette om årets gang. 
Noget I og jeg selvfølgelig har set frem til. 

Jeg har igen i år måtte kigge tilbage i kalenderen og bestyrelsens referater for at hjælpe min 
hukommelse på rette vej…  

På det konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand og Lars blev genvalgt som kasse-
rer.  

For de af jer, der var med til sidste års konference, så husker I forhåbentlig også, at konferen-
cen sluttede af med et godt grin – nærmere betegnet med et oplæg af Freddy Meyer, der på 
absolut humoristisk vis fik os til at reflektere over, hvordan vi forholder os til vores liv og vores 
kolleger. Han fortalte om surstråler – for de ikke indviede er surstråler folk, der suger energi 
ud af os, og hvordan vi kan ”tage pusten fra dem” og få mere glæde ind i vores hverdag og 
vores arbejdsliv. Jeg håber, at I har gjort brug af hans input i årets løb. 

Bestyrelsen var generelt yderst tilfredse med sidste års konference – og det kunne vi også læse 
af evalueringsskemaerne, at deltagerne var. Og vi kan heldigvis se, at mange flere af jer, har 
valgt at komme igen i år. Det er vi glade for. Ligesom vi er glade for at se nye deltagere.  

Sidste år i min beretning nævnte jeg, at vi ville oprette en facebook-gruppe. Denne er oprettet 
og klar til at modtage medlemmer. Vi håber på at se mange af jer – og jeres kolleger derinde, 
så vi kan bruge stedet til networking og faglig sparing. Og vi håber, at vi kan komme lidt tætte-
re på jer øvrige medlemmer – og fx få input til høringssvar.   

Vi har i bestyrelsen som sædvanlig brugt meget tid på planlægning af årets konference. At fin-
de et relevant tema, som dækker både voksen- og børneområdet kan være en 
dring.  Valget faldt på retssikkerhed. Et tema, der de senere år har været meget i fokus – des-
værre ofte i et negativt lys. Der er meget kritik af den manglende retssikkerhed på handicap-
området. Er det så vores skyld? Er det vores ansvar? Vores skyld – NEJ. Men vi har klart et 
medansvar. Vi skal tale om problemerne! Og vi har et ansvar for at tage udfordringerne alvor-
ligt og et ansvar for være en del af den gode løsning. Vi er forhåbentlig allerede i dag blevet 
klogere på, hvordan vi kan det. Men der venter os en stor opgave i de kommende år…  

Retssikkerhed var også et tema på Socialrådgiverdage 2015, hvor bestyrelsen deltog med 2 
repræsentanter. VI deltog i forskellige oplæg, og var selvfølgelig også værter ved faggruppere-
ceptionerne, hvor vi havde lejlighed til at hilse på flere af jer. Jeg fik også her hilst på en konsu-
lent i Danske Handicaporganisationer, der meget gerne vil indkalde bestyrelsen til et møde for 
at lære os at kende og samarbejde med os. Vi har takket ja til dette, og forventer et møde 
snarligt.  
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Jeg har også som formand deltaget i fællesfaggruppeformandsmødet i 2015. En spændende og 
lærerig dag, hvor vi faggruppeformænd har mulighed for at erfaringsudveksle.  

Vi fik også præsentret de overordnede temaer for DS’ fagpolitiske indsats, som hovedbestyrel-
sen har vedtaget: 

 
1) de 800.000 på overførsel indkomst 
2) Integration/flygtninge 
3) Kriminalitet/radikalisering 
4) Kvalitet i børnearbejdet 

Handicap er ikke nævnt som en selvstændig gruppe, men det betyder ikke, at målgruppen er 
glemt eller slet ikke får fokus.  

Vi har behov for nye bestyrelsesmedlemmer, og vi håber, at flere af jer har lyst til at gå ind i 
arbejdet og blive en del af en god og velfungerende bestyrelse. Opgaver, der venter den nye 
bestyrelse er blandt andet: sagstal, revidering af serviceloven, samarbejde med DH, konferen-
cen 2017 og sikkert meget andet spændende.  

Afslutningsvist så vil jeg selvfølgelig meget gerne lige sige pænt tak til min nuværende besty-
relsen – uden jer var denne konference aldrig blevet til noget. Vi har haft mange gode drøfter 
på vores møder, vi har grinet, og vi har fået planlagt en spændende konference. Og på besty-
relsens vegne, så ser vi frem til en forhåbentlig festlig aften i aften – vi skal jo også huske at 
fejre os selv!  

  

Er der spørgsmål til ovenstående eller bestyrelsen i det hele taget, står bestyrelsen naturligvis 
til rådighed ift. besvarelse. 

  

På vegne af Handicapfaggruppens bestyrelse:  

  

Bente Elton Rasmussen 

Formand  
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