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

Rasmus indledte med at orientere om seneste nyt i Region Øst, herunder: 
 
• Arbejdspladser med særlige udfordringer. 
• Responsen på RB’s beslutning om at give 40 års jubilarer en erkendtlighed. 
• Udgivelsen af bogen ” Byggesten til fremtidens fagforening”, som DS har 

medvirket til og som vil blive distribueret til RB. 
• Status på ansættelse af en forhandlingskonsulent. 
• Trainee-ordningen i samarbejde med FTF-A. 

 
2.0 Årsregnskab 2020 – beslutning 

Driftsregnskabet 
Årsregnskab for 2020 foreligger nu i sin endelige form og udviser et overskud på 
717 t.kr. Årsregnskabet er dermed 766 t.kr. bedre end det budgetterede 
underskud på 49 t.kr.  

Det endelige årsresultat afviger marginalt fra det foreløbige årsregnskab, som RB 
fik forelagt på sidste møde den 23. marts 2021. At det endelige regnskab ikke 
afviger mere markant skyldes især, at hensættelser til feriepengeforpligtelser i 
2020, som endnu ikke var opgjort i det foreløbige regnskab, alene udgjorde 28 
t.kr. og ikke 139 t.kr. som budgetteret.    

Overskuddet kan helt generelt begrundes med aflyste eller ikke-afholdte 
aktiviteter grundet restriktioner som følge af Coronapandemien. Således er der 
underforbrug på: 
 

• Medlemsarrangementer ca. 400 t.kr. 
• Politiske aktiviteter ca. 150 t.kr. 
• Administration ca. 180 t.kr. 
• Ejendom 30 t.kr. 

 
Akut-regnskabet 
Regionens TR-aktiviteter har selvsagt også været præget af pandemien og her 
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udgør underforbruget 340 t.kr. 
 
Egenkapitalen 
Årsregnskabets overskud overføres til regionens egenkapital og herefter udgør 
denne pr. 1. januar 2021 1,3 mio. kr. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender årsregnskabet for 2020. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 

 
3.0 Budgetrevision for 2021 – beslutning 

På sidste RB-møde den 23. marts 2021 godkendte RB indstillingen til 
budgetrevision for 2021 under forudsætning af, at forventningerne til 
årsregnskabet for 2020 holdt. Dermed revideres budgettet for 2021 som følger:  
 

• 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 indebærer budgetrevisionen et yderligere underskud på 220 t.kr. i de 
vedtagne budgetter for 2021 og 2022. Der budgetteres herefter med underskud 
for hhv. 2021 på 239 t.kr. og 2022 på 424.t.kr. og dermed en reducering af 
egenkapitalen, som forventes pr. 1. januar 2023 at udgøre 637 t.kr. 
 
Et tidligere RB har besluttet, at det er hensigtsmæssigt, at regionen opretholder 
en egenkapital på omkring 500 t.kr. og der er dermed stadig luft til iværksættelse 
af yderligere aktiviteter, som foreslået på sidste RB-møde, herunder: 
 

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

 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender forslaget til budgetrevision for 2021. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
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4.0 HB-mødet den 4. og 5. maj 2021 – drøftelse 

På mødet drøftes udvalgte punkter på HB’s dagsorden for tilkendegivelse af RB’s 
synspunkter og bidrag til debatten i HB. 
 
Drøftelse: 

 RB drøftede enkelte punkter på dagsordenen, herunder: 
 

• Omprioritering af Politik og Kommunikation med indstilling til reduktion af 
antallet udgivelser af fagbladet ”Socialrådgiveren” og de konsekvenser det kan 
have. Det foreslås, antallet af medlemmer, der fravælger at modtage bladet i 
fysisk form, indgår i beslutningsgrundlaget. 
 

• Indstillingen til drøftelse af diskussioner i hovedbestyrelsen mellem møderne 
og tolkningen af denne. 
 

• Beslutning om introduktion af månedlig betalingsservicetræk, hvor det synes 
mere meningsfuldt at lade ordningen gælde for alle. 
 

• Beslutning om tilskud til SDS’ årsmøde synes hensigtsmæssig set i lyset af 
den begrænsede tilslutning og de erfaringer tilrettelæggelsen kan give til 
resten af DS. 
  

5.0 Præsentation af ”Rejsen ind i DS” – drøftelse 
Region Østs nyeste organiseringskonsulent, Hanne Fink Ferdinand, præsenterer 
sig selv og særligt sit arbejde i strategiprojektet ”Rejsen ind i DS” for studerende 
og nyuddannede. RB opfordres til at give indspark til ”Rejsen ind i DS”. 

 
Drøftelse: 
Hanne indledte med at præsentere sig selv og sin uddannelses- og 
erfaringsmæssige baggrund. 
 
Herefter præsenterede Hanne RB for arbejdet med ”Rejsen ind i DS”, herunder 
projektets udspring af DS’ strategi ”Stærkere sammen…” og det forudgående 
udviklingsarbejde med at styrke medlemmernes oplevelse af DS som en attraktiv 
fagforening allerede i overgangen fra studerende til nyuddannet. 
 
RB kom efterfølgende med deres oplevelser af mødet med DS/SDS. 

 
6.0  Placeringen af heldagsmøde i juni- beslutning 

De fleste RB-medlemmer (9 udover Rasmus og Lene) kan mandag den 14. juni og 
det synes vanskeligt at finde en ny dato henset til, at mange aktiviteter er 
udskudt med intention om afholdelse inden sommerferien. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at heldagsmødet for RB og medarbejderne på regionskontoret 
afholdes mandag den 14. juni 2021. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen.   

 
7.0 Eventuelt 
 Rasmus mindede om 1. maj-arrangementet på lørdag. 
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Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


