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Beretning til Beskæftigelsesfaggruppens generalforsamling  

 

Indledning 

Jeg vil i min beretning både kigge lidt bagud på det år, der er gået siden vi sidst var samlet til 
generalforsamling, og jeg vil også kigge lidt fremad på, hvad der venter i det kommende år. 

 

Beskæftigelsesområdet 

Beskæftigelsesområdet er under konstant forandring. Det er noget af det, jeg plejer at nævne, 
og det bliver næppe anderledes. Det er et vilkår, som følger med for alle os, som har valgt det 
som vores arbejdsområde. Og vi har jo valgt det, fordi det er et rigtig spændende område, 
uanset om det er på grund af eller på trods af alle forandringerne. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af 6 medlemmer og 1 suppleant, som deltager i 
møderne og arbejdet på lige fod med resten af bestyrelsen.  

 

Vi holder 4-5 møder årligt. Vi holder møderne forskellige steder i landet for at tilgodese, at vi 
er spredt geografisk. På møderne er der selvfølgelig ting, der skal besluttes eller planlægges, 
men vi har også altid nogle spændende faglige drøftelser. Jeg synes det er givende at være 
sammen med fagfæller, hvor det er faget – i vores tilfælde beskæftigelsesområdet – som er i 
fokus.  

 

Proces i bestyrelsen 

Vi har i det seneste år været i gang med en proces i bestyrelsen, hvor vi har arbejdet med 
faggruppens værdier, mål og handleplan. Vi arbejder også med, hvordan vi organiserer 
arbejdet i bestyrelsen, og fordeling af roller og ansvarsområder. Vi har lavet et årshjul, som I 
får/har fået udleveret. 



 

Kommunikation og synlighed er noget af det, vi arbejder med.  

 

Vi er jo som bekendt en meget stor faggruppe, og vores medlemmer arbejder med mange 
forskellige områder indenfor beskæftigelsesområdet. Det gør det svært at nå ud til alle 
medlemmer med emner, som er relevante for alle. Og det gør det svært for den enkelte at 
bruge de andre medlemmer af faggruppen f.eks. til sparring på en problemstilling, som den 
enkelte sidder med. Ind i mellem ville det f.eks. være hjælpsomt at forhøre sig om, hvordan 
man forholder sig til et eller andet konkret spørgsmål i andre kommuner. Det er mailinglisten 
ikke egnet til. I DS er der fokus på bedre kommunikationsplatforme. Lige nu er der et forsøg i 
gang i en af de små faggrupper med dannelse af netværksgrupper via medlemssystemet. Jeg 
glæder mig til at følge med i, hvordan det går, og om det er noget der kan bruges i vores 
faggruppe. 

Vi har i bestyrelsen talt om, hvordan vi kan blive mere synlige for Jer medlemmer. Vi har talt 
om at lægge referater af vores bestyrelsesmøder, evt. som uddrag, på hjemmesiden. Vi 
arbejder også med at få vores Facebook-gruppe ordentligt i gang. Og der er sikkert mange 
andre muligheder.  

Vi arbejder også med et nyhedsbrev, som skal udkomme 3-4 gange årligt.  

 

Faggruppeuddannelse 

Et par stykker fra bestyrelsen har deltaget i faggruppeuddannelse, som bliver afholdt hvert år. 
Vi har fordelt det sådan, at det er forskellige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget, for at 
så mange som muligt får muligheden. 

Fælles faggruppemøde 

Jeg deltog i fælles faggruppemøde i fredags, den 3. maj. Mødet bliver afholdt én gang årligt 
med deltagelse af et par bestyrelsesmedlemmer fra hver faggruppe. Det er altid inspirerende 
at møde bestyrelsesmedlemmer fra de andre faggrupper.  

Noget af dagen brugte vi på erfaringsudveksling i forhold til, hvad der optager os i faggruppen 
lige nu og hvordan vi arbejder med at engagere faggruppens medlemmer. Og derudover har vi 
arbejdet med faggruppesporet på Socialrådgiverdage i efteråret 2019.  

Temadage 

Her i foråret arrangerer vi i samarbejde med SDS en række fyraftensmøder om 
Beskæftigelsesindsatsen i en forandringstid med oplæg af Susanne Wiederquist. Det første 
møde fandt sted den 24. april i Aarhus, og det næste er den 8. maj i Odense. Vi prøver også at 
få aftaler med skolerne i København, Esbjerg og Aalborg om tilsvarende møder.  

Fyraftensmøderne har vist sig at være en stor succes. Vi skal selvfølgelig evaluere på, hvad 
det er, der tiltrækker så mange medlemmer, men et bud er, at det er en kombination af emnet 
og tidspunktet. 

Herudover planlægger vi at afholde to temadage sammen med HK om LISES Projektet, som 
handler om nye beskæftigelsespolitiske indsatser for udsatte grupper. Lige nu er det Mette 
Lauerberg, som arbejder med det sammen med HK, så hun kan fortæller mere om det. 
Temadagene bliver holdt den 12. september i Aarhus og den 23. september i København.  

 



Samarbejde med andre 

Ud over vores samarbejde med HK vil vi også rigtig gerne samarbejde med andre af DS’s 
faggrupper og regioner, klubber og SDS om afholdelse af temadage.  

Regionsgeneralforsamlinger og repræsentantskabsmøde 

Beskæftigelsesfaggruppen deltog sammen med andre faggrupper i en minireception på 
regionsgeneralforsamlingerne i region Øst og Syd. Begge steder var det en succes og gav en 
mulighed for helt uformelt at komme til at tale med medlemmer af faggruppen.  

Faggrupperne er herudover inviteret til at deltage med en gæst på Repræsentantskabsmødet, 
hvilket én fra bestyrelsen havde takket ja til i 2018. Der var til mødet fremsat et forslag om, at 
faggrupperne skal have plads i repræsentantskabet. Forslaget blev, desværre synes jeg, taget 
af bordet.  

Socialrådgiverdage 

På Socialrådgiverdage er der planlagt et fagligt spor bl.a. på beskæftigelsesområdet. 
Faggruppen arrangerer sammen med Revalideringsfaggruppen og Faggruppen for 
socialrådgiver ansat i fagbevægelsen en workshop, hvor temaet er samarbejdet mellem 
socialrådgivere på jobcentrene og socialrådgivere fra fagbevægelsen. 

Herudover er der som vanligt faggruppereception, hvilket plejer at være rigtig hyggeligt. Så 
det bliver det sikkert også i år.  

Praktikerseminar 

Én fra bestyrelsen (Anja) deltog i et Praktikerseminar, som blev afholdt i Toldbodgade midt i 
april. I seminaret deltog embedsmænd fra Finansministeriet og Børne- og Socialministeriet og 
en række DS-medlemmer. Der var desværre afbud fra Beskæftigelsesministeriet. Emnet for 
seminaret var den nye Hovedlov.  

Høringssvar og Ressourcegruppe  

Bestyrelsen bidrager med høringssvar og deltager i en ressourcegruppe på 
beskæftigelsesområdet 

 

 
5)                         Kassereren fremlægger regnskab / budget 
 

- Regnskab og budget er godkendt og vedhæftet.  
 

 
6)                         Indkomne forslag 
   

- Samarbejde på tværs af jobcenter 
 

- Faggruppeopdeling, el. lave små gruppe el. områder 
 

Bestyrelsen går videre med punkterne ved næste bestyrelsesmøde.  
 
 
7)                    Valg til bestyrelsen  
 
 



På valg i år er formand Hanne, næstformand Chopi og kasserer Christine på valg - alle 
genopstiller. Der har været kampvalg.  
 
Ny bestyrelsen: 
Rikke, Anja, Mette, Conny, Louise og Karina 
 
Suppleant: 
Christine, Lone, Susanne, Isabell, Michael, Hanne og Chopi 
 
Næste bestyrelsesmøde 17.06.19 i Odense 
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