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Deltagere: Isabell Søndergaard Langhoff, Katja Hoffmann Barfod, Line Kabell Christoffersen, 
Birgit Lone Larsen, Anni Jessen Spiel, Harald Jørgen Pedersen og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Ernst Oskar Norrhäll, Malene Sandie Hansen Thackrah, Mie Backmann, Rikke Terney, 
Susanne Both, Camilla Kampmann, Linda Henriette Schäffer, Charisma Fries, Mette Louise Brix 
og Toni Hauch Hansen Djurhuus 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Gæst: Controller, Lars Madsen, (under punkt 2.0), 3 ledermedlemmer fra Vordingborg 
Kommune (under punkt 5) 
 
Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden 

Da RB ikke var beslutningsdygtige under mødet blev punkterne 3, 4 og 10 efterfølgende 
behandlet pr. mail og der var tilslutning til de på mødet tilstedeværende RB-medlemmers 
tilslutning.    

 
2.0 DS’ økonomi – oplæg v. controller Lars Madsen 

Lars Madsen indledte med at orientere generelt om bestyrelsens ansvar og oplyste på 
forespørgsel, at DS’ revisorer ikke har nogen anmærkninger til DS’ regnskabsmæssige 
forretningsgange. 
Med det afsæt gennemgik Lars følgende: 
• Hvordan DS styrer økonomien via nøgletal, budgetlægning, kvartalsregnskaber og 

budgetrevisioner 
• Indtægter: kontingent, AKUT, annonce og finansielle. 
• Aktionsfond 
• Fordeling af kontingentindtægter på bl.a. medlemsservice, politiske aktiviteter, 

administration, uddannelse af tillidsrepræsentanter og kommunikation 
• Kvartalsregnskaber 
• Tal om DS 
• Egenkapitalens udvikling 
• Praktik vedrørende udlæg og transport mv. 

 
3.0 Regnskab 2018 – godkendelse 

Årsrapporten for 2018 udviser et overskud på 32 t.kr. Der var budgetteret med et 
underskud på 70 t.kr., så alt i alt resultatet er tilfredsstillende.  

 
Følgende synes dog særligt værd at bemærke:  
 

• Omkostningerne til generalforsamlingen blev 237 t.kr. højere end budgetteret, 
hvilket kan tilskrives det positive faktum, at 289 medlemmer tilmeldte sig 
arrangementet mod et forventet antal på 150. Som følge heraf forventes det, at 
der kommer en indstilling til revision af budgetpost i 2020. En sådan indstilling 
afventer dog, at vi når længere frem i planlægningen af generalforsamlingen.  
 

• De højere omkostninger, som var forbundet med generalforsamlingen modsvares 
af et mindre forbrug på medlemsarrangementer, klubtilskud og administration. 
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• Omkostningerne til regionens TR-aktiviteter blev ca. 80 t.kr. lavere end de 

tildelte AKUT-midler, hvilket kan tilskrives, at TR-rettede OK18-aktiviteter blev 
finansieret af DS’ centrale aktionsfond.  

På baggrund af regnskabet var regionens egenkapital ved indgangen til 2019 på 866 t.kr. 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender regnskabet for 2018. 

Beslutning: 
De tilstedeværende RB-medlemmer indstillede til mailbeslutning blandt resten af RB, at 
regnskabet 2018 godkendes. Indstillingen blev efterfølgende pr. mail godkendt af de øvrige 
RB-medlemmer. 

4.0 Budgetrevision 2019 og 2020 – beslutning 
Det af GF2018 vedtagne budget for 2019 med et budgetteret resultat på 29 t.kr. indstilles 
til revision med følgende begrundelse: 
 

• Opnormering af det administrative område med 13,5 timerfrem til udgangen af 
2020, således at området nu er normeret med 60 timer fremfor 46,5 timer.  

 
• Opnormeringen er foranlediget af en personaleudskiftning og en samtidig mulighed 

for ansættelse af en tidligere TR til dels det administrative arbejde og dels at 
aflaste konsulenterne i telefonserviceringen. Formålet var at skabe yderligere 
fleksibilitet til konsulenternes arbejdspladsrettede arbejde og dermed styrke det 
organiserende arbejde.  
 

• Med beslutning om opnormering af det administrative område blev det samtidigt 
besluttet, at den af HB besluttede opnormering af regionerne med 1 ekstra 
konsulent blev udskudt fra februar 2020 til september 2020 med henblik på 
finansiering af opnormeringen på det administrative område i 2020. 
 

• Den samlede merudgift på lønbudgettet som følge af opnormeringen på det 
administrative område og lønreguleringerne udgør i alt ca. 220 t.kr. i 2019. 

 
Budgetteret resultater for hhv. 2019 og 2020: 
Den foreslåede revision af budgettet afstedkommer et budgetteret underskud for 2019 på 
192 t.kr. og altså et resultat, der er 221 t.kr. ringere end det af GF18 vedtagne budget.  
 
Forventninger til lønbudgettet for 2021 og frem: 
Beslutningen om opnormering af det administrative område er som nævnt tidsbegrænset 
frem til udgangen af 2020 og medmindre regionen inden da tildeles midler, som gør det 
muligt at forlænge ordningen eller gøre den permanent, vil området efter 2020 være 
normeret som tidligere, svarende til ca. 45-47 timers arbejdskraft.  
 
For at regionen også efter 2020 kan friholde flest mulige ressourcer til det direkte 
medlemsrettede arbejde, som konsulenterne udfører, arbejder administrationen pt. på at 
optimere det administrative arbejde mest muligt. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender forslag til budgetrevision for 2019. 

Beslutning: 
De tilstedeværende RB-medlemmer indstillede til mailbeslutning blandt resten af RB, at 
budgetrevisionen for 2019 og 2020 godkendes. Indstillingen blev efterfølgende pr. mail 
godkendt af de øvrige RB-medlemmer. 
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5.0  DS’ arbejde med lederområdet - drøftelse  

DS organiserer 832 socialrådgiverledere og heraf er de 316 tilknyttet Region Øst. På mødet 
giver konsulenterne, Mette Glud Holm, og Peter Westberg, RB indsigt i dels den regionale 
indsats for ledermedlemmerne og dels tværgående indsatser i regi af DS2022. 
 
Drøftelse: 
På baggrund af oplægget kom RB og de 3 inviterede ledermedlemmer med input til, 
hvordan DS kan styrke sit arbejde på lederområdet. Bl.a. blev følgende nævnt: 
 
• Mere tydelighed på tilbud om sparring på lederrollen og arbejdsmiljø mv. Her kan DS 

stå stærkt pga kendskab til ledermedlemmets personalegruppe og kan fx dele de gode 
erfaringer fra andre kommuner. 
 

• Det synes problematisk, at der ikke er noget alternativ til fraværet af klubbens faglige 
fællesskab og mulighederne for at skabe noget synergi ved i højere grad at involvere 
ledermedlemmerne i noget af klubarbejdet bør afdækkes. 
 

• Tilbud til ledere, som de ikke selv skal være opsøgende på. 
 

• Mere opsøgende på løn. 
 

• Støtte til ledermedlemmernes generelle personaleledelse? 
 

• Netværk vil være et godt tilbud. 
 

• Sparring på socialrådgiverlederens styrker og muligheder i lederarbejdet, fx i forhold til 
– og arbejdsmiljø- og investeringspolitikken. 
 

• Mere tydelighed på DS’ lederpolitik. 
 

• Undersøge, om DS’ ledersektion ligger inde med et koncept for facilitering af netværk.  
 

Konklusion: 
Lederkonsulenter, kontorleder og regionsformand behandler de enkelte input/forslag for 
overvejelse af, hvordan DS enten regionalt eller nationalt kan arbejdes videre hermed. RB 
vil efterfølgende blive orienteret og om nødvendigt bedt om stillingtagen til fremtidige 
regionale aktiviteter.  
 

6.0 Lokale aftaler om introduktionsforløb – drøftelse/beslutning 
Det følger af RB’s aktivitetsplan for 2018-2020, at der som led i arbejdet med at 
understøtte socialrådgivernes arbejdsmiljø arbejdes for ”Flere lokalaftaler for 
introduktionsforløb for nyuddannede socialrådgivere”. I forlængelse heraf fremgår det, at 
der ved aktivitetsplanens vedtagelse ikke var et fuldt overblik over omfanget af 
lokalaftaler, men at der formodedes at være få. 
 
Som opfølgning herpå og med henvisning til materiale, som KL og Dansk 
Socialrådgiverforening har lavet sammen som led i overenskomstprojektet ”Nøglen til en 
god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne” er konsulenterne spurgt til 
udbredelsen af lokalaftaler om intro- og mentorordninger. Tilbagemeldingerne var 
følgende: 
 

• Materialet er tilsyneladende kun benyttet ét sted, København Borgercenter 
Handicap, og det har taget 2 år at omsætte det til praksis. Der er flere 
udfordringer forbundet med ordningerne bl.a. arbejdspladsens manglende 
kapacitet og ressourcer. 
 

• Materialet er ikke kendt blandt tillidsfolkene. 
 

https://www.socialraadgiverne.dk/job-og-karriere/introduktions-og-mentorordninger/
https://www.socialraadgiverne.dk/job-og-karriere/introduktions-og-mentorordninger/
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• Materialet er omfangsrigt og tidskrævende, hvilket opleves som en barriere for, at 
TR sætter sig ind i det og overvejer brugen af det.  
 

• Der er eksempler både på arbejdspladser, hvor introduktionen af nyuddannede 
fungerer fint, og hvor den ikke er velfungerende.  

 
Som supplement hertil kan oplyses, at RB’s og HB’s ringerunde til de nyuddannede gav 
indtryk af, at de fleste finder sig godt introduceret til arbejdet, om end nogle oplever at få 
en stor arbejdsmængde meget tidligt i ansættelsen.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter og eventuelt beslutter, hvordan regionskontoret arbejder 
videre med indsatsen for udbredelsen af lokalaftaler om introduktionsforløb. 
 
Drøftelse: 
Rasmus orienterede om, at der foreløbigt arbejdes for, at: 
 

• udbrede viden om materialet om intro- og mentorordninger 
• tydeliggøre muligheden for at indgå lokal aftaler 

 
Rasmus lagde herefter op til, at RB beslutter, om der skal iværksættes yderligere 
initiativer. 
 
RB’s egne erfaringer svarede nogenlunde til de i indstillingen beskrevne erfaringer, om end 
at der flere steder er i hvert fald en praksis med mentorordninger. 
 
Desuden blev følgende foreslået: 
 

• at tillidsfolkene får til opgave at afdække forholdene på egen arbejdsplads forud 
for, at et sådan emne drøftes på fx en TR-temadag,  
 

• at de nyuddannede indkaldes til et møde i regionen ca. ½ år efter jobstart for en 
drøftelse af, hvordan det er gået og hvordan DS bedst kan hjælpe dem fremover 
og 
 

• at styrke tillidsfolkenes eller øvrige kollegers arbejde for at understøtte den gode 
introduktion på arbejdspladsen. 

 
Beslutning: 
På baggrund af drøftelserne besluttede RB, at DS’ arbejde for medlemmer, der er i 
overgang mellem at være studerende og færdiguddannede, temasættes på et kommende 
RB-møde.  
 
Udover at styrke formidlingen til og opmærksomheden hos tillidsfolkene på muligheden for 
lokalaftaler samt at fortsætte ringedagene for at følge udviklingen fandt RB ikke grundlag 
for at afsætte yderligere ressourcer til arbejdet for lokalaftaler.  

 
7.0 RB’s rolle i arbejdsmiljøresolutionen – drøftelse/beslutning 

På politikerskolen den 29. og 30. januar 2019 blev RB præsenteret for forslag til 
målsætninger for det organiserende arbejde. Disse målsætninger justeret en anelse og på 
sit møde den 11. og 12. marts 2019 vedtog HB målsætningerne. 
 
Siden har FU den 10. april 2019 besluttet en prioritering af målene, sådan at vi prioriterer 
at udvikle strategier for mål: 
 

• 1: Flere faglige successer 
• 4: Mindre arbejdspres og stress 
• 5: Mere trivsel og kollegaskab 

 
Desuden en prioritering af de understøttende mål: 
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• 7: Tillidsvalgtes strategiske kapacitet skal styrkes 
• 8: Ledernes arbejdsmiljø skal styrkes 

 
Det giver sig selv at en stor del af implementeringen af målsætningerne vil foregå regionalt 
og dermed med et regionalpolitisk ansvar. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter og eventuelt beslutter sin rolle i arbejdet med omsætning af 
arbejdsmiljøresolutionens målsætninger. 
 
Med udgangspunkt i de af FU prioriterede mål drøftede RB, hvordan der regionalt kan 
støttes op om målene 1 og 4. 
 
Mål 1 – Flere faglige successer: 

• Hænger nært sammen med omdømme og udbredelsen af de faglige successer, der 
allerede er. Vi skal blive bedre til at opsamle og formidle de gode faglige successer 
fx i nyhedsbreve og sociale medier og via TR-netværk, ledermedlemmer og 
klubber. 

 
Konklusion: 
Regionen skal opsamle de gode og dagligdags eksempler til deling og inspiration og med 
henblik på formidling i et bredere perspektiv.  
 
Mål 4 – Mindre arbejdspres og stress: 

• Lokale indsatser for at dække fravær ind for at undgå en øget belastning ved 
tilbagevenden til arbejdspladsen. 

• Italesættelse af behovet for prioritering og vigtigheden af at sige til og fra. 
• Stress er en kompleks størrelse og det må aldrig forsimples. 

 
Konklusion: 
Regionen skal arbejde for, at medlemmerne får en opmærksomhed på de rettigheder og 
muligheder, de som lønmodtagere har til at sige fra kollektivt såvel som individuelt.  

 
Beslutning: 
Regionskontoret arbejder videre med inputs og forslag vedrørende mål 1 og 4. De øvrige 
mål vil blive behandlet på et kommende RB-møde.  
 

8.0 Studietur til RB i Nord eller Syd – drøftelse 
 Punktet udskydes til næste RB-møde. 
 
9.0 TR-dækning på regionens arbejdspladser – drøftelse 

Det følger af RB’s aktivitetsplan for 2018-2020, at der som led i arbejdet med bedre 
organisering og flere aktive medlemmer skal arbejdes for, at ”Der skal vælges TRer, FTRer 
og klubbestyrelser, hvor det er muligt.” I forlængelse heraf fremgår det, at pr. 17. 
september 2018 på det kommunale og regionale område var andelen af mulige TRer 89 % 
(175 ud af 196). Andelen af mulige FTRer er ligeledes 89 % (41 ud af 46). 
 
I bilag 10.2 er en oversigt over TR-dækningen på regionens kommunale og regionale 
arbejdspladser suppleret med konsulenternes oplysninger om evt. bredere TR-
dækningsområder, dvs. om områder som umiddelbart fremstår uden TR-dækning i 
virkeligheden er dækket ind via TR’er valgt på andre områder.  
 
Konsulenterne har kontinuerligt fokus på at sikre en høj TR-dækning og som det fremgår 
af skemaet er der flere steder iværksat processer for at få valgt TR på ikke-dækkede TR-
områder.  
 
For så vidt angår de private arbejdspladser vil RB blive orienteret om status på et senere 
møde, idet opgaven med TR-dækning på disse arbejdspladser hænger nært sammen med 
OK-dækning og dermed har en anden og mere kompleks karakter. 
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Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter om oversigten over status på TR-dækning på regionens 
kommunale og regionale arbejdspladser giver anledning til tiltag fra politisk side. 
 
Drøftelse: 
Rasmus orienterede om, at TR-dækningen ifølge den vedhæftede oversigt er på 91% og 
dermed 2%-point bedre end opgørelsen forud for GF2018. 
 
Beslutning:  
RB var enige om at fastholde opmærksomheden på at sikre TR-dækning uden dog at 
iværksætte yderligere tiltag.  
 

10.0 Klagesag – lukket punkt – beslutning 
 
11.0 Eventuelt 

RB-medlemmer, som vil deltage i Socialrådgiverdage på regionens regning, kan tilmelde 
sig arrangementet på hjemmesiden og få udgiften svarende til overnatning i 
dobbeltværelse refunderet hos DS. Kvittering for tilmelding skal sendes til administrativ 
medarbejder, Annemette Aagaard på mail ana@socialraadgiverne.dk.  
 
RB er desuden velkommen til at deltage på TR-konferencen den 2. og 3. september 2019. 
Konferencens temaer bliver arbejdsmiljø, overenskomstforhandlinger og politisk 
indflydelse.  
 
Rasmus orienterede desuden om status på sag om brud på MED-aftalen i Gribskov 
Kommune. 
 
Endelig undersøger Isabell Søndergaard Langhoff undersøger mulighederne for at næste 
RB-møde holdes på Jobcentret på Lærkevej. 

 
 
  

mailto:ana@socialraadgiverne.dk
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Orienteringspunkter: 
 
12.0 Regnskab for 1. kvartal 2019 
  
 
 
 
 
Referat af mailbeslutning af 22. marts 2019 
 
Ansøgning om klubtilskud  
Indstilling: 
Socialrådgiverklubben i Roskilde Kommune ansøger om 5.000 kr. i ekstraordinært tilskud til deres 
kommende generalforsamling. Tilskuddet skal bl.a. gå til betaling af oplægsholder, som holder foredrag 
om bl.a. den forandringsparate arbejdsplads og sætter forandring, humor og arbejdsglæde på 
dagsordenen.   
 
RB har afsat kr. 40.000 til klubtilskud og på tidspunktet for ansøgningens behandling er der alene bogført 
kr. 10.000 efter bevillinger af ordinært tilskud til klubben i Københavns Kommune og således resterer der 
ca. kr. 30.000 til resten af 2019. Erfaringen er, at der de seneste mange år har været et underforbrug på 
de af RB afsatte midler til klubtilskud. 
 
Ansøgningen er meget velargumenteret og der redegøres fint for økonomien, hvorfor det indstilles, at RB 
godkender ansøgningen.  
 
Beslutning: 
RB godkendte beslutningen.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


