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Referat af møde i Regionsbestyrelsen   
d. 24. august 2021 kl. 15.00 – 19.00 
Vesterballevej 3, 7000 Fredericia, mødelokale Middelfart  

 

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  barsel  

Merete Møller Petersen x   

Mette Mathilde Oksen x   

Pernille Aakerlund Iversen x   

Regis Marker-Balenda  barsel  

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: 

Godkendt. 

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1 Orientering fra regionsformanden  

Internt: 

Medarbejderne skal på personaleseminar i september med samme fokus som politi-

kerskolen.   

2 medarbejdere deltager indtil videre i projektarbejde i forbindelse med strategien. 

Medarbejderne har organiseret sig i træningsgrupper, og det fungerer godt. 

Der afholdes personalefest for hele medarbejderstaben i DS d. 27.08.21, hvilket er 

arrangeret af DS Region Syd.  

 

Tillidsvalgte: 

Vi afholder TR-stormøde d. 15.09.21.  

TR-suppleant opfølgningsdagen inden sommerferien var en prøvehandling, men til-

bagemeldingerne var så gode, at vi fortsætter med at udbyde den i DS Region Syd. 

Hovedformålet er sparring og afprøvning af handlinger.  
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Medlemsrettet: 

Der er fuld gang i medlemsrettede aktiviteter online og fysisk. Se oversigt under 

pkt. 4.2.  

 

Status på FH: 

DS Region Syd er aktive i FH´s lokale sektioner, i FH´s regionsudvalg og i FH´s 

kommuneudvalg. 

Mie repræsenterer DS i FH´s nationale Familie og Ligestillingspolitiske udvalg, hvor 

der pt. Arbejdes med orlovsdirektiv (fordeling af orlov mellem forældre) og lønåben-

hedsmodel. 

 

1.2 Forberedelse af kommende Hovedbestyrelsesmøde d. 1. september 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: 

Emner der skal behandles: 

- Samarbejde i HB 

- Ligeløn  

- Status på strategien 

- Den gyldne socialrådgiver 

- Forøget brug af midler til TR-uddannelse til statslige tillidsrepræsentanter 

- Tillægsbevilling til Seniorsektionen 

- DS´s studiestartsstrategi efteråret 2021 

- Vejledende Standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. 

 

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

- RB´s SDS´ere bakker op om studiestartsstrategien. 

- RB bakker op om planerne for udbredelsen og brugen af Vejledende standar-

der for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. 

 

1.3 Strategi 2021-2024  

Sagsfremstilling: 

RB gør status for vores drøftelser af strategien ”Stærkere sammen”. Vi skaber et 

overblik over strategiens indsatser og drøfter ønsker til temaer på efterårets RB-mø-

der.  Dette udgør således også RB´s forberedelse til Politikerskolen, hvor hovedte-

maet er Stærkere sammen – DS’ strategi for 2021-2024. 

Bilag:  

- Strategien 

- Tidsplan  

- Program politikerskolen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB har indtil nu arbejdet med indsatserne ”Rejsen ind i DS for studerende og nyud-

dannede” og ”Digitalt fundament for strategien og digitalt løft af DS” gennem oplæg 

og debat v/ Julie Malling og Søren Buhl.  
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RB gennemgik strategiens temaer, mål og særligt indsatser, som forberedelse til po-

litikerskolen d. 30.08.21-31.08.21.  

 

RB udskød beslutning om, hvilke indsatser de vil fordybe sig i til efter Politikersko-

len. På næste møde vil der blive delt, drøftet og handlet på viden fra Politikerskolen. 

 

RB vil fremadrettet fra møde til møde tage stilling til, hvilke indsatser der skal arbej-

des med.  

 

Indsatser afventer behandling af RB: 

• ”Medlemmernes første møde med DS”  

• ”Medlemmernes stemmer og bidrag som fundament for den politiske interes-

sevaretagelse”  

• ”Vejledende standarder” 

• ”Socialrådgiverdage 2021” 

• ”Pilotprojekt i udvalgte faggrupper” 

 

1.4. Orientering fra SDS 

 

Sagsfremstilling: 

SDS orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Før sommerferien afholdt Esbjerg og Aabenraa webinarer der har til formål at få 

praksisviden ind i uddannelserne. Webinarerne fortsætter med ca. ét om måneden.  

SDS formand Henrik Degn arbejder fortsat politisk med ”Løft os”. Næstforkvinde 

Margit Lassen Nielsen arbejder primært med det interne organiseringsarbejde ex. 

studiestart.  

2. Sager til efterretning 

2.1 Intet til efterretning  

3. Sager til behandling 

3.1. 40 års jubilarer i region Syd – ændring af praksis  

 

Sagsfremstilling: 

FU har på deres møde den 19. april 2021 besluttet en fælles procedure for fejring af 

foreningens 40 års jubilarer, således at alle medlemmer, der har været medlemmer 

i foreningen uafbrudt i 40 år modtager et boggavekort på 300 kr. pr. medlem og et 

lykønskningskort fra regionsformanden. Altså en loyalitet overfor foreningen. For-

målet er at ensrette medlemmernes rettigheder på tværs af organisationen.  

 

Beslutningen forudsætter dog at RB i Syd ændrer sin målgruppe, som er medlem-

mer, der har 40 års jubilæum i faget og hvor dimissionsdatoen dermed er afgø-

rende.  

 

Det indstilles at RB ændrer målgruppen til at fejre medlemmer der har været med-

lem af foreningen i 40 år.  

 

Bilag:  

– Uddrag af RB møde den 10. december 2014 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 



 

 

 

 

 

Side 4 af 7 

RB besluttede at fastholde, at målgruppen er socialrådgivere, der har været uddan-

net i 40 år. Dette er begrundet i, at der kan være anerkendelsesværdige grunde til, 

at man i perioder under et langt arbejdsliv ikke er medlem af DS, - eksempelvis ar-

bejde på an anden fagforenings dækningsområde og livskriser. Endvidere at det i 

højere grad er socialrådgiverfaget faget som medlemmerne identificerer sig med 

end det er medlemskabet.   

 

 

3.2. Planlægning af eventuelt møde med repræsentant fra Seniorsektionen  

 

Sagsfremstilling:  

Region Syd v/ Mie Vode Moll, har deltaget i et møde med Seniorsektionen. Her blev 

samarbejde omkring overgang fra aktivt medlem til senior drøftet. Bl.a. de udmel-

delser der ses ved overgang fra aktiv til senior.  

 

Det indstilles, at RB beslutter om der skal afholdes et møde med repræsentant for 

Seniorsektionen om det fremadrettede arbejde.   

 

Bilag:  

- Ingen  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede at invitere en repræsentant for Seniorsektionen med til et kommende 

RB-møde.  

 

3.3.  Beslutning om gaveregler i forbindelse med medarbejdernes runde fødsels-

dage 

  

Sagsfremstilling 

Regionsbestyrelsen bør tage stilling til om gældende RB-beslutning om gavesatser 

fra 2010 skal ændres, da det har vist sig, at de har været fraveget de senere år.  

 

Det indstilles, at RB træffer beslutning om at ensarte gavesatser for medarbejdere i 

Region Syd, således at alle runde fødselsdage markeres med et enslydende beløb 

for hvilket der indkøbes en tingsgave.     

 

Bilag:  

- RB´s Gavesatser 2010 samt forslag til ny praksis 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB besluttede at give en gave på 500 kr. ved medarbejderes runde fødselsdage og 

ved medarbejderes udtræden af arbejdsmarkedet.  

 

3.4.  Ringeindsats overfor nyuddannede  

 

Sagsfremstilling: 

Ledelsen i DS har besluttet en ny struktur og set-up for ringeindsatsen for nyuddan-

nede i DS. Konsulenter i regionerne skal ringe i efteråret til nyuddannede i første job 

i uge 36-37 og uge 40-41. I foråret ringes i de første to uger af april og maj. Pro-

jektgruppen ”Rejsen ind I DS” har identificeret at netop disse tidspunkter er strate-

giske vigtige og at de unge har brug for at få en fagkonsulent i telefonen. Et andet 

kritisk tidspunkt ligger 9 måneder hvor det vurderes at der skal være fokus på at in-

vitere inde i fællesskabet hvilket RB er allerbedst til.  
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Dette bevirker at RB´s ringerunde fastsat til 11. oktober er udskudt.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB bakker op om ændret tidspunkt for ringeindsats. Således aflyses den planlagte 

ringedag i oktober, og der ringes i stedet i april 2022. 

 

3.5.  Merchandise til medlemmerne 

 

Sagsfremstilling: 

RB laver en brainstorm på ideer til indkøb af merchandise, som klubberne kan ind-

købe og som region Syd kan uddele.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger:  

RB kom med følgende ideer: 

- Kuglepenne 

- Muleposer (som dem med alle farverne) 

- Indkøbsnet, der kan pakkes sammen 

- Termokopper 

- Kortholdere 

- Toiletpung/penalhus 

- Keyhanger 

- Klistermærke eller magnetmærke til bilen 

- Bolcher med lakrids/banan og ren lakrids 

- Paraply 

- Regnslag 

- Jakker 

Næste skridt bliver at få yderligere inputs fra medarbejderne og medlemmer.   

 

4. Sager til orientering 

4.1. Orientering fra Road-tour-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. Der skal udpeges RB medlem-

mer der deltager i aktiviteterne. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Campingvogn bruges den næste tid som ”banner”/baggrundstæppe ved studie-

startsaktiviteter. Road-tour budgettet anvendes til musik ved studiestartsaktiviteter. 

 

4.2. Orientering fra aktivitetsudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. Der skal udpeges RB medlem-

mer der deltager i aktiviteterne. 

 

Bilag:  
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- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Fysiske aktiviteter: 

- Fyraftensarrangementer om ”Relationel koordinering i Praksis” i Odense d. 

06.09.21 og i Esbjerg d. 13.09.21. Odense og 13.9.  

- Sociale aktiviteter på skolerne i.f.m. studiestart d. 06.09.21, 10.09.21, 

13.09.21 og 20.09.21. 

- Åbning af Esbjergkontoret d. 11.09.21. 

- Faglig fællesskabsdag d. 03.11.21 i Snoghøj med faglige workshops, fælles 

oplæg om forvandlende fortællinger og med faggruppereception.  

- Mulighed for juletræsfest afsøges 

 

Webinarer: 

- Mød din fagforening (for nyuddannede medlemmer) d. 18.08.21 

- Lokalløn d. 25.08.21 

- ”Medlem i knibe” d. 04.10.21 

- Pension (for medlemmer over 58 år) d. 29.11.21  

- Pension d. 30.11.21 

 

Næste møde i aktivitetsudvalget afholdes d. 11.10.21. 

 

RB-medlemmers deltagelse i fysiske aktiviteter aftales. RB-medlemmer tilmeldes på 

baggrund af aftale. 

 

4.3.  Orientering fra REP-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB´s REP-udvalg mødes d. 29.09.21.  

 

4.4.  Orientering fra RB´s uddannelsesudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Udvalget har ved seneste møde d. 23.08.21 drøftet studiestart og emner til kom-

mende uddannelsesudvalgsmøder. Udvalget har besluttet at afholde næste møde 

som en temadrøftelse af praktikken. Mie indkalder til møde i løbet af efteråret.   

 

5. Økonomi og regnskab 

5.1. Halvårsregnskab 2021 for DS Region Syd 

 

Sagsfremstilling: 
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Kontorleder orienterer mundtligt om halvårsregnskab for 2021 Budgetrevision af-

venter resultat af OK forhandlinger for medarbejdere, som endnu ikke er afsluttet.  

 

Bilag:  

- SYD halvårsregnskab 2021  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Møder og konferencer 

7.  Evt.  

 

Deltagelse i Socialrådgiverdage   

Region Syd betaler for de RB-medlemmer, der ikke kan deltage via arbejdspladser, 

faggrupper eller oplæg.  

 

8. Evaluering af mødet 

 

 

Mie Vode Moll 

Regionsformand 

 

 


