
Referat fra generalforsamling og temadag for faggruppen faglige 

koordinatorer 

Afholdt den 31.januar 2023.  

 

 

Generalforsamling 

  

1. Valg af dirigent 

Stella Meyer Olesen fra bestyrelsen vælges som dirigent 

 

2. Valg af referent 

Heidi Kulmbach fra bestyrelsen vælges om referent 

 

3. Forkvindens beretning v. Anne O. Steffensen  

Faggruppen er kommet godt fra start med godt 300 medlemmer.  

Bestyrelsen har haft flere drøftelser i forhold til, hvilke emner der kunne være relevante og 

spændende, at sætte i spil i faggruppen.  

På den første generalforsamling kom der en del forslag til emner frem, som bestyrelsen har 

arbejdet videre med. Noget af det der optager os er;  

- Hvordan får vi DS mere i spil i forhold til vores faggruppe, men også i forhold til vores 

fag bredt set.  

- Fokus på løn for faglige koordinatorer – herunder sammensætning af lønnen, 

lønniveauet, hvem forhandler lønnen (lokalt eller via konsulent fra Regionen.  

- Efteruddannelse – en konkret uddannelse for faglige koordinatorer  

- Fokus på hvordan vi som faglige koordinatorer oplever os ”klemt” i de lokale DS klubber 

– en del af ledelsen – en del af medarbejdergruppen – så alligevel et ”mellemled” 

 

Anne sammenligner faggruppen start med processen omkring en nystartet virksomhed. 

Hvordan får vi klart defineret vores rolle, mål m.v. samt hvordan kommer vi ”ud over rampen” 

og får gjort os selv synlige.  

 

Der er aktuelt 4 i bestyrelsen, da vi har måtte sige farvel til nogle grundet nyt arbejde, barsel 

m.v.  

Vi vil gerne have flere med i bestyrelsen  

Bestyrelsen mødes virtuelt på teams ca. 1 time, hver anden måned eller op mod et 

arrangement. Vi har været mødtes fysisk til et enkelt heldagsmøde i Aarhus.  

 

Arrangementer i faggruppen siden start;  

- Socialrådgiverdage - Stella og Anne deltog på Socialrådgiverdage sidste gang, hvor 

de promoverede faggruppen.  

- Generalforsamling (2022) suppleret med oplæg omkring refleksiv praksis v. Leif 

Kongsgaard. 

- Webinar - der har været planlagt et webinar, men det valgte vi at aflyse, da der var 

meget få tilmeldinger. Fremadrettet vil webinar blive gennemført uanset tilmeldinger og 

dog. Men fokus på at gennemføre så meget som muligt.  

- Generalforsamling (2023) suppleret med information om Helhedsloven fra politisk 

konsulent i DS, Mette Grostøl.  

 

4. Kassererens beretning v. Rikke Nørbæk  

I 2022 var vi 286 medlemmer som vores tilskud beregnes ud fra. Vi fik i alt kr. 44.350,- 

I 2023 er vi nu oppe på ca. 350 medlemmer i faggruppen.  

Der er brugt meget få penge i 2022. Generalforsamlingen kostede ca. 20.000,-.  

Puljen af penge gøres op hvert år og de ubrugte midler sendes retur, men vi kan ansøge om 

beløbet igen til aktiviteter.  



I 2023 beregnes beløbet ud fra 313 medlemmer – således vi har kr. 48475,- at anvende i 

indeværende år.  

Vi er aktuelt på ca. 350 medlemmer. 

 

På sidste generalforsamling fik vi forespørgsel på, hvorvidt der kunne ydes godtgørelsen til 

transportudgiften til arrangementer/generalforsamlingen. 

Der gives ikke godtgørelse, det ville gøre for stort et indhug i puljen og der er ingen andre 

faggrupper der yder godtgørelse til transport, så det har vi også valgt at skele til.  

Opfordring til, at man ansøger sin arbejdsplads om transport, da arrangementerne i vores øjne 

kan sidestilles med en temadag/faglig dag.  

Der er desuden sendt mail ud om ovenstående beslutning efter sidste generalforsamling. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag 

 

Bestyrelsen fremsætter på mødet et ønske om, at bestyrelsen deltager på socialrådgiverdage i 

november 2023. Dette for at promovere faggruppen yderligere og evt. deltage med en 

workshop.  

Der gives accept af, at bestyrelsen får betalt deltagergebyr til socialrådgiverdage – 

det koster ca. 2800,- pr. person.  

 

6. Spørgsmål til vedtægter 

Drøftelse af, hvorvidt man kan forblive i faggruppen, hvis man pt. varetager en faglig 

koordinatorstilling.  

Mette G fra DS oplyser, at man har lov til at være i faggruppen selvom man pt. ikke er i 

funktionen. 

  

7.  Valg til Bestyrelsen  

Birgit Larsen fra Køge kommune stiller sig til rådighed  

Christina Lyngby fra Køge stiller sig ligeledes til rådighed 

Begge vælges ind i bestyrelsen  

 

Bestyrelsen består således af;  

Christina Lyngby og Birgit Larsen - Køge kommune (begge valgt for 2 år)  

Anne Oldenborg Steffensen - Glostrup kommune 

Rikke Nørbæk – Esbjerg kommune  

Stella Meyer Olesen – Randers kommune 

Heidi Kulmbach – Ikast-Brande kommune  

De 4 sidstnævnte sidder i bestyrelsen i dag og har et år tilbage af valgperioden.  

 

Bestyrelsen forventes at konstituere sig på virtuelt møde den 21.2.23 – nærmere info 

herom.  

 

8.  Drøftelse af ønsker for faggruppens arbejde m.v.  

 

➢ Hvordan vi bliver mere synlige.  

Skal vi have en facebook gruppe for faglige koordinatorer ? 

LinkedIn næves også som en mulighed.  

 

E- netværket et nyt fora via DS – der skal mere info ud om dette, så man kan få sig tilmeldt 

med advis om arrangementer, orienteringer m.v. – (Bestyrelsen følger op)  

E-netværket -  gå ind på DS hjemmeside – log ind med medlemsnummer – i venstre menuen 

vælg E-netværk – kryds af – så får du notifikationer, når der er nyt       

 

Enighed om, at tilgængelig og synlighed er vigtig for at få faggruppen endnu mere i gang.  



Drøftelse af, hvordan vi styrer indlæg i kommentarsporet. Der kan i etablering af 

facebookgruppen opsættes klare linjer for indlæg, målgruppe m.v. Bestyrelsen nærmere ind i 

og sender oplæg ud.  

➢ Hvordan vi får flere mere til arrangementer 

Vigtigt med årshjul – således man kan få et overordnet overblik over datoer, tidspunkter m.v. 

Indhold og oplæg kan detailplanlægges løbende.  

Vigtigt at sende reminder ud op til arrangementer – (vi har en travl hverdag)  

  

➢ Hvilke arrangementer er der ønske om  

Der ønskes flere temadage – en blanding af fysiske og virtuelle møder.  

Måske en opdeling af en øst og vest alliance, så man ikke skal køre så langt.  

Temadag med fysisk fremmøde ”kan noget andet” end webinar – men det ene udelukker ikke 

det andet. Form og indhold betyder også noget for fysisk kontra virtuel.  

 

➢ Faglig koordinator uddannelse   

Stor efterspørgsel til en faglig koordinator uddannelse.  

Nogen har kendskab til, at Væksthuset kunne være interesseret i at udbyde en ”mini – 

uddannelse”, hvis der kan samles en gruppe.  

Viborg kommune har aktuelt kontakt til Væksthuset med henblik på 2-3 dages uddannelse. 

Der er enighed om, at der er behov for et længerevarende forløb end 2-3 dage.  

 

➢ Løn – jobbeskrivelse m.v.   

Hvem forhandler løn for os – (lokal TR eller konsulent fra Region)  

 

Jobbeskrivelse – hvad indebærer vores titel – er koordinator dækkende ?  

Betyder titlen noget for lønrammen ? Er vi ude i en faglig leder rolle eller specialist – 

konsulent  ?  

 

Hvad skal der til for at stige i løn ?  

 

Hvor hører vi til henne – organisatorisk – TR klubben – lederfora ? måske i realiteten ingen 

steder  

 

Kompetenceudvikle rollen –hvordan – sparring, individuel sparring – leder op og ned – 

generelle kompetencer  

 

Indhold i jobbet – fokus skal i højere grad flyttes fra regler/paragraffer (vi er ikke jurister) til 

udvikling, proces og metoder.  

 

Det aftales;  

Bestyrelsen kontakter DS omkring løn bredt set og sender info ud i faggruppen med oplæg til, 

at nedsætte en arbejdsgruppe til at gå videre med konkrete tiltag på området.  

 

➢ ERFA grupper for faglige koordinatorer   

Skal vi tage initiativ til mindre lokale ERFA grupper, der kan mødes fysisk, måske også 

indenfor fagområder? 

- Dette skal der følges nærmere op på.    

 

➢ Årlig generalforsamling 

Der er et stort ønske om, at vi hvert år til generalforsamlingen mødes fysisk – et sted ”midt i 

Danmark” – 

Forslag om Odense, Vejle eller Fredericia.   

 

8. Evt. 

Der er ingen punkter –  



Generalforsamlingen afsluttes  

  

 

Oplæg af Mette Grostøl – politisk konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.  

Der vedhæftes power point fra Mettes oplæg. Der henvises til dette.  

 

Mette oplyser, at man står i en ”broget” verden pt. med den nye regering.  

I det oplæg regeringen har fremlagt er arbejdet med Helhedsloven (HOI) ikke nævnt, så 

aktuelt ved man ikke hvor arbejdet med Helhedsloven lander……. 

 

Det der er ”hørt på vandrørene” er, at de få SKAL opgaver kommunerne har i det oplæg der 

ligger omkring HOI – nok ikke lander på SKAL men på KAN. 

  

Aftalen om HOI blev indgået sommeren 2022, men siden er der sket meget med ny regering – 

og pt. pågår der ikke yderligere arbejde omkring det, man afventer.  

  

Samtykke fra borger er omdrejningspunktet – hvis borger ikke giver samtykke, kan de ikke 

omfattes HOI, men af de almindelige indsatser – indgange m.v. i de lovgivninger vi har nu.  

HOI er en ny selvstændig lovgivning.  

 

Obs på og en ærgrelse over, at organisering og økonomi ikke er tænkt ind i aftalen.  

Psykiatrien og Kriminalforsorgen er som det ligger nu, ikke skrevet ind i aftalen. Det er lagt op 

til, at man skal kigge nærmere ind i det.  

Børne – og ungeområdet er ej heller med ombord.    

 

Det drøftes, at der allerede i dag, er søsat forskellige tiltag rundt i kommunerne, med fælles 

indsatser på tværs af forvaltninger og lovgivninger. Erfaringen er, at det ikke altid betyder, at 

samarbejde på tværs og ”en indgang” det koster flere penge.  

   

 

TAK FOR I DAG  

 


