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Deltagere: Susanne Both, Katja Hoffmann Barfod, Mette Louise Brix, Peter Kruse Hedenborg, Jens 
Rosendahl, Christoffer Appel Hansen, Mai Birk Andersen, Christine Nørgaard Nielsen, Majken Tingstrøm 
og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Malene S. H. Thackrah, Rikke Helk og Mie Backmann 
 
Referat 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden 

RB godkendte dagsordenen. 
      

2.0 Organiseringskursus for RB – beslutning 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om baggrunden for Ditte Brøndums tilbud om et 
organiseringskursus rettet mod hvert enkelt RB-medlem. RB drøftede tilbuddet og de 
muligheder, der ligger her. RB konkluderede på denne baggrund, at en 
organiseringsuddannelse for RB-medlemmerne bør have et mere politisk sigte med henblik 
på såvel en højere grad af politisk involvering af regionens medlemmer og påvirkning af 
det lokalpolitiske arbejde. Desuden ønskede RB, at uddannelsen blev mere kollektivt 
orienteret. 
 
Beslutning: 
Rasmus inviterer Ditte Brøndum til heldagsmødet i februar med henblik på en drøftelse af 
en tilrettelæggelse af uddannelsen, så den imødekommer RB’s ønsker. 
 

    
3.0 Folkemødet på Bornholm – beslutning   

På sit møde den 9. oktober 2017 besluttede RB, at Katja Hoffmann Barfod og Peter Kruse 
Hedenborg skulle udarbejde en indstilling til kriterier for henholdsvis menige medlemmers 
og RB-medlemmers deltagelsen i folkemødet tillige med et budget herfor med henblik på 
behandling på dette møde. Indstillingen følger hermed: 
 
RB yder tilskud til max. 10 medlemmer, som søger om deltagelse. 
Der ydes transport (i henhold til tidligere år) 
Der ydes diæter (i henhold til tidligere år) 
Der ydes hvis muligt overnatning 
Fælles for de 10 deltagere er, at det forventes, at de yder en koordineret indsats, under 
Toldbodgades ledelse, for at gøre DS synlige i de forskellige debatter, som foregår på 
Folkemødet.  
Det forventes at afholde et formøde inden Folkemødet, lige som der gøres til REP. 
 
Udgiften til transport og diæter vil være følgende: 
Transport ca. kr. 1.000 kr. pr. pers. 
Diæter kr. 1.194 pr. pers. 
I alt til 10 medlemmer kr. 21.940. 
 
Udgiften må afholdes af budgettet for enten medlemsarrangementer eller RB’s aktiviteter. 
For så vidt angår budgettet for medlemsaktiviteter henvises til bilag 4.2 og budgettet for 
RB’s aktiviteter udgør kr. 70.000, hvoraf ca. 40.000 forventes at medgå til RB-møder mv. 
samt organiseringsuddannelse. 
 

DS Region Øst 
Dato 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: onsdag den 6. december 2017, kl. 16.00 til 19.00 
 
Sted: Jobcenter Rødovre, Egegårdsvej 66, 1. sal, 2610 Rødovre 
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Yderligere ser arbejdsgruppen to muligheder: 
 

1. RB yder støtte til x antal medlemmer ud over de 10. Her er der ingen forventninger 
til deres deltagelse. 
Der ydes transport (i henhold til tidligere år) 
Det er for de medlemmer, som egentlig bare ønsker at komme over og opleve 
folkemødet. De står selv for forplejning og overnatning. 

Og/Eller 
 

2. RB arrangerer en bus til en endags tur til Folkemødet, hvor medlemmer kan 
komme over og opleve Folkemødet en dag og komme hjem igen samme dag. 

 
Udvalget er enigt om, at økonomisk prioritere dem, der vil lægge en indsats i forhold til det 
politiske arbejde på folkemødet, nærmere drøftelse følger under punktet på dagsordenen.  
 
Forslag til beslutning: 
Udvalget indstiller, at RB godkender indstillingen til medlemmers deltagelse i folkemødet 
samt beslutter, om der skal arbejdes videre med de yderligere muligheder, som udvalget 
ser, herunder også finansieringen heraf. 
 
Drøftelse: 
Udvalget præciserede, at indstillingen om at sende 10 medlemmer afsted med fuld betaling 
og forventning om en koordineret indsats, indebærer,  at der ikke er nogen særordning for 
RB-medlemmerne, som således må søge på lige fod med menige medlemmer. 
 
For så vidt angår mulighederne for overnatning er det for nuværende sådan, at et af 
regionens medlemmer stiller 5 sovepladser til rådighed. Rasmus undersøger øvrige 
overnatningsmuligheder. 
 
Rasmus orienterede om, at der i sekretariatet ikke er ressourcer til også at lede regionens 
delegation, hvorfor et par RB-medlemmer i stedet må stå herfor. RB stillede sig undrende 
heroverfor og fandt det uhensigtsmæssigt, at HB-delegationen ikke åbner op for 
inddragelse af andre aktive medlemmer.  
 
Desuden drøftede RB mulighederne for at følge op fx via efterfølgende telefoniske 
drøftelser eller delegationens deltagelse på RB-mødet efter folkemødet. 
 
Beslutning: 
RB tilsluttede sig indstillingen om at give op til 10 medlemmer, inklusive RB-medlemmer, 
mulighed for at komme afsted med fuld betaling og en samtidig forventning om en 
koordineret indsats. I forlængelse heraf gav RB mandat til, at regionsformanden og 
kontorlederen udarbejder tilbuddet til medlemmerne efter høring i udvalget og 
efterfølgende træffer beslutning om, hvilke 10 medlemmer der skal afsted.  
 
Desuden blev det besluttet, at Rasmus bringer forslaget om, at regionens delegation bliver 
en del af DS’ øvrige delegation til fornyet behandling i FU.  
 

 
4.0 Medlemsaktiviteter 2018 – beslutning   

På RB-mødet den 9. oktober 2017 arbejdede RB med en række forslag til 
medlemsaktiviteter for 2018. RB’s arbejde bestod i dels en prioriteringsøvelse samt 
tilkendegivelse af ansvarsområder og dels konkrete forslag til tilrettelæggelse af de 
prioriterede medlemsaktiviteter. På baggrund heraf indstilles følgende plan for 
medlemsaktiviteter i 2018: 
 

• Fyraftensmøder om gældssanering med afvikling i januar 
• Minisocialrådgiverdage om psykisk arbejdsmiljø og ytringsfrihed med afvikling i 

april 
• 1. maj efter samme koncept som i 2017  
• Dimissionsarrangementer med afvikling februar og juni 
• Pride med afvikling i august  
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• Juletræsfester med afvikling i november/december 
 

Desuden undersøges mulighederne for et arrangement i samarbejde med Fag og Politik i 
sekretariatet om lokal interessevaretagelse. 
 
Hertil kommer, at HB i regi af DS 2022’s projekt vedrørende foreningens ledermedlemmer 
har besluttet, at der i hver region skal afvikles en temadag for medlemmer, som er nye i 
lederrollen. 
 
I bilaget til nærværende indstilling følger en mere detaljeret oplistning af de indstillede 
medlemsaktiviteter med angivelse af budget og ansvarlige RB-medlemmer.   
 
Forslag til beslutning: 
Det indstilles, at RB godkender indstillingen og beslutter, hvem der er ansvarlig for de 
medlemsaktiviteter, for hvilke ingen endnu er ansvarlige. 
 
Drøftelse: 
RB drøftede mulige oplægsholdere til emnet ytringsfrihed på Minisocialrådgiverdage og der 
var enighed om, at der skulle fines en oplægsholder med med så praksisnært afsæt som 
muligt.  
 
Beslutning: 
Med tilføjelse af formøde til folkemødet på Bornholm tilsluttede RB sig indstillingen til 
medlemsaktiviteter.  
 

5.0 TR-aktiviteter 2018 – beslutning  
På RB-mødet den 9. oktober 2017 havde RB en drøftelse af prioriteringen af TR-aktiviteter. 
RB tilkendegav, at det ville være hensigtsmæssigt med mere viden om værdien og effekten 
af de enkelte TR-aktiviteter som grundlag for en beslutning. Foranlediget heraf er 
konsulenterne blevet bedt om at foretage en prioritering af TR-aktiviteterne med 
udgangspunkt i en vurdering af, hvilke TR-aktiviteter, der giver størst fagligt udbytte for 
tillidsfolkene. Konsulenterne konkluderede således: 
 

1. TR-netværksmøderne giver størst fagligt udbytte ud fra en betragtning om 
nærhed, lokal identitet og muligheder for sparring. Desuden deltager samlet set 
flere tillidsfolk i netværksmøderne end i temadagene og TR-konferencerne. 
 

2. Temadagene giver konkrete redskaber og faglig inspiration. 
 

3. Konferencen giver anledning til faglig refleksion og inspiration samt styrker 
fællesskabet, men det kan være svart at prioritere 2 hele dage. 
 

4. Supervision er gavnligt, men det faglige udbytte mindre end de øvrige TR-
aktiviteter. 

 
Som supplement til konsulenternes prioritering kan det oplyses, at der ikke var den store 
forskel på konsulenternes vurdering af temadagene og konferencen, men at der til 
gengæld var bred enighed om, at supervisionen nok var den, som bedst kunne undværes. 
 
På baggrund heraf samt en vurdering af ressourceforbruget (arbejdskraft og økonomi) i 
hver enkelt af TR-aktiviteterne foreslås følgende TR-aktiviteter for 2018: 
 

• 1 ét-dags TR-konference  
• 2 temadage, herunder bl.a en om OK 18 
• 3 runder TR-netværksmøder 
• Tilbud om individuel/kollektiv supervision, når behov herfor konkret opstår 

 
Hermed reduceres supervisionen fra et stående tilbud om 3 x supervision til alle TR-
netværk til et tilbud til tillidsfolk (enten individuelt eller et TR-kollegium på en 
arbejdsplads), der har konkrete behov herfor. 
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Desuden vil der, som det fremgår af budgettet for TR-aktiviteter, ikke længere være midler 
til bevilling af enkeltstående eksterne kurser, fx FTF-kurser, til tillidsfolkene.  
 
Det forventede merforbrug på TR-aktiviteter i forhold til de bevilgede AKUT-midler på 110 
t.kr. vil påvirke det samlede årsregnskab for 2018 tilsvarende negativt.   
 
Afslutningsvis kan det tilføjes, at HB har besluttet, at der afvikles et 1-dags-seminar primo 
2018 for kommunale TR’er med fokus på lokal indflydelse og budgetforståelse. HB dækker 
udgiften hertil. 
 
Forslag til beslutning: 
Det indstilles, at RB godkender indstillingen om TR-aktiviteter for 2018. 
 
Drøftelse: 
Rasmus orienterede om baggrunden for indstillingen og at det alt andet lige er en meget 
vanskelig beslutning at prioritere mellem TR-aktiviteter, der alle på sin vis har stor værdi 
for tillidsfolkene. Ikke desto mindre er prioriteringen nødvendig for at skabe balance i akut-
budgettet og hindre, at regionens egenkapital udhules. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
 

 
6.0  Regnskab for 3. kvartal 2017 – orientering   

3. kvartals regnskab udviser et overskud på 421 t.kr. og er dermed 552 t.kr bedre en det 
budgetterede årsresultat. Forklaringen på afvigelsen er primært som følger: 
 

• Juletræsfester, medlemsarrangementer om den 3. karriere samt studiecafé i 
samarbejde med SDS København afvikles først i efteråret og forventes at udgøre i 
alt ca. 100 t.kr. 
 

• Administrationsomkostninger, herunder i særdeleshed betaling af 
kompetenceudvikling af konsulenterne i organiseringsarbejdet samt fælles 
personaleseminar forfalder først i efteråret og forventes at udgøre 220 t.kr. 
 

• Anskaffelser, herunder indkøb af nyt videokonferenceudstyr, forfalder også først i 
efteråret og forventes at udgøre 30 t.kr. 
 

• Endelig har lønudgiften været ca. 270 t.kr. lavere end forventet, idet det dog her 
skal bemærkes, at der fortsat resterer udgifter til DS’ solidariske udligningsfond for 
3. og 4. kvartal forventeligt ca. 60 t.kr.   

 
Forslag til beslutning: 
Det indstilles, at RB tager 3. kvartals regnskab til efterretning. 
 
Beslutning: 
RB tog orienteringen til efterretning. 

 
7.0 Evaluering af RB’s organiserende indsats - dialog  

RB evaluerede indsatsen og meldingerne var, at det flere steder har været vanskeligt at få 
møder på arbejdspladserne op at stå, men at der er fremdrift i projektet.  
 
Med forventning om at der afvikles flere arbejdspladsmøder i den kommende tid besluttede 
RB at udskyde en egentlig evaluering til mødet i februar. Evalueringen og drøftelserne af 
det fremadrettede organiseringsarbejde vil på dette møde ske i samarbejde med nogle af 
kontorets konsulenter.   

 
8.0 Vedtægter for klubben i Roskilde Kommune – beslutning  

Klubben af socialrådgivere i Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune har på sin 
generalforsamling vedtaget et nyt sæt vedtægter, som skal endeligt godkendes af RB.  
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Klubbens vedtægter afviger fra DS’ standardvedtægter på følgende punkter: 
 
 
 Klubvedtægter Standardvedtægter 
Afholdelse af 
generalforsamling 

Hvert 2. år. Hvert år. 

Antal klubbestyrelsesmøder Efter behov. Ethvert medlem 
af klubbestyrelsen kan 
indkalde til møde. 

Klubbestyrelsen afholder 
mindst 4 møder årligt.  

Protokol for 
klubbestyrelsesmøder 

Efter behov. Et hvert 
medlem af klubbestyrelsen 
kan kræve, at der føres 
protokol. 

Der føres protokol over 
klubbestyrelsens 
beslutninger.  

 
Forslaget er stillet af TR og TR-suppleant og efterfulgt af en motivation. 

 
Forslag til beslutning: 
Det indstilles, at RB beslutter, om forslag til ændrede vedtægter for klubben i Roskilde 
Kommune kan godkendes. 
 
Drøftelse: 
RB tilkendegav på den ene side en vis bekymring for konsekvenserne af forslaget, 
herunder hvad det betyder for aktiviteten i klubben, og på den anden side en respekt for 
klubbens selvbestemmelse. 
 
Beslutning: 
RB stemte om forslaget: 
 
For stemte 6: 
Peter Kruse Hedenborg, Rasmus Hangaard Balslev, Katja Hoffmann Barfod, Mai Birk 
Andersen, Jens Rosendahl og Majken Tingstrøm. 
 
Imod stemte 4: 
Susanne Both, Christine Nørgaard Nielsen, Christoffer Appel Hansen og Mette Louise Brix. 
 
Forslaget anses herefter for godkendt og Rasmus orienterer tillidsfolkene i Roskilde 
Kommune herom, herunder de synspunkter som RB fremkom med under behandlingen af 
forslaget.  
 
 

9.0  Eventuelt      
På baggrund af en konkret sag er der enighed i RB om, at der skal være opmærksomhed 
på, om regeringens afbureaukratiseringsforslag kommer til udtryk i besparelser i 
kommunerne.  
 
Peter Kruse Hedenborg orienterede om, at Klubben af socialrådgivere i København ikke 
længere har økonomiske vanskeligheder og derfor ikke vil gøre brug af det bevilgede 
klubtilskud. 
 
Endelig orienterede Rasmus om opråbet fra medlemmerne i jobcentret i Skelbækgade og 
de udfordringer, det har givet for tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. 
 
Afslutningsvis besluttede RB at flytte heldagsmødet den 5. februar til den 26. februar 2018. 
Lene laver mødeindkaldelser i Outlook og undersøger muligheden for, at mødet holdes i 3F 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


