DS Region Øst
31. marts 2020

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Tid: mandag den 30. marts 2020, kl. 16.00 til 18.30
Sted: Videomøde

Deltagere: Birgit Lone Larsen, Vibeke Pichard, Oskar Norrhäl, Harald Jørgen Pedersen, Katja
Hoffmann Barfod, Susanne Both; Mette Louise Brix, Anni Jessen Spiele, Isabell Søndergaard
Langhoff, Malene Sandie Hansen Thackrah, Camilla Kampmann, Mikkel Otto Larsen, Rikke
Terney, Toni Hauch Hansen Djurhuus og Rasmus Hangaard Balslev.

Afbud: Mie Backmann og Line Kabell Christoffersen.
Referent: Lene Kastaniegaard.

Referat
1.0

Godkendelse af dagsorden

2.0

Corona-smittefarens påvirkning i Region Øst - orientering
RB blev orienteret om Corona-smittefarens indvirkning på driften og aktiviteterne
i Region Øst, herunder henvendelser vedrørende situationen, den sideløbende
daglige drift og privatområdet, som pt er særligt udsat og derfor kræver en særlig
indsats. Alle tillidsrepræsentanterne er blevet kontaktet for en snak om
situationen og derudover vil alle nyansatte fra 1. januar blive kontaktet for en
snak om den særlige situation de om nyansatte er i.
RB-medlemmerne har en oplevelse af, at der fortsat er masser af socialt arbejde
og dermed både arbejde til de nyuddannede og et efterslæb, hvor det er vigtigt at
være opmærksomme på at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø.
Rasmus orienterede desuden om udskydelse af visse af regionens
medlemsarrangementer og om overvejelserne om kun at holde én Faglig
Fællesskabsdag henset til et ret presset efterår. For så vidt angår 1. maj, så
opretholdes arrangementet indtil videre, men med samtidige overvejelser om
alternative mødeformer for arrangementet. I skrivende stund er det ikke afgjort,
om Folkemødet på Bornholm opretholdes eller ej.
Anni oplyste supplerende, at medlemsmøderne OK21 også er udskudt til
afholdelse senere på året.
Endvidere forventer vi stadig at opretholde den regionale TR-konference den 8. og
9. juni.
Endelig opretholdes de annoncerede medlemsmøder om autorisation som
videomøder.

3.0

HB-mødet den 1. april 2020 – drøftelse
RB drøftelse følgende punkter på HB’s dagsorden:
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4.0

•

Solidaritetsfond, indstilling vedr. Nicaragua, hvor der ønskes større
transparens om mulighederne for at søge bistand.

•

Status på Barnet Først og mulighederne for at kandidere til funktionen som
socialfaglig og juridisk ekstern hjælp - også her er et ønske om
transparens.

•

Revision af sagstal og et ønske om endnu mere fokus på betydningen af
tyngde i sagerne.

Region Øst’ generalforsamling 2020 - beslutning
Forslag til dagsorden
RB-medlemmer har tidligere talt for, at ”Valg af fanebærer” indføres på
dagsordenen til GF. Det besluttes om dette skal effektueres.
Kampagne om valg til GF, RB, HB og REP
Det er vigtigt, at medlemmerne har viden om og opmærksomhed på valgene til
de politiske organer i DS. RB bør derfor overveje hvilke tiltag, der kan gøres for at
udbrede dette, her under form og budskaber i en evt. kampagne.
RB-medlemmerne opfordres på mødet til at meddele om de påtænker at
genopstille til RB.
Indstilling:
Det indstilles, at RB beslutter, om ”Valg af fanebærer” skal dagsordensættes på
GF2020.
Beslutning:
RB godkendte indstillingen med den tilføjelse, at RB’s forventninger til, hvad
posten indebærer, skal beskrives.
RB besluttede desuden at udskyde drøftelserne om en kampagne om valg til GF,
RB, HB og REP til næste RB-møde.

5.0

Region Øst’ regnskab for 2019 – godkendelse
Region Øst’ regnskab for 2019 udviser et under skud på 273 t.kr. og altså 81 t.kr.
ringere end budgetteret.
Forklaringen på årsresultatet er primært et merforbrug på
medlemsarrangementer, som kan tilskrives en meget positiv udvikling i både
antallet af medlemsarrangementer og tilslutningen til disse. RB er løbende blevet
orienteret herom.
Derudover er der enkelte andre afvigelser af forholdsmæssigt mindre karakter.
Alt i alt svarer regnskabet til formanden og kontorlederens forventninger.
Regionens egenkapital på 866 t.kr. blive nedskrevet årsresultatet og herefter
udgøre 593 t.kr.
Indstilling:
Det indstilles, at RB godkender regnskabet.
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Beslutning:
RB godkendte indstillingen.
6.0

Kandidater til FTF-A’s delegeretmøde 29. oktober 2020 – beslutning
FTF-A holder delegeretmøde hvert andet år og næste møde er den 29. oktober
2020 på Axelborg i København, kl. 9.30 – 15.00. DS er berettiget til at sende 16
delegerede samt 2-3 suppleanter til mødet.
HB vælger DS’ delegerede på sit møde den 1. april 2020 og til brug herfor ønskes
en indstilling på 3 kandidater fra hver region.
Indstilling:
Det indstilles, at RB udpeger mindst 3 kandidater til FTF-A’s delegeretmøde.
Beslutning:
RB udpegede Susanne Both, Toni Hauch Hansen Durhuss og Harald Jørgen
Hansen.

7.0

Forslag til vedtægtsændringer – orientering
RB nedsatte i januar 2019 en arbejdsgruppe bestående af Katja, Mie, Anni, Toni,
Susanne, Birgit, Harald og Rasmus, som over to møder har gennemgået DS’ love
og vedtægter med tættekam og på den baggrund ønsker at stille en række
forslag til vedtægtsændringer. RB skal drøfte forslagene med henblik på afklaring
af om hele RB kan tilslutte sig dem. Kort efter RB-mødet fremsendes oppebårne
forslag til DS’ sekretariat.
Forslagene er følgende
Frist for optagelse af emner på repræsentantskabets dagsorden forkortes
fra 5 til 4 uger.
Begrundelse: Der skal være bedre tid til at forberede REP-relevante emner, der er
fremkommet på de regionale generalforsamlinger. Samtidig giver forslaget
førstegangsdelegerede bedre forudsætninger for at indstille emner.
Frist for vedtægtsforslag forkortes fra 15. august til 4 uger.
Begrundelse: Der skal være bedre tid til at forberede vedtægtsforslag, der er
fremkommet på de regionale generalforsamlinger. Samtidig giver forslaget
førstegangsdelegerede bedre forudsætninger for at indstille vedtægtsforslag.
Ved valg til HB tilføjes valg af fuldtidsfrikøbte regionsnæstformænd fra
2021.
Begrundelse: Primært behov for mere nærværende politisk ledelse og lokalpolitisk
lobbyarbejde.
Notat til HBs budgetgruppe er vedlagt som bilag.
Forslaget afhænger af om REP tildeler budgetmidler til frikøbte regionsformænd.
Ansatte i DS, der er uddannede socialrådgivere og medlem af DS, får
mulighed for at stille op til fuldtidspolitiske poster i DS.
Begrundelse: Det kan være en barriere for medlemmers fagpolitiske engagement,
at man som ansat i DS ikke er valgbar. Det er muligt i andre faglige
organisationer at stille op som ansat.
I sammenhæng med forslaget skal vedtægterne for valgbarhed rettes, så det er
muligt for DS-ansatte med passivt DS-medlemskab at kandidere til
fuldtidspolitiske poster.
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Medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget
medlemskab af anden overenskomstbærende organisation, får mulighed
for at betale passivt medlemskab i DS og samtidig kandidere til politiske
poster i DS.
Begrundelse: Medarbejderne – herunder socialrådgiverne - i nogle faglige
organisationer kan påtvinges medlemskab af selvsamme organisation, såfremt
medarbejderne er ansat på såkaldt ”husoverenskomst”. Det betyder, at de skal
betale aktivt kontingent til den ansættende organisation. Som reglerne for
valgbarhed i DS er i dag, betyder det, at de pågældende socialrådgivere skal
betale 2 x aktivt fagforeningskontingent, hvis de vil bestride politiske poster i DS.
Dette anses for urimeligt.
Sekretariatet bedes inden REP afdække hvor stort, omfanget af medlemmer i
målgruppen er.
Punktet ”Eventuelt” udgår af minimumskravene til dagsorden for REP og
generalforsamlinger.
Begrundelse: Det giver ikke mening at stille krav om et Eventuelt-punkt, som
inviterer til udtalelser, der ikke er tid til at samle op på. I mindre fora kan punktet
have sin berettigelse, men ikke i forsamlinger med (ofte) over 100 deltagere.
Foruden de ovenstående forslag har andre forslag været oppe at vende uden at
blive tilstrækkeligt behandlet. Der vil være en opfølgende drøftelse af disse
forslag i arbejdsgruppen.
Indstilling:
RB tiltræder arbejdsgruppens vedtægtsændringsforslag.
Beslutning:
RB tilsluttede sig følgende forslag:
•

Ændrede frister for fremsættelse af forslag.

•

Ansatte i DS, der er uddannede socialrådgivere og medlem af DS, får
mulighed for at stille op til fuldtidspolitiske poster i DS.

•

Medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget
medlemskab af anden overenskomstbærende organisation, får mulighed
for at betale passivt medlemskab i DS og samtidig kandidere til politiske
poster i DS.

•

Punktet ”Eventuelt” udgår af minimumskravene til dagsorden for REP og
generalforsamlinger.

Desuden tilsluttede hovedparten af RB sig også forslaget om en fuldtidsfrikøbt
regionsnæstformand, mens et mindretal argumenterede for, at ressourcerne i
stedet skulle bruges til opnormering på konsulentsiden.
8.0

Eventuelt
• RB blev orienteret om opnormering på regionskontoret pr. 1. september 2020.
• Problemstillinger foranlediget af grænseaftale med HK for studenterstillinger
blev rejst.

Med venlig hilsen
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Rasmus Hangaard Balslev
regionsformand
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