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Deltagere: Cathrine Tovborg-Jensen, Harald Jørgen Pedersen, Katja Hoffmann Barfod, Line 
Kabell Christoffersen, Mette Sode Hansen, Rikke Troelsen, Birgit Lone Larsen (pr. video), Anni 
Jessen Spiele, Susanne Both (fra kl. 16.45), Malene Sandie Hansen Thackrah (fra kl. 16.45) og 
Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Maria Kumari Lauridsen, Marie Vithen, Rikke Terney, Sabrina Kahlke og Toni Hauch 
Hansen Djurhuus 
 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden   
 
2.0 Politisk orientering – orientering 

Grundet nyt arbejde omfattet af en anden overenskomst har Sabrina Kahlke valgt 
at træde ud af bestyrelsen. Som følge heraf indtræder Line Kabell Christoffersen 
som ordinært medlem.  
 
Rasmus orienterede desuden om følgende: 

• Opnormeringer i Guldborgsund Kommune og arbejde, som følger heraf. 
• Møde om ligeløn den 13. oktober hos DSR samt tjenestemandstirsdage i 

efteråret.  
• Seniorsparring til nyuddannede medlemmer. 
• Overvejelserne om genoptagelse af regionale nyhedsbreve. 
• Folkemøde Bornholm genoptages til næste år og vi gentager proceduren 

for medlemsdeltagelse. 
 

Orienteringen om efterårets tjenestemandstirsdage affødte en drøftelse af, 
hvordan aktiviteten kan understøttes på distancen fx via Facebook. 

   
3.0 Studenterindsatsen i Region Øst – drøftelse 

På sit møde den 28. april 2021 besluttede RB en opnormering af 
organiseringskonsulent fra 30 timer til 36 timer ugentligt fra 1. juni 2021 til 
foreløbigt 31 maj 2022. Opnormeringen er øremærket investering i arbejdet med 
at understøtte de lokale SDS-klubber i rekruttering og styrkelse af 
studenterfællesskabet på skolerne.  
 
Arbejdet har nu været i gang ca. 4 måneder og konsulent, Hanne Fink Ferdinand, 
fortæller på mødet om de foreløbige erfaringer med sin målrettede indsats 
omkring socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg. 

 
Med afsæt i Hannes orientering bidrager RB med sine perspektiver på indsatsen 
og drøfter om og i så fald hvordan RB kan understøtte indsatsen. 
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Hanne orienterede om de foreløbige aktiviteter, herunder: 
 

• Møde med ledelsen og den velvillighed, der udvises her. Der arbejdes på et 
Campusråd med repræsentation af bl.a. SDS og med fokus på et godt 
studiemiljø. 
 

• Studiestartsoplæg er ændret, så det bedre matcher nutidens 
socialrådgiverstuderende. Udfordringen er at tiltrække de studerende til 
oplægget  
  

• Rekruttering af aktive og hvervning handler både om at tiltrække 
betalende medlemmer og aktive SDS’ere. Desuden har de studerende 
vanskeligt ved at forstå relationen mellem FTF-A, DS/SDS. 
 

• Næste skridt er bl.a.: 
o Indvielse af Campusrådets lokale dem 17. december 
o Brug af holdkontakter til udbredelse af SDS/DS-arrangementer 
o Inddragelse af praktikanter i det kommende praktikwebinar 
o Få mindst 5 SDS-medlemmer til deltagelse i SDS’ Årsmøde 
o Supporteret planlægning af Menneskebibliotek/praksiscafé til hvilke 

RB’s deltagelse vil være værdifuld 
 

Spørgsmålet til RB’s drøftelse: 
• Hvordan fungerer snitfladerne i samarbejdet mellem SDS og Region Øst. 

Kan der allerede nu peges på fordele ved, at en konsulent fra regionen er 
inde over? 

• Peger de første erfaringer fra indsatsen på, at de studerende efterlyser 
eller kan tiltrækkes af nye udbud af aktiviteter fra Region Øst? 

• Konkret involvering i forhold til Menneskebibliotek? 
 
Drøftelse: 
Der var enighed om, at det allerede nu er tydeligt, at indsatsen under alle 
omstændigheder medvirker til at øge opmærksomheden omkring SDS/DS  
 
Flere RB-medlemmer orienterede om deres engagement i uddannelsen via fx 
undervisning på skolerne og en koordinering samt udvikling af de forskellige 
engagementer ind i uddannelsen blev drøftet. 
 
RB støtter op om de forskellige arrangementer og deltager gerne i fx 
Menneskebibliotek. I god tid før afviklingen af Menneskebiblioteket får RB derfor 
en mail med beskrivelse af opgave og forventninger til deltagelse med henblik på 
tilmeldelse til arrangementet. 
 
Endelig blev muligheden for at stille forslag om frikøb formandskabet for SDS i en 
periode efter endt uddannelse med henblik på øget kontinuitet, herunder 
forhøjelse af frikøbet svarende til lønniveauet for en nyuddannet socialrådgiver.   

   
4.0 Opfølgning på Politikerskole – drøftelse og beslutning 

Den 30. og 31. august 2021 blev DS’ Politikerskole afholdt og de RB-medlemmer, 
der deltog i Politikerskolen, giver på mødet en kort tilkendegivelse af deres 
oplevelse, med henblik på at regionsformanden kan bringe dem ind i forarbejdet 
til kommende Politikerskoler. 

 
Under Politikerskolen havde regionsbestyrelserne gruppearbejde med udvikling af 
idéer, der kan bidrage til det strategiske indsatsområde ”Rejsen ind i DS” for 



3 
 

studerende og nyuddannede. De nedfældede idéer er sammenfattet i bilaget. RB 
beslutter om nogle af idéerne skal forsøges iværksat på kort sigt. På RBs 
heldagsmøde d. 8. december vil idéerne blive genstand for en længere 
behandling. 
 
Drøftelse: 
Punktet blev indledt med, at de deltagende RB-medlemmer kom med en kort 
tilkendegivelse om arrangementet og flere gav udtryk for følgende: 
 

• Et ønske om mere netværk, sparring, gensidig inspiration og 
samarbejdsøvelser undervejs. 

• Dag 2 var tung. Især punktet ”Forvandlende fortællinger”. 
• Workshops i foyeren var rigtigt godt. 
• Der er behov for mere viden om, hvordan man som RB-medlem imødegår 

kritiske indlæg på Facebook mm. 
 

Herefter drøftede RB om nogle af idéerne til indsatser på den korte bane skal 
forsøges iværksat: 
 
Rasmus fremhævede følgende idéer, som nogle han i hver fald gerne vil arbejde 
videre med: 
• Kontakt til praktikanterne i regionen via alliance med regionens 

praktikvejledere. 
• Udlevering af liste over arrangementer i regionen til de nyuddannede. 
• ”Velkommen i faget”-dag på alle arbejdspladser to gange om året. Alle 

arbejdspladser laver noget godt for de nyuddannede på samme dag og 
indsatserne kan synliggøres på DS’ medier.  

• Øge de studerendes opmærksomhed på deltagelse i folkemøder bl.a. ved at 
udbrede materialet herom på skolerne 

 
RB foreslog, at der desuden, at der tillige arbejdes videre med: 
• Rebranding af SDS til”DS studerende” 
• Inspiration fra Høje Taastrup og Køge kommunes arbejde med onboarding-

forløb 
• Afvikle arrangementer målrettet de nyuddannede, ex. brush-up på 

forvaltningsret, hvordan skriver jeg en god ansøgning og får en god 
jobsamtale samt spørgetime 

 
 

 

5.0 Frikøb af FTR i Københavns Kommune – beslutning 
Ansøgning 
Med afsæt i DS’ strategi ”En god start på arbejdslivet” og det dertil fastsatte mål 
om en højere organisationsgrad har FTR’ne i Københavns Kommune ansøgt om 
yderligere frikøb med henblik på at frigøre ressourcer til at arbejde målrettet med 
rekruttering af især de nyuddannede i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen (BIF) og Socialforvaltningen (SOF).  
 
Det er vurderingen, at medlemspotentialet i Københavns Kommune er i omegnen 
af 200 svarende til ca. 20% af alle socialrådgivere i kommunen. Københavns 
Kommune er dermed den af Region Øst’ arbejdspladser med størst 
medlemspotentiale og en succesfuld rekrutteringsindsats i lige netop Københavns 
Kommune vil således have forholdsmæssig stor effekt på regionens samlede 
organiseringsgrad på det kommunale område.  
 



4 
 

I Københavns Kommune er FTR’en i SOF 100% frikøbt af Københavns Kommune, 
mens FTR’en i BIF alene er frikøbt 40%. FTR’ne ansøger nu om yderligere frikøb 
af FTR’en i BIF svarende til et samlet frikøb på enten 80 eller 100%, således at 
DS finansierer et yderligere frikøb på enten 40 eller 60%. 
 
Et yderligere frikøb på 40% i ét år svarer til en samlet udgift på 230.000 kr., 
mens et yderligere frikøb på 60% svarer til 340.000 kr. 
 
Forslag 
Regionsformanden og kontorlederen har drøftet perspektiverne i ansøgningen og 
er i lyset af DS’ store strategiske satsning på de nyuddannede positive overfor et 
yderligere frikøb på 60% i ét år, således at FTR’en i BIF kan bruge mere end 
halvdelen af sin arbejdstid på rekruttering.  
 
Idet Københavns Kommune er et afgrænset område, vurderes det forholdsvist 
nemt at aflæse effekten af en målrettet indsats. Modsat ville et forsøg, der 
dækkede flere arbejdspladser og flere FTRer, kræve et omfattende forarbejde og 
evaluering. 
 
Det foreslås derfor, at DS i hele 2022 frikøber FTR’en i Københavns Kommune 
60% af dennes arbejdstid under følgende forudsætninger: 
 

• Frikøbet målrettes rekruttering 
 

• Ansøgningen suppleres med en udvidet projektbeskrivelse indeholdende 
målsætninger, målgrupper, samarbejdspartnere, aktiviteter, tidsplan og 
milepæle og denne forelægges RB på mødet den 8. december 2021. 

 
• Rekrutteringsarbejdet sker i tæt samarbejde med regionskontoret, som 

også følger effekterne og erfaringerne nøje. 
 

• Der aflægges midtvejsrapport for RB med henblik på evaluering og 
justering. 
 

• Mod slutningen af 2022 foretager RB en endelig evaluering af forsøget og 
drøfter de videre perspektiver ved frikøb af FTR’er. 
 

Finansiering 
Frikøbet foreslås finansieret via egenkapitalen, som med afsæt i de nuværende 
budgetter for hhv. 2021 og 2022 forventes at være i omegnen af 640.000 kr. ved 
udgangen af 2022. Vedtages forslaget vil egenkapitalen ved udgangen af 2022 
blive reduceret til 300.000 t.kr.  
 
Bliver projektet en succes, deles erfaringerne med resten af DS med henblik 
drøftelser om, hvordan frikøb af FTR’er fremadrettet kan finansieres. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender forslaget om, at Region Øst i 2022 frikøber FTR i 
BIF i Københavns Kommune 60% af arbejdstiden svarende til i alt kr. 340.000. 
 
Drøftelse: 
Supplerende blev det oplyst, at rekrutteringsindsatsen sker på tværs af 
forvaltningerne i Københavns Kommune. Der er pt ansat 1.149 socialrådgivere i 
kommunen, hvoraf de 866 er organiserede. Organiseringsgraden er dermed 75%. 
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Desuden at formålet med projektet er rekruttering og ligger uden for sædvanligt 
TR-arbejde og det frikøb, som arbejdsgiver bør finansiere.  
 
Indvendingerne imod indstillingen centrerede sig bl.a. om: 

• Beløbets størrelse. 
• Projektets afgrænsning til Københavns Kommune. 
• At en organisationsgrad på 75% ikke er voldsomt under 

landsgennemsnittet på omkring 81%. 
• At muligheden for at søge sådanne midler ikke har været udbudt til alle 

regionens FTR’er. 
• At der savnes oplysninger om formål, mål, metode, nuværende 

arbejdsopgaver sammenholdt med nye opgaver mm. 
• Risikoen for præcedens. 
• Vanskeligheden ved formidling af projektet og bevillingen overfor 

regionens øvrige medlemmer. 
• At finansieringen burde være et centralt anliggende. 

 
For ansøgningen blev følgende bl.a. tilkendegivet: 

• Den understøtter DS’ strategi. 
• Potentialet er stort i Københavns Kommune. 
• Afgrænsningen til én kommune gør det lettere at styre og følge projektet. 

 
Beslutning: 
RB kunne på det foreliggende ikke godkende forslaget.  

 
6.0  Medlemsaktiviteter 2022 – drøftelse og beslutning 

På mødet drøfter RB den foreløbige plan for medlemsaktiviteter i 2022, foretager 
eventuelle justeringer og sikrer at der er ansvarspersoner på alle aktiviteterne. 
 
RB nedsætter desuden en arbejdsgruppe til afvikling af 2 x Faglig Fællesskabsdag 
2022. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB 1) vedtager medlemsaktiviteterne for 2022, 2) udpeger 
ansvarspersoner for disse samt 3) nedsætter en arbejdsgruppe til afvikling af 
Faglig Fællesskabsdag 2022. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: 
Grundet tidspres udgik punktet af dagsordenen og Rasmus skriver i stedet til RB. 

 
7.0 HB-mødet den 4. og 5. oktober 2021 – drøftelse 

På mødet drøfter RB HB’s dagsorden for mødet den 4. og 5. oktober og hvilke 
spørgsmål/kommentarer, den eventuelt giver anledning til. 
 
Følgende punkt blev drøftet: 

• Bevilling af 1 mio. kr. til DSR’s strejkekasse. 
 
8.0 Halvårsregnskab 2021 – orientering 

Regnskab for 1. halvår 2021 udviser et overskud på 116 t.kr. og er dermed 356 
t.kr. bedre end det budgetterede årsresultat på -240 t.kr. 
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Resultatet afspejler selvsagt aflysning og udskydelse af en række 
medlemsaktiviteter. En del af disse vil blive afviklet i 2. halvår 2021 og det 
forventes derfor at årsregnskabet kun i mindre grad vil afvige fra budgettet.   

 
9.0 Ansøgning om tillægsbevilling til klubtilskud – beslutning 

RB besluttede via mail den 6. august 2021 at yde et ekstraordinært klubtilskud på 
6.000 kr. til klubben i Sorø Kommune – Børn og Familie – til en workshop faglig 
stolthed og glæden i arbejdslivet. 
 
Da klubben imidlertid ikke har fået en forventet rabat på arrangementet, søger 
den nu om en tillægsbevilling på kr. 1.250 kr. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender ansøgningen om en tillægsbevilling på 1.250 kr. 
fra klubben i Sorø. 
 
Beslutning: 

 RB godkendte indstillingen. 
 
10.0 Eventuelt 

Katja sender mail til af RB om etablering af en arbejdsgruppe til forberedelse af 
REP22. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


