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Svar: Malene Thackrah, Susanne Both, Mie Backmann, Majken Tingstrøm, Mette Louise Brix, Mai Birk 
Andersen, Helle Andersen, Katja Hoffmann Barfod, Peter Kruse Hedenborg, Rikke Helk og Christoffer 
Appel Hansen. 
 
Referat      
 
1.0 Tilskud til medlemmers deltagelse i Folkemødet på Bornholm  

Sagsfremstilling: 
RB har på sit møde den 29. november 2016 besluttet at tildele 10 medlemmer tilskud på 
følgende vilkår: 

• Forplejningstilskud på 398 kr. pr. døgn (i op til 3 døgn) 
• Dækning af transportudgifter til og fra Allinge ved billigste transportform 
• Der gives ikke dækning af tjenestefrihed 
• Der tilbydes ikke logi 

 
Derudover bevilger HB tilskud til 2 TRer på samme vilkår. 
 
Inden for den første tilmeldingsfrist den 22. januar 2017 var der ikke indløbet lige så 
mange ansøgere som der var bevilget pladser til, hvorfor RB besluttede at forlænge fristen 
til den 13. marts 2017. Herefter har i 2 TRer og 18 øvrige medlemmer søgt tilskud.  
 
RB skal nu beslutte én af følgende løsninger: 
 

1. At efterleve sin første beslutning og udvælge hvilke 10 medlemmer, der ud over de 
2 TRer skal tildeles tilskud. 
 

2. At udvide bevillingen til at omfatte alle ansøgere. Ud over at glæde en række 
medlemmer vil det styrke DS'/Region Øst' deltagelse og samværet DS-
medlemmerne imellem på Folkemødet. En udvidet bevilling vil medføre en 
ekstraudgift på op til 15.000 kr., som afholdes af RB's konto. Som følge heraf vil 
RB's konto ved næstekommende budgetrevision blive tillagt beløbet og det 
budgetterede underskud tilsvarende øget.  

 
Vælges løsning 1, har kontorlederen og regionsformanden besluttet, at medlemmer, der 
har søgt inden for den oprindelige ansøgningsfrist, prioriteres først. Dernæst prioriteres 
efter: 

• Medlemmer, der ikke tidligere er blevet tildelt tilskud fra Region Øst 
•  Medlemmer, der har udarbejdet begrundede ansøgninger 
• Medlemmer, der har ansøgt først 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB træffer beslutning om løsning 1 (fastholde bevilling af tilskud til 10 
medlemmer) eller løsning 2 (udvidelse af bevillingen til at omfatte alle 18 ansøgere). 
 
Beslutning: 
RB besluttede at udvide bevillingen til at omfatte alle 18 ansøgere med den deraf følgende 
ekstraudgift på op til 15.000 kr., som afholdes af RB’s konto.  

 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 

DS Region Øst 
27. marts 2017 
 

Referat af mail-beslutning  
Regionsbestyrelsen 
  
Fredag den 24. marts 2017 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
 

 

 


