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Budgetforslag for 2021 og 2022 

 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

 
BUDGET 2021 – 2022 - BAGGRUND 

DS er en forening, der til stadighed ønsker at skabe forandringer og forbedringer for 
socialrådgiverne - på mange områder. Vi har fået flere medlemmer hvert år i mange 
år - over 60% flere fra 2010 til 2020. Medlemsvæksten har muliggjort, at vi har 
kunne lave flere og bedre medlemsaktiviteter og -ydelser uden at sætte kontingentet 
til at drive foreningen op siden 2012. Faktisk er andelen af kontingentet, der går til 
driften faldet siden 2012. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi blev flere. Det bliver vi 
også i de kommende to år, men det går langsommere end hidtil. Der er flere årsager, 
men de største er, at færre socialrådgivere tilvælger DS som en naturlig del af deres 
uddannelse og start på arbejdslivet og vi oplever desværre også, at flere melder sig 
ud - og hurtigere end hidtil. De sidste 10 års medlemsvækst og den øgede indtægt, 
har kunne betale for flere af de aktiviteter, som væksten har medført, men ikke dem 
alle længere. Der er derfor brug for at tilføje ekstra midler gennem en mindre 
kontingentstigning, som afspejler dette og som skal dække en del af den løbende løn- 
og prisudvikling, der har været og er i samfundet de kommende to år. Alt afhængig 
af, hvilket budgetforslag Repræsentantskabet vælger at vedtage, vil 
kontingentstigning være på mellem 1,1 og 2,2%.  

For at sikre at ressourcerne i foreningen understøtter fagets og medlemmernes 
udvikling bedst muligt og for at bruge den udvikling til at få endnu flere medlemmer 
ind i vores fællesskab, har Hovedbestyrelsen lavet et forslag til resolution. 
Resolutionen har tre spor: at (1) Styrke professionen og skabe bedre vilkår for det 
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sociale arbejde, 2) Skabe stærkere fællesskaber og øget engagement blandt 
socialrådgivere i hele landet og 3) Sikre en bedre medlemsoplevelse for det enkelte 
medlem, der har brug for hjælp. Vi skal være endnu bedre til at være fagforening og 
have endnu større indflydelse på medlemmernes arbejde og liv og sikre, at vi skaber 
den rigtige værdi for og sammen med medlemmerne - hver for sig og i 
fællesskaberne. Det kræver at vi gør nye ting og bliver bedre til andre ting. Langt de 
fleste udgifter dækkes ved at prioritere anderledes og fokusere indsatser inden for det 
eksisterende budget. Men Hovedbestyrelsen lægger også op til, at der investeres i at 
DS løfter medlemsoplevelsen i hverdagen, analogt og digitalt. 

Driftsudgifterne er fremskrevet med forventningerne til samfundets vækst og 
foreningens forventninger til lønudviklingen. Budgettet er tilpasset på de områder, 
hvor der historisk har været forbrugt mindre end det budgetterede. 

Desuden er det Hovedbestyrelsens ønske, at REP20 drøfter, hvorvidt man vil indføre 
regionale politiske næstformænd. Derfor har Hovedbestyrelsen valgt at indstille to 
budgetforslag, der skal vælges mellem: 

I begge budgetforslag er der indberegnet en stigning i kontingentet, beregnet ud fra 
den forventede udvikling i samfundet de næste to år på lønninger og priser, svarende 
til en halv løn- og prisfremskrivning (~1,1%) og en fuld løn- og prisfremskrivning 
(~2,2%). 

Budgetforslag 1 – halv løn og prisfremskrivning (1,1%) 
Forslag om at ændre kontingentet fra 538 kr. i 2020, til 544 kr. i 2021 og 550 kr. i 
2022. 
 
Driftsbudgettet for de centrale konti (punkt 6) for Budgetforslag 1 vil efter finansielle 
indtægter og advokatudgifter have et underskud på -1,3 mio. kr. i 2021 og -0,2 mio. 
kr. i 2022. 
 
Resultatet i Aktionsfonden (punkt 5) for Budgetforslag 1 er et overskud på 4,9 mio. 
kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022. 
 
Det samlede resultat (punkt 4) vil for Budgetforslag 1 være et overskud på 3,6 mio. 
kr. i 2021 og 4,8 mio. kr. i 2022.  
 
Endelig foreslår HB, at egenkapitalen anvendes som en underskudsgaranti for en 
række strategiske investeringer i at skabe en bedre medlemsoplevelse for 
medlemmernes møde med DS. Denne investering udgør 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 
mio. kr. i 2022 og er beskrevet i punkt 6. Hvis ikke den forbedrede medlemsoplevelse 
har den forventede effekt, vil trækket på egenkapitalen betyde, at det samlede 
resultat i 2021 kommer til at udgør et overskud på 2,1 mio. kr. og det samlede 
resultat i 2022 kommer til at udgør et overskud på 3,4 mio. kr.. Hvis de strategiske 



SIDE 3/10 
 

investeringer har den ønskede effekt, vil de øgede kontingentindtægter bidrage til at 
dække investeringen. 
 
Budgetforslag 2 – regionale næstformænd og fuld løn og prisfremskrivning (2,2 %) 
Hvis forslaget om regionale næstformænd vedtages: Forslag om at ændre 
kontingentet fra 538 kr. i 2020, til 550 kr. i 2021 og 561 kr. i 2022. 
 
Driftsbudgettet for de centrale konti (punkt 6) i Budgetforslag 2 vil efter finansielle 
indtægter og advokatudgifter have et underskud på -1,4 mio. kr. i 2021 og -0,9 mio. 
kr. i 2022. 
 
Resultatet for Aktionsfonden (punkt 5) i Budgetforslag 2 er et overskud 4,9 mio. kr. i 
2021 og 5,2 mio. kr. i 2022. 
 

Det samlede resultat (punkt 4) vil for Budgetforslag 2 være et overskud på 3,5 mio. 
kr. i 2021 og 4,3 mio. kr. i 2022.  
 

Endelig foreslår HB, at egenkapitalen anvendes som en underskudsgaranti for en 
række strategiske investeringer i at skabe en bedre medlemsoplevelse for 
medlemmernes møde med DS. Denne investering udgør 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 
mio. kr. i 2022 og er beskrevet i punkt 6. Hvis ikke den forbedrede medlemsoplevelse 
har den forventede effekt, vil trækket på egenkapitalen betyde, at det samlede 
resultat i 2021 kommer til at udgør et overskud på 2,0 mio. kr. og det samlede 
resultat i 2022 kommer til at udgør et overskud på 2,9 mio. kr.. Hvis de strategiske 
investeringer har den ønskede effekt, vil de øgede kontingentindtægter bidrage til at 
dække investeringen. 

 
1. INDTÆGTER 
I forlængelse af de to budgetforslag, er der to mulige indtægtsprognoser for 
kontingentet: 

   

Der budgetteres med at DS modtager indtægter fra lønnede politikeres deltagelse i 
bestyrelser, samt honorarer fra opæg, artikler m.v. Disse bruges til særlige projekter 
og den Gyldne Socialrådgiver. 

Der budgetteres med en indtægt fra annoncer i fagbladet, nyhedsbreve m.v. på 2,2 
mio. kr. i 2021 og 2022. 

Kontingent Budgetforslag 1
2021 544 kr.     93,4 mio. kr.
2022 550 kr.     96,8 mio. kr.

Kontingent Budgetforslag 2
2021 550 kr. 94,2 mio. kr.
2022 561 kr. 98,8 mio. kr.
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DS betaler husleje til Aktionsfonden på 1 mio. kr. om året for at bruge Toldbodgade 
19A. 

 

2. UDGIFTER 

Politisk organisation 
DS’ politiske aktiviteter er budgetteret til 5,1 mio.kr. i begge budgetår. Disse midler 
dækker alle udgifter til politiske niveau: lønninger og øvrige omkostninger til Daglig 
ledelse, frikøb til Hovedbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, 
øvrige udgifter bestemt af HB, internationale aktiviteter og særlige projekter. 

Faglige aktiviteter og medlemsydelser 
Udgifterne til faglige aktiviteter og medlemsydelser dækker Rekruttering og 
fastholdelse, Faggrupper, Sektioner, herunder Studenterorganisationen SDS og 
Landsklubber, Socialrådgiverdage og uddannelse af statslige tillidsmænd. 

DS’ Faglige aktiviteter og medlemsydelser er budgetteret til 5 mio.kr. i 201 og 5,3 
mio. kr. i 2022.  

Drift af sekretariatet 
Disse midler dækker udgifterne til at lønne medarbejderne, kommunikation, husleje, 
afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med 43,1 mio. kr. i 2021 og 
44,1 mio. kr. i 2022.  

Fra 2000 til 2020 er DS medlemstal vokset med over 60% og der er løbende tilført 
flere ressourcer til regionerne for at sikre et højt rådgivnings- og serviceniveau. Der er 
ligeledes brug for at tilføre ressourcer til Medlemsafdelingen, der skal understøtte 
rådgivningen af medlemmerne sammen med regionerne. Hovedbestyrelsen indstiller 
at der tildeles et halvt årsværk svarende til 0,4 mio. kr. 

Sekretariatet har genforhandlet en række leverandørkontrakter, hvilket har ledt til en 
samlet besparelse på 0,5 mio. kr. i perioden 

Drift af regionerne 
Driften af regionerne dækker løn til medarbejdere og regionsnæstformænd, husleje, 
medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelserne og øvrige driftsomkostninger. 

Hvis forslaget om at indføre regionale næstformænd vedtages, vil deres løn skulle 
medregnes i tilskuddet, svarende til 0,9 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022, givet 
at opstart er 1/8 2021. Den øgede omkostning dækkes af kontingentstigningen i 
Budgetforslag 2 fra 538 kr. til 560 kr. 

3. AKTIONSFONDEN (DS’ STREJKEKASSE) 
På REP18 blev det besluttet at styrke DS’ konfliktberedskab ved at øge indbetalingen 
med 20 kroner om måneden til 25,75 for ordinære medlemmer, hvilket vil øge 
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konfliktberedskabet i Aktionsfonden med knapt 10 mio. kr. i den kommende REP-
periode.  

De budgetterede overskud på kontingentindtægter er: 

  

De samlede udgifter udgør 0,9 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.  

Resultaterne udgør et overskud i Aktionsfonden på 4,9 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. 
i 2022 ved hhv. Budgetforslag 1 og på 4,9 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022 ved 
Budgetforslag 2. 

4. AKUT-MIDLER 
DS modtager midler som en del af vores overenskomster med kommuner og regioner, 
kaldet AKUT, øremærket til at uddanne kommunale og regionale tillidsrepræsentanter. 
Midlernes størrelse aftales som en del af overenskomstforhandlingerne. Det forventes 
at DS modtager godt 7 mio. kr. i begge budgetår. 

AKUT-Midlerne anvendes til løn itl undervisere på TR-kurser/møder og til deltagernes 
frikøb, forplejning og transport i forbindelse med uddannelsen til tillidsrepræsentant. 

5. FINANSIELLE INDTÆGTER 
DS’ formue er placeret i bygningen Toldbodgade 19A, i banker og i værdipapirer. DS 
får en forrentning af formuen, som er afhængig af udviklingen på de finansielle 
markeder. DS budgetterer med en indtægt på 1 mio. kr. i begge budgetår. 

6. STRATEGISKE INVESTERINGER I EN BEDRE MEDLEMSOPLEVELSE 
Som en del af den Politiske Vision har Hovedbestyrelsen besluttet at investere i at 
give medlemmerne en bedre medlemsoplevelse i mødet med DS. Der skal være mere 
rettidig og relevant kommunikation på de steder, hvor medlemmer befinder sig i deres 
socialrådgiverliv. Kommunikationen fra fagforeningen skal afspejle den viden, der er 
opbygget i relationen med medlemmet, så man modtager information og hjælp med 
udgangspunkt i den enkeltes relation og at man møder DS med stærkt, 
højkvalitetsindhold på de platforme, som man normalt befinder sig på. 

DS digitale tilstedeværelse skal ændres og gøres mere medlemsorienteret, så det er 
let og hurtigt at finde og få hjælp. Vores hjemmeside skal kunne tilpasse sig 
medlemmernes behov og det skal være indlysende for medlemmet, hvor man finder 
den vigtige information, man er kommet for.  

DS skal sikre sig at medlemmerne oplever at der er den rigtige værdi i deres 
medlemskab. Og hvis det skulle ske, at medlemmet ikke er tilfreds, at det er let at 
komme i dialog om, hvordan vi kan hjælpe på anden vis. 

Kontingent Budgetforslag 1
2021 544 kr.     4,3 mio. kr.
2022 550 kr.     4,4 mio. kr.

Kontingent Budgetforslag 2
2021 550 kr. 4,3 mio. kr.
2022 561 kr. 4,6 mio. kr. 
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Kort sagt: man skal som medlem, hvor end man møder sin fagforening, føle at det er 
let og enkelt, at man bliver taget i hånden og der bliver fulgt til dørs - på en god og 
meningsfyldt måde – hver gang. Ikke at, vi ikke gør meget godt i dag, men for at 
gøre det gode bedre. 

Udgifterne til de Strategiske Investeringer er på 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 
2022. HB foreslår at egenkapitalen anvendes som en underskudsgaranti for 
investeringerne. Garantien træder i kraft, hvis ikke investeringerne har den ønskede 
effekt. Hvis de strategiske investeringer har den ønskede effekt, vil de øgede 
kontingentindtægter bidrage til at dække investeringen. 
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