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Punkt 1: 12.00 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Sune var ordstyrer ved dagens møde.

Punkt 2: 12.02 Præsentation af Lotte Grostøl, politisk chef i sekretariatet

Lotte Grostøl, politisk chef i DM’s sekretariat, fortalte om baggrunden for sin deltagelse i DMO’s
bestyrelsesmøder. Hun nævnte bl.a. ønsket om bedre indsigt i bestyrelsens arbejde og samenhængen
mellem sekretariatets og bestyrelsens arbejde.

Punkt 3: 12.05 Godkendelse af referat fra møde 5/12 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4: 12.10 Supplering af FU

Mia havde meldt sig som kandidat til den ledige post i bestyrelsens forretningsudvalg. Der var ikke andre
kandidater til posten, og Mia blev dermed valgt.

En enig bestyrelse besluttede desuden, at bestyrelsesmedlem Emma fremover ville være at regne som passiv
suppleant, da hun aldrig havde deltaget i et bestyrelsesmøde. Det betød samtidig, at Else ikke længere var
suppleant, men fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Det blev besluttet, at Christian Lundager skulle underrette Emma pr. mail.

Punkt 5: 12.15 Oplæg om DM's økonomi og vækststrategi ved direktør Else Sommer

Else Sommer gennemgik først det helt overodnede billede – indtægter og udgifter i 2019 samt prognoserne
for 2020, 2021 og 2022.

Resultatet i 2019 havde i årets sidste prognose været minus 9,3 mio. kr.

Ambitionen var at øge indtægterne i de kommende år ved at få flere medlemmer.

Derefter gennemgik Else mere detaljeret sekretariatets udgifter til løn, herunder hvor i sekretariatet
lønudgifterne ligger, altså de respektive lønudgifter i DM’s forskellige afdelinger. Hun fremhævede bl.a., at
der var et efterslæb på it-området i DM, hvor der ikke havde været en løbende modernisering. Hun
fremhævede også bestræbelserne på at segmentere medlemskommunikationen, så man i højere grad kunne
målrette sin kommunikation.

Margit foreslog, at man skulle undervise interesserede TR’er i at kunne varetage karrierevejledning for
medlemmer.



Derefter gennemgik Else medlemsudviklingen. Antallet af fuldt betalende medlemmer er samlet set steget
siden januar 2017, men faldt svagt i 2019.

Else foreslog, at bestyrelsen skulle koncentrere sig om kommunalt ansatte som segment i sit arbejde med
vækststrategien.

Flere mente, at DM i højere grad burde henvende sig til de offentligt ansatte, der opfatter sig som
embedsmænd – og f.eks. have flere kurser, der henvendte sig til dem.

Punkt 6: 13.30 Gruppearbejde om hvervning og fastholdelse

Sune indledte kort. Han fortalte, at bestyrelsens arbejdsgruppe havde afholdt et indledende møde om,
hvordan bestyrelsen kunne bidrage til hvervning og fastholdelse. Derefter blev bestyrelsen inddelt i tre
grupper, og der blev afholdt gruppearbejde.

Efter gruppearbejdet afrapporterede grupperne i plenum:

• Gruppe med Elisabeth, Gregers og Nynne:

Gruppen kunne godt tænke sig et bedre overblik over TR-dækning for de kommunalt ansatte TR’er. Det
skyldes, at mange jo ikke har en DM-TR eller ikke sidder samme sted som deres TR. Gruppen nævnte også,
at arbejdspladsbesøg og lokale klubber med sociale arrangementer på tværs af arbejdspladser (fx i Region
Nordjylland) kunne være værd at satse på – åbne for både offentligt og privat ansatte DM’ere. Det handlede
om DM’s lokale tilstedeværelse.

• Gruppe med Margit, Mette, Anne:

Gruppem foreslog en hverve-/fastholdelsespakke til TR’er samt ændringer i TR-kurser og klare forventninger
til TR’ers bidrag til fastholdelse af medlemmer. Det handler om at få TR’er til at bidrage til DM’s synlighed.
Gruppen foreslog endvidere en mentorordning for TR’er, særligt for nye TR’er i mindre kommuner. Gruppen
foreslog desuden korte videoer fra TR’er til TR’er om hvervning og fastholdelse.

Bestyrelsesindsats: Det blev foreslået, at bestyrelsens arbejdsgruppe til næste møde i marts laver et
spørgeskema, som bestyrelsen kan bruge til at ringe rundt til TR’er i kommunerne. Mellem mødet i marts og
næstkommende møde ringer hvert bestyrelsesmedlem rundt til 8-10 TR’er, hvor man også hører, om
vedkommende har lyst til at få besøg af bestyrelsen.

• Gruppe med Sune, Karina, Henrik, Christina:

Gruppen mente, at DM skal være den fagforening, der stærkest står vagt om fagligheden. Gruppen foreslog
endvidere en form for kampagne med arbejdstitlen ’faglighed under pres’.

Desuden opfordrede gruppen til, at man overvejede, hvorvidt DMO kunne gøre noget i forhold til
specialestuderende på universiteterne, gerne i samarbejde med DM Studerende. Andre foreslog, at man
hellere skulle invitere studerende på arbejdspladsbesøg.



Det blev besluttet, at arbejdsgruppen tager gruppernes input videre. Sune taler med sekretariatet om en
liste over TR’er i kommunerne.

Punkt 7: 15.10 Medlemsinvolvering i OK21

Lotte Espenhain fra sekretariatet deltog under punktet. Hun fortalte, at DM lige nu er i gang med at
indsamle krav fra medlemmerne. Lotte orienterede om processen, der blev sat i gang i uge 2. DM’s
overenskomstudvalg har udpeget nogle temaer, som medlemmerne har mulighed for at prioritere, og de
kan i øvrigt komme med andre forslag. Der er lavet materiale til klubmøder. Der er frist for indsendelse af
kravforslag 6. marts.

Lotte fortalte, at det lige nu er temaet ’Balance i arbejdstiden’, der er prioriteret højest af medlemmerne,
dernæst løn og dernæst arbejdsmiljø. Det er overraskende, idet løn plejer at være højdespringeren. Mette
mente, at det kunne hænge sammen med de mange diskussioner om 4-dages arbejdsuge i kommunerne.

Efter 6. marts skal der prioriteres i sektorerne og sendes til OK-udvalget, der forelægger for DM’s
hovedbestyrelse. Der er frist hos AC medio august, men DM satser på at sende ind omkring 1. juli.

Lotte nævnte, at det ved OK21 er Medarbejder- og kompetencestyrelsen, der er modpart.

Anne mente, at DM skulle være bedre til at gøre medlemmerne opmærksomme på deres ordinære
lønstigninger, som udspringer af overenskomsten.

Punkt 8: 15.25 Arbejdspladsbesøg i 1. halvår 2020

Christian orienterede om, hvilke arbejdspladsbesøg, der var afholdt, og hvilke arbejdspladsbesøg, der var
under forberedelse. Orienteringen gav ikke anledning til spørgsmål.

Punkt 9: 15.40 Nyt fra formanden og andre

Anne opfordrede bestyrelsesmedlemmer med TR-hverv til at bakke op om de nystartede TR-netværk. Sune
fortalte, at han havde været til opstartsmøde i TR-netværket for Region Sjælland. Der havde været en god
stemning om samarbejde mellem TR’er i regionen.

Anne fortalte endvidere, at hun sidder i AC’s vækst- og beskæftigelsesudvalg sammen med bl.a. Bjarke
Friborg fra DM Privat. Hun vil gerne af og til fortælle om emner fra udvalgets arbejde på bestyrelsesmøder.

Anne orienterede om DMO’s regnskab for 2019, der viste et underforbrug i omegnen af 200.000 kr.

Hun bad desuden om, at der fremover måtte blive afsat mere tid til formandsorienteringen, gerne 15
minutter.

Punkt 10: 15.45 Medlemskommunikation

Punktet bortfaldt.

Punkt 11: 15.50 Eventuelt

Margit nævnte TR-sagen på Naturhistorisk Museum i Århus. Hun opfordrede til, at sekretariatet fremover
ville underrette TR’er i lokalområdet mere omfattende ved lignende sager, så TR’er kunne .

Anne spurgte, hvad bestyrelsen mente om DJØF’s nye kampagne. Hun opfordrede bestyrelsesmedlemmer til
at blande sig i debatten.



Punkt 12: 15.55 Bordrunde om dagens møde

Der var generel tilfredshed med dagens møde. Flere fandt det fint med kombinationen af oplæg og
gruppearbejde.


