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10.01 INDLEDNING TIL DEBATTEN OM AUTORISATION 

Spørgsmålet om autorisation har været drøftet blandt socialrådgivere ved åbne møder 

og i repræsentative fora, bestyrelser m.v. – blandt andet ved en temadebat på REP20, 

hvor hovedbestyrelsen lovede, i forlængelse af yderligere medlemsdebat, at 

fremsætte et forslag til beslutning på REP22.  

”Autorisation” som begreb er mangfoldigt og forstås meget forskelligt. Overordnet 

forstås det her som en form for retlig regulering af en profession eller et 

professionsområde. Nogle ordninger har tilknyttet rettigheder af forskellig slags, andre 

ordninger har tilknyttet sanktioner af forskellig slags, og de fleste ordninger har 

tilknyttet både rettigheder og sanktioner (af forskellig slags).  

Forslaget til beslutning på REP22 er et valg mellem to forslag (1 eller 2) til, hvordan 

DS fremadrettet skal positionere sig og arbejde strategisk med 

autorisationsspørgsmålet. Det er altså ikke et ”ja” eller ”nej” til en specifik 

autorisationsordning, da en eventuel vedtagelse og indførelse af en bestemt 

autorisationsordning indebærer forhandlinger og vil ligge en del år ude i fremtiden.  

REP22’s beslutning skal give hovedbestyrelsen et mandat til at indgå aktivt i debatten 

om autorisation og forskellige autorisationsmodeller. En debat som i dag blandt andet 

løftes af eksterne interessenter på området, af politikere og af borgergrupper, uden at 

vi som forening aktivt kan gå ind i debatten om disse forslag.  

Konkret foreslås repræsentantskabet at give mandat til hovedbestyrelsen til enten  

1) at DS skal kunne deltage i og påvirke debatten om rammer og indhold for en 

eventuel autorisationsordning for socialrådgivere med det mål at styrke 

socialrådgivernes position i samfundet, herunder hævelsen af det faglige niveau i det 

sociale arbejde,  

eller  

2) at DS uden yderligere debat skal afvise autorisationsordninger som en del af svaret 

på en styrkelse af socialrådgivernes position. 

Et flertal på 15 ud af 17 Hovedbestyrelsesmedlemmer anbefaler Repræsentantskabet 

at støtte forslag 1 - altså at DS arbejder for en autorisationsordning for 

socialrådgivere. 

 


