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Dagsorden: 

1. Velkomst v. Formand Natascha Devantier 
Formanden udtrykte sin glæde over det store fremmøde til det netop afsluttede 
arrangement med Kari Killén og bød velkommen til de godt 30 deltagere i 
generalforsamlingen. 
 

2. Valg af ordstyrer og referent 
Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Susanne Aabroe Jensen som ordstyrer og Elise 
Lyhne-Hansen, faggruppekonsulent i DS som referent. Begge blev valgt. 

Ordstyreren konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
varslet i overensstemmelse med faggruppens vedtægter. 

3. Formandens beretning 
Formanden gennemgik en lang række af initiativer, som faggruppen har været 
involveret i i 2017: Bl.a. afgivet tre høringssvar, udarbejdet ændringsforslag 
vedrørende tvangsadoption, afholdt temadag med godt 6o deltagere i juni om ny viden 
og de aktuelle tendenser i socialt arbejde med børn og unge, deltaget i ekspertpanel og 
børnearbejdsgruppe, bidraget omkring vejledende sagstal og holdt oplæg på 
Socialrådgiverdage sammen med Børns Vilkår. 
  
Spørgsmål fra deltager om ungeområdet. Formanden svarede, at ungeområdet også er 
repræsenteret i bestyrelsen og dens arbejde. Bestyrelsen reagerer på politiske 
initiativer og høringer også på ungeområdet. 
Spørgsmål fra anden deltager om tvangsbortadoption, blev besvaret af Susanne A.J., 
der i sit arbejde i Socialtilsynet støder på problematikken. Faggruppen har derfor 
udarbejdet et oplæg til Hovedbestyrelsen (HB). 
 
Netop for at se bredden i bestyrelsens viden og erfaring blev den nuværende bestyrelse 
præsenteret: 
Natascha Devantier: Bestyrelsen i fem år – heraf 2½ år som formand. Arbejder på 
opholdssted 
Margrethe Dencker: Høje Taastrup Børne- og ungerådgivningscenter. 
Jette Hansen: Bestyrelsen siden 2005. Arbejder i Middelfart kommune med familiepleje. 
Hanne Wibroe: Bestyrelsen i tre år. Arbejder i Roskilde Kommune på 
myndighedsområdet med mindre børn + ½ tid med DUBU i IT-firma. 
Susanne Aabroe Jensen: Bestyrelsen siden 2013. Arbejder i Socialtilsyn Midt. 
Charlotte Holger (som ikke er til stede): Kolding Sygehus – tidl. Myndighedsområdet i 
Kolding Kommune. 
 

 



4. Regnskab og budget 
Da seneste generalforsamling blev afholdt i oktober 2016, var regnskab for 2016 ikke 
muligt at aflægge der. Derfor fremlagde kasserer Margrethe Dencker regnskab for både 
2016 og 2017. Begge årene har faggruppen på grund af det høje medlemsantal fået det 
maksimale grundtilskud på 60.000 kr. fra DS. Derudover har faggruppen søgt og fået 
tilskud fra DS’ Aktivitetspulje til afholdelse af arrangementer som fx det netop afholdte 
med Kari Killén. 
Udgifterne er gået til oplægsholdere og andet i forbindelse med arrangementer, 
bestyrelsesmøder, deltagelse med stand på Socialrådgiverdage samt deltagelse i fælles 
faggruppedag og faggruppeuddannelse. 
Spørgsmål fra deltager, om regnskab ikke kunne være sendt ud forinden, så man havde 
mulighed for at forholde sig til det. 
Kassereren svarede, at der normalt ikke sendes ud inden, men at det skulle have været 
uddelt på generalforsamlingen som supplement til den elektroniske og mundtlige 
fremlæggelse – netop for at give mulighed for kommentarer fra deltagerne. 
Regnskaberne ligger som selvstændigt dokument sammen med referatet på 
hjemmesiden. 
 

5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

6. Faggruppens arbejde i 2018 – herunder oplæg fra Mette Grostøl, konsulent i DS 
Mette Grostøl startede med at illustrere faggruppernes rolle som et fagligt fællesskab, 
der kan agere som facilitator for faglig udvikling, faglig ekspert og politisk aktør 
 

 
 
Mette kom med eksempler på, hvordan medlemmer kan bidrage ind i de tre roller som 
faggrupperne har. Blandt andet nævnte hun arrangementet med Kari Killén som et godt 
eksempel på faggruppen som facilitator for faglig udvikling. 
I rollerne som faglig ekspert og politisk aktør har faggrupperne ofte et tæt samarbejde 
med DS. Som eksempel nævnte hun: 
Den tidlige indsats. Den fremskudte indsats. Hvor vi i dagtilbuddene og i skolerne er 
opmærksomme på når problemerne opstår – og handler. Handler i fællesskab. Her 
mener vi socialrådgivere har en meget vigtigt rolle  
Investeringsmodeller, som vi ser udvikle sig rundt omkring i de danske kommuner i 
disse år. Inspireret af en anden nordisk kilde – nemlig Sveriges-modellen. Her er en 
tidlig indsats, en tæt opfølgning, et fokus på hverdagsarenaerne og læring for udsatte 
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børn og unge i centrum. Lavere sagstal, tæt samarbejde med og involvering af børn og 
familier er ligeledes en central del af investeringsmodellerne.   
I DS tror vi på, at investeringsmodeller giver rigtigt god mening både for børn og 
familier – men også for jer der arbejder i og med dem. Så derfor arbejder vi i DS for at 
fremme deres udvikling i kommunerne. Og vi arbejder også for at sikre, at modellerne 
har en kvalitet er gennemtænkt og får ressourcer – således at de faktisk har en chance 
for at give den gevinst, de var tiltænkt. At de sikre en bedre og holdbar virkning for 
børn og familier. Bryder med den sociale arv. Og dermed også kan betale sig 
økonomisk for kommunerne.  
Dette arbejde med at fremme investeringsmodeller – der bruger vi medlemmer af 
faggruppen, der arbejder i kommuner med investeringsmodeller.  
Vi bruger dem som faglige eksperter og politisk aktør – hvordan er det at arbejde med 
indsatsen i en investeringsmodel, hvor er den særlige kvalitet i indsats ved dette. 
Hvordan kan vi fremme de rammer, som sikrer investeringsmodellerne – udvikler dem 
– udbreder dem.  
  
Styringsdagsordenen den fylder helt konkret meget i DS lige i disse uger. Og med 
det mener jeg de regler og administrative procedurer – systemer – der omgiver 
indsatsen for udsatte børn og unge. Dette fordi vi mener, at mere smidige regler og 
procedurer er en forudsætning for, at den tidlige indsats og investeringsmodellerne kan 
indfris – lykkedes. Men også fordi vi ikke mener, at det bureaukrati, der er opbygget 
omkring børnesagsbehandlingen giver mening. Vi bruger al for meget tid og 
opmærksomhed på formelle procedurer og systemer på bekostning af tiden med børn 
og familier. DS har i mange år arbejdet for at der skal ske forbedringer på dette 
område. Og der sker også forbedringer. Indberetningerne til Danmarks Statistik er 
forenklet, DUBU bliver lavet om osv. Lige pt. arbejder vi intensivt i forhold til nogle 
forslag til Mai Mercado i samarbejde med faggruppen.  
I forhold til denne dagsorden er Faggruppen Børn, Unge og Familier meget central. Det 
er jo kernen af jeres arbejde – børnesagsbehandlingen, der er i fokus her. Derfor har vi 
også etableret en børnearbejdsgruppe – som består af jeres faggruppe suppleret med 
lidt flere – fra andre faggrupper, fra ledersektionen osv. Der har tidligere været 
processer med denne arbejdsgruppe – i forhold til en afbureaukratiseringsundersøgelse. 
Og i forhold til en proces med Socialministeriet. Og så lige nu, hvor vi arbejder med at 
få sendt nogle helt konkrete lovforslag afsted til ministeriet. Altså Mai Mercado. Men 
også til Sophi Løhde – som en del af samordningsreformen.  
I er som medlemmer – eksperter – helt centrale for DS for at vi kan melde ind for at vi 
får indflydelse. På de forhold som rammesætter jeres arbejde med børn, unge og 
familier. 
 
Mette orienterede derefter om, hvad der i øvrigt fylder på børn- og unge-området: 
Forventninger om et børneudspil - Satspulje / Apollo-projekt 
Vi ved der kommer noget – måske ikke et konkret politisk udspil fra regeringen – men 
at der fremkommer et ønske om en drøftelse af hele det udsatte børn- og ungeområde. 
Det er kommet ind i satspuljen som et initiativ: ”Partierne er enige om at fortsætte 
drøftelserne af anbringelsesområdet i foråret. Drøftelserne skal bl.a. 
omhandle aflønning af plejefamilier (i respekt for arbejdsmarkedets parter), 
netværksplejefamilier, matchning, stabilitet og kontinuitet i anbringelsen og 



anbringelsessituationens betydning for barnets biologiske forældre, familie og øvrige 
netværk samt plejeforældre. Desuden ønsker partierne generelt at 
drøfte kvalitetsmodellen, der ligger til grund for godkendelsen af og tilsynet med de 
sociale døgntilbud mv., når evalueringen af Tilsynsreformen foreligger. Eventuel 
opfølgning på drøftelserne kan ske i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 
2019.” 
Vi ved også at Socialdemokraterne arbejder på et udspil ”Apollo-projektet” med helt 
grundlæggende drøftelse af både regler og rammer om børn- og ungeområdet. De taler 
om mere tvang. Mere børnesyn på bekostning af forældresyn. Mere kontinuitet. 
Tvangsadoption kommer muligvis også på dagsordenen i den sammenhæng. Og der har 
faggruppebestyrelsen bidraget med et grundlag for et debatindlæg, som DS vil 
 bruge, når debatten rejser sig.  
Skilsmisse-området / statsforvaltningen  
Drøftelse af en stort anlagt omlægning til helt nyt skilsmissesystem, som lige nu 
overskygges af en debat om straks-skilsmisser eller ej. En omlægning der har 
betydning for jer der samarbejder med familier og ikke mindst børn der rammes af 
skilsmisse. Der kommer formodentlig nogle nye familieretshuse med en børneenhed.   
Ungdomskriminalitet  
Regeringen har forelagt et forslag til en skærpet indsats for kriminelle børn og unge fra 
12 år, hvor ungdomskriminalitetsnævn skal fastsætte indsatsen overfor unge under den 
kriminelle lavalder.   
Ghettoudspil / Integrationsområdet 
Og så er der lagt op til, at der også skal ske regulering af indsatsen overfor ghettoer – 
at der skal laves nogle tiltag i forhold til at kunne stramme den sociale indsats i forhold 
til familier af anden etnisk herkomst end dansk. Der har været drøftet nogle 
tvangstiltag, som faktisk kan lade sig gøre med den nuværende lovgivning. Der har 
været tale om at tvinge børn i vuggestue / dagpleje fra et år.  
Socialdemokraterne har i denne uge offentliggjort et forslag hvor de bl.a. meget sætter 
fokus på det anbringelsesmønster, der er for børn og unge med anden etnisk baggrund 
– som, de hævder, er anderledes end for etnisk danskere – der gribes mindre og 
senere ind. De vil have levet en undersøgelse af forholdene. 
 
Alt sammen initiativer og fokusområder, hvor det er vigtigt med aktive faggrupper på 
børn-, unge- og familieområdet. 
  
   

7. Valg til bestyrelse 
Susanne Aabroe Jensen, Charlotte Holger, Jette Hansen og Margrethe Dencker var på 
valg. Jette Hansen ønskede ikke genvalg. Charlotte Holger var blevet forhindret i 
deltagelse i generalforsamlingen, men der var tilsagn fra hende om at genopstille. 
Alle tre blev genvalgt. 
Desuden blev Rowena Elizabeth Lee Jensen valgt som bestyrelsesmedlem. Rowena har 
været socialrådgiver siden 2010. Er uddannet i Sverige og arbejder nu i Københavns 
Kommune på Nørrebro. Har endvidere arbejdet i et projekt om kriminalitetstruede 
unge. 
Som suppleant blev Marie Louise Geleff, Allerød, valgt. Marie Louise er nyuddannet 
socialrådgiver. 
Til lykke til alle de valgte – og TAK til Jette Hansen for indsatsen i bestyrelsen. 



 
8. Da tiden var vel fremskreden blev den del af punkt 6, der skulle handle om forslag til 

fremtidigt arbejde, overført til evt., så valgene kunne nå at blive gennemført. 
Ideer og bemærkninger til det fremtidige arbejde: 

• Gode temadage – fortsæt gerne med det 
• Mere aktive på Facebook (Faggruppen har sin egen gruppe på fb, der hedder: 

Faggruppen for socialrådgivere på børn og unge området). 
• Arbejde for, at perioden fra overgreb til interview af barnet, bliver forkortet 
• Fra bemærkningerne til formandens beretning: også fokus på unge-området 

 
9.  
10.  
11.  
12. Evt. 

 

 

 

 


