
Referat af generalforsamling i Faggruppen Beskæftigelse 
 
afholdt den 10. september 2016 

Referent: Louise L. Pedersen. 

Medlem af hovedbestyrelsen Ramus Hangaard Balslev fortalte nyt  

Internt i DS 

- Medlemstallet er i fremgang, men ikke for dem, der organiserer sig.  

- DS 20-22 visionsprojektet (bl.a. tydeligere forventninger til tillidsrepræsentanter, stærke 
og levende faggrupper) 

- Regionsgeneralforsamling 

- Repræsentantskabsmøde 

Der kommer til at være fokus på det gode arbejdsliv – det sunde arbejdsliv, hvor 
medarbejderen har forskellige livsfaser, hvor behovene varierer alt efter alder. Ideen om en 
tidsbank, hvor man arbejder meget i perioder og sætter tid på kontoen, som kan bruges når 
man i andre perioder har brug for at arbejde mindre.  

Der bliver ansat en koordinator på hovedkontoret til at varetage faggruppeområdet. Det bliver 
fremover muligt for faggrupperne at regionalisere sig, så det bliver nemmere at have 
arrangementer flere steder i landet.  

Der var en debat om socialrådgivere på beskæftigelsesområdet og det blev drøftet hvordan 
området kan gøres mere populært, så der kommer flere socialrådgivere inden for området. Evt 
med en artikel i fagbladet.  

På det politiske område 

- Helhedsplanen og har udarbejdet en HOT/NOT liste 

- Investering i socialt arbejde betaler sig 

- Debat om funktionelle lidelser 

Der blev spurgt til om der blev kigget på den dom der var afsat i Irland om skærpet 
tavshedspligt, hvor der nu skal hentes samtykke til alt samarbejde vedrørende borgeren. De 
havde beskæftiget sig med det i Næstved Kommune. Det var ikke noget DS havde hørt om 
andre steder fra.  

Generalforsamling kl. 12.30 v/ Hanne med følgende dagsorden: 

1)                         Velkomst v/ formand 
 
2)                         Valg af dirigent: Flemming Bo Hansen 
 
3)                         Valg af referent: Louise L. Pedersen 
 
4)                         Formandens beretning 
 



Reformer – er igen på tapetet 
- Kontanthjælpsloft og 225 timers regel 
- Reaktionen på beskæringer er i vente. Svært at arbejde med beskæftigelse, når folk er 

pressede økonomisk.  
 

Bestyrelsesarbejdet. 
- Svært at samle hele bestyrelsen  
- Vælges 4 nye + gerne 2 suppleanter 
- Dele faggruppen op i mindre faggrupper eller dele faggruppen op i regioner.  
- Profilering af faget – evt ved at skrive til socialrådgiveren 

 
Jobcentrets rolle blev drøftet i forhold til at føle sig ansvarlig for folks nedsættelse af 
kontanthjælpen, når det er en ydelsesopgave.  

- Det er ofte jobcentret der har kontakten til borgeren og derfor er det der, borgeren 
henvender sig.  

- Det er i jobcentret vurderingen bliver foretaget. 
- Det er en ekstra opgave i arbejde at man skal foretage vurderingen og kan bremse den 

proces man ellers havde med borgeren.  
- Det er en tvungen vurdering, hvor man pludselig skal vurdere borgerens arbejdsevne 

på meget kort tid, hvilket ikke er muligt. Det samme gjaldt for vurderingen af unges 
uddannelsesparathed.  

- Et paradoks i at borgere der er vurderet aktivitetsparate, kan høre under 225 timers 
reglen. 

- Partshøringsbrevene er desuden uforståelige for borgeren, og det giver ekstra arbejde 
at de ringer for at få oversat hvad der står.  

 
Opdeling af faggrupper blev drøftet. En risiko for at regionerne udvikler sig meget forskelligt. 
Dette kunne løses ved at have en koordineringsgruppe til faggrupperne. 
Der er mulighed for at lave mindre erfa-grupper regionalt, hvis man har brug for sparring på 
tværs. Faggruppen kunne evt. også opdeles i mindre faggrupper – fx sygedagpenge, hvilket 
også vil være ærgerligt, da bredden på faggruppen også er dens styrke.  

 
 
5)                         Kassereren fremlægger regnskab / budget 
 

- Regnskab og budget er godkendt.  
 

 
6)                         Indkomne forslag (pt. ingen) 
   

- Artikel der profilerer beskæftigelsesområdet i fagbladet 
 

- Kampagne for sagstal 
 

- Faggruppeopdeling – hvordan kunne den skæres? 
 

- Faggruppe nævnt i DS velkomstmail (Anne tager sig af det) 
 
Bestyrelsen går videre med punkterne ved næste bestyrelsesmøde.  
 
 
7)                         Valg til bestyrelsen - i år er formand Hanne, næstformand Chopi og 
kasserer Christine på valg - alle genopstiller. 
 
Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: 
 
Hanne Sørensen 
Christine Damkjær Petersen 



Chopi Ata 
Conny Knigge 
Louise L. Pedersen  
Louise Hauer  
Anette Skals (suppleant) 
Karina Sall Nielsen (suppleant) 
 
Anne Hegelund er aktiv uden at være med i bestyrelsen. 
 
8)                         Evt.: Ingen punkter 
 
9)                         Oplæsning af ref.: Referatet sendes ud til deltagerlisten 

Efterfølgende oplæg ved Mathias Herup Nielsen om Kategoriseringens udvikling og 
konsekvenser.  
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