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1. Godkendelse af dagsorden 
HB godkendte dagsordenen. 
 
 
2. HB-valg, inkl. runde om HB-valg 
I forbindelse med politikervalget i efteråret 2016, skal HB i henhold til DS’ love og 
vedtægter nedsætte et valgudvalg. Proceduren er at der vælges 3 personer der: 
 
- ikke er valgt til Hovedbestyrelsen 
- ikke er lønnet af DS 
- ikke er opstillet til en politisk post i DS 
- ikke kan have et habilitetsproblem 
 
Ved valget i 2014 bestod valgudvalget af: 
- Anette Bjerkesmoen Olsen, socialfaglig konsulent i Region Sjælland 
- Gitte Weitling, TR i Servicestyrelsen 
- Majken Tingstrøm, socialrådgiver i Danmarks Lærerforening 
 
De 3 personer har alle sagt ja til at genopstille til valgudvalget i 2016. 
 
Indstilling: 
HB beslutter sig for 3 kandidater til valgudvalget. 
 
Beslutning: 
HB godkendte forslag til valgudvalg. 
 
 
3A. Aktuelle politiske emner, Gennemskrivning og forenkling af Lov om 
Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) 
STAR har igangsat den revision af LAB, der blev aftalt i beskæftigelsesreformen 
fra juni 2014. DS deltager i en følgegruppe, som har holdt tre følgegruppemøder.  
Processen består af to faser: en teknisk-administrativ fase og en politisk fase. Den 
første fase skal munde ud i en foranalyse med konkrete forslag til, hvordan LAB-
loven kan gennemskrives og forenkles. Denne fase er ved at blive afsluttet. Heref-
ter kommer der en politisk fase, hvor foranalysens forslag skal politisk behandles. 

Parterne i følgegruppen får mulighed for at afgive et høringssvar til foranalysens 
forslag. Høringssvarerne vil blive vedlagt den endelige rapport til beskæftigelses-
ministeren. Høringsfristen er den 2. maj.  
 
Det er afgørende for DS, at der vil ske en reel forenkling af LAB-loven, da det er 
her det største potentiale for substantiel afbureaukratisering ligger. En snæver 
lovteknisk og strukturel gennemskrivning af LAB-loven, uden reelle forenklinger, 
kan blive en byrde for medarbejderne på jobcentrene, da der så alene vil blive 
tale om en teknisk gennemskrivning (nye paragrafnumre mv.). KL og HK-K er 
enige i denne position. 
 
LO, FTF, AC og AK-samvirke har ytret kraftig kritik af den foreslåede målgruppe-
struktur. De ønsker ikke en sammenlægning af forsikrede ledige og jobparate 
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kontanthjælpsmodtagere i en samlet målgruppe, da det kan medføre, at de forsik-
rede ledige vil få samme tilbud som de ikke-forsikrede. Modstanden mod mål-
gruppestrukturen er så kraftig, at der er en risiko for, at forslagene til forenkling 
af LAB-loven bliver blokeret i den politiske behandling. DS skal således balancere 
sin position mellem på den ene side hovedorganisationernes kamp for a-kasserne 
og de forsikrede ledige og DS’ ønske om reel forenkling af LAB-loven. 
 
Sekretariatet vil i den kommende periode få afklaret DS’ mandat i den videre pro-
ces, både internt i organisationen, men særligt også eksternt ift. FTF. Herudover 
skal der udarbejdes et høringssvar til foranalysens forslag. Det vil blive udarbejdet 
i samarbejde med ressourcegruppen på beskæftigelsesområdet. Det er her aftalt 
med KL og HK-K, at vi holder hinanden gensidigt orienteret om høringssvarene for 
at styrke fælles pointer.  
 
Indstilling: 
Til orientering 
 
 
3B Aktuelle politiske emner, Revision af Servicelovens 
voksenbestemmelser 
Regeringen har i slutningen af 2015 igangsat en revision af servicelovens 
voksenbestemmelser. Det er en genoptagelse af den tidligere regerings 
arbejde, som i januar 2015 valgte at trække det fremsatte lovforslag. Arbejdet 
gennemføres af Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet med 
inddragelse af KL og Danske Handicaporganisationer. Til arbejdet er tilknyttet en 
følgegruppe bestående af kommunale repræsentanter, repræsentanter fra KL, 
repræsentanter fra DH, samt en repræsentant for henholdsvis Rådet for Socialt 
Udsatte og for DS (konsulent Nicolai Paulsen repræsenterer DS). Derudover er der 
bilaterale samtaler med andre interessenter. Følgegruppen inddrages løbende i 
arbejdet (p.t. aftalt 4-5 møder januar-maj 2016) mhp. at kvalificere 
analyseresultater og løsningsforslag og sikre, at alle relevante perspektiver 
inddrages. Samtidig er det præciseret at der ikke nødvendigvis skal opnås enighed 
i eller med følgegruppen.  
 

Afsættet for reformarbejdet er aftalt med KL i f.m. økonomiaftalen for 2016, som 
en opfølgning på tidligere års økonomiaftaler. Afsættet baserer sig på at 
Serviceloven på voksenområdet i dag består af en række særskilte bestemmelser, 
som hver især regulerer en enkelt ydelse. Kommunerne kan derfor have svært 
ved at sammensætte en helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Hertil opleves 
en række bestemmelser som unødigt bureaukratiske for borgere og kommuner. 
Der defineres et behov for at fokusere på, hvordan indsatserne overfor udsatte 
voksne og borgere med handicap i højere grad sikrer progression og en positiv 
udvikling for borgeren.  
 

DS foreløbige ønsker til retning/indhold til revisionsarbejdet centrerer sig om 
følgende temaer: tillid fra borger til kommune – og fra kommune til borger – via 
forenkling af regler, styrket gennemskuelighed, forbedret retssikkerhed, klarhed 
om sagsbehandlingstid og klageret (med opsættende virkning); sammenhæng i 
f.t. børn-familie lovgivning, samt i f.t. sundheds- og beskæftigelseslovgivningen 
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(herunder en mulig koordinering med den parallelle gennemskrivning af LAB, der 
til en vis grad handler om de samme borgere).   
; en tværsektoriel (re)habiliteringsdagsorden; tidlig indsats og investering; obs på 
at tænke både social + psykisk + fysisk integration, rehabilitering, habilitering og 
kompensation. Krav om rettidig implementeringsplan, og DS siger nej til 
substituering imellem indsatser, når det kan medføre at en indsats erstattes af en 
anden indsats, som ikke vil understøtte borgernes forskellighed, selvstændighed, 
kompensationsbehov, aktiverings- og udviklingsmuligheder.  
 

I sekretariatet følges arbejdet tæt med henblik på at bidrage med konstruktive 
forslag via dialog i Følgegruppen og ved bilaterale/forberedende møder med de 
interessenter som vi har fælles interesser med. Internt vil relevante faggrupper 
blive briefet og inddraget, og DL og FU/HB inddrages med henblik på sparring og 
mandatgivning, når det er relevant, herunder skal det i løbet af processen 
vurderes, om der skal tages kontakt til relevante FT-politikere. 
 
Indstilling: 
Til orientering 
 
Beslutning 
HB tog (a) orienteringen om DS’ arbejde med Serviceloven og Lov om Aktiv Be-
skæftigelse til orientering. Derudover skal HB drøfte, om der er perspektiv i at 
lave et fattigdomsinitiativ inspireret af Venligboerne og Folkebevægelsen mod en-
somhed. HB var enige om, at (b) DS på Folkemødet skal facilitere en drøftelse af 
sådanne initiativer med centrale aktører på området, og HB var (c) endvidere eni-
ge om, at faciliteringen af et sådant møde træder i stedet for debatten mellem 
MBB og Joachim B Olsen. 
 
 
4. OK-kursus 
HB blev undervist i MED-systemet. 
 
 
5. Regnskab 2015 
Det samlede regnskab for DS - bestående af regnskabet for de centrale konti, re-
gionerne og Aktionsfonden - viser et resultat på 7,1 mio. kr. Der var budgetteret 
med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Resultatet er således samlet set 6,7 mio. kr. 
bedre end forventet.  
 
DS’ frie egenkapital forbedres med 5,2 mio. kr., regionernes andel forøges med 
0,8 mio. kr. og Aktionsfondens formue stiger med 1,1 mio. kr. Overskuddet skyl-
des flere indtægter end budgetteret samt et generelt mindre forbrug på de fle-
ste drifts- og politiske konti samt øgede finansielle indtægter. Der er afholdt 
møde med revisionen den 8. april 2016. Revisionen har forsynet regnskabet med 
en såkaldt blank revisionspåtegning. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB godkender regnskabet. 
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Beslutning: 
HB godkendte regnskab med tilføjelse af, (a) at det administrativt skal undersø-
ges, om man med fordel kan få mere fordelagtige aftaler i forhold til telefoni og 
internet.  
 
 
6. Budget 2017-2018 
Fokus for HB’s budgetdrøftelse i april er, hvilke politiske prioriteringer og investe-
ringer, der skal findes rum til i budget 2017 og 2018. I den forbindelse skal det 
bemærkes, at repræsentantskabet 2014 pålagde Hovedbestyrelsen at fremlægge 
en samlet økonomisk plan, der understøtter det strategiske arbejde med DS 2022. 
På baggrund af drøftelsen i april udarbejdes første udkast til budgettet, der frem-
lægges på HB mødet d. 2. juni. Den endelige budgetindstilling til repræsentant-
skabet finders sted på HB mødet d. 31. august.  
 
Tidsplan for politisk niveau 
27. januar 2016 HB nedsætter politisk budgetgruppe 
27. april 2016  HB drøfter politiske prioriteringer og inve-

steringer  
2. juni 2016   Første behandling af budget 
31. august – 1. september 2016  HB vedtager budgetindstilling til repræsen-

tantskabet 
18. – 19. november 2016  Repræsentantskab 
 
På mødet i april drøftes følgende punkter. 
 

1. Forventninger til medlemsudviklingen i 2016, 2017 og 2018 
Drøftelse: Hvor stor en medlemsfremgang regner man med og hvilke forventnin-
ger har man til de vedtagne investeringer i rekruttering og organisering? 
 

2. DS egenkapital 
Drøftelse: Hvordan ønsker man egenkapital skal udvikle sig fremadrettet og hvad 
ønsker man der skal ske, med et eventuelt uforudset overskud før finansielle po-
ster? 
 

3. Politiske prioriteringer og investeringer i 2017/18 
Drøftelse: Hvilke prioriteringer og investeringer skal der findes penge til i 
2017/18? 
 

4. Rationaliseringer 
 

5. Kontingent 2017 og 2018 
Drøftelse: Hvad ønsker man, der skal ske med kontingentet i 2017 og 2018? 
 
Indstilling: 
HB drøfter forslag til budgettet. 
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Beslutning: 
HB havde en indledende og afsøgende debat vedr. budget 2017–2018. HB (a) 
godkendte forslag til medlemsprognosen. I forhold til egenkapitalen ønskede HB 
for den næste budgetperiode, at (b) der administrativt udarbejdes en model der 
sikrer egenkapitalens købekraft, derudover ønskede HB (c) fremadrettet en drøf-
telse af hvorledes egenkapitalen på sigt kan bruges til at understøtte driften.  I 
forhold til uforbrugte midler ønskede HB, (d) at der til drøftelse på juni-mødet 
udarbejdes forskellige modeller for hvorledes uforbrugte midler kan bruges til at 
understøtte aktiviteter. I forhold til nye initiativer/satsninger i den kommende 
budgetperiode enedes HB om, at (e) der skal arbejdes for en model der sikrer 
regionerne en ekstra permanet faglig konsulent hver, at (f) der skal findes midler 
til at understøtte en forbedret studenterindsats, at (g) det er en god ide med en 
ekstra konsulent til at understøtte faggruppernes arbejde, men det er centralt at 
det sker med udgangspunkt i faggruppernes forskelligartede udfordringer og po-
tentialer. I forhold til det internationale arbejde besluttede HB, at (h) der på HB-
mødet i juni skal træffes beslutning om, hvor vidt tilskuddet til Solidaritetsfonden 
skal øges med en krone. Som en del af forberedelsen til det punkt skal der tages 
en dialog med Internationalt udvalg om de forestående initiativer og de økonomi-
ske ønsker hertil. I forhold til kontingentstørrelsen enedes HB om, (i) at budget-
arbejdsgruppen skal arbejde videre med en fastfrysning af kontingentet.   
 
 
7. Dispensation for tilhørsforhold til region 
Region Syd har rettet henvendelse til sekretariatet med anmodning om at få di-
spensation fra DS’s loves § 24 stk. 4 jf. stk. 7, hvorefter HB kan give dispensation 
fra regionstilknytningen, hvis særlige forhold taler herfor.  
 
§ 24 Afgrænsning og tilhørsforhold  
Stk. 4. Aktive medlemmer hører til den Region, hvor deres arbejdsplads er place-
ret.  
 
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra reglerne om aktive medlemmers re-
gionstilknytning, hvis særlige forhold taler herfor. 
 
Et regionsbestyrelsesmedlem fra Region Syd har fået arbejde i Region Øst og hø-
rer dermed til Øst jf. § 24. stk. 4. Medlemmet og regionen ønsker, at hun får mu-
lighed for at fortsætte i regionsbestyrelsen i Region Syd indtil generalforsamlingen 
i oktober. Begrundelsen for ønsket om at bevare medlemmets i regionsbestyrel-
sen er: 

• Medlemmet har en tæt knytning til organisationen gennem sine hverv som 
tillidsrepræsentant i hhv. Haderslev og sidst på OUH 

• Medlemmet har via sit hverv som bestyrelsesmedlem repræsenteret DS i 
uddannelsesudvalget på socialrådgiver uddannelsen på UC Lillebælt og dis-
se kompetencer ønskes bevaret valgperioden ud. 

Indstilling: 
HB træffer afgørelse, om der foreligger særlige forhold, der kan begrunde en di-
spensation for tilhørsforholdet til regionen.  
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Beslutning: 
HB godkendte indstillingen. 
 
 
8. Folkemøde 2016 
Folkemødet løber af stablen d. 16.-19. juni. DS deltager igen i år med en bred 
delegation af valgte politikere, tillidsvalgte og sekretariatsmedarbejdere. DS ar-
rangerer tre debatter på Folkemødet – to debatter om sociale investeringer og en 
debat om fattigdom. 
 
I vedlagte notat gives der en status til hovedbestyrelsen om DS’ deltagelse i Fol-
kemødet. Notatet orienterer om følgende punkter: 
 

• DS’ program for Folkemødet 
• Events og synlighed 
• Delegationens opgaver mv. 

 
På sidste HB møde blev der afsat 160.000 kroner til Folkemødet, herunder en TR 
pulje, der gør det muligt for to TR fra hver region samt to statsansatte TR at del-
tage i Folkemødet. Mette Bertelsen koordinerer DS’ deltagelse i Folkemødet. Er 
der nogen spørgsmål angående Folkemødet, kan de rettes til hende på 
meb@socialraadgiverne.dk eller 33 38 61 71. 
 
Indstilling: 
HB tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning: 
HB godkendte indstillingen med tilføjelse af, (a) at debatten med Joachim B. Olsen 
(LA) laves om til en drøftelse af et nyt fattigdomsinitiativ med centrale aktører på 
området. Derudover godkendte HB, at (b) DS betaler LEAD-agency 10.000 kr. for 
at facilitere og forberede en drøftelse af bureaukrati på børneområdet, hvis og 
såfremt  DS får indflydelse på debattens udformning og præsentation i program-
met. Endelig ønskede HB som en del af næste års folkemødeforberedelse, (c) en 
principiel drøftelse af principper for, om DS skal betale private aktører for at for-
berede debatter, m.v. 
 
For at betale Lead-agency stemte: 
Carsten Sørensen, Charlotte Vindeløv, Rasmus Balslev, Nanna Olesen, Majbrit 
Berlau, Niels Christian Barkholt, Trine Quist, Henrik Mathiasen, Durita Johansen, 
Susanne Lyngsø. 
 
Imod at betale Lead-agency stemte:  
Mads Bilstrup, Louise Dülch, Anne Jørgensen, Anne Mette El Azem. 
 
Undlod at stemme: Birthe Povlsen 
 
 
 

mailto:meb@socialraadgiverne.dk
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9. Organisering af studerende og nyuddannede 
Den første undersøgende fase i DS 2022 projektet om organisering af studerende 
og nyuddannede er nu afsluttet. I forlængelse af denne, er der blevet udarbejdet 
et udkast til strategi, som HB skal drøfte inden arbejdet sættes i gang. Desuden 
skal HB vedtage en målsætning for organiseringsgraden blandt studerende i 2019. 
 
Strategi for organisering af studerende og nyuddannede 
Det overordnede ansvar for organisering af studerende og nyuddannede placeres i 
sekretariatet, med inddragelse af den øvrige organisation.  
 
Strategien præsenteres i bilag 1. De prioriterede elementer er: a) Studiestarts-
kampagne, b) Årligt konceptarrangement, c) Praktikken, d) Organiseringsuddan-
nelse for SDS, e) Overgangen fra studerende til nyuddannet, f) Velkommen til 
fællesskabet DS/SDS, g) Kontante fordele og h) Brug af data og ny datastandard.  
 
De øvrige elementer i strategien kan evt. udfoldes på et senere tidspunkt. 
 
Målsætning for organiseringsarbejdet 
Som vedtaget på HB mødet d. 23. september 2015, skal der fastlægges en mål-
sætning for organiseringsgraden blandt studerende i 2019, dvs. en målsætning 
for, hvor stor en andel af de socialrådgiverstuderende, der er medlem af DS i 
2019. Det er vigtigt at denne på samme tid er ambitiøs og realistisk i forhold til de 
ressourcer, der afsættes til arbejdet.  
 
I 2015 var organiseringsgraden blandt socialrådgiverstuderende på 35 pct. Det vil 
sige, at vi havde 2.167 medlemmer ud af 6.186 studerende. Det er et fald på 11 
pct. i forhold til 2012, hvor vi havde en organiseringsgrad på 46 pct..  
 
For at komme nærmere et bud på en målsætning for organiseringsgraden, har vi 
talt med Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Sygeplejerstuderen-
des Landssammenslutning (SLS) og Lærestuderendes Landskreds (LL). LL er i 
gang med et stort udviklingsarbejde i stil med det DS/SDS har gang i og har ingen 
tal for organiseringsgrad. PLS har oplevet fald i organiseringsgrad over de sidste 
par år og har nu en organiseringsgrad på 50 pct.. SLS har arbejdet målrettet med 
organisering af studerende siden 2008 og har i dag en organiseringsgrad på 83 
pct.  
 
Det øgede fokus på organisering af studerende, i DS bør betyde, at vi får en orga-
niseringsgrad, der er højere end de 46 pct., som vi havde i 2012. At nå op på 80 
pct. som SLS er for ambitiøst, da SLS har arbejdet målrettet med området siden 
2008. Derfor foreslår styregruppen, at man sætter en målsætning om en organi-
seringsgrad på 60 pct. i sommeren 2019. Denne målsætning tages op til revision i 
sommeren 2017, når vi for alvor har fået erfaringer med arbejdet. 
 
Indstilling: 
HB drøfter og vedtager strategi for Organisering af studerende og nyuddannede 
og målsætningen for organiseringsarbejdet 
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Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen med tilføjelse af, (a) at faggruppernes 
rolle skal indtænkes i arbejdet med rekruttering af studerende, at (b) praktikvej-
lederne skal indtænkes i arbejdet, samt at der skal gøres forsøg på at organisere 
dem. At (c) HB generelt ønsker fokus på opringningen til folk i restance, at (d) der 
skal sikres en koordination (årshjul) på tværs af organisationen og at (e) det skal 
overvejes om DS med fordel kan lave en videnskabsbutik á la RUC hvor studeren-
de kan hente inspiration til bachelor-projekter.  
 
 
10. Arbejdet med organiseringsstrategi 
På HB mødet i januar blev det – som svar på den faldende organisationsprocent 
og for at understøtte arbejdet med DS2022 – besluttet at ansætte fire organise-
ringskonsulenter. Konsulenterne – som siden er blevet ansat med tiltrædelse 1. 
maj – har, formuleret af HB, til opgave ”at være drivende i styrkelsen af rekrutte-
ringsarbejdet og i forbindelse med udrulningen af DS2022-projekter, og bidrage til 
at opnå politisk definerede måltal for rekrutteringsindsatsen”. I forbindelse med 
beslutningen om ansættelse og finansieringsmodel, ekspliciterede HB et ønske om 
at ”(a) HB løbende skal holdes orienteret om medlemsudviklingen, samt (b), at 
der på sekretariatsniveau skal formuleres tydelige succeskriterier for rekrutte-
ringskonsulenterne.” 
 
I vedlagte notat fremlægges til HB-drøftelse, et foreløbigt bud på succeskriterier 
for organiseringskonsulenterne. Det foreslås, at succeskriterierne sættes, så an-
sættelsen af de tre regionale organiseringskonsulenter er selvfinansierende, hvil-
ket svarer til 360 medlemmer. En målsætning der ligger udover den medlems-
fremgang, som medlemsprognosen skitserer (behandles på punktet Budget 2017–
2018), ligesom målsætningen for organiseringsgraden blandt socialrådgiverstude-
rende fastlægges i forbindelse med DS 2022 ’Projekt 11 – Organisering af stude-
rende og nyuddannede’. 
 
Da organiseringskonsulenterne først kommer i gang med arbejdet efter sommer-
ferien foreslås det, at der opsættes en målsætning om, at hver region i 2016 or-
ganiserer 40 medlemmer ud over medlemsprognosen, dvs. i alt 120. For 2017 
foreslås det, at der opsættes en målsætning om, at hver region organiserer 60 
medlemmer ud over medlemsprognosen, dvs. i alt 180 medlemmer. For 2018 fo-
reslås det, at der opsættes en målsætning om, at hver region organiserer 20 
medlemmer ud over medlemsprognosen, dvs. i alt 60 medlemmer. I alt giver det 
en målsætning om organisering af minimum 360 medlemmer som følge af ansæt-
telsen af organiseringskonsulenterne. Dertil kommer en øget organiseringsgrad 
blandt de studerende, der som nævnt, fastlægges under et andet punkt. 
 
FU forbehandlede forslag til målsætninger på FU-mødet d. 12. april. I den forbin-
delse enedes FU om at måltal fremadrettet skal benævnes ’middeltal’, da det ikke 
i sig selv er et mål at være flere, men kun er interessant som middel til at opnå 
indflydelse, styrke forhandlingsposition, m.m. Vedlagte notat indeholder (a) be-
væggrundene for at påbegynde et systematisk og metodisk stringent arbejde med 
organisering og rekruttering, (b) forslag til målsætninger (middeltal) og (c) forslag 
til tidsplan for arbejdet med udrulning af en organiseringsstrategi. 
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HB kan med fordel tage diskussionen af middeltal i forbindelse med medlems-
prognose-drøftelsen under budgetdrøftelsen, da de to diskussioner er internt for-
bundne. 
 
Indstilling: 
HB godkender (a) skitse til arbejde med en organiseringsstrategi, (b) forslag til 
målsætninger (middeltal) og (c) foreløbig tidsplan. 
 
Beslutning: 
HB godkendte indstillingen med tilføjelse af, at (a) der skal udarbejdes selvstæn-
dige organiserings- og fastholdelsesstrategier for forskellige medlemsgrupper. 
Derudover besluttede HB, at (c) der i forhold til organiseringsarbejdet nedsættes 
en politisk styregruppe bestående af Birthe Povlsen, Mads Bilstrup, Nanna Olesen 
og Majbrit Berlau. 
 
 
11. DS’ vejledende sagstal 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at DS’ vejledende sagstal skal revideres 
mindst hvert andet år, eller efter større omstruktureringer og reformer. Der fore-
ligger nu et forslag til reviderede sagstal på en række områder:  
 
Børnefamilieområdet er udstyret med et vejledende sagstal vedr. Sverigesmodel. 
Voksenhandicapområdets sagstal nedsættes. 
Sygedagpengeområdets sagstal nuanceres. 
Kontanthjælpsområdets sagstal er delt op i målgrupperne unge ledige og voksne 
ledige.   
Integrationsområdets sagstal nedsættes.  
Området med ressourceforløb og fleksjob foreslås som et nyt sagstalsområde. 
Der er ændres ikke på sagstallene for børnehandicapområdet og voksenpsykiatri-
området.  
 
Udover forslag til DS’ vejledende sagstal, der både indeholder de nuværende for-
muleringer og forslag til nye formuleringer, er der vedlagt et notat, der kort for-
klarer ændringsforslagene.  
 
Revisionen er foretaget på baggrund af en undersøgelse af sagstal på beskæftigel-
sesområdet blandt beskæftigelsesfaggruppens medlemmer og en rundspørge 
blandt TR i kommuner, der arbejder med Sverigesmodellen. Revisionen er desu-
den drøftet med bestyrelserne for de relevante faggrupper. Drøftelsen er foregået 
på møder og via mail.  
 
Efter en godkendelse af Hovedbestyrelsen vil de reviderede vejledende sagstal 
blive offentliggjort på DS’ hjemmeside samt i Socialrådgiveren og i nyhedsbrev for 
TR og AMiR. 
 
Indstilling: 
Det indstilles at HB godkender forslag til reviderede vejledende sagstal 2016. 
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Beslutning: 
HB godkendte forslag til reviderede sagstal. 
 
 
12. Opfølgning på rep-14-udtalelse om ældre socialrådgivere 
FU har på et møde i januar 2016 besluttet, at benytte Rep-14 udtalelsen om ældre 
socialrådgivere til at foretage et eftersyn af DS’ arbejde for denne gruppe med-
lemmer. Sekretariatet har set på forskning om seniorers arbejdsmarkedstilknyt-
ning, arbejdsmiljøforhold, løn- og ansættelsesforhold samt ledighed og tilbage-
trækningsalder.  
 
Alt i alt viser det sig, at de ældre socialrådgivere bl.a.  

- befinder sig på arbejdspladser med et bedre arbejdsmiljø  
- har en række rettigheder/muligheder for særlige seniorvilkår 
- får den højeste løn 
- har en lavere ledighed,  
- har et let forhøjet sygefravær 

 
De ældre socialrådgivere har med andre ord i dag ikke særlige udfordringer, hvil-
ket i nogen grad er i modstrid med indholdet i Rep-udtalelsen, der tager udgangs-
punkt forestillinger om problemer med aldersdiskrimination, ledighed, sygdom og 
kompetenceudfordringer.  
 
Dog vil fremdriftsreformen og tilbagetrækningsreformen på sigt medføre at social-
rådgivere vil indlede deres arbejdsliv tidligere og afslutte det senere. Socialrådgi-
vere vil fra cirka 2040 først kunne få folkepension som 70-årige.  
 
Dette kan muligvis vende det ellers meget positive billede. Der er dog ikke tale 
om en akut udfordring. Men der er på sigt brug for en strategisk afklaring af DS’ 
position i forhold til tilbagetrækningsmuligheder og pensionsforhold.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB drøfter indholdet i notatet. HB drøfter om en yderligere stra-
tegisk drøftelse skal ske i HB og/eller af Repræsentantskabet samt hvornår en 
sådan strategisk afklaring bedst times. 
 
Beslutning: 
HB tog notatet til efterretning med tilføjelse af, at (a) det på hjemmesiden skal 
ekspliciteres, at man som senior har ret til en seniorsamtale. 
 
 
 
13. REP16 
Forberedelserne til Rep 16 er gået i gang. Traditionelt har Rep været afviklet med 
alt materiale i fysisk form. Udviklingen i samfundet går imidlertid i retning af digi-
talisering af alt og spørgsmålet er derfor, om også Repræsentantskabsmødet skal 
digitaliseres. 
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HK-kommunal afviklede i januar 2016 deres kongres digitalt og har gode erfarin-
ger derfra. En digital løsning kræver, at deltagerne (minus HB) får en iPad med en 
app udleveret på mødet. Forud for Rep kan repræsentanter og andre tilgå rep-
materialet via hjemmesiden.  
 
I vedlagte notat beskrives økonomien ved afvikling af digitalt repræsentantskab. 
Det fremgår heraf, at nettoudgiften til iPads udgør en merudgift på ca. 64.000 kr. 
Dette beløb kan muligvis findes indenfor budgettet, men vil ikke efterlade noget 
yderligere manøvrerum. 
 
HK/K finansierede en del af deres udgift til den elektroniske løsning via sponsora-
ter, hvor sponsorerne fik adgang til at reklamere på iPad’en. I forbindelse med 
overvejelserne om at indføre et digitalt Rep 16, bør man overveje dels signalvær-
dien i at give samtlige repræsentanter en iPad dels om den elektroniske løsning 
giver en merværdi til afviklingen af Repræsentantskabet. 
 
Indstilling: 
HB beslutter om Repræsentantskabsmødet skal afvikles digitalt. HB godkender 
formalia og stemmeudvalg 
 
Beslutning: 
HB besluttede, at (a) Rep16 skal afvikles på iPad, således skal alle repræsentanter 
modtager en iPad. Derudover besluttede HB, at (b) hjemrejsetidspunktet ændres 
til kl. 15 lørdag.  
 
 
14. Beretning: 
På baggrund af drøftelser med MBB forslås det at beretningen opdeles i fire ho-
vedafsnit: 

• Fag og politik; indeholdende DS arbejde med fattigdom, beskæftigelse, 
flygtninge/integration, børn/unge, arbejdsmiljø, sagtal og Folketingsvalg 

• Løn og ansættelse; indeholdende overenskomst-status (stat, region, kom-
muner, privat), Kompetencefond 

• Organisation; fokus på DS2022 (Klub, TR, Faggrupper, Studerende, orga-
nisationsprocent), TR-kurser, international solidaritet, økonomi og med-
lemmer. 

• Regionerne; aktiviteter og initiativer i regionerne. 
 
Derudover vil der tværgående eller i eget afsnit være noget om DS i tal og DS i 
pressen. 
 
Hele beretningen lægges på hjemmesiden senest 15. september. Der bringes et 
uddrag af beretningen i fagbladet Socialrådgiveren nr. 11/16, som udkommer 15. 
september (regionernes generalforsamlinger holdes 7. oktober). 
 
Det forslås endvidere at der for hver af de fire fokusområder skal udvælges cen-
trale spørgsmål, som kan fungere som gennemgående diskussionsemner på de 
regionale generalforsamlinger. Det kan være specifikke politiske spørgsmål, hvor 
Hovedbestyrelsen mener der mangler afklaring. Eller mere åbne spørgsmål, der 
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kalder på en afsøgende debat. Hovedbestyrelsen skal på mødet således have en 
indledende drøftelse af struktur, indholdselementer og centrale tværgående 
spørgsmål. 
 
Indstilling: 
HB drøfter forslag til indhold i beretningen, herunder eventulle emner der skal 
medtages. HB drøfter forslag til centrale spørgsmål, som kan fungere som gen-
nemgående diskussionsemner på de regionale generalforsamlinger 
 
Beslutning: 
HB drøftede centrale spørgsmål som blev noteret af kommunikationsafdelingen og 
sekretariatschefen til videre behandling. 
 
 
15. Kirgisistanprojektet 
DS har siden sommer 2015 haft et ret omfattende solidaritetsprojekt i Kirgisistan i 
et samarbejde med den kirgisiske socialarbejderforening ASWKR. Det omfatter 
dels udviklingen af et grundkursus for kirgisiske socialarbejdere, dels etableringen 
af et videns- og udviklingscenter for socialt arbejde. Projektet kaldes for nemheds 
skyld Training of Trainers, og det er primært finansieret af CISU (en del af DANI-
DA), men DS betaler for etableringen af centret.  
 
CISU kræver et monitoreringsbesøg som en del af projektet, og det er blevet af-
holdt 31. marts til 5. april. Besøget omfattede en lang række møder med ASWKR, 
socialministeriet, Bishkek Humanitarian University (BHU), de unge studerende på 
universitetet og konkret sociale projekter og socialarbejdere. På den baggrund er 
det relevant at lave en foreløbig status for samarbejdet mellem DS og ASWKR.  
 
Besøget omfattede også et heldagsseminar for ASWKRs medlemmer og ledere af 
regionernes sociale indsats om udviklingen af ASWKR til gradvis at blive en fag-
forening. Det sluttede af med, at videns- og udviklingscentret om socialt arbejde 
åbnede officielt den 4. april med deltagelse af socialministeren, vicerektoren og 
dekanen fra BHU samt regionale ledere, socialarbejdere og studerende fra univer-
sitet. 
 
Endelig blev der under besøget drøftet mulighederne for et fortsat samarbejde 
mellem DS, ASWKR og DS’ svenske søsterorganisation SSR. Det vil blive drøftet i 
DS’ internationale koordinationsgruppe og en eventuel ny samarbejdsaftale vil 
blive forelagt HB senere.  
 
Indstilling: 
HB tager status til efterretning. 
 
Beslutning: 
HB tog orienteringen til efterretning. 
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16. Socialrådgiverdage 2017 
Vi skal allerede nu booke et konferencested til Socialrådgiverdag 2017. Vi har ind-
hentet tilbud fra fire forskellige steder: Hotel Nyborg Strand, Radisson Blue i År-
hus, Bella Sky i Købehavn samt Comwell Kolding. 
 
Alle steder har fordele og ulemper. Bella Sky havde dog for mange ulemper. I no-
tatet har vi kort opridset fordele og ulemper ved Hotel Nyborg Strand, Radisson 
Blue samt Comwell Kolding, i et forsøg på at gøre dem sammenlignelige. Sekreta-
riatet anbefaler Hotel Nyborg Strand af den grund, at alle kan overnatte på hotel-
let. Det kunne give den mulighed at deltagerne selv booker deres overnatning. 
 
Indstilling: 
At HB beslutter hvor Socialrådgiverdage 2017 skal afholdes, så vi allerede nu kan 
booke konferencestedet. Sekretariatet anbefaler Hotel Nyborg Strand. 
 
Beslutning: 
HB godkendte Hotel Nyborg Strand. 
 
 
17. SDS og Socialrådgiverdage 2017 
SDS har, som det er nu, mulighed for at få 100 studerende med til Socialrådgi-
verdage til en deltagerpris på 250 kroner. SDS medlemmerne deltager i det fælles 
program om dagen på konferencens førstedag og andendag. Om aftenen på før-
stedagen, inden faggruppereceptionerne, forlader de studerende det fælles arran-
gement og spiser middag for sig selv og sover på en nærliggende uddannelsesin-
stitution.  
 
I 2013 og 2015 har de studerende kritiseret, at de ikke er en del af hele det fælles 
program. De studerende ønsker sig øget mulighed for at networke med praktiker-
ne, hvilket de vil få ved at deltage i festmiddag, fest og faggruppereceptioner. 
SDS ønsker derfor at finde en løsning, hvormed de studerende kan deltage i Soci-
alrådgiverdage på lige fod med DS’ ordinære medlemmer. Det kan være med til at 
fastholde medlemmer i foreningen, hvis de kommende medlemmer af DS får en 
endnu bedre oplevelse af at deltage i Socialrådgiverdage, som vil kunne spredes 
til andre studerende på de forskellige studier. Der er altså et oplagt rekrutterings-
potentiale i at lade de studerende deltage på lige fod med de ordinære DS med-
lemmer. 
 
På baggrund af SDS’ forespørgsel, har sekretariatet udarbejdet fire prisoverslag 
for omkostningerne ved at lade de studerende deltage fuldt ud i Socialrådgiverda-
ge. De præsenteres i vedlagte bilag. Herudover skitseres et par opmærksomheds-
punkter, som Hovedbestyrelsen, skal have for øje i beslutningen.  
 
Hovedbestyrelsen skal på mødet beslutte 1) Hvorvidt de studerende skal have 
mulighed for at deltage i Socialrådgiverdage på lige fod med de ordinære med-
lemmer og 2) Hvilken af de fire opstillede modeller for de studerendes deltagelse, 
der skal anvendes. 
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Indstilling: 
Det indstilles, at HB godkender indstillingen om, at de studerende fremover kan 
deltage i Socialrådgiverdage på lige fod med de ordinære medlemmer samt at HB 
tager stilling til, hvilken af de fire opstillede modeller for de studerendes deltagel-
se, der skal anvendes.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen ønsker en model der muliggør 100 studerendendes deltagelse.  
Hvilke værelser de får afgøres af hvad der er praktisk muligt. 
 
 
18. Køb af Toldbodgade 19B, stuen 
Advokat John Lademann, ejer af Toldbodgade 19b, stuen, har orienteret DS om, 
at han ønsker at fraflytte og sælge stuen. Erhvervslejligheden i stuen er ca. 300 
kvadratmeter. I den forbindelse er vi på sekretariatsniveau, med godkendelse af 
DL, gået ind i drøftelser om eventuelt køb af stuen.  Argumentet herfor er, at DS 
med et køb af stuen vil fremtidssikre sig i forhold til placeringen i Toldbodgade. På 
nuværende tidspunkt ejer foreningen, ved Aktionsfonden, forhuset, mens DS lejer 
sig ind i baghuset. Lejeaftalen vedr. Toldbodgade 19b, 1.sal, løber til udgangen af 
2018, hvor den skal genforhandles. Se lejeaftale som bilag.  
 
Forudsætningen for et evt. køb er dog, at der findes en løsning vedr. udbedring af 
det skadede fundament under bygningen. Der skal, da gulvet er ved at falde 
sammen, etableres et nyt dæk i baghus samt stabilisering af vægge og søjler. 
Ejerkredsen har på generalforsamlingen d. 14/4 2016 anerkendt at udgiften til 
udbedring af skader er et fælles anliggende, men aftale vedr. pris, løsning, leve-
randører, m.m. udestår. DS har som del af afsøgningen omkring køb af erhvervs-
lejligheden fået undersøgt hvad en udbedring vil koste – se bilag – det vil koste 
ca. 2. mio. kr. Den formodede købssum på lejligheden skønnes, uden udgifter til 
udbedring af fundamentskader, at være mellem 11 – 13 mio. kr., dette svarer til 
en kvadratmeterpris på ca. 40.000 kr. En købssum der kan finansieres enten ved 
lån eller ved at benytte formuen.  
 
FU godkendte d.12/4, at der på sekretariatsniveau arbejdes videre med et muligt 
køb af Toldbodgade19b, stuen, med følgende tilføjelser, at (a) der skal bruges 
eksterne rådgivere til at afsøge fornuften i en et evt. køb og at (b) det er en for-
udsætning for eventuelt køb, at der i ejerkredsen findes en løsning for udbedring 
af fundamentet, samt (c) at det er HB der træffer endelig beslutning om køb. Da 
der ikke er nogen endelig løsning på renoveringen, skal HB ikke træffe beslutning 
om køb, men alene have indledende drøftelse af perspektiverne i et eventuelt køb.  
 
Indstilling: 
HB har indledende drøftelse af eventuelt køb af Toldbodgade 19b. HB godkender, 
at der på sekretariatsniveau arbejdes videre med at afsøge mulighederne for køb. 
 
Beslutning: 
HB godkendte at der på sekretariatsniveau (a) arbejdes videre med mulighederne 
for at købe Toldbodgade 19b stuen, desuden ønskede HB (b) en afklaring af hvad 
stuen skal benyttes til i forhold til et eventuelt køb.  
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19. Valg af delegerede til FTF-A delegeretmøde 
FTF-A afholder delegeretmøde torsdag 27. oktober 2016 på Axelborg i København.  
På baggrund af medlemstallet er DS berettiget til at sende 14 delegerede. 
 
Alle medlemmer af FTF-A er valgbare og man vælges for 2 år. Næste valgperiode 
er fra 1. september 2016 til 31. august 2018. Som delegeret deltager man i FTF-
A’s delegeretmøde, som er FTF-A’s højeste myndighed. 
 
Indstilling: 
HB udpeger 14 delegerede til FTF-A’s delegeretmøde. 
 
Beslutning: 
HB valgte (a) Susanne Grove, Anne Jørgensen, Mads Bilstrup, Louise Dulch, Char-
lotte Vindeløv, Niels Christian Barkholt, Majbrit Berlau, som delegerede.  Derud-
over ønskede HB (b) at sekretariatet undersøger frist for tilmelding af delegerede, 
således at regionerne kan finde de resterende delegerede regionalt. 
  
 
20 Beredskab vedr. fattigdomsydelser 
Sekretariatet har i februar-marts udviklet et beredskab i forbindelse med indførel-
se af kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelse (fattigdomsydel-
ser).  
 
Formålet med beredskabet er at hjælpe medlemmerne på især jobcentre, ydel-
seskontorer og socialforvaltninger med at være proaktive og få mest mulig indfly-
delse på deres arbejdssituation og mulighed for at udøve godt socialt arbejde i 
forbindelse med indførelse af fattigdoms-ydelserne. Der er udarbejdet fem nota-
ter, som er formidlet til TR og AMiR og faggruppebestyrelser samt internt i DS i 
forbindelse med vedtagelsen af den nye lovgivning i Folketinget.  
 
De fem notater omhandler følgende emner:  
 
Forslag til aktiviteter i socialrådgiverklubben: drejebog til et klubmøde, for-
slag til dagsordenspunkt i MED-udvalget, forslag til brev til ledelse/politikere, og 
forslag til pressearbejde.  
 
Handlemuligheder vedr. implementering af den nye lovgivning: organise-
ring af opgaven, ressourcebehov, risiko for trusler og vold, det gode socialfaglige 
arbejde og dialogen på arbejdspladsen.  
 
Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse: om de vigtigste udfordrin-
ger, forslag til punkter, som man kan gå i dialog med ledelsen om, hovedelemen-
terne i loven og tidsplanen.  
 
Kontanthjælpsloft og 225-timersregel: om de vigtigste udfordringer, forslag 
til punkter, som man kan gå i dialog med ledelsen om, hovedelementerne i loven 
og tidsplanen.  
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Lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i særlige tilfælde: notat 
med overblik over lovgivningens muligheder. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at HB drøfter de hidtidige erfaringer med beredskabet. 
 
Beslutning: 
HB tog arbejdet med beredskabet til efterretning med tilføjelse af, at (a) der på 
sekretariatsniveau skal fokus på regeringens forsøg på at ’rydde op’ på kontant-
hjælps-området, at (b) der skal ske en systematisk opfølgning på konsekvenserne 
af de nye lavere ydelser, at (c) DS skal undersøge hvordan der visiteres med hen-
visning til 225 timers reglen og hvem der er omfattet af undtagelserne, at (d) be-
redskabsmaterialet skal formidles til de relevante faggrupper og at (e) der skal 
udvikles et format til indsamling af viden om konsekvensen af lovgivningen.  
 
 
21. Virkelighedens velfærdskampagne 
MBB orienterede om Virkelighedens velfærd. 
 
 
22. Status på DS2022 
Procesplanen for DS 2022 blev revideret på FU 2/16. Tilpasningen af projekterne 
skete i erkendelse af, at det ikke praktisk lader sig gøre at forfølge den oprindelige 
tidsplan og for at skabe det nødvendige rum til den nye fokusering omkring orga-
nisering af flere medlemmer. 
 
De højt prioriterede projekter er: 
Projekt 5 - Udvikling af faggrupperne - Projektet kører planmæssigt 
Projekt 8 - Klubberne – Tidsplaner skudt et par måneder, projektet kører plan-
mæssigt 
Projekt 9 - TR – Projektet kører med ændret tidsplan for den undersøgende fase 
frem til nov. 16 
Projekt 10 - Sagshåndtering nationalt og regionalt – Projektet kører planmæssigt   
Projekt 11 – Rekruttering af studerende og nyuddannede – Projektet kører plan-
mæssigt 
 
Projekter i almindelig drift 
Projekt 3 – Dialog med medlemmerne om foreningens aktionsformer 
Projekt 6 – Integration af den etiske debat 
 
Projekter der er ændret væsentligt 
Projekt 1 – sammenhold blandt de offentligt ansattes organisationer – ændres til 
kvalificeret drøftelse i HB 
Projekt 2 – Mere nærværende overenskomster – projektet udskydes til efter 
sommerferien og samtænkes med den generelle OK-forberedelse 
Projekt 4 –Vidensdeling – projektet skydes til efter Rep 16 og samtænkes med 
projekt 5 
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Projekt 7 – Strategier for praksisviden – projektet eksekveres ved en udførlig be-
skrivelse af nuværende praksis 
 
Indstilling: 
HB tager opdateringen til efterretning. 
 
Beslutning: 
HB tog indstillingen til efterretning. 
 
 
23. Mandat til forhandling af lønningsvedtægt, fortroligt punkt 
På HB 1-16 blev nedsat et forhandlingsudvalg til at forhandle lønningsvedtægt for 
2017-2018 med de lønnede politikere. Forhandlingsudvalget består af Susanne 
Grove, Louise Dülch Kristiansen og Birthe Povlsen.  
 
HB skal på møde 2-16 beslutte et mandat, som forhandlingsudvalget kan forhand-
le ud fra. Lønningsvedtægten skal vedtages af Repræsentantskabet. Forhand-
lingsudvalget har holdt møde og fremlægger vedlagte forslag til mandat til for-
handlingen. I vedhæftede notat er de lønnede politikeres nuværende løn og sene-
ste lønudvikling beskrevet.  
 
Indstilling: 
HB godkender mandatet for forhandling af lønningsvedtægt, som forhandlingsud-
valget kan forhandle ud fra. Kun ikke-frikøbte HB-medlemmer deltager i dette 
punkt. 
 
Beslutning: 
Lukket punkt 
 
 
24. Forhøjelse af Jubilæumslegatet 
Jubilæumslegatet som uddeles i forbindelse med Repræsentantskabsmødet blev 
stiftet da Dansk Socialrådgiverforening fyldte 60 år i 1998. Formålet med prisen 
er, at ” understøtte socialrådgivere, der gennem projekter eller forskningsmæssi-
ge initiativer udvikler socialrådgiverfaget”.  
 
Legatet er på 10.000 kr. og er ikke blevet justeret i perioden. Nu er der gået 18 år 
og det er på tid at overveje, om der skal ske en forhøjelse af legatet, således at 
legatet måske får andet end en symbolsk værdi. 
 
Indstilling: 
HB beslutter om Jubilæumslegatet skal forhøjes. 
 
Beslutning: 
HB enedes om at forhøje jubilæumslegatet til 15.000 kr.  
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Orienteringspunkter: 
 
A. Den Kommunale Kompetencefond 
Siden åbningen af Den kommunale kompetencefond den 1. oktober 2015 har 
kompetencefonden (KL og DS) sagsbehandlet 254 ansøgninger/CPR. numre. Heraf 
er der godkendt 161 ansøgninger og givet 93 afslag.  Optælling er foretaget den 
31.3.2016. Blandt de godkendte ansøgninger er 22 ikke-medlemmer svarende til 
ca. 9 %.  
 
De bevilligede uddannelser fordeler sig således for 2016: Diplomuddannelser 74 
%, masteruddannelse 8 %, akademiuddannelser 14 % og øvrig 4 %. 
 
Forbruget pr. 31.03.2016 ligger lidt under budgettet og tendensen er pt. at der 
kommer færre ansøgninger løbende i forhold til opstarten. Derfor administreres 
der fortsat med løbende godkendelse af ansøgninger. 
 
FU får en månedlig opgørelse over trækket på fonden, således at der kan træffes 
foranstaltninger inden et eventuelt større overforbrug i forhold til budgettet.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
 
B. Fem gæve kvinder, bog 
I vedlagte bilag 1 er samlet de skriftlige tilbagemeldinger Elsebeth Mortensen, 
Historiegruppen, foreløbig har modtaget på bogen om de første 5 formænd i DS: 
Fem gæve kvinder.  
 
HB 4/15 besluttede på indstilling fra Historiegruppen, at historien om de fem før-
ste kvinder skulle skrives, og HB besluttede samtidig, at den ikke skulle trykkes 
som bog, men skulle udgives som indstik i bladet.  
 
Det blev efterfølgende besluttet, at den bliver trykt som hæfte i meget begrænset 
oplag (100), men samtidig gjort tilgængelig som e-bog på hjemmesiden 
http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=9735. I Socialrådgiveren nr. 4, 
2016 er bragt et interview med Elsebeth Mortensen ligesom bogen er præsente-
ret.  
  
Bogen havde en central placering – og blev udleveret til interesserede - på Histo-
riegruppens stand på Socialrådgiverdage 2015. Den gav anledning til mange be-
søg og gode snakke i standen og var dermed med til at øge interessen for DS’ 
historie.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
 
C. Afgørelse i klagesag, fortroligt punkt 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
 

http://www.socialraadgiverne.dk/Default.aspx?ID=9735
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D. SDS økonomi 
I forhold til gældende regnskabspraksis, modregnes SDS’ beregnede tilskud for 
indeværende år med indestående beløb på SDS’ bank konto pr. 31/12 sidste år.  
SDS ønsker, at DS skelner mellem tilskud fra DS og SDS’ andre tilskud/indtægter.  
 
F.eks. modtager SDS, i slutningen af året, et beløb fra Uddannelses – og forsk-
ningsministeriet. Tilskuddet for 2015 var på 52.341 kr. Da tilskuddet falder så 
sent på året, er det svært for SDS at nå at bruge pengene inden regnskabsåret 
slutter.   
 
Derudover står SDS i en særlig problematik i år. Den 22. december 2015 modtog 
SDS en mail fra Uddannelses- og forskningsministeriet om, at SDS ikke vil modta-
ge tilskuddet i 2016, da man har valgt at give det til ledelserne på professionshøj-
skolerne, som skal uddele det til aktive studenterforeninger på uddannelsesinsti-
tutionerne.  
SDS har budgetteret med tilskuddet i 2016 og vil komme til at mangle pengene. 
Derfor vil det være ekstra gunstigt, hvis SDS kan beholde tilskuddet fra 2015.  
 
DL besluttede på møde den 22. januar, at der skal skelnes mellem DS tilskud og 
SDS’ andre tilskud/indtægter i forhold til modregning i SDS tilskud. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
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