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Deltagere: Rikke Helk, Jens Rosendal, Malene S. H. Thackrah, Majken Tingstrøm, Christine 
Nørgaard, Christoffer Appel Hansen, Mai Birk Andersen, Peter Kruse Hedenborg og Rasmus 
Hangaard Balslev 
 
Afbud: Mette Louise Brix, Katja Hoffmann Barfod, Mie Backmann og Susanne Both 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden    
 
2.0 OK18 – RB’s arbejde pba den aktuelle situation – beslutning 

Som bekendt er overenskomstforhandlingerne på det offentlige område brudt sammen, 
hvorfor der i skrivende stund pågår mæglingsarbejde i forligsinstitutionen. 
Mæglingsarbejdet kan have to udgange enten 1) fremlæggelse af en mæglingsskitse, som 
sendes til afstemning blandt organisationernes medlemmer eller 2) opgive mæglingen 
under henvisning til at fortsat mægling ikke har udsigt til at skabe grundlag for et 
mæglingsforslag, hvorefter konflikten træder i kraft i overensstemmelse med sit varsel. 
Undervejs i mæglingsarbejdet kan konflikten udsættes ad 2 omgang og i alt 4 uger og 5 
dage. 
 
På mødet gør vi status på situationen og drøfter RB’s rolle i enten en konflikt eller i 
formidling af debat om et evt. mæglingsforslag. 
 
Som Rasmus Hangaard Balslev har orienteret om pr. mail har HB besluttet at tildele hver 
region kr. 250.000 til brug for konfliktaktiviteter. Forhandlingsdelegationen har siden 
vedtaget en fordeling af midlerne på klubniveau med henholdsvis et grundbeløb gjort op 
efter antal medlemmer i klubben og en samtidig mulighed for at søge om ekstra bevilling. 
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere klubbernes træk på midlerne, men 
det vurderes alt andet lige, at der vil restere midler til brug for RB’s aktiviteter. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB på baggrund af den aktuelle situation beslutter, hvordan den kan 
støtte op om situationen. 
 
Drøftelse: 
Efter indledning fra Rasmus Hangaard Balslev om status på konfliktforberedelserne både 
centralt og lokalt, herunder en særlig situation opstået blandt medlemmerne i Slagelse 
Kommune, drøftede RB mulighederne for at bakke op om den lokale konfliktforberedelse. 
 
Der var et ønske om mere synlighed i det offentlige rum og i forlængelse heraf en 
opmærksomhed på deltagelse i demonstrationer rundt om i landet medbringende fane og 
merchandise. Desuden drøftedes mulighederne for at stille med strejkevagter.  
 
Beslutning: 
RB besluttede at følge udviklingen og afvente stillingtagen til opbakning og støtte til lokale 
konfliktaktiviteter, indtil realiteten af en konflikt er mere sikker. 
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3.0 RB’s organiserende indsats – beslutning 
 På sit møde den 26. februar 2018 besluttede RB følgende: 
 

”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 
• Øget tilslutning til klubarrangementer 
• Egen læring” 

 
Som opfølgning på ovenstående fremlægger de RB-medlemmer, der deltager i det 
organiserende arbejde, på mødet konkrete klub-mål samt en strategi for aktiviteter med et 
politisk sigte, som kan understøtte målene. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter konkrete klubmål og strategier herfor. 
 
Drøftelse: 
Der havde været et enkelt møde med tillidsfolkene i Slagelse Kommune og på baggrund 
heraf udarbejdet konkrete mål for det organiserende arbejd. På de øvrige involverede 
arbejdspladser havde der ikke været afholdt møder bl.a. fordi det var uklart, om initiativet 
lå hos RB-medlemmerne eller konsulenterne. 
 
Mål og strategi for klubarbejdet i Slagelse Kommune:  

• skabe og understøtte de gode historier  
• understøtte deres aktive deltagelse i GF18  
• deltage i et klubmøde for alle medlemmer omkring DS  
• lave en individuel opfølgning på tillidsrepræsentanternes oplevelse af forløbet med 

os, evt. forpligte til en yderlige kontakt 

Beslutning: 
RB tilsluttede sig mål og strategi for klubarbejdet i Slagelse Kommune og besluttede 
samtidigt, at vedtagelse af mål og strategier for de øvrige klubber udskydes til næste møde 
den 20. juni 2018 og at Lene Kastaniegaard beder konsulenterne om at sørge for, at der 
snarest aftales møder med de tillidsvalgte eller klubbestyrelsen og koordineres med de 
involverede RB-medlemmer. 

 
4.0 Generalforsamling 2018 – beslutning 
 

Digital afstemning - orientering 
DS har indgået en aftale med GO Mobil om at stille software til rådighed for digital 
afstemning på regionernes generalforsamlinger. Softwaret er et tilkøb til den app, som DS 
fik udarbejdet til brug for REP16 og muliggør udarbejdelse af elektroniske kandidatlister 
under selve generalforsamlingen samt digital valghandling. Softwaren koster knapt 20.000 
kr. pr. generalforsamling og selvom det er omkostningsfuldt, synes fordelene at overgå 
prisen. Her tænkes især på, at generalforsamlingen i forvejen er tidsmæssigt presset og 
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med digital valghandling kan der spares en del tid, som tidligere er medgået til optælling af 
stemmesedler. Desuden følger der med softwaren en tekniker fra Go Mobil, som på dagen 
sørger for, at alt forløber efter planen.  
 
Evt. forberedelsesmøde – beslutning 
Forud for generalforsamlingen 2016 afholdt regionen et forberedelsesmøde for 
medlemmerne under titlen ”Opvarmning til generalforsamling”. Mødet havde til formål at 
give medlemmerne indsigt i de handlinger og drøftelser, der skulle ske på 
generalforsamlingen. 16 medlemmer havde tilmeldt sig mødet, som blev holdt i Roskilde. 
Spørgsmålet er, om regionen igen i år skal udbyde et sådan forberedelsesmøde og i givet 
fald om formålet skal være det samme eller eventuelt justeres. 
 
Første udkast til aktivitetsplan – 1. behandling 
På baggrund af resultatet af RB’s gruppearbejde på mødet den 26. februar 2018 har 
Rasmus Hangaard Balslev udarbejdet et første udkast til aktivitetsplanen for 2019-2020 
med henblik på RB’s kvalificering. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB 1) tager beslutningen om digital afstemning til efterretning, 2) 
beslutter, om medlemmerne skal tilbydes et forberedelsesmøde op til generalforsamlingen 
og 3) 1. behandler udkast til aktivitetsplan for 2019-2020. 
 
Drøftelse: 
RB drøftede mulighederne for i stedet at arbejde lokalt i klubregi for at øge interessen for 
og engagementet i generalforsamlingen. Desuden at profilere relevante debatemner på 
regionens Facebookside. Endelig blev det foreslået, at en lille guide om hvad 
generalforsamlingen går ud på og de indflydelsesmuligheder generalforsamlingen byder på.  
 
RB kom desuden med bemærkninger til 1. udkast til en aktivitetsplan, herunder bl.a. at: 
 
1) Også de privatansatte skal kunne se sig selv i planen,  
2) SDS skal inviteres til at komme med bidrag til planen,  
3) De studerendes/nyuddannedes introduktion til arbejdsmarkedet skal styrkes via 

oplysningsvirksomhed om den danske model 
4) Præcisere hvorfor styrket samarbejde mellem ledere og medarbejdere er vigtigt i 

forhold til at lede opad mv. 
5) RB skal forholde sig til konsekvenserne af en evt. fusion mellem FTF og LO enten i 

beretningen eller aktivitetsplanen.  
 
Beslutning: 
1) RB tog beslutningen om digital afstemning til efterretning, 2) besluttede ikke at tilbyde 
medlemmerne forberedelsesmøde, men i stedet arbejde på at øge deltagelse og styrke 
engagementet lokalt i klubregi og via debatter i regionens Facebookgruppe og 3) kom med 
input og bemærkninger til 1. udkast til aktivitetsplan for 2019-2020. 

 
5.0 (Gen)opstilling til RB og/eller HB – tilkendegivelse 
 RB-medlemmerne tilkendegav deres eventuelle kandidatur til RB for perioden 2019-2020. 
 
6.0  Delegerede til FTF-A’s delegeretforsamling – beslutning 

FTF-A holder delegeretmøde hvert andet år og næste møde er den 25. oktober 2018. DS er 
berettiget til at sende 15 delegerede til mødet.  
 
HB vælger DS’ delegerede på sit møde den 8. og 9. maj 2018 og til brug herfor ønskes en 
indstilling på 3 kandidater fra hver region. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB udpeger eller vælger 3 kandidater, som indstilles til HB som 
delegerede for DS. 
 
Beslutning: 
RB udpegede Susanne Both, Christoffer Appel Hansen og Peter Kruse Hedenborg som 
kandidater til DS’ delegerede til FTF-A’s delegeretmøde. 
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7.0 Forholdet mellem borgere og socialrådgivere – drøftelse 

Foranlediget af en række konkrete sager, hvor borgere har rettet kraftig kritik mod især 
jobcentrenes arbejde er der udarbejdet en indstilling til HB med henblik på en politisk 
drøftelse. HB havde på sit møde 6/17 en indledende drøftelse og besluttede på baggrund af 
denne en fornyet debat med afsæt i afgrænsede temaer. Til kvalificering af HB’s 
behandling ønskes en regionalpolitisk drøftelse. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter de forskellige aspekter i forholdet mellem borgere og 
socialrådgivere med henblik på kvalificering af HB’s efterfølgende behandling. 
 
Drøftelse: 
RB drøftede de forskellige aspekter af forholdet mellem borgere og socialrådgivere og det 
blev bl.a. anført 1) at det bør gøres meget mere tydeligt, at DS’ borgerrettede arbejde er 
en strategi i arbejdet for ordentlige rammer for medlemmernes arbejde, 2) at det bør 
sikres, at håndteringen af konkrete arbejdspladsproblemer er afstemt med medlemmerne 
og 3) at DS skal fremhæve værdien af en socialfaglig uddannelse som garanti for godt 
socialt arbejde. 

 
8.0 Mødeforholdene for RB – beslutning 
 
 Flytning af næste RB-møde 

Efter ønske fra Rasmus Hangaard Balslev foreslås næste møde flyttet fra onsdag den 20. 
juni til tirsdag den 19. juni. Mødet afholdes fortsat som heldagsmøde. 
 
RB’s møder fremadrettet 
Sociale aktiviteter i tilknytning til RB-møderne har mange fordele bl.a. at de styrker 
fællesskabet og medvirker til politiske drøftelser og idéudvikling i mere uformelle fora. 
Derfor ønskes en drøftelse af mulighederne for sociale aktiviteter i tilknytning til RB-
møderne. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter datoen for afholdelse af næste RB-møde og drøfter 
mulighederne for sociale aktiviteter i tilknytning til RB-møderne. 
 
Beslutning: 
RB besluttede, at næste møde flyttes til tirsdag den 19. juni 2018, og hilste sociale 
aktiviteter i tilknytning til især heldagsmøderne velkomne. 

 
9.0 Eventuelt 
 Rasmus Hangaard Balslev orienterede om følgende: 

• På RB-mødet den 26. februar behandlede en klagesag og tilbød medlemmet en 
forligsmæssig løsning. Medlemmet har afslået forligstilbuddet og anket sagen til 
DS’ eksterne klageinstans. 

• Lene Kastaniegaard holder Orlov og ferie fra den 14. maj 2018 til den19. august 
2018. 

• DS’ sekretariatschef, Rasmus Meyer, har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 15. 
maj 2018 og i stedet er udviklings- og administrationschef, Magne Vilshammer, 
ansat som sekretariatschef. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


