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Deltagere: Malene S. Thackrah, Mette Louise Brix, Mai Birk Andersen, Mie Backmann, Jeppe 
Rosendal, Susanne Both, Christoffer Appel Hansen, Peter Kruse Hedenborg, Rikke Helk og 
Rasmus Balslev 
 
Afbud: Christine Nørgaard Nielsen, Katja Hoffmann Barfod og Majken Tingstrøm 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Gæster: Ditte Brøndum (punkt 6) og konsulenterne: Anders Mortensen, Annemette West 
Nielsen, Anker Elvius, Peter Westberg og Helle Andersen (punkterne 7-9). 
 
  
Referat (inklusive referat fra mail-beslutning 19. februar 2018 om folkemødet på Bornholm, jf. punkt 
13)     
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  
 
2.0 Status på OK18 og klubmøder om samme – orientering og beslutning 

Rasmus Hangaard Balslev indledte med en status på de meget vanskelige 
overenskomstforhandlinger, herunder sammenbruddet på det statslige område og de 
mulige konsekvenser heraf. Som følge af situationen ruster organisationen sig pt til 
konflikt.   
 
Desuden orienterede Rasmus om demonstration d.d. foran Moderniseringsstyrelsen. 
 
Uagtet den tilspidsede situation håber vi stadig på et forhandlingsresultat og når et sådan 
forhåbentligt snart er i hus, skal vi i dialog med medlemmerne herom med henblik på 
deres stillingtagen til resultatet. Da overenskomstarbejdet er én af DS’ kerneopgaver er 
det en rigtigt god anledning til dialog med medlemmerne om både resultat og muligheder 
for lokal implementering. Netop derfor synes det hensigtsmæssigt, at RB-medlemmerne 
om muligt deltager i klubmøderne. 
 
Allerede nu er der aftalt 20 klubmøder med regionsformandens deltagelse samt møder med 
de studerende på to skoler. Endelig er Malene S. Thackrah blevet inviteret til et konkret 
klubmøde.  

 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter, hvem der deltager i klubmøderne om OK18. 
 
Beslutning: 
Følgende RB-medlemmer stillede sig til rådighed for deltagelse i klubmøder om OK18: Mie 
Backmann, Malene S. Thackrah, Peter Kruse Hedenborg, Jens Rosendal og Christoffer 
Appel Hansen. 
 

3.0 GF2018 – Tilrettelæggelse – beslutning 
RB’s GF-udvalg har besluttet følgende om generalforsamlingen: 
 

• Datoen for afvikling bliver fredag den 5. oktober 2018. 
• Stedet for afholdelse bliver Marketenderiet i Valby, læs mere her 

DS Region Øst 
27. februar 2018 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: mandag den 26. februar 2018, kl. 9.00 til 16.00 
 
Sted: 3F, København, Peter Ibsens Allé 27, 2400 København NV 
 
 
 

 

http://www.marketenderiet.com/Vi-tilbyder/Konferencelokaler


2 
 

• Underholdning ved Michael Schøt, læs mere her 
 
Desuden har regionskontoret udarbejdet forslag til indkaldelse, dagsorden og foreløbig 
tidsplan. Angivne tidspunkter i indkaldelse, tidsplan samt generalforsamlingens 
sluttidspunkt er foreløbige, idet en endelig fastlæggelse heraf afhænger af mulighederne 
for digital afstemning. Muligheden for digital afstemning undersøges pt. af sekretariatet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB tager dato, sted og underholdning til efterretning samt godkender 
forslag til indkaldelse, dagsorden og foreløbig tidsplan med et samtidig mandat til 
regionskontoret om endelig fastlæggelse af tidspunkter mv. 
 
Desuden indstilles det, at RB beslutter ordførerskaber for så vidt angår: 
- RB’s skriftlige beretning 
- Regnskaber og budgetter 
- Aktivitetsplan  
 
RB anførte, at vi skal reklamere for tillidshvervene som repræsentanter for REP18 og RB 
med henblik på at rekruttere hertil forud for GF. 
 
Beslutning: 
RB tog dato, sted og underholdning til efterretning og godkendte forslag til indkaldelse, 
dagsorden samt foreløbig tidsplan med samtidig tilkendegivelse om, at sidstnævnte er 
fleksibel i forhold til tilrettelæggelse af proces for aktivitetsplan med et samtidig mandat til 
regionskontoret om endelig fastlæggelse af tidspunkter mv.  
 
Desuden besluttede RB følgende om ordførerskaber: 

• Fremlæggelse af skriftlig beretning v. Mette Louise Brix 
• Fremlæggelse af aktivitetsplan v. Mie Backmann 
• For så vidt angår fremlæggelse af regnskaber og budgetter forelås Majken 

Tingstrøm og Lene Kastaniegaard kontakter hende for at høre, om hun stiller sig til 
rådighed. 

  
Endelig besluttede RB at give mandat til GF-udvalget til at træffe beslutning om dato og 
sted for afholdelse af GF2020 for dermed at sikre booking af gode og billige lokaler før 
disse bookes til anden side. 
 

4.0 DS’ 80 års fødselsdag i klubberne – beslutning 
DS fylder 80 år den 12. maj 2018 og HB har på sit møde den 8. og 9. maj 2017 besluttet, 
at fødselsdagen skal markeres med a) omtale i bladet, b) i forbindelse med 
repræsentantskabet og c) at regionerne skal tale sammen om, hvorvidt fødselsdagen skal 
fejres regionalt på arbejdspladserne. 
 
Siden har FU på sit møde den 14. december 2017 besluttet, at det indstilles til HB, at 
regionerne kan søge op til kr. 25.000 til fejring af fødselsdag og der i den forbindelse skal 
indsendes projektbeskrivelser. Som følge heraf har Region Øst søgt om tilskud til regional 
fejring af DS’ fødselsdag dels på GF2018 og dels ved en række arbejdspladsbesøg mandag 
den 14. maj 2018, jf. vedhæftede bilag. Denne ansøgning har HB valgt at imødekomme på 
sit møde den 29. og 30. januar 2018. 
  
Med det formål at nå ud til så mange arbejdspladser som muligt mandag den 14. maj 2018 
foreslås det, at besøgene løftes af både regionskontorets konsulenter og de RB-
medlemmer, der måtte have mulighed for det. 
 
Omdrejningspunktet for arbejdspladsbesøgene er naturligvis en fejring af DS´80 års 
fødselsdag og den ansattes eller politikerens opgave er dels at komme med lagkage og 
champagne/sodavand og dels at forestå fortællinger om DS. En fortælling om DS, som 
handler om de ”milepæle”, som DS har sat gennem tiden, og en fortælling om mig og DS, 
som handler om min vej ind i DS og hvorfor DS giver mening for mig. Med fortællingerne 
som afsæt lægges op til en drøftelse af DS i fremtiden bl.a. med henblik på at få input til 
GF2018.  

https://michaelschoet.dk/
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 Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter, hvem der blandt sig medvirker til arbejdspladsbesøg 
mandag den 14. maj 2018. 

 
Beslutning: 
Følgende RB-medlemmer stillede sig til rådighed for deltagelse i klubmøder i forbindelse 
med DS’ 80 års fødselsdag den 14. maj: Mai Birk Andersen, Malene S. Thackrah, Peter 
Kruse Hedenborg, Mie Backmann og Rasmus Hangaard Balslev. 
 

5.0 Vedtægtsændring for klubben i Reg. H – beslutning 
Klubben af socialrådgivere i Region Hovedstaden har på sin generalforsamling vedtaget et 
nyt sæt vedtægter, som skal endeligt godkendes af RB. Det nye i vedtægterne følger af en 
tilføjelse til § 9 om klubbens økonomi. Af den nye bestemmelse følger: 
 
”Stk. 6 De lokale klubber har mulighed for at søge klubkassen om økonomisk tilskud til 
lokal generalforsamling samt et årligt klubmøde. Tilskuddet er på 50 kroner per medlem.” 
 
Formålet med bestemmelsen er at skabe grundlag for mere liv i de lokale klubber i Region 
Hovedstaden. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender de nye vedtægter for klubben i Reg. H. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
 

6.0 Organiseringsuddannelse for RB – beslutning 
På sit møde den 6. december 2018 drøftede RB Ditte Brøndums tilbud om en 
organiseringsuddannelse til RB og konkluderede, at organiseringsuddannelsen bør have et 
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 kollektiv orienteret. 
 
Med det afsæt deltager Ditte på mødet for en drøftelse af, hvordan uddannelsen kan 
tilrettelægges, så den imødekommer RB’s ønske. Ditte vil desuden allerede på mødet give 
RB indsigt i et af de centrale elementer i uddannelsen. 
 
På baggrund af afprøvning af organiseringsmetoden ”historiefortælling” drøftede RB, 
hvordan den kunne arbejde videre med organisering, fx via organiserende ledelse eller 
indarbejde organisering i eksisterende RB-opgaver. Som følge heraf tager Rasmus 
Hangaard Balslev en drøftelse med Ditte Brøndum om, hvordan en 
organiseringsuddannelse kan tilrettelægges og endelig beslutning om udskydes til et 
senere møde. 
 
Indstilling: 
På baggrund af oplæg fra Ditte drøftes og besluttes, hvorvidt der skal arbejdes videre med 
tilrettelæggelse af en organiseringsuddannelse for RB. 
 
Beslutning: 
Beslutningen blev grundet tidspres udskudt. 

 
7.0 RB’s organiserende indsats i klubberne – evaluering og beslutning 

På sit møde den 6. december 2018 foretog RB en foreløbig evaluering af det organiserende 
arbejde, der blev besluttet på mødet den 30. maj 2017, jf. vedhæftede uddrag af referat 
fra mødet den 30. maj 2017. 
 
Konklusionen på mødet den 6. december 2017 var som følger: 
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”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.” 
 

Siden har også de involverede konsulenter foretaget en evaluering og konklusionen 
her var som følger: 
 

”Det har været vanskeligt at få de involverede aktører til at mødes og der har 
været usikkerhed om, hvad RB-medlemmerne ville/skulle byde ind med. 
Roller og opgaver har ikke været klare.” 

 
På baggrund af dels de foreløbige evalueringer af RB’s organiserende arbejde og 
dels de klubbeskrivelser, der ligger til grund for arbejdet, har RB og nogle af 
kontorets konsulenter en drøftelse af, hvordan samarbejdet om den organiserende 
indsats fremadrettet kan foregå, herunder hvordan der kan arbejdes med de enkelte 
klubber og hvordan rolle og opgavefordelingen kan tænkes at være. Gruppearbejdet 
skal resultere i konkrete idéer til det fremadrettede samararbejde i klubberne. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB på baggrund af dels evaluering og dels fælles drøftelse beslutter: 

- Formål for dens organiserende indsats 
- Rolle- og opgavefordeling 
- Mv. 

 
Gruppearbejdet resulterede i følgende synspunkter: 

• RB-medlemmerne skal have fokus på RB’s politiske rolle og position 
• RB skal have nogle politiske budskaber at gå ud til klubberne med 
• Behov af definition af hvad RB vil opnå med arbejdet – formålet – og med 

mulighed for at klubberne på det grundlag kan efterspørge RB’s organiserende 
deltagelse 

• Af logistiske årsager synes det hensigtsmæssigt at koble sig på allerede aftalte 
klubbestyrelsesmøder 

• Det er en læringsproces og vi skal også give plads til at gøre os erfaringer 
• Genopfriske formålet fra RB-beslutningen den 30. maj 2017 

 
Beslutning: 
RB besluttede at fortsætte det organiserende arbejde i de klubber, der blev udtaget hertil 
på RB-mødet den 30. maj 2017.  
 
Desuden besluttede RB at:  
 

1) Formålet med RB’s organiserende indsats genopfriskes, jf. nedenfor, og  
 

2) De aktører (RB-medlemmer og konsulenter), der er involveret i organiserende 
arbejde i konkrete klubber, med afsæt i formålet med indsatsen inden RB-mødet 
den 9. april 2018 fastlægger konkrete klub-mål og i forlængelse heraf en strategi 
for de aktiviteter med et politisk perspektiv, som kan understøtte målene.  

 
Formål med det organiserende arbejde i prioriteret orden (uddrag af referat fra RB-møde 
den 30. maj 2017): 

• Flere involverede og aktive medlemmer i klubarbejdet 
• Øget synlighed omkring DS 
• En højere organisationsprocent 
• Fortællingen om stærke fællesskaber 
• Den formelle organisering af DS på arbejdspladsen 
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• Øget tilslutning til klubarrangementer 
• Egen læring 

 
8.0 GF2018 – Beretning – drøftelse 

På generalforsamlingen 2018 skal RB aflægge beretning for sit arbejde i 2017 og 2018. 
Den endelig beretning skal godkendes på RB’s møde senest den 12. september 2018 og 
om muligt på mødet allerede den 20. juni 2018. 
 
For at sikre en grundig behandling af beretningen vil der på dette møde være en 
indledende drøftelse af følgende: 
 

• Temaer for beretningen 
• Form på beretningen 
• Andet 

 
Drøftelse: 
Til beretningens form kom RB med følgende input:  

• Gerne mere visuel beretning 
• Kort og pixi-agtig  
• Journalistisk bearbejdning, som gør, at indledning og de første linjer giver et 

indtryk af resten af teksten  
• Indbydende layout 
• Observation på GF i forhold til hvilke emner, deltagerne responderer på 
• Temaorienteret 

 
Til indhold kom RB med følgende input: 

• Aktivitetsplanens angivelser af ”Fælles indsats” som omdrejningspunkt med afsæt i 
helt konkrete eksempler 

 
På baggrund af den indledende drøftelse om form og indhold af beretningen blev det aftalt, 
at såvel RB og regionskontor kommer med konkrete forslag til temaer for den skriftlige 
beretning. 
 

9.0 GF2018 – Aktivitetsplan – drøftelse 
Til brug for RB’s arbejde med regionens kommende aktivitetsplan (2019-2020) er 
regionskontorets konsulenter blevet bedt om at komme med input. Medarbejdernes input 
følger nedenfor og RB bør på baggrund heraf og i samarbejde med konsulenterne foretage 
en indledende drøftelse af aktivitetsplanen.  
 
Drøftelserne vil foregå som gruppearbejde og bl.a. med et opdrag om at grupperne 
forholder sig til: 
 

1. Centrale temaer for aktivitetsplanen 2019 til 2020 
2. Hvordan der regionalt kan arbejdes med temaerne og 
3. Hvordan RB bliver i stand til at måle på progressionen og/eller succeserne inden for 

de pågældende temaer. 
 
På baggrund RB’s indledende drøftelser udarbejder regionsformanden et udkast til en 
aktivitetsplan for 2019-2020, som førstebehandles på RB-mødet den 9. april 2018. 
 
Konsulenternes input til aktivitetsplan for 2019-2020: 
 

• Hvordan imødegår vi NPM, digitalisering og kontrol? 
o Er der ’rum’ blandt lederne til at ændre ledelsesstil fra NPM? 

 
• Hvordan imødegår vi lovgivningstempoet/hastigheden? 

 
• Buttom-up, fællesskab, solidaritet, mobilisering og hvordan vi taler med klubberne. 

 



6 
 

• Styrkelse af arbejdet med lederne generelt og i særdeleshed de, som er nye i 
rollen. 
 

• Hvordan imødegår vi stress foranlediget af arbejdsmiljøet og kompromittering af 
socialfagligheden samt det grænseløse arbejdsliv? 
 

• Hvordan støtter vi unge/uerfarne medlemmer? 
o Lokale aftaler om bedre og længere introduktion som svar? 

 
• Hvordan styrker vi Outro-arbejdet? 

 
• Hvordan sikrer vi, at yngre medlemmer kender fagbevægelsens/DS’ historie? 

o Synliggørelse af fagbevægelsens landevindinger gennem de sidste 100 år 
 

Drøftelse: 
Input fra gruppearbejdet: 
 

• Mål i aktivitetsplanen kan fx være at RB beslutter sig for, at der skal være 
klubbestyrelser alle vegne eller få valgt FTR’er alle vegne 
 

• Konkrete tilbud fra RB, som klubberne kan trække på i arbejdet på at styrke 
klubbens fællesskab 
 

• Systematisk samarbejde med studenterorganisationen eller 
studenterrepræsentanter 
 

• RB skal forpligte sig på en strategi for overgang fra studieliv til arbejdsliv 
 

• RB skal forpligte sig på en strategi for bedre vilkår for praktikvejledere 
 

• RB skal udarbejde strategier for alle livsfaserne i en socialrådgiverkarriere 
 

• RB skal udarbejde strategi for de privatansatte 
 

• RB skal markere af ISFW’s world social work-day 
 

• RB skal definere sin rolle I forhold til dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 

• Styrkelse af TR-vilkår 
 

• RB skal arbejde på at styrke DS’s position på arbejdspladsen i forhold til såvel TR, 
medlemmer og ledere, herunder styrke relationerne disse imellem.  

 
Desuden tilkendegav RB, at aktivitetsplanen bør være mere konkret med klare roller og 
opgaver, fx RB og regionskontor imellem. 
 
Endelig tilkendegav RB, at processen omkring aktivitetsplanen fra 2016 med opsætning af 
aktivitetsforslag undervejs i GF fungerede godt og bør gentages. 

 
10.0 Regionernes rolle i DS2022’s strategi for faggrupperne – drøftelse 

På sit møde den 8. og 9. maj 2017 vedtog HB som del i implementeringen af REP16’s 
resolution om DS 2022 en strategi for DS’ faggrupper. Regionsformændene har i dette 
arbejde løbende tilkendegivet et ønske om at få en drøftelse af, hvordan regionerne kan 
spille konstruktivt ind i implementeringen af strategien. Derfor vil faggruppekonsulent, 
Elise Lyhne-Hansen på mødet orientere om strategien som optakt til en drøftelse af 
regionernes rolle heri. 
 
Elise Lyhne-Hansen fremlagde hovedpointerne i DS’ faggruppestrategi og de 
indsatsområde denne har resulteret i.  
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Drøftelse: 
RB kom med følgende input til regionernes rolle i strategien: 
 

• Faggrupperne kan med fordel deltage i minisocialrådgiverdage, fx på samme måde 
som på Socialrådgiverdage. 
 

• Det er et prioriteringsanliggende og vi bør overveje, om en aktiv rolle i 
faggruppearbejdet bør prioriteres lige nu. 

 
• Det er vanskeligt at se, hvordan det skal funderes regionalt. 

 
• Det er en forudsætning, at faggrupperne har viden om DS’ politisk struktur, 

herunder det regionalpolitiske niveau. 
 

• Det bør overvejes, om DS evt. kan bruge faggrupperne til andre formål, fx at få 
viden om lønniveauer med henblik på fastlæggelse af lønstrategier mv.  

 
• Der kan med fordel arrangeres fælles temadage. 

 
• Fokus på gavnligheden af medlemmers deltagelse i faggrupperne i forhold til de 

lokale ledelser på arbejdspladser. 
 

• Adgang til viden for de studerende til brug for udarbejdelse af bacheloropgave.  
 

• Repræsentation af faggrupperne på GF for viden om deres aktivitetsplaner og 
vurdering af mulighederne for et samarbejde. 

 
11.0 Klagesag – lukket punkt 

 
12.0  Eventuelt 
 Der var intet til eventuelt. 
 
13.0 Referat fra mailbeslutning om folkemødet på Bornholm 

Ved mail af 8. februar 2018 blev RB bedt om en skriftlig tilkendegivelse om en evt. 
udvidelse af rammen for Region Østs tilskud til Folkemødet 2018, så den også omfatter en 
særskilt pulje, som kan søges af RB-medlemmer. Anledningen er en positiv ændring i de 
økonomiske forudsætninger. 
 
Indstilling: 
RB tilkendegiver, om der skal etableres en særskilt finansiering af RB-medlemmernes 
deltagelse, som dermed bryder med beslutningen på RB-mødet den 6. december 2018. 
 
Beslutning: 
Der laves en ekstra pulje for tilskud til Folkemødet til 4 RB-medlemmer foruden Susanne 
Both, som allerede er bevilget tilskud gennem den oprindelige pulje. De 4 RB-medlemmer, 
der har ytret ønske om tilskuddet og derfor omfattes af bevillingen, er Katja Hoffmann 
Barfod, Majken Tingstrøm, Malene Thackrah og Mie Backmann. At Susanne Both omfattes 
af RB-puljen, frigør en plads til et ekstra menigt medlem i den oprindelige pulje. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


