
Godkendt referat RB-møde 180125 1 
 
 

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 25. januar 2018 
 
Bestyrelsesmødet afholdes Grøndalsvej 1, 8260 Viby J (grøn bygning)  
Sune tager imod jer i receptionen. 
 
 
Program 
Kaffe og rundstykker  09.00- 09.30 
Rundvisning 09.30 – 10.00 
Mødet begynder kl.  10.00 – 12.00  
Frokost fra kl.  12.00 – 12.45 
Mødet slutter kl.  15.00 
 
Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialrådgiverne.dk   
 

 
 

Tilstede 
Mads Bilstrup, Sisi Ploug Pedersen, Ida Louise Jervidalo, Niels Skinnerup, Sune 
Kirketerp, Lena Skovgaard, Jeppe Andersen, Birthe Madsen, 
Matilde Lundgaard, Christina Svane Larsen (stud), Anni Christensen (supp 3), 
 
Afbud 
Lillian S Hansen, Morten Ejgod Nielsen, Chanette Stefansen (supp 1), Liselotte Frier 
Pedersen (supp 2), Susanne Staun (Supp 4), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5), 
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Dagsorden 
Mødeleder er Mads Bilstrup 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden er godkendt 
 
2. Beslutningspunkter 
2.1 Investeringsmodeller på voksenområdet (MB)    
2.2 Bornholm (MB) 
2.3 RB-seminar i juni 2018 (MB) 
2.4 Den organiserende indsats 2018 (PV)    
2.5 Medlemsarrangementer i foråret 2018 (PV)    
2.6 Fagligt udsyn (MB)  
2.7 Postkort (MB) 
2.8 Studenterindsatsen (MB)  
2.9 Midler til uddannelse af RB-politikere (MB) 
2.10 RB-medlemmers valg til REP (MB)   
     
 
3. Politisk diskussion 
3.1 HB-dagsorden 29/30. januar 2018 (MB)    
  
 
4. Orienteringspunkter 
4.1 OK18 (MB) 
4.2 Voldgiftssag (MB)    
4.3 Medlemsarrangementer i 2016-17 (PV) 
 
5. Evt.  
På næste RB-møde skal DS 80 års fødselsdag sættes på dagsorden 

Elise kommer på næste RB-møde og orienterer om faggruppestrategien. 

RB-møde den 23/10 flyttes til den 22/10, da der er HB-møde d.23/10 og 24/10 samt 
FTF-delegeretmøde den 25/10 

Vores studentermedhjælper Mia Sand stopper i DS 1. marts 2018 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 25. januar 2018 

 
 
2.1 Investeringsmodeller på Voksenområdet 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
På baggrund af den skriftlige henvendelse til FU, så er sagen nu drøftet i FU. Det er på 
den baggrund lavet et projektforslag som fremlægges HB på møde d.29. og 30. 
januar. 
Endvidere nedsættes der en ressourcegruppe, som skal bestå af praktikere fra de 3 
regioner og fra sekretariatet i DS. 
Lena Skovgaard og Sune Pretzmann uddyber yderligere. 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 2.1.1 Investeringsmodel 
 
Indstilling: 
RB drøfter indstillingen og tager sagen til efterretning. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede indstillingen og tog indstillingen til efterretning - med 
tilføjelse af at man ikke kalder det ”sveriges-model”, men investerings-model – 
Ressourcegruppen skal have en opmærksom på hvilke konsekvenser for 
medarbejderne, implementering af investeringsmodeller har. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.2 Bornholm 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at det skulle undersøges muligheden for 
deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Det blev efterfølgende besluttet at hvis et flertal 
af RB-medlemmerne ønsker deltagelse, så kan der bevilliges en økonomisk ramme på 
op til 25.000 kroner. RB-medlemmerne skal så selv planlægge rejse og finde 
overnatning. 
Dette er efterfølgende lykkes og 9 RB-medlemmer har meldt sig som deltagere. Der 
bestilt færgebillet og overnatning i hytter. RB bedes drøfte om tilmelding er bindende 
og på hvilke betingelser man kan melde afbud efterfølgende. Prisen vil være den 
samme (25.000 kroner) uanset om der deltager 9 eller 6 RB-medlemmer; dog vil 
stykprisen pr. deltager være stor ved få RB-medlemmers deltagelse. 
 
Bilag vedlagt: 
 
 
Indstilling: 
RB beslutter på hvilke betingelser man kan melde fra til Folkemødet. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ved færre deltagere til Folkemødet, så bliver enkeltpersonprisen forholdsvis høj. 
 
Beslutning: 
Det er besluttet, at hvis Lillian trækker sig skal der findes en anden fra bestyrelsen, 
som skal tilbydes pladsen. Christina vil undersøge hendes mulige deltagelse. Der er 
kun 8 tilmeldte og ikke som der stod i indstillingen 9. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.3 RB-seminar i juni 2018 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Niels Skinnerup ønsker en drøftelse om vores planlægningsseminar d.11. og 12. juni 
på Niels Bugges kro, skal laves om til et 1 dags seminar, som følge af deltagelse i 
Folkemødet på Bornholm og tidsforbruget der. 
 
Bilag vedlagt: 
 
 
Indstilling: 
RB beslutter om planlægningsseminariet skal være 1 eller 2 dage. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det er billigere at afholde et 1 dags seminar i forhold til 2 dage. 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen fastholder at holde planlægningsseminarie på Niels Bugges Kro 
den 11. og 12. juni 
 
Den videre opfølgning: 
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2.4 Den organiserende indsats 2018 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Regionsbestyrelsen valgte i efteråret 2016 at vi skulle lave en særlig organiserende 
indsats i forhold til følgende kommuner: Aalborg, Hjørring, Favrskov, Skanderborg og 
Horsens. Som I kan se i det vedlagte bilag 2.4.2 har vi fået i 2017 220 flere 
medlemmer og det er særligt lykkedes i de kommuner, hvor der har været gjort en 
særlig indsats. I bilag 2.4.1 gives der en status på, hvor vi er lige nu i 5 kommuner og 
de underafdelinger vi har gjort en særlig organiserende indsats. Tilbagemelding er 
delt op i rekrutteringsdel/medlemmer og de øvrige kategorier omhandler de 5 
ledelsesopgaver vi arbejder ud fra i det organiserende arbejde.  
 
På sidste personalemøde drøftede vi den organiserende indsats for 2018 og vil 
indstille til regionsbestyrelsen at vi tager yderlige 2 kommuner med ind i den særlig 
organiserende indsats – det er Viborg og Ringkøbing/Skjern, da det er 2 områder som 
har mange ikke-medlemmer og hvor vi vurderer, at vi kan gøre en forskel. 
Hjørring kommune vil via det kommende klubprojekt stadig have stor fokus i det 
organiserende og Favrskov lave vi ikke yderlige tiltag, da der er en god proces i gang. 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 2.4.1 - status på den organiserende indsats i 2017 
Bilag 2.4.2 - Nord - ændringer fra februar til januar 2018 
 
Indstilling: 
Vi indstiller at regionsbestyrelsen godkender at vi udvider antallet af kommuner med 
Viborg og Ringkøbing/Skjern ift. den særlig organiserende indsats. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen godkendte indstillingen – Der er behov for at lave en guideline til 
TR om, hvordan man tager imod nye ansatte. Ida laver et udkast ift. hvordan de gør 
det i Århus-klubben – det skal godkendes på næste RB-møde. Derudover skal der 
laves en fælles oversigt og hvilke materiale/pjecer vi har til TR – PV og Ida er 
ansvarlig for det. 
Status for organiseringsindsats fik store roser og giver et godt indblik i det 
organiserende arbejde. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.5 Medlemsarrangementer foråret 2018 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Vi har nu udsendt vores arrangementskalender for foråret 2018 og i den forbindelse 
skal vi have sat nogle værter på til de forskellige arrangementer. 
 
Hvis I inden mødet ved hvilke arrangementer I kan deltage i, vil det gøre processen 
smidigere. 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 2.5.1 – arrangementskalenderen foråret 2018 
Bilag 2.5.2 – Bemandingsplan foråret 2018 
 
Indstilling: 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Der er blev sat værter på forårsarrangementer 2018 
 
Den videre opfølgning: 
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2.6 Fagligt Udsyn 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB-formanden giver status på arrangementet d.9. marts. 
Der skal fordeles arbejdsopgaver og aftales endelig tidsplan. 
Der er pr.12. januar 2018 lige omkring 100 tilmeldte. Vi skal nå 200 tilmeldinger. 
 
Bilag vedlagt: 
 
 
Indstilling: 
RB fordeler arbejdsopgaver mellem sig og aftaler endelig tidsplan, samt den videre 
annoncering/reklame for arrangementet. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Det er besluttet at vi skal tage direkte kontakt til vores ledermedlemmer med 
opfordring til at sende deres medarbejdere på fagligt udsyn. 
Sisi vil annoncere via de sociale medier. 
Meld ind til Marianne, hvorvidt I deltager på fagligt udsyn. 
Der blev valgt værter til workshoppene. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.7 Postkort 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB besluttede på ”Organizing-seminariet” for alle RB/HB-medlemmer i DS, at 
udarbejde postkort til vores kollegaer med spørgsmål om hvad de forventer og ønsker 
at DS/Region Nord. 
Postkortene blev omdelt i løbet af efteråret og skulle retur inden d.31.12.2017, og 
succeskriteriet var 100 styks. 
Der er modtaget 175, hvilket er en stor succes. 
 
Kortene læses op på mødet, så alle får en indsigt i medlemmernes forventninger og 
ønsker til DS/Region Nord. 
På den baggrund drøfter RB hvordan, og med hvilke initiativer, vi kan arbejde videre 
ud fra ønskerne. 
 
Bilag vedlagt: 
Postkortene omdeles på mødet 
 
Indstilling: 
RB drøfter tilbagemeldingerne og aftaler på den baggrund handlingsplan. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Postkortene blev læst og drøftet. 
Mads og Per laver et oplæg til næste RB-møde, hvor der oplistes kategorier, som 
bestyrelsen kan arbejde videre med i regionsbestyrelsen.  
Det udtrækkes en vindere blandt de indleverede postkort. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.8 Studenterindsatsen 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Der gives status på de forskellige initiativer vi har på de 3 uddannelsessteder samt en 
orientering om det nye formandskab i SDS. 
 
Bilag vedlagt: 
 
 
Indstilling: 
RB drøfter initiativerne samt ønsker og forventninger til det nyvalgte formandskab i 
SDS. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede indstillingen og ser frem til et godt samarbejde med det 
nye formandskab – primært med fokus på Holstebro og Aalborg 
 
Den videre opfølgning: 
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2.9 Midler til uddannelse af RB-politikere 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
En gang i mellem kommer der ønsker fra regionsbestyrelsesmedlemmer til 
finansiering kurser/uddannelse, som Mads og Per Vagnby skal tage stilling til. Nogle 
uddannelser som f.eks. Talentuddannelsen betales af centrale midler, men andre 
kurser/uddannelser er der ikke taget stilling til.  
Der kunne det måske fremadrettet være en idé at regionsbestyrelsen afsatte nogle 
midler til kurser/uddannelse og fastsatte nogle kriterier for, hvordan man eventuelt 
kunne få sit kursus/uddannelse finansieret. 
  
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter hvorvidt man vil afsætte midler til uddannelse af RB-politikere og 
hvilke kriterier der skal lægge til grund for finansiering. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede indstilling og har besluttet at der i indeværende periode 
ikke kan afsættes midler til uddannelse af RB-politikere, men det skal indgå i budget-
diskussion for næste REP-periode. 
Finansiering af RB-politikere deltagelse i SR og politikere-skole skal tages af de 
centrale midler. 
Udvælges af kandidat til talentuddannelse besluttes for nuværende af Mads Bilstrup 
og Per Vagnby. Fremadrettet orienterer Mads og Per bestyrelsen om, hvem de 
indstiller til talentuddannelse – bestyrelsen har mulighed for sende anbefalinger på 
kandidater til Mads og Per. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.10 RB-medlemmers valg til REP 
  
Baggrund/sagsfremstilling: 
I sidste RB-periode ønskede daværende bestyrelse at indstille til REP, at valgte RB-
medlemmer automatisk er repræsentanter på REP. Vi kom dog først med forslaget 
efter deadline for vedtægtsændringer til DS love og vedtægter. 
 
Det skal derfor drøftes om der skal indsendes et nyt forslag til det kommende REP. 
RB-medlem Sisi Ploug vil uddybe forslaget. 
 
Bilag vedlagt: 
 
 
Indstilling: 
RB drøfter og beslutter om forslaget skal fremsendes. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Et flertal af regionsbestyrelsen besluttede at der skal indsendes et forslag til det 
kommende REP der sikre at regionsbestyrelsen (10 ordinære medlemmer) er sikret en 
plads til REP. 
Mads, Sisi og Per laver et forslag til næste regionsbestyrelsesmøde. 
Et flertal af regionsbestyrelsen fastholder at man kan stille op til regionsbestyrelsen på 
dagen, så derfor skal der ikke laves nogen ændringsforslag. 
 
Den videre opfølgning: 
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3.1 HB-dagsorden 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er HB-møde d.29. og 30. januar 2018. Det er denne gang Århus-folket der vælger 
dagsordenpunkter som skal uddybes og drøftes. 
 
Bilag vedlagt: 
Dagsorden eftersendes. 
 
Indstilling: 
RB drøfter HB-dagsorden. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede udvalgte punkter fra HB-dagsorden. 
 
Den videre opfølgning: 
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4.1 OK.18 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB-formanden giver en kort orientering om status på OK.18 forhandlingerne. 
 
Bilag vedlagt: 
 
 
Indstilling: 
RB tager orientering til efterretning 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
Den videre opfølgning: 
Region Nords OK-arrangement er den 7. marts 2018 på Paletten i Viborg fra 09.00 – 
13.00 – regionsbestyrelsen er velkommen til at deltage. 
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4.2 Voldgiftssag 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB-formanden giver status på voldgiftssagen – der er forhåbentlig faldet en afgørelse i 
sagen. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB tager orienteringen til efterretning. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
 
Den videre opfølgning: 
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4.3 Medlemsarrangementer i 2016-17 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Per Vagnby vil gennemgå nøgletal i forbindelse med vores medlemsarrangementer i 
2016 og 2017 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 4.3.1 Medlemsarrangementer 2016-17 
 
Indstilling: 
RB tager orienteringen til efterretning. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
 
Den videre opfølgning: 
 
 
 
 


