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Referat af generalforsamling i Faggruppen Stof 
14. december 2020, Teams 
 
Valg af dirigent 
Carsten Depping vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt ind-
kaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Valg af referent 
Vibeke Engel Jungsholm vælges som referent. 
 
Bestyrelsens beretning 
Formand Mia Heick fremlagde bestyrelsens beretning. Se bilag. 
 
Regnskab 
Kasserer Cathrine Møller fremlagde regnskab. Se bilag.  
 
Nye ideer for faggruppen i 2021 
Der kom et forslag om, at bestyrelsen fremadrettet skal arbejde med flere 
emner til temadage, så der kan komme kontinuerlige temadage.  
 
Valg 
Mia Heick blev genvalgt som formand. 
 
Vibeke Engel Jungsholm blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 
Carsten Depping og Cathrine Møller er ikke på valg i denne periode og fort-
sætter dermed i bestyrelsen. 
 
 
 
Bestyrelsens beretning v. Mia Heick, formand 
DS Faggruppe STOF: Beretning for perioden 7. maj 2019 — 14. de-
cember 2020 

Vi har 436 tilmeldte kollegaer i faggruppen. 

Bestyrelsen er: Cathrine Møller, Frederiksberg, Vibeke Engel 
Jungsholm, Odense, Carsten Depping, Slagelse, Mia Heick, Frederiks-
berg. 

Lidt om perioden der blev længere end forventet. 
På generalforsamlingen maj 2019 var vi fem der blev nyvalgt og gen-
valgt til bestyrelsen. Desuden fik vi valgt en suppleant. Efterfølgende 
har vi måtte sige farvel til en kollega, der desværre ikke kunne få ar-
bejdspladsens accept til deltagelse i bestyrelsesmøderne. Efter fore-
spørgsel fra kollegaen om lønkompensation til deltagelse i bestyrel-
sesmøderne, traf bestyrelsen den beslutning, at vor økonomi i forhold 

Notat 
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til forventede og ønskede aktiviteter, ikke gav plads til at prioritere 
lønkompensation. Efterfølgende måtte vi også sige farvel til supplean-
ten, der desværre ikke havde tid. I ovennævnte periode har vi derfor 
været fire om at løfte opgaverne. Bestyrelsen har holdt 4 møder i pe-
rioden d. 10.9. - 30.10 - 4.1. - 11.3. Herefter lukkede det hele ned 
pga. Corana, hvilket betød, at vi måtte aflyse planlagt temadag og 
generalforsamling 13. maj i Odense. 
 
DS fælles faggruppedag 18. maj blev aflyst og i stedet gennemført via 
Zoom med Carsten som deltager. På denne temadag var bl.a. fokus 
på online muligheder, udviklet under Coronatiden. Fra gruppearbejdet 
hvor Carsten deltog, blev bl.a. anbefalet online møder som supple-
ment og alternativ til de fysiske møder. Online møder kunne give DS 
formænd og konsulenter mulighed for deltagelse. Dette skal bestyrel-
sen følge op på i kommende periode. 
 
2. september - hvor dele af samfundet var åbnet igen, holdt vi besty-
relsesmøde i DS Toldbodgade. Vi forsøgte igen at planlægge temadag 
og generalforsamling, denne gang til afholdelse i okt. mdr. Pga. re-
striktionerne blev også denne temadag aflyst og vi fandt i bestyrel-
sen, at de planlagte oplæg ikke egnede sig til online. 
10. december udsendte jeg et nyhedsbrev til alle faggruppens med-
lemmer med lidt info om bestyrelsens arbejde. Jeg håber, at dette er 
kommet frem til alle. 

Her vil jeg bare kort gengive hvad bestyrelsen har haft fokus på i den 
forløbne periode: 

Lovændring: 
Lovforslag L7 om styrket behandlingsgaranti for personer med 
stofmisbrug, blev sendt i høring i perioden 17. dec. 2018-18. ja-
nuar 2019. Desværre fik bestyrelsen ikke lovforslaget rettidigt for 
opfølgning. 
 
28. november 2019 blev Lov om ændring af social service og lig-
ningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmis-
brug m.v.) vedtaget. Behandlingsgarantien blev præciseret således, 
at behandling skal være iværksat senest 14 dage efter henvendelse 
til kommunen. Behandlingen skal ske på baggrund af en helhedsori-
enteret afdæl<ning af personens problemer og behov og der er pligt 
til at udarbejde behandlingsplan ved behandlingsstart. Med lov-
forslaget er der nu hjemmel til at anvende gavekort (men er ikke 
pligtigt). Og i lov mv er sprogbrugen ændret fra stofmisbrugere til 
personer med stofbrug. 

Socialrådgiverdage: 
Carsten og Mia afholdt workshop med titlen: Kampen for det handle-
mæssige råderum med fokus på blandt andet "en socialpolitik der 
syntes væk, vore trængte arbejdsvilkår, borgeres kritik af 
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sagsbehandlingen og systemet og etablering af borgergrupper, samt 
kollegaer der går fra de offentlige systemer til selvstændig virksom-
hed, for derigennem bedre at kunne støtte borgere imod lovbrud". 
Deltagerne gav via gruppediskussion, forskellige anbefalinger til at 
imødegå det individuelle pres og det fælles på arbejdspladserne samt 
ønsker til DS’ opfølgning. Dette vil vi gerne følge op på (når vi finder 
tid). 
En velkommen ekstra bevilling betød, at de to andre i bestyrelsen li-
geledes fik mulighed for at deltage i socialrådgiverdagene. 

Folkemødet 2019: 
Mia deltog efter invitation fra Selskab for misbrugspsykologi i event 
med titlen: En mere skæv verden. Temaet var: Hvilken kultu-
rel/samfundsbetydning ville det få, hvis cannabis blev legaliseret. 
En debat der fortsætter, stadig med mange dilemmaer og forskel-
lige holdninger. Desuden deltog Mia sammen med andre fagfæller i 
DS’ event med 4 borgmestre. De skulle tage stilling til cases, vi 
hver især havde udarbejdet med dilemmaspørgsmål. 
Det gav interessante synspunkter og respons fra borgmestrene, der 
ved denne event fik konkret viden om socialrådgivernes mange dilem-
maer i det sociale arbejde. 

Andre arrangementer: 
Vi har deltaget i forskellige konferencer: 

Mia: Rådet for Socialt udsatte stod for arrangement i oktober 2019 
om Socialt udsatte grønlændere. En undersøgelse viste bl.a., at 
grønlændere i højere grad end andre, bor på herberg og kun få ud-
satte grønlændere kommer i stof eller alkoholbehandling. 

Mia og Carsten: Socialstyrelsens gratis temadage 5. november 
2019 om Helhedsorienteret behandling og indsats og 21. november 
om Nationale retningslinjer. Der kommer en revideret udgave nr. 2. 
Det blev tydeligt, at brug af behandlingsplaner er meget uensartet 
og forståelsen af hvad der er en helhedsorienteret tilgang er ligele-
des meget forskellig. Carsten deltog på dagen om helhedsorienteret 
behandling sammen med to af sine borgere. De fortalte om deres 
baggrund og vej i behandlingssystemet, til de liv de havde i dag 
uden stoffer med arbejde/uddannelse. Deres fokus var på inddra-
gelse, at blive taget alvorligt, at have en behandler der var respekt-
fuld over for deres liv og udfordringer, og ikke mindst var vedhol-
dende. Så her positiv respons til Carstens arbejde. 
 
Mia deltog: Alliancen — Unge md dobbeltdiagnoser holdt i samar-
bejde md Helsefonden Høring på Christiansborg 20. november 2019 
hvor unge, forældre, fagpersoner og forsl<ere i netværket Alliancen 
præsenterede erfaringer og anbefalinger. Oplæg der rørte, oplæg der 
gav viden. Helsefonden har udgivet en pjece med gode anbefalinger. 

Mia deltog: Velbesøgt og flot arrangeret Psykiatri Topmøde i Imperial i 
oktober 2019. Stærke og rørende patienterfaringer, oplevelser af 
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stigmatisering, gode anbefalinger til professionelles møde med psyki-
atribrugere og endnu en gang fokus på det forhold, at "falde mellem 
to stole". Mange paralleller til personer med stofbrugs oplevelser og 
erfaringer. 

Hele bestyrelsen deltog i KABS rusmiddelkonference 10./ 11. marts 
og hvor vi som sagt, hold bestyrelsesmøde efter konferencens afslut-
ning 

 
Hovedloven: 
Senest her i november 2020 er Mia, er sammen med de andre fag-
grupperepræsentanter, inviteret til at deltage i en ressourcegruppe 
der sammen med DS, skal forholde os til Hovedloven og de spørgsmål 
og anbefalinger der kan være for nuværende. Der har været afholdt 
et online møde af tre timers varighed d. 7. december. Og der skal ar-
bejdes hurtigt og intensivt. 
Hovedloven blev til via en politisk aftale 11. december 2018 Og byg-
ger på lov om En' plan, vedtaget 2018. 
DS har været i en følgegruppe under Finansministeriet. Fra sept. 2020 
er ansvaret for loven og samarbejdet med Beskæftigelsesministeriet 
overgået til Socialministeriet. 
Loven forventes at træde i kraft 1.1. eller 1.7. 2022. 
Det bliver vigtigt, at vi sammen i bestyrelsen, ser på det der som fag-
gruppe skal tages stilling til og anbefales. Det har i høj grad relevans 
for vore målgrupper. 

Kontaktnetværk til bestyrelsen: 
Vi vil gerne arbejde på at få etableret et kontaktnetværk til besty-
relsen. Kollegaer — der sammen med os, kan tage pulsen på her og 
nu-tematikker. Umiddelbare refleksioner, men også gerne anbefa-
linger til temaer der bør bringes i fokus. 

Vi har haft en drøftelse i bestyrelsen om vores ambitionsniveau, om 
vi får fokus på rette temaer, om vi får taget initiativer på alt det vi 
syntes vigtig og hvor langt vore ressourcer rækker — ved siden af 
fuldtidsjob. Vi syntes, at vi får markeret os rimeligt pænt. Vi ser 
dog rigtig gerne, at flere kollegaer kommer til i bestyrelsen og i et 
netværk. Det er både spændende og givende, at være med til at 
påvirke vores felt. Og der er unægtelig rigtig meget vi kan tage fat 
på. 
 
Om vore aflyste temadag: 
Var som nævnt planlagt til afholdelse 13. maj og efterfølgende 8. ok-
tober 2020 i Odense. 
Tema: Borgerinddragelse 
Formiddagen: 
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Oplæg v/ Mia: Inddragelse og samarbejde med gravide og forældre 
med rusmiddelbrug, herunder håndtering af bekymring og underret-
ning. 
I oplægget ses med Øjne på hvordan og med hvilken forforståelse vi 
møder gravide og forældre, der inddrages tværsektorielle perspekti-
ver, idet samarbejdet mellem relevante aktører er centralt for et 
succesfyldt forløb. 

Eftermiddagen: kl. 1+15 
Sammen med Faggruppen for Hjemløse og Faggruppen Psykiatri. 
Tema: Oplæg v/ Liesanth Yde Nirmalarajan, socialrådgiver og 
cand.soc. Aktuelt adjunkt på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og er 
tilknyttet forskningsgruppen Praksisforskning og brugerperspektiver 
ved Aalborg Universitet. Liesanth er interesseret i hvordan, brugere 
kan opnå en mere central placering i udviklingen af det sociale ar-
bejde. 
 
 
Regnskab for faggruppen 2019 
 
Indtægter 
Bevilling fra DS 65.525 
  
Udgifter 
Forplejning -4.785 
Frikøb til arbejdsgiver -3.119,41 
Deltagergebyr øvrige -24.175 
Transport – tog/bus -7.087 
Transport - taxa -326 
Kørselsgodtgørelse -259 
Honorar med moms -20.625 
Honorar uden moms -2.077,75 
Befordringsgodtgørelse -1.722 
Gaver, blomster mv. -347 
Øvrige gebyrer -370 
Udgifter i alt -64.893,16 
  
Restbevilling 631,84 
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