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EMNE  

Budgetforslag for 2023 og 2024 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

FORSLAG 

Hovedbestyrelsens forslag til budget handler om at finde balancer for driften af 

foreningen. Grundlæggende står Dansk Socialrådgiverforening overfor to store 

udfordringer, som budgettet forholder sig til:  

1) På trods af medlemsfremgang kan vi se, at vores organiseringsgrad i den 

forgangne periode er faldet - for første gang i mange år - og de nye analyser 

fra FH viser tydeligt, at især de unge og nyuddannede forlader – ikke bare DS – 

men hele fagbevægelsen. 

Derfor forslår hovedbestyrelsen en strategipulje, der kan adressere det problem 

og kan muliggøre, at vi er mere og bedre for medlemmerne. Med finansieringen 

kan vi bruge de næste to år på at komme ud over stepperne med det, vi ved, 

der er brug for – og på at finde de svar, vi mangler. 

 

2) At sikre, at vores aktionsfond og egenkapital er polstret, så vi kan imødegå 

forhandlingerne om OK24 med forsikring om, at vi kan understøtte vores 

lockoutede eller strejkende medlemmer i tilfælde af en konflikt. 

Det kræver, at vi fortsætter en rimelig indbetaling til aktionsfonden og i øvrigt 

vedtager et budget, hvor driften er i balance, så vi ikke udhuler DS’ økonomi og 

aktionsfond til de overenskomstforhandlinger, der ligger efter OK24. 

Hovedbestyrelsen har fundet en balance mellem at investere i strategien og sikre 

konfliktberedskabet i et budgetforslag, der desuden tager højde for den relativt høje 

inflation – både ved at indregne ekstra driftsudgifter, der skal svare de stigende priser 

og lønninger, men også ved at fastholde kontingentet i kroner og ører, så vores 

medlemmer ikke skal bruge flere penge på fagforeningen, nu hvor alt andet bliver 

dyrere. 

Budgettet finder også midler til at finansiere et toårigt forsøg med udvikling af det 

regionale politiske arbejde i hver af de tre regioner, ansættelse en ekstra konsulent i 

Region Øst og ekstra driftsmidler til SDS. 
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Resultatet før ekstraordinære poster og overførsel til aktionsfonden udgør 3,2 mio. kr. 

i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024. 

 

Hovedbestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet, at der afsættes en strategipulje 

på 10 mio. kr., som skal gøre os i stand til at lykkes med strategiens mål. Ligeledes 

foreslår hovedbestyrelsen, at der skal nedsættes en pulje, der kan finansiere et 

toårigt forsøg med udvikling af det regionale politiske arbejde. Afhængigt af de 

beslutninger, som Repræsentantskabet tager, så skal puljen gå til aflønning af en 

politisk konsulent i hver af de tre regioner eller til fuldtidsfrikøb af en næstformand i 

hver af de tre regioner. 

 

Disse ekstraordinære poster vil udgøre en udgift på 6,8 mio. kr. i 2023 og 7,1 mio. kr. 

i 2024. 

 

Overførslen til aktionsfonden vil udgøre 4,4 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024. 

 

Det samlede resultat for centrale konti vil således være et underskud på 7,9 mio. kr. i 

2023 og 8,5 mio. kr. i 2024.  

 

INDTÆGTER 

Hovedbestyrelsen foreslår, at vi i perioden fastfryser kontingentet for alle 

medlemskategorier. Det betyder, at et ordinært medlem fortsat skal betale 550 

kr./md. 

De øvrige indtægter udgøres primært af 1 mio. kr./år i husleje til DS Aktionsfond, der 

ejer Toldbodgade 19A i København. Resten af de øvrige indtægter er budgetterede 

indtægter fra lønnede politikeres deltagelse i bestyrelser samt honorarer for oplæg, 

artikler m.v. 

Der budgetteres med en indtægt fra annoncer i fagbladet, nyhedsbreve m.v. på 1,7 

mio. kr. i 2023 og 2024. 

UDGIFTER 

Politisk organisation 

DS’ politiske aktiviteter er budgetteret til 5,3 mio. kr. og 5,4 mio. kr. i begge 

budgetår. Disse midler dækker alle udgifter til det politiske niveau: lønninger og 

øvrige omkostninger til daglig ledelse, frikøb til hovedbestyrelsesmedlemmer, 

mødeudgifter, rejseomkostninger, øvrige udgifter bestemt af hovedbestyrelsen, 

internationale aktiviteter og særlige projekter. 
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Faglige aktiviteter og medlemsydelser 

Udgifterne til faglige aktiviteter og medlemsydelser dækker rekruttering og 

fastholdelse, faggrupper, sektioner, herunder studenterorganisationen SDS og 

landsklubber, Socialrådgiverdage og uddannelse af statslige tillidsrepræsentanter. 

DS’ faglige aktiviteter og medlemsydelser er budgetteret til 5,5 mio.kr. i 2023 og 5,6 

mio. kr. i 2024.  

Drift af sekretariatet 

Disse midler dækker udgifterne til at lønne medarbejderne, kommunikation, husleje, 

afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med 47,3 mio. kr. i 2023 og 

49,1 mio. kr. i 2024.  

Fra 2010 til 2022 er DS medlemstal vokset med over 38 procent og der er løbende 

tilført flere ressourcer til regionerne for at sikre et højt rådgivnings- og serviceniveau. 

Der er ligeledes brug for at tilføre ressourcer til Medlemsafdelingen, der skal 

understøtte rådgivningen af medlemmerne sammen med regionerne. 

Sekretariatet består af:  

Ledelsessekretariatet, der arbejder med budgetkoordinering, strategiudvikling, 

organisationsudvikling, projektstyring, udviklingsopgaver, sekretariatsbetjening af 

formandskab, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, ledelse, sagsbehandling vedr. DS' 

love og vedtægter m.m.  

Politik & Kommunikation, som arbejder med politisk interessevaretagelse, fag og 

profession, pressearbejde, fagbladet Socialrådgiveren samt sociale medier og 

nyhedsbrev.  

Medlemsafdelingen står for rådgivning, sparring, sagsbehandling i medlemssager, 

forhandling af løn og vilkår for medlemmer, lokallønsforhandlinger, arbejdspladssager, 

arbejdsskade- og socialsager, overenskomstforhandling, interessevaretagelse, politisk 

betjening, ledelsesbetjening, udvikling af medlemsbetjening og -service m.m. 

Organisation og Uddannelse arbejder med at uddanne tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter, at rekruttere og fastholde flere medlemmer og øge deres 

engagement - i både DS og SDS, at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø, og at 

udvikle DS’ strategiske kapacitet.   

Digitalisering, Økonomi og Administration har ansvaret for DS’ økonomi og den 

løbende styring og rapportering af samme, udvikling og drift af vores digitale 

platforme og de digitale elementer af Stærkere Sammen. Vi driver og vedligeholder 

vores databaser, laver analyser og indsigter og hjælper med generelle spørgsmål til 

medlemskabet. Ansvaret for driften af ejendomme, it og telefoni, porteføljer og GDPR 

er også i denne afdeling. 
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Drift af regionerne 

Driften af regionerne dækker løn til medarbejdere og regionsnæstformænd, husleje, 

medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelserne og øvrige driftsomkostninger. 

I budgetforslaget er indregnet en fremskrivning af driftsudgifterne til regionerne, men 

der er også fundet yderligere midler til en ekstra konsulent i Region Øst og til at 

udvide de tre regioners økonomiske råderum. 

Regionernes budgetter udgør samlet 38,0 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024. 

Hvis forslaget om at indføre varigt frikøb af regionale næstformænd vedtages, vil 

deres løn skulle medregnes i tilskuddet, svarende til 1,4 mio. kr. i 2023; 2,3 mio. kr. i 

2024 

Dette er ikke finansieret i hovedbestyrelsens forslag til budget. Hvis 

Repræsentantskabet i stedet beslutter, at de frikøbte regionale næstformænd skal 

være en toårig forsøgsordning, så finansieres de ikke af regionernes drift, men som en 

ekstraordinær udgift, der trækker på DS’ egenkapital i perioden. 

AKTIONSFONDEN (DS’ STREJKEKASSE) 

På REP18 blev det besluttet at styrke DS’ konfliktberedskab ved at øge indbetalingen 

med 20 kroner om måneden til 25,75 kr./måned for ordinære medlemmer. Det har, 

sammen med nogle gode resultater på vores finansielle poster, styrket aktionsfonden 

og vores konfliktberedeskab i en sådan grad, at hovedbestyrelsen vurderer, at vi kan 

sætte bidraget til aktionsfonden per medlem ned til 21,00 kr./måned for ordinære 

medlemmer. 

Hovedbestyrelsen har i budgetarbejdet drøftet vores konfliktberedskab og 

gennemgået forskellige konfliktscenarier ved OK24 og frem. Det er på denne 

baggrund, at hovedbestyrelsen anbefaler dette budget, der sikrer et passende 

konfliktberedskab til de kommende forhandlinger. 

Da det er vigtigt, at den præcise størrelse af vores konfliktberedskab holdes fortroligt, 

kan vi ikke drøfte de nærmere detaljer på repræsentantskabsmødet. 

I perioden bliver overskuddet i aktionsfonden på 4,4 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 

2024. 

AKUT-MIDLER 

DS modtager midler fra AKUT-fonden til at uddanne kommunale og regionale 

tillidsrepræsentanter. Midlernes størrelse aftales som en del af 

overenskomstforhandlingerne. Det forventes, at DS modtager godt 7 mio. kr. i begge 

budgetår. 

AKUT-midlerne anvendes til løn til undervisere på TR-kurser/møder og til deltagernes 

frikøb, forplejning og transport i forbindelse med uddannelsen til tillidsrepræsentant. 
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FINANSIELLE INDTÆGTER 

DS’ formue er placeret i bygningen Toldbodgade 19A, i banker og i værdipapirer. DS 

får en forrentning af formuen, som er afhængig af udviklingen på de finansielle 

markeder. DS budgetterer med en indtægt på 1 mio. kr. i begge budgetår. 

Historisk set har DS haft større indtægter fra finansielle poster, men hovedbestyrelsen 

har besluttet at fastholde et det samme konservative skøn, som der har været 

budgetteret i de tidligere budgetter, da den samfundsøkonomiske situation er mere 

usikker end den har været tidligere.   

STRATEGISKE INVESTERINGER 

Hovedbestyrelsen foreslår, at Repræsentantskabet vedtager en ramme på 5,0 mio. kr. 

per budgetår – i alt 10,0 mio. kr. – til at understøtte den foreslåede resolution og 

strategi.  

Det sker i forlængelse af, at der de seneste to budgetår har været en strategipulje på 

2,5 millioner per år, som har muliggjort arbejdet med strategien. Dette forslag 

udvider altså den eksisterende pulje.  

Der er to formål med at foretage strategiske investeringer nu. For det første har vi 

begrænset udviklingskapacitet med de eksisterende ressourcer. Det betyder, at vi 

ikke for nuværende kan iværksætte nogle afgørende tiltag indenfor 

medlemskommunikation, rådgivning, service og medlemstilbud.  

For det andet er der bekymrende tendenser i medlemsudviklingen. Selv om vi fortsat 

har stigende medlemstal, organiserer vi en mindre andel. Derudover betyder 

inflationskrisen, at der er en stigende tendens i udmeldelser. Strategipuljen vil gøre 

det muligt for os at handle omgående.   

Investeringerne i den næste repræsentantskabsperiode vil især blive foretaget 

indenfor følgende områder: 

Rådgivning og service – det er altafgørende, at medlemmer, der har brug for hjælp, 

oplever en fagforening, der er nem, imødekommende og topprofessionel. Det kræver 

nogle gennemgribende organisatoriske og tekniske forandringer, der moderniserer 

vores medlemskontakt. 

Rekruttering og fastholdelse – unge mennesker bliver ikke automatisk fagligt 

organiserede. Det er den nye virkelighed for resten af fagbevægelsen, og det gælder 

også for os selv. Derfor skal vi finde på nye og mere relevante måder at nå de ikke-

endnu-organiserede, og vi skal udvikle, hvad vi faktisk tilbyder vores medlemmer. Der 

er ikke nemme løsninger, og at vende fagbevægelsens organiseringskrise kræver 

midler til at eksperimentere og tænke nyt.   

Permanente løft af vores kapacitet inden for disse og andre områder vil kunne 

mærkes på vores medlemstilfredshed, fastholdelse og rekruttering. Det vil altså være 
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en investering i foreningens fremtid, der vil gøre os bæredygtige og i bedre stand til at 

løse fremtidens udfordringer. 

Hvis Repræsentantskabet tiltræder budgetforslaget, vil hovedbestyrelsen kunne 

disponere over puljen og vil over den næste REP-periode vedtage en eller flere 

overordnede indsatsplaner for strategien og en økonomisk ramme til at udføre hver af 

dem. 

Puljen udmøntes således løbende i takt med, at vi bliver klogere på, hvor pengene har 

mest effekt. Forretningsudvalget er styregruppe for indsatserne og definerer hvordan 

strategien skal operationaliseres. 
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