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Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Roar har afbud. 

Rikke har afbud onsdag formiddag og Marie har afbud onsdag eftermiddag. 

Det betyder, at Berit er indsuppleret under hele mødet og Susanne Both er 

indsuppleret onsdag. 

 

Punkt A om overførsel af Seniorsektionen og punkt F om ændring af forretningsorden 

ønskedes til debat. 

Ellers er alle de andre skriftlige beslutninger vedtaget og de skriftlige orienteringer 

taget til efterretning. 

 

2. Drøftelse af organisationens håndtering af lønstrukturkomitéens potentielle 

konklusioner (lukket punkt) 

 

3. Beslutning om Resolution til REP22 

Med resolutionen for REP22 har hovedbestyrelsen tidligere besluttet at sætte fokus 

på arbejdet med socialrådgivernes faglighed. Hovedbestyrelsen skal vedtage et 

forslag til resolution til REP22 

 

Det indstilles at HB behandler og vedtager et forslag til resolution samt en tekst, der 

kan bruges som debatoplæg om socialrådgivernes kernefaglighed. 

 

Ditte introducerede resolutionen og debatoplægget. 

 

Hovedbestyrelsen havde enkelte kommentarer, der bliver indarbejdet i Resolutionen. 

 

Med de kommentarer er resolution og debatoplæg vedtaget. 

 

4. Beslutning om Indsatsplan for strategi 

Hovedbestyrelsen skal vedtage en indsatsplan for, hvordan vi i efteråret 2022 og 

foråret 2023 kommer tættere på at realisere strategiens mål. Vedlagte indsatsplan er 

udtryk for, at der skal meget mere til, hvis vi skal lykkes med at indfri strategiens 

ambitiøse mål, og det er en forudsætning for denne plan, at der tilføres nye 

ressourcer til arbejdet, jf. HB-drøftelse i maj 2022 om udvidelse af strategipuljen. 

Indsatsplanen rummer mange aktiviteter i foråret 2023 – og i løbet af efteråret 2022 

vil FU prioritere indenfor rammerne af den samlede plan og Ledergruppen vil 

tilrettelægge det videre arbejde med at realisere indsatserne og inddrage FU når der 

er behov for korrektion af planen, så den bliver iværksat i overensstemmelse med 

ressourcer og kapacitet i organisationen. 

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser med medarbejdere, i 

hovedbestyrelsen og senest med forretningsudvalget. 

 

FU indstiller til HB, at: 

• Hovedbestyrelsen godkender forslaget til indsatsplan for resten af 2022 og første 

halvår af 2023 

HB-møde 4/22 

Dato 13.-14. september 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 8 

• Hovedbestyrelsen er opmærksom på, at en forudsætning for realisering af denne 

plan er, at der samtidig tilføres nye ressourcer til strategiarbejdet i perioden 2022 og 

2023 – jf. hovedbestyrelsens drøftelse om budget. 

 

Mads satte rammen for diskussionen om indsatsplan. 

 

Herefter fremlagde Line Hjarsø indsatplanen for foråret 2023 og den blev 

efterfølgende diskuteret.  

 

Indsatsplanen blev tiltrådt med en række bemærkninger. Der bliver arbejdet videre 

på den frem mod januar, hvor vi også kender Repræsentantskabets beslutninger.  

 

5. Beslutning om Godkendelse af hovedbestyrelsens skriftlige beretning  

På baggrund af den skitse til beretning, som FU har godkendt på sit seneste møde, 

bedes HB godkende hovedbestyrelsens skriftlige beretning, som er vedhæftet i en 

layoutet version. 

 

Hovedbestyrelsen gennemgik den skriftlige beretning.  

 

Der var enkelte kommentarer og med dem er Hovedbestyrelsens skriftlige beretning 

godkendt.  

 

6. Ledersektionens formand får fast plads i HB 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af Ledersektionen.  

 

HB kan ikke støtte ledersektionens forslag. 

 

Der var en bred anerkendelse af ledermedlemmernes betydning i Dansk 

Socialrådgiverforening og et ønske om, at ledersektionen i højere grad blev 

inddraget i arbejdet, når der var ledelsesmæssige perspektiver under drøftelse.  

 

Hovedbestyrelsen ønskede også, at vi forsøger at inddrage sektioner og faggrupper i 

Hovedbestyrelsesarbejdet, så deres meninger kan blive repræsenteret til HB-møder. 

 

Hovedbestyrelsen ønsker i den kommende REP-periode at drøfte om  

Hovedbestyrelsen kan vælges på en anden måde, hvor der f.eks. blev taget hensyn 

til f.eks. geografi og fagligheder osv. 

 

I debatten blev også nævnt, at ledermedlemmer har samme mulighed for at stille op 

til valg til Hovedbestyrelsen, som alle andre aktive medlemmer i Dansk 

Socialrådgiver. 

 

7. Give regionalbestyrelserne mulighed for Hybrid-GF 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af DS Region Øst.  

 

Et stort flertal af Hovedbestyrelsen støttede forslaget.  

 

8. Muligheden for at benytte både kønnede og kønsneutrale titler 
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Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af Susanne Both, Tania Larsen Kvist, 

Sisi Ploug Pedersen og Oskar Norhäll. 

 

En enig Hovedbestyrelse støttede forslaget. 

 

9. Forslag om medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er 

påtvunget medlemskab af anden overenskomstbærende organisation 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af DS Region Øst. 

  

Hovedbestyrelsen besluttede ikke at støtte forslaget. Blandt andet fordi man ikke 

ønskede, at DS Love skal detailregulere forholdene for en så relativt lille 

medlemsgruppe.  

 

Hovedbestyrelsen har på sit møde i maj stillet et forslag til Repræsentantskabet om, 

at Hovedbestyrelsen må lave tidsbegrænsede forsøg med nedsættelse af 

kontingenter for klart afgrænsede grupper. 

 

Hvis det bliver vedtaget, så skal en ny Hovedbestyrelse forelægges en beslutning om 

et forsøg med nedsættelse af kontingent for de medlemmer, der, som følge af deres 

ansættelsesforhold, er påtvunget medlemskab af anden overenskomstbærende 

organisation. 

 

10. Forslag om at ikke frikøbte HB-medlemmer vælges af Repræsentantskabet  

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af DS Region Øst. 

 

Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 

 

I stedet ønskede Hovedbestyrelsen, at man i næste REP-periode får mulighed for at 

diskutere Dansk Socialrådgiverforenings demokratiformer, så vi samlet kan tage 

stilling til en god model for det. 

 

11. Forslag om mere attraktiv lønsikring 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af DS Region Syd.  

 

HB ser positivt på intentionen i forslaget og vil gerne undersøge det nærmere ved 

bl.a. at spørge ind til medlemmernes behov for lønsikring.  

 

Hovedbestyrelsen kan dog ikke støtte dette forslag i sin formulering, da man ikke 

ønsker at pålægge den kommende Hovedbestyrelse at konkludere på sådan en 

undersøgelse, ved at pålægge dem at stille dem et forslag til repræsentantskabet.  

Hovedbestyrelsen besluttede derfor at stille et ændringsforslag.  

 

12. Forslag om øget fokus på udbrændthed blandt socialrådgivere i form af flere 

tilbud 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af DS Region Syd.  
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Hovedbestyrelsen er enig i, at det er godt med et fokus på stress og udbrændthed, 

da det er to store arbejdsmiljøproblematikker for Socialrådgivere.  

 

Hovedbestyrelsen synes dog ikke, at forslag om medlemstilbud skal besluttes på et 

repræsentantskab. 

 

Derfor kan Hovedbestyrelsen ikke støtte forslaget i sin nuværende form, men 

Hovedbestyrelsen vil foreslå at ændre teksten, så intentionen står klart, men så det 

samtidigt ikke foreslår konkrete medlemstilbud. 

 

13. Beslutning om Den Gyldne Socialrådgiver 2022 (Lukket Punkt) 

 

14. Beslutning Budget 2023-24  

Hovedbestyrelsen skal indstille et forslag til budget på REP22. 

Siden 1. behandlingen af budgettet på Hovedbestyrelsesmødet i foråret har der 

været foretaget en række justeringer af grundlaget for budgettet. 

 

Den fortsatte høje inflation har gjort, at det nu vurderes, at vi bliver nødsaget til at 

indregne effekterne af den overnormale inflation som en sandsynlig udgift i både 

2023 og 2024 (Se bilag 14.1 – Inflation) 

 

Desuden er samtlige budgetkonti blevet gennemgået med en tættekam og det har 

givet anledning til en række mindre til rettelser, samt en større rettelse vedrørende 

AKUT-puljen (se bilag 14.D Akut-puljen) og vedrørende ophobning i pulje til Den 

Gyldne Socialrådgiver mv. Sidstnævnte har vist sig ikke kan udgøre en 

budgetteknisk besparelse alligevel. 

 

Der er derudover siden sidst fremkommet konkrete forslag, der enten er stilet til 

budgetprocessen eller som vurderes til at have signifikant budgetmæssig betydning 

og som derfor indgår i budgetprocessen: 

- Beskrivelse af strategipulje (Bilag 14.4.O) 

- Frikøbte Regionale Næstformænd (Bilag 14.4.E) 

- Pulje til forsøg med ansættelse af politiske konsulenter i regionerne (Bilag 14.4.P) 

- Udvidelse af strategipulje til FTR-projekt (Bilag 14.4.O.1) 

- Ændring af lønningsvedtægten (Bilag 14.4.G) 

- Forøget bevilling til SDS (Bilag 14.4.H) 

- Udvidelse af Repræsentantskabet med 22 regionsrepræsentanter (Bilag 14.4.J) 

 

Hovedbestyrelsen skal på mødet drøfte budgettets politiske prioriteringer og vedtage 

hvilke(t) budgetter, der skal stilles til REP. Se særskilt dagsorden for punktet i bilag 

14.0. 

 

Søren præsenterede budgetprocessen siden sidst og gennemgik principperne for de 

fremsendte budgetter. 

 

Herefter blev forskellige bud på et samlet budget fremlagt for Hovedbestyrelsen. 
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Hovedbestyrelsen foreslår, at der ændres i Regionsformændenes lovforslag om 

Frikøb af Regionale Næstformænd, så det i stedet foreslås et toårigt forsøg med 

Frikøb af Regionale Næstformænd. 

 

En enig Hovedbestyrelse besluttede at indstille Budgetgruppens forslag til budget til 

Repræsentantskabet – dog med den ændring, at de ekstraordinære midler, som i 

budgetgruppens pulje blev afsat til politiske konsulenter til understøttelse af 

regionerne, i stedet skal hedde ”Pulje til udvikling af det regionale politiske arbejde”.  

 

En enig Hovedbestyrelse anerkendte, at arbejdspresset for regionsformændene var 

for højt. Hovedbestyrelsen ønskede, at Repræsentantskabet drøftede om den bedste 

løsning på det problem skal findes i de regionale næstformænd eller i de politiske 

konsulenter. 

 

Hvis repræsentantskabet vedtager lovforslaget om et toårigt forsøg med Regionale 

Næstformænd, skal puljen til udvikling af det regionale politiske arbejde gå til at 

finansiere de nye frikøbte regionale næstformænds løn – hvis ikke det bliver 

vedtaget, så skal den gå til at finansiere regionale konsulenter. 

 

Hovedbestyrelsen vedtog, at Forretningsudvalget skulle skærpe beskrivelsen af de 

politiske konsulenter og de frikøbte regionale næstformænd frem mod 

Repræsentantskabet. 

 

Det blev præciseret, at styringsstrukturen for strategien vil blive som den har været 

hidtil, hvor Hovedbestyrelsen vil få afrapporteret det arbejde der er lavet og vedtage 

en ny indsatsplan – typisk for det næste halve eller hele år – og en økonomisk 

ramme dertil. Indenfor den plan og de rammer er Forretningsudvalget styregruppe 

for strategien.  

 

Der var desuden et ønske om en ekstern evaluering af de indsatser vi laver i 

strategien. 

 

Hovedbestyrelsen drøftede desuden følgende forslag til REP22 under budgetpunktet:  

 

- Et lovforslag fremsendt af DS Region Øst om 22 ekstra regionsrepræsentanter. 

Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte dette. 

 

- Hovedbestyrelsen indstiller en ændring i lønningsvedtægten, der opdaterer 

afsnittet om ferie til den nye ferielov og som vedtægtssætter de nuværende 

regler om honorar, så de honorarer, som fuldtidsfrikøbte politikere opnår gennem 

deres virke i DS, tilfalder DS. 

 

15. Autorisation – oplæg til REP 

HB genbesøger de to tekster om autorisation, som siden HB møde 2/22 har været 

drøftet med medlemmer. Teksterne har været igennem en mindre redigering på 

baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmer, og skal nu ifølge planen videre til 

REP22. Teksterne repræsenterer fortsat to positioner i debatten, og HB skal beslutte 

om HB nu vil anbefale en af de to tekster overfor Repræsentantskabet. 
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15 Hovedbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig forslag 1: 

Mads Bilstrup, Ditte Brøndum, Oskar Norrhäll, Sisi Ploug Pedersen, Henrik Leo 

Mathiasen, Betina Agger, Rasmus Hangaard Balslev, Trine Quist, Mie Vode Moll, 

Rikke Janaki Troelsen, Tania Larsen Kvist, Casper Dahl Stenfelt, Lene Boye 

Andersen, Signe Færch og Susanne Grove. 

 

Der var to Hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke tilsluttede sig forslag 1: (Susanne 

Both, Berit Wolff).  

 

Hovedbestyrelsen anbefaler dermed forslag 1 og dermed at vi skal være positive 

overfor at socialrådgiverne bliver autoriseret. Dog ønskes det, at vi får skærpet 

overskriften på forslaget. 

 

Herefter stemte Hovedbestyrelsen om hvorvidt man skulle forelægge forslag 1 eller 

begge forslag for repræsentantskabet 

 

15 Hovedbestyrelsesmedlemmer stemte for, at vi skulle fremlægge begge forslag:  

Mads Bilstrup, Ditte Brøndum, Susanne Both, Oskar Norrhäll, Sisi Ploug Pedersen, 

Henrik Leo Mathiasen, Betina Agger, Rasmus Hangaard Balslev, Trine Quist, Mie 

Vode Moll, Rikke Janaki Troelsen, Lene Boye Andersen, Signe Færch, Berit Wolff, 

Susanne Grove 

 

2 Hovedbestyrelsesmedlemmer stemte for alene at fremlægge Forslag 1 for 

repræsentantskabet: Tania Larsen Kvist, Casper Dahl Stenfelt.  

Begrundelsen var, at vi jo kunne konstatere, at Repræsentantskabet var imod at 

arbejde for en autorisation, hvis forslag 1 blev stemt ned – det behøvede vi ikke en 

afstemning om forslag 2 for. 

 

Begge forslag bliver således fremlagt for Repræsentantskabet. Forslag 1 bliver 

fremlagt med HBs anbefaling. 

 

16. Afdækning af DS som udbyder af uddannelse 

Hovedbestyrelsen drøftede et forslag fremsendt af DS Region Syd.  

 

Hovedbestyrelsen tilslutter sig forslaget. 

 

17. Eventuelt og mødeevaluering 

 

Hovedbestyrelsen besluttede at aflyse de to online valgmøder for 

Hovedbestyrelseskandidater den 15. og 26. september. Til gengæld reserverer vi de 

to datoer til debat mellem Hovedbestyrelseskandidaterne. 

 

A. Beslutning om overførsel af seniorsektionens uforbrugte midler 

Seniorsektionen indstiller til Hovedbestyrelsen, at de får mulighed for at overføre 

ubrugte midler fra 2022-23. Det vurderes at beløbe sig til 70-80.000 kr. 

 

Aktivitetsniveauet efter coronaen er ikke er kommet helt op på vanligt niveau i 

foråret. Til gengæld kommer de til at mangle penge 2023, hvis de igen skal sikre, at 
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vi kan yde tilskud til seniorers deltagelse på Socialrådgiverdage, som de gjorde i 

2021 og hvor de forventer, at aktiviteterne i 2023 igen er oppe i omdrejninger. 

 

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen 

 

F. Beslutning om ny forretningsorden for HB (Formand bestemmer ved 

stemmelighed) 

Det ønskes, at der tilføjes til Hovedbestyrelsen forretningsorden §6, at ”I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.” 

 

Indstillingen kunne ikke tiltrædes. Sekretariatet kommer tilbage med en indstilling til 

HB-mødet i oktober, der skelner mellem sager, hvor der kræves en afgørelse mellem 

to muligheder og sager, hvor der skal til eller fra.  

 

Skriftlige sager: 

 

B. Beslutning om overførsel af seniorsektionens uforbrugte midler 

Seniorsektionen indstiller til Hovedbestyrelsen, at de får mulighed for at overføre 

ubrugte midler fra 2022-23. Det vurderes at beløbe sig til 70-80.000 kr. 

 

Aktivitetsniveauet efter coronaen er ikke er kommet helt op på vanligt niveau i 

foråret. Til gengæld kommer de til at mangle penge 2023, hvis de igen skal sikre, at 

vi kan yde tilskud til seniorers deltagelse på Socialrådgiverdage, som de gjorde i 

2021 og hvor de forventer, at aktiviteterne i 2023 igen er oppe i omdrejninger. 

 

 

C. Beslutning om medlemskab af Kvinderådet 

DL har – på baggrund af en henvendelse fra Susanne Both – besluttet at indstille til 

HB, at vi melder os ind i Kvinderådet. Det vil koste omkring 20.000 kroner om året 

at være medlem. 

 

Du kan læse mere om Kvinderådet her: https://kvinderaadet.dk/om-

kvinderaadet/styrelsen/ 

 

D. Beslutning om medlemskab af CEVEA 

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til om Dansk Socialrådgiverforening skal være 

medlem af Tænketanken Cevea. Medlemskab er både en støtte til at der eksisterer 

en centrum-venstre tænketank som modpol til fx Cepos, men også en mulighed for 

at lave analyser i samarbejde med Cevea.  

 

DL indstiller at Dansk Socialrådgiverforening bliver medlem af Cevea med et 

kontingent på 30.000 kr./årligt 

 

E. Beslutning om støtte til Ulighedens topmøde 

CEVEA har henvendt sig med et ønske om, at vi igen i år støtter Ulighedens topmøde 

med 25.000 kr. Man kan læse mere om årets topmøde i bilag D1. 

 

F. Beslutning om ny forretningsorden for HB (Formand bestemmer ved 

stemmelighed) 

https://kvinderaadet.dk/om-kvinderaadet/styrelsen/
https://kvinderaadet.dk/om-kvinderaadet/styrelsen/
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Det ønskes, at der tilføjes til Hovedbestyrelsen forretningsorden §6, at ”I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.” 

 

G. Orientering om mødeplan for næste HB-periode 

HB orienteres om mødeplanen for den kommende Hovedbestyrelse 

 

H. Beslutning om regnskab for Centrale konti (2. kvartal) 

Formålet med punktet er at godkende Regnskabet for Centrale konti pr. 30. juni 

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

regnskabet. 

 

I. Beslutning om regnskab for aktionsfond (2. kvartal) 

Formålet med punktet er at godkende Regnskabet for Aktionsfonden pr. 30. juni 

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

regnskabet. 

 

Det indstilles at HB godkender Regnskabet for Aktionsfonden pr. 30. juni 2022. 

 

J. Orientering om Budgetopfølgning for HB 2022 

HB orienteres om udvikling i HBs pulje i 2022 i bilag I.1 

 

K. Orientering om aftale om HelhedsOrienteret Indsats HOI 

Der er indgået en bred politisk aftale om HOI. DS har været tæt på forhandlingerne 

og vurderer, at aftalen har potentiale til at blive omsat til en lovgivning og en 

kommunal praksis, som vil være et stort og godt skifte for indsatsen i forhold til 

borgere med komplekse behov og for de socialrådgivere, der arbejder med dem. 

Men det er også vigtigt at følge både lovarbejdet og udvikling i praksis tæt.   

 

L. Orientering om Børnerådgiveruddannelse 

I forbindelse med aftale om ”Børnene først” i maj 2021 er det besluttet, at der skal 

udarbejdes en model for en ny børne- og familierådgiveruddannelse. En 

arbejdsgruppe har foreløbig mødtes 4 gange, og gruppen forventer at kunne 

præsentere et forslag til en model for en ny uddannelse i oktober/november. Som en 

del af gruppens arbejde er spørgsmålet om autorisation eller certificering af 

uddannelsen, samt relationen til Socialrådgiveruddannelsen blevet drøftet. HB 

modtager hermed en orientering om arbejdet. 


