
 

 

 

Lillian Steenberg Hansen 

Socialrådgiver Aalborg Kommune 

 

Jeg stiller op til Repræsentantskabet, da jeg ønsker at være med til at drøfte 
og beslutte den overordnede politik og retningslinjer for Dansk 

Socialrådgiverforenings arbejde – både på kortere og længere sigt. 
Jeg har i mange år være engageret i DS, og har været medlem af Region 

Nords bestyrelsen i en længere årerække, og har været valgt til 
Repræsentantskabet ad flere omgange. 

Lige nu er jeg delegeret i PKA for DS i Region Nordjylland. 

Til dagligt arbejder jeg i Job- og Integrationshuset som faglig koordinator og 

konsulent indenfor integrationsområdet.  

 

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1999, og i 2014 blev jeg uddannet som 

superviser ved Albatros, jeg har siden 2000 arbejdet indenfor 

integrationsområdet i Aalborg Kommune. 

 

 

Esben Hofmeister 

Jeg stiller op til repræsentantskabet 2020.  

 

Jeg mener, at vi i DS bør have en stærk og vedholdende dagsorden omkring, hvordan 

vi i fællesskab understøtter og er med til at skabe et arbejdsliv, som vi kan holde til, 

og hvor udvikling for hver enkelt af os er en selvfølge i en virkelighed, hvor vi skal 

holde stadig længere på arbejdsmarkedet. At lykkes med dette forudsætter et stædigt 

og langsigtet fokus på godt arbejdsmiljø, en realistisk og faglig forsvarlig 

arbejdsmængde - og ikke mindst bedre udviklingsmuligheder for den enkelte!  

 

Som tillidsrepræsentant i Jobcenteret for 30-40 socialrådgivere har jeg gennem de 

seneste 4 år på tætteste hold erfaret en lang række af de dilemmaer og benspænd, 

der gør sig gældende, når gode intentioner om godt arbejdsmiljø, faglighed i 

myndighedsarbejdet og udvikling af medarbejdere skal omsættes til virkelighed. Den 

erfaring vil jeg bruge på REP20, ligesom jeg gennem en årrække har siddet i DS’ 

ressourcegruppe ift. at skabe en stærk socialfaglig teknologistrategi, så vi som  

 



 

 

faggruppe står så stærkt som muligt, i en kommende virkelighed med IT-robotter og 

automatisering af dele af det arbejde, vi udfører i dag.  

 

Jeg har deltaget i REP16 og REP18 og var ved det seneste repræsentantskab bl.a. 

medforfatter på udtalelsen “Kompetenceudvikling er en faglig nødvendighed - ikke et 

medarbejdergode!”.  

 

Jeg har gennem de seneste 7 år arbejdet med myndighed, som socialrådgiver for 

borgere længst væk fra arbejdsmarkedet, i ressourceforløb, i Jobcenteret. Jeg er 

netop skiftet til socialområdet, som myndighedsrådgiver på det specialiserede 

børneområde. Under min studietid arbejdede jeg som kontaktperson på 

familieområdet gennem en årrække. Samlet set er det på den måde en bred 

socialfaglig erfaringsramme, jeg kan bidrage med på REP20. 

 

 


