hvilken socialrådgiverforening vil vi have i fremtiden?
1998
z Særlige Mødrehjælpsinstitutioner

1939 oprettes ved lov. Ledere og medar-

1944

bejdere skal ifølge loven have en
socialrådgiveruddannelse.

1938

z Esbjerg
socialkontor søger
”socialundersøger, ugift
kvinde 25-35 år…”

z Generalforsamlingen vedtager

1946

navnet socialraadgiver.
z Hospitalssocialraadgiverne
ønsker løn som ”de ved kommu-

z Lov om social service
z Lov om aktiv socialpolitik og Lov
om retssikkerhed og administration
på det sociale område

1999

nen ansatte kontorassistenter”.

1942

z 12. maj stiftes
Foreningen for So-

z Arbejdsløshedskort

cialraadgivere ud-

z Esbjerg Socialkontor
søger ”socialraadgiver,
en mand eller en kvinde”.

genindføres.

dannede ved Den
Sociale Skole,
København

1956

1961
z Skellet mellem
særhjælp, kommunehjælp og
fattighjælp afskaffes.

390 aktive
medlemmer
z Eva Gredal bliver
første lønnede formand

forsorgshjælp
får valgret.

1960
z Revalideringsloven

560 aktive
medlemmer

z Skal DS melde sig ind i HK? Man
nedsætter udvalg..

1952

1957

z Forsorgsloven om-

z Den Sociale Skole åbner

lægges – børneværns-

afdeling i Aarhus

1967

danske tjenestemands- og

1972

1969
1968

z Tjenestemandsreformen,
indplacering af socialrådgivere på løntrin 19-26

782 aktive
medlemmer

z Dansk Socialrådgiverforening
z Samfundet

1980

1978

1.072 aktive
medlemmer
z Arbejdsmarkedsreform indført for
socialrådgivere

1970

1974
z Kommunalreform. 1064
kommuner bliver til 275, og
25 amter bliver til 14.

1989

z Et arbejdsløst medlem skal fra nu

sion, fri ved barns 2. sygedag, seks

af selv dokumentere, at hun er ak-

ugers barsel til mænd og styrket

tivt arbejdssøgende.

kompetenceudvikling.

Tema i fagbladet.

offentlige sektor.

z 20 procent
ledige socialrådgivere.

1989

1987

1988

2009

1987

z Socialindkomsten ophæves

z Logoet ”vippes”

1986

z Første initiativ til
at starte en senior-

z DS opfordrer til at

klub i DS

stemme nej til EF-pakken.

z Stor uenighed i

z DS får et beskæftigelses-

z Knap 5600 medlemmer

DS om ”fedterøvs

udvalg

z Børnefamilieydelsen

tillæg” (kommune-

z ”Sultecirkulæret” om la-

indføres

puljer)

vere kontanthjælp til unge.

z Varig hjemme-

z Trangskriteriet i bistands-

hjælp bliver gratis

loven ophæves

1982

1981

1983

1983

første socialrådgiver, der får

z Socialarbejdernes
Fællesudvalg (herunder DS) laver kampag-

z DS siger nej til KTU-forliget (Kommunale Tje-

z DS afholder sit første

z Mulighed for ”førtidig folkepension”.

nestemænds Udvalg). 154 dages strejke afsluttes

kvindeseminar

med lockout af socialrådgiverne

z DS får teknologiudvalg

z Strejkestøttemærket opstår – og bliver til logo

z Karensdagen indføres ved

z DS og HK-Kommunal får overenskomst med

egen eller barns sygdom

z Socialrådgivere får egen pensionsordning

z Lars Uggerhøj bliver den

1985

z Fyn får DS’ første kredskontor

Kommunernes Landsforening

2012

et professorat i Danmark.

1977

z Grænsedragningen
mellem HK og DS begynder

z DS får en professionsstrategi

z Fuld løn under barselsorlov i den

1979

1977

2008

z ”DS er også for lederne”.

1982

1976

z Ret til årlig MUS-samtale

z DS opnår et OK-resultat med hi-

z Repræsentantskabsmødet 1980
udskriver aktionskontingent for at styrke
aktionsfonden.
z Særforsorgens
udlægning
Socialindkomstlov

z DS får overenskomst
med Amtsrådsforeningen
med pensionsret.

1970’ernes socialreform

z KTO-forlig om fratrædelsesordninger og

1991

1980

hovedhjørnestenene i

2007

og 98 kommuner.

storiske lønstigninger, mere i pen-

z Bistandsloven, en af

funktionærorganisationer (FTF)

1990

z Kandidatuddannelse i socialt arbejde.

z Første jobtilbudslov

z DS optages i Fællesrådet for

1990

z Lov om samkøring af offentlige registre

Toldbodgade

z Sammenslutningen af Danske So-

længst-ledig-listerne

z Forslag til DS-etikvejledning

af Socialministeriet.

z DS beslutter vejledende sagstal.

z Forsøg med jobformidling i DS og farvel til

136 aktive medlemmer
(resten slettet pga. restance)

z DS køber ejendom i

2007

z Uddannelses-sabbat- og børnepasningsorlov.
Lov om kommunal aktivering

tryghedsforanstaltninger

konsulenter udpeges

1976

1992

z 2022
Hvordan skal
se ud her?

z Strukturreformen. Fem regioner

passive 684, studerende 500

1978

z DS får bl.a. kompetenceudvikling
ind i overenskomsten

cialrådgiverstuderende (SDS) stiftes.

1950

z DS arbejder på at skaffe arbejde til
alle nyuddannede socialrådgivere.
DS melder sig ind i Socialpolitisk
Forening

2005

din fagforening

z DS får nyt logo.

z Aktive medlemmer 6450,

z DS laver lønstatistik

(A- og B-medlemmer)

z Lov om omsorg for
folke- og invalidepensionister + familievejledningsloven

z Sociale højskoler
indvies i Aarhus
og Odense

Dansk Socialrådgiverforening.

og ny sygesikringslov

1963

1968

156 aktive medlemmer
z Foreningen omdøbes til

ledige medlemmer.

1958

2000

1993
1992

201 aktive og 30

Modtagere af

1963

z DS vil selv stå for forhandlingerne
om socialrådgiverlønningerne. Et
lønudvalg nedsættes.

z DS får selvstændig forhandlingsret
for socialrådgiverne i kommunerne og
grænseaftale med HK
z Ret til omsorgsdage

1949

z DS søger optagelse i The International
Federation of Social
Workers
z Alders- og invaliderenten ændrer navn
til Folke- og invalidepension
350 aktive
1956
medlemmer

1959

1948

2002

z Repræsentantskabet
vedtager at regionalisere DS
z Socialrådgiveruddannelsen forlænges fra 3
til 3,5 år

2002

1995

1995

1947

z Som led i KTO-forliget
indgås aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i
amter og kommuner

ner om atomvåbenfri
arbejdspladser på det
sociale område

75

