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Dansk 
Socialrådgiverforenings 

mission
Dansk Socialrådgiverforening (DS) skal sikre 

medlemmerne de bedst mulige løn og ansættelses-
vilkår og arbejde for at organisere og overens

komstdække alle socialrådgivere.

DS skal påvirke den førte socialpolitik til størst mulig 
gavn for borgerne.

DS skal understøtte faglige rammer, 
der sikrer, at socialrådgiverprofessionen 

kan udøves på et etisk og fagligt 
forsvarligt grundlag.

DS er en demokratisk 
organisation:

• Skaber åbne og tilgængelige 
rammer for dialog med og ind-
dragelse af alle medlemmer.
• Er én organisation med en 
decentral struktur tæt på med-
lemmerne.
• Tillidsrepræsentanter og klub-
ber er foreningens repræsentan-
ter på arbejdspladsen.

• Samarbejder med andre orga-
nisationer for at styrke medlem-
mernes økonomiske og faglige 
interesser.
• Sikrer medlemmernes rettig-
heder i tilfælde, hvor medlemmet 
oplever sig forkert behandlet af 
DS. Det sker via et klagesystem, 
hvor sidste instans er ekstern.
• Arbejder internationalt for 
faglige og sociale rettigheder for 
socialarbejdere.

Dansk 
Socialrådgiverforenings

 vision
Alle socialrådgivere er medlem af Dansk 

Socialrådgiverforening (DS), fordi DS 
er et stærkt fagligt fællesskab, som 
varetager fælles behov og individu-

elle interesser.



Sådan ser en billedtekst ud. Sådan ser en billedtekst ud.

• Arbejder for, at socialt arbejde 
tager udgangspunkt i borgernes 
behov, ressourcer og forud-
sætninger, samt at borgeren 
inddrages i løsningen af egne 
problemer.
• Arbejder for at forbedre borger-
nes retsstilling i mødet med det 
sociale system.

DS arbejder for uddannelse 
gennem hele arbejdslivet:

• Arbejder for, at grunduddan-
nelsen forbliver en generalist-
uddannelse.
• Arbejder for, at sociarådgiver-
nes formelle uddannelsesmulig-
heder dækker fra grunduddan-
nelse over diplom-, master- og 
kandidatuddannelser til ph.d.-
niveau.
• Arbejder for at sikre rettighe-
der og gode vilkår for efter- og 
videreuddannelse til alle social-
rådgivere gennem hele arbejds-
livet. 
• Arbejder for attraktive 
forsknings- og udviklingsmiljøer, 
der har fokus på det sociale ar-
bejdes udførelse.
• Deltager i fora, hvor grund-, 
efter- og videreuddannelse 
evalueres og udvikles.

Principprogrammet er vedtaget 
på Dansk Socialrådgiverfore-
nings repræsentantskabsmøde 
26. - 27. november 2010  - med 
en opdatering på repræsentant-
skabsmødet november 2012.

DS sikrer medlemmerne de 
bedst mulige vilkår i deres 
arbejdsliv:

• Arbejder for at overenskomst-
dække flest mulige socialrådgi-
vere.
• Arbejder for, at socialrådgiverne 
får den højest mulige løn.
• Arbejder for lige løn mellem 
sammenlignelige grupper.
• Arbejder for, at medlemmernes 
løn- og ansættelsesvilkår afspej-
ler deres uddannelsesniveau og 
funktioner.
• Arbejder for et godt, sundt og 
udviklende arbejdsmiljø.
• Arbejder, i samarbejde med 
A-kassen, for at ledige socialrådgi-
vere får så kort en ledighedsperi-
ode som muligt og så gode vilkår 
som muligt.
• Bistår foreningens medlemmer i 
udøvelsen af deres profession for 
så vidt angår overordnede socialf-
aglige og etiske spørgsmål.

DS fremmer en fagligt 
funderet socialpolitik:

• Søger politisk indflydelse for at 
fremme social forandring og prob-
lemløsning i menneskelige forhold. 
• Arbejder for, at den førte social-
politik baseres på praksis-kundsk-
ab, erfaring, viden og teorier.
• Fastholder det samfundsmæs-
sige kollektive ansvar for de 
socialt udsatte.
• Arbejder for, at myndigheds-op-
gaver løses af offentligt ansatte. 
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