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Til medlemmerne i IDA Nordsjælland. 
 

Beretning for IDA Nordsjællands arbejde i år 2017 
 

IDA Nordsjællands også kaldet Nordsjællands Regions formål er bestemt i IDA love med følgende 
ordlyd *): 
 

Regionen skal virke for hele foreningens formål, herunder især for at: 

 Give medlemmerne et aktivt tilhørsforhold til foreningen gennem kollegiale tilbud og 
servicetilbud. 

 Virke for det fagtekniske, arbejdsmæssige og kollegiale arbejde. 

 Stimulere dannelsen af netværk mellem medlemmerne. 

 Udvikle og gennemføre medlemsaktiviteter samt koordinere aktiviteter i samarbejde med 
IDAs øvrige udvalg og bestyrelser. 

 Indgå som samarbejdspartner for IDAs øvrige udvalg og bestyrelser i udvikling og 
implementering af IDAs politikker og indsatsområder, herunder også på Ansattes Råds 
område. 

 Medvirke til at pleje kontakten til det lokale erhvervsliv, studenterorganisationerne og 
uddannelsesstederne. 

 Varetage IDAs regionale informationsvirksomhed. 
 

Denne beretning vil følge de punkter, som er udtrykt i IDAs love. 
 

1.  Medlemmernes aktive tilhørsforhold og regionens organisering 
I IDAs love er også bestemt, at IDA Nordsjælland omfatter medlemmer med bopæl i følgende 
kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, 
Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Furesø.  
 

I en anden paragraf i IDAs love defineres medlemskredsen i en region til at omfatte de af 
foreningens medlemmer, der er bosiddende eller har arbejdssted inden for regionens geografiske 
område, og som har valgt tilhørsforhold til regionen i henhold til deres arbejdsplads beliggenhed. 
 

På grund af en ny kommunedannelse ved kommunalreformen 2007 blev det besluttet at give de 
medlemmer i den tidligere Birkerød kommune (der blev samlet i Rudersdal kommune og dermed en 
del af IDA København) - som på det tidspunkt måtte ønske det - lov til fortsat tilhørsforhold til IDA 
Nordsjælland, så længe de bibeholdt deres bopæl indenfor den tidligere Birkerød kommune. 
 

Regionens medlemstal udgjorde ultimo 2017 i alt 9.469 (2016: 9.064) medlemmer, heraf 781 (2016: 
758) studiemedlemmer. 
 

Det er regionsrådets opgave at drage omsorg for at medlemmerne uanset alder og bopæl bliver 
ligeligt tilgodeset med kollegiale tilbud og servicetilbud i deres nærområde, og som er medvirkende 
til at skabe det naturlige tilhørsforhold til foreningen. 
 

Dette udøves gennem de 3 vedtægtsbestemte afdelinger, 5 fagtekniske enheder, Kompetence-
Forum og 4 øvrige udvalg. 
 

For at kunne opfylde vedtægternes bestemmelser, stiller IDAs hovedbestyrelse et beløb til rådighed 
for hver region, som det er regionsrådets opgave at forvalte, så alle medlemmer tilgodeses på 
bedste måde. Årets forvaltning af disse midler fremgår af regionens regnskab. 
 
*) IDAs love side 20, rammevedtægt for regioner 
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Den måde regionsrådet forvalter midlerne på gennem udbud af arrangementer for medlemmerne, 
har gennem de senere år givet anledning til en del overvejelser, ikke mindst med hensyn til en 
bedre aldersfordeling på medlemmerne, men også en bedre geografisk fordeling af arran-
gementerne og dermed at kunne tilgodese medlemmerne med gode arrangementer i nærområdet. 
 

Den aldersmæssige fordeling i procent på henholdsvis medlemmer og deres aktive deltagelse i 
arrangementer fremgår af nedenstående tabel: 
 

NS-region 
 

<  30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år >  66 år 

Medlemmer %:      11,4 
(11,2) 

    16,7 
    (15,7) 

23,3 
(24,9) 

23,1 
(22,6) 

9,3 
(9,0) 

16,2 
(16,3) 

Aktiv deltag %    14,8 
(16,5) 

7,7 
(8,0) 

10,2 
(10,2) 

14,8 
(14,8) 

8,9 
(8,9) 

43,6 
(43,6) 

A i % af M % 129,8 
(147,3) 

46,1 
(50,9) 

43,8 
(51,4) 

64,1 
(62,4) 

95,7 
(96,7) 

269,1 
(241,1) 

 

2016 tal i parentes 
 

Den store overrepræsentation i aldersklassen under 30 år skyldes, at IDA Nordsjælland har an-
svaret for en lang række arrangementer for de studerende på DTU. 
 

I nederste række ville 100 være det optimale resultat. Tallene viser, at det fortsat kniber stærkt med 
at tiltrække medlemmer i nogle af aldersgrupperne, mens andre er overrepræsenterede. Det har 
værdi set fra en overordnet IDA synsvinkel, at regionen med sit udbud af arrangementer er i stand til 
at ramme alle aldersgrupper mere ligeligt fordelt. 
 

For at blive bedre til at få hele regionsrådet til at arbejde som en helhed og dermed for fællesskabet 
og ikke bare for de enheder, man repræsenterede, påbegyndte regionsrådet en transforma-
tionsproces i 2013, der ultimo 2017 resulterede i en ny måde at tænke regionsrådets arbejde på. I 
stedet for den individuelle enhedstænkning fokuseret nu på fælles synergifællesskaber (kaldet 
klynger), hvor man gennem et udbredt samarbejde kan opnå et bredere arrangementsudbud på et 
bedre økonomisk grundlag. Det betyder også, at det er klyngerne, der administrerer økonomien på 
vegne af enhederne. 
 

Der opereres i 2018 med 4 klynger: den kulturel-kollegiale klynge, den fagtekniske klynge, den 
arbejdsvilkårsmæssige klynge (KompetenceForum) og en restklynge, hvor fællesregionale og 
tværregionale aktiviteter, erhvervsrelationer og udviklingsaktiviteter er placeret. 
 

2018 vil blive et år, hvor regionsrådet og alle de aktive medlemmer i IDA Nordsjælland skal øve sig 
på denne nye måde at tænke organisationen og samarbejdet på. Der kan dog allerede på 
nuværende tidspunkt ses et væsentligt forhøjes aktivitetsniveau i den fagtekniske klynge. 
 

2. Virke for det fagtekniske, arbejdsmæssige og kollegiale arbejde 
Dette kommer til udtryk i det antal arrangementer, der har været udbudt og indholdet i disse. 
Gennem deltagernes evalueringer, fås et fingerpeg om, hvordan arrangementsudbuddet tages imod 
og opfattes af deltagerne. Den gennemsnitlige evaluering for alle regions afholdte arrangementer lå 
i 2018 på 9,1 (på en skal fra 0-10), en score som er uændret i forhold til 2016. 
 

Det er et interessant studie at gennemgå evalueringerne for de enkelte arrangementer. Det kan 
være meget forskelligt, hvordan deltagerne vurderer det samme arrangement og hvad den enkelte 
deltager lægger vægt på. Der ses derfor jævnligt store udsving inden for det samme arrangement. 
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På evalueringsskemaet er der også mulighed for at komme med forslag til arrangementer – en 
mulighed, der benyttes for lidt, men som regionsrådet finder vigtigt for at opnå tilstrækkelig fornyelse 
i udbuddet. 
 
Arrangementsudbuddet og deltagerantallet i 2017: 
 

Klynge nr. Antal arr. Antal tilmeldte 
Antal 

IDA-tilmeldte 
Antal 

førstegangsdeltagere 

 1. Kulturel-kollegial 237 6.789 3.402 1.865 

 2. Fagteknik 22 688 616 545 

 3 . KompetenceForum 18 225 171 127 

 I alt 
(2016) 

277 
(306) 

7.702 
(8.171) 

4.189 2.537 
 

 

Nedgangen i antal arrangementer kan bl.a. tilskrives, at der i årets løb er brugt forholdsmæssigt 
meget tid på den transformationsproces, regionsrådet har været igennem – tid, som er taget fra den 
tid, hvor de aktive skulle lave arrangementer. 
 

3. Stimulere dannelsen af netværk mellem medlemmerne 

Opgaven med at danne netværk mellem medlemmerne sker fortrinsvis i det fagtekniske arbejde. 
Men også i det social-kollegiale arbejde, er der vigtigt at være opmærksom på, at der dannes nye 
netværksrelationer mellem de deltagende medlemmer. 
 

I forbindelse med transformationsarbejdet har det været et gennemgående tema, hvordan 
netværksdannelsen stimuleres. Især den fagtekniske klynge er meget opmærksom på, dels hvordan 
der gennem samarbejde mellem fagtekniske enheder og i samarbejdet med de studerende kan 
skabes nye netværk, ligesom medlemmernes mangeartede beskæftigelser giver god grobund for 
overvejelser omkring nye netværksmuligheder.  
 

Indenfor KompetenceForums arbejdsområde har der også vist sig helt nye netværksmuligheder, 
som indtil videre har resulteret i ét nyt netværk. 
 

IDA Nordsjælland er meget opmærksom på de tiltag, der ligger i IDAs strategi 2020, hvor der vil 
blive iværksat en række tiltag til at styrke relationerne mellem IDAs medlemmer og derved øgede 
muligheder for at danne nye netværk – og regionsrådet forventer da også, at der i de kommende år 
vil opstå en række nye netværk, som skal faciliteres af IDA Nordsjælland. 
 

4. Udvikle og gennemføre medlemsaktiviteter samt koordinere aktiviteter i 
samarbejde med IDAs øvrige udvalg og bestyrelser 
 

5. Indgå som samarbejdspartner for IDAs øvrige udvalg og bestyrelser i udvikling 
og implementering af IDAs politikker og indsatsområder, herunder også på 
Ansattes Råds område 

I KUR (Koordineringsudvalget for regionerne) er der i årets løb udtrykt et stort ønske om at få 
iværksat forskellige tværregionale arrangementer. Tidligere har der stort set kun været tale om 
Webinarer. I 2016 kan nævnes Climate Planet både i Aarhus og København, hvor der deltog op 
mod 900 IDA medlemmer med ledsager, og Technomania på hi messen, hvor der var 4.403 
deltagere på IDAs forskellige aktiviteter. 
 

Endvidere er der i KUR indledt samtaler med IDA Privat og IDA Offentlig med henblik at kunne lave 
fælles arrangementer til gavn for medlemmerne. Det forventes, at disse samtaler vil udmønte sig i 
flere konkrete aktiviteter i det kommende år. Der er også indledt samataler med AR (Ansattes Råd) 
med henblik på et øget samarbejde omkring aktiviteter på arbejdsvilkårsområdet 
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(KompetenceForum) og mulige samarbejdsformer mellem regionerne og VGerne på de lokale 
virksomheder. 
 

6. Medvirke til at pleje kontakten til det lokale erhvervsliv, 
studenterorganisationerne og uddannelsesstederne 

 

Det er et ønske fra IDA, at regionsrådet har en god kontakt til det lokale erhvervsliv, dels for at være 
velorienteret om den aktuelle ingeniørsituation i regionen, men også for at kunne være IDAs talerør 
ind i de lokale erhvervsorganisationer og firmaer. 
 

IDA Nordsjælland har et formelt samarbejde med C4 i Hillerød og Gribskov erhvervsråd. Desværre 
har transformationsprocessen i regionsrådet taget meget tid fra dette udadrettede arbejde, der 
varetages at regionens erhvervsudvalg – og som forventes intensiveret i 2018, så man bl.a. får en 
dialog med alle erhvervsråd i regionen. 
 

Kontakten til de studerende på DTU varetages af den fagtekniske klynge. Der har i årets løb været 
afholdt en række møder med studenterrepræsentanterne, og der er taget initiativ til en række 
arrangementer for de studerende. Fremover vil studenterrepræsentanterne blive mere involveret i 
det regionale samarbejde i forsøget på, at få etableret relationer og netværk mellem regionens 
medlemmer og de studerende. 
 

Der har været afholdt et par møder med forskellige afdelinger på DTU med henblik på et tættere 
samarbejde omkring arrangementer, hvor ekspertisen på DTU kan komme i spil til gavn for IDAs 
medlemmer. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal realisere disse planer. 
 

7. Varetage IDAs regionale informationsvirksomhed 
Det er et ønske fra IDA, at regionen har en god kontakt til de lokale medier og gennem dem kan 
være med til at føre IDA synspunkter på banen. 
 

Der er i 2017 opnået 2 mediegennemslag på det regionale område med omtaler i Frederiksborg 
Amts Avis. 
 

Informationsvirksomheden foregår også ved de møder formanden har haft med erhvervs-
organisationerne og en række virksomheder. 
 

Afslutning 
Ud over de nævnte aktiviteter har regionen også et samarbejde med Tekniska Föreningen i 
Helsingborg og der er fortsatte drøftelser med Sveriges Ingjörer, Distrikt Skåne om et samarbejde 
hen over Øresund. 
 

2017 har været et krævende år for regionsrådet, hvor arbejdet med transformationen at regionens 
selvopfattelse, organisering og arbejdsmetode har taget meget tid og krævet mange møder. 
 

Regionsrådet skal have stor tak for den ihærdighed, der er lagt i at få skabt en organisering, som i 
større stil tilgodeser morgendagens udfordringer omkring medlemmernes interessevaretagelse på 
det regionale plan. 
 

IDAs administration – især netværkskoordinator Henriette Bloch Vejbæk - regionsrådet og alle 
aktive i region Nordsjælland skal alle have en stor tak for indsatsen i 2017. 
 
 

Marts 2017    
Dan Skov 
Formand 
IDA Nordsjælland 




