Opstillingsgrundlag
Mit navn er Pernille Iversen og bor og arbejder i Langeland Kommune.
Jeg arbejder i Jobcenter Langeland, hvor jeg har været ansat siden januar
2013. Inden da, var jeg i Jobcenter Svendborgs lille filial i Rudkøbing fra
2008.
Jeg har været tillidsmand siden januar 2021.
Jeg genopstiller til regionsbestyrelsen i Region Syd, hvor jeg blev valgt ind i
2020 under virtuel Generalforsamling og Corona restriktioner.
Mit opstillingsgrundlag er fortsat primært at sikre, Dansk Socialrådgiverforening er en rigtig
fagforening for medlemmerne. At vi som medlemmer føler, vi bliver set og hørt og ikke
mindst, at hjælpen og rådgivningen er til stede, når vi har behovet.
Det politiske arbejde er vigtigt, men det skal først og fremmest nå ud til dig, som medlem. Vi
skal bakke op om den fortsatte kamp for løn- og ansættelsesvilkår og ikke mindst et ordentligt
arbejdsmiljø. Og for, det ikke skal være løgn, kæmper vi fortsat for ligeløn!
Det er også vigtigt, vi som socialrådgivere kan udvikle vores faglige kompetencer. Det er med
til at sikre trivsel og arbejdsmiljø i arbejdslivet og på den enkelte arbejdsplads.
Mange kommuner, ikke mindst min egen, fattes penge og derfor bliver socialrådgivernes
faglige udvikling nedprioriteret, når der skal laves budgetter. Det vil jeg gerne have lavet om
på. Jeg kan nok ikke gøre det store i forhold til budgetterne, men jeg kan forsøge at få
kompetenceudviklingen yderligere prioriteret i vores ansættelsesvilkår.
Jeg har været tillidsmand siden januar 2020 og det er også med baggrund i det, jeg påpeger
vigtigheden af, at vores fagforening er til stede – i medierne, på vores arbejdspladser og i
regionerne.
Jeg vil stadig gerne være med til at Dansk Socialrådgiverforening er en fagforening, som er
værd at være en del af.
Derfor håber jeg på din stemme, så jeg kan fortsætte i bestyrelsen for Dansk
Socialrådgiverforenings Region Syd.
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Uddannet i 2008 fra Den Sociale Højskole i Odense
Ansat ved Jobcenter Langeland siden 2013, med start i Jobcenter Svendborgs lille
lokale filial på Langeland i 2008.
Jeg blev tillidsrepræsentant i januar 2021
Jeg er næstformand i vores MED-udvalg og deltager i ansættelsesudvalg
Medlem af bestyrelsen i DS Region Syd siden 2020
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