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Deltagere:
1. Mads Bilstrup, formand
2. Ditte Brøndum, næstformand
3. Mie Vode Moll, regionsformand
4. Rasmus Balslev, regionsformand
5. Trine Quist, regionsformand
6. Betina Agger
7. Charlotte Vindeløv
8. Oskar Norrhäll
9. Henrik Mathiasen (Afbud)
10. Lena Skovgaard
11. Rikke Janaki Troelsen
12. Signe Færch
13. Sisi Ploug Pedersen (Afbud onsdag)
14. Susanne Grove
15. Tania Larsen Kvist (afbud)
16. Henrik Degn, SDS-formand
17. Margit Lassen, SDS-næstformand
18. Marie Pallesgaard Vithen, 1. suppleant (Afbud)
19. Roar Mohammed Johansen, 2. suppleant (indsuppleret)
20. Berit Wolf, 3. suppleant (indsuppleret)
Øvrige til hele eller dele af mødet:
21. Magne Vilshammer, sekretariatschef
22. Trine Funder, kontorleder
23. Lone Valentin Kjær, kontorleder
24. Søren Anthon Buhl, administrationschef
25. Stine Brix, Chef for Politik og Kommunikation
26. Mette Bertelsen, Leder for Organisation og uddannelse
27. Emil Lillelund, Konstitueret forhandlingsleder
28. Nicolai Paulsen, politisk konsulent
29. Henrik Egelund Nielsen, politisk konsulent
30. Louise Carlsberg Christensen, politisk konsulent
31. Mette Grostøl, politisk konsulent
32. Susan Paulsen, Journalist
33. Julie Malling Larsen, konsulent i Organisation og uddannelse
34. Martin Hans Doctor Skouenborg
35. Nicolai Paulsen, politisk konsulent
36. Bjarke Christensen, politisk konsulent
37. Signe Ida Christensen, Grafiker
38. Anders Jonassen, administrativ medarbejder (Referent)
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HB-møde 3/21
4.-5. maj 2021

Referat:
1.

Godkendelse af dagsorden
Ud over godkendelse af dagsorden, skal det konstateres, at HB, siden sidste
ordinære møde, har vedtaget at Socialrådgiveren nr. 4 udgår.
Dagsorden blev godkendt

2.

Orientering om den aktuelle politiske situation
HB orienteres om den aktuelle politiske situation mundtligt og gennem bilag 02.01
om arbejdet med flerårsaftalen om Kriminalforsorgen, bilag 02.02 om Hovedloven,
bilag 02.03 om beskæftigelsesområdet, bilag 02.04 Børnene først og 02.05
Handicapområdet
Mads orienterede om situationen på de forskellige politikområder:
Under diskussion om Handicapområdet blev nævnt:
- Kan man regionalt hjælpe med at indsamle data og viden?
- Ankestyrelsens rolle
- Lavere sagstal
- Metode til opgørelse af sagstal
- Rekrutteringsproblem
- Opkvalificering af grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse.
- Besparelse på forebyggelse
Under diskussionen om Barnets lov blev det nævnt, at forhandlingerne var på vej
mod sin afslutning.
Ydelseskommissionen fremlægger snart deres arbejde. Mads kom med sin
vurdering af det efterfølgende forløb og fremlagde DS’ synspunkter ind i det
arbejde.
Ligelønsdebatten herunder kampen for en omgørelse af tjenestemandsreformen.
Daglig Ledelse har støttet demonstrationerne ”Tjenestemandstirsdage” ved
Christiansborg og vil også se velvilligt på lignende ansøgninger fra andre byer.

3.

Beslutning om DS’ indsats i forbindelse med kommunalvalget
Den 16. november 2021 er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Det er
en mulighed for DS for at sætte fokus på vigtige mærkesager for socialrådgiverne.
HB skal tage stilling til niveauet for og karakteren af indsatsen i forbindelse med
kommunal- og regionsrådsvalg.

Side 3 af 7

Stine Brix orienterede om muligheder for DS-indsats. Der blev fremlagt følgende
forslag
- En folder med kommunalpolitiske forslag med 3-5 mærkesager for DS.
- En flyer om socialrådgivere i sundhedsvæsenet til regionsrådspolitikere
- Mulighed for at socialrådgivere, som er kandidater kan præsentere sig på vores
hjemmeside og via nyhedsbrev
- Evt webinar for DS-medlemmer, som er kandidater om DS’ mærkesager til
kommunal- og regionsrådsvalg
- Indsats målrettet FTR, afventer FU-beslutning (5. maj) om ressourcer i regionerne
til at understøtte lokalpolitisk indsats
Der var overordnet opbakning til indsatserne. Det blev bemærket, at:
- Det kunne være godt, hvis vi kunne finde en kommunikation til kandidaterne,
der ikke er så teksttung – ex videoer.
- Til næste valg skal vi tidligere i gang, hvis muligt. Der er allerede kommet
henvendelser fra kandidater, der efterspørger.
- Inddragelse af faggrupper i fastlæggelse af mærkesager
4.

Drøftelse af Mere menneske – mindre system
Som en del af ambitionen bag projekt mere menneske – mindre system var, at DS
skulle formulere et ”grundnotat” på beskæftigelsesområdet. HB bedes drøfte det
overordnede indhold og de 6 grundelementer i grundnotatet (bilag 04.01) og
vurdere, om det er de rette grundelementer, som DS peger på.
HB drøftede de seks grundelementer i notatet:
1. Et møde med borgerne præget af tillid og samarbejde
2. Sammenhæng og helhedsindsats
3. En stærk faglighed
4. Sagstal og rammer, der gør ændringer mulige
5. Indsatser, der giver mening og modvirker fattigdom
6. Forenkling – færre proceskrav
Hovedbestyrelsen havde ingen ændringer til de seks grundelementer. Notatet bliver
herefter færdigskrevet med feedback fra ressourcegruppen og der bliver desuden
også lavet en pixibog, som kort skal formidle notatet.

5.

Orientering om status på OK21
HB orienteres om OK21 og resultatet af urafstemningerne.
Mads orienterede om det kommende forløb, efter at Dansk Sygeplejeråd og
radiograferne har stemt nej.

6.

Beslutning om nedsættelse af FHD for perioden mellem OK21 og OK24
Forhandlingerne ved OK21 har vist, at der er behov for, at DS styrker det
langsigtede strategiske og koordinerende arbejde med overenskomstområdet. For
politiske at understøtte dette arbejde foreslår FHD, at HB beslutter, at FHD ikke
som vanligt nedlægges efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne på det
offentlige område men opretholdes i perioden frem til næste offentlige
overenskomstforhandling. Dermed vil DS i perioden have et politisk forum for
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arbejdet med overenskomsterne, som både kan finde anvendelse på det offentlige
og private område, og som har reference til HB.
HB tilsluttede sig indstillingen. FHD opretholdes og består stadigvæk af Formanden
og de tre regionsformænd.
7.

Beslutning om retningslinje for forhandling og indgåelse af private
overenskomster
På REP20 blev vedtægterne ændret, således at det nu fremgår, at HB skal vedtage
en retningslinje for forhandling og godkendelse af private overenskomster. HB
besluttede på sit møde 12. juni 2020, hvad indholdet af retningslinjen skal være.
FHD fremsætter forslag til retningslinje i overensstemmelse med HB’s beslutning på
mødet 12. juni 2020.
HB tiltrådte indstillingen

8.

Beslutning om årsregnskab for 2020 for Dansk Socialrådgiverforening
Formålet med dette punkt er at gennemgå Årsregnskaber for Dansk
Socialrådgiverforening for 2020 og revisionsprotokol. HB skal godkende disse og
indstille dem til godkendelse på REP22.
HB godkendte regnskabet.

9.

Orientering om status på Strategi 2021–24 Stærkere Sammen
HB orienteres mundtligt om status på det påbegyndte strategiarbejde.
Magne Vilshammer orienterede om strategiarbejdet og indsatser, som er blevet
sparket i gang.
Derefter blev HB orienteret om de digitale projekter, der er i gang eller undervejs
som en del af strategien.

10.

Beslutning om Strategiens styringsmodel
HB skal beslutte en styringsstruktur for strategien, der skal give nogle principper
for hvilket ansvar de forskellige fora skal løfte. Strukturen kan ses i bilag 10.1
Ditte Brøndum orienterede meget kort om HBs rolle i styringsmodellen, hvorefter
indstillingen blev tiltrådt.

11.

Beslutning om budget for strategiske indsatser i 2021
FU indstiller til HB, at der afsættes en økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. fra det
uforudsete overskud i 2020, som FU har ansvaret for løbende af udmønte i de
strategiske indsatser for 2021. Hvis det i løbet af strategiperioden er nødvendigt at
finde yderligere midler for at realisere strategien og foreningens ambitioner, vil det
selvfølgelig bringes til drøftelse i HB.
Det er ikke muligt at foreligge budgetter for de enkelte indsatser allerede nu og det
vil ikke være hensigtsmæssigt indsatserne først kender deres budget efter næste
HB-møde i september, da det vil forsinke indsatserne og de ønskede resultater
betragteligt.
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Indstillingen blev tiltrådt.
12.

Beslutning om introduktion af månedlige betalingsservicetræk
I forbindelse med projektet Rekruttering og fastholdelse og i den løbende dialog
med medlemmerne, er der identificeret et stærkt ønske om at kunne tilbyde
udvalgte medlemsgrupper at betale deres kontingent månedligt for at sikre
fastholdelse af især yngre medlemsgrupper. Der vil være en meromkostning til på
43,28 kroner pr. medlem om året for de medlemmer, der skifter over til månedlig
betaling.
Søren Anthon Buhl fremlagde det nye tiltag.
HB tiltrådte indstillingen

13.

Beslutning om prioritering af DS’ kommunikationsressourcer
Formålet med punktet er, at HB træffer beslutning at sænke antallet af numre af
Fagbladet Socialrådgiveren med henblik på omprioritering af DS’
kommunikationsressourcer.
DS’ strategi og den medfølgende indsatsplan stiller store krav til prioritering af især
DS’ kommunikationsressourcer for at kunne sikre en fortsat høj kvalitet. Samtidigt
er det med fokus på målgruppen af nyuddannede meningsfuldt at flytte vægten ift.
kommunikationskanaler mod mere digital kommunikation. Endelig er der behov for
at frigive tid til at kunne understøtte den politiske interessevaretagelse og sikre
kvalitet i fagbladet.
HB debatterede indstillingen om at skære antallet af udgivelser af Socialrådgiveren
fra 12 til 8 om året.
Efter en grundig debat tiltrådte HB indstillingen.
Under debatten blev det nævnt at:
- At alle anerkendte, at bladet betyder meget for mange af Socialrådgivernes
medlemmer
- At det var nødvendigt med skarpe prioriteringer på grund af knappe
ansatteressourcer.
- At den nye strategi netop har fokus på tiltrækning og fastholdelse af nogen af
de medlemsgrupper, der læser Socialrådgiveren relativt lidt.
- At nogle af frigjorte ressourcer vil blive anvendt til andre
kommunikationsformer jvf strategien,
- at der skal være overskud/tid til at kunne handle akut på pludselig politisk
opståede sager,
- at nyheder i højere grad vil blive formidlet via SOME.

14.

Beslutning om tilskud til SDS Årsmøde
I SDS ønsker vi at afholde vores årsmøde både fysisk og online, for at nå ud til
flere medlemmer og øge diversiteten blandt de deltagende. Idéen er opstået på
baggrund af de gode erfaringer fra det digitale årsmøde i 2020, hvor vi oplevede at
nå ud til flere og andre medlemmer end vi tidligere har gjort ved fysisk årsmøde.
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Fx deltog netstuderende, og de er efterfølgende blevet aktive i de SDS-klubber, der
er på deres studiested.
Til årsmødet 2021 vil vi eksperimentere med deltagelsesformer og dokumentere
effekten af hvad der sker, når vi åbner demokratiet op ved at fusionere det fysiske
med det digitale. For at det kan lykkes har vi brug for et økonomisk tilskud fra DS
på 90.000 DKK.
HB tiltrådte indstillingen
15.

Drøftelse af diskussioner i Hovedbestyrelsen imellem møderne
FU har på, foranledning af HB-mødet den 25. marts, taget en første drøftelse af,
hvordan vi kan håndtere debatter som følge af orienteringsmails mere
hensigtsmæssigt i fremtiden.
Det indstilles, at der ikke er debat som følge af orienteringsmails fra Formanden.
HB tiltrådte indstillingen.

16.

Orientering om Socialrådgiverdage 21
Overskriften for SD21 er: ”Sammen om professionen – faglig udvikling og
handlekraft”. En overskrift, der skal give retning og hovedfokus for programmet.
Programgruppen har på sit første møde drøftet mål og muligheder for at vægte en
bred medlemsinvolvering omkring planlægning og gennemførelse frem mod, under
og ved opfølgningen på SD21. Bl.a. om muligheder for virtuel/hybrid deltagelse, om
muligheder for at ”Kernefagligheds-projektet” bliver aktiv/involverende allerede
frem mod kickoff på SD21, om muligheder for at de nyuddannede/unge +
studerende tænkes ind som en særlig målgruppe for program og ved
deltagerpris/budget. Der arbejdes nu videre med idéerne med afsæt i to-tre
hovedspor – ét om kernefaglighed og ét om at være ny i job (ung/nyuddannet),
samt ét med øvrige aktuelle temaer (blandede bolsjer).
HB tog orienteringen til efterretning.

17.

Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer i Seniorsektionen
I forbindelse med REP 20 havde Seniorsektionen et forslag om at formanden for
seniorsektionens bestyrelsen automatisk blev født medlem af repræsentantskabet.
Punktet blev forkastet hvorfor seniorsektionen er nødt til at ændre deres vedtægter
i henhold til DS’ vedtægter.
HB godkendte vedtægtsændringen.

18.

Evt.
Magne orienterede om, at Dorte Gotthjælp Nielsen er stoppet som chef for
forhandlingsafdelingen.
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Rasmus Hangaard Balslev gjorde reklame for Folkemøde Møn den 20.-21. august
og opfordrede til HB-medlemmer til at deltage.

