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Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  

 

Der er afbud fra Oskar Norrhall og Betina Agger.  

 

Ingen ønskede debat om de skriftlige punkter A, B og C og de er dermed hhv. taget 

til efterretning eller besluttet. 

 

2. Beslutning Valg i DS 2022 

Hovedbestyrelsen skal beslutte rammerne for valg i DS. Dette punkt indeholder et 

udkast til retningslinjer, en procesplan samt tre spørgsmål til diskussion, som HB 

bedes afklare: om medlemmerne skal inddrages i en tematisering af debatterne, 

om der skal være fysiske foldere og om hvordan valgmøderne til Hovedbestyrelsen 

skal afvikles 

 

HB tog stilling til følgende emner:  

 

Om medlemmerne skal inddrages i tematisering af debatterne: 

 

HB er enige i den inddragende tilgang og i, at det her forslag kunne være en 

måde at engagere flere socialrådgivere i valget.   

 

Der skal findes en balance således, at valgte emner ikke bliver hæmmende for 

den frie debat.  

 

HB ønsker, at de fysiske møder skal forblive for de fremmødte – og at vi således 

ikke skal arbejde for en hybridløsning.  

 

Der er tilslutning til at give ikke-medlemmer adgang til møderne i en eller 

anden form. 

 

Om der skal være fysiske foldere: 

 

HB ønsker ikke at udsende en fysisk folder, blandt andet fordi den ikke kan nå 

at udkomme i perioden, hvor der kan stemmes.  

 

Det ønskes, at vi får repræsenteret de opstillede til HB og de opstillede til de 

frikøbte særskilt, så HB ikke drukner.  

 

Hvordan valgmøderne til Hovedbestyrelsen skal afvikles: 

 

Der er tilslutning til antallet af online valgmøder. Det betyder, at der kommer to 

med fokus på valget til de frikøbte poster og to til hovedbestyrelsesvalget.  

 

HB-møde Ekstra 

Dato 23. maj 2022 

Odense 
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Derudover kommer der tre valgmøder i hver region.  

 

Retningslinjerne for Valg i DS 

 

HB tilsluttede sig retningslinjerne med to præciseringer:  

 

1) I forhold til udgifter: DS afholder udgifterne til kandidaters deltagelse i de 

valgmøder som regionerne og sekretariatet planlægger – herunder 

transport. Alle andre udgifter er for egen regning.  

 

2) Når der står ”formandsvalget”, Så menes der alle valg til politiske poster 

med frikøb. 

 

Procesplanen for Valg i DS. 

 

Den er vedtaget. 

 

3. Beslutning om lovforslag til REP22 

I forbindelse med forberedelsen af valgprocessen i år konstateres det, at det ikke 

er muligt til rimelige priser at få et evt. trykt valghæfte ud til medlemmerne, så det 

ankommer i postkasserne omkring valghandlingens begyndelse. Det er 

vurderingen, at de fleste stemmer umiddelbart efter modtagelse af den e-mail, der 

udsendes med stemmelink. Derfor vil mange medlemmer allerede have afgivet 

deres stemme, når de modtager valghæftet. Fristerne er vedtægtsbestemt, så vi 

kan ikke ændre det til valget i år, men HB kan stille forslag til REP22 om at ændre 

det fremover. 

 

Det indstilles, at HB stiller forslag til REP22 om ændring af lovene i om valg i DS, 

således at fristen for opstilling ligger en uge tidligere: Mandag i uge 35. 

 

HB tilslutter sig ikke og foreslår dermed ikke at rykke på fristerne. 

 

Konsekvensen af beslutningen er, at der heller ikke sendes valghæfte ud til valget i 

2024. 

 

4. Beslutning om nytænkning af beskæftigelsesområdet 

På baggrund af drøftelse om beskæftigelsesindsatsen på seneste HB møde, er 

afklaringsgarantien blevet beskrevet bedre og argumentationen for en ny struktur 

gjort mere klar. Herudover er en bedre balance mellem ret og pligt fremhævet ved 

at samle rettighederne i et samlet afsnit. HB skal derfor drøfte og beslutte forslag 

til en bedre indsats for borgere, hvis arbejdsevne er truet, med særlig fokus på 

balancen mellem ret og pligt, afklaringsgarantien og strukturen. Det vil være den 

sidste behandling af forslagene til nytænkning af beskæftigelsesområdet. 

 

Det indstilles: 

 

- at HB drøfter forslaget om afklaringsgaranti, balancen mellem ret og pligt og en 

ny struktur med en ny enhed på tværs af social- sundhed- og 
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beskæftigelsesområdet, i den sammenhæng afskaffelse at ressourceforløb, 

jobafklaringsforløb og rehabiliteringsteam. 

 

- at HB godkender det samlede udspil 

 

- at HB tager orientering om udkast til kommunikationsplan til efterretning 

 

Om afklaringsgaranti: 

 

HB er enig i forslaget til afklaringsgaranti. 

 

Vi skal huske at lægge vægt på de forudsætninger der skal være til stede for at 

afklaringsgarantien kan fungere. 

  

 

Om balancen mellem ret og pligt: 

 

HB tilslutter sig linjen i forslaget.  

 

  

Om en ny struktur med en ny enhed på tværs af social- sundhed- og 

beskæftigelsesområdet: 

 

Det tilsluttede Hovedbestyrelsen sig også. 

 

I kommunikationen af forslagene skal vi huske de gode cases! 

 

Dermed tilsluttede Hovedbestyrelsen sig det samlede udspil til en ny nytænkning af 

beskæftigelsesområdet efter behandling på HB-mødet i december 2021, februar 

2022, maj 2022 og altså sidstebehandling på dette møde.  

 

  

Formanden bemærkede, at forslaget fokuserer på borgere med truet arbejdsevne 

og at vi senere kommer til at behandle forslag der handle om sygedagpenge og 

indsatsen til de som er jobparate. 

 

 

5. Beslutning om at sætte beløbet til uddelingen til Den Gyldne Socialrådgiver 

op 

På HB-mødet den 2.-3. maj 2022 diskuterede HB kriterierne for tildeling af Den 

Gyldne Socialrådgiver. 

I debatten nævnte flere, at beløbet burde sættes op, da det havde været 10.000 

kr. i mange år. 

 

Daglig Ledelse indstiller, at beløbet til uddeling til Den Gyldne Socialrådgiver sættes 

op til 15.000 kr. 

 

Indstillingen er tiltrådt 
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6. Beslutning om 1. behandling af HBs Budgetforslag til REP22 

På baggrund af drøftelsen på HB-mødet den 2.-3. maj indstiller den politiske 

budgetgruppe vedhæftede budget med fire budgetscenarier til drøftelse. Forskellen 

på de fire scenarier er udviklingen i kontingentet og hvilke politiske forslag, der er 

medregnet i budgettet. 

 

HB skal drøfte hvilke scenarier, der skal gå videre til andenbehandlingen om REP22. 

Udgangspunktet er de fire scenarier, men HB kan på mødet tilrette.  

 

I Scenarie 2 og 3 er driften ikke i balance i den forstand, at de giver et resultat før 

advokatomkostninger, der er over 1 mio i underskud. Hvis Hovedbestyrelsen lader 

det gå videre til andenbehandlingen, så skal Hovedbestyrelsen samtidigt tage 

stilling til dette underskud og evt. tilrette forslagene. Mulighederne for tilretning er 

beskrevet i bilag 06.02 - Beslutning om Regionale næstformænd og en eventuel 

finansiering af disse. 

 

I processen siden sidste HB-møde er der kommet et par forslag til strategiske 

projekter i den kommende budgetperiode. Derfor skal Hovedbestyrelsen drøfte om 

den strategiske pulje skal udvides yderligere. Det er sekretariatets vurdering, at 

det er forsvarligt at øge puljen til 5 mio. kr. per budgetår. 

 

Det indstilles, at HB drøfter budgetforslagene og beslutter hvordan de skal gå 

videre til andenbehandlingen i september. 

 

Hovedbestyrelsen havde ingen kommentarer til scenarie 1, som dermed bliver det 

det ene af de budgetforslag, der skal arbejdes videre med.  

 

Dernæst drøftede Hovedbestyrelsen forslaget om frikøb af regionale næstformænd 

ud fra en principiel vinkel: 

 

Der var en bred anerkendelse af, at man skal kigge på regionsformændenes 

arbejdspres, men der var ikke enighed om, hvordan vi løser den problemstilling 

bedst. 

 

Ud over det konkrete forslag om frikøb af Regionale Næstformænd var der også 

forslag om a) at kigge nærmere på hvilke opgaver det forventes, at regionerne og 

de frikøbte politikere skal løse og b) at ansætte noget understøttelse til politikerne.  

 

Under alle omstændigheder skal forslaget om frikøb af regionale næstformænd 

vedtages på Repræsentantskabet til november. I forhold til budgettet skal der 

dermed både stilles mindst ét budgetforslag med og mindst ét budgetforslag uden 

udgiften til Regionale Næstformænd. 

 

På HB-mødet i september skal den politiske budgetgruppe også fremlægge bud på 

et budget med regionale næstformænd to mulige finansieringer: 1) hvor de 

finansieres ved en kontingentstigning og 2) hvor de finansieres ved en omlægning 

af kontingentet, så der går en mindre andel til aktionsfonden og en større andel til 

driften. 
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Derudover skal det også diskuteres, om frikøbte næstformænd eller en ansættelse 

af understøttelse til politikernes politiske arbejde kan være en to-årig 

forsøgsordning, der finansieres fra egenkapitalen. 

 

Casper Stenfelt, næstformand i SDS, bemærkede, at SDS ville fremlægge et forslag 

til en øget bevilling til SDS frem mod andenbehandlingen i september.  

 

7. Beslutning om ændring af love med henblik på forsøg med 

kontingentsatser 

Kontingentfastsættelse er en del af budgetpunket på REP22. Normalt fremsætter 

man et forslag om satser for de forskellige medlemsgrupper for de næste to år, 

men som en del af strategiens mål om at hæve organiseringsgraden til  83 %, har 

vi brug for at afprøve forskellige satser og tilgange.  

 

Det vil kræve, at DS love og vedtægter ændres, så det giver mulighed for, at 

Hovedbestyrelsen kan ændre kontingentet inden for nogle rammer. I dag kan 

Hovedbestyrelsen alene – og til en vis grænse - ændre på definitionen af de 

forskellige kontingentgrupper og dermed hvordan enkelte medlemmer indplaceres 

her.  

 

HB tilslutter sig indstillingen. 

 

Når vi har et forslag i ordlyden, så sender vi det rundt til Hovedbestyrelsen.  

 

8. Eventuelt og mødeevaluering 

Sisi vil gerne have et forslag til næste HB-møde, hvor vi får skrevet ind i 

forretningsorden, at det er formandens stemme der tæller i forbindelse med 

stemmelighed.  

 

Der er et ønske om, at vi får en orientering om OK24 på næste HB-møde. 

 

Sekretariatet udsender også en orientering om udviklingen vedrørende Cand Soc.  

 

 

Skriftlige sager: 

  

A. Orientering om delegerede til FTFa delegeretmøde i oktober 

Hovedbestyrelsen orienteres om hvilke 17 medlemmer, der har er indmeldt som 

Dansk Socialrådgiverforenings delegerede til FTF-a’s delegeretmøde i oktober (se 

bilag A1). Ud over de delegerede er der fundet to, der kan træde i stedet ved 

eventuelle afbud. 

 

B. Beslutning om Godkendelse af regnskab for første kvartal 

Formålet med punktet er at godkende Regnskabet for Centrale konti pr. 31. marts 

2022. Der vil være en præsentation, der gennemgår de væsentligste elementer i 

regnskabet. 
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C. Beslutning om Budgetrevision af DS-driftsbudget  

Formålet med punktet er at godkende budgetrevisionen af DS-driftsbudget pr. 23. 

maj 2022. Der vil på HB mødet være en præsentation, der gennemgår 

budgetændringerne. 


