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Referat af møde i Regionsbestyrelsen i Syd  
d. 29. april 2021 kl. 15.00 – 19.00 

 

 

Deltagere: 
 

Navn 
Deltaget 

Fravær 

med afbud 

Fravær 

uden afbud 

Mie Vode Moll X   

Benny Poulsen Madsen  X  

Hanne Ryelund Sørensen X   

Heidi Elna Poulsen X   

Jesper Nissen X   

Katrine Marie Andersen Friborg  X  

Merete Møller Petersen X   

Mette Mathilde Oksen  X  

Pernille Aakerlund Iversen   X 

Regis Marker-Balenda X   

Tannie Grinderslev Madsen X   

Lene Boye Andersen(SDS-rep. Odense) X   

Marie Røikjær Frich (SDS-rep. Esbjerg) X   

Berit Wolff (1. suppleant) X   

 

Dagsorden: 

 
0. Formalia 

0.1 Godkendelse af dagsorden  

 

Bemærkninger og beslutning: 

Dagsorden godkendes med følgende tilføjelser: 

o Tilføjelse af pkt. 3.3 vedr. delegation af forhandlingskompetencen på 

det private område fra Regionsbestyrelsen til Regionsformanden ved 

Hovedbestyrelsens godkendelse af deres dagsordens pkt. 7. 

o Tilføjelse af pkt. 1.4: Orientering fra SDS (fast punkt fremadrettet). 

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1 Orientering fra regionsformanden  

Internt: 

I Region Syd arbejder vi i fællesskab på en plan for gradvis tilbagevenden. Dette ud 

fra en forventning om nye retningslinjer for kontorarbejdspladser i løbet af maj. 

TRIO´en driver denne proces. Indtil videre går vi fortsat kun ud til forenings- og 

medlemskritiske fysiske aktiviteter, og hovedparten af medarbejderne arbejder 

hjemmefra. 

I maj afholdes der temadag med supervisor samt en personaletemadag. I juni ser vi 

frem til at kunne holde et socialt arrangement en fredag eftermiddag. 
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Medarbejderne og Lone arbejder på nye modeller for interne møder. Derudover er 

der blevet etableret et ugentligt planlægningsmøde mellem Lone, Maiken og Mie.  

   

Medlemsrettet: 

Webinarer er kommet godt i gang, og der er planer for fysiske aktiviteter. Der hen-

vises til yderligere beskrivelse under orientering fra aktivitetsudvalget (pkt. 4.2). 

Mie er aktiv på frokostmøder, klubmøder og generalforsamlinger. Møderne kommer i 

stand via henvendelser fra tillidsvalgte eller gennem konsulenter. 

Mie orienteres og inddrages løbende i konsulenternes opgavevaretagelse, hvorved 

det er oplevelsen, at den medlemsrettede indsats styrkes. Der er tale om enkeltsa-

ger såvel som fælles udfordringer på de enkelte arbejdspladser. 

Der er blevet etableret en arbejdsgruppe om udarbejdelse af fagprofiler/arketyper 

for socialrådgivere ansat i Regionen. Sigtet er en pjece og aktiviteter, som synliggør 

vores kompetencer ind i den regionale opgavevaretagelse. I arbejdsgruppen delta-

ger medlemmer og tillidsvalgte.   

Der er god aktivitet og opbakning til vores Facebookside, hvilket giver anledning til, 

at vi drøfter brugen og driften af Facebooksiden yderligere på næste regionsbesty-

relsesmøde. 

 

Tillidsvalgte:  

Året 2. runde af TR-møder er i gang. Vi lægger vægt på sparring og inspiration til 

det lokale TR-arbejde. 

Vi er også gået i gang med at planlægge TR-stormøde i september, hvor der udover 

det almindelige indhold på TR-møder kan hentes inspiration og viden om, hvordan vi 

kan søge indflydelse. Dette som optakt til kommunal- og regionsrådsvalg i novem-

ber. 

Som et nyt tiltag udbydes der før og efter sommerferien webinarer om forskellige 

typer af TR-opgaver på tværs af de 3 regioner. 

 

Politisk valgte: 

Den næste tid vil der blive arbejdet på at styrke samarbejdet og udvikle nye ar-

bejdsgange i Forretningsudvalget. Arbejdet er i gang via onlinemøder, men i maj af-

holdes også et fysisk seminar. 

Baggrunden er, at ”vi er nye sammen”, men også fordi det er afgørende for strate-

gien ”stærkere sammen”, at DS er en handlekraftig, modig, systematisk og lærende 

organisation som løfter i flok på tværs af de enkelte enheder. 

Mie er nyvalgt til bestyrelsen i FH Region Syddanmark. 

I KOS har Mie sammen med SL rejst udfordringen omkring frikøb til deltagelse i re-

gionsbestyrelsens arbejde. Et samlet KOS har rettet henvendelse til stadsdirektøren 

i Odense Kommune, hvorfor der afventes møde snarest. 

 

1.2 Forberedelse af kommende Hovedbestyrelsesmøde d. 4. – 5. maj 2021 

 

Sagsfremstilling:  

Punkter til Hovedbestyrelsesmøde bliver gennemgået og drøftet. 

 

Bilag:  

- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 

Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Følgende dagsordenspunkter drøftes: 

o Beslutning om DS´ indsats i forbindelse med kommunalvalget (pkt. 3) 
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o Beslutning om nedsættelse af FHD for perioden mellem OK21 og 

OK24 (pkt. 6) 

o Beslutning om retningslinje for forhandling og indgåelse af private 

overenskomster (pkt. 7) 

o Beslutning om Strategiens styringsstruktur (pkt. 10) 

o Beslutning om introduktion af månedlige betalingsservicetræk (pkt. 

12) 

o Beslutning om omprioritering af DS´ kommunikationsressourcer (pkt. 

13) 

På baggrund af drøftelser tages følgende med til kommende HB-møde: 

- RB drøftede tilbud om månedlig betaling af kontingent for alle medlemsgrup-

per fremfor kun de nyuddannede. Månedlig betaling ses at være et godt til-

bud til medlemmer og en vej til at fastholde flere. Der ønskes valg mellem 

forskellige længder mellem opkrævninger ex. månedligt og kvartalsvis. 

- RB drøftede antal udgivelser af Socialrådgiveren. Holdningerne til ompriorite-

ringen af kommunikationsressourcerne var delte, men fælles var ønsket om 

en fremadrettet drøftelse af digitalisering af Socialrådgiveren.  

 

1.3 Strategi 2021-2024 – fokus på Digitalt fundament for strategien og digitalt 

løft af hele DS  

 

Sagsfremstilling: 

Hovedbestyrelsen vedtog den 8. marts 2021 den endelige strategi ”Stærkere sam-

men – for et godt arbejdsliv og socialfaglig stolthed”, herunder de indsatser der skal 

igangsættes i 2021.  

Regionsbestyrelsen skal besøge den anden af fire større strategiske indsatser i DS-

strategien, der har fokus på et digitalt og datadrevent fundament for strategien.  

   

Søren Anthon Buhl Chef for Digitalisering, økonomi og administration i DS, kommer 

og holder et oplæg om indsatsen. Oplægget danner grundlag for en debat om DS 

Region Syds indsatser i år. 

 

På de kommende Regionsbestyrelsesmøder kommer vi forbi de øvrige indsatser.     

 

Bilag: 

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB bakker op om de aktuelle tiltag og ser frem den videre implementering af møde-

bookning, beregnere m.m. 

 

1.4 Orientering fra SDS 

 

Sagsfremstilling: 

SDS orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Kampagne om taksameterløft fylder meget pt.   

SDS Esbjerg og SDS Aabenraa laver webinarer hver 3. uge. Kommende webinar, 

som afvikles sammen med Reden Ung, omhandler ”Sugardating”.  
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2. Sager til efterretning 

2.1 Intet til efterretning  

3. Sager til behandling 

3.1. Vedtægtsændring for Socialrådgiverklubben i Vejle Kommune 

 

Sagsfremstilling: 

Vedtægtsændringen betyder, at Generalforsamlingen afholdes både virtuelt og ved 

personligt fremmøde. Ændringer består af en tilføjelse i §7 stk. 1 Stk.1. ”Mødet af-

holdes både virtuel og ved personligt fremmøde”. 

 

Der indstilles til, at RB godkender vedtægtsændringen.   

 

Bilag:  

– Vejle klubbens vedtægter med ændringer. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Godkendt.  

 

3.2. Vedtægtsændring Socialrådgiverklubben i Sønderborg kommune  

 

Sagsfremstilling: 

Vedtægtsændringerne betyder, at den årlige generalforsamling er flyttet fra 4. kvar-

tal til 1. kvartal, med den begrundelse at den ellers lå sammen med Region Syds 

generalforsamling i oktober i lige år. Endvidere ønsker klubben at skabe kontinuitet i 

klubarbejdet ved at TR og TR-suppleant ikke er på valg samme år.  

 

Der indstilles til, at RB godkender vedtægtsændringerne.   

 

Bilag:  

– Sønderborg klubbens vedtægter med ændringer.  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Godkendt.  

 

3.3 Delegation af forhandlingskompetencen for private regionale overenskom-

sten fra regionsbestyrelsen til regionsformanden 

 

Sagsfremstilling: 

Under forudsætning af Hovedbestyrelsen ved kommende møde træffer beslutning 

om ”Retningslinje for forhandling og indgåelse af private overenskomster” anmodes 

regionsbestyrelsen om at delegere forhandlingskompetencen fra regionsbestyrelsen 

til regionsformanden. 

 

Bilag: 

- Se punkt 7 på Hovedbestyrelsesdagsordenen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede at delegere forhandlingskompetencen fra regionsbestyrelsen til regi-

onsformanden, under forudsætning af at HB beslutter ”Retningslinje for forhandling 

og indgåelse sf private overenskomster”. Med delegationen følger en orienterings-

pligt overfor RB.  
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4. Sager til orientering 

4.1. Orientering fra Road-tour-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Ingen møder siden sidste regionsbestyrelsesmøde, hvorfor der ikke er yderligere at 

orientere om. 

 

4.2. Orientering fra aktivitetsudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Webinarer: 

Webinarrækken er blevet navngivet ”Klogere sammen”-webinar via konkurrence på 

FB. 

Første webinar om ferierettigheder er afholdt med 268 deltagere. 

Næste webinar om kompetencefondene afholdes d. 31. maj. 

Udover de planlagte webinarer om ofte ydet vejledning afholdes der d. 3. maj et 

webinar om it-udfordringer ifm. overgang til ydelsessystemerne KSD og KY. Webina-

ret er det første i Region Syd, hvor medlemmer sammen med regionsformand deler 

viden med andre socialrådgivere indenfor et aktuelt emne.  

 

Fysiske aktiviteter: 

Social aktivitet på uddannelsesinstitutionerne udskydes til efter sommerferien. Når 

datoerne er sat inviteres regionsbestyrelsesmedlemmer med til at afholde arrange-

mentet. 

Der er aftalt arbejdsmiljø foredrag om Relationel koordinering v/ Bo Vestergaard. 

Foredraget holdes på UCL i Odense d. 6. september kl. 17-19 og på UC Syd i Es-

bjerg d. 13. september kl. 17-19. 

Invitation til at deltage i planlægningen af ”Faglig Fællesskabsdag” i oktober er 

sendt til undervisere på de fire skoler i Region Syd. Møde med interesserede forven-

tes afholdt i juni. 

 

4.3.  Orientering fra REP-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 
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REP-repræsentanter fra REP20 har i denne uge modtaget en mail med invitation til 

at deltage i udvalgets første møde d. 3. juni kl. 17:00-18:30 jf. drøftelse på seneste 

regionsbestyrelsesmøde. 

Mødet annonceres for evt. andre interesserede medlemmer via Region Syds Face-

bookside ca. 3 uger før mødets afholdelse.  

 

4.4.  Orientering fra RB´s uddannelsesudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Udvalget består nu af Mette, Regis, Jesper og Mie fra regionsbestyrelsen samt 

SDS´ere fra de 4 skoler i region Syd. 

Udvalget har udarbejdet følgende beskrivelse af dets arbejde:  

Formålet med RB´s uddannelsesudvalg er i fællesskab at styrke det uddannelsespo-

litiske arbejde i SDS og DS i Region Syd. 

Udvalget vil drøfte og udveksle viden om indsatser overfor studerende og nyuddan-

nede, drøfte og udvikle det fælles arbejde i skolernes uddannelsesudvalg m.m. 

SDS og DS ønsker at være synlige og nærværende for de studerende via egne og 

fælles aktiviteter. Udvalget er også optaget af, hvordan man skaber en bedre over-

gang fra at være studerende til at være nyuddannet.  

Udvalget mødes ca. 4 gange årligt. Det tilstræbes af møderne ligger før uddannel-

sesudvalgsmøder. Orientering om RB´s uddannelsesudvalgs arbejde vil være fast 

punkt på Regionsbestyrelsesmøderne.  

 

De to møder i efteråret planlægges, når datoerne for uddannelsesudvalgsmøderne 

er kendt. 

 

4.5. Status for RB ringedag d. 13. april 2021 

 

Sagsfremstilling: 

Kontorlederen giver en status for ringedagen, herunder hvilken konkret udmøntning 

de reviderede lister giver anledning til. RB deler oplevelserne fra ringerunden, og 

drøfter om er der nogle erfaringer vi skal tage i betragtning i næste ringerunde.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Maiken har foretaget alle rettelser i medlemsregistret på baggrund af ringelisterne. 

Andre kommentarer er videregivet til konsulenterne, der tager relevant kontakt. 

Ringeguiden skal opdateres i.f.t. dem som er kommet i beskæftigelse. Det er vigtigt, 

at det noteres, hvor medlemmet har fået arbejde med angivelse af afdeling og TR. 

Endelig skal ansættelsesdato fremgå.  

Ringeguiden ønskes i højere grad at understøtte samtaler med ledige nyuddannede.  

RB har oplevet, at det er yderst relevant at ringe. Ved næste ringerunde skal der 

sikres bedre tid til opgaven, da erfaringen fra denne runde er, at det oftest ringes 

hen over 2 dage at komme igennem til hovedparten af medlemmerne på listerne.  
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5. Økonomi og regnskab 

5.1. Årsregnskab for DS Region Syd 

 

Sagsfremstilling: 

Der foreligger 1. kvartalsregnskab 2021.  Lars Madsen, Controller fra Digitalisering, 

økonomi og administration vil gennemgå kvartalsregnskabet.  

 

I region syd har der været en sund økonomi fra starten af 2020 med en egenkapital 

769.000 kr., hvorfor der for 2020 blev udarbejdet et budget med et underskud på 

46.675 kr.  Resultatet blev dog at regionen kom ud med et overskud på 41.448 kr.  

 

Politiske organisation. 

Regnskabet for den politiske organisation ligger lidt under det budgetterede. En år-

sagsforklaring er mindre kørsel under Coronakrisen.  

 

Faglige aktiviteter 

Afvigelser fra budgettet ses på medlemsarrangementer og klubtilskud. Grundet Co-

ronakrisen har der ikke været den sædvanlige aktivitet ligesom afholdte arrange-

menter har været billigere, da der ikke har udgifter til transport.  

 

Drifts – administration 

Trods tilførsel af ressourcer i 2020 til ansættelse af yderligere en konsulent ses en 

afvigelse fra budgettet på administration (brugt 8.285.721 mod budgetteret 

8.016.500). 

Følgende ses som årsagsforklaring: Der har være stor udskiftning på både persona-

lesiden. 

 

Bilag:  

- SYD regnskab 2021 1. kvartal   

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Godkendt uden bemærkninger.  

Årsregnskabet er dog først formelt godkendt, når dette referat er godkendt. 

  

5.2.  1. kvartals regnskab 2021 Region SYD 

 

Sagsfremstilling: 

Den Politiske Organisation har et mindre forbrug (19%), det skyldes hovedsageligt, 

at der ikke har været samme omkostninger til RB møder, som der plejer at være, 

hvilket kan forklares med Corona nedlukningen 

 

Kontingenter til andre organisationer - det ene kontingent, som Syd har (til KOS) er 

betalt nu i første kvartal og der forventes ikke at være andre i løbet af år. Beløbet er 

så lille, at det er vurderet ikke at være nødvendigt, at periodisere det. 

 

Medlemsarrangementer kun anvendt 3% af budget - primære årsag er Corona, samt 

at arrangementer falder forskudt på året. 

 

Bilag:  

- SYD regnskab 2021 1. kvartal   

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Godkendt uden bemærkninger.  
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6. Møder og konferencer 

o Næste møde d. 24.08.21 kl. 15-19. Vi glæder os til at kunne være 

sammen fysisk på kontoret i Snoghøj. 

o Politikerskole d. 31.08.21-01.09.21. Invitation fra national side. 

o TR-stormøde d. 15.09.21 kl. 9-14. Stormødet har fokus på hvordan 

man kan søge indflydelse som optakt til efterårets valg. Regionsbesty-

relsesmedlemmer som ikke er tillidsvalgte er velkommen fra kl. 9-

12:30. Tilmelding sker til Maiken. 

7.  Evt.  

o Regis er på barsel ved næste møde og deltager derfor ikke. 

o Katrine får en barselshilsen fra Regionsbestyrelsen. 

o Jesper og Mie deltager i forberedelse af dagsordenspunkt om vores 

Facebookside m.h.p. drøftelse på bestyrelsesmøde i august. 

8. Evaluering af mødet 

 

 

Mie Vode Moll 

Regionsformand 


