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Deltagere: Cathrine Tovborg-Jensen, Harald Jørgen Pedersen, Katja Hoffmann Barfod, Line 
Kabell Christoffersen, Maria Kumari Lauridsen, Marie Vithen, Mette Sode Hansen, Rikke 
Terney, Rikke Troelsen, Sabrina Kahlke, Susanne Both, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Birgit 
Lone Larsen, Anni Jessen Spiele og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Malene Sandie Hansen Thackrah,  
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

Rasmus indledte med at orientere om: 
• OK21 
• Lokale arbejdspladsproblematikker 

 
 
2.0 Budgetrevision 2021 – beslutning 

RB skal tage stilling til en revision af budgettet med afsæt i dels forventninger til 
regnskabet for 2020 og den heraf følgende påvirkning af regionens formue 
(egenkapitalen) og dels de af generalforsamlingen vedtagne budgetter. Nedenfor 
gennemgås forventninger til regnskabet for 2020 og den heraf følgende 
påvirkning af egenkapitalen, budgetter for 2021 og 2022 samt begrundede 
indstillinger til budgetrevisionen. 
 
Forventninger til regnskabet for 2020 
Det foreløbige regnskab for 2020 udviser et overskud på godt 700 t.kr. Der 
udestår imidlertid stadig ikke uvæsentlige udgifter til bl.a. hensættelser til 
feriepengeforpligtelser og DS’ solidariske udligningsfond (i forbindelse med 
barselsorlov, sygefravær o.lign.) og det forventelige resultat vil derfor nok 
snarere være et overskud i omegnen af 5-600 t.kr.  
 
Overskuddet er selvsagt begrundet i aflyste og ikke-afholdte aktiviteter som følge 
af Corona-pandemien. 
 
Et overskud i den forventede størrelsesorden vil generere en egenkapital i 
omegnen af 1,1 -1,2 mio. kr. og dermed en egenkapital, der er meget tæt på 
grænsen for, hvor stor regionernes formue må være (10% af de 
regionstildelingen som pr. 1. januar 2021 var på 12 mio. kr.).  
 
Budgetter for 2021 og 2022 
Generalforsamlingen i 2020 vedtog budgetter for 2021 og 2022 med et samlet 
underskud på 438 t.kr., hvormed egenkapitalen forventes nedbragt til ca 6-700 
t.kr. Egenkapitalen vil herefter fortsat ligge 1-200 t.kr. over rammen på 500 t.kr., 
som et tidligere RB har fastsat som en fornuftig buffer for regionens økonomi. 

DS Region Øst 
25. marts 2021 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: tirsdag den 23. marts 2021, kl. 16.00 til 20.00 
 
Sted: https://zoom.us/j/93048297829 
 

 

https://zoom.us/j/93048297829
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Budgetrevision 
Når en budgetrevision foreslås inden det endelige regnskab foreligger, skyldes det 
et ønske om at disponere allerede inden RB-mødet den 28. april 2021. Derfor 
indstilles nedenstående budgetrevisionen med afsæt i forventninger til regnskabet 
og forudsat, at forventningerne til regnskabet for 2020 holder. Endelig regnskab 
foreligger i ugen efter RB-mødet og altså inden der disponeres efter revisionen.  
 

• Øgede lønomkostninger i både 2021 og 2022 på 120 t.kr. til: 
 

o genbesættelse af en stilling som forhandlingskonsulent på fuld tid 
som erstatning for en konsulent med en senioraftale og deraf 
følgende arbejdstidsreduktion på 7 timer ugentligt og  
 

o opnormering af organiseringskonsulent ansat på 30 timer til 36 
timer ugentligt øremærket investering i arbejdet med at 
understøtte de lokale SDS-klubber i rekruttering og styrkelse af 
studenterfællesskabet på skolerne. 

 
• Reducerede udgifter til regionsformanden i 2021 på 60 t.kr. som følge af: 

o  udskydelse af forhandleruddannelsen. 
 

• Øgede udgifter i 2021 til teknisk set-up for afholdelse af webinarer og 
andre større online-arrangementer på 40 t.kr. som følge af: 

o Beslutning om øget brug af online-møder til både tillidsvalgte og 
medlemmer og følgelig et ønske om et mere professionelt teknisk 
set-up. 

 
Samlet set vil budgetrevisionen påvirke de vedtagne budgetter for 2021 og 2022 
ved et yderligere underskud på 220 t.kr. og dermed nedbringe egenkapitalen til 
ca. 4-500 t.kr. Dertil kommer en forventning om, at også regnskabet for 2021 vil 
afspejle Corona-situationen og generere et væsentligt bedre resultat end 
forventet, hvilket selvsagt også vil påvirke egenkapitalen positivt. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender forslagene til budgetrevision for 2021 og 2022. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
 
Derudover blev stillet følgende yderligere forslag til anvendelse af overskuddet for 
2020 og forventet overskud for 2021: 

• Øget budget til merchandise 
• Øget budget til Folkemøde Møn 
• Evt deltagelse i Socialrådgiverdage 

 
3.0  RB-mødet den 28. april 2021 – drøftelse 

Næstkommende RB-møde d. 28. april er henlagt til Sørup Herregaard, hvor 
regionskontorets ansatte vil deltage hele dagen. 

 
Med henblik på den bedst mulige tilrettelæggelse af mødet bedes RB komme med 
ønsker til udbyttet samt eventuelle konkrete ideer til mødeform og indhold. 
 
Drøftelse: 

• Få ansigt på de ansatte og lære dem at kende. 
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• Opfølgning på SWAT fra sidste seminar. 
• Driftsmæssige udfordringer ved at vi ikke lykkes med at sætte 

arbejdsmiljø på OK-dagsordenen. 
• De ansattes opgaver og resultaterne af individuelle medlemssager. 

 
På baggrund af RB’s input til heldagsmødet med regionskontorets medarbejdere 
og tilsvarende input fra medarbejderne tilrettelægger Rasmus og Lene et program 
for dagen og tager i den forbindelse også stilling til, om heldagsmødet skal flyttes 
til et senere tidspunkt i håbet om afholdelse af et fysisk møde.  

 
4.0 Besøg af formand og næstformand - drøftelse  

Formand, Mads Bilstrup, og næstformand, Ditte Brøndum, aflægger RB besøg 
med henblik på en fælles drøftelse af de politiske indsatsområder i DS og åben 
dialog om foreningens virke. 
 
Drøftelse: 
Mads indledte med at orientere om, at formålet med besøget er et ønske om en 
dialog om samarbejde, politikudvikling samt udrulning af DS’ politikker.  
 
Efterfølgende orienterede Ditte og Mads om hver af deres ansvarsområder og 
slutteligt om DS’ strategi for de næste 4 år.  
 
Herefter pågik en drøftelse med RB om de forskellige politikområder, samarbejdet 
og sammenhængen mellem HB og RB bl.a. i forbindelse med strategiarbejdet og 
OK21 med særligt fokus på ligelønsproblematikken. 
 

5.0 FH-sektionerne i Region Øst – drøftelse 
I Region Øst har DS siden 1. januar været medlem af FH Hovedstaden, FH 
Bornholm, FH Østsjælland, FH Vestsjælland og FH Storstrøm. 

 
RB’s repræsentanter i de respektive sektioner giver en kort status på opstarten og 
de drøftelser og aktiviteter, der har været eller er i kikkerten. På den baggrund 
har RB mulighed for at give indspark til DS’ repræsentation i sektionerne. 
 
DS’ repræsentation i de 5 FH-sektioner i Region Øst: 
 

• FH Hovedstaden: Rasmus Hangaard Balslev er medlem af 
forretningsudvalget og Susanne Both er suppleant hertil. 

• FH Bornholm: Mette Sode Hansen er DS’ kontaktperson til bestyrelsen, 
Reno Jørgensen (TR i Jobcenter Bornholm) er medlem af Udvalget for 
sygedagpenge- og socialsager. 

• FH Østsjælland: Birgit Larsen er medlem af bestyrelsen. 
• FH Vestsjælland: Roar Johansen (FTR i Slagelse Kommune) er medlem af 

bestyrelsen. 
• FH Storstrøm: Line Christoffersen er medlem af kommuneudvalg 

Vordingborg, Inge Ørsted Hansen og Lone Kirschning (begge TRer i Lolland 
Kommune) er medlem af kommuneudvalg Lolland-Guldborgsund. 

 
Drøftelse: 
Repræsentanterne orienterede om opstartsarbejdet i sektionerne og de politiske 
prioriteringer og aktiviteter, som sektionerne måtte have besluttet.  
 

6.0 Eventuelt 
Rasmus orienterede om HB’s beslutning om, at DS ikke deltager i Folkemødet 
Bornholm. 
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Rikke Troelsen refererede hendes oplevelse af, at RB’s synspunkter på rigtigt fin 
vis bliver bragt videre til HB. 
 
Endvidere udspandt der sig en drøftelse om mulighederne for frihed til deltagelse i 
medlemsaktiviteter. 
 
Endelig opfordredes RB til at bakke op om de aktivistiske tiltag til støtte for 
borgerforslaget til afskaffelse af tjenestemandsreformen. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


