
 

Referat af bestyrelsesmøde  

Faggruppen for Stof, Dansk socialrådgiverforening 

 

Dato 18. marts 2022  

Til stede Carsten, Cathrine, Mia 

Referent Mia 

Sted Online 

 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 

Siden sidst Referat fra sidste bestyrelsesmøde i december 2021 

færdiggøres og sendes til DS. 

Frederiksberg rusmiddelbehandlings 

omstruktureringer og afgående medarbejdere, giver 

nu og i de kommende mange måneder stor travlhed 

for de tilbageværende ansatte. Kan få betydning for 

Cathrines muligheder for aktivitet i bestyrelsen. 

Slagelse misbrugscenter står igen over for 

besparelser, der medfører tilpasninger af 

behandlingstilbuddet. 

Som følge af arbejdspres begrænses Carstens 

deltagelse i bestyrelsens aktiviteter frem til 

september. 

    

 

Cathrine 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning på 

planlagt møde med 

Familieambulatoriet 

Møde blev aftalt til 19.1. 2022. Blev aflyst af Mia, da 

mail fandtes fyldestgørende som tilbagemelding. 

 

 

 

10-års plan for 

psykiatrien 

Mia udsendt brev 9.2. 2022 på vegne af Stof og 

Alkohol faggrupperne. Sendt til alle Psykiatri og 

socialordførere, KL, Sundhedsministeriet, Social- og 

Socialministeriet, Rådet for Socialt Udsatte og 

Udsatterådet i Regionen, Mændenes Hjem og FLOR. 

Vi har modtaget positiv respons fra flere politikere 

samt Sundhedsministeriet. Social- og ældreudvalget 

og Sundhedsudvalget har omdelt brevet til alle 

udvalgets medlemmer. Hertil har KL omtalt, at ”det 

er glædeligt”, at socialrådgiverne ligger på linje med 

KL`s anbefalinger. Desuden har FLOR givet positiv 

respons. 

DS v/Sofie Birch ville indkalde til opfølgende møde 

to mdr. efter afsendelse af brevet. 

 

 

Hovedloven Mia fået henvendelse fra Christina Thorholm, MF for 

R. Adspurgt om vi havde input til Hovedloven. Mia 

har svaret, at flere faggrupper har givet bidrag til 

anbefalinger og at disse er samlet centralt i DS. Har 

henvist til DS formand. 

 

 

Planlægning af 

kommen 

bestyrelsesmøder, 

Med kun tre i bestyrelsen og pres på de respektive 

arbejdspladser, er resurserne små i forhold til at 

arrangere og gennemføre større aktiviteter. Det 

drøftes om vi i år, skal afstå fra at afholde temadag. 

 

 

 

 



generalforsamling 

mm 

Vedrørende generalforsamling har vi sidst holdt i 

december 2020, online og hvor kun bestyrelsen 

deltog, trods flere havde tilmeldt sig. 

Vi lander på muligheden af, at holde en kortere 

temadag, efterfulgt af generalforsamling, på en dag, 

i en af ugerne 45-46-47. 

Mia har talt med Kira West, Rådet for Socialt 

Udsatte om muligt oplæg. 

Følgende aftales:  

• Det undersøges om temadag og 

generalforsamling kan afholdes i DS lokaler 

og eventuelt streames til medlemmer  

• At invitere faggrupperne Hjemløse og Alkohol 

med 

• Mette B kontaktes om bestyrelsens status 

  

 

 

 

 

 

 

Mia 

 

Mia 

 

 

 

 

 

Mia 

   

   

 

Næste møde   

 

 

 


