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Forslag til budget 2017-18 

Repræsentantskabet pålagde i 2014 Hovedbestyrelsen at fremlægge en samlet 

økonomisk plan, der understøtter det strategiske arbejde med de organisatoriske 

udviklingsprojekter under DS 2022. Det fremsatte forslag til budget for 2017-18 

afspejler dette ved at prioritere midler til organisering af socialrådgivere og skabelse 

af stærke lokale fællesskaber, et øget fokus på faggrupperne, samt organisering af 

studerende og nyuddannede. Derudover rummer budgettet et fokus på 

medlemsservicering. Endelig er det blevet tilpasset på områder, hvor der historisk 

har været et mindre forbrug end budgetteret. 

 

Budgettet for 2017 og 2018 er lagt ud fra en forventning om en medlemsfremgang 

på 1.000 medlemmer i perioden. Prognoserne ser fornuftige ud, men hvis vi skal nå i 

mål, kræver det en indsats af hele foreningen.  

 

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære 

medlemmer.  

 

Driftsudgifterne er fremskrevet med Det Økonomiske Råds forventninger til 

prisudviklingen i 2017 og 2018. Det vil sige med 1,60 pct. i 2017 og 1,70 pct. i 2018. 

Lønudgifterne er fremskrevet med den lønudvikling, som er aftalt i DS interne 

overenskomster med DJØF, HK og DJ til og med marts 2018, og fra april 2018 med 

Det Økonomiske Råds forventninger til lønudviklingen. Det vil sige med 1,5 pct. i 

2017 og 2,03 pct. i 2018. 

 

Driftsbudgettet balancerer før finansielle poster, i det der er balance mellem udgifter 

og indtægter. Aktionsfondens budget giver et overskud på 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 

mio. kr. i 2018. Efter finansielle poster er det et overskud på i alt 1,4 mio. kr. i 2017 

og 1,5 mio. kr. i 2018. Da afkastet på de finansielle poster er svære at forudse, er de 

– ud fra et forsigtighedsprincip - ikke anvendt til den ordinære drift. 

 
1. Indtægter 

Medlemsprognosen viser et stigende medlemstal på i alt 1.000 medlemmer i 

perioden 2017-18. Der er budgetteret med kontingentindtægter på 78 mio. kr. i 2017 

og 81 mio. kr. i 2018. 

 

Kontingentindtægten er budgetteret ud fra et uændret kontingent på 518 kr. for or-

dinære medlemmer. 

 

Der er budgetteret med en annonceindtægt på 3,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Annonce-

indtægterne er faldet til dette niveau over en årrække, og det tyder på, at indtægten 

har stabiliseret sig på dette niveau. 
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DS betaler husleje til Aktionsfonden (DS’ strejkekasse) for at bruge Toldbodgade 19. 

Huslejen er på ca. 1 mio. kr. 

 

Herudover budgetteres med en indtægt fra de lønnede politikeres deltagelse i besty-

relsesarbejde og honorarer for oplæg og artikler (indtægter herfra anvendes til særli-

ge projekter og den gyldne socialrådgiver). 

 

2. Udgifter 

 

Politisk organisation 

Politiske aktiviteter dækker alle udgifter til det politiske niveau – løn til de valgte, fri-

køb til hovedbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, FU og 

regionsformændenes forbrug, internationale aktiviteter og særlige projekter. 

 

De politiske aktiviteter er budgetteret til 5,2 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018. 

 

For at kunne understøtte de organisatoriske og politiske udviklingsprojekter i 

forlængelse af DS 2022 i perioden, indstiller Hovedbestyrelsen, at der afsættes 

yderligere 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til en udviklingspulje. Dermed er 

der i budgette afsat i alt 1 mio. kr. under HB i hvert af årene til at igangsætte 

udviklingsprojekter. 

 

Repræsentantskabet i 2014 vedtog, at aktiviteter til international solidaritet i 2015 og 

16 skulle finansieres af de opsparede midler til international solidaritet. Den 

opsparede formue til international solidaritet var ved udgangen af 2015 på ca. 0,5 

mio. kr.. Hovedbestyrelsen indstiller, at international solidaritet i 2017 dækkes af den 

opsparede formue, mens der i 2018 afsættes 162.000 kr. i budgettet, svarende til 1. 

kr. pr. medlem pr. måned.  

 

Faglige aktiviteter og medlemsydelser 

Faglige aktiviteter og medlemsydelser dækker medlemsarrangementer i regionerne, 

Socialrådgiverdage, rekruttering og fastholdelse, faggrupper, landsklubber og 

sektioner, herunder studenterorganisationen SDS, og uddannelse af statslige 

tillidsrepræsentanter. 

 

De faglige aktiviteter og medlemsydelser er budgetteret til 3,8 mio. kr. i 2017 og 3,9 

mio. kr. i 2018. 

 

Socialrådgiverdage gennemføres i 2017. Det er Hovedbestyrelsens hensigt, at de skal 

give et overskud på 100.000 kr. fra indtægter fra salg af stande og lignende. Dette 

overskud stemmer overens med overskuddet fra Socialrådgiverdage i 2015. Samtidig 

har Hovedbestyrelsen besluttet, at studerende kan deltage på lige fod med de øvrige 

deltagere i Socialrådgiverdage til studenterpris. 
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Siden 2012 er organiseringsgraden blandt de socialrådgiverstuderende faldet med 11 

pct.. Det skyldes bl.a. et øget optag på uddannelsen som vi ikke har formået at 

organisere. For at imødegå denne udfordring foreslår Hovedbestyrelsen, at man 

afsætter 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til organisering, rekruttering og 

fastholdelse af studerende. Disse midler kommer ud over tilskuddet til SDS. 

 

Drift af sekretariatet 

Drift af sekretariatet dækker udgifter til løn til medarbejderne, kommunikation, hus-

leje, afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med ca. 39,5 mio. kr. i 

2017 og ca. 40,7 mio. kr. i 2018. 

 

For at bedre at kunne understøtte alt det gode arbejde som DS faggrupper udfører, 

foreslår Hovedbestyrelsen, at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 

til ansættelse af en konsulent, der skal arbejde med faggrupperne.  

 

Som et svar på en faldende organiseringsgrad blandt socialrådgivere, valgte 

Hovedbestyrelsne i begyndelsen af 2016, at ansætte fire konsulenter i to-årige 

projektstillinger. Konsulenterne er ansat til at understøtte TR, klubber og andre gode 

kræfter i at organisere og rekruttere flere socialrådgivere, så organiseringsgraden 

igen kan stige. De er ansat til 30. april 2018, med mulighed for forlængelse 2018 ud. 

I sekretariatet er der ansat en konsulent. En del af finansieringen er fundet ved hjælp 

af beslarelser i sekretariatets eget budget. Desuden foreslår Hovedbestyrelsen, at der 

afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr i 2018 til finansiering af stillingen. 

 

Drift af regionerne 

Driften af regionerne dækker løn til medarbejderne og regionsformænd, husleje, 

medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelsen og øvrige driftsomkostninger. 

 

HB har tidligere besluttet følgende model for fordeling af tilskud til regionerne: 

 

 Hver region får en basistildeling svarende til løn og relaterede udgifter til 7 

medarbejdere. 

 

Det resterende budget fordeles således: 

 50 % fordeles efter antal aktive medlemmer i regionen (med undtagelse af 

statsansatte og selvstændige) 

 30 % fordeles efter antal kommuner i regionen 

 20 % fordeles ud fra regionens areal 

 

Som et svar på en faldende organiseringsgrad blandt socialrådgivere, valgte 

Hovedbestyrelsne som nævnt, at ansætte fire konsulenter to-årige projektstillinger. 
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Der er ansat en konsulent i hver region. De er delvist finansieret af AKUT midler og 

delvist af en ekstraordinær tildeling til regionerne. Hovedbestyrelsen foreslår, at 

regionerne tildeles et ekstraordinært tilskud på 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 

2018 til finansiering af konsulenterne.  

 

3. Aktionsfonden (DS’ strejkekasse) 

HB’s budgetforslag er som nævnt baseret på et uændret kontingent, og HB foreslår 

hermed også, at kontingentet til aktionsfonden bibeholdes på det nuværende niveau 

med 5,75 kr. pr. medlem pr. måned.  

 

De budgetterede kontingentindtægter er på 0,8. mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 

2018. Desuden budgetteres der med finansielle indtægter på ca. 0,5 mio. kr. i begge 

år. Aktionsfonden ejer Toldbodgade 19 A, og modtager husleje af foreningen og 

afholder udgifter på huset.  

 

Udgifter til advokatbistand betales af Aktionsfonden. Hovedbestyrelsen foreslår, at 

afsætter 0,5 mio. kr. til advokatudgifter i både 2017 og 2018.  

 

Aktionsfondens samlede udgifter er 1,4 mio. kr. i 2017 og 2018. De giver et overskud 

i Aktionsfonden efter finansielle poster på 0,9 mio. kr. i både 2017 og 2018. 

 

4. AKUT-midler 

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

lidsrepræsentanter (midlerne aftales som en del af overenskomstforhandlingerne). 

DS forventer i 2016 at modtage ca. 7,5 mio. kr.. Tallene for 2017 og 18 kendes ikke 

endnu. 

 

AKUT-midlerne anvendes til løn til undervisere på TR-kurser og –møder samt til op-

hold, forplejning, transport og frikøb til tillidsrepræsentanternes deltagelse i under-

visningen. Herudover anvendes en del til administration af TR-uddannelsen. 

 

HB har besluttet at afsætte 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til ansættelse 

af de fire tidligere nævnte konsulenter, der skal understøtte TR i arbejdet med at 

skabe stærke lokale fællesskaber.  

 

5. Finansielle indtægter 

DS’ formue er placeret i banker og værdipapirer samt i Toldbodgade 19 A. DS får en 

forretning af formuen, som varierer afhængig af udviklingen på de finansielle 

markeder. DS budgetter fortsat med en indtægt på 1 mio. kr. om året i 2017 og 

2018. Da afkastet på de finansielle poster er svære at forudse, er de – ud fra et 

forsigtighedsprincip - ikke anvendt til den ordinære drift.   
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