
Formandens beretning 
På generalforsamling den 14.september 2017 i Middelfart 
 
 
Så er endnu et år gået og der har i bestyrelsen været fokus på en del emner. 
Vi har haft besøg af konsulent Mette Berthelsen fra DS til en drøftelse af hvad vores visioner 
er. Det har selvfølgelig sat tanker i gang og bestyrelsen har indset at visionerne / kulturen i 
Faggruppen måske har ændret sig. 
Faggruppen som i tidernes morgen startede som en netværks gruppe er i dag mere 
orienterede mod et fagpolitisk forum – dog stadig et stærkt netværk. 
 
I 2015 lavede vi vedtægtsændringer der betød at man skulle være ansat på en retspsykiatrisk 
afdeling/klinikken. Det har dog vist sig at der stadig er kollegaer, der sidder i en gråzone, trods 
det at de arbejder med retspsykiatriske patienter kan de ikke deltage i vores gruppe og 
dermed ikke har nogen at sparre med. 
Det selvfølgelig en skam og måske udelukker vi også os selv fra fællesskabet. (der er kun 1 
anden faggruppe med egne vedtægter – (Faggruppen socialrådgivere i fagbevægelsen) Jeg har 
dog ikke holdt mig tilbage ifh til at fortælle at vi gerne vil lege med de andre! Der er ikke taget 
stilling til om vi skal ændre vedtægterne igen – det må vi drøfte fremad rettet og samtidig se 
hvad remtiden bringer. 
 
Derfor workshop i.fb. med Socialrådgiverdage 1.-2. november. Samarbejde med Liv og Jette 
som i har mødt tidligere i dag + Tommy. + Reception. 
Vi ønsker bl.a. at lave lidt ”reklame” for os selv og der igennem retfærdiggøre vores værd i 
retspsykiatri og aflive myten om at vi laver kommunerens opgaver. Det er ikke nogen 
hemmelighed at vi er en truet art. Sygehus socialrådgivere er virkelig hårdt ramt og senest er 
det gået udover socialrådgivere i ambulatorierne. Vi har været lidt fredet, men hvor længe? 
Derfor vil vi lægge fokus på vores kerne opgaver og jeg har sammen med Liv og Jette 
indsamlet stillings beskrivelser fra psykiatriske centre i hele landet. Vi håber bl.a. at det kan 
være med til at fremme det tværsektorielle samarbejde med bl.a. kommunerne. 
Og et spørgeskema: Det er stadig lidt på tegnebrættet. 
 
Samtidig forventer jeg også at vi ved at sammenligne vores opgaver kan bruge/løfte hinanden 
ifb. med lokale lønforhandlinger. Det kræver jo selvfølgelig også et samarbejde med de 
forskellige TR. 
 
I maj mdr. var jeg til fælles. Faggruppeformandsmøde i Odense og her var der fokus på 
faggruppe arbejdet idet vi er eksperter på vores eget felt, men de første frø blev også sået til 
samarbejde mellem de forskellige fag gr. I et fagligt fællesskab. 
Der er allerede taget initiativ til en sundheds faglig gr. bestående af sygehus socialrådgiverne / 
psykiatrien / B&U / Alkoholbehandlere og os. Vi skal mødes i løbet af dette år og se hvordan vi 
kan bruge hinanden. 
 
I sidste uge deltog jeg i den første Faggruppeuddannelse, som blev afholdt i Vejle. Her blev 
der igen lagt fokus på det faglige fællesskab. Vi vil lave et ”Udsatte spor” f.eks. 
Hjemløsefaggruppen/ Misbrug / Psykiatri/ kriminalforsorgen og os. 
Desuden blev vi igen rost for det arbejde faggrupperne laver og hvor vigtige vi er for DS, da de 
jo er afhængige af vores erfaringer og viden. 
Altså igen er det os der er eksperter !! og kan vi kan være med til videndeling, udvikling og 
ikke mindst få indflydelse. 
Der lægges op til at vi (måske især bestyrelsen) skal huske at have fokus på hvad det handler 
om – er det fag gr. eller bestyr. arbejde og hvad er egentlig bestyrelsens opgaver. Skabe et 
fællesskab og finde ud af hvilken fællesskab er vi? 
 



Vi fik også info om hvordan vi kan være politiske aktører. Hvordan taler vi med pressen/ er 
aktive i offentlig debat. Ytringsfrihed……. 
Jeg har svaret på omkring 3 høringer og især hørring vedr. nye specialiserede 
socialpsykiatriske boliger medvirkede til at forslaget blev forkastet. Senest omkring vold på 
herberg og boinst. 
 
Vi betuttede sidste år at ændre betingelserne for vores 1. dags arrangement., mh.b på at der 
kunne laves forskellige event eller ekskursioner. Vi har endnu ikke afholdt nogen ting og der 
har ikke været nogen forslag.  
Hermed en opfordring til at komme med forslag og gode ideer til dette. Vi har nok i år valgt at 
lægge fokus på Workshop v. Socialrådgiver dagene. 
 
 
Der er nok at se til og jeg glæder mig til kommende opgaver!!! 
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