
 
Referat fra Generalforsamlingen i beskæftigelsesfaggruppen 
 
 

1. Valg af dirigent 
Per Westerø 

 
2. Valg af referent 

Flemming Bo 
 

3. Formandens beretning v/ Hanne R. S. 
Beretning til beskæftigelsesfaggruppens generalforsamling 6.3.2013 

 
I det forløbne år har vi holdt flere temadage sammen med HK-kommunal. Vi har holdt én temadag 
om fleksjob- og førtidspensionsreformen, som blev afholdt i Odense, og to om unge-indsats, som 
blev holdt i København og Aarhus. 

 
En del af bestyrelsen har deltaget i en temadag for faggrupper om at arrangere temadage. Den var 
arrangeret af DS. 

 
Herudover har vi holdt en række bestyrelsesmøder.  

 
Ud over at planlægge temadage drøfter vi aktuelle emner indenfor vores fagområde. Hvad vi har på 
dagsordenen til møderne afhænger selvfølgelig af, hvad der ”brænder på” indenfor vores område. 

 
På bestyrelsesmøderne og på anden vis har vi indflydelse på, hvad DS mener indenfor 
beskæftigelsesområdet, bl.a. når det handler om høringssvar. Vi har oplevet, at vi på et 
bestyrelsesmøde har drøftet en specifikt emne indenfor vores område, og nærmest dagen efter har 
vi kunnet læse nogle af vores holdninger i noget skriftligt materiale fra DS. Det er da indflydelse! 

 
Beskæftigelsesområdet er generelt et område, hvor der hele tiden sker større eller mindre 
ændringer. 

 
MEN selv om vi er vant til ændringer, er det sjældent set, at reformerne i den grad vælter ind over os 
som lige nu. Førtidspensions- og fleksjobreform. 
Kontanthjælpsreform. Sygedagpengereform. Finansieringsreform. 

 
Der bliver derfor masser af emner at tage fat på i det kommende år, når vi skal arrangere temadage 
alene eller sammen med HK eller andre, f.eks. faggruppen for socialrådgivere ansat i fagbevægelsen. 
Vi har dog en økonomisk udfordring, som gør, at vi kan blive nødt til at opkræve deltagerbetaling 
frem over til nogle af temadagene. 

 
Vi har i bestyrelsen drøftet andre former for medlemsarrangementer end temadagene. Vi har talt 
om at prøve at arrangere en slags netværksmøder indenfor de specifikke områder, f.eks. 
sygedagpenge.  

 
Mailinglisten bruger vi til at sende invitationer til temadage, men ellers bliver den ikke brugt i særlig 
høj grad. I hvilket omfang den kan/skal bruges til sparring på forskellige problemstillinger er en 



afvejning af muligheden for sparring kontra risikoen for at vi bliver overdænget med mails. Facebook 
er også en mulighed for at kommunikere. 

 
4. Kassererens beretning v/ Christine D.P. 

Resultat: 29.872,43 kr. tilbageføres til DS. Vi havde søgt og fået 2 x 50.000,- kr., men vi havde ikke 
helt kunne arrangere og gennemføre yderligere aktiviteter. Tildeling til de mange faggrupper er 
generelt sat ned, men det kan vi ikke klage over, når vi som den største faggruppe, har fået det vi har 
søgt om.  
Budget for 2013 er væsentligt nedsat og nu kun på 60.000,- kr. i grundbeløb mod 75.000,- kr. i 2012. 
Det bliver en opgave, at få pengene til at række. 

 
5. Indkomne forslag - diskussion af fremtidige aktiviteter 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling, så det blev en snak om flere punkter til brug 
for fremtidige aktiviteter. 
HB repræsentation, brug af mailling-listen, kvalitet frem for kvantitet, projekter mellem uddannelses 
institutioner og evt. Horsens kommune, Facebook - brug af, tovholder og rammer. 
 
Majbrit B.: orienterede om aktivitetspuljen og det, at kontingentet er fastfrosset. 

 
6. Valg til bestyrelsen - alle modtager genvalg 

Hanne, Christine og Kalle blev genvalgt 
    

7. Valg af suppleanter - 2 el. 3 (er altid på valg - her er plads til nyvalg) 
Mie Ryborg-Larsen, Roskilde og Lisbeth Bylov Falgren, Horsens. 

 
8. Evt. 

 


