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Sådan bliver du delegeret
Valg til delegeretforsamlingen foretages i henhold til PROSAs 
vedtægter § 5, stk. 2 på lokalafdelingernes generalforsamlinger. 
Disse er annonceret i Prosabladet og på prosa.dk.

Endvidere indkaldes de ved udsendelse direkte til lokalafde-
lingernes medlemmer.

Elektronisk tilmelding via mail med link til netsite
Når du er blevet valgt som delegeret på lokalafdelingens gene-
ralforsamling, sker den praktiske tilmelding herefter via en mail 
med et link til et netsite, hvor du kan tilmelde dig fællestrans-
port, overnatning, og om du har specielle krav til forplejningen 
mv. Du vil blive instrueret om alt dette på generalforsamlingen, 
hvor du også oplyser din mailadresse. 

Delegeretforsamlingen er 
PROSAs øverste myndighed  
og afholdes hvert andet år
DF2020 afholdes på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41,  
2600 Glostrup i weekenden den 14.-15. november 2020

Af hensyn til den praktiske planlægning har hovedbestyrelsen 
besluttet, at alene delegerede, der er tilmeldt senest mandag 
den 2. november 2020 kl. 12, kan forvente service på ovennævn-
te punkter fra sekretariatet. 

Husk at meddele, hvis der sker ændringer i din deltagelse. 

Materiale til mødet
For at give medlemmer og de delegerede de bedste mulig-
heder for at forberede sig, er dette tillæg vedhæftet i dette 
Prosablad, som er udkommet i uge 41. Yderligere supplerende 
materiale bliver løbende lagt op på sitet: 
https://www.prosa.dk/df2020/indkaldelse-til-df2020/
fortroligt-materiale-til-delegeretforsamling/
Hvis du har forslag til arbejdsplanen, som du vil have behandlet 
på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hænde 
senest fredag den 30. oktober 2020 kl. 10.00. 

Overvejer du at stille op?
Vi vil gerne opfordre medlemmer, der vil stille op til valg på 
delegeretforsamlingen til tillidsposter, om at give sekretaria-
tet besked snarest muligt, så jeres navne kan offentliggøres. 
Det skal understreges, at der med denne praksis ikke er tale 
om en indskrænkning i adgangen til at stille op til valgene på 
selve delegeretforsamlingen, men blot et ønske om at give de 
delegerede den bedste mulighed for at forberede sig til mødet.

PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 
1606 København V, 
e-mail: prosek@prosa.dk, 
tlf.: 33 36 41 41

Fotograf: Lars Bertelsen

PROSABLADET
DF 20202 Velkommen



De sidste år har været en aktiv og handlingspræget periode for 
PROSA. Perioden har været præget af politiske diskussioner i 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, forsøg på organisering af 
privatansatte, politikudvikling og organisering af medlemmer-
ne i klimakampen, investering i PROSAs viden og ekspertise 
på it-arbejdsmarkedet, kortlægning af chikane og krænkelse 
af kvinder i it-faget samt professionel og højkvalificeret råd-
givning og medlemsservice. 

Derudover har perioden været præget af flere faglige konflik-
ter, hvor PROSA har kæmpet for ordnede og overenskomst-
mæssige forhold for it-professionelle på bl.a. IBM Odense.

COVID-19 pandemi –  
forandringer i samfundet og i PROSA
Den vildeste og mest uventede politiske begivenhed i peri-
oden har været udbruddet af den globale COVID-19 og den 
gryende økonomiske krise, som følger i kølvandet på den.
COVID-19 krisen har afsløret, at lande med et stærkt velfærds-
samfund klarer sig bedst i kriser. Men der har stadig været 
grupper i samfundet, der har stået uden for fællesskabet, og 
som har haft svært ved at modtage støtte. De, der står mest 
usikkert på arbejdsmarkedet, har ofte været ramt hårdest. Der-
for har PROSA fortsat og intensiveret sit arbejde imod usikre 
arbejdsforhold og engageret sig i debatten om, at velfærds-
samfundet skal kunne passe på alle borgere. Samtidig risikerer 
mange it-professionelle at blive kastet ud i arbejdsløshed. Her 
arbejder PROSA målrettet for politiske initiativer, som kan brin-
ge dem tilbage på it-arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Samtidig har COVID-19 krisen betydet endnu en trussel mod 
vores grundlæggende frihedsrettigheder. Overvågningstrus-
len har været stor, fordi partier og strømninger, som generelt 
ønsker øget overvågning, har kunnet bruge COVID-19 krisens 
legitime behov for smittesporing og den øgede bekymring 
i befolkningen som anledning til at foreslå yderligere ind-
skrænkning af vores frihedsrettigheder. Derfor har PROSA fulgt 

HB-beretning for delegeret-
forsamlingsperioden  
2018-2020

debatten nøje, og igen og igen kæmpet for at begrænse den 
unødvendige masseovervågning – både i debatten og blandt 
politikerne. 

PROSA selv reagerede med det samme på COVID-19 lockdown 
ved at sende sit personale hjem og aflyse fysiske arrangemen-
ter. Samtidig gik et stort arbejde i gang med at flytte møder 
og kurser over på online platforme. I kølvandet på lockdown 
har PROSA systematiseret erfaringerne med de nye møde- og 
kursusformer, så de bedste initiativer kan føres videre. Det er 
den klare erfaring, at der er en stor fremtid i landsdækkende, 
onlinekurser – også når COVID-19 krisen er forbi.

Samtidig har PROSA søsat en større annoncekampagne med 
det grundlæggende politiske budskab, at de kommende store 
kriser kalder på stærke fællesskaber, og med en opfordring til, 
at it-professionelle melder sig ind i PROSA. Kampagnen skal 
evalueres grundigt, men den skabte stor synlighed og en øget 
indmeldelsesfrekvens.

Genstart af Danmark –  
hvordan får vi gang i it-arbejdsmarkedet igen?
It har skiftet karakter. Også i kriser. Analyser af tidligere kriser 
viser, at it-medarbejdere var de første, der blev fyret, da krisen 
ramte. It blev anset som noget ekstra – en fernis – som kun-
ne undværes i en snæver vending. Sådan er det ikke nu. It er 
bygget tæt ind i alle processer i de fleste virksomheder og er 
en uundværlig del af det offentlige. Men det vaccinerer ikke 
it-arbejdsmarkedet imod arbejdsløshed i kriseperioder. 

Snarere betyder det, at it-arbejdsmarkedet opfører sig som 
andre sektorer. Det betyder, at PROSA skal kunne reagere med 
relevante forslag til en genopretning af it-arbejdsmarkedet, så 
det ikke glemmes i genopretningen af den danske økonomi 
– både fordi det varetager PROSA-medlemmers direkte inte-
resser, og fordi it kan sætte skub i økonomien mere generelt 
og føre nye job med sig.
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Derfor har PROSA haft tæt dialog med politikere for flere par-
tier og udviklet en genopretningsplan for it-arbejdsmarkedet, 
hvor vi foreslår bedre opkvalificering, fremrykning og intensive-
ring af offentlige it-investeringer, en ”Grøn-it”-investeringsplan 
og en række andre initiativer, som kan sætte skub i it-arbejds-
markedet i kølvandet på COVID-19s hærgen. Det er vigtigt, at 
vi får lydhørhed for initiativer, der får it-professionelle hurtigt 
i job, så der ikke er en større gruppe, som går arbejdsløs for 
længe og mister deres kompetencer. Derfor har dette emne 
haft vores politiske bevågenhed.

COVID-19 app – PROSA i maskinrummet
En helt konkret succeshistorie har været arbejdet med anbe-
falinger til en ny COVID-19 smitteapp, som skal kunne opspore 
smitte og underrette alle, som har haft kontakt til smittede 
borgere, uden at den sætter privatlivet over styr og indfører 
masseovervågning ad bagvejen. Her spillede PROSA tidligt 
ind med vores anbefalinger til sådan et it-system, og vores 
overvejelser og ekspertise dannede baggrund for lovarbejdet 
i de relevante folketingsudvalg. Sideløbende har vi argumen-
teret for vores ”privacy-by-design”-model i en række indlæg 
i debatten. Resultatet blev, at den færdige app har lagt sig 
tæt op ad PROSAs anbefalinger til funktionaliteten. Det er et 
godt eksempel på PROSAs store muligheder for at få konkret 
indflydelse på den førte politik. 

Medlemskab og arbejde  
i Fagbevægelsens Hovedorganisation 
PROSA var med til at stifte den nye hovedorganisation – Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation (FH). Derefter har PROSA både 
trukket systematisk på hovedorganisationens arbejde og viden 
– ligesom PROSA har lagt et anseeligt strategisk arbejde i at 
påvirke organisationen på en række af sine kardinalholdninger.

Hovedindtrykket af arbejdet er positivt. FH ligger inde med 
en større analysekapacitet end PROSA og har derfor indsigter 
og analyser i forbindelse med aktuelle politiske begivenheder, 
som det ville være vanskeligt eller umuligt for PROSA at løf-
te selv. Særligt under COVID-19 krisen er det blevet tydeligt. 
FH var orienterede dagligt om den aktuelle politiske tilstand, 
strategiske overvejelser, deres næste skridt og hvilke politiske 
værdier, der var styrende for arbejdet. De var nede i detaljen 
og inde i de politiske principper, og her gav medlemskabet 
stor værdi til PROSA, fordi FH kompetent løftede en opgave, 
som PROSA aldrig ville have haft kapaciteten til at løfte selv. 
Det samme gør sig gældende på andre områder.

PROSA forsøger på sin side at påvirke FH’s holdning til præ-
kære ansatte, ligestilling, økonomi, arbejdsmarked, uddan-

nelse, arbejdsmiljø og meget andet. Her bliver der lyttet, og 
PROSAs   holdninger bliver taget alvorligt. Samtidig kan man 
godt mærke, at det er en organisation med stor forskel i med-
lemsstørrelsen. Det betyder, at det nogle gange er de største 
organisationer, som bestemmer dagsordenen. Det arbejder 
vi kontinuerligt med at ændre.

Konfliktvarsel på IBM
Som fagforening er arbejdet for gode og trygge løn- og arbejds-
vilkår og en retfærdig behandling af it-folk på arbejdsmarkedet 
helt afgørende for PROSA. Det kræver gode overenskomster 
og en stor overenskomstdækning af it-arbejdsmarkedet. Der-
for er PROSA altid opmærksom på de tricks og finter, som 
dele af arbejdsgiverne benytter for at undgå overenskomster.

IBM i Odense overtog gennem en virksomhedsoverdragelse 
en større gruppe medarbejdere fra KMD og Tech Mahindra, 
som mistede deres overenskomst i forbindelse med overdra-
gelsen. Finten er i trit med loven, men naturligvis rejste PROSA 
i samarbejde med HK straks overenskomstkrav for de pågæl-
dende medarbejdere.

Efter længere tids arbejdsretlige trakasserier endte kravet om 
overenskomst overfor IBM hos PROSA alene, og kravet blev, 
på foranledning af medarbejderne på IBM i Odense, fulgt op 
af et konfliktvarsel fra PROSA efter, at IBM afviste overens-
komstkravet.

Hele forløbet endte med, at medarbejderne kom på overens-
komst, som var målsætningen med kampen. Dog endte de 
på en overenskomst med HK Privat, der har en landsover-
enskomst med DI, hvor IBM er medlemmer.

Hele forløbet viser dog med al tydelighed, at en vedholdende 
indsats blandt medlemmerne kan føre til et resultat, der giver 
basis for en stærkere stilling på arbejdspladsen og dermed 
også større indflydelse på egne vilkår.

Samtidig kæmper vi imod, at virksomhederne skal have mu-
lighed for at skille sig af med overenskomster gennem en 
virksomhedsoverdragelse. En regel, som viser sig, som et hul 
i lovgivningen og et angreb på et organiseret arbejdsmarked.

Privat overenskomst 2020
De private overenskomster blev fornyet i foråret 2020. PROSA 
sad med i FH’s centrale forhandlingsudvalg og var med til at 
definere hvilke krav, der skulle prioriteres, til fordel for med-
lemmerne. Hovedmålene var styrkelse af fritvalgsordningen 
og lønstigninger.
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De fleste overenskomster blev indgået, inden COVID-19 sat-
te ind, men forløbet omkring afstemningen blev i høj grad 
præget af sammenfaldet med COVID-19 krisen, men det er 
PROSAs vurdering, at det var godt, at overenskomsten var i 
hus, før krisen for alvor meldte sig. 

Fornyelsen af vores egne overenskomster på det private om-
råde ligger helt i tråd med de aftaler, der blev indgået på de 
toneangivende landsoverenskomster.

Kvinder i it – kampen imod  
chikane og krænkelser i it-faget
PROSA har udviklet to omfattende rapporter af forholdene for 
kvinder i it-faget – både på studierne og på arbejdspladser-
ne. Resultaterne er desværre nedslående. Derfor har PROSA 
arbejdet for at udbrede kendskabet til problemerne med 
krænkelser og seksuel chikane i it-faget. I løbet af perioden har 
PROSA opstartet kvindenetværk i Odense og Aarhus, har haft 
foretræde for ligestillingsudvalget, forsider i kultursektionen i 
Berlingske, møder med flere ordførere og tæt kontakt med 
uddannelsesministeren om ligestillingsproblemerne i it-faget.

Strategien har været at udbrede debatten mest muligt og 
samtidig skabe tætte alliancer med politikere, uddannelser 
og arbejdsgivere for at styrke opbakningen til vores løsninger. 
Hvis it-faget skal være et fag, der appellerer bredt til alle, så skal 
vi gøre det væsentligt bedre til at behandle kvinder. Særligt er 
det bekymrende, at chefer og undervisere står for en stor en 
andel af chikanen.

Der er stadig meget at gøre. Rapporterne viser både dybt al-
vorlige problemer med chikane og en kultur på flere it-studier 
og arbejdspladser, hvor kvinder simpelthen ikke tages alvorligt 
for deres faglighed og allerede på et tidligt tidspunkt i deres 
studier og karriere presses væk fra programmering og andre 
”tekniske” dele af it-faget og hen imod kommunikation, formid-
ling og relationsopbyggende arbejde. Den tendens er giftig for 
faget, hvis vi skal have alle talenter i spil. Derfor er der et stort 
arbejde foran os i at få institutioner, arbejdsgivere og politikere 
med i forandringen, så vi kan få et rummeligt it-fag for alle.

Arbejdsmarkedsundersøgelse –  
klogere på it-arbejdsmarkedet
It-arbejdsmarkedet er i konstant udvikling og har altid ændret 
sig hurtigt. Derfor er det afgørende for PROSA at have opdate-
ret og dybdegående viden om forholdene på it-arbejdsmarke-
det. Det er årsagen til, at PROSA i sidste delegeretforsamlings-
periode har foretaget en grundig analyse af it-arbejdsmarkedet 
i samarbejde med konsulentbureaet Analyse & Tal. Analysen 

har fokuseret på lønniveau, uddannelsessammensætning, gra-
den af usikkerhed, typiske karriereveje og virksomhedernes 
økonomiske og ansættelsesmæssige situation på it-arbejds-
markedet. Den har bidraget med afgørende nye indsigter og 
kvalificeret vores forståelse af it-arbejdsmarkedet, som det ser 
ud nu. Forskellen mellem undersøgelsen og vores lønstatistik 
er, at undersøgelsen dækker hele it-arbejdsmarkedet – og ikke 
alene vores medlemmer. Derfor giver den os adgang til at lave 
analyser af potentielle medlemmer såvel som eksisterende 
medlemmer og sammenholde de to.

Undersøgelserne gentages de næste år, og vi kan således følge 
udviklingen på it-arbejdsmarkedet år for år. Undersøgelsen 
bruges som anledning til, en større strategisk analyse og udvik-
ling af vores organiseringsarbejde og politiske arbejde. Samti-
dig er den anledning til, at PROSA flytter sig mere centralt ind 
på mediescenen og bliver en central aktør, når det kommer til 
at udtale sig om it-virksomheder og it-arbejdsmarkedet – både 
specifikt og generelt.

Samtidigt udmøntes arbejdet i et dashboard, hvor medlem-
merne, på en overskuelig og helt brugervenlig måde, kan få 

Fotograf: Ole Hoff-Lund

PROSABLADET
DF 2020 5Beretning



indblik i, hvad Danmarks Statistik siger om lønniveau, jobsik-
kerhed og karriereveje for deres jobområde. Den kan findes 
på: https://joboverblik.prosa.dk/

Grøn it og Broen til fremtiden –  
nye politiske horisonter?
Klimaforandringerne er blevet det vigtigste emne på dansker-
ne politiske dagsorden. I de sidste år er PROSA også begyndt, 
så småt, at afdække og udvikle grønne perspektiver på arbej-
det som fagforening og på it-politikken. Der er meget politisk 
arbejde foran os på det grønne område. Foreløbigt har PROSA 
været medinitiativtager i det fælles initiativ mellem fagbevæ-
gelsen og de grønne organisationer – ”Broen til fremtiden”. Her 
har PROSA udviklet en skitse til politikoplæg på ”Grøn-it” og 
samlet relevante eksperter og debattører på området, som 
stadig er et nyt politisk område.

Modstand imod overvågningspakken
På overvågningsfronten har det været en dybt bekymrende 
DF-periode. Flere partier har intensiveret deres støtte til mas-
seovervågningen, og det er foreløbig kulmineret i udtalelser fra 
justitsminister Nick Hækkerup om, at ”overvågning er lig med 
frihed” og fra statsminister Mette Frederiksen om, at hun ”mas-
sivt vil øge overvågningen”. Konkret kom det til udtryk i en så-
kaldt ”Trygheds- og sikkerhedspakke”, som ville øge videoover-
vågningen i samfundet markant, og som tydeligvis var et skridt 
i retning af at bane vejen for automatiseret ansigtsgenkendelse i 
det danske samfund. PROSA har afholdt aktivistmøder om em-
net, undervist i implikationerne af ”sikkerhedspakken”, skrevet 
flere indlæg og støttet aktivistkræfter i at bekæmpe den meget 
vidtgående overvågning. Initiativerne har hver især haft stor 
succes, men arbejdet imod masseovervågningen er et langt sejt 
træk, når den er støttet af så stort et folketingsflertal.

Skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
På baggrund af henvendelse fra ”en eller flere whistleblowe-
re” kom det til Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) 
kendskab, at Forsvarets Efterretningstjeneste var præget af 
en ”uhensigtsmæssig legalitetskultur”, hvor danske borgere 
har været uretmæssigt overvåget, FE har hemmeligholdt den 
uretmæssige overvågning fra TET og er endda gået så vidt at 
overvåge en medarbejder fra tilsynet selv.

PROSA har kendt til – og advaret imod – det demokratiske og 
ressourcemæssige underskud i tilsynet med efterretningstje-
nesterne i årevis. Derfor kommer det heller ikke bag på nogen 
i PROSA, at FE har udvekslet oplysninger om danske borgere 
med udenlandske efterretningstjenester som National Securi-
ty Agency (NSA).

Det gør dog ikke skandalen mindre. Vi har at gøre med et hi-
storisk tillidsbrud mellem den demokratiske retsstat og den 
danske efterretningstjeneste. Derfor reagerede PROSA også 
med det samme.

PROSA sad på debatten med en pressemeddelelse, et dags-
ordensættende debatindlæg i Politiken – avisen med landets 
mest læste debatsektion og en medieoptræden i ”Orientering” 
på P1 hos Danmarks Radio. PROSA følger stadig sagen tæt og 
regner, i skrivende stund, med at lancere et samlet bud på en 
demokratisk reform af Tilsynet med Efterretningstjenester-
ne og Forsvarets Efterretningstjeneste, som sikrer, at vi ikke 
kommer til at stå med en ny skandale igen om få år, men at vi 
kan regne med, at de fælles demokratiske spilleregler bliver 
overholdt – også af efterretningstjenesterne. 

PROSAs pensionsordning i udbud
SEB, som PROSA tidligere har haft sin pensionsordning hos, 
er blevet fusioneret med Danica Pension. Det betyder, at de 
har overtaget den kollektive ordning, som PROSA tilbyder vo-
res medlemmer. Det har yderligere givet anledning til at få 
foretaget en konkret vurdering af, hvilke pensionsselskaber, 
som leverer bedst på de krav, vi har til vilkår, medlemsservice, 
etik, investeringsportefølje og løbende dialog. Arbejdet foregår 
stadig, men det tegner til, at vi kommer til at flytte pensions-
selskab for at finde et bedre match, så vi fortsat kan tilbyde 
vores medlemmer en stærk pensionsordning.

Oprettelse af ny uddannelse i it-arkitektur
It-arbejdsmarkedet flytter sig konstant, og det bør hele tiden 
give anledning til at analysere og reflektere over, om de ek-
sisterende it-uddannelser er de rette til at løse de opgaver, 
som samfundet står over for. I PROSA har vi længe, i samar-
bejde med Erhvervsakademi Aarhus, arbejdet på en spritny 
3½-årig professionsbachelor indenfor it-arkitektur, som skal 
matche de behov, som vi hører fra virksomhederne, og de 
problemer, vi står over for som samfund. Uddannelsen blan-
der programmeringsfaglighed, arkitektfaglighed og sætter it 
i en kontekst. Efter et længere og intensivt udviklingsforløb 
og nogle omgange i det politiske maskineri er den endelig 
blevet godkendt af ministeren. På den måde former PROSA, 
helt konkret, fremtidens it.
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Efter sidste delegeretforsamling november 2018 samlede Re-
daktionsudvalget sig med Michael Harly som formand og re-
daktionen med Ole Hoff-Lund som ansvarshavende redaktør 
og Stine Nysten som fast journalist.

Efter aftale udkom januar-nummeret 2019 ikke, da der efter 
en bruger- og formålsanalyse skulle samles ressourcer til et 
gennemgribende redesign og modernisering af bladet. Der-
til kom, at bladet samtidigt indledte samarbejde med et nyt 
designbureau. Dette både af tekniske og økonomiske grunde.

Da Michael Harly efter sommerferien 2019 forlod udvalget, 
valgte Redaktionsudvalget Christian A. Christensen som ny 
formand.

Det første nummer med det nye design blev nr. 2/2020, og 
det er generelt blevet godt modtaget både internt i PROSA 
og blandt vores samarbejdspartnere.

COVID-19 situationen påvirkede hele PROSA som organisation, 
og der opstod et øget behov for digital kommunikation i form 
af nyhedsbreve og information, samtidig med at bladet fort-
sat skulle udkomme efter planen. Da det, til en vis grad, er de 
samme ressourcer, der løser disse opgaver, satte situationen 
redaktionen under et betydeligt tidsmæssigt pres. Det lykke-
des at få Prosabladet ud takket være vores dygtige og trofaste 
medarbejdere på Prosabladet.

I Redaktionsudvalget har vi haft den udfordring, at vi i overens-
stemmelse med PROSAs regler ikke har kunnet mødes fysisk. 
Derfor fik vi før sommerferien kun holdt et enkelt møde via 
Skype efter COVID-19 nedlukningen. Da vi igen kunne mødes 
fysisk efter sommerferien, fik vi travlt.

Vi har senest evalueret kommissoriet, der blev vedtaget på sid-
ste DF, så det i højere grad beskriver rollefordelingen mellem 
Redaktionsudvalget og redaktionen – mere herom neden for.

Redaktionsudvalgets  
beretning for DF-perioden 
2019-2020

Det er vores opfattelse, at præsentationen af bladet på de di-
gitale platforme mangler et tilsvarende løft som papirudgaven 
af bladet. Udvalget lægger op til, at det bliver et af fokuspunk-
terne i den næste DF-periode. Det var egentlig tanken, at dette 
skulle have været gjort i år, men det har ikke kunnet løftes 
hverken organisatorisk eller økonomisk i den forløbne periode.

Så hvis du er interesseret at formidle viden om it-faget og/
eller i at lave god digital kommunikation og formidling, er der 
gode grunde til at stille op til Redaktionsudvalget på DF2020 
til november.

Mere om redesign af Prosabladet
Med hjælp fra nogle af Danmarks dygtigste bladdesignere fra 
Sekundant, er der blevet lavet et design, som vi synes lever op 
til de krav, man kan stille til Prosabladet som et moderne og 
attraktivt fagblad.

Det vil sige et blad,
•   hvor de it-professionelle henter inspiration, sparring og 

værktøjer og klædes på til at tage del i den it-politiske debat. 
•   her styrker medlemmernes følelse af at være del af et unikt 

it-professionelt fællesskab, og som fortæller medlemmer-
nes egne historier.

•   som er bevidst om fagbevægelsens rolle og belyser de sa-
ger, hvor PROSA og fagbevægelsen har gjort en forskel for 
medlemmerne

Vi har nikket ja til et formatskifte fra A4-formatet (21x29 cm) 
til et papirformat på 20x26 cm. En af idéerne med dette har 
været at få bladet til at skille sig lidt mere ud fra den store 
masse af A4-papir, vi alle ser på. Der er også nikket ja til et skift 
i papirkvalitet fra et bestrøget papir på 90 g/m2, til en mere 
”rough” og ubestrøget udgave i 100 g/m2 kvalitet. Vi har haft 
en prototype af layoutet til gennemsyn og kommentering. En 
af de ting, vi drøftede, var den valgte skriftstørrelse.

PROSABLADET
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Fordelingen af stoffet i bladet er naturligvis også blevet løben-
de drøftet af Redaktionsudvalget, da det jo er et af de centrale 
punkter i kommissoriet.

Vi må jo igen erkende, at der fortsat mangler indlæg fra med-
lemmerne, ligesom de politisk valgte og udvalgene godt kun-
ne bruge bladet i større udstrækning.

Udvalgets kommissorium
Selv med det nuværende kommissorium, som blev vedtaget 
på DF2018, har det til tider været uklart, hvordan rolleforde-
lingen mellem det politiske valgte Redaktionsudvalg og re-
daktionen skal være. Vi har derfor valgt at konkretisere netop 
rollefordelingen. Vi håber, at dette vil gøre det lettere for de 
DF-delegerede og efterfølgende læsere af kommissoriet at 
forstå, hvordan arbejdet foregår. Samt efterfølgende bevare 
det gode samarbejde med resultat i det gode, moderne og 
attraktive fagblad som Prosabladet er i dag.

Her er det på sin plads at nævne, at samarbejdet med redaktio-
nen er forløbet med en god stemning. Vi har et ønske om frem-

over at få en bedre dialog med det politiske system i PROSA. 
Det er noget, begge parter skal bidrage med. Vi glæder os 
derfor til at se, hvordan de DF-delegerede modtager det nye 
udkast til kommissoriet for næste periode, som vi vil anbefale 
DF2020 at vedtage.

Regnskab
Det har været en udfordring at følge med i økonomien. Dels på 
grund af de voldsomme omlægninger i produktion af bladet, 
COVID-19 situationen og på grund af skiftende medarbejdere 
i økonomifunktionen.

Designet blev lidt dyrere end planlagt, men der er til gengæld 
mulighed for at spare på omkostningerne til at lave bladets 
indhold. Bedre teknisk dialog med designbureau og det nye 
bladformat betyder simpelthen, at der er plads til lidt mindre 
tekst i bladet. Dertil kommer begrænsede muligheder for billig 
distribution. Alt i alt giver dette en ret stram produktionsplan, 
og med nye leverandører på trykning samt nyt design har det 
ikke været nemt at styre omkostningerne.

Fotograf: Ole Hoff-Lund
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Medlemmer
PROSAs Vedtægtsudvalg (VTU) består af følgende personer 
valgt på DF2018:

• Michael Erichsen (ØST)
• Mads Kellermann (VEST)
• Oliver B. Marinussen (ØST)
• Mogens Sørensen (ØST)

Afgørelser
Vedtægtsudvalget har i 2019 modtaget en enkelt henvendelse:

”I ØST-bestyrelsen vil vi meget gerne have en fortolkning ift. 
forbundets vedtægter og vores deltagelse i PROSA/ØST be-
styrelsen:

Spørgsmålet er, hvorvidt ”bestyrelsen” nævnt i forbundets ved-
tægter inkluderer lokalafdelingsbestyrelser. Dvs. gør denne 
paragraf, at det, der kommer til vores kundskab i lokalafde-
lingsbestyrelser, skal hemmeligholdes?

Derudover er der et opfølgende spørgsmål, hvis I fortolker, at 
paragraffen i forbundets vedtægter inkluderer lokalafdelings-
bestyrelser:

Hvordan skal ”hemmeligholdes” og ”kommet til kundskab” 
fortolkes? Gør denne paragraf, at ØST-bestyrelsesmedlemmer 
ikke må tale med nogen uden for bestyrelsen omkring spe-
cifikke PROSA/ØST emner, eller skal det fortolkes mere blødt, 
er der nogen, man gerne må tale med, og andre man ikke må 
(f.eks. pressen)?” 

Vedtægtsudvalgets fortolkning
1.  ØST er underlagt forbundets vedtægter. Afdelingsbestyrel-

ser er omfattet af § 26 i PROSAs vedtægter.
2.  Henvendelsen fokuserer på spørgsmålet om ”hvem”. Det-

te er vigtigt, men kan ikke ses ude af sammenhæng med 
spørgsmålet om ”hvad” og ”hvornår”. 

Vedtægtsudvalgets beretning
for perioden 2018 til 2020

Tavshedspligten omfatter bl.a.:
•  Emner, der åbenbart bør hemmeligholdes f.eks. person-

sager.
• Emner, der i en forretningsorden defineres som sådan.
•  Emner, der udtrykkeligt besluttes at hemmeligholde  

(i det mindste i en periode) f.eks. forhandlinger.

For visse emner er tavshedspligten tidsbegrænset såsom tak-
tiske ”smertegrænser” i forhandlinger.

Og visse emner kan diskuteres i begrænsede kredse, men ikke 
i andre eller f.eks. i fuld offentlighed.

3. Vi ser tavshedspligt i nær forbindelse med informations-
pligt, men vi mener, at informationspligt er den samlede 
bestyrelses ansvar.

4. PROSA er på én gang en formel organisation og en akti-
vistbevægelse. Mange emner er i kampens hede vigtige at 
holde skjult for eksterne modparter, pressen og den brede 
offentlighed; men de samme emner – er det i foreningens 
ånd – at gøre til genstand for politisk drøftelse i en sluttet 
kreds af kerneaktivister.

5. Vi anbefaler, at det overvejes at præcisere dette emne i ved-
tægterne eller i respektive forretningsordener.

 Vedtægterne § 26 er formuleret alt for firkantet og ligner 
snarere en formulering fra en ansættelseskontrakt end en 
foreningsretlig formulering.

Kommissorium og forretningsorden
Findes på PROSAs hjemmeside under Vedtægtsudvalget.

Vedtægtsudvalgets mailboks
Mailboksen findes angivet på PROSAs hjemmeside under 
Vedtægtsudvalget: Og mail til denne vil tilgå samtlige med-
lemmer af udvalget.

Besvarede henvendelser fra tidligere perioder
Findes på PROSAs hjemmeside under Vedtægtsudvalget.

Vedtægtsudvalgets beretningPROSABLADET
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PROSA fastlægger her sine overordnede indsatser for perio-
den 2020-2022. Sideløbende arbejder aktivister, medlemmer, 
udvalg og lokalafdelinger med forskellige aktuelle projekter 
og opgaver, ligesom den administrative del af organisationen 
også udfører en lang række opgaver, som ikke er beskrevet 
her. Arbejdsplanen her skal ses som et udtryk for den fælles 
indsats og prioriteringer over de næste to år – politisk og or-
ganisatorisk.

Indledning
Som fagforening er PROSAs opgave primært at sikre organi-
sering af it-professionelle i stærke fællesskaber og ordentlige 
forhold på it-arbejdsmarkedet. PROSA skal være det naturli-
ge valg for alle it-professionelle, og vi skal gennem alliancer 
og aftaler med andre organisationer sikre, at PROSA opfattes 
som den relevante part indenfor it-faget. Alle initiativer skal 
ses i det lys.

It-arbejdsmarkedet er, relativt set, et fornuftigt arbejdsmarked 
med høje og stigende lønninger, lav arbejdsløshed og høj ef-
terspørgsel efter arbejdskraft. Samtidig ser vi, at grupper af 
nyuddannede og ældre it-professionelle har vanskeligt ved at 
finde permanent ind på arbejdsmarkedet. It-arbejdsmarkedet 
er fortsat meget kønsopdelt, både i de unges søgemønstre, 
når de vælger uddannelse, og i medarbejdersammensætnin-
gen ude i virksomhederne. Det har konsekvenser for kultu-
ren på arbejdspladserne, som ofte er mandsdominerede, og 
PROSA vil arbejde for at ændre denne kultur. 

Den globale coronaepidemi har ramt hårdt. Både sundheds-
systemer, økonomier og arbejdsmarkeder i hele verden er 
under pres. Det betyder også, at vi ser frem mod stigende 
arbejdsløshed, potentielle offentlige nedskæringer og en op-
bremsning i udviklingen af offentlig it. Det vil – sammen med 
den faldende efterspørgsel på det nationale marked og ver-
densmarkederne – føre til flere arbejdsløse it-folk. Risikoen for 
stigende arbejdsløshed og tab af arbejdspladser er særligt 
bekymrende, fordi sikkerhedsnettet på arbejdsmarkedet er 
blevet forringet gennem en længere årrække. Vi skal investere 
os ud af krisen ved at sikre bedre digital velfærd, som giver be-

HB’s forslag til arbejdsplan  
for PROSA 2020-2022

skæftigelse til it-folk, et mere finmasket sikkerhedsnet og digi-
tale grønne løsninger til fremtiden. Samtidig fører coronakrisen 
mere hjemmearbejde med sig – særligt for risikogruppen af 
særligt udsatte borgere. PROSA vil arbejde for, at hjemmear-
bejde ikke fører til forringet arbejdsmiljø, og at risikogruppen 
ikke gradvist kobles af arbejdsmarkedet.

It-politikken i Danmark halter. Området er stadig prioriteret alt 
for lavt af de enkelte partier, og når der endelig lovgives eller 
diskuteres på området, så er formålet ofte at begrænse rettig-
heder eller øge overvågningen. Der er behov for at løfte de-
batten om de samfundsmæssige konsekvenser af den øgede 
digitalisering og særligt få den vidtgående overvågning højere 
op i vælgeres bevidsthed. Det er en kerneopgave for PROSA.

Varetagelse af PROSAs primære formål
PROSA er en fagforening, der er medlem af FH, og som sådan 
en del af den danske model.

Vores medlemmer har en berettiget forventning om, at for-
eningen prioriterer deres løn- og arbejdsvilkår højt og yder en 
førsteklasses service.

Det er vores erfaring, at dette bedst varetages via kollektive 
overenskomster, sekundært gennem at arbejde for at forbedre 
de love, der gælder på området f.eks. funktionærlov og ferielov.

Derfor skal PROSA arbejde for at:
•  Styrke overenskomstområdet gennem forbedring af aftaler og 

ikke mindst arbejde for at indgå nye overenskomster, og om 
nødvendigt gøre dette i samarbejde med andre fagforbund.

•  Styrke den service, vi giver, til medlemmer, som er ansat på 
individuelle vilkår.

•  Styrke rekruttering og uddannelsen af medlemmer, der 
varetager alle typer af tillidsposter i virksomhederne.

•  PROSA arbejder på lignende måde for at sikre medlem-
mer, der er selvstændige, vikarer og andre grupper, som 
ikke arbejder på normale funktionærvilkår, gode løn- og 
arbejdsvilkår.

PROSABLADET
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De it-professionelles arbejdsmarked
I 2019 fik vi lavet et omfattende analyseprojekt om de it-pro-
fessionelles arbejdsmarked. De kommende år vil vi udbrede 
indsigterne fra projektet til vores medlemmer og samfundet 
bredt. Det skal være sådan, at PROSA bliver en uomgængelig 
aktør, når it-arbejdsmarkedet skal diskuteres, og løsninger på 
udfordringerne på it-arbejdsmarkedet skal identificeres og 
formuleres. Det kræver, at vi bruger vores nye viden aktivt til 
rådgivning af medlemmer, politisk interessevaretagelse og 
strategisk debat om it-arbejdsmarkedet fremtid.

Vi vil arbejde for:
• At være en uomgængelig aktør i udviklingen og præsen-

tationen af konkrete coronakrise politikker for it-faget.
• En central erhvervs- og arbejdsmarkedspolitisk position på 

it i det danske politiske miljø.
• At tage centrale debatter om it-sektoren i relevante medier 

med udgangspunkt i vores nye indsigter.
• At bruge vores viden om it-arbejdsmarkedet i rådgivnings-

indsats og til en ny organiserings-strategi.
• At undersøge omfanget og konsekvenserne af social dum-

ping og udflytning af arbejdspladser for it-faget og lægge 
en handlingsplan på området.

Kvinder i it
It-arbejdsmarkedet og it-uddannelserne er meget kønsskæ-
ve. Det skyldes forskellige faktorer – heriblandt kønnede sø-
gemønstre og værdisætninger af it-viden og, uddannelser 
og udviklingen af it-arbejdsmarkedet fra kontorarbejde til 
prestigearbejde. Men det skyldes også, at for mange af de 
kvinder, som vælger it-uddannelserne og it-arbejdsmarkedet 
til, bliver mødt med en hård tone og uacceptable krænkel-
ser og chikanering. I PROSA har vi fået kortlagt omfanget af 
chikane og nedsættende kønnede kommentarer, og i den 
kommende DF-periode vil vi udbrede vores indsigter til med-
lemmer og omverdenen samt udvikle forskellige konkre-
te værktøjer til at intervenere og skabe et mere rummeligt 
it-arbejdsmarked.

Vi vil arbejde for:
• At få arbejdsgiversiden til at tage ligestillingsproblemerne 

i it-faget langt mere alvorligt gennem konkret samarbejde 
og allianceopbygning.

• At udvikle konkrete værktøjer til at skabe en bedre kultur 
på studiestederne i samarbejde med eksperter, studerende 
og uddannelsesinstitutioner.

• At påvirke debatten om chikane og kønnede krænkelser.
• At sikre, at coronakrisen ikke presser kvinderne endnu læn-

gere væk fra it-arbejdsmarkedet.

• At skabe netværk for kvinder i it-faget, hvor udfordringerne 
kan adresseres.

Overvågning
Der er, desværre, et stabilt overvågningsflertal i Danmark. 
Det betyder, at 123 af folketingets mandater overordnet set 
arbejder for mere overvågning. Samtidig så fylder overvåg-
ningsdagsordenen ikke nok hos de resterende overvåg-
ningskritiske partier. Det betyder, at vi igen og igen ser nye 
overvågningsinitiativer, der hverken løser de problemer, som 
de påstår, eller tager hensyn til retssikkerhed, frihed og pri-
vatliv. Det sker endda i en situation, hvor vi i forvejen lever i et 
overvågningssamfund præget af privat og offentlig masse-
overvågning og datahøst. PROSA vil langsigtet og strategisk 
arbejde for at ændre det billede. Samtidig vil PROSA hjælpe 
mennesker og institutioner til at navigere i en overvåget ver-
den. Derfor vil PROSA styrke indsatsen for digitalt selvforsvar 
for privatpersoner og it-sikkerhed for offentlige institutioner 
og organisationer bredt.

Vi vil arbejde for:
• At coronakrisen ikke fører til mere masseovervågning af 

befolkningen gennem sundheds- og registreringstiltag, der 
rummer indbygget unødig overvågning.

• At løfte overvågningens vigtighed i danskernes bevidsthed.
• At presse de overvågningskritiske partier til at prioritere 

overvågningsdagsordenen højere.
• At skabe og udvide overvågningskritisk bevægelse og net-

værk blandt vores medlemmer.
• At synliggøre overvågningens ulemper for de overvågnings-

glade partier på lang sigt.
• At uddanne offentligheden i konsekvenser af masseover-

vågning.

Grøn it
Klimakampen får vind i sejlene i disse år. Erkendelsen om, at 
vi skal have alle sektorer med på den grønne omstilling, hvis 
vi skal lykkes med reduktionsmålet om 70 % i 2030, breder 
sig. Samtidig står vi midt i en voldsom digital omstilling, hvor 
devices, it og data bliver udvidet til alle aspekter af samfundet 
og integreret i de fleste arbejdsprocesser i det offentlige såvel 
som i det private. Det er derfor en bunden opgave at sikre, at 
digitaliseringen bliver grøn, hvis it skal ende som en løsning 
frem for et problem på klimaområdet.

Vi vil arbejde for:
• At bidrage til en egentlig grøn bevægelse på it-området.
• At fremme ”Grøn-it” som dagsorden.
• At udvikle en dybdegående politik på ”Grøn-it”.

PROSABLADET
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• At fremme genanvendelse, ret til reparation og bæredygtig 
produktion af it.

• At udvikle og udbrede grønne digitale løsninger – også som 
krisepolitik i forlængelse af coronakrisen.

Nye organiseringsformer på it-arbejdspladserne
En stor del af it-arbejdsstyrken (omkring 2/3) har ikke en 
it-uddannelse som baggrund. De har typisk læst en merkan-
til uddannelse, et beslægtet ingeniørstudie, eller noget helt 
tredje. Det udgør et problem for PROSAs organisering, fordi 
vi nærmest udelukkende er til stede på it-uddannelserne og 
derfor ikke er i kontakt med et stort flertal af vores potentielle 
medlemmer, hvilket tydeligt afspejler sig i vores medlems-

sammensætning. Derfor skal vi bruge DF-perioden på at ud-
vikle nye metoder til at tiltrække medlemmer, som er ude på 
arbejdspladserne.

Vi vil arbejde for:
• At udvikle en ny organiseringsstrategi.
• At afsøge digitale og analoge organiseringserfaringer fra 

andre organisationer.
• At igangsætte en kommunikations- og organisationsind-

sats målrettet it-folk uden en it-uddannelse.
• At løfte medlemstallet, og den andel af medlemmer som 

it-folk uden it-uddannelse udgør.

Fotograf: Lars Bertelsen
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Vil du have indflydelse på, hvordan PROSAs 
arbejdsplan skal se ud de kommende år? 
PROSA kalder til DELEGERETFORSAMLING den 14.-15. 
november, og i den anledning inviteres du til forbere-
dende møde.

På delegeretforsamlingen vil PROSA gerne høre, hvad du 
har at sige, og du får samtidig muligheden for at påvirke 
foreningen og dens virke! Eller du kan komme og lære, 
hvordan det foregår i PROSAs politiske centrum.

Men PROSA vil gerne gøre dig til en aktiv del af forenin-
gen, derfor skal du deltage i det forberedende møde, 
hvor du også vil have muligheden for at blive valgt til 
delegeret! 

På mødet vil du blive præsenteret for følgende:
-  En gennemgang af de forslag, der skal behandles på 

delegeretforsamlingen.
-  Løst og fast om PROSAs delegeretforsamling.

Forberedende møde  
for PROSA/VEST  
til delegeretforsamling
Vi inviterer til delegeretformøde den 14. november kl. 10-11  
på hotellet, hvor DF2020 bliver holdt.  
Det er derfor vigtigt at melde sig til i god tid. 

Vi byder på brændstof til hjernen i form af en sandwich, 
og derudover får du dine rejseudgifter refunderet, efter 
foreningens regler, så det er bare at komme afsted!

Tilmelding
Af hensyn til overnatning, spisning m.m. skal vi tilmelde 
de delegerede så tidligt som muligt. Ved du allerede nu, 
at du gerne vil deltage i delegeretforsamlingen, så skriv 
straks til Henrik Jacobsen.
 
Hvis du har spørgsmål omkring delegeretforsamlingen 
eller det forberedende møde, er du også velkommen til 
at skrive.

hja@prosa.dk   
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Kandidat:

Niels  
Bertelsen
Genopstiller som formand

PROSA som det rigtige valg
Som formand for PROSA får man rig lejlighed til at være 
med til at påvirke udviklingen indenfor faget og rejse rele-
vante debatter ifm. brugen af teknologien i et samfunds-
mæssigt perspektiv. 

Oftest sker det i et samarbejde med dygtige aktive og 
medarbejdere, og det er gennem årene lykkedes at ud-
vikle PROSA til en organisation, som både kan varetage 
medlemmernes interesser, og som kan komme med ind-
spark til brugen af digitale løsninger og de risici, brugen 
kan medføre.

Det er et arbejde, jeg fortsat gerne vil være en del af, og jeg 
stiller derfor op som formand for PROSA igen.

PROSAs særlige styrke er medlemmernes aktive medvir-
ken i det arbejde, som foregår i PROSA. Der skal derfor være 
plads til, at medlemmerne kan deltage i arbejdet, og der 
skal være et miljø, som fremmer, at medlemmerne har lyst 
til at deltage. For at fremstå som det naturlige talerør for 
it-faget er det vigtigt, at vi faktisk organiserer mange i faget 
og fremstår som det rigtige valg for it-professionelle.

Coronakrisen har vist behovet for stærke fællesskaber for at 
kunne skabe stærke fælles løsninger. For at kunne sikre, at 
også it-folks interesser bliver varetaget, skal vi derfor have 
en stærk base af medlemmer, hvor vi sammen kan sikre de 
bedste vilkår for medlemmerne og faget.

Gennem de mere end 50 år, PROSA har eksisteret, har vi 
ved at bruge medlemmernes faglighed og aktivisme haft 
succes med at udvikle PROSA både fagforeningsmæssigt 
og it-fagligt. Det har vi brugt til at blande os i samfunds-
debatten, og bl.a. brugt det til at sætte spørgsmålstegn ved 
den udbredte tro på, at digitale løsninger er svaret på alting.

Vi skal derfor fortsætte indsatsen for at fremstå som talerør 
og samlingspunkt for faget og branchen. Gerne gennem 
samarbejde med andre fagforbund, men især ved at træk-
ke på medlemmernes og medarbejdernes ekspertiser og 
indsats så vi reelt kan fremstå som dem, der ved noget 
om faget.

Det er en udvikling, jeg er stolt af at være en del af, og som 
jeg forsat gerne vil være en del af i de kommende år som 
formand.

Fotograf: Lizette Kabré
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Kandidat:

Hanne Lykke 
Jespersen
Genopstiller som næstformand

Jeg er 63 år og har været næstformand i ti år 
I de forudgående 16 år var jeg faglig sekretær/forbunds-
sekretær i PROSA. Jeg genopstiller til posten som PROSAs 
organisatoriske næstformand for sidste gang. Som organi-
satorisk næstformand er det en del af min rolle at danne 
grænsefladen mellem den politiske og den administrative 
ledelse i PROSA. Det er en kritisk vigtig; men også vanskelig 
balanceakt, der historisk har været svær at få til at fungere 
i PROSA. Det skyldes, at vi i PROSA, ikke har ønsket at give 
administrationen en lige så stor selvstændighed, som den 
har i mange andre faglige organisationer. 

Politisk set er mit hovedområde  
arbejdsmarkedspolitik
Det er vigtigt, at vi fortsætter og udbygger vores arbejde 
på arbejdspladserne, meget gerne også med flere overens-
komster, som vi indgår alene eller i fællesskab med andre 
fagforbund. 

Det er vigtigt at fortsætte debatten om social dumping. 
It-arbejdspladser med dansk arbejdskraft bliver hele tiden 
udfordret af virksomheder, som næsten udelukkende ba-
serer sig på billig udenlands arbejdskraft. 

Dagpengeniveauet har i mange år været under stærkt pres, 
og vi kæmper sammen med mange andre forbund for en 

kraftig forhøjelse af satsen. Samtidig vil vi arbejde sammen 
med andre om at gøre dagpengesystemet mere interes-
sant også for højtlønnede.

En stor og vigtig opgave i perioden er at finde en afløser 
til mig og få gang i overdragelse af opgaver.  PROSA har 
mange unge talenter, og det er en vigtig opgave at få dem 
ind i det organisatoriske arbejde, således at der kan ske 
en løbende udskiftning på forskellige valgte poster. Jeg 
ser gerne, at vi får styrket ungdomsarbejdet – og får skabt 
endnu større selvstændighed for de unge.

Om mig selv
Jeg er som person målrettet og analytisk – og har let ved 
at sætte mig ind i nye områder. Dette såvel på det politiske, 
som det organisatoriske område. Som menneske er jeg 
engageret i og optaget af at skabe resultater og sikre, at 
PROSAs mål hele tiden er i fokus. I får en næstformand, som 
ikke er bange for at lægge de ekstra kræfter i arbejdet, der 
er nødvendigt for at skabe succes. Min stil er at gå direkte 
efter bolden; men helst ved at skabe et bredt samarbejde. 
Hvis jeg blive valgt, vil jeg arbejde hårdt for at kunne levere 
de resultater, jeg lægger op til – for mig er konkret handling 
vigtigere end nok så mange fine ord. 

Fotograf: Maibritt Kerner
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Kandidat:

Amanda  
Christiansen
Opstiller som forbundssekretær

Jeg ønsker at fortsætte som en del af PROSA, da jeg mener, 
at vi viser vejen for fagbevægelsens vigtigste arbejde: At 
skabe værdi for vores medlemmer og sikre, at vores med-
lemmer har størst mulig indflydelse på deres arbejdsplads 
og studie.

Jeg vil arbejde for et PROSA, der i endnu højere grad invol-
verer vores medlemmer. Et stærkere PROSA med endnu 
større fokus på fastholdelse af vores medlemmer og un-
derstøttelse af vores netværk. Det gør vi gennem en mere 
databaseret og strategisk tilgang til at forstå vores med-
lemmers behov. 

Min vision for PROSA er, at vi kommer endnu tættere på 
vores medlemmer, og at vi kan bidrage yderligere til bedre 
oplysning omkring bl.a. diversitet i it-faget, overvågnings-
problematikker og vigtigheden i at undervise i designprin-
cipper som ”Privacy by Design”.

Mine erfaringer i PROSA
Jeg har været en del af PROSA i 2½ år og er ansat i to stil-
linger. Dels som STUD-organizer, hvor jeg og min kollega, 
fra bunden, har skabt netværk til både studerende, stu-

denterforeninger og ansatte på forskellige studiesteder i 
Syddanmark. Dels i Fastholdelsesprojektet, hvor fokus er 
at tydeliggøre PROSAs værdi overfor vores nye betalende 
medlemmer. Det gør jeg bl.a. gennem optimering af vores 
eksterne kommunikation, brugeroplevelsen i indmeldel-
sesprocessen og usability på hjemmesiden. Dels arbejder 
jeg med fastholdelse gennem netværk, hvor jeg blandt 
andet har startet ”Legendarisk IT Netværk for Kvinder” og 
et ”Dungeons & Dragons” netværk.

Desuden har du måske mødt mig på ”Workspace”, som 
jeg var medarrangør af, da jeg kortvarigt haste-overtog 
opgaven samt stillingen som koordinator af studiestarten.

Om mig
Jeg er 30 år og uddannet som cand.it. i Webkommunika-
tion i sommeren 2019. Jeg går især op i it i samfundet, og jeg 
skrev speciale omkring de etiske problemer (og mulige løs-
ninger) ved overvågningsteknologi i forsikringsbranchen. 
Jeg bor i Odense og stiller op i VEST, da jeg helt natur-
ligt kan fortsætte arbejdet og PROSAs tilstedeværelse fra 
Odense-kontoret.

Fotograf: Philip Davall
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Kandidat:

Bjørn Vitoft
Genopstiller som  
forbundssekretær

Mit navn er Bjørn Vitoft. Jeg har 30 års it-erfaring samt 12 års 
erfaring med it-projektledelse. Herudover er jeg god til at 
skabe relationer med andre, planlægge og få ting til at ske.

Jeg har i de sidste 2 år været forbundssekretær og ønsker 
at genopstille til posten. ØST-bestyrelsen har i den forbin-
delse stillet mig en række spørgsmål, som jeg svarer på her.
Arbejdet med at indgå overenskomster til gavn for vores 
medlemmer har være højt prioriteret i min periode som 
forbundssekretær. Vi har i flere tilfælde indgået i et samar-
bejde med andre faglige organisationer (HK Privat, Dansk 
Magisterforening, Metal, 3F).

Jeg har været med til at forhandle og indgå overenskomst 
med: PROSA/SAS OK, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks 
Bibliotek Center, Dansk Flygtningehjælp, Enhedslisten og 
Fab:IT

Vi forhandler desuden i øjeblikket med flere andre virksom-
heder – herunder spilindustrien.

Jeg har deltaget i PROSAs kursus om ansættelsesret, og 
herudover trækker jeg på den viden, som findes i huset.
Er der tale om masseafskedigelser, er der et forhandlings-
forløb, som jeg følger tæt, og jeg gør, hvad jeg kan for at 
reducere antallet af berørte medarbejdere.

Mine visioner for PROSA
Jeg har mange visioner og idéer for arbejdet i PROSA/ØST, 
men hvis jeg skal vægte nogle særlige områder, hvor jeg vil 
gøre en indsats, er det følgende:

• Arbejdsplanen, som er vedtaget på 
 ØST generalforsamlingen.
• Medlemmernes ønsker og interesser fx til 
 hjemmearbejde og krav til dette.
• Sætte gang i projekt om social dumping.
• Samarbejdet med VEST skal forstærkes.
• Udbyde kurser/arrangementer til vores medlemmer.
• Det gode OK-arbejde, som vi har nu, fastholdes 
 og forstærkes.
• Hverve nye medlemmer og fastholde dem.

Jeg håber efter delegeretforsamlingen at indgå i OK-ud-
valget og Arbejdsmiljøudvalget samt at afholde årsmøde 
for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 
Desuden vil jeg have stor fokus på samarbejdet med VEST.

I PROSA-regi har jeg deltaget i en række kurser, som har 
giver mig nye kompetencer. Det gælder blandt andet over-
enskomstforhandlinger, ansættelsesret, forhandlingstek-
nik, TR-kursus og AMU-kursus.

Fotograf: Thomas Bruun Funch
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Kandidat:

Curt  
Kjærsgaard 
Raavig
Opstiller som forbundssekretær

Jeg er formand for PROSA/SAS og TR i DXC. Jeg repræsen-
terer PROSA/SAS i HB. Jeg sidder i OK- og arbejdsmiljøud-
valget. På folkemødet har jeg været med til at diskutere 
it-politik for PROSA.

I PROSA/SAS står jeg i spidsen for overenskomstforhand-
lingerne og har fået oparbejdet et gensidigt respektfuldt 
samarbejde med A-siden. Der har været kampe, ingen tvivl 
om det, jeg kender forligsinstitutionens trapper. Men vi har 
landet aftaler, som medarbejdere og ledelse har kunnet 
se sig selv i. 

På DXC Danmark er flere forbund repræsenteret. En ma-
joritet, af de organiserede, er medlem af PROSA. Men DXC 
DK har lavet overenskomst med et andet forbund. Derfor 
er mit arbejde i PROSA/SAS enormt vigtigt. Jeg arbejder 
hårdt for, at PROSA stadig har indflydelse på den medar-
bejderpolitiske agenda i DXC. Dette med en plads i SU, som 
bestyrelsesmedlem/medarbejderrepræsentant i DXC Air-
line Solutions og som TR.

DXC har haft mange fyringsrunder; nogle under masseaf-
skedigelsesloven. Mit arbejde handler om, at få tallet ned, at 
få forhandlet gode aftaler på plads og værne om sammen-
holdet i kaotiske tider. Resultatet er outplacement-forløb, 
fritstilling og fratrædelsesgodtgørelser.

Som forbundssekretær vil jeg kæmpe mod socialdum-
ping. Vores udenlandske kollegaer skal have præcis de 
samme forhold og vilkår som os. Dette skal ske gennem 
overenskomster, men også gennem aftaler og oplysning. 
Jeg mener, det er en opgave, som vi med fordel kan løse i 
samarbejde med de andre faglige forbund. Jeg vil fortsat 
arbejde for arbejdsmiljøet. Her er udfordringerne ikke ble-
vet mindre af en Coronakrise, der måske for altid forandrer 
vores måder at arbejde på.  Jeg brænder for ny teknologi, 
som kan være med til at løse verdens udfordringer. Men 
teknologi skal bruges på en ansvarlig måde, der ikke inva-
derer privatsfæren. I alt dette har jeg, og vil altid have, det 
enkelte medlem i fokus.

Lidt om mig
Jeg er 48 år, har arbejdet med it i 34 år, er uddannet EDB-as-
sistent med overbygning på ITU. Jeg har arbejdet som 
programmør, it-underviser, systemadministrator og har 
haft snart sagt alle it-arkitektroller. Som chefarkitekt har 
jeg arbejdet med enterprisearkitektur og har forhandlet 
kontrakter.
  
Jeg er gift og bor i Greve. Har to velvoksne børn, et svensk 
træhus, en kat og en C4.

Jeg håber, I vil hjælpe mig med at arbejde for jer, så vi sam-
men kan styrke PROSAs fremtid.
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Kandidat:

Frederik 
Hertzum
Opstiller som forbundssekretær

Jeg opstiller som forbundssekretær i Odense
Som forbundssekretær, vil jeg gerne sætte fokus på de 
medlemmer, der er lidt uden for normen.

Jeg er i øjeblikket medlem af bestyrelsen i VEST, 2. supple-
ant til hovedbestyrelsen for VEST, medlem af ITS og Or-
ganiseringsudvalget. I de sammenhænge har jeg blandt 
andet været med til at få indført, at medlemmer kan få 
betalt deres transport, så de kan være med til de aktiviteter, 
vi afholder – bor man langt fra de store byer, kan det være 
både dyrt, svært og tage meget tid bare at komme til et 
arrangement, eller få en samtale med nogen fra PROSA.
Det er noget jeg gerne ser udvidet, så de medlemmer, der 
ikke er tæt knyttet til PROSA lige nu, kommer til at bruge 
foreningen mere; både socialt, fagligt og politisk. 

PROSA bør være en organisation, der er til stede, hvor 
medlemmerne er – hvis det ikke kan lade sig gøre – så skal 
PROSA gøre det nemt for medlemmerne at komme til 
PROSA. Det arbejde gøres dog ikke kun i PROSA, men også 
på arbejdspladsen, studiestederne og i det øvrige samfund, 
hvor PROSA er gældende. 

En af de ting, jeg gerne vil arbejde med, er at sørge for, at 
PROSA er rustet til at tage nye folk ind, både de medlem-
mer, som bare vil være medlemmer, men også de, der vil 
være aktive på alle niveauer. Det skal være nemt at finde 
ud af, hvad man kan og vil med PROSA.

Jeg er af den opfattelse, at PROSA er til for medlemmerne, 
og at det er forholdet til og imellem medlemmerne, der er 
vigtigst. Ikke nok med, at man skal føle, at man får noget 
for sine penge, man skal også føle, at man er med.

Om mig
Far til Emil, Sigrid og Asger, gift med mor Randi.

Jeg er uddannet datalog og arbejder p.t. som softwareud-
vikler hos Leica Geosystems i Odense. Jeg tog uddannel-
sen, så jeg ikke behøvede at forklare, at jeg havde udviklet 
software siden mine tidlige teenageår, efter jeg faldt over 
nogle bøger om programmering.
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Kandidat:

Jan  
Irgens 
Opstiller som forbundssekretær

Politisk
Involvering af manden på gulvet – PROSAs medlemmer – er 
centralt for udviklingen af politik, men også for både varetagel-
sen og udviklingen af medlemmernes rettigheder. Her giver 
min bachelor i Informatik og i særdeleshed Arbejdslivsstudier 
værktøjerne.

Jeg vil derfor arbejde for, at flere medlemmer får lyst til deltage 
i PROSAs kurser og aktiviteter – og også meget gerne politisk. 
Vi må fortsætte afdækningen af området i samarbejde med 
medlemmerne og udvikle nye modeller f.eks. åbne op for både 
at kunne deltage i langvarige og forpligtende aktiviteter, men 
også for at andre kan deltage i kortvarige og mindre forplig-
tende aktiviteter 

Min erfaringer fra PROSA
Jeg blev medlem af PROSA i 1995, og kort tid efter blev jeg 
aktiv i PROSA/STUDs bestyrelse. Efterfølgende var jeg i en del 
år medlem af PROSA/ØSTs bestyrelse.

Siden DF2008 har jeg været politisk næstformand i PROSA 
– et spændende arbejde, som jeg gerne vil videreføre som 
fuldtidspolitiker i PROSA. 

Jeg har indsigt og et stort netværk fra mine mange år som 
hovedbestyrelsesmedlem og deltagelse i PROSAs udvalg for:

• Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK)
• Arbejdsmarkedspolitik (AMPU)
• Arbejdsmiljø (AMU)

Som ulønnet aktivist har jeg opnået meget og forventer selv at 
opnå endnu mere, hvis jeg bliver valgt som forbundssekretær 
i PROSA.

Som forbundssekretær
Jeg vil arbejde som bindeleddet mellem den lokalafdeling, 
jeg tilknyttes (gerne PROSA/ØST), og forbundet. Jeg vil un-
derstøtte den lokale bestyrelse og deres aktiviteter, men også 
meget gerne støtte politikudviklingen. Desuden håber jeg, at 
vi sammen finder på løsninger og aktiviteter, så færre med-
lemmer forlader os. 

Sammen med medlemmerne i det politiske udvalg, jeg får 
ansvar for, vil jeg arbejde med politikudviklingen for vores 
medlemmers bedste – f.eks. at arbejdsvilkår udvikles og sikres. 

Senest har vi set, at pandemien har påvirket flere områder, 
og jeg har således drøftet: Bedre dagpengedækning (AMPU), 
bedre vilkår for hjemmearbejde (AMU) samt handlemulighe-
derne for hhv. beskæftigede, ledige og studerende (ULK)
 
Om mig selv 
Jeg er 54 år gammel og oprindeligt bankuddannet, men i 1995 
skiftede jeg til it – hovedsageligt inden for finanssektoren.

Uden for PROSA sidder jeg i bestyrelsen for min lokale almen-
nyttige boligafdeling og interesserer mig for lokalpolitik på 
byrådsniveau.

Privat er jeg gift med Caridad, som er fra Madrid, Spanien.

Fotograf: Ole Hoff-Lund

PROSABLADET
DF 2020 21Kandidater



Kandidat:

Henrik  
Jacobsen
Genopstiller som  
forbundssekretær

Som forbundssekretær, vil jeg arbejde for:
Styrke, indflydelse, organisering og sikre lokal 
kontakt.

Jeg har i samarbejde med PROSA/VEST formået at nå end-
nu længere ud i den vestlige geografi. Det store arbejde, 
der er lagt i at etablere kurser i Aalborg, har gjort PROSA 
mere synlig i den nordlige del af Danmark. Desuden har vi, 
PROSA/VEST og jeg, haft et rigtig godt samarbejde om-
kring styrkelsen af det vestlige, hvor vi for eksempel har haft 
succes med at gentænke afholdelse af generalforsamling 
i det vestlige. Men samtidigt, har vi grebet alle muligheder 
for at samarbejde med STUDs organizere rundt i det vest-
lige, hvilket har skabt en fin bro mellem STUD og PROSA/
VEST. 

Der har i denne periode været meget fokus på sammen-
lægning af FTF og LO til det, vi nu kalder FH, det har været 
spændende at være med i FH’s Udvalg for Organisering 
(UFO). Her har jeg været med til at idéudvikle, hvordan vi i 
et stort fællesskab sikrer organisering af vores medlemmer, 
hvilket også er tænkt med ind i organisering i PROSA.

Have medlemmet i fokus
Der bliver afprøvet nye måder at nå ud til de vestlige med-
lemmer bl.a. med webinarer og videomøder.

VEST er stort et område, og for at nå ud til yderområderne 
skal der tænkes nye teknologier ind. Vi har allerede med 
stor succes afholdt webinarer med gode besøgstal. 

Fortsætte med at styrke det kollektive arbejde
Der er sket meget de sidste 2 år på det kollektive område 
i det vestlige, og det har været lærerigt og spændende at 
få mere erfaring. Jeg håber derfor på at kunne fortsætte 
dette arbejde, få godt samarbejde med flere virksomheder 
og arbejde videre med Overenskomstudvalget i PROSA. 

Om mig selv
2 sønner sammen med Vibe.
Uddannet datamatiker.
7 år i faget før jeg blev ansat i PROSA.
15 års medlemskab af PROSA.
Opstiller til 3. periode som forbundssekretær.

Fotograf: Maibritt Kerner
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Kandidat:

Morten  
Rønne
Genopstiller som  
forbundssekretær

Jeg genopstiller som forbundssekretær til en 4. periode. 

Jeg håber, at jeg fortsat kan arbejde med det offentlige om-
råde og ”Uddannelse, Ledighed og Kompetence”-området 
i den kommende periode.

Kampen om den lokale struktur i Fagbevægelsens Hoved-
organisation (FH) vil lige være overstået til DF. Det vil være 
vigtigt for mig, at PROSA bliver betragtet som en væsentlig 
samarbejdspartner hos de øvrige organisationer, således at 
vores ønsker også bliver tilgodeset, når der skal laves posi-
tivlister over den uddannelse, som man kan få som ledig.

OK21 vil blive en anderledes forhandling for det offentlige, 
da man ikke ved, hvordan corona vil have påvirket sam-
fundet i økonomisk henseende. Der er også grupper, som 
ønsker at bruge corona til at vise, at de gør et væsentlig 
stykke arbejde og har stået i frontlinjen. Og det skal selv-
følgelig belønnes.

FH er kommet godt fra start, og PROSA har været aktiv 
i forhold til at deltage og præge holdningerne. Efter de 
første rosenrøde dage er hverdagen nu kommet, og posi-
tionerne går tilbage til tidligere tiders meget fasttømrede 
holdninger for nogle forbund. Men FH er blevet en anden 
organisation, og der arbejdes på at få flyttet disse holdnin-
ger, således at det afspejler den ændring, som FH er.

Hvis jeg fortsat skal arbejde med ULK-området i næste 
periode, vil det være med et fokus på, at vi får styrket efter-
uddannelsen af vores medlemmer, noget, som koster man-
ge penge, og derfor tager tid. EU er kommet med nogle 
nye udspil på området, som jeg håber kan betyde, at vi får 
adgang til flere midler, som vores medlemmer kan bruge 
til at fastholde deres værdi, både mens de er i arbejde,  og 
når de bliver ledige.

Det offentlige område er lige kommet af med 2 % besparel-
serne, men skal nu til at finde sine fødder efter coronakri-
sen. Coronakrisen har vist, at der kan arbejdes på andre 
måder, og at manglende møder har været gavnlige for pro-
duktiviteten. Men selvom det virker fint i korte perioder, skal 
man være varsom med at sige, det også kan virke i lange 
perioder. Men ændringer vil der komme måske allerede i 
forbindelse med OK21.

Om mig selv
Jeg er 52 år gammel, medlem af PROSA i 32 år. Har været 
aktiv på mange forskellige planer gennem årene. Er ud-
dannet som EDB-assistent. Har arbejdet på Det kongelige 
Bibliotek, Statsbiblioteket, Fujitsu Services, Danmarks Tek-
niske Universitet og PROSA.

Fotograf: Maibritt Kerner
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Kandidat:

Neeru  
Møller
Opstiller som forbundssekretær

PROSA – De it-professionelles fagforening – mit syn
PROSA er den eneste fagforening i Danmark, som ude-
lukkende optager it-professionelle – hvad enten de er ud-
dannede eller autodidakte. For mig betyder dette, at vi her 
varetager vores medlemmers behov for at have et relevant 
og kompetent it-talerør til de forandringer, der sker i sam-
fundet, på arbejdspladsen og for det enkelte medlem. 

PROSA har altid haft en stærk tradition for at være med-
lemsdrevet via vores aktive medlemmer – selv ledelsen bli-
ver valgt på demokratisk vis, og det udmønter sig positivt 
ved, at vi er førende i at kunne tiltrække nye it-medlemmer, 
har fingeren på pulsen indenfor vores fag og har tilstræk-
kelig bred it-politisk tække til at kunne inspirere folketings-
politikerne omkring fremtidens it-problematikker og -løs-
ninger. Denne tradition er nedskrevet i vores vedtægter, og 
er PROSAs vigtigste og primære styreform.

Vi skal samarbejde med andre faggrupper om at løfte op-
gaven med at forme fremtidens arbejdsformer, for at få 
arbejds- og privatlivet til at gå op i en højere enhed.

Fokusområder
• Det er vigtigt, at det fagpolitiske arbejde, som PROSA 

udfører for medlemmer og it-branchen, fortsætter – 
med flere aktivister ombord, hvor vi drager nytte af vores 
medlemmers mangfoldige it-kompetencer.

• Vi ser flere freelanceansættelser, lønmodtageransæt-
telser med særlige vilkår og social dumpingmetoder. 

Overenskomster er naturligvis en del af opgaven, men 
realiteten er, at vi har flest medlemmer i det private – 
uden overenskomst – så PROSA skal kunne imødegå 
og hjælpe selvstændige og funktionærer, således at det 
naturlige valg af PROSA som fagforening fortsætter med 
forsyn, rådgivning og assistance.

• It-sikkerhed er et område, som ligger mig nært, og her 
skal vi være førende og toneangivende.

• Fokus på fremtidige arbejdsvilkår, som er opstået pga. 
coronasituationen. De gængse arbejdsvilkår er forandre-
de – bl.a. med flere hjemmearbejdspladser. Dette giver 
nye udfordringer.

• Sørge for, at medlemmer og aktivister til stadighed dyr-
ker PROSAs DNA-profil – at det er medlemmerne, som 
styrer PROSA via deres engagement og medbestem-
melse.

Om mig
Mor til 3 teenagere, Ca. 50 år
Uddannet datamatiker – med PBA i IT og sikkerhed 
Administrator og arkitekt, lønmodtager og freelancer. 

Mit engagement
Medlem i ca. 30 år – aktiv som ØST-bestyrelsesmedlem 
siden 2016, HB-repræsentant og IMS-, ULK-, ITS-udvalgs-
medlem.

Fotograf: Victor Møller
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Kandidat:

Sven  
Frenzel
Opstiller som forbundssekretær

Vi skal have de unge med
Som forbundssekretær ønsker jeg at løfte den udfordring, 
der ligger i, at PROSA mister rigtige mange studiemedlem-
mer i det øjeblik, de får den første regning ind ad døren. Der 
er allerede søsat de første projekter, og det er et fokusom-
råde, som jeg vil lægge særdeles meget vægt på de næste 
år. Jeg mener, at min unge alder og mit aktive netværk på 
studiestederne gør mig i stand til, sammen med PROSA/
STUD og organizerne, at nå ud til dimittenderne og de unge 
it-professionelle.

Arbejdsmiljø for alle
Når det kommer til det lidt mere almindelige fagforenings-
arbejde, så er jeg meget optaget af de udfordringer, kvin-
der og LGBT-personer oplever i branchen, og hvordan vi 
kan påvirke både studiesteder og arbejdspladser til at øge 
trivsel på arbejdspladsen for disse grupper. PROSAs un-
dersøgelser om LGBT-personers trivsel fra 2018 satte fokus 
på området, og der er desværre stadigvæk rigtig meget 
at tage fat.

Det skal være rart at tage på arbejde uanset køn eller sek-
suel orientering, og det er derfor selvfølgelig ikke kun disse 
gruppers arbejdsmiljø, jeg vil arbejde med, men også ar-
bejdsmiljø generelt. Her er der ifm. COVID-19 opstået helt 
nye spørgsmål, som vi skal have undersøgt og belyst.

Medlemmet i fokus
Vi skal fortsat have det enkelte medlem i fokus, og det be-
tyder, at vi skal blive ved med at undersøge, hvad vores 
medlemmer har af behov og tilpasse fx vores individuelle 
medlemsservice og kursuskatalog til disse. 

Det er store sko, jeg skal fylde ud, hvis jeg bliver valgt, og 
jeg håber på, at I vil vise mig tilliden til, at jeg er i stand til 
dette. Vi ses til DF2020.

Om mig selv
Jeg er 27 år gammel, sønderjyde, bosat i København, gift 
og har en søn på knap 2 år. Jeg har arbejdet med it del- 
og fuldtid siden 2011 og studeret datalogi på Københavns 
Universitet.

Fotograf: Mikkel Mikjær Christensen
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Regnskab 2018 BUDGET 2018 (1.000 KR.) REGNSKAB 31/12-2018
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INDTÆGTER
Kontingenter 41.603 41.580.154 99,95
Renter og gebyrer 650 667.377 102,67

Note 1 Andre indtægter 1.857 2.003.893 107,91
Indtægter I ALT 44.110 44.251.424 1

UDGIFTER - FORMÅL
A Tilskud lokalafd. 235 2.566 2.802 139.253 2.035.244 2.174.497 77,61
B Løn & arb. forhold 157 795 952 75.858 581.509 657.367 69,08
C Arbejdsmiljø 127 324 451 25.531 289.972 315.503 69,95
D Faglig uddannelse 249 170 420 216.382 133.949 350.331 83,45
E IMS-området 555 3.834 4.389 617.800 3.680.408 4.298.208 97,92
E Juridisk fond 0 0 0 -76.493 0 -76.493 0
F Hvervning & fastholdelse 1.234 1.122 2.356 1.319.421 1.114.699 2.434.120 103,31
G Info. og profilering 1.876 1.880 3.756 1.829.608 1,626.609 3.456.217 92,01
H It-samfund 332 751 1.083 288.378 545.437 833.815 77,01
I ULK og uddannelse 209 1.022 1.231 114.684 1.494.631 1.609.315 130,70
J Aktiviteter 430 654 1.084 378.218 685.954 1.064.172 98,20
L A-kasse 0 64 64 800 37.050 37.850 58,70
M Organisation 2.070 735 2.805 1.894.448 466.204 2.360.652 84,15
P Struktur & vedtægter 0 67 67 0 0 0 0
Q It-projekter 725 0 725 582.426 34.897 617.323 85,15
R Administration 7.308 4.162 11.470 6.927.242 4.216.667 11.143.909 97,16
S Budget & økonomi 222 1.536 1.758 190.625 1.379.365 1.569.990 89,29
T Politisk ledelse 575 1.469 2.043 522.157 1.428.700 1.950.857 95,48
U Andet 227 524 751 148.199 0 148.199 19,74
V Ikke fordelte lønomkostninger 0 5.536 0 0 3.642.265 0 0

UDGIFTER/LØN – I ALT 16.531 27.213 43.744 15.194.536 23.393.558 38.588.094
ORDINÆRT RESULTAT 366 5.663.330

Note 2 Ekstraordinære poster 566 4.056.356
Periodens resultat -200 1.606.974

Afrundingsfejl kan forekomme.

 Note 1

ANDRE INDTÆGTER BUDGET 
(1000 KR.) REGNSKAB

Adm. honorar 1275 1.430.299
Adm. honorar. Konfliktfond 90 90.000
Tilskud Offentlig 20 0
Tilskud VEST 200 200.000
Tilskud ØST 272 283.594
Advokatfonden 0 0

1857 2.003.893

 Note 2

EKSTRAORDINÆRE POSTER BUDGET 
(1000 KR.) REGNSKAB

Tab på LG lån 37.108
Moms 2018 85 54.559
Afdrag på gæld 0 -6.500
Afskrivn. Indret. VF37A 481 480.801
Urealiseret tab værdipapirer 0 103.683
Ekstraordinær DF 0 95.584
Arbejdsmiljøsagen 0 291.120
Hensat til Projektkonto 0 2.000.000
Overført til Konfliktfond 0 1.000.000

566 4.056.356
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Afrundingsfejl kan forekomme.

Regnskab 2019 BUDGET 2019 (1.000 KR.) REGNSKAB 31/12-2019
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INDTÆGTER
Kontingenter 41.705 42.352.669 101,55
Renter, udbytte og gebyrer 650 673.966 103,69

Note 1 Andre indtægter 1.857 2.284.440 123,02
Indtægter I ALT 44.212 45.311.075 102,49

UDGIFTER - FORMÅL
A Tilskud lokalafd. 235 3.044 3.280 152.002 2.752.709 2.904.711 64,57
B Løn & arb. Forhold 157 831 988 124.374 635.641 760.015 79,43
C Arbejdsmiljø 102 545 647 52.806 310.102 362.908 51,83
D Faglig uddannelse 249 131 380 163.566 115.687 279.253 65,61
E IMS-området 645 4.117 4.761 690.076 3.660.722 4.350.798 107,05
E Juridisk fond 0 0 0 69.007 0 69.007 0
F Hvervning & fastholdelse 1.345 1.171 2.516 1.179.592 1.477.843 2.657.435 87,70
G Info. og profilering 1.901 2.724 4.626 1.968.278 1.354.565 3.322.843 103,52
H It-samfund 332 783 1.115 347.793 590.966 938.759 104,76
I ULK og uddannelse 209 1.394 1.603 345.037 1.634.072 1.979.109 165,09
J Aktiviteter 490 675 1.165 461.014 645.993 1.107.007 94,08
L A-kasse 0 61 61 0 34.664 34.664 56,93
M Organisation 2.295 714 3.009 2.137.721 585.873 2.723.594 93,15
O Overenskomst 0 0 0 100 0 100 0
P Struktur & vedtægter 0 69 69 0 0 0 0
Q It-projekter 112 0 112 61.689 18.707 80.396 55,23
R Administration 7.552 3.984 11.535 7.330.256 4.297.100 11.627.356 97,07
S Budget & økonomi 222 1.589 1.811 195.083 1.489.884 1.684.967 87,88
T Politisk ledelse 375 1.459 1.834 444.429 1.315.444 1.759.873 118,64
U Andet 227 534 761 146.485 0 146.485 64,64
V Ikke fordelte lønomkostninger 0 3.560 0 0 5.109.412 0 0

UDGIFTER/LØN – I ALT 16.447 27.385 43.832 15.869.310 26.029.382 41.898.693
ORDINÆRT RESULTAT 380 3.412.382

Note 2 Ekstraordinære poster 566 3.168.599
Periodens resultat -186 243.783

 Note 1

ANDRE INDTÆGTER BUDGET 
(1000 KR.) REGNSKAB

Adm. honorar MIA 1275 1.380.671
Adm. honorar. Konfliktfond 90 90.000
Tilskud Offentlig 20 0
Tilskud VEST 200 200.000
Tilskud ØST 272 293.229
Urealiseret kursgevinst 0 320.540

1857 2.284.440

 Note 2

EKSTRAORDINÆRE POSTER BUDGET 
(1000 KR.) REGNSKAB

Moms 2019 85 55.979
Afdrag på gæld 0 -6.000
Afskrivn. Indret. VF37A 481 480.801
Arbejdsmiljøsagen 0 137.819
Overført til Konfliktfond 0 1.000.000
Hensat til Projektkonto 0 1.000.000
Hensat til It-projektkonto 0 500.000

566 3.168.599
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Balance 31. december 2018 og 31. december 2019
AKTIVER 31.12.2018 31.12.2019
OMSÆTNINGSAKTIVER
Kassebeholdning  11.511 5.795
Bankbeholdning  12.084.077 13.586.791
Girobeholdning  0 0
Diverse debitorer  1.068.303 1.154.531
Forudbetalte omkostninger rabatkort  274.963 803.388
Værdipapirer 1.896.045 2.216.585
Mellemregning konfliktfond 0 905.751

 15.334.899 18.672.841
ANLÆGSAKTIVER
Deposita  366.755 373.169
Inventar  394.357 262.582
It-anskaffelser  494.659 464.791
It-projekter  61.689 0
PROSAs inv. i ejendomme. Mellemregn. med ejd. 23.179.887  23.179.887 0
Reg. 1.653.592 24.833.479 1.172.791 24.352.678
ANLÆGSAKTIVER I ALT  26.150.940 25.453.221
AKTIVER I ALT  41.485.839 44.126.062
PASSIVER
KASSEKREDIT
Mellemregning, lokalafdelinger  4.729.599 5.154.320
Diverse kreditorer (Inkl. medlemskreditorer)  2.413.939 2.922.390
Diverse kreditorer, klubkontingent  8.900 123.673
Mellemregning med ejendomme  -1.681.200 -1.477.112
Mellemregning med Konfliktfond 455.025 0
Skyldige feriepenge  24.496 64.332
Beregnede skyldige feriepenge    2.846.530 3.722.627
I ALT  8.797.288 10.510.229
HENSÆTTELSER
Hensættelse, tilgodehavende timer 44.860  44.860
Hensættelse til kasseansvar 26.182  26.182
Hensættelse, personalekurser ans.løn.till. 2.498  2.498
Hensættelse, faglige udd. fond 850.371  822.340
Hensættelse til projekter 4.283.809  2.506.868
Hensat Garantifond 350.000  350.000
Hensat kompetenceregistrering 0 0
Hensat huslejetab Aarhus 0 0
Hensat Konjunkturudligningsfond 5.000.000  5.000.000
Hensat opstart Jubilæumsfond 0  0
Hensat afdækning af investering 2.000.000  2.000.000
Hensat it-projekter 2.926.464 2.707.439
Hensat Advokatfond 2.035.858  2.243.354
Hensat flytn. mv. AARH alt. lokaleudv. KBH el. OD 1.000.000  1.000.000
HENSÆTTELSER I ALT  18.520.042 16.703.541
EGENKAPITAL
Egenkapital PRIMO 12.561.535  14.168.509
Korrektion som følge af ejendomsopskrivning 2011 0 0
ÅRETS RESULTAT 1.606.974 14.168.509 2.743.783 16.912.292
HENSÆTTELSER OG EGENKAPITAL I ALT  32.688.551 33.615.833
PASSIVER I ALT  41.485.839 44.126.062

Note 1: Der kan forekomme afrundingsfejl.
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Forslag til DF2020
I dette tillæg er ikke alle forslag til DF2020 medtaget.  
Øvrige forslag lægges løbende op og kan ses på prosa.dk/DF2020

Emne: Valg – forslag: 20.01.

Valg af formand
Navn Afdeling

Niels Bertelsen ØST Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 21.01.

Valg af organisatorisk næstformand
Navn Afdeling

Hanne Lykke Jespersen ØST Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 13.01.

Fastsættelse af antal og placering af forbundssekretærer

Forslag fra HB: Antallet af forbundssekretærer sættes til  
5: 2 placeret vest for Storebælt: 1 placeret i Odense og  
1 placeret i Aarhus. Samt 2 øst for Storebælt placeret i  
København, og 1 landsdækkende placeret i København.

Emne: Valg – forslag: 22.01.

Valg af forbundssekretærer:

Navn Afdeling

Amanda Christiansen VEST Opstiller

Bjørn Vitoft ØST Genopstiller
Frederik Hertzum VEST Opstiller
Henrik Jacobsen VEST Genopstiller
Jan Irgens ØST Opstiller
Curt Raavig Kjærsgaard SAS Opstiller
Morten Rønne Offentlig Genopstiller
Neeru Møller ØST Opstiller
Sven Uhrenholdt Frenzel ØST Opstiller

Emne: Valg – forslag: 23.01:

Valg til politisk næstformand
Navn Afdeling

Henrik Kroos ØST Opstiller

Emne: Valg – forslag: 24.01. 

Valg til hovedkasserer
Navn Afdeling

Morten Haastrup Geil ØST

Emne: Valg – forslag: 25.01

Antallet af HB-medlemmer 
fastlægges i vedtægternes § 12, stk. 1 og 2, således
Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af formand, organisatorisk 
næstformand og politisk næstformand, hovedkassereren, 
medlemmerne valgt i lokalafdelingerne, jf. stk. 2, samt 
et antal medlemmer valgt på delegeretforsamlingen, 
således at antallet af delegeretforsamlingsvalgte inkl. for-
mand, næstformænd og hovedkasserer svarer til antallet 
af lokalafdelinger.
Stk. 2. Antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer skal dog 
mindst være 15, og såfremt antallet efter stk. 1 er mindre 
end 15, øges antallet af delegeretforsamlingsvalgte, såle-
des at minimumstallet nås.
PROSA har for tiden seks lokalafdelinger. Der skal derfor 
vælges fem medlemmer ud over formand, organisatorisk 
næstformand, politisk næstformand og hovedkasserer.

Navn Afdeling

Steen Thomassen ØST
Ingerlise Klingenberg VEST

Emne: Valg – forslag 26.01.

HB-suppleanter
Pt. ingen kandidater.

Emne: Valg – forslag 27.01.

Redaktionsudvalg
Der vælges fire-fem medlemmer til Redaktionsudvalget
Christian Arne Christensen ØST

Emne: Valg – forslag 28.01.

Vedtægtsudvalg
Der skal vælges fem medlemmer til Vedtægtsudvalget
Michael Erichsen ØST
Mogens Sørensen ØST

Emne: Valg – forslag 29.01.

Kritiske revisorer
Der vælges to kritiske revisorer
Pt. ingen kandidater.

Emne: Valg – forslag 30.01.

Suppleanter til kritiske revisorer
Der vælges to suppleanter til de kritiske revisorer
Pt. ingen kandidater.
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Delegeretforsamlingen starter lørdag 14. november kl. 10.00, 
hvor der er indskrivning. Intro for nydelegerede er kl. 10.30-11.00 
og formøder kl. 11.00-12.00. Selve delegeretforsamling starter 
kl. 12.00 i plenum. Vi slutter søndag 15. november kl. 16.00.

Dette tillæg i Prosabladet nr. 10 er udsendt til medlemmerne  
i uge 41, 2020. Alt materiale lægges løbende på 
prosa.dk/DF2020 og i clouden.

01. VALG AF DIRIGENTER
 01.01   Forslag til dirigenter på DF2020, fra HB (Hoved-

bestyrelsen).

02.  VALG AF SEKRETÆRER
 02.01  Forslag til sekretærer for DF2020, fra HB.

03.  FASTLÆGGELSE AF FORRETNINGSORDEN, 
 DAGSORDEN OG TIDSPLAN
 03.01  Forslag til forretningsorden, fra HB.
 03.02  Forslag til tidsplan, fra HB.

04. VALG AF DF-UDVALG
 04.01  Valgudvalg.
 04.02  Økonomiudvalg.

05. BERETNING FRA HB HERUNDER VEDR. 
 KONFLIKTFONDEN OG ADVOKATFONDEN
 05.01 Beretning for 2019-2020, fra HB.

06.  BERETNING FRA UDVALG NEDSAT AF 
 DELEGERETFORSAMLINGEN
 06.01 Beretning fra Redaktionsudvalget, 
  fra Redaktionsudvalget.
 06.02  Beretning fra Vedtægtsudvalget , 
  fra Vedtægtsudvalget.

Oversigt over forslag til  
PROSAs ordinære  
delegeretforsamling
Alle dokumenter vil kunne ses på clouden via et link,  
som de delegerede får tilsendt.

07.  FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE 
 AF REGNSKAB FOR 2018 OG 2019
 07.01  Regnskab for PROSA, og bemærkninger til års-

regnskaber for 2018 og 2019, fra Hovedkassereren.
 07.02 Revisorers beretning 2018 og 2019.
 07.03 Statsautoriserede revisorers protokoller.

08. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF 
 PROSABLADETS REGNSKAB 2018 OG 2019
 08.01 Regnskab for Prosabladet, fra HB.

09. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF 
 KONFLIKTFONDENS REGNSKAB FOR 2018 OG 2019
 09.01 Regnskab for Konfliktfonden, fra HB.

10. FREMLAGGELSE AF ADVOKATFONDENS 
 REGNSKAB
 10.01 Regnskab for Advokatfonden, fra HB.

11. BEHANDLING AF OG AFSTEMNING OM INDKOMNE 
 FORSLAG
 11.01  Forslag om ændring af § 3, stk. 3 og stk. 5, fra HB.
 11.02  Forslag om § 14 tilføjelse af stk. 4, fra B. Hansen 

ØST.
 11.03 Forslag om ændring af § 16, stk. 1, fra HB.
 11.04 Forslag om § 20 nyt stk. 6, fra HB.
 11.05 Forslag om § 26 nyt stk. 12, fra HB.
 11.06 Forslag om tilretning af § 26A , fra HB.

12. FREMLAGGELSE OG BEHANDLING AF 
 HB’S FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN
 12.01 PROSAs Arbejdsplan 2021-2022, fra HB.
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13. FASTLÆGGELSE AF ANTAL OG PLACERING AF 
 FORBUNDSSEKRETÆRER
 13.01  Fastlæggelse af antallet og placering af forbunds-

sekretærer, fra HB.

14. FASTLÆGGELSE AF KONFLIKTFONDSBIDRAG
 14.01 Forslag til Konfliktfondsbidrag for 2021-22, fra HB.

15. FASTLÆGGELSE AF BIDRAG TIL ADVOKATFOND
 15.01 Forslag til Advokatfondsbidrag for 2021-22, fra HB.

16. FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER FOR 
 ANBRINGELSE AF KONFLIKTFONDENS MIDLER
 16.01 Anbringelse af Konfliktfondens midler, fra HB.
 16.02 Forretningsorden for Konfliktfonden, fra HB.

17. FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER FOR 
 ANBRINGELSE AF ADVOKATFONDENS MIDLER
 17.01 Anbringelse af Advokatfondens midler, fra HB.

18. NEDSÆTTELSE AF UDVALG
 18.01  Redaktionsudvalgets kommissorium forelægges, 

fra Redaktionsudvalget.
 18.02  Vedtægtsudvalgets kommissorium forelægges, 

fra Vedtægtsudvalget

19. FASTLAGGELSE AF BUDGET, KONTINGENT FOR 
 FØRSTE ÅR SAMT PRINCIPPER FOR BUDGET 
 OG KONTINGENT FOR ANDET ÅR
 19.01 Forslag til budget for 2021, fra HB.
 19.02 Forslag til kontingent for 2021, fra HB.
 19.03  Forslag til principper for kontingentfastsættelse 

og budget i 2022, fra HB.
 19.04 Fastlæggelse af aflønning af fagligt valgte, fra HB.

20. VALG AF FORMAND
 20.01 Kandidatliste til valg af formand.

21. VALG AF ORGANISATORISK NÆSTFORMAND
 21.01  Kandidatliste til valg af organisatorisk  

næstformand.

22. VALG AF FORBUNDSSEKRETÆRER
 22.01 Kandidatliste til valg af forbundssekretærer.

23. VALG AF POLITISK NÆSTFORMAND
 23.01 Kandidatliste til valg af politisk næstformand.

24. VALG AF HOVEDKASSERER
 24.01 Kandidatliste til valg af hovedkasserer.

25. VALG AF ET ANTAL MEDLEMMER TIL HB
 25.01 Kandidatliste til valg af HB.

26. VALG AF SUPPLEANTER TIL HB
 26.01 Kandidatliste til valg af suppleanter til HB.

27. VALG AF REDAKTIONSUDVALG
 27.01 Kandidatliste til valg af Redaktionsudvalg.

28. VALG AF VEDTAGTSUDVALG
 28.01 Kandidatliste til valg af Vedtægtsudvalg.

29. VALG AF REVISORER
 29.01 Kandidatliste til valg af revisorer.

30. VALG AF REVISORSUPPLEANTER
 30.01 Kandidatliste til valg af revisorsuppleanter.

31. EVENTUELT
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Dagsorden for delegeretforsamlingen
ifølge vedtægternes § 7.

 1) Valg af dirigenter. 
 2) Valg af sekretærer. 
 3) Fastlæggelse af forretningsorden, dagsorden 
  og tidsplan.
 4) Valg af DF-udvalg.
 5)  Beretning fra Hovedbestyrelsen, herunder  

vedrørende konfliktfonden og Advokatfonden. 
 6)  Beretning fra udvalg nedsat af delegeret-

forsamlingen.
 7)  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens 

regnskaber. 
 8)  Fremlæggelse og godkendelse af Prosabladets 

regnskaber.
 9)  Fremlæggelse og godkendelse af Konfliktfondens 

regnskab.
 10)  Fremlæggelse af Advokatfondens regnskab. 
 11)  Behandling af og afstemning om indkomne forslag. 
 12)  Fremlæggelse og behandling af HB’s forslag til 

arbejdsplan. 
 13)  Fastsættelse af antal og placering af 

forbundssekretærer. 

Indkaldelse til PROSAs  
ordinære delegeret- 
forsamling 2020
Lørdag den 14. november til søndag den 15. november 2020
på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

 14) Fastlæggelse af Konfliktfondsbidrag. 
 15) Fastlæggelse af bidrag til Advokatfonden.
 16)  Fastlæggelse af retningslinjer for anbringelse  

af Konfliktfondsmidler. 
 17)  Fastlæggelse af retningslinjer for anbringelse  

af Advokatfondens midler.
 18)  Nedsættelse af udvalg. 
 19)  Fastlæggelse af budget og kontingent for første  

år samt principper for budget og kontingent for 
andet år. 

 20) Valg af formand. 
 21) Valg af organisatorisk næstformand. 
 22) Valg af forbundssekretærer. 
 23) Valg af politisk næstformand. 
 24) Valg af hovedkasserer. 
 25)  Valg af et antal medlemmer af Hovedbestyrelsen. 
 26) Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen. 
 27) Valg af Redaktionsudvalg.
 28) Valg af Vedtægtsudvalg.
 29) Valg af revisorer. 
 30) Valg af revisorsuppleanter. 
 31) Eventuelt.

Hovedbestyrelsen


