10. oktober 2016

REFERAT AF
DMO bestyrelsesmøde
onsdag 14. september 2016
Kl. 12:00-16:00
I DM, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Mødelokale 3, 4. sal
Deltagere
Anne Bisgaard Pors, Anita Kildebæk Nielsen, Signe Møller Johansen (fra pkt. 3.2 kl. 12.50), Lis Kræmmer,
Sune Bach, Viktor Harder, Marianne Petersen og Ole Henckel.

Afbud: Inger Lisbeth Staahl Jensen, Anders Christian Rasmussen, Dieter Delling, Karin Hjortshøj Pedersen,
Gregers Lyholm Petersen, Lone Lundsfryd og Poul Brinch Madsen

Ordstyrer:
Ole Henckel

Fra Sekretariatet:
Øjvind Vilsholm

Dagsorden
0.

Besøg af DM’s nye direktør Else Sommer
Else Sommer fortalte, at hun har været direktør flere steder før. Først på Københavns Universitet og
siden i Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune. Det er således første gang, at Else er direktør for en relativt lille organisation og første gang, at Else er ansat i en medlemsorganisation.
Else Sommer vil i første omgang koncentrere sig om at være ansvarlig for maskinrummet. Hun har
tænkt sig at få en administrationsudviklingsplan på plads inden årets udgang. Det er Elses opfattelse, at
der er et stort uudnyttet potentiale i DM.
Else Sommer tilføjede, at det er hendes opfattelse, at DM som fagforening har store udfordringer –
måske endda større endda større end de fleste i DM har erkendt.
Else var opmærksom på, at det er vigtigt, at det bliver tydeligt, hvordan sekretariatet hjælper det politiske niveau, så der er en klar forventningsafstemning.
I Københavns Kommune var det Elses oplevelse, at DM ikke var synlige nok i forhold til at markere medlemmernes værdi. Dengang var det hendes oplevelse, at DM sætter sit lys under en skæppe. For set fra
et ledelsesmæssigt synspunkt er der jo en grund til, at man ikke kun ansætter Djøf’ere. Selv når man
ansætter DM’ere i generaliststillinger, leverer DM’erne noget andet end Djøferne, og det må DM godt
flashe.
DM kan også markere sig bedre i medierne. I forhold til medlemstal får DM efter Elses opfattelse alt for
lidt medieomtale.
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Godkendelse af dagsorden
Anne Bisgaard Pors bad om at få nytårskur som pkt. 3.0
Myndighedsbetjening og offentlighedsloven som pkt. 3.3
DM’s hjemmeside 3.4
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Opfølgning på seminar 23.-24. august samt sidste bestyrelsesmøde 24. august 2016
Herunder godkendelse af referat fra bestyrelsesseminaret 23.-24. august 2016.
Bilag 2.1.: Referat fra DMO bestyrelsesseminar 23.-24. august 2016
Bilag 2.2.: Noter fra sessionen med Leif Knudsen
Bilag 2.3.: Aktivitetsskemaer for 2017-aktiviteterne
Bilag 2.4.: Budgetudkast for 2017 (som vedtaget d. 24.august)
Bilag 2.5.: Referat af DMO bestyrelsesmøde 24. august 2016
Anita Kildebæk Nielsen gjorde opmærksom på, at hun havde fundet en mindre regnefejl i budgettet fra
seminaret (5.000 kr.). Det budget, der er sendt videre til HB er derfor lidt større end det, der blev fremlagt på seminaret.
Referatet fra bestyrelsesseminaret blev godkendt.

Beslutningssager
3.0

Nytårskur
Anne Bisgaard Pors fortalte, at der i FU ikke var stemning for at lave en fælles DM nytårskur. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til, om man vil lave fælles nytårskur med DM Privat.
Sune Bach og Lis Kræmmer var begge af den opfattelse, at det var en god idé at lave en fælles nytårskurs med DM Privat i både København og Århus.
Resten af bestyrelsen tilsluttede sig.
Viktor Harder talte for, at nytårskuren skulle være billigere, end den hidtil har været. Indholdet skal
være i højsædet. Medlemmerne skal ikke komme for madens skyld, om end der selvfølgelig godt må
være et begrænset traktement.
Viktor Harder og Marianne Petersen meldte sig til at sidde i arrangementsgruppen.

3.1

Godkendelse af DMO’s forretningsorden
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender en opdateret forretningsorden, hvor afsnittet
om God Mødekultur er tilrettet på baggrund af drøftelserne på sommerseminaret (bilag 2.2.).
Bilag 3.1.1.: Udkast til revideret forretningsorden
Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden.

3.2

Afslutning af projekterne om ytringsfrihed og whistleblower-ordninger
Status på aktiviteter der er afviklet i DM som afslutning på projekterne v/ Øjvind Vilsholm.
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DMO-FU indstiller, at bestyrelsen beslutter




at sekretariatet arrangerer et ca. 2-timers fyraftensmøde (i København og dubleret i Århus) med
Pelle Korsbæk med udgangspunkt i hans publicerede afhandling ”Moralsk Stress: En arbejdslivsanalyse af psykisk arbejdsmiljø, deltagelse og retfærdiggørelsesprocesser blandt højtuddannede vidensarbejdere i Danmark” og
at alle medlemmer af DM får mulighed for at deltage i møderne.

Øjvind Vilsholm fortalte, at der har været afholdt to medlemsmøder i samarbejde med GL henholdsvis
på Frederiksberg og i Aarhus. Begge steder var der væsentligt flere GL’ere end DM’ere, og ingen af stederne var der pladsmangel.
Det var planen at følge op med flere møder rundt om i landet, men da interessen blandt medlemmerne
åbenbart var til overskue, er det ikke blevet til andet end de to medlemsmøder, hvor Pelle Korsbæk
Sørensen og Erik Mygind du Plessis har præsenteret resultaterne af deres ph.d.-forskning.
Øjvind fortalte videre, at det oprindeligt var Annette Nordstrøm (formand for GL), der luftede ideen om
at lave en hovedorganisationskonference, som så også kunne fokusere på opfølgningsarbejdet fra den
kommission under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-ordninger,
som Ingrid Stage var medlem af som AC-repræsentant. Konferencen blev gennemført og endte med
primært at have beretningen fra kommissionen som sit omdrejningspunkt, da Pelle og Erik ikke havde
mulighed for at deltage på dagen.
Viktor Harder påpegede, at det var vigtigt, at DM’s budskab ikke blev, at vores medlemmer er underkuede.
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med den bemærkning, at der skulle en fagforeningsvinkel ind
over fx som et oplæg ved en DM-konsulent sammen med Korsbæks oplæg.
Sekretariatet bedes desuden undersøge, om Ejnar Baldurson, professor i Klinisk psykologi på Aalborg
Universitet, som har skrevet om akademisk stress, med fordel kan optræde på fyraftensmøderne eller
på et andet fyraftensmøde. Det overvejes tillige, på Lis Kræmmers opfordring, om whistleblowervinklen
skal inddrages.
3.3

Myndighedsbetjening og offentlighedsloven
Anne Bisgaard Pors har talt med Camilla Gregersen, som havde foreslået, at DMO deltager i et task
force, som kunne arbejde med forslag til ændringer i offentlighedsloven.
Medlemmer af arbejdsgruppen bliver Ole Henckel og Viktor Harder.

3.4

DM’s hjemmesiden
Lis Kræmmer fortalte, at hun var enig med Dieter Delling (som inden mødet havde skrevet en mail til
resten af bestyrelsen) i, at DM’s nye hjemmeside tilbyder for lidt til TR’erne. Hun foreslog derfor, at der
blev nedsat en arbejdsgruppe, som kunne komme med forslag til forbedringer på TR-området.
Signe Møller Johansen foreslog, at man i stedet opfordrede Kommunikation til at lave en brugertest,
hvor nogle TR’er bliver bedt om at vurdere, om der er nok af relevans for de tillidsvalgte.
Bestyrelsen beder Kommunikation om at undersøge nærmere, om der er nok TR-relevant materiale.
Det samme gælder materiale for arbejdsmiljørepræsentanter – f.eks. vha. en brugerundersøgelse.
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Drøftelsessager
4.1.

Politisk temadrøftelse nr. 3: branding af DMO’ere
v/styregruppen (Viktor Harder, Marianne Petersen, Anders Chr. Rasmussen, Karin Hjortshøj Pedersen)
Bilag 4.1.1.: Diskussionsoplæg
Viktor Harder lagde op til drøftelse og fortalte bl.a., at det handler om at finde frem til, hvem DM’eren
anno 2017 er.
Ole Henckel fortalte, at han havde været til et uformelt møde med Magisterbladet, hvor han havde
hørt, at Magisterbladet allerede havde en del i pipelinen om DM’ere i ”atypiske” funktioner.
Anita Kildebæk Nielsen og Signe Møller Johansen var af den opfattelse, at det var vigtigt at fortælle, at
DM’ere kan noget andet end Djøf’erne, som Else Sommer havde pointeret først på mødet.
Anne Bisgaard Pors forslog, at vi bad om at få nogle træk fra medlemssystemet, som kunne give et
overblik over, hvor folk er ansat, og hvilke jobfunktioner de har.
Styregruppen takkede for input og kommer med et forslag til proces på et kommende møde.
Dirigenten takkede Viktor for et godt oplæg.

4.2

Principprogram og treårigt arbejdsprogram for DM
Kongressen skal vedtage nyt principprogram og treårigt arbejdsprogram for DM. DMO-FU indstiller, at
bestyrelsen, for at kvalificere det materiale, som kongressen præsenteres for, drøfter udkast til de to
papirer. De har i tidligere versioner været drøftet i HB-FU, senest d. 7. september 2016.
Bilag 4.2.1: Udkast til DM’s principprogram – se bilag i HB’s dagsorden til HB-mødet 19. september
punkt 3.6.
Bilag 4.2.2.: Udkast til DM’s arbejdsprogram – se bilag i HB’s dagsorden til HB-mødet 19. september
punkt 3.5.
Anne Bisgaard indledte og bad bestyrelsen om at komme med input til både princip- og arbejdsprogrammet.
Signe Møller Johansen påpegede, at udkastet var lidt for knudret. Hun ønskede, at det skulle være kort
og klart. Hun mente desuden, at principperne skulle nummereres, og at hvert nummer kun skulle indeholde ét princip. I oplægget er der nemlig flere bullits, der indeholder flere principper.
Ole Henckel advarede mod, at man brugte formuleringer som ”økonomien globaliseres” og ”et globaliseret arbejdsmarked”. Sådanne formuleringer kommer til virke som om, at DM tilslutter sig globaliseringsdiskursen.
Signe Møller Johansen problematiserede formuleringen ”afbureaukratisering”, som måske kunne forstås sådan, at man ønsker færre hænder. Anne Bisgaard Pors foreslog, at man efter afbureaukratisering
præciserede, at der skal være færre regler.
Lis Kræmmer påpegede, at det er uklart, hvordan de ti principper i principprogrammet afspejler sig i de
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fem hovedfokusområder i arbejdsprogrammet. Ole Henckel fandt, at det måtte være mere end hensigtsmæssigt, at der var en overensstemmelse.
4.3.

DM's HB-møde 18. september 2016
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen drøfter punkter af særlig interesse for DMO på HB-dagsordenen.
Formanden indleder punktet.
Bilag 4.3.1.: Dagsorden til DM's HB-møde 19. september 2016 – udsendes samlet inkl. bilag til alle sektorbestyrelser 9. september af Vibeke Højlund
Anne Bisgaard Pors fremhævede punktet om psykisk arbejdsmiljø, som jo udspringer af det arbejde,
som DMO’s arbejdsgruppe har lavet.
Lis Kræmmer fortalte, at der var ændret i indstillingen fra udvalget, uden at hun var blevet inddraget –
f.eks. var tidsplanen ændret drastisk.
Bestyrelsen fandt det helt uacceptabelt, at der bliver ændret en indstilling til HB, uden at udvalget bliver inddraget.
Signe Møller Johansen undrede sig over, at ”organizing” optræder så mange steder, uden at det har
været drøftet i HB. Anita Kildebæk Nielsen forklarede, at det har været drøftet i HB’s FU, og at det også
var oppe på sommerseminaret.
Anita Kildebæk Nielsen fortalte, at DMO’s input til arbejdsplanen ved en fejl ikke var udsendt i den rette version. Det vil der blive rettet op på.

Orienteringssager
5.1

Nyt fra sekretariatet af DMO-relevans, herunder sekretariatsstøtte til politikudvikling
Herunder relevante sager fra Rådgivningen og Sagsbehandlingsenheden.
v/Øjvind Vilsholm.
Øjvind Vilsholm fortalte, at der på det seneste har været en del henvendelser i rådgivningen fra medlemmer (ofte relativt nyuddannede), der til jobsamtalen er blevet bedt om at komme med et konkret
lønkrav. De pågældende medlemmer er så kommet til at sige et for lavt tal, som ledelsen efterfølgende
holder fast i. Det giver noget bøvl for TR’er og forhandlingskonsulenter, når de efterfølgende skal forhandle med det alt for lave beløb som udgangspunkt.
Bestyrelsen overvejede, om sådanne eksempler skal give anledning til en øget kommunikationsindsats i
forhold til at oplyse medlemmerne om, hvordan man svarer på lønspørgsmålet ved en jobsamtale i det
offentlige.

5.2

Status på DM’s fastholdelsesindsats
v/Esben Geist
Bilag 5.2.1.: Status på DM’s arbejdsprogram for 2016. Værdi for medlemmerne
Lis Kræmmer spurgte om målgruppen -1 til +2, stadig var den rigtige.
Esben Geist forklarede, at man har udvidet målgruppen, så man ud over målgruppen-1 til +2 også fokuserer på medlemmer, der har en kandidatalder på lige omkring 6 år.
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Esben Geist forklarede videre, at man nu er gået i gang med at lave nogle miniundersøgelser af medlemstilfredsheden, så man hvert kvartal kan se, hvordan medlemstilfredsheden udvikler sig.
5.3

Status på Kongresforberedelsen; udpegning af delegerede
v/ formanden
Bilag 5.3.1: Valg af delegerede til DM’s kongres for DMO
Bilag 5.3.2: Udvælgelseskriterier/-beregninger for delegerede
Bilag 5.3.3: Program for kongressen
Anne Bisgaard redegjorde for udvalgets grundige gennemgang af de forskellige udvælgelseskriterier og
omdelte en oversigt over de delegeredes fordeling inden for de forskellige kriterier. Anne uddelte herefter listen over delegerede og suppleanter samt de ansøgere, der ikke kunne få en plads på kongressen.

5.4

Siden sidst
v/formand og andre.
Herunder bl.a.
 Formandsskabets møde med Else Sommer 14. september
 Status på DMO’s budget 2017
 Status på DM’s arbejdsplan 2017
 Medlemskab af Netværk for Offentlig Styring – afrapportering af møde d. 8. september (næstformanden)
 Formandens møde med Prosa 6. september
 DMO’s deltagelse i Magisterbladets inspirationsgruppemøde 13.9. (Ole)
 Tema for det kommende sektorblad (nr. 3)
Bilag 5.4.1: Medlemskab af Netværk for Offentlig Styring – afrapportering af møde d. 8. september om
”Landsbydjøffer” v/ Thorkil Juul, styrelseschef i Ankestyrelsen
Anne Bisgaard Pors fortalte fra mødet med Prosa, at man foruden et fælles arrangement og fælles møder også havde drøftet muligheden for en egentlig samarbejdsaftale omkring at give hinandens medlemmer adgang til hinandens kurser. Anne går videre til Camilla Gregersen og Else Sommer med den
idé.
Ole Henckel fortalte fra Magisterbladets første inspirationsgruppemøde, at det havde været meget
uformelt. Der var bl.a. drøftet ideer til bladet – f.eks. stress og open source.
Anita Kildebæk Nielsen gjorde opmærksom på, at der var deadline for sektorbladet den følgende uge.
Temaet er det samme som medlemskonferencen d. 21. september (”Når aben lander på dit bord”).
Anita gjorde afslutningsvis opmærksom på, at der snart er valg til MA’s bestyrelse. Hun bad folk overveje, om de selv eller nogen, de kender, kunne være gode at stille op på DM’s liste. Anne Bisgaard Pors
nævnte, at hun pt. selv overvejede at stille op. Interesserede bedes henvende sig til Anita eller Anne.

5.5

Nyt fra HB og udvalg af DMO-relevans
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i bilagene til punktet og stiller eventuelle forståelsesmæssige spørgsmål.
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Bilag 5.5.1.: Referat af FU-møde 29. august 2016 – eftersendes
Bilag 5.5.2.: Referat af DM-APU-møde 30. august
Bilag 5.5.3.: Referat af ekstraordinært DMO-FU-møde 24. august 2016
Bilag 5.5.4.: Program for HB’s seminar/workshop 5. september 2016 (se evt. HB-dagsorden 19. september bilag 4.1.1)
Bilag 5.5.5.: Referat af DMO-FU-møde 6. september 2016
Bilag 5.5.6: Opdateret deltagerliste til medlemskonferencen 14. september
Bilag 5.5.7: FU-notat om TR-dagen
Anita Kildebæk Nielsen mindede om, at man skulle huske at indsende sin ansøgning om lønrefusion
efter hvert kvartal.
5.6

DMO's årshjul og mødeplan
DMO-FU indstiller, at bestyrelsen tager ændringerne af årshjulet siden sidste møde til efterretning. Se
bilag 5.5.5 for detaljer.
Bilag 5.6.1.: Opdateret årshjul pr. 9. september 2016
Bilag 5.6.2.: Opdateret mødeplan pr. 9. september 2016
Der var ingen bemærkninger.

5.7

Kommende møder
 HB-møde 19. september
 DMO medlemskonference 21. september
 DM-FU formøde 29. september
 DM-FU-møde 3. oktober
 DM-APU-møde 10. oktober
 DMO-FU-møde 26. oktober
 DM-FU formøde 26. oktober
 DM FU-møde 31. oktober
 TR-dagen 8. november
 SG-møde ang. medlemskonferencen 2017 8. november
 SG-møde ang. TR-årsmødet 2016 9. november

Øvrigt
6.1

Eventuelt
Anita Kildebæk Nielsen gjorde opmærksom på, at det bliver nødvendigt at mailbehandle mødeplanen
for 2017, da der er lang tid til næste bestyrelsesmøde. Der sendes et forslag til mødeplan ud til godkendelse snarest muligt (primo oktober).

6.2

Evaluering af møde (bordrunde)
Med henblik på fremadrettet at afholde endnu bedre bestyrelsesmøder.
Viktor Harder takkede for god mødeledelse.
Ole Henckel fremhævede, at det var dejligt at møde Else Sommer.
Sune Bach fandt også, at mødet var godt styret samt, at dagsordenen havde en god balance mellem
orienteringspunkter og punkter til diskussion.
Anita Kildebæk Nielsen takkede også ordstyreren. Hun tilføjede, at den gode balance mellem oriente7

ring og diskussion måske også kunne skyldes, at man ikke var så mange deltagere på mødet denne
gang.
Marianne Petersen glædede sig over, at punktet ”nyt fra sekretariatet” rent indholdsmæssigt var vendt
stærkt tilbage. Anita foreslog, at punktet fremadrettet står i dagsordenen som et drøftelsespunkt.
Lis Kræmmer fremhævede, at mødet var godt forberedt med gode bilag.
Anne Bisgaard Pors sluttede sig til dem, der mente, at mødet var godt styret og godt forberedt.

Øjvind Vilsholm, 22. september 2016
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