21. april 2016

REFERAT FRA
DMO bestyrelsesmøde
onsdag den 13. april 2016
Kl. 09:30 – 12:00
på Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Til stede
Anne Bisgaard Pors, Anita Kildebæk Nielsen, Anders Christian Rasmussen, Dieter Delling, Lis Kræmmer, Poul
Brinch Madsen, Sune Bach, Marianne Petersen, Gregers Lyholm Petersen,.
Afbud
Ole Henckel, Signe Møller Johansen, Inger Staahl Jensen, Jes Vissing Tiedemann, Karin Bente Hjortshøj
Pedersen, Lone Lundsfryd og Viktor Harder.
Fra Sekretariatet: Øjvind Vilsholm
Ordstyrer: Marianne Petersen

Dagsorden
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Dagsorden til godkendelse
Godkendt uden bemærkninger

2

3.1

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 4. februar 2016
Bilag 2.1.: Referat fra DMO bestyrelsesmøde 4. februar 2016
Ingen bemærkninger
Konstituering af DMO-udvalg
DMO-FU indstiller, at de fire udvalg parallelt med HB’s udvalg, som blev besluttet på sidste
bestyrelsesmøde, bliver konstitueret med i alt 3-6 medlemmer, og at en tovholder udpeges for hvert
udvalg.





Arbejdsmarkedsudvalg
Uddannelsespolitisk udvalg
Arbejdspladsudvalg
Overenskomstudvalg

Bilag 3.1.1.: Oversigt over medlemmer af HB-udvalg nævnt ovenfor
Referater fra udvalgenes første møder og kommissorier sendes ud til bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsatte udvalg med følgende medlemmer (Udvalgsmedlem skrevet med fed og
understregning er tovholder):
 Arbejdsmarkedsudvalg
Inger Staahl, Lis Kræmmer, Anne Pors og Dieter Delling
Lis sørger for at videresende materiale til udvalget
Øjvind Vilsholm undersøger muligheden for at materiale kan være tilgængeligt, uden at man
behøver at stå på en postliste
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Uddannelsespolitisk udvalg
Signe Møller Johansen, Sune Bach, Ole Henckel og Anne Pors



Arbejdspladsudvalg
Lis Kræmmer, Anders Chr. Rasmussen, Anita Kildebæk Nielsen, Sune Bach, Poul Brinch Madsen
og Ole Henckel



Overenskomstudvalg
Anne Pors, Anders Chr. Rasmussen, Anita Kildebæk Nielsen, Sune Bach og Lis Kræmmer

Bestyrelsen gav udtryk for, at man ønskede, at såvel bestyrelsesdagsorden/-referat som HB’s og HBudvalgs dagsorden/-referat skal være tilgængelige både for politikere i DM og for medlemmerne.
Øjvind vil undersøge og rapportere tilbage til bestyrelsen om tidsperspektivet.
3.2

Valg af delegerede til kongressen
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen drøfter retningslinjer for valg af sektorens 63 delegerede til
kongressen og udpeger forretningsudvalget som styregruppen for valget (evt. suppleret med andre
interesserede). Gruppen forventes at præsentere en procesplan for bestyrelsen på mødet i maj.
Bilag 3.2.1.: Indbydelse til delegerede
Anita Kildebæk Nielsen fortalte, at kongressens hovedprodukt bliver et nyt arbejds- og principprogram.
Anita sagde mht. valg af delegerede, at det ville være hensigtsmæssigt, at sammensætningen af de
delegerede svarede nogenlunde til sammensætningen af medlemmer, når det gælder fx type af
arbejdsplads, køn og geografisk tilhørsforhold.
Anne Pors nævnte, at det kunne være hensigtsmæssigt at stræbe efter, at en stor del af de delegerede
er tillidsrepræsentanter (helst halvdelen).
Anders Christian Rasmussen foreslog, at man forsøgte at rekruttere bredt. Skulle der (mod forventning)
melde sig flere end 63, må bestyrelsen stå for at prioritere blandt de interesserede.
Lis Kræmmer mente, at man skulle nøjes med at opfordre tillidsvalgte til at melde sig og evt. opfordre
kolleger. Det er vigtigt at de delegerede har en vis erfaring med fagforeningspolitisk arbejde.
Anne Pors mindede om, at de ledige ikke må glemmes.
Dieter Delling gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne står, at kongresdelegerede skal vælges!
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anne Pors, Anders Christian Rasmussen, Dieter
Delling og Poul Brinch Madsen.
Øjvind Vilsholm undersøger de juridiske aspekter i forhold til spørgsmålet om valg eller udpegning.
Udvalget sørger for at have en forslag til beslutning klar til næste bestyrelsesmøde.

3.3

DMO’s årshjul og mødeplan 2016
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen vedtager ændringerne af årshjulet siden sidste møde og orienterer sig
i de kommende politiske emner.
Politiske punkter på bestyrelsesmødet 4.5.2016
- Politisk temadrøftelse nr. 1: Psykisk arbejdsmiljø
- Status Samarbejde med ULAB m.v.
- Status samarbejde m. Djøf/IDA
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-

-

Evaluering af sektorblad, april (udkommer 18.4.)
Frikøb og lønrefusion i DMO (udsat fra april pga. manglende bilag) + DMO-retningslinjer for
udgiftsrefusion + praksis for DMO-spisninger (med udgangspunkt i nye økonomiske regler for
politikere)
Jakob Elkjær om Magisterbladet
Opdateret oversigt over nedskæringsramte arbejdspladser pga. finansloven + konkrete
eksempler på konsekvenser
Kongressen – proces for valg af delegerede

Politiske punkter på bestyrelsesmødet 1.6.2016
- Politisk temadrøftelse nr. 2: DMO-lønpolitik
- Status prekære ansættelser
- Præsentation af DMO’s ledelsespolitik
- Evaluering af TR-årsmødet
- Brainstorm om kommende aktiviteter (forberedelse af sommerseminaret)
- Afslutning af projektet om ytringsfrihed og whistleblowing specielt for DMO’s medlemmer
- Kongresforberedelse
Bilag 3.3.1.: DMO Årshjul pr. 6. april 2016
Bilag 3.3.2.: DMOs mødeplan 2016 pr. 6. april 2016
Anne Pors forklarede, at punktet vedr. frikøb og lønrefusion er udsat til mødet i maj, fordi sekretariatet
endnu ikke har færdiggjort det skriftlige reglement.
Der var ingen kommentarer til årshjul og mødeplan.
4.1

DM-FU-møde 18. april 2016
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen drøfter punkter af særlig interesse for DMO på FU-dagsordenen,
herunder DM’s arbejdsprogram for 2017 (da DMO skal levere input til dette efter sommerseminaret)
Bilag 4.1.1: Dagsorden til DM's FU-møde 18. april 2016 - eftersendes
Anne Pors bad især om at få input til den foreslåede proces for udarbejdelse af DM’s arbejdsprogram
for 2017.
Der var opbakning til at sikre en koordinering mellem sektorerne, så vi kan sikre, at DM forener
kræfterne.
Anita fortalte, at der er overvejelser i FU om at sætte et organizer-projekt i gang med midler fra HB’s
særbevillingskonto. DM’s organisationsprocent kunne godt trænge til at blive lidt højere.
Dieter Delling undrede sig over, hvordan organizer-projektet hænger sammen med DM’s aktuelle
hverve- og fastholdelsesindsats.
Flere andre stillede kritiske spørgsmål til projektet.
Anne Pors ville bringe spørgsmålene videre til FU-mødet.

4.2

DMO årsregnskab 2015
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen tager årsregnskabet til efterretning og særligt lægger mærke til de
forøgede udgifter til rejse- og mødeomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøderne.
Bilag 4.2.1.: DMO's årsregnskab 2015 - eftersendes
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Anne Pors fortalte, at hun og Anita Kildebæk Nielsen havde haft et godt møde med DM’s økonomichef,
som havde lovet, at Anne og Anita får kvartalsvise økonomiopfølgninger.
Anita Kildebæk forklarede at der i de kommende økonomiske regler for politikere i DM angivers, at man
skal indsende rejseafregninger mv. hurtigt – som minimum i forbindelse med udgangen af et kvartal.
Dermed vil kvartalsregnskaberne også blive mere retvisende.
Anders Christian Rasmussen undrede sig over, at man ikke kan få betalt sin parkeringsafgift, hvilket vil
få ham til at træffe andre valg vedr. sin transport, som måske ikke er økonomiske rationelle for DM.
4.3

DMO i pressen
Herunder nyt om og input til DMO's sektorblad
Bilag 4.3.1: Idékatalog DMO’s sektorblad
Anne Pors fortalte, at sektorbladet udkommer lørdag d. 16. april. Anne opfordrede til, at man læser
bladet med henblik på at komme med konstruktive forslag til forbedringer.
Lis Kræmmer så frem til temanummeret om psykisk arbejdsmiljø. Hun ønskede især, at der bliver lagt
vægt på det forebyggende arbejde og at sektorbladet fremadrettet skal give læserne/medlemmerne
håndtag, som de kan bruge i deres hverdag.
Der var enighed om, at det ville være godt at temanummeret om psykisk arbejdsmiljø blev i sektorblad
nr. 4 i år.

5.1

Nyt fra HB og udvalg af DMO-relevans
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i bilagene til punktet og stiller eventuelle
forståelsesmæssige spørgsmål.
Bilag 5.1.1.: Referat af HB-møde 8. februar 2016
Bilag 5.1.2.: Referat af DM-FU-seminar 6.-7. marts 2016 - eftersendes
Bilag 5.1.3.: Referat af DMO-FU-møde 31. marts 2016

5.2

Tilbagemeldinger fra SPARK-konferencen om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne
v/ Anders Chr. Rasmussen
Anders Chr. Rasmussen fortalte om et særdeles velbesøgt møde med meget få deltagere fra det
akademiske område. Deltagerne kom hovedsagligt fra Folkeskolen og Sundhedsområdet.
Anders havde en del materiale med sig hjem fra konferencen. Materialet bliver videregivet til Lis
Kræmmer.
Anita Kildebæk Nielsen takkede Anders for tilbagemelding – og for i det hele taget at have deltaget. Det
er godt investerede penge og en god måde at sikre DMO nye input.

5.3

Evaluering af nytårskure
v/Styregruppen (Anne Bisgaard Pors og Karin Hjortshøj Pedersen)
Bilag: 5.2.1.: Evaluering af nytårskur2016 i København
Anne Pors konkluderede, at formatet på nytårskuren i København ikke var helt ideelt. To seriøse
foredrag efterfulgt af spisning gav ikke tilstrækkelig god energi.
Formatet i Århus havde været anderledes og det kan man overføre til København.
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Det vil være hensigtsmæssigt med en fælles DM-nytårskur fremover.
5.4

PP-pakker til TR
v/Styregruppen (Lis Kræmmer, Anders Chr. Rasmussen, Marianne Petersen)
Bilag: 5.4.1.: PP-pakke om arbejdstid til TR
Lis Kræmmer fortalte, at tanken med pakkerne er, at TR’erne skal kunne holde oplæg på deres egne
klubmøder og lægge op til debat.
Der er indtil videre lavet oplæg om følgende emner:
Kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og lønforhandling
Der har også været tanker om at lave et oplæg om ytringsfrihed, men det har man droppet, da emnet
viste sig at være for kompliceret rent juridisk til, at kunne blive brugbart for TR’erne.

5.5

Status cand.scient. i DMO
v/Styregruppen (Poul Brinch Madsen, Dieter Dellling, Karin Hjortshøj Pedersen).
Poul Brinch Madsen fortalte kort, at formålet med arbejdsgruppen er at finde på tiltag, der opleves som
relevante for scient’er.
Gruppen forslår en række mindre møder, frem for nogle få stormøder, for at kunne dække flere emner
og dermed for så mange som muligt i tale.
Styregruppen havde allerede en del konkrete ideer. Noget kan gennemføres i samarbejde med JA.
Anita Kildebæk Nielsen gjorde opmærksom på, at det også kunne være relevant at samarbejde med
PROSA om at lave noget for IT-folk.

5.6

Status medlemskonferencen 21.september 2016
v/Styregruppen (Anita Kildebæk Nielsen, Anne Bisgaard Pors, Karin Hjortshøj Pedersen, Lis Kræmmer).
Bilag 5.6.1.: Internt program for konferencen
Bilag 5.6.2: Præannoncering
Anita Kildebæk Nielsen orienterede kort om programmet.

5.7

Status sommerseminar 23.-24. august 2016
v/Styregruppen (Karin Hjortshøj Pedersen, Poul Brinch Madsen, Anita Kildebæk Nielsen).
Bilag 5.7.1.: Udkast til program for DMO's sommerseminar på Hotel Storebælt, Nyborg
Anita Kildebæk Nielsen fortalte kort om programmet. Bestyrelsen glæder sig til seminaret.

5.8

Siden sidst
v/formanden og andre.
Meldingen fra Akademikerne er, at man er godt tilfreds med første del af trepartsforhandlingerne.
Næste runde fortsætter sidst på ugen og her er der bl.a. overvejelser om at lade en større del af SU’en
overgå til lån.
Anne fortalte videre om en konference om ytringsfrihed og whistleblowing, som Akademikerne
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arrangerer som opfølgning på DM’s m.fl.s projekt om samme emne.
Anita Kildebæk Nielsen havde tilmeldt sig konferencen som repræsentant for DMO.
Anita Kildebæk Nielsen fortalte, at Akademikerne havde fået lavet et notat om det akademiske
arbejdsmarked, der viser, at det er helt forkert at tale om, at der bliver uddannet for mange
akademikere. Notatets hovedpointer skulle offentliggjordes i Jyllandsposten onsdag d. 13. april 2016.
Anne Pors fortalte, at processen med at finde en ny direktør for DM er i gang. Stillingsopslaget er på
plads og en job- og kravprofil er næsten færdig.
5.9

Nyt fra sekretariatet af DMO-relevans
Herunder relevante sager fra Rådgivningen og Sagsbehandlingsenheden.
v/Øjvind Vilsholm.
Dieter Delling fortalte, at der på det kommunale område nu er opstået en tvist med KL om, at
ancienniteten for rådighedstillæg ikke følger ansættelsesancienniteten, men i stedet skal optjenes fra
det tidspunkt, hvorfra man får rådighedstillæg - uanset om man har haft 10 eller 20 års akademisk
anciennitet med sig. Hidtil har DJØF i AC været afvisende over for at man kørte en sag på spørgsmålet,
men senest er det nu også gået ud over en DJØF’er, og nu ser DJØF ud til at have ændret holdning i
sagen.
Øjvind Vilsholm fortalte, at afskedigelserne på KU har ramt godt 30 DM’ere heraf 14 TAP’er. Øjvind
kunne desuden fortælle, at SDU har meldt ud, at der skal nedlægges 150 stillinger, samt at RUC
planlægger at afskedige ca. 80 (30 VIP’er og 50 TAP’er).

5.10

Kommende møder
 DMO-HB-formøde 14. april
 DM-FU-møde 18. april
 DMO-FU-møde 26. april
 DMO bestyrelsesmøde 4. maj
 DMO-HB-formøde 4. maj
 HB-møde 9. maj
 DMO-FU-møde 23. maj
 DMO bestyrelsesmøde 1. juni
 DM-FU-møde 6. juni
 16.-19. juni Folkemøde, Bornholm

Øvrigt
6.1

Funktioner og opgavefordeling i DMO’s bestyrelse
Den på sidste bestyrelsesmøde tilrettede og godkendte version.
Bilag 6.1.1.: Funktioner og opgavefordeling i DMO’s bestyrelse godkendt 4. februar 2016

6.2

Eventuelt

6.3

Evaluering af mødet (bordrunde)
Med henblik på fremadrettet at afholde bedre bestyrelsesmøder.
Der var ros og tak til dirigenten for at udvikle sine mødeledelseskompetencer undervejs.
Lidt for mange punkter på dagsorden til et relativt kort møde.
Samlet set et godt møde. Kort og kontant.
6

Øjvind Vilsholm, 21. april 2016
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