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Deltagere: Helle Andersen, Mette Louise Brix, Katja Hoffmann Barfod, Christoffer Appel 
Hansen, Majken Tingstrøm, Mie Backmann, Peter Kruse Hedenborg og Rasmus Hangaard 
Balslev 
 
Afbud: Christine Nørgaard Nielsen, Mai Birk Andersen, Malene Thackrah, Jeppe Volmann, 
Susanne Both og Vinnie Eliasen 
 
 
Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  
 
2.0 Politisk orientering – orientering 
 Rasmus Hangaard Balslev orienterede om følgende pressesager: 

• Kritikken af Borgercenter Handicap i Københavns Kommune og DS’ håndtering 
heraf. 

• DS’ synspunkter i forhold til at der er langt færre underretninger på privatskoler 
end på folkeskolerne. 

• Øget optag på UCSJ med i alt 80 pladser. 
 
Rasmus orienterede desuden om: 

• Den netop afholdte TR-konference med temaet OK18 og ønsket om fremadrettet at 
arbejde på større tilslutning fra regionens TR’er til konferencen. 

• Planlagte medlems- og TR-arrangementer i regionen. 
• Samarbejde mellem SDS og regionskontoret.  
• Specialisering på regionskontoret. 

 
3.0 Regional TR-konference – beslutning 

Sagsresume: 
På sit møde den 23. januar 2017 besluttede RB at følge regionsformandens indstilling til 
følgende TR-aktiviteter i 2017: 
 

• 1 en-dages TR-konference 
• 2 TR-temadage 
• 3 runder TR-netværksmøder 

 
Siden har regionsformanden genovervejet såvel indstilling som beslutning. 
Regionsformandens vurdering er, at der med det intensive fokus i DS på TR’ernes ansvar 
og rolle er brug for en 2-dages konference også i 2017. En 2-dages konference trækker 
typisk mange flere deltagere end enkeltstående temadage, og det er muligt at gå i dybden 
med flere aktuelle temaer og trække en rød tråd igennem disse. Endelig udgør 
konferencerne også en ramme for et styrket fagligt og socialt fællesskab TR’erne imellem 
og mellem TR’er og konsulenter. 
 
Regionsformandens holdning er endvidere, at 2-dages TR-konferencer bør prioriteres 
afholdt hvert år i det omfang, økonomien tillader det. Idet AKUT-midlerne tildeles over en 
2-årig periode (2017-2018) vil de samlede TR-aktiviteter inkl. én 2-dages konference 
muligvis kunne afholdes inden for AKUT-midlerne. Såfremt RB også ønsker at der afvikles 
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en 2-dages TR-konference i 2018, skal der trækkes på egenkapitalen. I så fald vil der på 
næste RB-møde blive fremlagt forslag til revideret budget for 2018. 
 
RB tilkendegav, at den store satsning, som DS 2022 er, og de forventninger, der er til 
TR’ne om at arbejde organiserende, bør understøttes af en 2-dages regional TR-
konference.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, 

• At der afholdes en 2-dages TR-konference i efteråret 2017 
• At RB tilkendegiver hvorvidt der bør arbejdes hen mod en 2-dages TR-konference i 

2018 i vished om, at det vil gøre indhug i egenkapitalen 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen om en 2-dages TR-konference i 2017 og tilkendegav, at der 
også i 2018 arbejdes hen imod en 2-dages TR-konference.  

 
4.0 1. maj – beslutning 
 Sagsresume: 

Tilrettelæggelsen af 1. maj er ved at falde på plads og arbejdsgruppen bestående af 
Charisma Fries, Katja Hoffmann Barfod og Mie Backmann orienterer om arrangementet.  
 
1. maj er selvsagt en rigtigt god anledning til at profilere regionsbestyrelsen og det er 
derfor håbet, at så mange RB-medlemmer som muligt deltager i DS’ arrangement på 
Metropol. I forlængelse heraf ønskes dels en tilkendegivelse fra RB-medlemmerne om jeres 
eventuelle deltagelse og dels en drøftelse af RB’s opgaver og roller under arrangementet.  
 
Endelig efterspørger de ansvarlige for Socialarbejdernes telt i Fælledparken hjælp til 
servicering i baren og oprydning og det vil være klædeligt, hvis DS byder ind med hjælp. 
 
Arbejdsgruppen orienterede om status for tilrettelæggelse 1. maj-arrangementet på 
Metropol og om planerne om at lade optoget runde ”Tine Brylds Plads”.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter følgende: 
- RB-medlemmernes opgaver og roller under DS’ arrangement på Metropol og 
- hvilke RB-medlemmer, der kan påtage sig en bar- eller oprydningstjans i 

Socialarbejdernes telt i Fælledparken 
 
 Beslutning: 

RB-medlemmerne tilkendegav at deltage i arrangementet og være en del af velkomsten. 
 
Desuden tilkendegav Rasmus Hangaard Balslev, at han ville undersøge mulighederne for at 
få en plan for bar-tjansen i Socialarbejdernes telt med henblik på at få afsat nogle bar-
tjanser til SDS-medlemmerne.  
 

5.0 Folkemøde-initiativer i regionen – drøftelse og beslutning 
 Sagsresume: 

På sit møde den 29. november 2017 besluttede RB at nedsætte en arbejdsgruppe (Katja 
Hoffmann Barfod, Majken Tingstrøm og Charisma Fries), som fik til ansvar at komme med 
et overblik over folkemødeinitiativer i regionen i 2017 som grundlag for en drøftelse af 
strategi for regionens deltagelse. 
 
På dette møde orienterer gruppen om status på sit arbejde med henblik på drøftelse. 
 
I drøftelserne bør som minimum indgå en stillingtagen til regionens engagement i 
Folkemødet på Møn, som næstefter Folkemødet på Bornholm er regionens største. Læs 
mere om Folkemødet på Møn her 
 
Arbejdsgruppen orienterede om, at der foruden Folkemødet på Bornholm afholdes følgende 
folkemøder i regionen: 

http://folkem%C3%B8dem%C3%B8n.dk/index.asp?loadContent=192446
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• Folkemøde og Ungefolkemøde på Møn den 25. og 26. august. 
• Ungefolkemøde i Søndermarken i København den 7. og 8. september. 
• Folkemøde i Holte den 2. september. 
• Folkemøde i Kalundborg den 27. maj. 

 
Indstilling:  
Det indstilles, at RB drøfter regionens engagement i de folkemødeinitiativer, der er i 
regionen, og i særdeleshed tager stilling til engagementet i Folkemødet på Møn. 
 
Beslutning: 
RB drøftede mulighederne for at engagere sig i de oplistede folkemødeinitiativer og 
besluttede at undersøge såvel programmer som muligheder for at deltage på enten på 
egen hånd i samarbejde med lokalt engagerede medlemmer eller i samarbejde med andre 
faglige organisationer, fx FTF. 
 

 
6.0  Ansøgning om klubtilskud fra klubben i Frederikssund Kommune – 

beslutning 
 
 Sagsresume: 

Klubben i Frederikssund har søgt om et klubtilskud på kr. 5.500 kr. til oplægsholder og 
forplejning, jf. vedlagte ansøgning. 
 
I henhold til de af RB vedtagne retningslinjer for klubtilskud kan klubben administrativt 
bevilges kr. 1.000 som ordinært tilskud. Tilskud herudover, dvs. kr. 4.500, kan alene 
bevilges af RB som ekstraordinært tilskud.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB bevilger klubben i Frederikssund Kommune et ekstraordinært tilskud 
på kr. 4.500 med en samtidig opfordring til, at klubben vedtager et klubkontingent. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 

 
7.0 Facebookgruppen ”Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst” – beslutning 
 Sagsresume: 

På sit møde den 23. januar 2017 bakkede RB op om regionsformanden idé om oprettelse 
af en lukket facebookgruppe for medlemmer af DS, Region Øst. 
 
Regionsformanden har nu udarbejdet et forslag til en formålsbeskrivelse for 
facebookgruppen og med udgangspunkt i denne ønskes en drøftelse af og beslutning om 
RB-medlemmernes roller og ansvar overfor facebookgruppen med henblik på at sikre en 
kontinuerlig aktivitet i gruppen. 
 
Desuden ønskes en drøftelse af, hvilke forpligtelser oprettelse af facebookgruppen for 
regionens medlemmer giver RB i forhold til medlemmer, der ikke har facebookprofiler? 
 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om overvejelserne bag formålsbeskrivelsen og de 
bemærkninger, som medarbejderne er kommet med, bl.a. at oplæg har original karakter 
og ikke blot er delinger fra andre sider, FX DS-siden. Rasmus indstillede desuden, at han er 
den primære ansvarlige til en start og at øvrige RB-medlemmer med tiden medvirker til at 
administrere siden fx en uge ad gangen og i øvrigt også kommer med opslag mv. 
 
Desuden orienterede Rasmus om sine overvejelser om at udarbejde et nyhedsbrev for alle 
medlemmer, således at også medlemmer uden en facebookprofil kan få nyheder mv. fra 
DS, Region Øst. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter sin rolle og sit ansvar overfor facebookgruppen og i øvrigt 
tager stilling til, hvordan den vil forholde sig til medlemmer uden en facebookprofil. 
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RB-medlemmerne kom med bemærkninger til såvel formålsbeskrivelse, administration og 
forudsætninger for medlemskab af gruppen.  Desuden blev det tilkendegivet, at det vil 
være hensigtsmæssigt at organisere TR’ne i initiativet og få dem til at invitere 
medlemmerne og en gang årligt kontrollere medlemskab.  
 
Beslutning: 
RB-medlemmerne tilkendegav at ville komme med indlæg til gruppen for at sikre en 
jævnlig aktivitet og støttede desuden op om et nyhedsbrev via mail til medlemmerne som 
supplement til facebookgruppen. 

 
 
8.0 Velfærdsalliancen – beslutning 

Sagsresume: 
Region Øst har siden begyndelsen af 2016 været tilsluttet Velfærdsalliancen (VA). RB skal 
tage stilling til Region Øst’ videre engagement i VA. 
 
Kort om Velfærdsalliancen 
VA blevet stiftet for et år siden som en græsrodsbevægelse i kampen mod regeringens 
varslede ”omprioriteringsbidrag” på det kommunale område, der ville have kostet 
kommunerne 7,2 mia. over tre år ud over kommunernes eksisterende kvaler med 
budgetlov og serviceloft. Der var demonstrationer foran 74 rådhuse d. 12. maj og godt 40 
rådhuse d. 15. september. 
 
Protesterne bar frugt og omprioriteringsbidraget blev sløjfet og blev erstattet af et 
”moderniserings- og effektiviseringsprogram”, der indebærer besparelser på den halve 
størrelse – men altså stadig en betragtelig udgift for kommunerne. I takt med, at 
Folketinget i større og større grad bevilger særpuljer til øremærkede områder, er 
programmet et tiltag, der sætter det kommunale selvstyre gevaldigt under pres. 
 
Nedskæringerne i det offentlige siden 2010 er til at føle på: der er sparet over 30.000 
stillinger væk, samtidig med at der er en bred opfattelse i befolkning af, at det offentlige 
serviceniveau er for nedadgående. 
 
VAs mål er i dag: afskaffelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 
kommunerne og produktivitetskravet på 2 % årligt i regionerne. 
 
Region Østs hidtidige engagement i VA 
Region Øst har ikke selvstændigt indgået i formelle fora under VA. Sesse Trusell og 
Rasmus Hangaard Balslev har som FTRer på skift indgået i en koordineringsgruppe for VA i 
Københavns Kommune. Derudover har et ukendt antal klubber samarbejdet med andre 
faglige organisationer omkring lokale demonstrationer eller andre aktiviteter i VAs navn. 
Regionsformand, Annemette El-Azem besluttede sidste år at yde tilskud på op til 500 kr. til 
klubber, der ønskede at tilslutte sig lokale samarbejder. RB blev orienteret om 
beslutningen på mødet den 19. april 2016. Vi har været i korrespondance med 7 klubber 
om tilskud, men kun 3 klubber har anmodet om udbetaling af tilskud. 
 
Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune (DSK) havde den største udgift, da 
langt de fleste aktiviteter – her under et stormøde for 1000 TRer og AMRer – blev afholdt i 
Københavns Kommune. I tilfælde af, at Region Øst ønsker fortsat at være tilsluttet VA, kan 
det drøftes om DSK skal kompenseres med mere end 500 kr. Sidste år havde DSK udgifter 
til VA på ca. 4.000 kr. 
 
Aktiviteter i VA i 2017 
2. marts: Stormøde for TRer og AMRer i Københavns Kommune. Rasmus Hangaard 
Balslev deltog i en paneldebat med seks andre faglige ledere. Op mod 500 tillidsfolk deltog. 
Sesse Trusell, som dengang var FTR i København, talte ved det tilsvarende stormøde sidste 
år. 
16. marts: Demonstration foran KL-huset i København ifm. KL-topmødet i Aalborg 
10. maj: Demonstration foran alle landets rådhuse, tilsvarende 12. maj sidste år. I 
Øst er der foreløbig arrangeret demonstrationer i Lyngby, København, Frederiksberg, 
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Hørsholm, Solrød, Stevns, Køge og Albertslund (det vides ikke, om der er socialrådgivere 
blandt initiativtagerne). 
 
Alle HovedMED-medlemmer i de 98 kommuner har modtaget en opfordring til at 
underskrive et brev til deres kommunalbestyrelsesmedlemmer med en appel om at fjerne 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (vedlagt). 
 
En meget aktiv part i VA er fagforeningen LFS, der organiserer pædagogisk personale i 
København og omegn. For at lette DS-klubbernes adgang til samarbejde med andre faglige 
organisation lokalt, har Rasmus Hangaard Balslev formidlet kontaktoplysninger til 18 
tovholdere fra LFS til DS’ TRer i de pågældende 18 storkøbenhavnske kommuner. 
 
Muligheder i Region Østs engagement i VA 
Vi kan markere DS som aktiv medspiller på den store velfærdsdagsorden, og vi kan spille 
stærkt på vores solidaritet med den øvrige fagbevægelse, da det ikke er socialrådgiverne, 
der spares væk som konsekvens af kommunernes nedskæringer – tværtimod opnormerer 
flere og flere kommuner med socialrådgiverstillinger. 
Endelig kan lokalt samarbejde omkring VA-aktiviteter være en indgang til at flere 
medlemmer engagerer sig aktiv i DS. 
 
Forbehold for Region Østs aktive engagement i VA 
En græsrodsbevægelse er pr. definition ustyrlig. Vi kan derfor risikere at ”lægge navn” til 
nogle aktiviteter/happenings/debatindlæg/udtalelser fra andre, som vi ikke kan stå inde 
for. 
De øvrige DS-regioner har meldt pas på at engagere sig i VA og lægger i stedet kræfter i 
mere formaliserede velfærdsinitiaver (f.eks. ”Århus for Velfærd!). Der er dog enighed i HB 
om, at der er regional frihed på området. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB kommer med tilkendegivelser om regionens engagement i VA på 
følgende områder: 

• Økonomi – f.eks. i hvilket omfang vi skal understøtter klubbers lokale samarbejder 
om VA-aktiviteter. 

• Arbejdskraft – f.eks. om RB eller regionsformanden bør lægge tid i at deltage i VAs 
lokale eller landsdækkende koordineringsgrupper for at styrke indflydelsen og 
overblikket over aktiviteterne. 

• Publicity – f.eks. om Region Øst skal sprede nyheder fra VA via sociale medier, 
mails til TRer og medlemmer samt omdeling af flyers. 

 
Beslutning: 
RB tilkendegav, at regionen fortsat bør støtte op om initiativet og især de større 
demonstrationer og at klubbernes lokale samarbejder om VA-aktiviteter kan støttes 
økonomisk via det ordinære klubtilskud. Endelig kan facebookgruppen benyttes til oplæg 
om VA’s initiativer.  
 
 

9.0  Kommunikation RB-medlemmerne imellem – beslutning 
 Sagsresume: 

For at sikre at RB holdes ajour med DS’ politiske aktiviteter også i perioderne mellem RB-
møderne bør der findes en effektiv metode for kommunikation RB-medlemmerne i mellem. 
Det drejer sig om kommunikation i form af information om både regionalpolitiske tiltag og 
centralpolitiske tiltag som fx HB-dagsordenen. 
 
Regionsformanden har afprøvet et par metoder, herunder nyhedsmails og udsendelse af 
HB-dagsorden med uddybelse af relevante punkter samt mulighed for at spørge yderligere 
ind til øvrige dagsordenspunkter. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter en metode for intern kommunikation i mellem RB-møderne. 
 
Beslutning: 
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RB gav udtryk for, at nyhedsmails er den bedste kommunikationskanal og finder i øvrigt 
disse meget relevante og informative. RB-medlemmerne bør dog overveje nødvendigheden 
af respons til alle. Desuden fortsætter kommunikationen om HB-dagsordenen indtil videre 
som ved sidste HB-møde.  
 

 
10.0 RB-mødet den 30. maj 2017 – beslutning 
 Sagsresume: 

Ifølge den af RB vedtagne mødeplan afholdes RB-mødet den 30. maj 2017 som et 
eftermiddagsmøde i tidsrummet kl. 16.00 til 19.00. Imidlertid synes der at være et behov 
for mere tid til debat og udvikling på møderne, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at 
øge kadencen for heldagsmøder. Som følge heraf foreslås mødet tirsdag den 30. maj 2017 
udvidet til et heldagsmøde fra kl. 9.00 til 16.00. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter at udvide mødet den 30. maj 2017 til et heldagsmøde fra kl. 
9.00 til 16.00. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
 

 
11.0 Eventuelt 

Helle Andersen tilkendegav, at regionsrådsvalget ikke er nævnt i DS’ KV-17 policy-papir. 
Rasmus vil gå videre med det.  
 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om ansøgninger til Folkemødet på Bornholm og at 
beslutning herom vil blive truffet pr. mail. 
 
Helle Andersen efterspurgte en plan for klubmøder ifm OK18 og Rasmus lovede at komme 
med en sådan.  
 
Peter Kruse Hedenborg efterspurgte fælles transport til politikerskolen og Rasmus lovede at 
følge op herpå. 
 
Endelig efterspurgte Rikke Helk en afstemning af forventningerne til RB-medlemmerne ifm 
Clement-arrangementerne og tilkendegav i øvrigt, at det bør fremgå tydeligt, at det er et 
DS-arrangement. Rasmus følger op herpå. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


