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Deltagere: Christoffer Appel Hansen, Christine Nørgaard Nielsen, Katja Hoffmann Barfod, Mie 
Backmann, Peter Kruse Hedenborg, Jeppe Volkmann, Susanne Both, Malene Thackrah og Rasmus 
Hangaard Balslev 
 
Afbud: Mai Birk Andersen, Mette Louise Brix, Rikke Helk, Majken Tingstrøm og Vinnie Eliasen 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Desuden deltog konsulent, Elisabeth Huus Petersen, under punkt 3.0. 
 
Referat      
 
1. Godkendelse af dagsorden  

RB godkendte dagsordenen.   
 
2.0 Ledighedsnetværk – orientering 

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om udfordringerne med at have et stående netværk 
for ledige medlemmer samt sine overvejelser om at gøre netværket mere udbytterigt bl.a. 
ved afholdelse af møder, som faciliteres og temasættes, fx i samarbejde med FTF-A. 
 
RB tilkendegav følgende: 
- Ressourcetrækket bør holdes op mod antallet af medlemmet, der drager nytte af 

netværket. 
- Måske kan andre tiltag overvejes end fysiske møder og karakteren kan variere alt 

afhængig af målgruppe, fx nyuddannede eller langtidsledige. 
- Det vil være hensigtsmæssigt at tjekke op på den i 2015 foretagne undersøgelse om 

ledige medlemmers behov. 
 

3.0 Samarbejdet med Fag og Politik i sekretariatet – drøftelse 
Oplæg og debat v. Elisabeth Huus Petersen: 
Med afsæt i en af de mange reformer på beskæftigelsesområdet og de heraf følgende 
negative konsekvenser for borgere med samtidig risiko for afsmittende negativ effekt på 
medlemmernes arbejdsvilkår arbejder Fag og Politik med, hvordan DS’ arbejde med 
reformerne kan vinkles i en mere medlemsrettet og proaktiv retning som supplement til 
det centralpolitiske arbejde. Der har været afprøvet forskellige former for et mere proaktivt 
arbejde rettet mod medlemmerne og i den forbindelse er der brug for input fra regionerne 
til, hvordan Fag og Politik kan medvirke til at styrke den lokale interessevaretagelse og 
dermed udnytte det lokale indflydelsesrum. Det kunne fx dreje sig om: 
- Nyhedsbreve, hjemmeside, notater/pjecer 
- Rådgivning af regionerne (politikere, ansatte og tillidsvalgte) 
- Oplæg på klubmøder, temadage mv. 
- DS-kampagner (fx KV17), DS-beredskaber ved større lovreformer (fx nye lave ydelser) 
 
Læringen er indtil videre, at: 
- Informationsmaterialet skal være kortfattet 
- Der skal arbejdes på en metode for feedback fra medlemmerne 
- Der skal arbejdes på at skabe ejerskab 
 
Der arbejdes pt. på at skabe et generisk eller alment brugbart koncept, som kan bringes i 
anvendelse, når reformer og lign. rulles ud. Dertil kommer input fra regionsbestyrelserne 
og et arbejde med at styrke læring om lokal interessevaretagelse på TR-uddannelsen. 
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På denne baggrund efterspurgte Elisabeth bud på, hvordan der kan arbejdes endnu bedre 
med den medlemsrettede og lokal vinkel på centralpolitiske tiltag med betydning for 
medlemmernes arbejdsvilkår. 
 
RB kom med følgende input: 
- Det vil være hensigtsmæssigt med erfaringsopsamlinger, fx på Sverigesmodellen. 

 
- Overvejelser: Kan man også bruge fag og politik til mere lokalpolitiske sager? Kan man 

bruge metoden om fordele og ulemper der? Kan man bruge fag og politik afdelingen til 
hvad der sker at gode tiltag i andre kommuner, f.eks. opnormeringer andre steder 
el.lign.? 

 
- Det er vigtigt at have målgruppen for øje. 
 
- Prioriteringsspillet vedrørende OK18 er rigtigt godt og metoden kunne måske også 

bringes i anvendelsen ved reformtiltag mv. 
 
- Hvis RB skal blive mere aktive i arbejdet med den lokale interessevaretagelse vil det 

kræve, at regionskonsulenterne medvirker til at bringe erfaringer fra det lokalpolitiske 
arbejde til drøftelse i RB. 

 
- Omvendt er det også ønskværdigt, at RB inddrages i det centralpolitiske arbejde.  
 
- Ligeledes kan det overvejes at inddrage medlemmerne i faggrupperne, fx ved 

etablering af diskussionsfora som temadage/fyraftensarrangement. 
 
- Endelig vil det have stor betydning med feedback til medlemmerne for deres input til 

det centralpolitiske arbejde. 
 
4.0 GF-udvalg – beslutning 
 Det indstilles, at RB nedsætter et GF-udvalg med henblik på tilrettelæggelse af GF 2018.  
 
 Beslutning: 

RB nedsatte et GF-udvalg bestående af Katja Hoffmann Barfod, Susanne Both, Malene 
Thackrah samt Lene Kastaniegaard. Desuden deltager også Karina Skotte Larsen i dette 
arbejde.  

 
5.0 Folkemødet på Bornholm i år og i fremtiden – drøftelse 

Der ønskes en drøftelse af, hvor meget regionen skal understøtte medlemmernes 
deltagelse i Folkemødet på Bornholm, herunder økonomisk.  
 
Rasmus oplyste, at han har fået mange meget positive tilbagemeldinger fra de 
medlemmer, som deltog i folkemødet, og i særdeleshed fra de studerende, men at 
udgiftsniveauet desuagtet bør overvejes. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB evaluerer Folkemødet på Bornholm 2017 og drøfter regionens 
initiativer på fremtidige folkemøder på Bornholm. 
 
RB kom med følgende synspunkter: 
- RB bør have en drøftelse af formålet med medlemmernes deltagelse samt antallet af 

medlemmer, der kan deltage på regionens regning 
- Det vil være hensigtsmæssigt med fælles transport og fælles bolig 
- Det kan godt overvejes at nedsætte diætniveauet  

 
Rasmus indstillede herefter, at der til et kommende møde udarbejdes en indstilling til såvel 
den økonomiske ramme og kriterier for udvælgelse af medlemmer til deltagelse til 
folkemødet. 
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6.0 Kommunalvalg 2017 (KV17) – beslutning 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om formålet med at udarbejde DS-materialet til 
kandidater til KV17 og tillidsvalgte. Planen er, at der skal evalueres på anvendelsen af 
materialet. 
 
Foruden det udarbejdede materiale foretages der også en del lobbyarbejde målrettet 
konkrete fagområder og konkrete arbejdspladser bl.a. i Københavns Kommune og i Region 
Hovedstaden. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, om Region Øst skal gøre en indsats i forbindelse med KV17 
udover den af HB besluttede og i givet fald hvilken.  
 
Jeppe Bjørck Volkmann orienterede om, at SDS på Metropol vil holde et vælgermøde og 
inviterede regionen til at deltage i.  
 
Enighed om at Facebookgruppen er et oplagt medie til debat om fagrelevante valgtemaer.  
 
Desuden aftalte RB at dele relevante valgmøder med hinanden med henblik på eventuel 
deltagelse.  
 
Beslutning: 
RB besluttede ikke at gøre yderligere regionale indsatser i forbindelse med KV17, udover 
de af HB allerede vedtagne. 
 

7.0 Facebookgruppen – drøftelse og eventuelt beslutning 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB evaluerer indsatsen med Facebookgruppen samt beslutter den 
fremadrettede strategi for gruppen. 
 
RB kom med følgende tilkendegivelser: 
- Der er mange FB-grupper for socialrådgivere og nogle med mere aktivitet end i 

regionens gruppe. 
- Gruppen har skabt nogle relationer, som formentligt ikke ville være skabt ellers. 
- Der kunne med fordel lægges aktuelle artikler med relevans for faget som grundlag for 

debat. 
- Der kan med fordel overvejes, at RB-medlemmerne i en turnusordning har ansvaret for 

at sikre aktivitet og debat på siden. 
 

RB konkluderede, at strategien for FB-gruppen fortsætter uændret indtil videre.  
  
8.0 DS’ 80 års jubilæum – drøftelse 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB kommer med input til den fælles regionale drøftelse om, hvorvidt DS’ 
fødselsdag skal markeres blandt medlemmerne på arbejdspladserne. 
 
RB indstillede, at GF benyttes som anledning til at fejre fødselsdagen og at der med 
Socialrådgiveren kommer et pop-up fødselsdagskort med melodi. Rasmus vil bringe 
indstillingen videre til regionalpolitisk drøftelse 

 
9.0 Klagesag – lukket punkt – beslutning 
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10.0  Ansøgning om klubtilskud fra DSK – beslutning 
 Rasmus Hangaard Balslev orienterede om baggrunden for ansøgningen. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, om ansøgningen fra DSK om ekstraordinært tilskud på kr. 
13.000 til DSK kan imødekommes. 
 
RB kom med følgende synspunkter: 
- Det synes en anelse ekstravagant at budgettere med 40.000 kr. på 7 

tillidsrepræsentanters deltagelse på Nordisk konference, 50 kr. pr. deltager til lokale 
klubmøder samt 15.000 på DSK-prisen (uagtet at sidstnævnte ikke uddeles i 
indeværende år). 

- Generalforsamling er en vigtig begivenhed og det synes ærgerligt at skrue ned for 
forplejningen hertil. Ikke desto mindre er det en mulighed. 

- Forslag om at imødekomme halvdelen af det ansøgte beløb. 
 
Beslutning: 
RB stemte om, hvorvidt DSKs ansøgning skulle imødekommes. 
 
1. Afstemning om imødekommelse af hele det ansøgte beløb på 13.000 kr. i 

ekstraordinært klubtilskud: 
  

For stemte 3:  
Mie Backmann 
Rasmus Hangaard Balslev 
Christine Nørgaard Nielsen 
 
Imod stemte 3:  
Susanne Both 
Christoffer Appel Hansen  
Malene S. Thackrah 
 
Undlod at stemme 2: 
Jeppe Bjørck Volkmann 
Katja Hoffmann Barfod 
 
Fraværet af et positivt flertal i afstemningen medvirker, at ansøgningen om 
13.000 kr. i ekstraordinært klubtilskud afslås. 

 
2. Afstemning om imødekommelse af halvdelen af det ansøgte beløb, i alt kr. 

6.500 i ekstraordinært klubtilskud: 
 
For stemte 5: 
Katja Hoffmann Barfod 
Rasmus Hangaard Balslev 
Mie Backmann 
Christine Nørgaard Nielsen 
Christoffer Appel Hansen 
 
Imod stemte 2:  
Susanne Both 
Malene S. Thackrah 
 
Undlod at stemme 1: 
Jeppe Bjørck Volkmann 
 
Med et flertal på 5 for forslaget om at imødekomme halvdelen af det ansøgte 
beløb i ekstraordinært klubtilskud på i alt kr. 6.500 anses forslaget vedtaget. 
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11.0 Eventuelt 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 
 


