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Referat      
 
1.0 Finansiering af frikøbte regionsnæstformænd – beslutning 

I HB er der bred enighed om, at det politiske niveau i regionerne bør udvides med frikøbte 
næstformænd. Der arbejdes på at forelægge REP20 to modeller: 
 

1) Regionsnæstformændene tiltræder en gang i 2021, således at der derfor første 
gang skal holdes særskilte valg til disse poster  
 

2) Regionsnæstformændene tiltræder efter REP 2022, således at posterne indgår i de 
normale valghandlinger i 2022 

  
Såfremt model 2 vælges, kan udgiften (samt udgifterne til HBs øvrige budgetønsker) 
dækkes med almindelig løn- og prisfremskrivning af kontingentet (550 kr. pr. mnd. i 2021 
og 561 kr. pr. mnd. i 2022). 
 
Vælges model 1, skal der findes yderligere finansiering enten ved et endnu højere 
kontingent eller ved at der trækkes på formuen. Det ligger i kortene, at en yderligere 
finansiering delvist bør dækkes af regionernes formuer. Hvis valget skal gælde fra 1. 
august 2021 og regionerne skal dække 50 %, betyder det en engangsudgift på ca. 160.000 
kr. pr. region. 
  
Pr. 1. januar 2020 var regionens egenkapital på 593 t.kr. og vi budgetterer med et 
underskud 49 t.kr. i 2020. Coronakrisen har imidlertid medført en del aflyste aktiviteter og 
derfor forventes det, at årsresultatet for 2020 bliver bedre end budgetteret. 
 
Det vil unægtelig gøre en betydelig forskel for nærheden og synligheden på 
arbejdspladserne/studiestederne at vi har en ekstra frikøbt politiker allerede fra næste år, 
men jeg har naturligvis brug for, at vi drøfter RBs villighed til en regional medfinansiering.  

 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter en økonomiske ramme for medfinansiering af frikøbte 
regionsnæstformænd for perioden 1. august 2021 til ordinært valg 2022.  
 
Rasmus supplerede indstillingen med at informere om en udvikling i medlemstallet, som er 
en anelse mere negativ end ventet og at der alt andet lige fortsat bred opbakning i HB til 
frikøbte regionsnæstformand.  
 
Beslutning: 
RB besluttede, at Region Øst kan medfinansiere op til 200 t.kr. af udgiften til 
regionsnæstformændene, hvis REP20 træffer beslutning om frikøbte regionsformænd med 
virkning fra 1. august 2021. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 

DS Region Øst 
18. august 2020 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: mandag den 17. august 2020, kl. 20.00 til 21.00  
 
Sted: ZOOM, https://zoom.us/j/92369931640?pwd=OEx6MTJhSlhzRXVaNG45a0N4bks1QT09  
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