Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Beskæftigelse
d. 17. juni 2019 i Odense
Tilstede: Michael. Chopi, Hanne, Connie, Flemming, Christine og Mette
Bertelsen fra Dansk Socialrådgiverforening.
Afbud: Rikke, Anja, Louise, Susanne, Lone, Mette og Isabell
1. Valg af mødeleder
Hanne
2. Valg af referent
Christine
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Karina er stoppet i bestyrelsen. Hanne Sørensen er derfor indtrådt i bestyrelsen.
4. Valg af formand
Konstitueringen udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være flere
bestyrelsesmedlemmer tilstede.
5. Valg af kasserer
Udsættes. Se under punkt 4.
6. Opsamling fra generalforsamlingen
Der er snak om formanden skal vælges direkte på generalforsamlingen, spørgsmålet
kræver en grundig diskussion. Mette undersøger i forhold til andre faggrupper.
Edda var god, lokalet var ikke så velegnet. Fantastisk at så mange stillede op til
bestyrelsen, over halvdelen af de fremmødte stillede op. Vi ser alle frem til samarbejdet
i den nye store bestyrelse.
7. Nyt fra DS
De vejledende sagstal skal tages op til efteråret i DS. Kompleksiteten i sagerne kan
også være med til at stresse selv om man har færre sager.
Mette B. skal hilse fra Mette L. Spændt på regeringsgrundlag og kommende minister.
Stå fast på FØP FLEX, sygedagpengereformen kan der afklares på 22 uger. Vi har
forberedt et brev til den kommende minister. Efter sommerferien skal vi kigge på
arbejdsevnebegrebet, andre perspektiver ind i det end timer, hvor skal det placeres.
Hvordan mener vi som socialrådgivere det kan/skal defineres. Mette L. vil sikkert
foreslå temadiskussion. Møder med STAR om vejledning til den nye LAB-lov
(forenkling). Mette vil gribe fat i os. Vi vil få den i høring. Mette L. følger ”Flere skal
med”. Vi taler om, hvem der er med i ”Flere skal med” både 1 og 2, så sidder I derude
og er med i både 1 og 2 så meld ind til Mette L hvordan det går.
Nyt fra Mette B: Er i gang med at udvikle et-årigt udviklings-/læringsforløb for
faggrupper. Mette vil gerne arbejde med udviklingsforløbet sammen med os. I forløbet
skal vi arbejde med ”Hvad vil vi gerne arbejde med/udvikle. Mette har tænkt/forestiller
sig, at deltage i bestyrelsesmøderne i et år, hvor vi afsætter et par timer på møderne til
at arbejde med forløbet. Evt. have en undergruppe der også arbejder mellem
bestyrelsesmøderne.

AMR-resolutionen (mere fag og mere arbejdsglæde) vedtaget på REP mødet. Kampagne
i efteråret, enkeltmedlemmer, arbejdspladser og DS valgte politikere. Skabe lidt
rabalder i forhold til arbejdsvilkår. DS være med til at komme ud på arbejdspladser. En
anden fortælling, den positive fortælling.
8. Socialrådgiverdage Temaet i år ”Sammen om en ny fortælling.”
Faggruppespor. Hanne var i gruppe sammen med fagbevægelsen og Reva-faggruppen
på faggruppemødet i år. Ideen var arbejde med det gode samarbejde mellem
sagsbehandler fra jobcenteret og bisidder fra fagforeningen. Planen var at lave en
workshop sammen, men faggruppen Fagbevægelsen har meldt helt fra til
Socialrådgiverdage.
Der er 3 modeller i spil
1. ”Det gode samarbejde” jobcenter, a-kasse, fagforening
2. Nyt emne
3. Værter på en workshop der allerede er planlagt
Der gives én friplads til Socialrådgiverdage til de der laver en workshop på én time og
to fripladser til en workshop på 2 timer. Hvis oplægsholder skal have honorar, træder
det i stedet for én friplads. Det betyder, at hvis vi selv arrangerer en workshop, får vi
én eller to fripladser afhængig af varighed og evt. honorar til oplægsholder. Hvis vi er
værter på en allerede planlagt workshop får vi ingen friplads.
Taler om nyt emne samarbejde med lægerne. Vi er bundet op af lovgivning. 2
forskellige blikke på/paradigme at se det på. Vi har en læge i tankerne og Edda. Mette
B. arbejder videre på det nye emne med det gode lægesamarbejde.
30. oktober om eftermiddagen skal workshoppen afholdes.
Faggruppen har mulighed for at betale for deltagelse i Socialrådgiverdage for to
medlemmer af bestyrelsen/suppleanter. De der ønsker at komme i betragtning til én af
de af faggruppen betalte pladser skal give besked til Mette B. Hvis der er mere end to
foretager Mette lodtrækning.
Husk først at undersøge muligheden for betaling på anden vis, f.eks. af arbejdsgiver,
via regionsbestyrelse el.lign.
Vi taler om receptionen på Socialrådgiverdage til næste bestyrelsesmøde. Har du
allerede nu gode ideer til aktiviteter ved receptionen så husk dem til næste møde
9. Kommende bestyrelsesmøder. Der er planlagt bestyrelsesmøde den 30. september
og den 22. november. Er der behov for ændring af datoerne?
Til mødet d. 30. september er der konstituering af den nye bestyrelse, årshjul 2020,
planlægning af reception på socialrådgiverdage, hvilke temaer skal vi have på vores
bestyrelsesmøder. Herudover skal vi begynde at arbejde med det forløb, som er omtalt
i punkt 7.
10.Evt.
Flemming kommer til næste bestyrelsesmøde d. 30. september.
Vi talte kort om muligheden for SKYPE møder som foreslået af Louise, og var enige om,
det kunne være en mulighed, hvis der skulle tages beslutninger, men at det ikke er så
velegnet til procesforløb.
Michael fortæller, at han har rejst i deres HovedMED om, de har grund til bekymring
ovenpå fyring af socialrådgiver i Herning kommune, hvor det var byrådet, der fyrede

hende. Michael opfordrer til, at andre også bringer det op i deres HovedMED, så der
kommer fokus på problematikken generelt i hele landet. det ikke kun er DS, der kører
sagen. Han har givet opfordringen videre i det TR-netværk, han er med i.
Referent
Christine

