DM Offentligs forretningsudvalg (DMO-FU)

Dagsorden/Referat af ordinært møde 22.1.2019
Deltagere:
Karina Heuer Bach, Carsten Jensen, Anne Bisgaard Pors og Sune Bach (referent).
Afbud: Dorthe Friis Pedersen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Forventningsafstemning omkring DMO-FU –
Sune inviterer til dropbox

Vi overlader det at lave dagsorden til DMO-bestyrelsesmøder til sekretariatet. Denne fremsendes til
DMO-FU før FU-mødet, hvor der så rettes til.
Vi vil foreslå, at
- Der laves et selvstændigt kommunikationsudvalg. Det tages op på det kommende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen orienteres om økonomi mindst 2 gange årligt.

Vi ser meget os i DMO-FU som praktisk gris, som skal sikre, at arbejdet i DMO kan foregå.

3. Mødekalender 2019
Mødet d. 2. April flyttes stil 9. April. FU fastholdes til 14. Marts. Sune kontakter Vibeke.

4. Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 19. februar
Til 14.30.
Beslutning fra seminar 5 min
Kongressen: 30 min (Helene fortæller om struktur)
Ledelseskommisionen 1 time: Præsentation af regeringsudspilletHvad laver de I den
sammenhæng I sekretariatet (Christian, som er tovholder I sekretariatet) og hvad vil vi lave I
DMO? Hvad vil Christian foreslå, at vi gør?
Forretningsudvalget indstiller, at DMO debater oplægget og hører om der er nogen, som vil
holde sig orienteret fra Christain. Punktet sættes på til april
Offentlige DM’ere er gode (vi skal synliggøre hvad vi laver): 15 min: Carina motiverer:
Københavns Kommune, MST-grundvand, sundhedsreform. Hvordan får vi ændret rammen for
OK21? FU indstiller, at DMO nedsætter en gruppe, som skal forberede punktet frem til
sommerseminaret.
HB-seminar: 20 min. Anne indleder. Anne koordinerer med Christian om udsendelse.
FU indstiller, at DMO klæder deres HB-medlemmer på til seminaret.
Vedtagelse af forretningsorden fra dagen før.
Sune er ordstyrer
5. Dagsorden til vinterseminar d. 18. februar
Anne indleder formiddagen. Sune indleder eftermiddagen.
Sune skriver til Vibeke – om at er 4+ vegetarer + Anita og at der er nye, som skal booke hoteller.
Anne udsender beskrivelser af de gamle arbejdsgrupperne, så folk har en chance for at
forberede sig.
6. Årshjul 2019
VI tilføjer til sommerseminaret at der skal være focus på angrebet på den offentlige
administrative sektor.
Vi tilføjer til nederst I årshjulet, at der skal være en debat af lønstatistik.
7. Procedurer for fremtidige DMO-dagsordener i forhold til nyt system

VI ser hvordan systemet udvikler sig.
8. Opfølgning fra tidligere FU-møder.
Intet nyt
9. Samarbejde med sekretariat
Vi har fået ny konsulent og lærer sammen.
10. Forretningsorden
Vi fjerner den bløde sluttekst (og erstatter evt.) og konsekvensretter antallet af FU-medlemmer
I § 10.
11. Evt.
Bestyrelsesmedlemmer skal ikke melde sig til på link til knogressen. Vi er sikret plads. Anne
skriver ud med mulighed for at melde fra.
Netværk for offentlig styring: Vi hører på bestyrelsesmødet om nogen vil være vores
repræsentant

