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Kend argumenterne for at være medlem af DS
DS er den eneste fagforening for socialrådgivere

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du kan svare på spørgsmålet om, hvorfor
det er en rigtig god idé at være medlem af DS, og hvad forskellen er på os og de
såkaldte gule fagforeninger.
De såkaldt gule foreninger er ikke fagforeninger, men nærmest en slags ”firmaer”.
De bruger mange penge på at annoncere for sig selv og på at omtale fagforeninger
negativt.
Da de ikke kan indgå overenskomster for socialrådgiverene, er de hverken i stand til,
eller kompetente til, at beskæftige sig med de opgaver, som DS arbejder med.
DS mister ikke mange medlemmer – heller ikke til de gule organisationer. Men vi skal
til stadighed gøre vores ypperste for medlemmerne, og vi skal selvfølgelig kunne gøre
rede for, hvad forskellen er på dem og os. Det bør stå klart for enhver socialrådgiver,
at DS er det eneste og rigtige valg.

Det får du i DS

Det får du hos de gule

Løn
DS er de eneste der kan indgå kollektive overenskomster om
socialrådgivernes løn- og ansættelsesvilkår, herunder også
forhold ved fx sygdom, barsel, ferie mv.
Ret til at få din løn forhandlet lokalt mindst én gang årligt af
enten tillidsrepræsentant eller konsulent.
Alle lønforslag fra arbejdsgivere vedrørende socialrådgivere
skal forhandles af DS. Det gælder også medlemmer af gule
foreninger.
Ret til dækning af løntab ved strejker og lockout i forbindelse
med arbejdet for bedre vilkår ved overenskomstforhandlinger.

Ingen overenskomstdækning på det
offentlige område. På det private
område har fx Krifa nogle
overenskomster med Kristelig
arbejdsgiverforening.
Ingen bistand til lønforhandling, da
forhandlings- og aftaleretten tilhører
den fagforening, der har
overenskomsten.
Ingen forhandlings- eller konfliktret.

Medlemsstøtte
En tillidsrepræsentant som støtter dig.
TR hjælper kolleger og følger op på overenskomster gennem
lokale aftaler tilpasset den enkelte arbejdsplads.

Du er ikke medlem af DS-klubben og
dermed langt væk fra indflydelsen på
arbejdspladsen.

TR deltager i arbejdspladsens medindflydelsesorganer.
Kompetent, faglig bistand i konkrete medlemssager om fx
samarbejdsproblemer, sygefravær, afsked eller arbejdsskade.
Bistanden ydes af tillidsrepræsentanter eller eksperter i

Ingen adgang til det fagretslige
system. Kan alene føre sager ved de
civile domstole.
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regioner og DS centralt med det nødvendige kendskab til din
arbejdsplads og dit fag.

Kun DS kan føre sager, hvis de
overenskomstmæssige rettigheder
ikke overholdes. Fx hvis du ikke får
den løn og pension, du har ret til eller
hvis regler for arbejdstiden ikke
overholdes osv.

Det gælder også sager ved domstolene, tjenestemandsretten,
arbejdsretten og faglig voldgift.

En sagsbehandler, der ikke kender dit
fagområde så godt som modparten.
Lokal arbejdsmiljøindsats forankret i
arbejdsmiljørepræsentantens (AMiRs) samarbejde med TR,
leder og DS.

Begrænset eller ingen involvering i
det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Central arbejdsmiljøindsats forankret i dialog med bl.a.
Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljøråd, arbejdsgiverne og
beslægtede faggrupper.

FTF-A
Billig A-kasse, som kender socialrådgiverfaggruppen og har
branchekendskab. DS samarbejder med FTF-A og har plads i
FTF-A’s hovedbestyrelse.

Tværfaglig A-kasse uden
branchekendskab.

Faglighed og kompetenceudvikling
Fagligt og socialt fællesskab og mulighed for at udvikle dine
kompetencer, når du deltager i faglige netværk med andre
medlemmer (fx i DS’ 25 faggrupper)

Ingen adgang til faglige netværk med
andre socialrådgivere.

En fagforening der deltager der hvor vilkårene for
professionen drøftes og besluttes og blander sig i den
socialpolitiske og faglige samfundsdagsorden.

Ingen samfundsmæssig stillingtagen,
udvikling eller indflydelse i forhold til
dit fag.

En fagforening som bliver hørt når nye love og budgetter skal
drøftes. Fordi vi er mange og repræsentative.

Fagblad og meget mere
www.socialrdg.dk med nyt fra vores egen og andres verden,
fakta og information.
Fagblad hver 14. dag med interview, reportager og temaer,
relevant viden og fagligt stof.

Intet fagligt medlemsblad.
Ingen tidsskrifter eller andet materiale
der relaterer sig til socialrådgivernes
arbejdsområde.

Nyhedsbrev udkommer her uge.
Aktuelle pjecer og tidsskrifter, Socialrådgiverdage hvert andet
år med 800 deltagere, rabat via Forbrugsforeningen og
forsikringsselskabet Bauta.
Samarbejde og medlemskab af forhandlingsfællesskaber
(KTO), hovedorganisation (FTF) mv.
Alle indtægter (kontingenter) går til interessevaretagelse,
medlemsservice og faglig udvikling.
DS yder ikke støtte til politiske partier.

Ingen faglige fællesskaber.
Stor del af kontingentet bruges på
annoncering og reklame.

