
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Socialrådgivere i 
fagbevægelsen den 25.september 2017 

 

Deltagere: Rikke Helk, Lotte Fischer, Kim Lyhne, Helle Secher, Stephan 
Petersen, Lisbeth Byg og Ditte Marie Plovmand 

 

Ref. Ditte Marie 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2a: Kommende seminar efterår 2017 

3: Billeder af bestyrelsen til DS´s hjemmeside 

4: Drejebog seminar (Lotte) 

5: Tilbagemelding fra Faggruppekursus (Lisbeth) 

6: Evaluering af førtids- og fleksjobreformen. DS-forslag / resten af fagbevægelsens forslag. 
Skal vi som faggruppe gøre noget? (Lotte) 

7: Hjemmesiden 

8: Kommende temadage 

9: Evt. 

 

 

 

1: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 3 nye pkt. hhv. 2a, 7 og 8. 

 

2: Referatet fra sidste møde er godkendt og ligger på hjemmesiden. 

 

2a: Arrangørerne af Efterårsseminar 2017 har henvendt sig til bestyrelsen vedr. budgettet, da 
der pt. kun er 42 tilmeldte og der derved vil opstå et mindre underskud. 

Rikke har været i dialog med dem og et evt. underskud vil kunne dækkes af faggruppens DS-
midler. 

 

3: Der blev taget billeder af de medlemmer, som fortsat manglede på hjemmesiden.  Rikke 
sørger for, at de bliver sendt til DS. 



 

4: Drejebogen, som i første omgang blev udfærdiget af Lotte, som støtte og inspiration for 
kommende arrangører af faggruppeseminarer, blev efterfølgende suppleret af Stephan. Lotte 
sørger for, at den bliver færdigredigeret og lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid.  

 

5: Lisbeth deltog som repræsentant for faggruppen i DS uddannelsesdage ”Ledelsen af stærke 
faglige fællesskaber” d. 7 – 8.9.2017. 

Deltagelsen bekræftede for Lisbeth, at vi i vores faggruppe langt hen ad vejen allerede gør 
det, som DS anbefaler. 

Vi inddrager medlemmerne af faggruppen i arbejdet – f.eks. ved, at seminarene afholdes på 
skift af de forskellige regionale grupper samt at temadage kan afholdes af alle, som har et 
godt emne og ressourcer til at planlægge og afholde disse. 

Vi havde en drøftelse af, hvorvidt vi i faggruppen brugte tilstrækkelig energi på politiske 
drøftelser og hvordan vi kan/skal komme ud med vores budskaber. Det er en vanskelig øvelse 
– vi har tidligere afholdt skrivedage ift. at styrke vores stemme i pressen, men reelt er det 
vanskeligt at få spalteplads og bestyrelsens medlemmer har begrænsende tidsmæssige 
ressourcer. 

Vi drøftede igen idéen om, at vi efter et seminar laver et indlæg til DS fagbladet angående 
seminarets emne. Vi tidligere har haft held til at få dette format optaget i bladet. 

Der er enighed i bestyrelsen om, at vi fremadrettet skal forsøge at tage mere fagligt indhold 
ind på møderne til drøftelse, men også, at vi i forvejen ofte bliver hørt fra DS i forbindelse med 
høringssvar ved lovforslag m.m. 

I samme forbindelse blev vi enige om, at vi i bestyrelsen fremover, i det omfang det er muligt, 
skal forsøge at få lokalpolitikere i talt ved at invitere dem med til bestyrelsesmøderne. Aktuelt 
vil vi forsøge at få Karsten Hønge fra SF til at deltage ved det kommende bestyrelsesmøde i 
Odense. Der skal efterfølgende gives en orientering til faggruppens medlemmer – evt. på 
mailingslisten. 

Ud af Lisbeths deltagelse på uddannelsesdagene udsprang også en snak om, at vi i 
faggruppen/bestyrelsen skal have et øget fokus på de nye medlemmer af faggruppen. Det er 
væsentligt, at de føler sig inkluderet og velkomne, når de deltager på seminarer og temadage.  

Bestyrelsen vil tage ansvar for, at byde de nye velkomne på seminarerne og de lokalgrupper, 
som har mulighed for at rette kontakte til de nye medlemmer, som de bliver bekendte med, 
bør gøre det samme.  

 

6: Punktet er et eksempel på ovenstående – altså en drøftelse i bestyrelsen ang. et aktuelt 
politisk emne, som optager den samlede fagbevægelse. 

Lotte har deltaget i møder i 3F – 51 organisationer er gået sammen og har lavet et skriv med 
6 punkter til politikkerne i forbindelse med, at der skal ske en revidering af reglerne vedr. 
reformen. 

Der er foretræde for beskæftigelsesudvalget d. 8.11.2017.  



Der er masser af fokus på emnet allerede i fagbevægelsen, hvor der arbejdes på 
pressedækningen og udgivelsen af en bog med eksempler/cases på konsekvenserne af 
reformen. 

Vi konkluderer i bestyrelsen, at vi ikke har yderligere at tilføje, som ikke allerede er 
kommunikeret i forbindelse med det ovennævnte arbejde. 

DS har også lavet 13 forslag til ændringer af reformen, som kan findes på hjemmesiden. 

 

7: Hjemmesiden er endelig på plads med alle oplysninger. 

 

8: Lotte, Stephan og Rikke arbejde på en kommende temadag vedr. ”Fremtidens 
arbejdsmarked” 

Fyn gruppen arbejder videre med at finde en afløser for Nicolaj Nielsen ift. at få arrangeret en 
temadag med Ankestyrelsens afgørelser. 

Kommende Forårsseminar 2018 bliver d. 5/6.4.2018 på Smålandshavet. 

 

9: Stephan holder oplæg på de kommende Socialrådgiverdage om fagbevægelsen og 
arbejdsskadesystemet. Lisbeth kommer og deltager sammen med ham ved 
faggruppereceptionen. 

Rikke vil igen efterlyse et kassererkursus ved DS. Dette, da vi i bestyrelsen mener, at DS bør 
tilbyde et sådan, da kassereren hæfter personligt ift. økonomien i faggruppen. 

 

Næste møde er 6.12.2017 ved Helle i Odense. 

Pkt. til næste møde: Forberedelse til generalforsamlingen 2018. 


