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  Notat 
21. juni 2019 

Referat af 

Delegeretforsamling i IDA Offentlig  

Torsdag den 23. maj 2019 

på Hotel Imperial 

 

  

 

Formand for IDA Offentlig, Carsten Eckhart Thomsen bød velkommen til heldagsarrangement og 

delegeretforsamling i IDA Offentlig og satte punktum for en valgperiode på 3 år. Han takkede be-

styrelsen for en god indsats og et godt samarbejde, og han satte særligt fokus på nogle af de re-

sultater, som bestyrelsen har skabt i perioden. 

 

Carsten Eckhart Thomsen bød velkommen til arbejdslivsforsker Anders Buch. 

 

Teknologi i det moderne arbejdsliv v/arbejdslivsforsker Anders Buch. 
 

Anders Buch indledte med at understrege, at teknologi er et middel til at ændre livsbetingelser. 

Spørgsmålet er, hvordan det virker, og hvordan vi skal arbejde med det, og i den forbindelse er det 

nødvendigt at genskabe arbejdsmiløbegrebet. 

 

I forhold til det traditionelle arbejdsmiljø indgår fysiske påvirkninger, passive og isolerede individer, 

apparatfejl og ingen begreb om kontekst. Her taler man om at skærme mod det ydre med foran-

staltninger, der skal styrke det indre. 

Anders Buch fremhævede, at i forhold til præmisser for et nye arbejdsmiljøbegreb skal der ses 

på, at mennesker er sociale, aktive og forholder sig til hinanden, og herudover er bevidste om, at 

teknologien medierer, hvordan vi forholder os til hinanden. Vi tolker vores situation – det fysiske og 

psykiske er sammenflettet – og det er konteksten, der betyder alt. 

I forhold til praksisarkitekturen er det vigtigt at kigge på, hvad der er konsekvenserne af vores 

handlinger i stedet for, at vi lader os forblinde af intentionerne. For at mestre det, kræver det både 

tid og vilje og mange diskussioner. 

 

Der udspandt sig en lang diskussion om håndtering af teknologien. 
 
Carsten Eckhart Thomsen takkede Anders Buch for et nærværende og meget interessant oplæg 
og bød på frokost. 
 
Efter frokost bød Carsten Eckhart Thomsen velkommen tilbage med en særlig velkomst til ar-
bejdsmarkedsforsker Niels Warring 
 

 

Det prekære arbejdsmarked v/arbejdsmarkedsforsker Niels Warring 
 

Niels Warring takkede for inviationen og indledte sit oplæg med at understrege, at prekariseringen 
er en integreret del af kapitalismens udvikling, i forhold til et stigende ønske og behov hos arbejds-
tagere til fleksible og individuelle løn og ansættelsesforhold. Prekariseingen skaber usikkerheder i 
forhold til ansættelse, indtjening, vedligeholdelse af kompetencer og arbejdsmiljøet, en usikkerhed, 
der har konsekvenser for alle, også dem i faste stillinger. 
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Niels Warring orienterede om, at prekariseringen har konsekvenser på 3 niveauer: 
 
 Individuelt (usikkerhed, tab af kontrol, trussel på faglighed, ringe inddragelse i fællesskaber) 

 Arbejdspladsen (faldende kvalitet og faglighed, svækket ansvar, arbejdsmiljø, relationer, uens uddannel-

sesmuligheder) 

 Samfundsmæssigt (polarisering, faldende opbakning til institutioner, aftalesystemer opfanger ikke proble-

merne) 

 

Han understregede, at arbejdsmiljøet bliver udsat i forhold til kvalitet, inddragelse og diskontinuitet. 
 
Med henvisning til IDAs undersøgelse om atypisk beskæftigelse fra 2017 vovede Niels Warring at 
stille spørgsmål til, hvilken rolle fagforeningerne har eller skal have i forhold til de atypisk ansatte. 
 
Niels Warring sluttede med at stille følgende to spørgsmål til debat: 
 
”Er problemstillingerne vedrørende prekære arbejdsforhold relevante for jeres medlemmer (konse-
kvenser for individer, arbejdspladser og samfund)?” 
 
”Er der modsætninger mellem at understøtte individuelle løsninger (selvstændige, kombinatører, 
platformsarbejde) og kollektive strategier)?” 
 
Der udspandt sig en god debat. 
 
Carsten Eckhart Thomsen takkede Niels Warring for et spændende oplæg og for den gode de-
bat.  
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Delegeretforsamling i IDA Offentlig 
 

 
Ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmertællere. 

 

Carsten Eckhart Thomsen foreslog på bestyrelsens vegne at vælge Jens Heide til dirigent. Jens 

Heide blev valgt, herefter benævnt dirigenten. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at delegeretforsamlingen ifølge Vedtægt for IDA 

Offentlig er rettidigt indkaldt med mindst 28 dages varsel ved udsendelse af indkaldelse og forelø-

big dagsorden i form af annoncering i Tillidsposten den 21. marts 2019 og udsendelse af elektro-

nisk invitation de 25. marts 2019.  

 

Dirigenten konstaterede, at alle deltagere har taleret, mens kun delegerede kan deltage i eventu-

elle afstemninger.  

 

Herefter orienterede dirigenten om, at IDAs repræsentantskab har besluttet, at alle aktive i IDA 

skal være synlige på IDAs hjemmeside, som en del af foreningens ansigt udadtil. Han oplyste, at 

det af §6 stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt fremgår, at det er en forudsætning for at blive 

valgt i IDA, at medlemmet tiltræder, at IDA Offentliggør navn og e-mail på IDAs hjemmeside. 

 

Til stemmetæller foreslog dirigenten Viggo Lemche. Viggo Lemche blev valgt. 

 

 

Ad pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for IDA Offentligs delegeretforsamling. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke er foretaget nogen ændringer i forretningsordenen i den for-

gangne valgperiode. 

 

Han orienterede om, at bestyrelsen indstiller til, at forretningsordenen godkendes, som den forelig-

ger. 

 

Forretningsordenen for IDA Offentligs delegeretforsamling blev godkendt. 
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Ad pkt. 3. Godkendelse af dagsordenen 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med Vedtægt for IDA Offentligt § 

5, stk. 7.  

 
Herefter blev følgende dagsordenen godkendt: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Godkendelse af forretningsorden for IDA Offentligs delegeretforsamling 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Fra OK18 og frem mod OK21 
5. Beretning 2018 - 2019 
6. Fremlæggelse af regnskab for 2018 
7. Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2019 
8. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 2. maj) 
9. Valg af formand for en 3-årig periode 
10. Valg af 10 medlemmer til bestyrelsen for en 3-årig periode 
11. Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år 
12. Eventuelt 
 

 

Ad. pkt. 4. Fra OK18 og frem mod OK21 v/Carsten Eckhart Thomsen 

Carsten Eckhart Thomsen indledte med en kort gennemgang af resultatet af OK18 forhandlin-

gerne, som resulterede i procentuelle generelle lønforbedringer. Han orienterede om, hvordan det 

gik med IDAs 4 signaturkrav – Lokal lønddannelse, som ikke blev gennemført - Trivsel- og psykisk 

arbejdsmiljø, hvor der bl,a, på statens område lavede en frivillig lederuddannelse - Undervisning og 

universitetsområdet, hvor fokus især var på arbejdstiden, og hvor kravet skal medtages i 2021 – og 

endelig TR-området med bedre sikring af de tillidsvalgte. 

 

Carsten Eckhart Thomsen pegede frem mod 2021 og orienterede om, at processen allerede be-

gynder umiddelbart efter sommerferien, og at startskuddet med udvælgelse af temaer sker på IDA 

Offentligs TR-konference i november. Han forudså, at der vil være fokus på følgende temaer: 

Sikring af reallønnen,  

Lokal løndannelse,  

Arbejdstid generelt og på undervisningsområdet og  

Psykisk arbejdsmiljø. 

 

Der udspandt sig herefter en drøftelse blandt deltagerne, hvor især forhold om arbejdstid fyldte 

meget. 

 

Ad pkt. 5. Beretning 2018 - 2019 

 

Dirigenten gav ordet til formand, Carsten Eckhart Thomsen. 

 

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som er sendt ud sammen med indkaldelsen, og 

supplerede mundtligt med orientering om de hovedpunkter, som bestyrelsen har været optaget af 

det seneste år fra delegeretforsamlingen i foråret til TR-konferencen i efteråret og OK18 forhandlin-

gerne. Han orienterede om samarbejdet med Ansattes Råd og IDA Privat og oplyste, at bestyrel-

sen udover at være repræsenteret i diverse udvalg og grupper også har behandlet ansøgninger i 

TR sikringssager og indstiller til Ansattes Råd. Bestyrelsen følger ligeledes med i sekretariatets ar-

bejde i forhold til juridisk rådgivning, som på trods af en enorm stigning i antal sager, har en høj til-

fredshed hos medlemmerne.  Endelig orienterede Carsten Eckhart Thomsen, at grundlaget for 

den netop gennemførte survey blandt de offentlige TR og suppleanter var som et led i arbejdet 

med at støtte op om TR’enes arbejde ude på de lolkale arbejdspladser. 
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Dirigenten takkede formanden for beretningen. Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

 

Ad pkt. 6. Fremlæggelse af regnskab for 2018 

Dirigenten gav ordet til formand Carsten Eckhart Thomsen. 

 

Carsten Eckhart Thomsen gennemgik regnskabet for 2018, og orienterede om, at det samlede 

regnskab udviser et mindreforbrug på ca. kr. 100.000, som bl.a. skyldes, at der på driftsaktiviteter 

vedrørende bestyrelsesarbejdet har været et mindreforbrug, som fortrinsvis skal findes på bespa-

relser på bestyrelsesmøder, idet bestyrelsen har afholdt møder via skype, og dermed bl.a. sparer 

udgifter til rejseomkostninger. 

 

Carsten Eckhart Thomsen oplyste, at bestyrelsen med glæde har konstateret, at posten ”Finan-

siering af lokale medlemsaktiviteter” viser, at det er lykkedes at få alle de budgetterede midler ud at 

arbejde hos medlemmerne til lokale medlemsaktiviteter. 

 

Endelig orienterede Carsten Eckhart Thomsen om det store merforbrug under refussionsdæk-

kede lønomkostninger, som er et udtryk for at arbejdsgiverne på det kommunale område har fået 

øje på midlerne.  

 

Dirigenten takkede formanden for fremlæggelsen. Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

Ad pkt. 7. Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2019 

 

Dirigenten gav ordet til formand Carsten Eckhart Thomsen 

 

Carsten Eckhart Thomsen fremlagde budgettet for 2019.  

 

Carsten Eckhart Thomsen oplyste, at budgettet med udgangspunkt i regnskabet for 2018 var til-

passet til budget for 2019, dog var der skåret ned på driften til bestyrelsesmøder, og justeret op på 

de refusionsberettigede lønomkostninger, sidstnævnte dog kun til kr. 35.000, da budgettet var ble-

vet udarbejdet, inden man kendte det reelle forbrug i 2018. 

 

Dirigenten takkede for fremlæggelsen. Budgettet blev taget til efterretning. 

 

 

Ad pkt. 8. Indkomne forslag 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen indkomne forslag. 

 

 

Ad pkt. 9. Valg af formand for IDA Offentlig 

Dirigenten oplyste, at der i henhold til Vedtægt for IDA Offentlig § 6 skal vælges en formand for 

IDA Offentlig. Valgperioden er 3 år. 

 

Dirigenten henviste til sin indledende introduktion om, at repræsentantskab har besluttet, at alle 

aktive i IDA skal være synlige på IDAs hjemmeside, som en del af foreningens ansigt udadtil. Han 

oplyste, at det af §6 stk. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt fremgår, at det er en forudsætning 

for at blive valgt i IDA, at medlemmet tiltræder, at IDA Offentliggør navn og e-mail på IDAs hjem-

meside. 
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Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen i henhold til forretningsorden for IDA Offentligs dele-

geretforsamling § 5, stk. 2, skal fremsætte forslag til formandskandidat. 

 

Bestyrelsen foreslog Carsten Eckhart Thomsen. 

 

Dirigenten indhentede forslag til andre kandidater. 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater, og Carsten Eckhart Thomsen var 

dermed valgt til formand for 3 år. 

 

 

Ad pkt. 10. Valg til bestyrelse for IDA Offentlig 

Dirigenten oplyste, at der i henhold til Vedtægt for IDA Offentlig § 6 skal vælges 10 medlemmer til 

bestyrelsen. Valgperioden er 3 år. 

 

Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen i henhold til forretningsorden for IDA Offentligs dele-

geretforsamling § 5, stk. 5, skal fremsætte forslag til bestyrelseskandidater, så der kan vælges en 

repræsentativ bestyrelse. 

 

Bestyrelsen foreslog følgende 10 kandidater: 

 
Anders Bjerg Frederiksen Region Midtjylland 

Michael Lykke Paaske  Ringsted Kommune 

Lone Randi Faber Region Hovedstaden 

Finn Jensen DSB 

Søren Ærendal Mikkelsen Københavns Kommune 

Karsten Lade Kold College 

Bjarne Bach Nielsen Vejdirektoratet 

Hanne Nielsen Region Syddanmark 

Jesper Pelck Esbjerg Kommune 

Peter Szabo DTU 

 

 

Dirigenten indhentede forslag til andre kandidater. 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater, og alle 10 kandidater var dermed 

valgt til bestyrelsen for 3 år. 

 

 

Ad pkt. 11. Valg af 5 suppleanter for en 1-årig periode 
Dirigenten oplyste, at der i henhold til Vedtægt for IDA Offentlig § 6 skal vælges 5 suppleanter til 

bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Suppleanterne skal vælges i prioriteret rækkefølge. 

 

Dirigenten oplyste endvidere, at IDA Offentligs bestyrelse i henhold til forretningsorden § 5, stk. 7 

skal fremsætte forslag til suppleantkandidater, således at der sikres en funktionsdygtig bestyrelse. 
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Bestyrelsen foreslog følgende suppleantkandidater i prioriteret rækkefølge: 

 

Dirigenten indhentede forslag til andre suppleantkandidater. 

 

1.Kim Faldborg Statens administration 

2.Elif Tekin-Firat Københavns Kommune 

3.Carsten Dittrich Syddansk Universitet 

4.Niels Brejnbjerg Buch Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

5.Viggo Lemche  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

 
 

Dirigenten konstaterede, at følgende 5 suppleantkandidater hermed var valgt i prioriteret 

rækkefølge: 

 

 

Ad pkt. 12. Eventuelt 

 

Der udspandt sig en debat, herunder bl.a. om udfordringer med IDA.dk, hvor det for nogen er 

svært at finde materiale, og hvor lister over medlemmer fordelt på arbejdspladser er uoverskuelige 

med bl,a, mange ansættelsessteder. 

 

Carsten Eckhart Thomsen takkede for et godt og konstruktivt samarbejde til afgående bestyrel-

sesmedlemmer.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Carsten Eckhart Thomsen takkede dirigenten for god mødeledelse. 

 

Formand Carsten Eckhart Thomsen takkede for en god delegeretforsamling og bød på middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


