
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen fagbevægelsens 

socialrådgivere 

afholdt den 23.marts 2022 

 

 

Deltagere: Stine Pallisgaard, Peter Dentov, Eske Nielsen, Helle Secher, Lisbeth Byg samt Lone 

Olsen 

 

Afbud: Kim Lyhne 

  

 

1. Dagsorden godkendes 

 

2. Lone valgt til referent. Peter valgt til ordfører 

 

3. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 14-12-2021 er godkendt forlods 

 

4. Økonomi – Lisbeth opfordrer til at der løbende gives information angående faggruppens 

mulighed for at afholde temadage. Det oplyses at der kan søges midler til 

arrangementer/temadage via aktivitetspuljen, hvor der for nuværende er 374.700 kr.  

Der udkommer ansøgningsskema 12-04-2022 og ansøgningsfrist 01-05-2022. Ifølge 

Lisbeth er det simpelt at ansøge om midlerne fra DS ´aktivitetspulje.  

Eske kommer med forskellige bud på temadage;  

• Nyt fra Ankestyrelsen – det har tidligere været afholdt, bl.a. med Haug 

advokater til oplæg.  

• Sygedagpenge  

• M.fl.  

Det orienteres om, at vi pr. 1 september 2021 er 175 medlemmer i faggruppen og der 

er plads til flere.  

Vi er 23 lokalgrupper i faggruppen. 

Faggruppen har 38.125 kr. i 2022 

  

5. Høring – Der har været en enkel høring siden sidst – ”byggesten til en bedre 

beskæftigelsesindsats – Der er afgivet høringssvar til følgende:  

• 1 Jobcentrene erstattes hhv. et Job- og Uddannelseshus og en tværgående 

enhed, Sundhed, Støtte og Afklaring. Det skal sikre et fokuseret job- og 

opkvalificeringsarbejde for de borgere, som ikke har nogle begrænsninger i 

arbejdsevnen, og en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for 

de borgere, hvis arbejdsevne er truet. 

Høringssvar: Det er bestemt ikke et dårligt forslag. Vi er dog generelt noget 

kritiske overfor at bruge mange ressourcer på at lave nye systemer, da 

erfaringer ofte viser, at det er dyrt og ikke giver den store effekt: lidt ala 

”Gammel vin på nye flasker”. 

Dermed ikke sagt, at vi er imod forslaget.  

• Alle på kontanthjælp får ret til afklaring senest ét år. Det indebærer, at borgeren 

senest efter 12 måneder har ret til en afgørelse om, hvilken indsats, som 

borgeren er berettiget til på baggrund af en vurdering af borgernes arbejdsevne, 

herunder en ret til udviklingsfleksjob.  

Høringssvar: Vi mener også, at revalidering skal tænkes ind her.  

 

6. Temadag med faggruppen for revalidering – Stine oplyser at man har forsøgt at 

kontakte flere Jobcentre chefer til temadag samt politikere, men grundet mange afbud, 

har det været umulig at planlægge og planlægning af temadagen om revalidering er 

p.t. stoppet. Der opfordres til at man gerne må forsøge på at planlægge ovenstående.  

 



7. Kursus i E-netværk – Kim Lyhne var eneste der deltog fra faggruppen 

 

8. Generalforsamling og udfærdigelse af beretning – Bestyrelsen gennemgår 

ændringsforslag angående 1 årligt seminar, fremfor hidtidige 2 årlige seminar. 

Beretning udfærdiges. 

 

9. Evt. Angående temadage, foreslået ide om, at Bestyrelsen sender nyhedsbrev ud til 

faggruppen med vedhæftet ansøgningsskema (aktivitetspuljen) og med opfordring og 

eksempler på mulige temadage arrangementer.  

 

 

 


