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Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  
 
 
2.0 Medlemsarrangementer frem til sommer 2020 - beslutning 

På RB-seminaret den 8. og 9. januar 2019 vedtog RB, at medlemsarrangementer med ne-
denstående temaer skulle afholdes: 
 

• Belastningspsykologi 
• OK21 

 
Arbejdsgruppen vedrørende OK21 har skitseret et mere specificeret forslag til afvikling af 
medlemsarrangementer vedrørende OK21 til drøftelse, jf. bilag 2.2.   
 
Derudover foreslås følgende medlemsarrangementer frem til sommeren 2020: 
 

• Kvindeøkonomien 
• Fra dokumentation til læring 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at oplægget til medlemsarrangementer om OK21 drøftes. 
 
Det indstilles, at RB beslutter at iværksætte medlemsarrangementerne om dokumentation 
og kvindeøkonomi samt beslutter hvornår de bedst placeres i perioden frem til sommeren 
2020. 
 
Drøftelse: 
Arbejdsgruppen vedrørende OK21-medlemsmøderne orienterede om sine overvejelser bag 
forslaget til tilrettelæggelsen af møderne. 
 
Beslutning: 
For så vidt angår OK21-medlemsmøder kom RB med bemærkninger til OK21-
medlemsmøderne, herunder 1) at det bør overvejes, om OK-spillet med fordel kan anven-
des til møderne og 2) at tidsplanen for udtagelse af OK-krav ikke er realistisk, da kravene 
er udtaget inden hhv. GF og REP.  
 

DS Region Øst 
17. september 2019 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: mandag den 16. september 2019, kl. 16.00 til 19.30 
 
Sted: Toldbodgade 19B, Baghuset, mødelokale A, 1253 København K 
 
 

 



2 
 

For så vidt angår medlemsarrangementer om hhv kvindeøkonomien og fra dokumentation 
til læring afviste RB indstillingen hertil. 

 
3.0 HB-mødet den 24. og 25. september 2019 - drøftelse 

Næste HB-møde afholdes den 24. og 25. september 2019 og på mødet har RB mulighed 
for at komme med sine input til dagsordenen for mødet. 
 
Drøftelse: 
Følgende punkter blev drøftet: 

• DS’ arbejde med børn og unge. Her lægges bl.a. op til snarlige regionale med-
lemsmøder om ”fagligheden i et investeringsparadigme”. 

• ”Broen til Fremtiden” vedrørende den principielle diskussion af DS’ engagement i 
klimadebatten og som RB gav sin opbakning til. RB opfordrede desuden til, at DS 
også internt arbejder for et mere klimavenligt forbrug.  

• Ressourcegruppen på uddannelsesområdet, hvor RB især gav udtryk for et ønske 
om, at utilstrækkelig praktik samt ringe vilkår på studierne bør inddrages i debat-
ten. Desuden udspandt der sig en drøftelse om dilemmaerne i arbejdet for en auto-
risation. 

• Selvstændiges brug af DS’ logo. 
 

4.0 Nyuddannedes overgang fra studie til job – debat 
På RB-mødet den 27. maj 2019 drøftede RB mulige indsatser for at styrke overgangen fra 
nyuddannet til job og besluttede at sætte temaet på dagsordenen på det kommende møde. 
På dette møde følges der op på drøftelserne med henblik på at pege på konkrete forslag til 
at styrke overgangen fra nyuddannet til job.  

 
 Drøftelse: 
 Punktet blev udskudt til RB-mødet den 15. november 2019. 
 
5.0   Eventuelt 

• Mandag den 7. september 2019 afholdes ringeaften til DS’ dimittender for en drøf-
telse af deres entre i socialrådgiverfaget. 

• RB blev spurgt til sted for afholdelse af næste RB-møde. 3F Vestegnen er en mu-
lighed. 

• De RB-medlemmer, der er involveret i DS’ internationale arbejde, orienterede fra 
seneste møde i arbejdsgruppen, herunder om World Social Work Day, som er den 
tredje tirsdag i marts og programsættes til næste RB-møde. 

• Der er stadig masser af ledige pladser til Socialrådgiverdage og RB opfordres til at 
sprede det gode budskab. 

• Anni, Charisma og Isabell tilbød fælles transport til Socialrådgiverdage. 
• Charisma mindede om at benytte fanen til diverse arrangementer og demoer. 
• Da titlen som fanebærer er meget ærefuld bør det være en post, man vælges til på 

GF. 
• Arrangementet om belastningspsykologi afholdes den 14. november 2019.  
• Beslutningen om at anvende medlemmer fra seniorsektionen til supervision til TR-

netværkene har været særdeles succesfuld. 
 
6.0 Kampagne om bedre arbejdsmiljø 

DS’ arbejdsmiljøresolution er kommet dertil hvor medlemmerne skal engageres bredt i at 
sprede fortællinger om deres arbejdsmiljø og anspores til at handle på ønsket om et bedre 
arbejdsmiljø. 
 
Det er håbet, at RB-medlemmer over hele landet bidrager til at løfte budskabet om kam-
pagnen i de forskellige fysiske og virtuelle fora, I kommer, og fungerer som meningsdan-
nere. 
 
Drøftelse: 
RB udtrykte tilfredshed med at blive inddraget, men der er en bekymring for konsekven-
serne af at dele fortællinger om dårligt arbejdsmiljø både i forhold til medlemmerne og RB-
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medlemmerne selv, som jo ikke nødvendigvis nyder samme beskyttelse som tillidsvalgte 
medlemmer. 
 
Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, hvordan arbejdsmiljøproblemerne frem-
stilles og at man kun kommer med fortællinger, som man også vil stå til ansvar for over for 
ledelsen. Ligeledes bør man overveje, om fortællingerne risikerer at få en selvforstærkende 
effekt. 
 
Kendskab til rammerne for ytringsfrihed er også relevant at bringe i spil, når medlemmer-
nes skal understøttes i dele deres historier. 
 
En konkret mulighed er at kontakte tillidsvalgte for at understøtte dennes arbejde i at få 
fortællingerne frem. 
 
Kampagnens udfordring er også, at vores arbejdsfelt ikke nyder lige så stor sympati i of-
fentligheden som fx det pædagogiske arbejde. 
 
En anden konkret mulighed er, at fortællingerne samles ind og formidles kollektivt og i 
anonymiseret form.  
 
Rasmus gjorde opmærksom på, at RB-medlemmernes opgave i høj grad handler om, at 
understøtte at fortællingerne i generel form kommer frem. En konkret måde at gøre det 
på, er at kontakte DS’ tillidsvalgte og i dialog med denne drøfte mulighederne for at dele 
fortællinger fra den konkrete arbejdsplads. 
 
Endelig mindes RB om, at der altid kan hentes hjælp i DS’ kommunikationsafdeling. 
 
Konklusion: 
RB’s bekymringer og overvejelser bringes til HB for dennes stillingtagen hertil. Herefter 
orienteres RB om HB’s drøftelser og hvilke konkrete forslag til det regionale arbejde, som 
disse giver anledning til. 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


