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Deltagere: Line Kabell Christoffersen, Malene Sandie Hansen Thackrah, Maria Kumari Lauridsen, 

Susanne Both, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Anni Jessen Spiele, Camilla Malling Sørensen, Rasmus 
Hangaard Balslev og via Teams: Katja Hoffmann Barfod, Mette Sode Hansen, Birgit Larsen og Rikke 
Terney 

 
Afbud: Harald Jørgen Pedersen, Rikke Troelsen, Cathrine Tovborg-Jensen og Karl Nikolaj Stounberg 

 

Referent: Lene Kastaniegaard 
 

 

Referat      

 

1.0 Godkendelse af dagsorden  

 

2.0 Lov- og vedtægtsforslag til REP22 – beslutning 

Grupper af Region Øst’s REP-delegerede har arbejdet på en række forslag til lov- og 
vedtægtsændringer mhp. fremsættelse for REP22. Herudover har DS’ advokat på 
opfordring der udarbejdet et forslag til ændring af DS’ love med henblik på afholdelse af 
hybride generalforsamlinger. RB skal tage stilling til om RB ønsker at tilslutte sig 

forslagene, herunder fremstå som afsender. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter om den ønsker at tilslutte sig forslagene, herunder fremstå 
som afsender af følgende forslag:  
 
1. Sammensætning og kompetence af REP.  

a. Som en følge af stigningen i DS’ medlemstal foreslås det, at antallet af 
delegerede stiger fra 79 til 101 medlemmer 

 
2. Konstituering og valg 

a. Det foreslås, at HB-medlemmer vælges på REP for dermed at sikre en højere 
grad af forankring i DS. 

b. Ved længerevarende fravær i formandskabet ønskes konstituering foretaget 

ved online urafstemningsvalg 
c. Det bør være frivilligt, om formandskabet ønskes tiltalt som formand/forperson 

 
3. HB’s møder 

a. Det foreslås, at HB’s møder holdes i hver enkelt region for at sikre en lokal 
forankring. 

 
4. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling 

a. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om afholdelse 
af generalforsamling som hybridt arrangement. 

 
Beslutning: 
RB drøftede forslagene og kom med input til kvalificering af forslag 1 - 3 med henblik på 

stillingtagen på RB-seminaret den 16. og 17. august. 
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Herefter stemte RB om forslag 4 om ændring af lovene med henblik på afholdelse af 
hybride generalforsamlinger og med nedenstående stemmefordeling besluttede RB at stille 
forslaget til REP.  
 
For stemte: Toni, Line, Maria, Anni, Birgit, Mette, Katja og Rasmus. 
 

Imod stemte: Malene og Susanne 
 
Blankt stemte: Camilla 

 
3.0 Autorisation af socialrådgiverfaget – dialog 

DS’ næstformand, Ditte Brøndum, holdt oplæg med henblik på dialog om HBs to udkast til 
DS’ position i autorisationsdebatten, som HB ønsker sat til afstemning på REP22. Dialogen 

tages i alle tre regionsbestyrelser samt i online medlemsmøder frem mod REP. 
 

Det indstilles, at RB-medlemmerne tilkendegiver deres holdning til HBs udkast og 
behandlingen af disse på REP22. 
 
Drøftelse: 
RB kom med synspunkter og indspark til den fortsatte debat om autorisation, herunder 

bl.a. i forhold til rekrutteringsudfordringer, risiko for indskrænkning af 
beskæftigelsesområder og udfordringer i forhold til relevante samarbejdspartnere. 

 

4.0 Dialog med DS’ formand og næstformand – dialog 

DS’ formand og næstformand, Mads Bilstrup og Ditte Brøndum, aflægger RB besøg med 

henblik på at give status på de igangværende og afsluttede politiske forhandlinger, DS har 
haft det seneste år, samt en drøftelse af samarbejdet mellem RB og sekretariatet. 
 
Drøftelse: 
På baggrund af oplæg fra Mads og Ditte diskuterede RB og formandskabet følgende emner:  

 
• Ydelsesreformen  

• Besparelse på beskæftigelsesområdet 
• Lov om helhedsorienteret indsats 
• Barnets lov 
• Samarbejde mellem regionen og sekretariatet 

 

5.0 Mission og vision for det frivillige politiske arbejde i Region Øst – 2. 

behandling 
Af DS’ love fremgår kun følgende om regionsbestyrelsens rolle: Regionsbestyrelsen har 
ansvaret for den daglige ledelse af regionens aktiviteter/arbejde. Regionsbestyrelsen kan 
delegere kompetencen til en ansat kontorleder. Regionsbestyrelsen ansætter og afskediger 
personale med ledelsesbeføjelser. Derudover er bestyrelsen naturligvis forpligtet af DS’ 
overordnede formålsparagraf og den gældende aktivitetsplan. Der er imidlertid ikke 

formuleret nogle visioner for de frivillige regionspolitikeres generelle virke. 
 

På RB-mødet d. 26. april var der gruppearbejde om mulige elementer i et missions- og 
visionspapir for det frivillige politiske arbejde i Region Øst, der blandt andet kan give nye 
regionsbestyrelser et fælles afsæt for drøftelser af deres virke samt gøre det lettere for 
nyvalgte at indtræde i regionsbestyrelsen og forme sin egen rolle heri. Dette i forlængelse 

af det vedtagne missions- og visionspapir om det frikøbte politiske arbejde i regionen. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB kommenterer det vedlagte udkast til mission og vision for det frivillige 
politiske arbejde i Region Øst med henblik på, at RB på sit seminar d. 16.-17. august kan 
træffe endelig beslutning om papirets eksistens og indhold. 
 

Input: 
RB gik i gruppearbejde og kom herefter med følgende input: 
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• Ad. veje til mission og vision:  
o Forventning til let tilgængelighed og responsivitet bør foldes ud, herunder 

forventninger til offentliggørelse af kontaktoplysninger? 
 

• Ad. Mission: 
o Der bør stå, at de frivillige politikere i Region Øst ”bidrager” til DS’ 

overordnede formål fremfor ”understøtter” for dermed at sikre, at der også 
kan være selvstændige mål i det frivillige, politiske arbejde. 
 

• Uagtet en beskrevet mission og vision må det forventes, at de enkelte RB-
medlemmer bringer egne visioner og ønsker ind i det politiske arbejde i RB. 
 

• Det sidste afsnit om, at ”de frivillige politiske indsatser og synspunkter afspejler, at 
de hver især repræsenterer hele Region Øst på tværs af medlemmernes geografi, 
faglighed og funktioner, særligt ved tilrettelæggelse af medlemsarrangementer” 

bør rykkes frem i teksten. 
 

• Endelig vil en beskrivelse af RB’s arbejdsopgaver være hensigtsmæssig. 
 

6.0  Region Øst’ generalforsamling 2022 – beslutning 

Forberedelsen af generalforsamlingen 2022 er i fuld gang og indkaldelse til arrangementet 
udsendes umiddelbart efter dette RB-møde. Nedenfor følger en orientering om 
mulighederne for at holde GF som hybridt arrangement samt en indstilling til kritisk revisor 
og transport 
 
GF kan ikke holdes som et hybridt arrangement  

Sekretariatet har forespurgt DS' advokat om mulighederne for afvikling af GF som et 
hybridt møde. Advokaten vurderer, at en hybrid afvikling af arrangementet kræver særlig 
hjemmel i vedtægterne, når der ikke som under Coronapandemien er helbredsmæssige 
risici forbundet med et fysisk møde. Da DS pt ikke har en bestemmelse i vedtægterne om 
hybride generalforsamlinger, er muligheden for at afvikle GF som et hybridt møde dermed 

udelukket. Hvis RB ønsker, at GF fremadrettet skal kunne afvikles som et hybridt møde, 
kan den fremsætte forslag om en vedtægtsændring til beslutning på REP, men altså den 

kommende generalforsamling kan alene afvikles som et fysisk arrangement. 

Kritisk revisor 
Majken Tingstrøm blev ved GF2020 valgt som regionens kritiske revisor, men Majken har 
grundet sygdom måttet trække sig fra posten. Efter rådføring hos DS’ advokat har 

formanden besluttet, at GF indledes med valg af en kritisk revisor for indeværende periode 
og at den af bestyrelsen indstillede kandidat på forhånd har foretaget en kritisk 
gennemgang af regnskaberne med henblik på forelæggelse for GF. Formanden indstiller 
Vinnie Eliasen som kandidat til posten som kritisk revisor for såvel indeværende som 
kommende periode. 

Tilbud om transport 
Det forhold, at GF2022 alene kan afvikles som fysisk arrangement aktualiserer naturligvis 
en stillingtagen til tilbud til medlemmerne om transport til DGI-Byen. GF-udvalget har 

drøftet mulighederne, men da der i udvalget ikke er en entydig beslutning om 
nedenstående muligheder, indstilles til RB at beslutte enten model 1, 2 eller 3. 

1. Vi organiserer fælles transport med pladsreservation fra centrale stationer med et 
medlem fra området som "eventmanager" udstyret med DS-flag og med tilbud 
om drikkevarer på DS' regning på turen til Kbh. H. "Eventmanageren" lægger ud og får 
refusion fra DS. Udgiften hertil begrænser sig til drikkevarer og vil formentligt ikke 

overstige 2.500 og opgaven er desuden ressourcemæssigt overkommelig. Tilbuddet 
formidles i invitationen til GF. 
 

2. Vi yder tilskud på 50% af transportudgiften til medlemmer, der har mere end 2 timers 
transport. Det er vanskeligt at estimere udgiften, men et forsigtigt bud er 5 – 7.000 kr. 
 

3. Vi giver hverken tilbud om fælles transport eller yder transporttilskud. 
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Indstilling: 

Det indstilles, at RB: 
 

• godkender formandens indstilling til kritisk revisor for indeværende og kommende 
periode og 
 

• beslutter model for transport til GF2022  
 

Beslutning: 
RB godkendte indstillingen til kritisk revisor for indeværende generalforsamlingsperiode og 
besluttede model 3 for så vidt angår tilbud om transport. 
 

 

7.0 Eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Hangaard Balslev 

regionsformand 


