
 

Side 1 af 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere:  

1. Mads Bilstrup, formand  

2. Ditte Brøndum, næstformand (afbud dag 2 – pkt. 9-20) 

3. Mie Vode Moll, regionsformand  

4. Rasmus Balslev, regionsformand  

5. Trine Quist, regionsformand  

6. Signe Færch 

7. Betina Agger 

8. Oskar Norrhäll 

9. Henrik Mathiasen  

10. Rikke Janaki Troelsen 

11. Sisi Ploug Pedersen (Afbud 1. dag pk1. 1-8) 

12. Susanne Grove 

13. Tania Larsen Kvist 

14. Lene Boye Andersen, SDS-formand (Afbud) 

15. Casper Dahl Stenfelt, SDS-næstformand 

16. Marie Pallesgaard Vithen 

17. Roar Mohammed Johansen (Afbud) 

18. Berit Wolf, 1. suppleant (indsuppleret) 

19. Susanne Both, 2. suppleant (indsuppleret) 

 

Øvrige til hele eller dele af mødet:  

20. Svend Bayer, Konstitueret sekretariatschef 

21. Janne Wennerstrøm, kontorleder Region Nord 

22. Lone Valentin Kjær, kontorleder Region Syd 

23. Lene Kastaniegaard, kontorleder Region Øst 

24. Søren Anthon Buhl, Chef for digitalisering, administration og analyse  

25. Stine Brix, chef for Politik og Kommunikation 

26. Line Hjarsø, Leder af organisation og udvikling 

27. Emil Lillelund, Forhandlingsleder 

28. Lone Arendt Amstrup, konsulent 

29. Andreas Bang, konsulent 

30. Mette Laurberg Jensen, politisk konsulent 

31. Sofie Birch, politisk konsulent 

32. Nicolai Paulsen, politisk konsulent 

33. Mette Bertelsen, konsulent.  

34. Julie Malling Laursen, konsulent 

35. Anders Jonassen, organisationskonsulent (Referent) 

  

HB-møde 5/22 

Dato 10.-11. oktober  

Toldbodgade 
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Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Sisi, Lene og Roar har meldt afbud på dag 1. Lene og Roar også på dag 2. 

Berit og Susanne Both er dermed indsuppleret med både tale – stemmeret.  

 

Der var ingen, der ønskede de to skriftlige sager optaget på dagsorden. Punkt A -

Beslutning om Justering af beløb til overførsel for seniorsektionen er således tiltrådt 

og punkt B - Orientering om Hovedbestyrelsens ÆF til REP-forslag om udbrændthed 

er taget til efterretning.  

 

2. Orientering om Valgresultatet 

Hovedbestyrelsen får lejlighed til at drøfte den overståede valgkamp uden DS-

ansatte til stede. En egentlig evaluering af valget og valgkampen følger på HB-

mødet i december. 

 

Desuden blev en godkendt valgrapport fra Assembly Voting fremlagt for 

Hovedbestyrelsen. 

 

Hovedbestyrelsen tog valgrapporten til efterretning. 

 

Hovedbestyrelsen besluttede, at regionerne kunne offentliggøre stemmetallene på 

valget til Regionsbestyrelse og repræsentantskab. 

 

3. Drøftelse af mangel på Socialrådgivere - optag på uddannelse, 

personaleomsætning og rekruttering 

Der er stigende opmærksomhed omkring mangel på professionelle til den offentlige 

sektor. Det gælder især sygeplejersker, SOSU-området og pædagoger. På den 

baggrund har flere HB-medlemmer efterspurgt et overblik over situationen for 

socialrådgiveruddannelsen og -professionen. HB præsenteres for og drøfter den 

viden, som vi på nuværende tidspunkt har om mangel på socialrådgivere. 

 

Hovedbestyrelsen blev orienteret om  

 

Hovedbestyrelsen var grundlæggende enig i, at undersøgelsen kalder på fokus på 

den relativt store personaleomsætning i socialrådgiverstillinger og grundene hertil. 

 

Desuden peger undersøgelsen også på problemer med rekrutteringen af 

Socialrådgivere. Det kunne dog tyde på, at det er et problem i de store byer, som 

København og Aarhus.  

 

Hovedbestyrelsen ønskede at drøfte problemstillingerne videre og det blev nævnt, 

at man med fordel kunne dele dem op i særskilte diskussioner.  

 

Forretningsudvalget er ansvarlige for at samle op på drøftelserne, så vi også får de 

lokale initiativer med i overvejelserne.   
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4. Orientering om udviklingen i arbejdet for Ligeløn 

Hovedbestyrelsen orienteres mundtligt om den nyeste udvikling i arbejdet for 

ligeløn 

 

Hovedbestyrelsen drøftede den seneste udvikling i kampen for ligeløn.  

 

5. Drøftelse af Forbud mod at bruge socialrådgivertitel 

Rasmus Balslev og beskæftigelsesfaggruppen har på baggrund af en række 

konkrete sager, hvor socialrådgivere har fået forbud af deres ledelse mod at 

underskrive sig som socialrådgiver, bedt om en drøftelse på HB af dette. Rasmus 

Balslev og beskæftigelsesfaggruppen foreslår derudover at der dels gennemføres en 

undersøgelse blandt medlemmerne, samt at det besluttes at afsættes midler til 

kampagneaktiviteter. 

 

• Hovedbestyrelsen tager orienteringen om rundspørgen til efterretning 

• Hovedbestyrelsen træffer beslutning om at afsætte penge til produktion af badges 

såfremt regionerne vil følge op på rundspørgen 

 

Hovedbestyrelsen drøftede rundspørgen og hvad man kunne tolke af 

undersøgelsen.  

 

Hovedbestyrelsen besluttede, at problemstillingen bør indgå i HBs kommende 

arbejde evt. som forbindelse med opsamlingen efter diskussionen om 

kernefaglighed, som skal foregå på REP. 

 

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at afsætte en pulje til lokale 

initiativer på området.  

 

6. Beslutning om metode ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen 

Det ønskes, at der tilføjes til Hovedbestyrelsen forretningsorden §6, at: 

”Hvis et forslag, der sættes til afstemning, opnår stemmelighed, kan 

Hovedbestyrelsen ikke støtte forslaget.” og 

”Ved valg og andre afstemninger, hvor status quo ikke er en mulighed, er 

formandens stemme afgørende.” 

 

Indstilling er tiltrådt. 

 

7. Orientering om FHs 1. ordinære kongres 

Hovedbestyrelsen orienteres om FHs kongres, der løber af stablen den 31. oktober 

– 1. november.  

 

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i maj, at Forretningsudvalgets 

medlemmer og et medlem fra SDS blev delegeret. 

 

Efter en kort drøftelse besluttede HB, at Signe Færch skal delegeres i stedet for 

Casper Dahl Stenfelt, som til gengæld skal med som gæst. 
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8. Evaluering af Folkemødet 

Hovedbestyrelsen skal evaluere Folkemøde 2022 og beslutte deltagelse på 

Folkemødet 2023. 

 

Evalueringen skal svare på: 

1) Hvad fungerede godt ved at HB var afsted på Folkemødet i år? Fx det sociale, 

deltagelse i debatter, dialog med deltagere på Folkemødet, dialog med politikere, 

det praktiske. 

2) Hvad skal ændres til næste år? Skal Christiania-cyklen fx med til næste år, og 

hvis ja, skal der være nogle justeringer, og i så fald hvilke? 

 

Hovedbestyrelsen besluttede at deltage efter nogenlunde samme model som i 

2022.  

 

Sekretariatet undersøger om vi kan bo i telt i nærheden af Allinge. 

  

9. Orienteringer fra DS Regionale Generalforsamlinger 

De tre Regionsformænd orienterer Hovedbestyrelsen mundtligt om de Regionale 

generalforsamlinger, der er løbet af stablen fredag før Hovedbestyrelsesmødet. 

 

De tre regionsformænd orienterede fra om hvordan forløbet dagen havde gået. 

 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

10. Beslutning om indstilling til mødeudvalg på REP22 

HB vælger traditionelt at nedsætte tre mødeudvalg til repræsentantskabsmødet. 

 

Til mødeudvalgene knyttes relevante sekretariatsmedarbejdere samt et antal HB-

medlemmer og repræsentanter. 

 

Mødeudvalg 1: Ditte Brøndum, Rasmus Balslev, Sisi Ploug Pedersen,  

Sekretariatsbistand: Lene Kastaniegaard, Charlotte Holmershøj, 

Medlemsafdelingen. 

 

Mødeudvalg 2: Signe, Mads, Trine, Marie Vithen.  

Svend Bayer, Søren Anthon Buhl, Anders Jonassen 

 

Mødeudvalg 3: Mie Vode Moll, Bettina Agger, Tania Larsen Kvist 

Stine Brix, osv 

 

Udover det ovenstående besluttede HB at indstille repræsentanter foreslået af de 

tre regionsformænd. 

 

11. Beslutning om forslag til Dagsorden og Tidsplan for REP22 

Hovedbestyrelsen skal foreslå en dagsorden og en tidsplan for Repræsentantskab 

2022. Dagsorden kan findes i bilag 11.1 og Tidsplan i bilag 11.2. 

 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender udkastet til dagsorden og tidsplan. 

De endelige forslag justeres senere sammen med de foreslåede dirigenter på 
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baggrund af evaluering af de regionale generalforsamlinger, indkomne 

ændringsforslag mv. 

 

Indstillingen er tiltrådt 

 

12. Beslutning om forretningsorden for REP22 

Hovedbestyrelsen skal indstille en forretningsorden til Repræsentantskab 2022.  

 

Forslaget ligger i bilag 12.1 og det er i det store hele den samme, som har været 

foreslået til REP20 inden det blev besluttet, at det var digitalt. 

 

Den er godkendt 

 

13. Beslutning om stemmeudvalg på REP22 

Det er ikke sandsynligt, at vi får brug for stemmeudvalg på REP22, men i fald at 

teknikken fejler, så skal vi være klar til at tælle stemmer på den gammeldags 

facon. Det foreslås derfor, at vi nedsætter 3 stemmeudvalg, som bemandes med 

repræsentanter. 

 

Hovedbestyrelsen besluttede, at Ida Louise Jervidalo, Jannie Kejser og Liselotte 

Frier Pedersener Heidi Elna Poulsen, Pernille Iversen kunne indstilles til 

stemmeudvalg. Den færdige indstilling til stemmeudvalg færdiggøres af 

sekretariatet efter yderligere inputs fra Region Øst- 

 

14. Beslutning om Ordfører på vegne af Hovedbestyrelsen på REP22  

Hovedbestyrelsen skal vælge ordførere til at fremsætte HB’s forskellig forslag på 

REP20 og vælger ordførere til at tale imod de forslag, som HB ikke støtter. Listen, 

som den ser ud nu, er vedlagt i bilag 14.1. Sekretariatet yder bistand til ordførerne 

med talepapirer efter behov. 

 

Ordførerskaberne blev fordelt og der kommer en samlet liste ud med referatet. 

Ordførerne modtager nogle stikord til et talepapir. 

 

15. Beslutning om jubilæumslegatet 2022 (lukket punkt) 

Hovedbestyrelsen skal beslutte hvem der skal modtage Dansk 

Socialrådgiverforenings jubilæumslegat 2022. Der er indkommet fire ansøgninger, 

som er at finde i bilagene. 

Legatets formål er “at understøtte socialrådgivere, der gennem projekter eller 

forskningsmæssige initiativer udvikler socialrådgiverfaget”. 

Beslutningen er fortrolig indtil overdragelsen på Repræsentantskabet 2022.10.11 

 

Beslutningen er klausuleret indtil overrækkelsen på REP22. 

 

16. Beslutning om forslag om Regionale Næstformænd som suppleanter i FU 

og HB 

Hovedbestyrelsen skal beslutte om forslaget, der kun er relevant, hvis REP indfører 

frikøbte regionale næstformænd, kan støttes. 
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Hovedbestyrelsen besluttede, at, hvis Repræsentantskabet tilslutter sig at indføre 

regionale næstformænd – enten som en forsøgsordning eller permanent – så 

støtter Hovedbestyrelsen, at disse skal være suppleanter for de regionale formænd 

på i HB og FU. 

 

17. Orientering om udmeldelser grundet den samfundsøkonomiske situation 

Hovedbestyrelsen orienteres mundtligt om omfanget af udmeldelser med reference 

i den samfundsøkonomiske situation 

 

Søren Anthon Buhl og Line Hjarsø gav et bud på hvordan det ser ud med 

udmeldelser og hvilke rekrutterende og fastholdende initiativer, som 

hovedbestyrelsen har igangsat.  

 

Hovedbestyrelsen ønskede en opdatering på situationen og at der holdes et 

ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i uge 43, hvor man kan drøfte eventuelle 

modeller for kontingentnedsættelser.  

 

18. Orientering om sygedagpenge, beskæftigelse og debat 

Hovedbestyrelsen orienteres mundtligt om debat på især Facebook om 

sygedagpenge og beskæftigelsesområdet. 

 

Mads Bilstrup og Mette Laurberg orienterede om debatindlægget.  

 

Herefter var der en diskussion om hvordan vi kan have en bedre proces ved 

debatindlæg fremover – herunder hvordan vi inddrager faggrupperne. 

 

19. Beslutning om nedsættelse af Ressourcegruppe på Uddannelsesområdet 

På foranledning af Daglig Ledelse indstilles det at nedsætte en ny ressourcegruppe 

på uddannelsesområdet. Ressourcegruppen skal kvalificere DS’ holdninger om 

Socialrådgiveruddannelsen ved at opdatere DS’ problemanalyse fra 2020 og 

tydeliggøre DS’ handlemuligheder, under hensyn til den virkelighed  

 

Socialrådgiveruddannelsen og socialrådgiverprofessionen oplever i dag. 

Ressourcegruppen skal være fleksibel i forhold til den løbende politiske og faglige 

udvikling i og omkring uddannelsen og professionen, der muliggør politiske 

udmeldinger og initiativer også før ressourcegruppen har færdiggjort sit arbejde. 

Målet er at ressourcegruppen kan aflevere et oplæg til Hovedbestyrelsen i foråret 

2023. 

 

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med den tilføjelse, at der skal være 

plads til to fra SDS.  

 

20. Eventuelt og mødeevaluering 

 

 

 

 

Skriftlige sager: 
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A Beslutning om Justering af beløb til overførsel for seniorsektionen 

Seniorsektionen har ikke forbrugt alle deres tildelte midler i 2021 og fik 

derfor overført af HB lov til at overføre midler mellem to REP-perioder 

svarende til 80.000 kroner. Forudsætningerne for de fremsendte 

beregninger var ikke fyldestgørende og derfor er det ansøgte beløb for lavt. 

Det rigtige beløb er 112.349,08 kroner, hvorfor HB skal konfirmere 

beslutningen igen. 

 

B Orientering om Hovedbestyrelsens ÆF til REP-forslag om 

udbrændthed. 

Hovedbestyrelsen besluttede på sidste møde at stille et ændringsforslag til 

REP-forslaget om udbrændthed. Nu er det formuleret og HB orienteres om 

ordlyden 


