
 

Opstillingsgrundlag 
 

Genopstilling til Regionsbestyrelsen. 
 
Jeg er 64 år gammel og uddannet socialrådgiver i 1981 på Den Sociale Højskole 
i Esbjerg, som skolen hed dengang. Jeg bor i Sønderjylland og arbejdede de 
første år i flere forskellige sønderjyske kommuner med det sociale område 
bredt, altså både kontanthjælp og børneområdet. Jeg har arbejdet i Bredebro 
kommune siden 1986 og efter kommunesammenlægningen i januar 2007 i 
Tønder Kommune. Jeg arbejder med borgere, som er kommet i 
jobafklaringsforløb. 
 
Jeg har været fagligt aktiv i Dansk Socialrådgiverforening (DS) siden jeg blev 
uddannet. 

• Jeg har været medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Sønderjylland fra 1981, de sidste 5 år som 
kredsformand, og fra regionaliseringen i DS-medlem af regionsbestyrelsen.  

• Jeg har været tillidsrepræsentant (TR) i Arbejdsmarkeds-afdelingen i Tønder Kommune fra 
januar 2007 til marts 2016. 

• Jeg er bestyrelsesmedlem i Beskæftigelsesfaggruppen i DS.  
• Jeg har været valgt til Hovedbestyrelsen i DS i samlet 8 år frem til for 8 år siden. 

 
Når jeg genopstiller til regionsbestyrelsen, er det først og fremmest, fordi jeg stadig synes, at arbejdet 
i regionsbestyrelsen er utroligt spændende og berigende, og at jeg har noget at bidrage med. For mig 
er det at være fagligt aktiv en del af det at være socialrådgiver. Jeg oplever det at være af sted til 
eksempelvis bestyrelsesmøder som et pusterum i en travl hverdag. Derfor prioriterer jeg højt at 
komme til alle møderne og bestræber mig også på at være godt forberedt.  
 
Jeg har et indgående kendskab til DS som organisation. For mig er det vigtigt, at organisationen DS 
hænger sammen. At det er klart defineret, hvor i organisationen den enkelte opgave skal løses, og at 
DS’ ressourcer er fordelt hensigtsmæssigt i forhold til opgaveløsningen. Den sammenhæng kan jeg 
bidrage med, fordi jeg ud over arbejdet i regionsbestyrelsen også har erfaring med arbejdet i 
hovedbestyrelsen og i en faggruppe. 
 
Jeg kan bidrage til arbejdet med at styrke samarbejdet mellem faggrupperne og regionerne, fordi jeg 
som regionsbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i en de største faggrupper så at sige har ”et ben 
i hver lejr”. 
 
Der er ikke som sådan nogle af de områder, DS arbejder med, som ikke interesserer mig. Men dermed 
ikke være sagt, at der ikke er områder, som interesserer mig mere end andre, og hvor jeg kan bidrage 
mest. 
 
Det gælder beskæftigelsesområdet, selvfølgelig især sygedagpenge-/jobafklaringsområdet, som er det, 
jeg arbejder med til daglig. Jeg ved på godt og ondt, hvad det betyder at have ordentlige arbejdsvilkår, 
bl.a. et passende antal sager (eller ikke at have det). Og jeg ved, hvordan den stadige strøm af 
reformer og nye IT-systemer præger hverdagen i et jobcenter.  
 
Arbejdsmiljøet er et område, som det er afgørende at have fokus på. Besparelser i kommunerne med 
et øget arbejdspres for socialrådgiverne sætter ønsket om at gøre et godt social-fagligt arbejde under 
pres. Derfor er det vigtigt, at regionen og regionsbestyrelsen arbejder for at sikre, at både TR og 
Arbejdsmiljørepræsentanter har så gode vilkår som muligt. 
 
Ved at vælge mig til regionsbestyrelsen får I et bestyrelsesmedlem, som deltager aktivt i 
bestyrelsesmøderne, sikrer kontinuitet, sammenhæng og geografisk spredning og trækker på 
erfaringer fra arbejdsplads, arbejdet som TR og arbejdet i en faggruppe. Kontinuitet er afgørende ikke 
mindst i den kommende valgperiode, fordi vi ved, at vi får en ny regionsfor-mand. Med min 
mangeårige erfaring i DS kan jeg være med til at hjælpe den nye formand godt i gang med arbejdet.  
 
Hanne Sørensen 


