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Referat 
DS Region Øst 

Generalforsamling 2018  
Fredag den 5. oktober 2018, kl. 14.30-18.30 

 
 
1. Velkomst v. regionsformand Rasmus Hangaard Balslev 
 
2. Valg af dirigenter 
Bestyrelsen foreslår Karina Rohr Sørensen og Ditte Løjborg. 
Begge valgt.  
 
Dirigenterne fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt jf. DS´s love. 
Ved mødets åbning var der indskrevet 249 deltagere. 
 
Forsamlingen vedtog, at både studerende og passive medlemmer har taleret under 
forsamlingen. 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
4. Valg af referenter 
Bestyrelsen foreslår Mette Glud Holm og Annemette West Nielsen. 
Begge valgt. 
 
Mai Birk stillede på RB’s vegne et forslag om, at RB udvides således, at der vælges i alt 12 RB 
medlemmer og 5 suppleanter. Dette forslag blev godkendt. 
  
5. Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning samt forslag v. regionsnæstformand Mette 
Louise Brix 
 
Temaer:  
 
OK18: 
 
Temaer til debat: 

 
Ny arbejdsgiveradfærd – nye udfordringer for den danske model 
Konfliktstøtte 
Aktivisme 
Musketer-ed, en løsning for alle. 
 
Tilbagemelding fra salen: 

 
Det problematiske i procentvise lønstigninger for alle faggrupper. Således at højt lønnede får 
mere i kroner og ører end eksempelvis gruppen af socialrådgivere. Dette må man have fokus på 
næste gang man taler om musketer-ed. 

 
Vi bør polstre os bedre som fagforening og sætte kontingentet op med 100-200 kr. så vi 
fremover er polstret. 

 
Bekymring for den danske model og om arbejdsgiveradfærden. 

  
Der er behov for bedre fordeling af merchandice. Klubben i Vordingborg nævnte at de kun 
havde fået enkelte badges. 
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Arbejdsmiljø: 
 
Mange i salen tilkendegav, at de havde oplevet problemer med arbejdsmiljø. 
 
Temaer til debat: 
 
Hvordan skaber vi i fællesskab en fremtid, hvor sociarådgiverfagligehden fylder i hverdagen, og 
vi ikke føler os stressede? 
 
Hvad kan vi gøre på vores arbejdspladser, og hvad kan vi gøre i DS-organisationen? 
 
Hvordan kan vi i fællesskab forebygge, at problemer med arbejdsmiljøet vokser sig store? 
 
Hvilke eksempler har vi på, at det er lykkedes med forandringer, der har forbedret 
arbejdsmiljøet? 
 
 
Tilbagemelding fra salen: 
 
Bedre vilkår for TR og AMIR. 
 
Fokus på investerings-tankegangen. 
 
Vi skal væk fra individualiseringen af problemet – både i forhold til den enkelte ansatte og i 
forhold til at det er en enkelt arbejdsplads, der har problemet. 
 
Der skal finde kollektive løsninger på arbejdsmiljøproblemer. 
 
Der skal fokus på den tid - tidlige og forebyggende indsats. Problemer med stillinger der ikke 
bliver genbesat. 
 
Sagstal kan ikke stå alene. Der skal også fokus på at man har for meget ansvar – og at 
rammen for at arbejde er ordentlig. 
 
Behov for en større palette af tilbud fra DS’ side for AMIR’ene. 
 
Behov for at arbejde på et højere politiske plan. Der skal skabes strukturer og rammer for at 
bedre arbejdsmiljøet. Opfordring til at DS går forrest sammen med andre faglige organisationer. 
 
DS bør se på sagstyngde og placere ansvaret på arbejdspladsen i stedet for at ansvaret 
placeres på den enkelte socialrådgiver. 
 
Det er lykkes eksempelvis i Høje Taastrup kommune at der er blevet ansat væsentlig flere 
socialrådgivere end for 10 år siden. Dette er desværre på bekostning af andre faggrupper, da 
kommunekassen ikke er blevet større. 
 
Er vores nyuddannede socialrådgivere klædt ordentlig på i forhold til at bestride arbejdet som 
socialrådgivere i en kommune?  
 
Vi skal tale om robuste organisationer i stedet robuste medarbejdere. 
  
Cadeau til Region Øst for at sætte fokus på arbejdstidsreglerne. Vi skal hjælpe hinanden med at 
huske på at vi kun er ansat i 37 timer. 
 
Savner vejledning fra DS i forhold til, hvordan man samler sine medlemmer for at arbejde for 
fælles løsninger. 
 
Fælles ansvar for at orientere hinanden om hvordan vi har det – et budskab fra en leder. 
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Behov for et kultur-skifte – eksempelvis i forhold til at man ikke som TR arbejder grænseløst. 
 

 
6. Godkendelse af regionsbestyrelsens årsberetning v. regionsformand Rasmus Hangaard 
Balslev. 
 
Flere socialrådgivere i Region øst og større deltagelse i Region Øst’s aktiviteter. 
 
DS skal være nærværende for det enkelte medlem. Budgeteret med en opnormering med én 
konsulent pr. 01.01.2020. 
 
Mange nye socialrådgivere på arbejdspladserne. Der er behov for at sikre gode 
introduktionsforløb for nyuddannede. 
 
Når vi er flere socialrådgivere kan vi få større indflydelse og vi kan blive en mere synlig 
faggruppe. Hvis dette skal lykkes har vi behov for at bruge socialrådgivernes ressourcer. Dette 
har vi blandt andet et fokus på via specialiserede organiseringskonsulenterne og via et ændret 
fokus på TR-uddannelsen. Der opleves et stigende engagement blandt medlemmerne. Vi skal 
have endnu mere delegeret lederskab i DS.  
 
Fortsat fokus på at investering i socialt arbejde betaler sig. Der er gode eksempler for eksempel 
i Kbh. og Høje Taastrup. DS kan dog ikke stå alene i dette – der er behov for mere samarbejde 
og solidaritet fagforeninger imellem. 
 
Problemer i Regionerne, hvor det ikke er lykkes at investere i socialrådgivere. Fortsatte 
nedskæringer i regionerne. 
 
Problemer med arbejdsmiljøet – høj arbejdsmængde og manglende indflydelse i planlægningen 
af sit socialrådgiverarbejde. Fortsat behov for DS fokus på arbejdsmiljø. Målet er robuste 
arbejdspladser – ej robuste medarbejdere. 
 
En af måderne er at vi i større grad benytter os af vores ytringsfrihed. Dette er der mange gode 
eksempler på. 
 
Vi slap godt igennem OK18. Forslag fra HB om, at kontingentet øges med 10 kr. til DS 
konfliktkasse. Dette skal der tages stilling til på REP.  
 

Debat i salen: 
 
Vigtigste funktion er faglig støtte via regionskontoret. Forslag om at der udbydes kurser til 
styrkelse af socialrådgivernes faglighed. 
 
En tak til Rasmus for hurtig respons og tilgængelighed. 
 
Der er tit for lidt tid til det strategiske arbejde som TR. Der behov for et endnu større fokus på 
hvordan vi prioriterer vores ressourcer. 
 
Det fungerer godt, at der altid er en hotline til regionskontoret. Det fungerer godt, at der er TR-
kollegial-sparring via TR-netværkene. Fortsat behov for at der gives TR-supervision. 
 
Der tilkendegives, at der er behov for fokus på boligpolitikken. Der tilkendegives fra Lolland, at 
der er en tilstrømning af borgere på offentlig forsørgelse. Rasmus respondere at der fra DS side 
er fokus på problemstillingen. 
 
 
Beretningen er enstemmigt vedtaget.  
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7. Politisk godkendelse af regnskaber 2016-2017 v. regionsbestyrelsesmedlem Majken 

Tingstrøm 
 
2016: Brugt mere på TR-aktiviteter end AKUT-midler. Brugt færre midler på 
medlemsarrangementer.  
2017: Bedre end budgetteret. Udgift til regional TR-konference. God tilslutning til 
medlemsaktiviteter. Større udgift til GF end forventet. 
 
Kritisk revisor: 
Intern kritisk revision: Orientering om at det er en revision i forhold til, om budgettet følger de 
politiske beslutninger. 
 
Budgettet kan bruges til administration og aktiviteter der falder under klubbens formål. Der 
konkluderes at alle midler er brugt iht. klubbens formål. 
 
Der er en meget fin balance mellem det der er budgetteret med og det der er brugt midler på.  
 
Der blev brugt midler på en TR-konference i alt 250.000 kr. Der ønskes en forklaring på, hvad 
midlerne er brugt til. 
 
Derudover konstateres at, der er brugt flere penge til TR-supervision end det der er budgeret 
med. Dette er sket to år i træk.  
 
Der konstateres at der er brugt 300.000 kr. mindre end der er budgeteret med. Dette fører til 
et spørgsmål om, hvorvidt der er sket et overforbrug tidligere. 
 
Debat i salen: 
Der konstateres at det er rigtig ærgerligt, at der ikke længere tilbydes TR-supervision. Såfremt 
der er plads på budgettet til dette opfordres der til, at dette bliver genindført i Region Øst. 
 
Udgifterne til GF blev brug til overnatning, frikøb og oplægsholdere. 
 
Supervision sker ved ansøgning. Man har således valgt at overskride budgettet for at imødegå 
ansøgninger. 
 
Besparelse på budgettet, har dels været sygedagpengerefusion, nyansatte der ikke har optjent 
løn under ferie og øvrige sparede udgifter. 
 
Bestyrelsen vil drøfte behov og udgifter til supervision fremover. 
 
Der stemmes herefter om godkendelserne af regnskaberne. 
Regnskab for 2016 og 2017 godkendes enstemmigt. 
 
 
8. Orientering om halvårsregnskab 2018 v. regionsbestyrelsesmedlem Majken Tingstrøm  
Generelt ser halvårsregnskabet fint ud. Endnu ikkeafholdt udgiften til generalforsamlingen. 
 
Kritisk revisor: 
Forbrug på de fleste konti er på 50%  
 
9. Godkendelse af aktivitetsplan 2018-2020 v. regionsbestyrelsesmedlem Katja Hoffmann 

Barfod 
 

Regionsbestyrelsen opfordrer til at salen kommer med forslag til aktiviteter de næste 2 år. 
 
Fokuspunkter: 
 

A. Højere organiseringsprocent. 
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B. Øge andelen af TR, FTR og klubber. 
C. Fokus på, hvordan vi får rekrutteret og organiseret de privatansatte medlemmer bedre. 

Input ønskes til dette. 
D. Fokus på intensiteten i leders deltagelse i medlemsarrangementer. 
E. Øget engagement på arbejdspladserne. 

  
 

Der er 4 temaer i aktivitetsplanen: 
 
Organisering 

- Bedre organisering og flere medlemmer – højere organiseringsprocent 
- Flere TR, FTR og klubber flere medlemmer,  
- organisering af privatansatte,  
- fokus på intensiteten i lederes deltagelse i medlemsarrangementer 
- øget engagement på arbejdspladserne 
 

Arbejdsmiljø 
- arbejdsmiljø gennemgående tema på alle medlemsarrangementer 
- øget fokus på nyuddannede introduktionsforløb på arbejdspladserne, formalisering af 

disse i lokalaftaler og overblik over om fanget af introforløb 
 
Overenskomster 

- systematisk indsats for at øge kendskabet til indhold, muligheder og reel medindflydelse 
i gældende OK 

- udbredelse af historiefortællingen om overenskomster. Dette er som brug til løftestang 
og argumenter til særligt TR’ernes dialog med ikke-medlemmer 

- Forberedelse til OK 2021 - vi skal se at komme i gang! 
 
Synlighed på uddannelsesområdet og tættere samarbejde med SDS 

- Organiseringsgrad 53%. Dette skal gøres bedre 
- Indsats for at flere studerende deltager i medlemsarrangementer i regionen 
- Kontinuitet i repræsentationen af studerende i region Øst bestyrelse 
- Øget struktureret samarbejde mellem regionen og studenterrepræsentanter i 

uddannelsesudvalgene på professionshøjskolerne Absalon og København. 
 
Konkrete ændringsforslag kan afleveres. 
 
Debat i salen: 
Der undres over, at der ikke var et særligt arrangement i anledningen af DS fødselsdag for 
seniorerne. 
 
Der ønskes indført et ekstra fokuspunkt: At der arbejdes for at organisere seniorerne og ikke 
mindst gøre brug af deres ressourcer. Eksempelvis er der flere supervisoruddannede senior – 
Johnny Holme tilbyder eksempelvis sin støtte som supervisor til TR’erne. 
 
Der oplyses, at KL ikke anbefaler, at der ikke indgås lokal-aftaler. Dermed kan det give unødigt 
arbejde for TR. Lokalt indgås der alligevel aftaler, men det kaldes nødvendigvis ikke lokalaftaler. 
 
Opfordring til at der udarbejdes information om lokal-løndannelse målrettet medlemmerne. Der 
er fortsat meget usikkerhed om lokal løndannelse blandt medlemmerne. 
 
Opfordring til at vi fortsat er meget synlige på uddannelsesstederne. 
 
Nærværende overenskomster – positiv feedback på ok18 spillet. 
 
Region Øst skal understøtte, at vi fremover har et øget samarbejde med andre fagforeninger. 
Herunder en opfordring til, at vi i fremtidig overenskomstforhandlinger begynder at tale om 
krone-stigning fremfor procentstigning. 
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Et ønske om flere medlemsarrangementer også udover arrangementer om arbejdsmiljø. 
 
Et ønske om, at man som statsansat får et forum, hvor man i højere grad kan blive inddraget i 
foreningens arbejde for statsansatte. 
 
Godt at man vil sætte fokus på nye medlemmer, men der er også et behov for, at man får talt i 
klubberne om, at arbejdsmiljø ikke kun handler om sagstal.  
 
Katja kvitterede for de indkomne forslag.  
 
 
2 ændringsforslag: 
 

1. Region Øst skal understøtte positiv brug af digitalisering 
2. Regionen skal organisere aktive seniorer, der gerne vil bidrage til DS’ arbejde. 

 
De 2 ændringsforslag anbefales af bestyrelsen. 
 
Ændringsforslag 1 er vedtaget. 
Ændringsforslag 2 er vedtaget. 
 
Aktivitetsplan vedtaget enstemmigt.  

 
10. Disponering og vedtagelse af budgetter 2019-2020 v. regionsbestyrelsesmedlem 

Majken Tingstrøm 
 

Der forventes mere stabilitet. 
 
Der budgetteres med en fastansættelse af organiseringskonsulent. 
Der opnormeres med 1 konsulent i 2020. 
 
Der prioriteres i budgettet:  
 

- Supervision 
- TR-konference 
- Startseminar for ny RB 
- Socialrådgiverdage. 

 
Budgettet er enstemmigt vedtaget med undtagelse af én der undlod at stemme. 

 
11. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 

 
12. Valg: 

a. 12 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter 
Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. 
 

b. 2 kritiske revisorer 
Flora Gosh og Maiken Tingstrøm er valgt uden modkandidater. 

 
c. Til repræsentantskabet, herunder suppleanter 
40 stillede op 

 
13. Eventuelt 
Ingen ønskede ordet. 
 
14. Resultat af valg og afslutning v. regionsformand Rasmus Hangaard Balslev 
 
RB afstemning: 
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Katja Hoffmann Barfod 132 
Rikke Terney 123 
Mette Louise Brix 114 
Susanen Both 101 
Ernst Oskar Norrhäll 101 
Mie Backmann 101 
Peter Kruse Hedenborg 98 
Isabell Søndergaard Langhoff 93 
Toni Hauch Hansen Djurhuus 89 
Line Kabell Christoffersen 81 
Malene Sandie Hansen Thackrah 75 
Harald Jørgen Pedersen 75 
Suppleanter:  
Birgit Lone Larsen 73 
Linda Henriette Schäffer 66 
Anni Jessen Spiele 66 
 
 
REP afstemning: 
 
Katja Hoffmann Barfod 106 
Mette Louise Brix 105 
Susanne Both 90 
Signe Færch 90 
Rikke Helk 82 
Peter Kruse Hedenborg 75 
Roar Mohammed Johansen 69 
Mie Backmann 69 
Toni Hauch Hansen Djurhuus 65 
Marie Pallesgaard Vithen 62 
Christoffer Appel Hansen 62 
Vinnie Eliasen 59 
Rikke Janaki Troelsen 58 
Malene Sandie Hansen Thackrah 56 
Mia Heick 55 
Niels Ole Simonsen 53 
Stine Vesterdahl Flensted 52 
Annie Jessen Spiele 52 
Kim Oliver Jordan Kroman 51 
Mie Ryborg-Larsen 51 
Mai Birk Andersen 49 
Linda Henriette Schäffer 48 
Selina Bendix Petersen 45 
Lotte Bjørnstad Jacobsen 44 
Ulla Majken Tingstrøm 44 
Anna Sofie Vedersø Larsen 44 
Helle Jørgensen Gaba 39 
Christine Nørgaard Simonsen 37 
Helene Tandrup Hansen 36 
Nadia Priis Ludvigsen 36 
Suppleanter:  
Maria Kumari Lauridsen 35 
Martin Pedersen 34 
Nina Run Sigurdardottir Nielsen 33 
Lea Baharé Taghinejad-Fadakar 29 
Lotte Englund-Hansen 28 
Marianne Sommer 26 
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Annette Andersen 25 
Mette Simonsen 21 
Irena Hansen 19 
Maria Wemmelund Tiedemann 17 
 
 
 


