HB-møde 4/20, 7.-8. september
2020
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Deltagere:
1. Mads Bilstrup, formand
2. Ditte Brøndum, næstformand
3. Anne Jørgensen, regionsformand
4. Rasmus Balslev, regionsformand (gik kl. 14 d. 8. september)
5. Trine Quist, regionsformand
6. Betina Agger
7. Birthe Povlsen
8. Charlotte Vindeløv
9. Oskar Norrhäll
10. Henrik Mathiasen
11. Lena Skovgaard (afbud)
12. Roar Mohammed Johansen (afbud)
13. Signe Færch (gik kl. 11 d. 7. september og deltog på video d. 8. september)
14. Susanne Grove (afbud mandag)
15. Tania Larsen Kvist
16. Sara Johannessen, SDS-forkvinde (afbud)
17. Barbara Eysturoy, SDS-næstforkvinde
18. Berit Wolff, 1. suppleant
19. Mie Vode Moll, 2. suppleant

Øvrige:
1. Magne Vilshammer, Sekretariatschef
2. Lene Kastaniegaard, Kontorleder
3. Trine Funder, Kontorleder
4. Søren Anton Buhl, Administrationschef

Referat af HB-møde 4/20 – 7.-8. september 2020
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

2. Aktuelle politiske emner, herunder status på Hovedloven
Beslutning
Der var en kort drøftelse af aktuelle politiske emner, med fokus på Hovedloven, revision
af FØP/FLEKS, Socialdemokraternes forslag om tidlig tilbagetrækning og evaluering af det
specialiserede område
Der var følgende kommentarer: (a) Man kan overveje at lade sig inspirere af
frikommuneforsøget i forhold til arbejdet med Hovedloven, (b) Der blev efterspurgt en
drøftelse af vores holdning til, hvad vi mener er den rigtige pensionsalder (jf. den
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stigende pensionsalder som en del af velfærdsforliget fra 2006), (c) Man bør være
opmærksom på, at vi har sammenfaldende interesser med andre professioner i forhold til
samarbejdet omkring evalueringen af det specialiserede område.

3. Barnets lov
Beslutning
Der var en drøftelse af arbejdet med Barnets lov
Der var følgende generelle kommentarer: (a) Der var stor ros fra Hovedbestyrelsen til de
udarbejdede forslag, (c) Det er centralt, at der følger ressourcer med til vores forslag, da
det ellers ikke kommer til at hænge sammen for socialrådgiverne, der skal udføre det i
praksis, (d) Vi skal sørge for at kommunikere om forslagene til vores TR og ledere, (e)
Man kan med fordel evaluere processen for involvering af ressourcegruppen etc. med
henblik på at lære af vores gode erfaringer til næste gang, vi igangsætter et lignende
arbejde.
Der var følgende kommentarer til Notat 1: Børnenes inddragelse og rettigheder er
centrale: (a) Det er en god ide med en fast socialrådgiver, men det kan blive svært i
praksis med hyppige jobskifte, barsler etc., (b) Et meget centralt element er to
socialrådgivere på en sag, da det kan være med til at sikre, at sagerne ikke går i stå eller
viden bliver tabt, når der er jobskifte etc. blandt socialrådgiverne.
Der var følgende kommentarer til Notat 2: God sagsbehandling – og en ny måde at
arbejde på: (a) Kan man lave en grafisk fremstilling af, hvordan det nye system til
sagsbehandling skal se ud?
Der var ingen kommentarer til Notat 3: Kvalitet i og effekt af anbringelser
Der var ingen kommentarer til Notat 4: En god overgang til voksenlivet for udsatte unge
Følgende blev besluttet
 HB tilsluttede sig indstillingen og godkendte det samlede papir med ovenstående
kommentarer

4. Beskæftigelsesområdet - Mindre styring, større handlerum og
faglighed
Beslutning
Der var en drøftelse af beskæftigelsesområdet – mindre styring, større handlerum og
faglighed.
Der var følgende kommentarer: (a) Vi har flere eksempler på socialrådgiverledere, der
har oplevet, at de ændrede vilkår på beskæftigelsesområdet under Coronakrisen virkede
hensigtsmæssigt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og gav et større ledelsesrum –
måske kan man bruge dem i vores politiske arbejde?, (b) Der var et ønske om at vi
bliver tydeligere på, at der er brug for socialrådgivere i beskæftigelsesindsatsen, og at
vores faglighed er essentiel i forhold til at få folk i beskæftigelse, (c) Der er mange
borgere, der er blevet afklaret under Corona, hvilket giver anledning til at overveje,
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hvordan man kan sikre, at afklaringerne sker hurtigere, så borgerne ikke sidder fast i et
afklaringsforløb, (d) Det er centralt, at vi går i dialog med ATP i forhold til at sikre, at
socialrådgiverfagligheden er repræsenteret hos ATP, som skal administrere den nye
seniorpension.
Følgende blev besluttet:
 HB tiltrådte indstillingen og godkendte rammepapiret og en økonomisk ramme på
60.000 kr. til ressourcegruppemøder, med ovenstående kommentarer:

5. Den politiske vision for den kommende REP-periode
a. Endelig indstilling af den politiske vision til
Repræsentantskab 2020
Beslutning
Der var en drøftelse af den endelige indstilling af den politiske vision til
Repræsentantskabet.
Følgende blev drøftet: (a) SDS havde en konkret ændring til formulering under spor 2,
der understregede samarbejdet mellem SDS og DS. På side 4: "Samtidigt skal denne
engagementskultur starte med de studerende og nyuddannede."
Følgende blev besluttet
 Indstillingen blev godkendt med ovenstående kommentarer

b. Udvikling af strategi for den Politiske vision
Beslutning
Der var en drøftelse af det kommende strategiarbejde.
Følgende blev drøftet: (a) Det er vigtigt at finde afslutning på de projekter, der sættes i
gang og sikre, at de vigtigste erfaringer går videre - til ledelsen, men lige så vigtigt at de
finder vej til medlemmerne ude på arbejdspladserne som konkrete
initiativer/kommunikation, (b) Vi skal sikre, at vores resultater bliver kommunikeret til
medlemmerne, (c) Det er vigtigt at vi ikke udvikler lange strategidokumenter, der bare
bliver liggende i skuffen, (d) Det er vigtigt at tænke inddragelse af medarbejdere,
medlemmer og valgte.

Følgende blev besluttet:
 Tidsperioden for den politiske vision og for de strategier, der skal udarbejdes, er
fire år, dvs. fra 2021-2024
 Med udgangspunkt i gruppearbejdet formuleres der en samlende brændende
ambition, der kommer til at fungere som overskrift for den politiske vision. Denne
sendes til skriftlig godkendelse i Hovedbestyrelsen

6. Evaluering af ”Tid til socialt arbejde”
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Beslutning
Der var en kort evaluering af kampagnen ”Tid til socialt arbejde”.
Der var følgende kommentarer: (a) Hvis det er muligt, vil regionerne gerne se data på
geografisk deltagelse i kampagnen.
Følgende blev besluttet:
 HB besluttede at bestille det nødvendige antal kopier af ”Tid til socialt arbejde” til
REP, regionerne etc.
 HB tog orienteringen til efterretning

7. Evaluering af TR-uddannelsen
Beslutning
Der var en præsentation af evalueringen af TR-uddannelsen, som HB tog til efterretning.

8. Orientering om fremdrift i de strategiske IT-investeringer
Beslutning
Der var en orientering om fremdriften i de strategiske IT-investeringer.

9. Orientering om autorisationsdebatten
Beslutning
Der var en orientering om autorisationsdebatten.

10.

Budget 2021-2022

Beslutning
Der var en drøftelse af budgettet for 2021-2022.
Følgende blev drøftet: (a) Et flertal i HB mener, at man skal indføre frikøbte politiske
næstformænd, men HB er delt i spørgsmålet om, hvornår man skal gøre dette fra. En del
af HB mener, det skal være fra 1. august 2021, mens en del af HB mener, at det først
skal være fra REP22, (b) Det skal fremgå tydeligt af budgetindstillingen, at de strategiske
IT-investeringer er en investering og ikke en del af driften, (c) En del af HB var bekymret
for, hvorvidt medlemmerne vil acceptere en fuld pris og lønfremskrivning af kontingentet,
(d) Region Syd og Region Øst vil gerne bidrage til finansiering af de regionale
næstformænd i 2021 med en del af deres egenkapital, mens Region Nord ikke har midler
til at bidrage til denne finansiering.
Der var en afstemning i forhold til forslaget om, hvornår de regionale næstformænd skal
indføres.
For ikrafttrædelse pr. 1. august 2021: Anne Jørgensen, Birthe Povlsen, Rasmus Balslev,
Berit Wolff, Signe Færch, Susanne Grove, Mie Vode Moll
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For ikrafttrædelse efter REP22: Ditte Brøndum, Trine Quist, Betina Agger, Tania Kvist
Larsen, Oskar Norrhäll, Charlotte Vindeløv, Mads Bilstrup
Undlader at stemme: Henrik Mathiasen, Barbara Eysturoy
Følgende blev besluttet:
 HB indstiller begge budgetter til drøftelse på Repræsentantskabet

11.

Budgetrevision 2020

Beslutning
Der var en drøftelse af budgetrevisionen.
Følgende blev besluttet:
 HB tiltrådte indstillingen
 Regionsbestyrelsen i Syd efterspurgte, hvorvidt man kan overføre ekstraordinære
overskud fra 2020 til 2021. Dette drøftes i FU.

12.

REP20
a. Beretning

Der var en drøftelse af beretningen
Følgende blev besluttet:
 HB tiltrådte de ændringer i forhold til børneområdet, som Ditte Brøndum omdelte
til mødet
 HB ønsker, at man tilføjer et kort afsnit om socialrådgiverne på det specialiserede
område og nævner, at vi sidder med i alle tre faser i forhold til revision af
området
 HB ønsker at der til afsnittet om de studerende og praktik tilføjes ”… og praksis.”

b. Indkomne lov- og vedtægtsændringsforslag
Der var en drøftelse af de indkomne lov- og vedtægtsændringsforslag.
7.1 Udvidelse af Repræsentantskabsperioden og valgperioden for HB og frikøbte
politikere fra to til fire år
Et flertal af hovedbestyrelsen indstiller forslaget.
7.2 Frikøbte regionale næstformænd
HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt
7.3 Ændringer i hjemmelsgrundlaget for indgåelse af private overenskomster
HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt
7.4 Redaktionelle ændringer i lovene om forhandling og godkendelse af
kollektive overenskomster
HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt
7.5 Stemmeret til seniormedlemmer ved valg til regionsformand
HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt
7.6 Seniorsektionens formand som født medlem af Repræsentantskabet
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HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt
7.7 Oprettelse af sektion for akademiske socialrådgivere
HB ønskede ikke at støtte forslaget, da man ikke mener, at sektionens medlemmer skal
have flere demokratiske rettigheder i foreningen end andre medlemmer. HB mener dog,
at man skal se nærmere på faggruppen i den kommende REP-periode.
7.8 Ekstraordinært valg af frikøbte politikere i DS
HB støtter ikke forslaget.
7.9 Frist for optagelse af emner på repræsentantskabets dagsorden forkortes
fra 5 til 4 uger
HB støtter ikke forslaget, da der i praksis er tid fra generalforsamlingerne til tidsfristen
for optagelse af emner på repræsentantskabet.
7.10 Frist for lovforslag forkortes fra 15. august til 4 uger
HB støtter ikke forslaget, men ønsker at fremsætte et ændringsforslag til forslaget, der
rykker tidsfristen lidt tættere på REP, så den ikke ligger i sommerferien.
7.11 Punktet ”Eventuelt” udgår af minimumskravene til dagsorden for REP og
generalforsamlinger
HB støtter ikke forslaget, da det er godt at have et eventuelt punkt til at drøfte forhold,
der er pludseligt opstået.
7.12 Medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget
medlemskab af…
HB støtter ikke forslaget, da man frygter, at det vil have en dominoeffekt i forhold til
andre medlemsgrupper.
7.13 Intern kritisk revisor og redaktøren af medlemsbladet har taleret på REP
HB støtter forslaget.
7.14 Regionsnæstformænd er suppleanter for regionsformændene i HB og FU
(fremsættes kun, hvis 7.2 vedtages)
HB støtter forslaget.
8.1 Ændring af karensperiode ifb. med konflikt fra 3 til 1 måned
HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt
8.2 Forslag til lønningsvedtægten
Et enigt HB støtter indstillingen.
8.3 Revision af standardklubvedtægterne
De reviderede standardvedtægter eftersendes til HB’s skriftlige godkendelse.
8.4 Fjernelse af automatisk lønstigning for frikøbte politikere i DS
Et mindretal i HB støtter indstillingen. Sekretariatet udarbejder en oversigt over
lønniveauer for frikøbte politikere i andre sammenlignelige organisationer.
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8.5 Aktionsfondens midler kan ikke benyttes til dækning af
advokatomkostninger
HB støtter ikke forslaget.
8.6 Lønningsvedtægten for regionale næstformænd
HB indstiller, at de regionale næstformænd indplaceres på det kommunale løntrin 48.
8.8 Stemmeret til studerende ved overenskomster
HB støtter ikke forslaget.

c. Øvrige forslag
10.01 Solidaritetsfonden kan ikke overføres til andre formål og fondens mål
omfatter hele verden (Kapitel om DS’ solidaritetsfond)
HB støtter ikke forslaget.

d. Vejledende tidsplan
Der byttes rundt på budgetpunktet og punktet om lov- og vedtægtsændringer og lørdag
den 21. nov. startes der kl. 8.30, så der er 1½ time til drøftelse af spørgsmålet om
autorisation.

e. Den gyldne socialrådgiver
Lukket punkt.

f. Jubilæumslegat
HB valgte at fremsætte forslaget som indsendt

g. Valg af revisor, kritisk revisor og kritisk revisor suppleant
HB tiltrådte indstillingen.

h. Organiserende REP
HB besluttede at bevilge en økonomisk ramme på 50.000 kr.

i. Formalia
HB tiltrådte indstillingen.

13.
Vejledende standarder for socialrådgiveres faglighed og
arbejdsmiljø
Beslutning
Der var en drøftelse af vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og
arbejdsmiljø.
Der var følgende kommentarer: (a) Der var stor applaus til det gode arbejde, der er
udført i forhold til de vejledende standarder, (b) Det er centralt, at man også medtænker
de mellemledere, vi har, som befinder sig i et krydspres, (c) Det er vigtigt, at der er en
klar plan for at sikre implementering og liv for de vejledende standarder fremadrettet,
(d) Som en del af implementering skal vi have TR og AMiR i fokus og indtænke TR/AMiR-
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uddannelsen, (e) Kan standarderne være en del af det materiale, som vi sender med
repræsentanterne hjem efter REP? (f) Som en del af implementeringen skal man også
overveje, hvordan DS’ konsulenter bliver introduceret til materialet.
Følgende blev besluttet:
 HB tiltrådte indstillingen

14.

OK21

Beslutning
Der var en kort orientering om den aktuelle overenskomstsituation.

15.

Lønsikring

Beslutning
Punktet blev trukket og dagsordenssættes evt. på et kommende HB-møde.

16.

Halvårsregnskab 2020

Beslutning
Følgende blev besluttet:
 HB godkendte halvårsregnskabet for 2020

17.

Rekruttering og fastholdelse 2020

Beslutning
Der var en kort orientering om de igangsatte initiativer i forhold til rekruttering og
fastholdelse på den korte bane.
Følgende blev besluttet:
 HB tiltrådte indstillingen og bevilgede 50.000 kr. til rekrutteringsindsatsen.

18.

Optag af ikke-uddannet medlemssocialrådgiver

Følgende blev besluttet:
 HB besluttede at optage medlemmet
 HB efterspurgte en drøftelse af spørgsmålet om optag af ikke-uddannede
socialrådgivere som medlemmer, samt en kort introduktion til vores grænseaftaler
og hvorfor de er vigtige
For optagelse af medlemmet stemte: Ditte, Birthe, Oskar, Signe, Susanne, Charlotte,
Henrik, Mads.
Imod optagelse af medlemmet stemte: Tania, Berit, Mie, Barbara
Undlader af stemme: Trine, Anne og Betina.
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19.

Evt.

Det blev aftalt, at vi dagsordenssætter, hvilken rolle HB-medlemmerne har på REP på
næstkommende HB-møde.

Orienteringer
a. Organiseringsgrad Q2-2020

