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Deltagere: Christoffer Appel Hansen, Mette Louise Brix, Majken Tingstrøm, Peter Kruse Hedenborg, 
Katja Hoffmann Barfod, Mai Birk Andersen, Jens Rosendahl og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Rikke Helk, Mie Backmann, Malene S. Thackrah og Susanne Both 
 
 
Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden    
 
2.0 GF2018 – Tidsplan – orientering 

DS har indgået aftale med GoMobil om brug af DS’ REP-app til regionernes generalforsam-
linger. Det indebærer dels at alt GF-materiale vil være at finde på app’en og dels at alle 
skriftlige afstemninger vil foregå digitalt. Der orienteres nærmere herom på mødet. 

 
Som konsekvens heraf er tidsplanen for GF justeret. 
 
RB tog orienteringen til efterretning. 

 
3.0  GF2018 – RB’s skriftlige beretning – 2. behandling 

På RB-mødet den 19. juni 2018 førstebehandlede RB den skriftlige beretning til GF 2018. I 
2. behandlingen skal RB tage stilling til form, indhold og fremlæggelse.  
 
Bemærkninger til beretningen: 

- Der mangler indledningsvis en forside, statistik over medlemsfordeling og fordeling 
af udgiftsposter. 

- Der mangler at blive indført enkelte data undervejs. 
- Der mangler at blive indsat billeder. 
- Der er ikke taget stilling til rækkefølgen på temaerne. 
- Den er ret lang. Forslag til ændringer og forkortelser/nedskæringer modtages ger-

ne. Afsnittet ”Vi fik en løsning for alle!”, kan evt. udelades, da temaet ikke er spe-
cielt reginalt og også er indeholdt i HBs beretning. 

- Den skal være klar til tryk senest d. 20. september, så en indholdsmæssig godken-
delse på mødet vil være at foretrække! 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB kvalificerer beretningen for en samtidig godkendelse. 
 
Beslutning: 
Med få bemærkninger og rettelser godkendte RB beretningen.  
 

4.0 GF2018 – RB’s forslag til aktivitetsplan – 3. behandling 
På RB-mødet den 19. juni 2018 2. behandlede RB sit forslag til aktivitetsplan for 2019-
2020. Aktivitetsplanen er herefter rettet til i overensstemmelse med RB’s anvisninger. I 3. 
behandling af aktivitetsplanen skal RB tage stilling til form, indhold og fremlæggelse. 
 
Bemærkninger til aktivitetsplanen 

DS Region Øst 
14. september 2018 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
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- Under Tema 1 har vi talt om at indføre privatansatte og medlemmer på ene-
arbejdspladser. Konkrete ideer til dette udestår dog. Særligt på dette punkt mod-
tages jeres forslag altså. 

- Hæft jer gerne ved om I mener, ansvaret for indsatserne er rigtigt placeret. 
- Aktivitetsplanen haster ikke så meget som beretningen, så worst case foretager vi, 

i tilfælde af mange rettelser, den endegyldige godkendelse pr. mail efter mødet. 
 

I tidsplanen for GF er der til orientering afsat 30 minutter til behandling af aktivitetsplanen. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB kvalificerer beretningen for samtidig godkendelse og beslutter: 

1. Proces for GF’s behandling af forslag aktivitetsplan og 
2. Ordfører på forslaget 

 
RB drøftede aktivitetsplanen og kom med følgende bemærkninger: 
 

• DS skal udvikle metoder til at at styrke privatansatte medlemmers tilknytning til 
foreningen, herunder især privatansatte medlemmer, som ikke har et stort fagligt 
fællesskab. Desuden skal der åbnes op for muligheden for GF til at komme med 
forslag til aktiviteter for medlemsgruppen. 

 
• På GF kan praktikere stille sig til rådighed som oplægsholdere på skolerne. 

 
• DS skal søge at få mere indflydelse på praktikvejlederuddannelsen. 

 
• Formålet med aktiviteterne skal fremhæves og DS angives som ”vi”. 

 
Desuden stillede Christoffer Appel Hansen sig til rådighed for at udarbejde et inspirerende 
layout til aktivitetsplanen. 
 
Beslutning: 
Med disse bemærkninger godkendte RB aktivitetsplanen og besluttede 1) at processen for 
planens behandling tilrettelægges således, at ændringsforslag stilles mundtligt til salen og 
konkrete forslag til implementering af temaerne anføres på sedler, som lægges i kasser 
placeret på bordene og 2) at Katja Hoffmann Barfod er ordfører på aktivitetsplanen for GF.  

 
5.0 GF2018 – RB’s forslag til budget 2019/2020 – beslutning 

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om, at DS’ budgetproces var forsinket og det derfor 
ikke var muligt at fremlægge regionens budgetter for 2019 og 2020. Vedtagelsen af bud-
getterne må derfor besluttes pr. mail.  
 
Uagtet dette ønskede Rasmus RB’s stillingtagen til, om følgende budgetprioriteringer skulle 
søges indarbejdet i budgetterne: 

• RB-seminar 
• Et andet koncept for minisocialrådgiverdage med blot 1 hel dag efterfulgt af mid-

dag og deraf eventuelle en øgede omkostninger 
• Supervision til TR-netværkene i en anden og mindre omkostningsfuld form end tid-

ligere 
 

RB bakkede op om de foreslåede budgetprioriteringer, men med den bemærkning, at regi-
onen skal prioritere, at andre medlemsmøder end minisocialrådgiverdage søges afholdt i af 
regionens yderområder. 

 
6.0 GF2018 – Forslag til REP – drøftelse 

Der er indkommet 11 lov- og vedtægtsændringsforslag samt forslag om resolution om ar-
bejdsmiljø. 
 
Der er frist for øvrige forslag, resolutioner m.v. den 19. oktober 2018. 

 
 Drøftelse: 
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Det indstilles, at RB drøfter stillingtagen til forslag til REP samt beslutter eventuelle ordfø-
rerskaber. 
 
RB drøftede især forslagene om begrænsning af fuldtidsfrikøbte politikeres adgang til at 
gøre partipolitisk karriere. 

 
7.0 GF2018 – Diverse praktiske forhold – beslutning 

Ordførerskab på HB’s beretning 
HB’s beretning og forslag skal fremlægges på GF med henblik på at styrke den demokrati-
ske debat på REP, herunder styrke regionens delegation til deltagelse på REP. Mette Louise 
Brix stiller sig til rådighed for aflæggelse af beretningen. 
 
Ansvarlig for faggruppereceptionerne 
Efter afslutningen af selve generalforsamlingen og før middagen afholder 7 faggrupper re-
ception med henblik på at reklamere for sig selv og invitere medlemmerne til deltagelse i 
det faglige fællesskab. Det foreslås, at RB blandt sig vælger en ansvarlig for faggruppere-
ceptionen, der sammen med konsulent, Rikke Harder Mikkelsen, er kontaktpersoner for 
faggrupperne. 
 
Velkomst ved indgang 
Det foreslås, at RB byder medlemmerne velkommen både ved indgangen til Marketenderiet 
og ved indgangen til salen og derfor bør vælge blandt sig, hvem der påtager sig denne op-
gave. Indskrivningen starter kl. 14.30, men der er åben for adgang allerede fra kl. 14. 
 
RB’s fordeling ved bordene 
På mødet vil blive fremlagt et overblik over bordopstilling under GF og RB kan vælge enten 
at sidde samlet eller fordele sig ved bordene. 
 
Kandidater til referenter 
Konsulenterne Mette Glud Holm og Annemette West Nielsen stiller deres kandidatur til rå-
dighed som referenter for generalforsamlingen. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter følgende:  

- Mette Louise Brix som ordfører på HB’s beretning 
- Hvem fra RB, der er ansvarlig for faggruppereceptionerne 
- Hvem fra RB, der byder medlemmerne velkommen ved henholdsvis indgang til 

Marketenderiet og til salen 
- RB’s fordeling ved bordene 
- Mette Glud Holm og Annemette West Nielsen som referenter 

 
Beslutning: 
RB besluttede følgende: 
- Mette Louise Brix som ordfører på HB’s beretning og REP-forslagene. 
- Mai Birk Andersen som ansvarlig for faggruppereceptionen 
- Katja Hoffmann Barfod, Majken Tingstrøm, Mette Louise Brix, Susanne Both byder vel-

kommen og møder fra kl. 13.30. 
- RB sætter sig ved samme bord 
- Mette Glud Holm og Annemette West Nielsen som referenter 
 

8.0 Folkemøde på Bornholm – drøftelse 
På sit møde den 6. december 2018 besluttede RB at give op til 10 medlemmer inklusive 
RB-medlemmer mulighed for at deltage i folkemødet på Bornholm med betaling af såvel 
transport samt diæter og en forventet udgift på i alt ca. kr. 22.000.   
 
Fælles for deltagerne var en forventning fra RB om, at de ydede en koordineret indsat un-
der sekretariatets ledelse, før at gøre DS synlige i de forskellige debatter, som foregår på 
folkemødet.  
 
Foranlediget af en positiv ændring i regionens økonomiske forudsætninger traf RB efterføl-
gende ved mail af 8. februar 2018 beslutning om udvidelse af den økonomiske ramme for 
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deltagelse i folkemødet, så den tillige omfattede en særskilt pulje, som kunne søges af RB-
medlemmer. Som følge heraf fik 5 RB-medlemmer bevilget finansiering af deres deltagelse 
i folkemødet med en deraf følgende forventet udgift på ca. kr. 6.000. 
 
I alt udgjorde budgettet for folkemødet således kr. 28.000. 
 
Pr. 5. september 2018 er omkostningerne til folkemødet opgjort til kr. 28.000, idet det dog 
skal oplyses, at 3 af deltagerne endnu ikke har søgt om tilskud. 
 
Regionens deltagelse på folkemødet blev evalueret på et møde med deltagende medlem-
mer og regionsformanden den 21. august 2018 og Rasmus Hangaard Balslev orienterer 
herom på RB-mødet. 
 
Drøftelse: 
Det indstilles, at RB evaluerer regionens deltagelse på folkemødet med en samtidig overve-
jelse om tilrettelæggelse af næste års folkemøde, herunder muligheden for tillige at tilbyde 
deltagerne bolig. 
 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om evalueringsmødet den 21. august 2018 og de 
her givne  tilbagemeldinger: 

• Alle var meget begejstrede og ville gerne deltage igen 
• Alle syntes, at de havde fået et fagligt udbytte 
• DS’ synlighed var enorm 
• Alle havde deltaget i flere faglige debatter 
• Det er en god strategi at opsøge oplægsholderne efter debatterne 
• Ønske om at invitationen kommer ud endnu tidligere 
• Ønske om at oversigten over relevante socialrådgiverdebatter kommer ud tidligere 
• Ønske om bedre modtagelse ved morgenmøderne med HB og sekretariatet 

 
RB tilkendegav et ønske om en bredere og mere systematisk opfølgning på de debatter, 
som medlemmerne deltager i med henblik på at udbrede deltagelsen og påvirkningsarbej-
det til resten af DS’ medlemmer.  
 
RB ønsker desuden, at der arbejdes på et hus til deltagerne med en eller anden grad af 
egenbetaling og bakker op om, at omkostningerne for arrangementet dermed eventuelt 
øges.  
 

9.0 Klagesag – lukket punkt  
 
   
10.0 Opstart af nyt RB – drøftelse 

Efter GF2018 tiltræder et nyt RB, som formentligt både vil have både gen- og nyvalgte 
medlemmer. Første RB-møde for det nye RB er planlagt til mandag den 29. oktober 2018. 
 
Drøftelse: 
Det indstilles, at RB drøfter, hvordan et nyt RB mest hensigtsmæssigt kan introduceres til 
RB-arbejdet. 
 
RB kom med følgende forslag: 

• Separat introduktion til RB for de nye RB-medlemmer 
• Forventningsafstemning RB-medlemmerne i mellem på første RB-møde bl.a. med 

synliggørelse af kompetencer 
• Indledning af GF-perioden med et seminar med en blanding af politisk debat og so-

cialt samvær 
• Buddyordning 
• Introduktion af nye RB-medlemmer til særlige komplekse dagsordenspunkter, fx 

budgetter 
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11.0  Eventuelt 

SL, Storkøbenhavn, har henvendt sig til DS, Region Øst, for at høre, om vi vil være med-
initiativtager til aktioner på Kvindernes Internationale Kampdag. RB var enige om at re-
spondere positivt på deltagelse i et møde herom. 
 
RB stillede sig desuden positive overfor, at mulighederne for at regionen giver jubilæums-
tilkendegivelse til medlemmerne undersøges nærmere. 
 
Katja Hoffmann Barfod har stillet sig til rådighed sm delegationsleder under REP18.  
 
Jens Rosendahl har stillet sig til rådighed som vært ved fyraftensmødet ”Ramt på identite-
ten” den 5. november 2018 på Professionshøjskolen Metropol. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 
 
 
 
 
 
Referat af skriftlig høring den 20. august 2018 vedr. fuldtidsfrikøbte adgang til at søge 
partipolitisk karriere 
 
En gruppe bestående af Peter Kruse Hedenborg, Susanne Both, Christoffer Appel Hansen og Katja Hoff-
mann Barfod indstillede følgende til RB’s godkendelse:  
”Frikøbte politikere i DS må ikke aktivt søge en politisk karriere i et politisk parti, så længe de er ansat i 
DS. Såfremt frikøbte politikere i DS ønsker at søge en politisk karriere i et politisk parti, skal deres an-
sættelsesforhold være ophørt. Ansættelsesforholdet skal være ophørt på en sådan måde, at DS fasthol-
der sin apolitiske status og ikke betaler løn til en politiker som fører valgkamp. Dette evt. som en klausul 
i ansættelseskontrakten, som fastsætter at man ikke er frikøbt.” 
 
Resultatet af mailhøringen blev, at 6 stemmer FOR og 6 stemmer IMOD. 
FOR stemte Peter Kruse Hedenborg, Rikke Helk, Malene S. Thackrah, Katja Hoffmann Barfod og Susanne 
Both. Christoffer har ikke svaret, men jeg antager, at han er for. 
IMOD stemte Mie Backmann, Jens Rosendahl, Mai Birk Andersen, Mette Louise Brix, Majken Tingstrøm og 
Rasmus Hangaard Balslev. 
 
Den lige stemmefordeling betød, at RB ikke kunne støtte op om forslaget og en samtidig opfordring til 
forslagsstillerne om at overveje en finpudsning af forslaget og formuleret som et ændringsforslag. Æn-
dringsforslaget kan kan sendes til Aase Madsen på aam@socialraadgiverne.dk helt frem til REP eller 
fremlægges under REP. Alternativt kan forslaget trækkes og kræfterne lægges i i en debat under beret-
ningen.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


