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EMNE  

DS afviser tankerne om autorisationsordning for 

socialrådgiverne 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

FORSLAG 

Dette forslag indebærer en generel afvisning af, at autorisationsordninger kan bidrage 

til en styrkelse af socialrådgivernes muligheder og rettigheder, herunder bidrage til at 

styrke kvaliteten i socialrådgivernes arbejde.  

Socialrådgivere har fortløbende debatteret autorisationsordninger for socialrådgivere. 

Fra DS’ side deler vi til fulde ønsket om at højne fagligheden i socialt arbejde, at blive 

dygtigere som faggruppe samt at sikre borgere den allerbedst mulige hjælp og 

retssikkerhed. DS finder ikke, at en autorisationsordning (uanset model) er den rigtige 

vej at gå som svar på disse ønsker.  

En autorisationsordning vil med al sandsynlighed ikke løse de for socialrådgiverne 

centrale problemer med utilstrækkelige ressourcer og for dårlige arbejdsbetingelser. 

Derfor vil det være at stikke politikere og borgere blår i øjnene at påstå, at en 

autorisationsordning vil bidrage til dette. Andre fag, såsom sygeplejerskerne, har 

trods autorisation stadig store problemer med arbejdsforhold.  

En eventuel autorisationsordning risikerer at påvirke socialrådgivernes arbejdsmarked 

negativt. Det kan medføre en øget specialisering, som vil gøre det sværere for den 

enkelte socialrådgiver at skifte arbejdsområde som socialrådgiver. Det kan desuden 

betyde en status- og lønmæssig opdeling mellem socialrådgiverne, såfremt 

autorisation kun indføres på enkelte områder.  

I DS er vi desuden bekymret ved ønsket om at indføre en autorisationsordning for 

socialrådgivere, da risikoen er, at det medfører en individualisering af ansvaret for 

arbejdets udførelse og dermed for eksempel for fejl i sagsbehandlingen, hvor blandt 

andet borgerens retssikkerhed kan blive undertrykt – en virkelighed som i dag oftest 

peger tilbage på ledelsen. Fejl i sagsbehandlingen skyldes i altovervejende grad 

utilstrækkelig økonomiske rammer og for dårlige rammer for udførelsen af 

socialrådgiverens arbejde, og der skal ansvaret ikke placeres hos den enkelte 

socialrådgiver.  
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Bekymringen for konsekvenserne ved en individualisering af ansvaret kommer 

tydeligst til udtryk i et tidligere borgerforslag, der foreslog at indføre en 

autorisationsordning ledsaget af dagbøder til socialrådgivere, der begik fejl i 

sagsbehandlingen. Et sådan forslag retter kritikken den forkerte vej.  

Desuden forudser vi, at administrationen af en autorisationsordning vil være tung og 

ressourcekrævende. 

I stedet vil DS arbejde for andre løsninger, som vi tror reelt vil forbedre rammerne og 

løfte det faglige niveau i det sociale arbejde til gavn for både socialrådgiverne og 

borgerne. DS vil fokusere på et fælles løft af både rammer og kompetencer. Det vil 

sige skabe rammer, der reelt giver os mulighed for at lave god sagsbehandling præget 

af høj retssikkerhed og godt socialt arbejde. Kun ad den vej kan vi sikre en bedre 

indsats for borgerne.  

Det indebærer, at DS fortsætter sit vigtige arbejde for at sikre bedre 

arbejdsbetingelser for socialrådgiverne og for en styrkelse af kvaliteten i det sociale 

arbejde – hvor vi konkret peger på disse seks punkter: 

• Et løft af grunduddannelsen, så den ikke længere er underfinansieret, og 

hvorved der blandt andet bliver mulighed for en højere grad af praksisnærhed i 

uddannelsen.  

• En ret og pligt til efteruddannelse for alle socialrådgivere, for eksempel ved at 

man inden for en tre-fire årig periode har ret og pligt til at påbegynde en 

diplomuddannelse, der er relevant for ens arbejdsfelt  

• At alle nyuddannede socialrådgivere får ret til en etårig introduktionsordning på 

arbejdspladsen, som beskrevet i materialet fra KL og DS.  

• Et centralt eller lokalt fastsat loft over antallet af sager som en socialrådgiver 

med myndighedsansvar kan have ansvaret for.  

• En ret til supervision for alle socialrådgivere. 

• At der fra politisk side og arbejdsgiverside gennemføres målrettet indsats for at 

mindske medarbejderudskiftning blandt socialrådgivere. 

Dansk Socialrådgiverforening ved, at der er aktører som ønsker og foreslår en 

autorisationsordning for socialrådgivere. Når DS debatterer med disse, vil vi tydeligt 

afvise en autorisationsordning som en del af løsningen og i stedet opfordre dem til at 

arbejde for de ovenstående seks punkter, da det for alle vil være en bedre løsning, og 

entydigt medføre et reelt løft af det faglige niveau og en styrkelse af den hjælp, som 

vi har mulighed for at yde borgerne.  

DS vil argumentere for, at en autorisationsordning med al sandsynlighed hverken vil 

løse socialrådgivernes problem med utilstrækkelige ressourcer eller løse 
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socialrådgivernes dårlige arbejdsbetingelser. Derfor vil det være at stikke politikere og 

borgere blår i øjnene, at påstå dette. Andre fag, såsom sygeplejerskerne, har trods 

autorisation stadig store problemer med arbejdsforhold. 
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