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Dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde i Region Syd  
d. 9. og 10. marts 2021 kl. 10.00-15.30 begge dage  

 
 
Navn Deltaget Fravær 

med afbud 
Fravær 

uden afbud 
Mie Vode Moll    
Benny Poulsen Madsen     
Hanne Ryelund Sørensen     
Heidi Elna Poulsen    
Jesper Nissen    
Katrine Marie Andersen Friborg  X  
Merete Møller Petersen    
Mette Mathilde Oksen    
Pernille Aakerlund Iversen    
Regis Marker-Balenda    
Tannie Grinderslev Madsen    
Lene Boye Andersen(SDS-rep. Odense)  10.3.  
Marie Røikjær Frich (SDS-rep. Esbjerg)    
Berit Wolff (1. suppleant)    

 
Dagsorden: 
0. Formalia 
0.1 Godkendelse af dagsorden  

 
Bemærkninger og beslutning: 
Formanden foreslog, at der tilføjes et punkt 4.4. Orientering fra REP-udvalg. Udval-
get har haft et første møde den 3. marts, fra hvilket de gerne vil referere. 
 
Maiken er inviteret til 10 minutters gennemgang af udfyldning af udlæg/kørsel.   
 
Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.  
 

1. Sager til politisk drøftelse 
1.1 Orientering fra regionsformanden  

 
Internt: 
Vi er fuldtalligt, men møder fortsat ikke ind i Snoghøj eller Odense. Pr. 1. marts 
kunne lokaler i Esbjerg have været taget i brug, men dette er udsat grundet de nu-
værende anbefalinger. Genåbningsplaner følges tæt. 
Løbende personale- og konsulentmøder samt supervision afvikles. Derudover afhol-
des der fælles onlinemøder ca. 2 gange ugentligt m.h.p. sparring og socialt samvær. 
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Medlemsrettet: 
Regionsformanden afholder OK21-klubmøder i alle kommuner i Region Syd. Derud-
over afholdes der onlinemøder for regionale og statslige medlemmer. Møderne af-
holdes under urafstemningen d. 10.03.21-21.03.21.  
Regionsformanden er inviteret til flere generalforsamlinger i de kommunale klubber. 
Flere har ønsket oplæg omkring åbenhed omkring løn. 
Regionsformanden afholder Outro sammen med FTF-a på alle skoler i marts og april. 
Konsulenter har bistået med ændringer af materiale, aftaler samt med deltagelse. 
 
Tillidsvalgte og politisk valgte: 
Første runde af TR-møder er gennemført. På alle møder har de fremadrettede mø-
der og samarbejdet været drøftet, hvilket bliver bærende for årets 3 øvrige runder. 
Der har været god energi og opbakning ved TR-møderne, og der er tænkt nyt – 
sammen. Eksempelvis holder nogle klubber OK-onlinemøder sammen. 
På baggrund af TR-møderne planlægges der medlemsmøde om KSD og KY, udarbej-
des debatindlæg om sygedagpengeområdet og holdes møde med DSR vedr. snit 
mellem socialrådgivere og socialsygeplejersker. 
Regionsformanden har i sidste uge deltaget i alle OK21-webinarer for tillidsvalgte i 
stat, regioner og kommuner. 
Grundet udfordringer med frikøb af regionsbestyrelsesmedlemmer fra Odense Kom-
mune sætter SL og DS dette på dagsordenen ved kommende møde i KOS ledelsen. 
Deltagelse i FH kommuneudvalg er kommunikeret til tillidsvalgte gennem TR-møder 
og/eller mail. Der orienteres om foreløbigt overblik under pkt. 1.7. 
Der er afholdt 1-2 møder i Road-tour-udvalg, Aktivitetsudvalg og REP-udvalg siden 
sidste Regionsbestyrelsesmøde. Møde i RB´s uddannelsesudvalg er planlagt men 
ikke afholdt. Der orienteres om arbejdet i udvalgene under pkt. 4.1, 4.2 og 4.4. 
Regionsformanden har holdt møde med det nationale formandskab i SDS. Der er 
etableret samarbejde om de lokale SDS afdelinger i Region Syd, samt planlagt møde 
mellem SDS formandskabet og de tre regionsformænd. Sigtet er at styrke den ud-
dannelsespolitiske dagsorden og indsatsen om ”Rejsen ind i DS”. 
 

1.2 Hovedbestyrelsesmøde d. 08.03.21  
 
Sagsfremstilling:  
Punkter fra Hovedbestyrelsesmøde bliver gennemgået og drøftet. 
 
Bilag:  

- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 
Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 
Bemærkninger og beslutninger: 
Der har været afholdt Hovedbestyrelsesmøder d. 1.-2. februar, 1. marts og 8. 
marts. Der orienteres og drøftes følgende:  
 
- Næstformand: 
Signe Færch er valgt som fungerende næstformand under Ditte Brøndums barsel. 
Signe starter i DS d. 10. maj og bliver fungerende næstformand, når Ditte går på 
barsel d. 1. juni. 
Merudgift til løn på ca. en kvart million finansieres af kontoen for Daglig ledelse. 
Budgettet for Daglig ledelse forventes at blive overskredet, hvilket der vil blive taget 
stilling til ved senere budgetkontroller. 
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- Medlemstilbud til udvalgte medlemsgrupper: 
Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om bevilling af midler til ledercoaching til 
nye ledere efter dialog med ledersektionen. 
Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om bevilling af midler til medlemstilbud til 
selvstændige socialrådgivere i form af opdatering af moms- og lønsumshåndbogen, 
udarbejdelse af en skattehåndbog samt webinarer om det at drive selvstændig virk-
somhed. 
 
- Strategi: 
Strategi og indsatsplan er godkendt med mindre redaktionelle ændringer. Indsats-
området ”Rejsen ind i DS for studerende og nyuddannede” vil blive drøftet på dette 
seminar. De øvrige indsatsområder foreslås behandlet på kommende Regionsbesty-
relsesmøder. 
 
- OK21: 
Hovedbestyrelsen er løbende blevet orienteret om forhandlingerne. Ved møde d. 1. 
marts besluttede Hovedbestyrelsen er anbefale medlemmerne at stemme ja til forli-
gene for stat, regioner og kommuner. 
OK21 behandles på Regionsbestyrelsesseminaret under pkt. 1.3.1. 
 
- Besparelser på beskæftigelsesområdet og overdragelse af kontaktforløb i A-kas-
serne: 
Hovedbestyrelsen er orienteret om budskabspapir og konkrete forslag til besparelser 
udarbejdet af DS i samarbejde med ressourcegruppen på området. 
Beskæftigelsesområdet behandles på Regionsbestyrelsesseminaret under pkt. 1.4. 
 
- Folkemødet: 
Hovedbestyrelsens deltagelse er aflyst i 2021 grundet Corona, ændret format grun-
det Corona og manglende mulighed for at afvikle egne arrangementer, da FTF-a 
ikke deltager og vi dermed ikke kan låne deres faciliteter. 
 
- LGBT+: 
På baggrund af udtalelse fra REP20 etableres der et LGBT+ netværk i DS. Hovedbe-
styrelsen har givet tilsagn om 35.000 kr. årligt til netværket, hvilket svarer til 
grundbevillingen for en mellemstor faggruppe i DS. Midlerne finansieres gennem 
puljen til faggrupperne, som grundet Corona har oplevet mindreforbrug. Alle med-
lemmer kan anvende kommende FB-side samt deltage i landsdækkende webinarer. 
 

1.3. OK21 
1.3.1 Formand for DS Mads Bilstrup orienterer om OK21  

 
Sagsfremstilling:  
Mads Bilstrup orienterer om forhandlingerne, resultatet, urafstemningen og arbejdet 
frem mod den næste overenskomst. 
  
Bilag:  

- Ingen bilag  
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Formanden understregede indledningsvist, at Regionsbestyrelsen er vigtigt ind i ud-
møntning af DS´s strategi, udbredelse af viden om overenskomster samt en kilde 
til, hvad der rør sig i DS Region Syd blandt socialrådgiverne. Formanden vil holde 
sig orienteret gennem regionsformand og kontorleder. 
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- De generelle forlig og afstemning: 
Forhandlingsfællesskabet har d. 09.03.21 godkendt forligene for kommuner og regi-
oner. Derfor igangsætter DS afstemning d. 10.03.21. På det statslige område ligger 
godkendelsen senere, hvorfor afstemingen starter d. 16.03.21. 
 
De statsansattes krav forhandles af CFU (Det centrale forhandlingsudvalg). De er 
forhandlet først og skaber dermed rammen for også KL/RLTN.  
Resultat er blevet en general ramme på 6,75% på alle områder.  Det er vurderingen 
fra Forhandlingsfællesskabet, at dette resulterer i en reallønsstigning i overens-
komstperioden eller i hvert fald en sikring heraf. 
 
For detaljer i de generelle forlig henvises der til DS´s hjemmeside her: https://soci-
alraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/ok21/ok21-resultater-alle-omraader/ 
 
- DS´s Organisationsforhandlinger: 
Igen under OK21 forhandlingerne var der ikke midler til organisationsforhandlinger 
på det statslige område. Det besværliggør, at DS kan lave forbedringer for social-
rådgivere i staten. 
  
I de generelle forlig med KL og Regionerne blev der afsat midler til organisationsfor-
handlinger. 
  
For detaljer i forligene i DS´s organisationsforhandlinger på det kommunale og regi-
onale område henvises der til DS´s hjemmeside her: https://socialraadgi-
verne.dk/raad-og-vejledning/ok21/ok21-resultater-alle-omraader/ 
 
- Pension: 
Det er DS´s politik at alle socialrådgivere ansat på basislønninger skal op på 16% i 
pensionsindbetaling. Socialrådgivernes pensionskasse PKA har beregnet, at PKA- 
pension, folkepension og ATP skal udgøre 75% af lønnen på pensioneringstidspunk-
tet for at man kan gå på pension uden mærkbar forringelse af sin levestandard. Det 
kræver en pensionsindbetaling på 16%.  
 

1.3.2 Regionale aktiviteter under urafstemning om OK21 
 
Sagsfremstilling: 
Regionsformanden orienterer om onlinemøder for tillidsvalgte og medlemsgrupper 
under urafstemningen. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 

Bemærkninger og beslutninger: 
Regionsbestyrelsen drøfter deres rolle under urafstemningen. Regionsbestyrelses-
medlemmer deltager i klubmøder og skaber synlighed omkring afstemningen på FB. 
 

1.4 Besparelser på beskæftigelsesområdet ved formand for DS Mads Bilstrup  
 
Sagsfremstilling:  
Mads Bilstrup redegør for besparelserne på beskæftigelsesområdet – baggrund, om-
fang, aktuel og kommende indsatser i DS i.f.t. dette. 
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Bilag:  
- Ingen bilag 

 
Bemærkninger og beslutninger: 
Formanden fortalte, at der kommer til at ske besparelser på beskæftigelsesområdet 
de kommende år og redegjorde for hvordan besparelsen på 1,1 mia. på beskæftigel-
sesområdet er kommet i stand.  
 
Mads gennemgik DS´s budskabspapir om besparelsen og vores konkrete forslag til 
besparelsen. Materialet er udarbejdet sammen med medlemmer på beskæftigelses-
området via ressourcegruppe og faggruppe. 
Mads er i kontakt med folketingspolitikere og samarbejder med interessenter på be-
skæftigelsesområdet. KL, HK og DS planlægger bl.a. fælles debatwebinarer om fag-
lighed, kvalitet og udvikling af beskæftigelsesområdet for folketingspolitikere.  
 

1.5 Spørgetid hos formand for DS Mads Bilstrup  
 
Sagsfremstilling:  
Mads Bilstrup stiller op til spørgsmål fra Regionsbestyrelsen i DS Region Syd. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Regionsbestyrelsesmedlemmer kom ind på emner som Coronakrisen ex. øget stal-
king og overfusning i hjemmet, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, fordele og ulemper 
ved sygedagpengeforlængelser grundet Corona. 
 

1.6 Strategi 2021-2024 – fokus på "Rejsen ind i DS"  
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen forventes den 8. marts 2021 at vedtage den endelige strategi 
”Stærkere sammen – for et godt arbejdsliv og socialfaglig stolthed”, herunder de 
indsatser der skal igangsættes i 2021.  
Regionsbestyrelsen skal besøge den første af flere indsatser i DS-strategien, nemlig 
indsatsen for at fremtidens socialrådgivere inviteres ind i DS-fællesskabet gennem 
"Rejsen ind i DS”.   
Julie Malling, som er konsulent i Organisation og Uddannelse i Toldbodgade, kom-
mer og holder et oplæg evt. sammen med konsulenter fra DS Region Syd. Oplægget 
danner grundlag for en debat om DS Region Syds indsatser i år. 
 
På de kommende Regionsbestyrelsesmøder kommer vi forbi de øvrige indsatser.     
 
Bilag: 

- Ej modtaget. Fremsendes efterfølgende.  
 

Bemærkninger og beslutninger: 
Julie gennemgik kort den netop vedtagne strategi” Stærkere Sammen” og særligt 
temaet ”God start på arbejdslivet”, som kobles til indsatsen ”Rejsen ind i DS”. En 
Trædesten ind i strategien er den tidligere nationale og nuværende regionale aktivi-
tet ”Rejsen ind i DS ”. Dette blev eksemplificeret på mødet af Organisationskonsu-
lent Lone Johansen, der fortalte om en nyudviklet proces der understøtter TR i fokus 
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på de nye på arbejdspladsen.  Haderslev er pilotkommune og i gang pt. Et andet 
projekt i Esbjerg er på vej.  
Regionsbestyrelsen besluttede at arbejde for, at der tages mere aktivt stilling til 
hvordan vi modtager nyuddannede. Bestyrelsen deltager aktivt i indsatser bl.a. rin-
gedag, fejring af dimission m.m.  
Afholdelse af aktiviteter kan med fordel også afholdes på uddannelsessteder i sam-
arbejde med SDS. 
 

1.7 FH kommuneudvalg  
 
Sagsfremstilling: 
Alle TR, TR-suppleant og/eller AMiR i DS Region Syd fik den 17. februar en mail med 
en opfordring til at melde sig til at være en del af kommuneudvalget i den by de ar-
bejder i. Interesserede skal henvende sig til Regionsformanden. 
   
På RB-seminaret får bestyrelsen en status over tilmeldte til kommunevalgene fra 
Regionsformanden.  
Region Syds understøttelse af repræsentanter i kommuneudvalg drøftes. 
 
Bilag:  

– Ingen bilag  
 

Bemærkninger og beslutninger: 
Regionsformanden gav en status over repræsentanter i FH-kommuneudvalgene. Re-
gionsformanden og konsulenterne arbejder fortsat på at få besat pladser i kommu-
neudvalgene. 
Benny, Jesper og Mie orienterede kort om arbejdet i FH-sektionerne. 
FH Region Syddanmark afholder første d. 22.03.21. Regionsformanden er indstillet 
som bestyrelsesmedlem. 
 

2. Sager til efterretning 
2.1 Intet til efterretning  
3. Sager til behandling 
3.1. Vedtægtsændring i forretningsorden  

 
Sagsfremstilling: 
Regionsbestyrelsen ønskede på deres møde den 28. januar 2021, at der skal laves 
et udkast til ny forretningsorden til godkendelse på næste Regionsbestyrelsesmøde, 
således at 2. suppleanter kan deltage på Regionsbestyrelsesmøder. Dette for at en-
gagere flere og undgå tab af viden ved skift af bestyrelsesmedlemmer (se bilag 
3.1). 
 
Der indstilles til at RB godkender ændringen.   
 
Bilag:  

– Forretningsorden for Regionsbestyrelsen med forslag til ændring  
 

Bemærkninger og beslutninger: 
Regionsbestyrelsen godkendte ændring i forretningsorden vedrørende suppleanters 
deltagelse i RB-møder og foretog konsekvensrettelser i §§ 10 og 11.  
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4. Sager til orientering 
4.1. Orientering fra Road-tour-udvalg  

 
Sagsfremstilling: 
Udvalget har afholdt et første møde den 9. februar. En repræsentant fra udvalget 
fremlægger tanker om aktiviteter i 2021.  
 
Bilag:  

- ingen 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Road-tour-udvalget, som består af Jesper og Mie har holdt møder d. 9. februar og 4. 
marts. Den 4. marts sammen med Aktivitetsudvalget. 
Campingvognen anvendes fremadrettet som reklamesøjle/”banner” ved aktiviteter.  
Udover Regionsbestyrelsen vil andre ex. tillidsvalgte og aktive i FH blive tilbudt at 
låne den. 
Campingvognen bliver udstyret med merchandise til udlevering.   
 

4.2. Orientering fra aktivitetsudvalg  
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget har afholdt et første møde den 9. februar. En repræsentant fra udvalget 
fremlægger tanker om aktiviteter i 2021.  
 
Bilag:  

- ingen 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Aktivitetsudvalget, som består af Merete, Tannie, Regis og Mie har holdt møder d. 9. 
februar og 4. marts. Den 4. marts sammen med Road-tour-udvalget. 
Der planlægges både aktiviteter fysisk og online. 
 
Der foreslås webinarer, der skal øge kendskabet til hvad en fagforening er, og hvil-
ken vejledning og bistand medlemmer kan få. Der bliver udskrevet en lille konkur-
rence på FB om navnet på disse webinarer. De andre regioner inviteres til at del-
tage.  
 
Der er planlagt følgende webinarer i 2021  

• Ferieregler  
• Kompetencefonde  
• Lokalløn  
• Medlem i knibe  
• PKA-pension  
• Mød din fagforening 

Regionsbestyrelsen bifaldt afholdelsen af webinarer, og besluttede at webinarer gen-
nemføres uagtet antal tilmeldte.   

I forhold til fysiske aktiviteter planlægger udvalget en faglig fællesskabsdag. Under-
visere på skolerne inviteres til at deltage i planlægning og som oplægsholdere.  
 
Som et forsøg afholdes der et socialt julearrangement i Esbjerg, hvor man opfordres 
til at tage familien med. 
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Endelig med fokus på arbejdsmiljødagsordenen – planlægger udvalget at hente op-
lægsholdere til arbejdsmiljøoplæg, der kobles til det af DS allerede producerede ma-
teriale ”sammen skaber vi forandring”. 
 

4.3. Intro til Admincontrol 
 
Sagsfremstilling: 
Regionsbestyrelsen har ønsket indføring i brugen af dagsordenssystemet Admincon-
trol. Derfor kommer Anders Jonassen, som er administrativ medarbejder i ledelses-
sekretariatet, og introducerer til brugen af systemet.   
 
Bilag:  

– ingen 
 

Bemærkninger og beslutninger: 
Dagsordenssystemet er taget i brug af alle medlemmer i bestyrelsen. 
 

4.4. Orientering fra REP-udvalg  
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget har afholdt et første møde den 4. marts. En repræsentant fra udvalget 
fremlægger tanker om aktiviteter i 2021.  
 
Bilag:  

- ingen 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Benny, Jesper og Mie har ved første møde, Hvor der var afbud fra Hanne, drøftet 
formål og roller for udvalget. 
Jesper fremlægger følgende: 
REP-udvalgets formål er løbende at skabe synlighed omkring og at arbejde med em-
ner, der enten har eller kan komme til behandling på DS' Repræsentantskabsmøder. 
REP-udvalget spiller en afgørende rolle i Region Syds forberedelse af kommende Re-
præsentantskabsmøder, så flest mulige medlemmer i regionen får viden og dermed 
grundlag for at deltage aktivt i debatterne. 
REP-udvalget skal igennem sit arbejde medvirke til rekruttering af medlemmer, der 
ønsker at stille op til at deltage i kommende Repræsentantskabsmøder. 
 
Tidligere REP-repræsentanter fra DS Region Syd tilbydes deltagelse i udvalg via 
mail, mens øvrige medlemmer orienteres om udvalget og muligheden for deltagelse 
via FB.  
 

5. Økonomi og regnskab 
5.1. Intet til økonomi og regnskab 
6. Møder og konferencer 
6.1. Politikerskole d. 31.08.21 -01.09.21  

 
Sagsfremstilling: 
På Politikerskolen, der afholdes den 31.08.21 – 01.09.21 (formentlig et sted på 
Fyn), deltager alle tre regionsbestyrelser og hovedbestyrelsen.  
 
Formålet med politikerskolen er at opkvalificere bestyrelserne og sikre gode og af-
klarende drøftelser af bestyrelsesarbejdet i en organiserende fagforening. Fokus er 
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på arbejdet med DS-strategi ”Stærkere sammen – for et godt arbejdsliv og social-
faglig stolthed. 
 
På RB-mødet uddyber regionsformanden, og der kan stilles spørgsmål. 
  
Bilag:  

- ingen 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Regionsbestyrelsen deltager i Politikerskole d. 31.08.21-01.09.21. Et seminar der 
skulle have være afholdt d. 08.03.21-09.03.21, men som er udskudt grundet Co-
rona. Bennys deltagelse afhænger af muligheden for privat rejse. 
 

7.  Evt.  
 Evaluering af mødet 

 
Møderne fungerer godt trods webinarformen. Drøftelser i mindre grupper ønskes 
uanset om mødet holdes online eller fysisk. 
 
Emner til næste møde på 4 timer: orientering, punkter til HB og mindre temadrøf-
telse.  
 
Forslag til kommende temaer udover strategien ”Stærkere sammen”:  
-Psykisk arbejdsmiljø 
-Fastholdelse og rekruttering  
 

 
 
Mie Vode Moll 
Regionsformand 
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