HB-møde 5/20, 19.-20. oktober 2020
FTFa, Snorresgade 15, 2300 København
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Referat:
Deltagere:
1. Mads Bilstrup, formand
2. Ditte Brøndum, næstformand
3. Anne Jørgensen, regionsformand
4. Rasmus Balslev, regionsformand
5. Trine Quist, regionsformand
6. Betina Agger
7. Birthe Povlsen
8. Charlotte Vindeløv (med via videolink)
9. Oskar Norrhäll
10. Henrik Mathiasen
11. Lena Skovgaard (Deltog indtil tirsdag kl. 14.15)
12. Roar Mohammed Johansen (Deltog alene mandag)
13. Signe Færch (Deltog mandag indtil kl. 15 og hele tirsdag)
14. Susanne Grove
15. Tania Larsen Kvist
16. Sara Johannessen, SDS-forkvinde
17. Barbara Eysturoy, SDS-næstforkvinde (ikke til stede)
18. Berit Wolff, 1. suppleant
19. Mie Vode Moll, 2. suppleant
Øvrige:
20. Magne Vilshammer, sekretariatschef
21. Trine Funder, kontorleder
22. Lene Kastaniegaard, kontorleder
23. Dorte Gotthjælp, medlemschef
24. Emil Lillelund, konsulent
25. Lone Amstrup, konsulent
26. Stine Brix, kommunikationschef
27. Louise Carlsberg Christensen, Konsulent
28. Henrik Egelund Nielsen, Seniorkonsulent
29. Mette Grostøl, Konsulent
30. Søren Anthon Buhl, administrationschef
31. Anders Jonassen, administrativ medarbejder (Referent)
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Mandag den 19. oktober
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Orientering om aktuelle politiske emner
Mads Bilstrup orienterede om de aktuelle politiske emner.
Der blev diskuteret:
- ”Arne pension” og finansieringen i form af de i aftalte besparelser på
beskæftigelsesområdet.
- Hovedloven, der er en ny rammelov for voksne udsatte, som ventes vedtaget
senere i regeringsperioden.
- Regeringens varslede nærhedsreform
- Forhandlinger om ressourceforløb
Vi følger emnerne tæt og bidrager med DS holdninger og erfaringer fra socialrådgivere
landet over.
HB tog orienteringen til efterretning og der fulgte en debat om de aktuelle politiske
emner.

3.

Orientering om status på Tæt på Barnet og arbejdet med Barnets lov
Ditte Brøndum orienterede om arbejdet med Tæt på Barnet, der er blevet iværksat for
at påvirke Regeringens og Folketingets arbejde med Barnets Lov. Det er blevet taget
godt imod fra mange parter.
Hjemmeside er i luften og pressearbejde er sat i gang. Tæt på Barnet kampagnen
bliver lanceret på vores sociale medier tirsdag den 20. oktober.
Herefter følger en række andre kampagneelementer.
HB tog orienteringen til efterretning.
Efterfølgende var der en diskussion af Børne- og Ungeudvalgenes rolle og
opgavevaretagelse. HB tager den diskussion særskilt i løbet af 2021.

4.

Orientering om handleplaner i projekt mere menneske – mindre system på
beskæftigelsesområdet.
Mads Bilstrup orienterede om status på projekt Mere menneske – mindre system og
blev præsenteret for de tre handleplaner, som arbejder med de tre hovedemner i
projektet; styring, faglighed og struktur.
HB tog orienteringen til efterretning med en række forslag til det videre arbejde med
projektet herunder:
 At projektet bliver kommunikeret tydeligt ud til DS medlemmer.


At man genovervejede hvilke faggrupper, der kunne være relevant at få
repræsenteret i ressourcegruppen.



At man kunne indsamle erfaringer og best practice fra kommuner

Dansk Socialrådgiverforening, Jonassen, Anders, 11/04/2020 19:36:26

2/6

Side 3 af 6


5.

At det er centralt, at der skal være fokus på fagligheden på beskæftigelsesområdet

Beslutning om Folkemødet (17.-20. juni 2021)
HB skal tage stilling til med hvilket formål og i hvilket omfang DS’ politiske ledelse skal
deltage på det kommende Folkemøde i 2021.
HB besluttede at deltage i Folkemødet, men at begrænse trækket på ressourcer i
sekretariatet mest muligt.
Sekretariatet foretager de nødvendige praktiske forberedelser og vender tilbage til HBmødet i februar med et forslag til en plan for forberedelse og deltagelse i Folkemødet,
herunder HB-medlemmernes rolle og opgaver i forbindelse med planlægning og
afvikling.

6.

Valgresultatet ved DS-valg til orientering
HB blev orienteret om valgresultatet for formandsvalget i Region Syd og valget til
Hovedbestyrelsen.
HB tog orienteringen til efterretning.
Valgafviklingen sættes på HB-dagsorden i god tid inden næste valg.

7.

Repræsentantskab 2020
a. Beslutning om afvikling af REP20
HB besluttede at afvikle REP20 som et primært digitalt møde, hvor repræsentanterne
opfordres til at deltage virtuelt. HB, mødeudvalg, stemmeudvalg og afviklere
deltager ved fysisk fremmøde, som vi har gjort ved de netop overståede regionale
generalforsamlinger.
b. Beslutning om fordeling af ordførerskaber på REP20
HB besluttede hvilke HB-medlemmer, der skulle føre ordet på vegne af HB til de
forskellige punkter på REP20.
c. Beslutning om ÆF til ÆF 7.10 ’Frist for lovforslag forkortes fra 15. august til
4 uger’

HB besluttede, at man ønsker at fremsætte et ændringsforslag til lovændringsforslag
07.10, der ændre fristen for lovforslag fra d. 15. august til d. 31. august.
d. Beslutning om mødeudvalg til REP20
HB skulle beslutte hvilke HB-medlemmer, skal sidde i mødeudvalgene på REP20 og
komme med forslag til repræsentanter til de enkelte der udvalg.
HB indstillede følgende medlemmer til de tre mødeudvalg
Mødeudvalg 1: Organisatoriske forhold, herunder love, vedtægter og resolutioner
Ditte Brøndum (formand), Berit Wolff, Betina Agger
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Mødeudvalg 2: Budget og kontingent
Mads Bilstrup (formand), Trine Quist og Anne Jørgensen
Mødeudvalg 3: Øvrige forslag (socialpolitik, udtalelser, principprogram)
Rasmus Balslev (formand), Mie Vode Moll og Charlotte Vindeløv
Sekretariatet afklarer om der er brug for yderligere medlemmer i de tre udvalg og
beder i så fald Regionerne om at supplere.
e. Beslutning om nedsættelse af stemmeudvalg til REP20
Beslutningen udskydes, da vi skal afklare om vi har brug for et stemmeudvalg, når
afstemningerne foretages digitalt.
8.

Beslutning om FH-lokalstruktur
Hovedbestyrelsen skulle beslutte hvordan DS-regionerne skal indgå i drøftelser om den
nye FH-lokalstruktur. Strukturen er endelig vedtaget på FH-bestyrelsesmøde fredag
den 25. september og det skulle afklares, hvordan DS-regionerne skal forholde
sig til det. Herunder i hvilken grad vi skal være aktive i lokalafdelingerne og hvad det
betyder økonomisk.
HB tilslutter sig indstillingen om at melde sig aktive i alle FH-regioner.
Regionsformændene kommer med et forslag til mulige kandidater, der kan sidde i de
forskellige FH-regioner på FU-mødet den 4. november.
Det er i sidste ende op til den enkelte DS-region at bestemme deres engagement i FHsektionerne, Regionsudvalgene og Kommunaludvalg.
HB evaluerer indsatsen og effekten af vores engagement i FHs lokalstruktur om to år.

9.

Orientering om status på det strategiske arbejde med den politiske vision
HB blev orienteret om arbejdet med at udarbejde en fireårig strategi for hvordan vi
udmønter den politiske vision, som REP20 forventes at vedtage.
Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Drøftelse af Region Syds oplevelse af konsekvenser ved
organiseringsindsatsen i DS.
HB blev orienteret om Regions Syds oplevelse af konsekvenserne ved
organiseringsindsatsen i DS.
HB tog orienteringen til efterretning.
I den efterfølgende drøftelse var der enighed om, at organiseringsindsatsen i høj grad
var en kollektiv opgave. Hvordan vi i fremtiden vil prioritere organiseringsindsatsen, er
en del af det strategiarbejde, der skal udmønte den politiske vision, som REP20
forventes at vedtage.
Punktet drøftes igen på kommende FU-møde og et kommende HB-møde.
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11. Beslutning om digitalt kompetenceløft
HB skulle beslutte hvorvidt man ønskede at anvende en del af HB’s strategiske midler
til at opkvalificere medarbejdere til bedre at facilitere møder på Zoom og/eller
Microsoft Teams både teknisk og indholdsmæssigt.
HB tiltrådte bevillingen af DKK 100.000 fra HBs strategiske midler.
Midlerne kan både bruges til kompetenceløft af medarbejder, valgte og tillidspersoner i
Dansk Socialrådgiverforening samt til udstyr, der kan forbedre kvaliteten af de virtuelle
møder.

Tirsdag den 20. oktober
12. Oplæg som optakt til OK21 v/ PKA
Tomas og Matias holdt et oplæg om tilbagetrækning, helbred og tilstrækkelig pension
for Socialrådgivere i PKA.
13. Orientering i status på arbejdet med OK21
Mads Bilstrup orienterede om arbejdet mod OK21.
14. Beslutning om udtagelse af OK21-krav på det kommunale og regionale
område
HB skulle på baggrund af DS Forhandlingsdelegations indstilling drøfte og beslutte den
samlede kravspakke på det kommunale og regionale område ved OK21.
HB godkendte Forhandlingsdelegationens kravspakker med en række små justeringer,
som bliver indarbejdet i de konkrete kravsbreve.
HB bliver løbende orienteret på møderne frem til indgåelse af overenskomst.
15. Orientering om OK21 og Konfliktstøtte
Som led i de offentlige overenskomstforhandlinger – OK21 – har HB forskellige roller
og opgaver. Udover at udtage krav er det bl.a. også HB’s opgave at beslutte hvilken
form for konflikt-støtte medlemmer kan få fra DS i tilfælde af en konflikt ifm
overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Som led i forberedelse af OK21
fik HB derfor en første indsigt og drøftelse af scenarier for konfliktstøtte.
HB tager orienteringen til efterretning.
HB drøfter modellerne for konfliktstøtte igen, når der foreligger et mere konkret udkast
til konfliktstøtte.
Sekretariatet udarbejder en kommunikationsstrategi, der skal sikre præcis og rettidig
kommunikation omkring konfliktlånets betydning for aktionsfondens varighed og det
solidarisk nedsatte kontingent efterfølgende.
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16. Orientering om status på udflytning af den statslige medlemsbetjening til
regionerne.
HB blev orienteret om status på arbejdet med udflytning af den statslige
medlemsbetjening 1. januar 2021.
HB tog orienteringen til efterretning. Der var en opmærksomhed på, at vi skal huske
rettidig kommunikation til tillidsrepræsentanter ved lignende sager fremover.
17. Beslutning om mødeplan for næste REP-periode
Mødeplanen blev godkendt med en række kommentarer, der forsøges indarbejdet.
18. Orientering om Akademiske Socialrådgivere
HB blev orienteret om resultatet af en kvalitativ undersøgelse af de akademiske
socialrådgiveres arbejdssituation og ønsker til det faglige fællesskab i DS, der er
udarbejdet i første halvdel af 2020. Samtidig modtog HB en kort opsamling på DS’
løbende indsats målrettet gruppen af socialrådgivere med en akademisk
overbygningsuddannelse.
HB tog orienteringen til efterretning med et par mindre bemærkninger, der bliver
indarbejdet i indsatsen.
19. Beslutning om Revision af Budget
HB blev forelagt et revideret budget for 2020, der var en intern omfordeling efter en
omstrukturering i sekretariatet i Toldboldgade, hvor Kommunikationsafdelingen er
sammenlagt med Fag og Politik, og hedder fremover Politik og kommunikation.
HB vedtog det reviderede budget.
20. Eventuelt
HB blev orienteret om en række initiativer, som Dansk Socialrådgiverforening foretager
i relation til den bevægelse imod sexisme, seksuelle krænkelser og
grænseoverskridende adfærd som foregår i samfundet.

Dansk Socialrådgiverforening, Jonassen, Anders, 11/04/2020 19:36:26

6/6

