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Beretning for IDA Offentlig 2020-2021 
For perioden maj 2020 – maj 2021 

 

På grund af Corona-krisen blev delegeretforsamlingen i 2020 udskudt til november 2020. Denne beretning 

indeholder et lille overlap og dækker perioden fra maj 2020. 

 

Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen for IDA Offentlig har i perioden holdt 9 bestyrelsesmøder, TR-konference og delegeretforsam-

ling. 

Udover de daglige driftsopgaver med OK forhandlinger, behandling af såvel ansøgninger om TR-sikring, an-

søgninger om tilskud til lokale arrangementer, ansøgninger om økonomisk støtte til særlige indsatsområder 

samt repræsentation i diverse interne og eksterne politiske råd og udvalg har bestyrelsen i beretningsperio-

den beskæftiget sig med følgende: 

 

I november 2020 udtrådte Peter Szabo af bestyrelsen for IDA Offentlig. Kim Faldborg er efterfølgende ind-

trådt i den vakante plads. 

 

Bestyrelsen for IDA Offentlig er sammensat som følger: 

 

Carsten Eckhart Thomsen (formand) KU 

Anders Bjerg Frederiksen (næstfm) Region Midtjylland 

Michael Lykke Paaske  Ringsted Kommune 

Lone Randi Faber Region Hovedstaden 

Finn Jensen DSB 

Søren Ærendal Mikkelsen Københavns Kom-

mune 

Karsten Lade Kold College 

Bjarne Bach Nielsen Vejdirektoratet 

Hanne Nielsen Region Syddanmark 

Jesper Pelck Esbjerg Kommune 

Kim Falborg Statens administration 
 

 

 

 

Delegeretforsamling november 2020 

 

Delegeretforsamlingen blev afviklet i direkte forlængelse af TR-Konferencen og valgte følgende suppleanter 

til bestyrelsen for IDA Offentlig: 

 

1.Kim Faldborg Statens administration 

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

3.Malene Matthison-Hansen Gladsaxe Kommune 

4.Carsten Dittrich Syddansk Universitet 

5.Viggo Lemche  Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
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TR-konferencen 2020 
 

TR Konferencen blev som noget nyt gennemført som en hybrid – et arrangement med deltagere, der var fy-
sisk fremmødte og deltager, der var med på skærmen virtuelt. 
 

Jakob Torfing, forsker i Turbulens, RUC kiggede ind fremtidens krav til embedsværket, da samfundet i sti-
gende grad rammes af komplekse og uforudsigelige problemer, hvorfor der er behov for robuste løsninger, 
som tillader fleksible tilpasninger set i lyset af læring og ny udvikling, og som gør det muligt at udnytte opstå-
ede muligheder til at gå i nye retninger.  

  
Rådgiver Birgitte Nortvig havde inviteret Bjarne Holm Markussen, direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune, for 
at få et kig ind i ledelsens tanker og ideer om den nye TR-rolle. Bjarne Holm Markussen anbefalede en åben 
og positiv dialog, hvor man kan tale om det der rører sig i organisationen inden det udvikler sig til noget stort 
og alvorligt. 
 
Thomas Geuken, partner i Institut for Fremtidsforskning præsenterede hvordan megatrends påvirker vores 
arbejdsliv og forandrer vores arbejdsplads dramatisk, som Corona gør i øjeblikket. Han understregede, at vi 
bliver nødt til at udvikle vores mindset og skillset samt indrette et arbejdsliv, der kan håndtere de udfordrin-

ger vi bliver mødt med.  
  
Fredagen stod i OK21 forhandlingernes tegn, hvor Nana Wesley Hansen gav en optakt til de kommende 
OK21 forhandlinger. 
 

Nana Wesley Hansen, Lektor FAOS præsenterede de tværgående temaer:  

Løn, reguleringsordning  

Seniorvilkår, seniorpolitik  

Kompetenceudvikling (ny teknologi)   
Arbejdsmiljø (arbejdsintensivering, arbejdstid)  

  
Konferencen blev afsluttet med drøftelser i TR-værksteder om Trivsel, Den nye TR-Rolle og OK21. 
 

Politisk samarbejde i IDA 
 

Ansattes Råd 

I Ansattes Råd har bestyrelsen for IDA Offentlig været repræsenteret ved Carsten Eckhart Thomsen som 

talsperson. Der har i det forløbne år været lagt et stort og engageret arbejde i at varetage de offentligt an-

satte IDA-medlemmers løn- og ansættelsesmæssige interesser bedst muligt i Ansattes Råd. 

 

IDA-FHO 

Internt i IDA varetages det overenskomstforberedende arbejde i forhandlingsudvalget IDA-FHO, og her har 

bestyrelsen for IDA Offentlig været repræsenteret ved: Carsten Eckhart Thomsen, Anders Bjerg Frederiksen, 

Karsten Lade, Jesper Lundstrøm (Ddl).  

Formand for udvalget er formand for Ansattes Råd Morten Thiessen. 

I forlængelse af IDAs Strukturarbejde på Vilkårsområdet har Ansattes Råd efter indstilling fra bestyrelsen for 

IDA Offentlig besluttet at nedlægge IDA-FHO pr. 30. september 2020 og tilbageføre kompetencen til IDA Of-

fentlig. 

 

Lønstatistikudvalget: 

IDA Offentlig har i IDAs Lønstatistikudvalg været repræsenteret ved: 

Thorkild Vestergaard og Carsten Eckhart Thomsen 

 

Overenskomstforhandlinger OK21 
 

Overenskomstforhandlingerne blev som forventet svære og præget af Coronakrisen og den økonomiske si-

tuation i Danmark. Den økonomiske ramme for forligene bærer da også præg af dette, men betyder 
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dog, at IDAs statslige ansatte medlemmer kan se frem til generelle, aftalte lønforbedringer på 4,42 procent 

over tre år. For IDAs kommunalt og regionalt medlemmer er der aftalt generelle lønforbedringer på 5,02 pro-

cent over tre år. Det er over den forventede prisudvikling 

   

IDAs hovedkrav blev dermed indfriet – medlemmerne er sikret reallønsstigninger og har garanti for, at løn-

nen følger lønudviklingen for privatansatte. 

  

I det statslige forlig er der derudover flere gode elementer i aftalen, bl.a. på universiteterne og undervisnings-

området samt for seniorerne. Det er ligeledes aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så IDAs 

medlemmer fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.   

   

I det kommunale og regionale forlig kan fremhæves arbejdsmiljøindsatsen med nye uddannelser i psy-

kisk arbejdsmiljø. Der bliver desuden sat fokus på værdien af at inddrage medarbejderne i den grønne om-

stilling på arbejdspladserne.  

 

Medlemsvendte aktiviteter 
 

E-learning kursus om personlig effektivitet 
IDA Offentlig har i samarbejde med IDA Privat udbudt to e-learning kurser med fokus på trivsel.  
Formålet med kurset var at give den enkelte simple og brugbare redskaber til at indrette sin arbejdsdag mere 
effektivt på, og som igen kan danne grundlag for den enkelte til at skabe bedre resultater og endda barbere 
tid af sin arbejdsdag. 1.536 medlemmer af IDA har gennemført kurset.  
 
 
Boost your work - kill the noise and use music  
IDA Offentlig har i samarbejde med IDA Privat gennemført kurset, der lærer den enkelte at udnytte hvordan 
lyd påvirker hjernen og hvordan musik kan bruges målrettet til at få bedre koncentration, større effektivitet og 
skabe større trivsel i arbejdslivet. 610 medlemmer af IDA har gennemført kurset.  
 
IDA Podcasts  
I samarbejde med IDA Privat har IDA Offentlig fået produceret en række podcasts om, hvordan medlem-
merne skulle forholde sig som følge af Coronanedlukningen i marts. Der blev produceret 4 podcasts, der 
blev delt via platformen Soundcloud https://soundcloud.com/ida-podcast.  De 4 podcasts er tilgængelige på 
ida.dk: 
-    Lønnen udebliver – aflyttet 638 gange  
-    Aftale om arbejdsfordeling – aflyttet 488 gange  
-    Ferie, fleks og afspadsering – aflyttet 594 gange  
-    Alternativer til opsigelse – aflyttet 383 gange  
 
Særlige fokusområder 

IDA Offentlig har bevilget tilskud til følgende indsatsområder: 

 

Bestyrelsestræning 

I beretningsperioden har tre virksomhedsgrupper/akademikerklubbers bestyrelser deltaget i bestyrelsestræ-
ning. Den ene bestyrelse gennemgik grundforløbet, hvor samarbejdet internt i bestyrelsen blev udviklet, og 
hvor de internt i bestyrelserne fik sat en fælles retning og fik skabt overblik over opgaver og ansvar. Herud-
over blev der sat fokus på de gode relationers betydning for samarbejdet. De to øvrige bestyrelser har delta-
get i overbygningen på bestyrelsestræning. Her fik bestyrelserne et skræddersyet forløb, som var tilpas-
set virksomhedens aktuelle situation i et strategisk perspektiv. Tilbagemeldinger fra de deltagende bestyrel-
ser giver et tydeligt billede af, at bestyrelsestræningen inspirerer dem til at indtage en langt stærkere og 
mere professionel position, i forhold til både kolleger og ledelse.  
 

Bæredygtigt arbejdsliv  
IDA Offentlig følger udviklingen med IDAs Trivselsindsats og har i 2020 bidraget med finansiering af kon-
krete tiltag. 
Under første Corona nedlukning i foråret 2020 fyldte trivsel ikke så meget i rådgivningen. Under den nuvæ-
rende nedlukning kan vi fornemme at medlemmerne har det svært. Vores studerende oplever en stor grad af 
ensomhed, medlemmer der er alene og arbejder hjemmefra, føler sig socialt isoleret. Andre medlemmer skal 

https://soundcloud.com/ida-podcast


IDA Offentligs beretning 2020 - 2021  Side 4 

 

 

balancere en hverdag, hvor de både skal passe arbejdet og børn i hjemmeskole. Uvished om virksomheder-
nes fremtidsmuligheder, omstruktureringer, fyringer og den underliggende bekymring om pandemiens 
mange bivirkninger på fysisk og mental sundhed tærer nu på alle.  Trivselsindsatsen i IDA har derfor fået 
en flyvende start og udvides med endnu en arbejdslivskonsulent.    

Indsatsen har generelt gennemført en række tiltag:  
 

- 1:1 trivselssamtaler  
Et tværgående trivselsteam med konsulenter fra karriere og Jura og Arbejdsvilkår har udviklet og 
kvalificeret samtaleredskaber så de i højere grad er i stand til at give vejledning til stressramte med 
lemmer.   
Ny kategori i kontaktformularen så medlemmer kan ønske rådgivning om stress og arbejdsmiljø.   

- Kurser  
Trivsel under forandring for tillidsvalgte   
2½ dages kursus for tillidsvalgte, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter blev afholdt 
delvist fysisk og delvist virtuelt.   

- Studerende og PhD studerende  
IDA LYD - stemmer fra dit studie - IDA for studerende. Artikler om corona-angst, gode studievaner 
under nedlukning, undgå stress på studiet, sæt gang i lykkehormonerne mfl.   
Der er udviklet og gennemført virtuelle workshops: ”Kom godt i gang med din Ph.D” for 70 deltagere 
og  ”Get a good start with you Ph.D.” med 25 deltagere.   

- Tilbud til tillidsvalgte (VG/AK, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter  
Workshop i bisidderfunktionen  
Webinar om trivsel under genåbning  
Trivsels- Topmøde - Arbejdsfællesskaber i trivsel – en opgave for ledere og tillidsvalgte. Kompeten-
cegivende kursus for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR. 80 tillidsvalgte og ledere 
deltog  
Kursus i at forebygge og håndtere krænkende handlinger for tillidsvalgte og ledere. 1 dag afviklet d. 
4. februar md 28 deltagere, HR-konsulenter, ledere og tillidsvalgte 2. dag afvikles d 7. april  
Webinar om krænkende handlinger   

- Ledere  
Med udgangspunkt i IDAs lederanalyse fra 2020 arbejdes der med et pilotforsøg med et kursus for 
ledere i trivsel.   

- Kommunikation og redskaber  
Temaside om arbejdsliv https://ida.dk/raad-og-karriere/temaer/arbejdsliv   
Temaside om det bæredygtige studieliv https://studerende.ida.dk/studieliv/  
Test af to digitale trivsels-apps fra eksterne udbydere. Kvalitativ evaluering.   
2. oplag af bogen ”Den lille guide til et (næsten) stressfrit liv” samt engelsk udgave af bogen Fortsat 
øget udgivelsesfrekvens af ”Tillidsposten” ca. hver 14. dag.   
Videoer og artikler om indretning af hjemmearbejdsdagen, mental og fysisk sundhed under co-
rona mm.     
 

Kurser for tillidsvalgte  
Indholdet i uddannelsen skal hele tiden følge med de behov, de tillidsvalgte har. Tilfredsheden med kurserne 
samt ønsker og behov for nye kurser danner grundlag for løbende udvikling af udbuddet.  
 

Netværk i IDA Offentlig 

 

IDA Offentlig har seks netværk, der fungerer som rum for erfaringsudveksling og videndeling. Netværkene er 
sammensat på tværs af brancher og for nogen geografi og de mødes op til 4 gange årligt. I netværkene drøf-
ter man i fortrolighed de temaer, der vedrører løn- og ansættelsesmæssige vilkår, som Ny løn, lokale lønfor-
handlinger, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering, udflytning, masseafskedigelser. Alle temaer, hvor de til-
lidsvalgte involveres.  
I beretningsperioden har Corona-situationen gjort det vanskeligt at mødes og udveksle erfaringer, hvorfor 
IDA Offentligs bestyrelse sammen med IDAs sekretariat arbejder på en virtuel løsning med en IT platform, 
som både nu og fremadrettet kan understøtte møder og vidensudveksling i netværkene.  
 

  

https://studerende.ida.dk/ida-lyd-stemmer-fra-dit-studie/
https://ida.dk/raad-og-karriere/temaer/arbejdsliv
https://studerende.ida.dk/studieliv/
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IDA Offentligs netværk har følgende kontaktpersoner:  

Netværk Kontaktperson  
Netværk Sjælland Lone Randi Faber, LRF@m.ida.dk  
Netværk Stat (undervisning undtaget) Dan Delcomyn Christensen, dan@naviair.dk  
Netværk Undervisning Carsten Eckhart Thomsen cet@sund.ku.dk   
Netværk Nord/Midtjylland Anders Frederiksen, andefr@rm.dk   
Netværk Stat Nordjylland Kim Falborg, KIFA@statens-adm.dk 

Netværk Fyn/Syd Jesper Olkjær Edlefsen, joe@vandcenter.dk  

 
Sagstal og tilfredshed 

 
IDAs juridiske rådgivningsydelser er fortsat meget efterspurgte. IDA Offentlig følger med i sagsantal og med-
lemmernes tilfredshed.  

 
 

  
  

http://ida.dk/content/ida-tr-netvaerk-sjaelland
mailto:LRF@m.ida.dk
http://ida.dk/content/ida-tr-netvaerk-stat
mailto:dan@naviair.dk
http://ida.dk/content/ida-tr-netvaerk-undervisere
mailto:cet@sund.ku.dk
http://ida.dk/content/ida-tr-netvaerk-midtnord
mailto:andefr@rm.dk
mailto:KIFA@statens-adm.dk
http://ida.dk/content/ida-tr-netvaerk-syddanmark
mailto:joe@vandcenter.dk
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Perspektivering: 

I det kommende år vil bestyrelsen for IDA Offentlig udover fortsat at varetage IDA-medlemmernes løn- og 

ansættelsesmæssige interesser, herunder følge udviklingen på arbejdsmarkedet. Arbejdet med organisati-

onsgraden på de offentlige arbejdspladser videreføres. Derudover vil bestyrelsen fortsætte samarbejdet på 

tværs af IDA i forhold til IDA Offentligs mærkesager. Endelig vil bestyrelsen fortsat arbejde for at styrke med-

lemmernes kompetenceudvikling og sikre gode arbejdsvilkår. 


