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Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Beslutning om endelig vedtagelse af strategi og indsatsplaner 

a. Beslutning om strategi for DS 2021-2024 - Stærkere sammen 
HB skal drøfte det endelig forslag til en strategi for den politiske vision 
2021 – 2024. 
På baggrund af tidligere drøftelser i HB samt udviklingsprocessen blandt 
medarbejdere og den administrative ledelse, er strategien nu 
gennemskrevet og samlet i et kort og overskueligt dokument. Det forslag 
til strategi, som HB skal drøfte indeholder følgende elementer: 1) En 
samling af strategien i fire temaer 2) Strategiens seks mål; 3) Et afsnit 
om den forandring vi må skabe hos os selv. 
 
HB tilsluttede sig indstillingen og vedtog at Dansk Socialrådgiverforening 
arbejder ud fra strategien Stærkere Sammen i 2021-24. 
 
Derudover havde Hovedbestyrelsen blandt andet en diskussion om:  
- Strategiens fokus på de nyuddannede 
- Hvordan man skal forstå målet om en stærk kernefaglighed 
- Hvordan strategien kan kommunikeres ud til medlemmerne 
 

b. Beslutning om indsatsplan for strategien Stærkere sammen, 2021 
HB skal drøfte og beslutte indsatsplan for strategiens første år, dvs. 
resten af 2021. Indsatsplanen er en del af den endelige strategileverance. 
Indsatsplanen består af tre elementer: 1) Større strategiske 
udviklingsprojekter; 2) Mindre strategiske indsatser 3) Strategiens 
organisatoriske fundament; 4) En visualisering af, hvordan indsatserne 
spiller ind i strategiens mål. 
 
HB tilsluttede sig indstillingen og dermed også de foreslåede indsatser. 

 
3. Beslutning om deltagelse på Folkemøde 2021 

Hovedbestyrelsen skal på ny tage stilling til DS-deltagelse i Folkemødet 2021. På 
grund af corona har rammerne omkring og konceptet for folkemødet ændret sig 
markant. På den baggrund indstilles det, at hovedbestyrelsen beslutter, at DS 
ikke deltager i Folkemødet 2021. 
 
HB tiltrådte indstillingen og DS deltager dermed ikke i folkemødet 2021 – det 
gælder både i forhold til at arrangere events og i forhold til at sende 
hovedbestyrelsen til Folkemødet. 
 
Hvis det skønnes relevant og proportionelt, vil vi dog sende enkelte 
repræsentanter til folkemødet, hvis vi skulle blive inviteret til at deltage i andre 
organisationers events. 

HB-møde Ekstra 
8. marts 2021 9.00 – 13.30 
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4. Beslutning om finansiering af lønudgifter til næstformandens 

barselsvikariat 
HB skal beslutte hvordan lønudgifterne i forbindelse med Ditte Brøndums 
barselsorlov skal finansieres. Det anslås, at lønudgiften netto vil blive 255.730 
kr. 
 
HB tilsluttede sig indstillingen om, at lønudgiften tages fra DL-kontoen, der 
således forventes at overskride sit budget. 

 
5. Orientering om DS’ budskaber og forslag til besparelsen på 

beskæftigelsesområdet. 
Orientering til HB om, at der er blevet fremsendt to notater til aftalepartierne (S, 
SF, DF og Ø), som står bag aftalen om ret til tidlig pension. Notaterne er DS’ 
budskaber og konkrete forslag til partiernes kommende arbejde med at skulle 
finde en besparelse på 1,1 mia. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats. 
 
Mads orienterede om vores budskaber, forslag og arbejdet med at få påvirket 
beslutningsprocessen. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretningen. 
 
I den efterfølgende debat blev det blandt andet diskuteret: 
- Dilemmaet om at spille konstruktivt ind i hvordan den besluttede besparelse 

skal udmøntes, når vi grundlæggende er imod en så stor besparelse på 
området. 

- Kommunikation til vores medlemmer om DS’ position 
 

6. Beslutning om DS’ holdning til overdragelse af kontaktforløb til A-
kasserne 
HB skal tage stilling til, hvordan DS stiller sig overfor overdragelse af 
kontaktforløbet med den ledige dagpengemodtager i starten af 
ledighedsforløbet. 
 
HB tilsluttede sig indstillingen  
 
I diskussionen blev nævnt:  
- De langsigtede perspektiver i forhold til at rekruttere medlemmer til A-kasse 

og fagbevægelse. 
- Den konkrete organisering af kontaktforløbet. 
- Hvordan vi sikrer, at ledige med andre problemer end ledighed får en god 

indsats.  
 

7. Beslutning om en økonomisk bevilling til medlemstilbud til selvstændige 
medlemmer 
Flere selvstændige medlemmer har udtrykt ønske om, at DS stiller flere tilbud til 
rådighed for medlemmer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. DS har 
derfor, i samarbejde med Sektionen for Selvstændige, været i dialog med 
Deloitte om at opdatere DS’ moms- og lønsumshåndbogen, udarbejde en 
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skattehåndbog for selvstændige socialrådgivere samt afholde webinarer med 
rådgivning til selvstændige. Sektionen for Selvstændige kan ikke selv afholde 
hele udgiften. HB skal derfor beslutte, om de vil bevillige 83.300 til 
medlemstilbud for foreningens selvstændige medlemmer. 
 
HB tilsluttede sig indstillingen. 

 
8. Beslutning om udmøntning af udtalelsen om øget fokus på LGBT+ 

personer 
Udtalelsen om øget fokus på LGBT+ personer, der blev vedtaget på 
Repræsentantskabsmødet 2020, skal udmøntes. I første omgang oprettes et 
netværk af aktive medlemmer, der har til formål at udvikle og gennemføre 
relevante aktiviteter, der kan øge DS’ fokus på LGBT+ personer. Netværket 
serviceres på lige fod med faggrupperne. HB skal beslutte, om sådan et netværk 
skal oprettes samt afsætte midler til netværkets opstart. 
 
HB tilsluttede sig indstillingen om både oprettelsen af netværket og bevillingen 
af 35.000 kr. fra faggruppernes aktivitetspulje. 
 

9. Evt. 
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