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Generalforsamling afholdes 
Lørdag den 30. oktober 2020 kl. 14.00-18.00 i 

PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V 

PROSA, Søren Frichs Vej 38 K, th. 8230 Åbyhøj 

Onlinelink sendes til alle deltagere. 

 

Der findes 3 arrangementer i kalenderen for hver af de 3 muligheder. 

Tilmelding sker på PROSAs hjemmeside, hvor du kan finde 
generalforsamlingen i kalenderen www.prosa.dk/kalender 

Du kan også finde dette materiale på www.prosa.dk/offentliggf. 

 

 

Dækning af udgifter  
Alle udgifter til transport og børnepasning refunderes efter regning. 
For transportens vedkommende refunderes billigste offentlige 
transportmiddel.  

Fortæring ifm. rejsen refunderes efter regning og med maks. kr. 
145,- pr. måltid. 

 

 

Har vi den rigtige arbejdsplads og e-mail?  

For at sikre, at du som medlem får de mest korrekte informationer 
og den rigtige generalforsamlingsindkaldelse, er det nødvendigt at 
kende din arbejdsplads, hvis du er i arbejde.  

Derfor vil vi opfordre dig til at tjekke de oplysninger vi har på vores 
hjemmeside www.prosa.dk/mit-prosa 

 

Arbejdspladsregistrering er baseret på CVR + P-nummer (underinddeling 
af CVR). For statsansatte kan dette ses af lønsedlen: CVR i højre side 
øverst, P-nummer i venstre side allerøverst. 

September 2020 
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Forslag til dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Godkendelse af deltagere og beslutningsdygtighed  

3. Behandling af eventuelle medlemseksklusioner  

4. Bestyrelsens beretning  

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab  

6. Bestyrelsens fremlæggelse af arbejdsplan 

7. Behandling og afstemning om indkomne forslag 

8. Bestyrelsens forslag til budget og kontingentfastsættelse  

9. Valg af HB-medlem  

10. Valg af suppleant for HB-medlem  

11. Valg af bestyrelse  

12. Valg af suppleanter til bestyrelse  

13. Valg af 2 revisorer  

14. Valg af suppleant(er) for revisorer  

15. Eventuelt  
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Forslag til Forretningsorden 

1. Generalforsamlingen kan nedsætte et valgudvalg på 3 personer, der 

bistår dirigenten ved stemmeoptællingen ved alle afstemninger. 

 
2. Dirigenten kan vælge, at ordet skal gives til talerne i skriftlig indteg-

net rækkefølge. Dirigenten skal dog i givet fald give plads til korte 

bemærkninger (maks. 1 min.) foran den løbende talerække, bl.a. til 

rettelse af åbenlyse misforståelser eller fejl samt bemærkninger til 

forretningsordenen. Dirigenten kan, efter en advarsel, fratage talere, 

som overtræder dette, ordet. 

 
3. Taletiden kan begrænses af dirigenten således: Indledere får 10 min. 

til supplering af forelagt skriftligt materiale. Medlemmer af 

PROSA/Offentlig får 5 min. til indlæg første gang og 5 min. anden 

gang under et dagsordenspunkt. Dirigenten kan endvidere afkorte 

taletiden eller standse indtegningen af talere til et dagsordenspunkt, 

og efter en sådan beslutning kan der ikke fremsættes nye forslag til 

punktet. 

 
4. Generalforsamlingen kan, hvor det er formålstjenligt, nedsætte 

udvalg til gennemgang af fremkomne synspunkter eller til sam-

ordning, hvor der ligger flere forslag eller ændringsforslag. 

 
5. Stemmeret har aktive medlemmer af PROSA/OFFENTLIG. 

 
6. Ved mindre end 3 stemmers difference ved en åben afstemning 

foretages kontrolafstemning.  

 
7. Skriftlig afstemning afholdes, når blot ét af de stemmeberettigede 

tilstedeværende medlemmer kræver det. 
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Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har i perioden bestået af: 
Lis Michelsen, Statens IT (HB-medlem) 
Arne Strøm, Region H (HB 1. suppl.) 
Morten Sune Nielsen, Copenhagen Buisnes School (Kasserer, HB 2. suppl.) 
Esben Hansen, Århus Universitet og Århus Erhvervsakademi  
Carsten Møller Jensen, Røde Kors Asylcenter 

Suppleant: 
Ingen 

Revisorer: 
Normann Aa. Nielsen 
Mette Holdt 

Tilknyttet forbundssekretær: 
Morten Rønne 

 
Generelt om bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsens arbejde har som alt andet været påvirket af corona. Det har 
dog givet nogle erfaringer med brugen af onlinemøder. Bestyrelsen me-
ner, at den videoløsning, som nu er lavet, er tilfredsstillende, og at den 
kan bruges i fremtiden. Bestyrelsen planlægger efter, at de fleste møder 
har muligheden for online deltagelse, så alle kan melde sig til bestyrelses-
arbejdet, uanset bopæl. 

Møder afholdes efter behov og altid forud for HB-møderne. Dagsorden 
kører efter fast skabelon og fremsendes forud for møderne. Morten sørger 
for, at bestyrelsen bliver informeret om, hvad der rører sig i PROSA, i fag-
bevægelsen omkring det offentlige område, hvad der rører sig på ar-
bejdspladserne samt væsentlige igangværende og kommende sager. 

Fremadrettet er bestyrelsen stadig udfordret. Det er stadig de samme 
kræfter, der trækker, og efterhånden som disse går på pension, bliver det 
sværere og sværere at få valgt en bestyrelse og øvrige poster. Bestyrelsen 
ser gerne, at der melder sig friske kræfter under fanen. Alternativt kan 
Offentlig blive nødt til at nedlægge sig selv.  
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Seminar for tillidsvalgte 
Corona har desværre også ramt dette. Men nu bliver det muligt at afholde 
dette fysisk igen, og det sker den 16.-17. november. 

 

OK21 
Overenskomstforhandlingerne er overstået, med en efterfølgende af-
stemning, hvor resultatet blev godkendt. 

Resultatet var et smalt resultat, hvor en stor del af stigningen skal komme 
via reguleringsordningen. Derfor var der heller ikke midler til de lokale 
forhandlinger, og der er derfor ikke sket noget på PROSA overenskomst-
en. 

Fra de centrale forhandlinger er det største nye, at der nu kommer en se-
niorbonus for 62+ fra 2022. Hvordan det præcist udmøntes, er ikke be-
skrevet endnu. 

På hele det offentlige område kunne Dansk Sygeplejeråd ikke godkende 
resultatet af forhandlingerne på det regionale område. Hvilket har med-
ført, at de gik i strejke, som blev stoppet med et regeringsindgreb. 

Deres utilfredshed går på, at de lønmæssigt er bagud, fordi de som kvin-
defag blev vurderet til at have lavere værdi end øvrige fag, i forbindelse 
med tjenestemandsreformen i 1969. 

Dette gør, at der i perioden frem til OK24 skal kigges på, hvordan (start)-
lønnen skal fastsættes. Men der er mange forskelligrettede ønsker i den 
debat. 

Som en del af OK21 bliver det såkaldte dækningsområde, altså fordeling-
en mellem HK og PROSA overenskomst gennemgået. Det bliver til en 
meget lang liste. 

 

Hovedorganisation 
FH’s nye lokalstruktur er blevet vedtaget. Det er den enkelte lokalafdeling 
i PROSA, som skal beslutte, om man ønsker at deltage i det lokale arbejde 
eller ej. Og dermed er det lokalafdelingen, som skal betale kontingent. 
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Offentlig har derfor besluttet ikke at tilmelde sine medlemmer til de 
lokale FH-sektioner. 

PROSA deltager aktivt i alle de udvalg, som vi har adgang til. 

 

Medlemmerne og arbejdspladsen 
Jf. den statslige overenskomst har der været 3 reguleringer i perioden: 

 

 1. oktober 2021: 0,3307 

 1. april 2021: 0,8818 

 1. februar 2021: -0,1025 

 

Det har stadig været meget begrænset, hvor mange midler, der har 
været til lokale lønforhandlinger. Så heller ikke her har der været megen 
fremgang for flertallet af vores medlemmer. Så vi må konkludere, at den 
eneste måde at få lønstigning på er at skifte arbejdsplads. Og selv da skal 
man sikre sig maksimalt fra starten. Der er som sagt ikke megen mulig-
hed for stigning efterfølgende. 

 

Persondataforordningen (GDPR) 
GDPR fylder fortsat i PROSA. Vi er i gang med at styrke de interne proces-
ser yderligere, så vi kan leve op til vores egne høje forventninger. I forhold 
til arbejdsgiverne er der kommet mere styr på, at vi har ret til oplysninger, 
og som en del af OK21 er dette blevet præciseret. Det betyder, at tillids-
repræsentanter nu har krav på at få lønoplysninger ved de årlige forhand-
linger. 

 

Støtte til ledige kollegaer 
Selvom coronakrisen er overstået, og arbejdsmarkedet siger, at der 
mangler arbejdskraft, må vi stadig konstatere, at der åbenbart er et mis-
forhold mellem arbejdsgivers krav, og hvad de ledige kan tilbyde. Derfor 
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skal der være fokus på, at vores ledige kan få den nødvendige opkvalifice-
ring til de ledige job, som er. Og så skal arbejdsgiver selvfølgelig accep-
tere, at det koster at få kvalificeret arbejdskraft. 

 
Tillidsrepræsentanter i PROSA/Offentlig 
Der er pt. 58, der er valgt som henholdsvis tillidsrepræsentant eller tillids-
repræsentantsuppleant på statens område. Der er desværre stadig ikke 
tillidsrepræsentant på alle de arbejdspladser, hvor der er ret til at vælge 
en. Man kan vælge en TR, når der er 5 på overenskomsten. 

Der afholdes løbende TR-introduktionskursuser for alle nyvalgte tillidsre-
præsentanter og suppleanter uanset, hvilket område de kommer fra. 

 

Pension 
Der arbejdes stadig på at få lavet en pensionsordning, men grundet inter-
ne udfordringer går arbejdet ikke så stærkt. 

Hvis du bliver langtidssyg (over 3 måneder), så skal du altid kontakte pen-
sionsselskabet, så du er sikker på, at de ved, at du er ramt. 

Vi opfordrer stadig til, at du tager et e-pensionstjek på hjemmesiden én 
gang om året, så pensionsopsparingen bedst afspejler dit behov og livs-
situation. 

Når du begynder at tænke på at gå på pension, vil bestyrelsen kraftigt op-
fordre til, at du kontakter Danica Pension og får kigget på de forskellige 
muligheder, der findes. Du har f.eks. mulighed for at udskyde, midler-
tidigt sætte udbetalingen på pause, eller sænke udbetalingen i en perio-
de af en livsvarig livrente. 

Hvis du som pensionist har andre indtægter fra lønnet arbejde, kan det 
være en fordel at benytte denne mulighed. Derved kan du tilrettelægge 
din lønindkomst og pension, så du ikke risikerer at betale topskat. 

I den tid, som pausen varer, vil der naturligvis blive tilskrevet afkast. Når 
du starter udbetalingen af pensionen op igen, så vil der blive beregnet en 
ny ydelse til udbetaling. 
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Hvis du er interesseret i at bruge denne ordning, har du mulighed for at 
kontakte Danica på telefon 33 28 28 32 og få rådgivning.  

 

Projekt: Video som kommunikation 
Der blev mulighed for at ansætte en tidligere organizer i 9 måneder. Det 
blev så reelt kun til 8 måneder. Men det gjorde, at det kunne sættes fokus 
på dette projekt. 

Grundet et fokus på overenskomst i den øvrige del af organisationen, blev 
en stor del af ressourcerne brugt inden for dette område. 

Der blev også købt en explainer video omkring overenskomst-området, 
som kan ses på hjemmesiden, https://www.prosa.dk/raad-og-
svar/spoergsmaal-til-min-ansaettelse/overenskomster. 

Derudover er der lavet video om arbejdstid, pension, barsel og TR-arbejdet. 

Men hele udgiften til projektet er bogført i 2021 og kan derfor ikke ses af 
regnskabet for 2020. 

 

Arbejdet i hovedbestyrelsen (HB) 
Arbejdet i HB har igen i år været præget af godt samarbejde og en god 
vilje. Debatterne har været frugtbare og løsningsorienterede. 

Alle HB-nedsatte politiske udvalg er åbne for alle medlemmer. 

 

Medlemsudvikling 
PROSA/Offentlig har et stabilt medlemstal. PROSA er generelt udfordret 
af, at medlemmerne ikke oplyser om arbejdspladsskift. Samlet har PROSA 
haft en god medlemsfremgang i de senere år. Det stabile medlemstal 
følges pænt med, at antallet af it-stillinger i det offentlige også er stabilt. 

 

September 2018:  1546 
September 2019:  1568 
September 2020:  1574 
September 2021:  1616 
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Tendenser på det offentlige område. 
Hjemmearbejde kommer til at fylde meget fremadrettet. Men da regel-
sættet omkring hjemmearbejde ikke har ændret sig i lang tid, vil det sta-
dig kræve 2 elementer for, at den enkelte kan få lov til at have hjemme-
arbejde – nemlig: at der laves en lokal aftale om rammerne og derefter en 
aftale med den enkelte medarbejder. 

Den lokale aftale skal indgås med den forhandlingsberettigede organisa-
tion og kan derfor ikke laves i SU-regi. 

I forhold til arbejdsmiljø på en evt. hjemmearbejdsplads har der også væ-
ret større diskussioner. Men indtil der kommer ændringer er det stadig 
arbejdsgivers ansvar at stille en ordentlig hjemmeplads til rådighed og 
føre opsyn med arbejdspladsen. Der er ikke krav om f.eks. hæve/sænke- 
bord, men at arbejdspladsen kan indstilles til den enkelte.  

 

Konkrete sager på det offentlige område 
Sygdom efter Corona  
Vi har en sag, hvor et medlem har fået corona på arbejdspladsen og har 
fået anerkendt det som en arbejdsskade. Vurderingen af arbejdsskaden er 
så udsat for at se, hvordan det ser ud på længere sigt. Efterfølgende udvik-
ler vedkommende senskadefølger og kan ikke klare fuld tid. Grundet dette 
problem med at arbejde fuld tid, vil arbejdsgiver så tvinge vedkommende 
på nedsat tid. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere og prøver at få arbejds-
giver til at tage sit ansvar for skaden alvorligt. 

Advarsler og opsigelse begrundet i ordensmæssige forhold 
Der er fortsat flere sager, hvor opsigelser sker med henvisning til den an-
sattes adfærd overfor kolleger, men også i forhold til om sygemelding 
sker på den korrekte måde, om tidsregistrering sker korrekt osv. I alle 
tilfælde er der givet advarsel først; det er bare så vigtigt, at en sådan ad-
varsel tages alvorligt, og hvis der er noget relevant at indsige, at dette 
sker i forbindelse med høringen om advarslen. 

 

- o – O – o – 
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PROSA/Offentlig – Regnskab og Budget 
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PROSA/Offentlig – Regnskab og Budget 
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Revisionsprotokol 
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Indkomne forslag 

Kampen mod social dumping stopper aldrig. 
Fra Bjørn Hansen og Jan Irgens 

Bestyrelsen tager initiativ til, at bevidstheden om social dumping skær-
pes blandt medlemmerne af PROSA/Offentlig. 

Dette kan ske gennem dialog med tillidsrepræsentanterne, møder for og 
informationsmateriale til medlemmerne og oplysningskampagne gen-
nem nyhedsbreve. 

Motivation: 
Fagbevægelsens kamp mod social dumping stopper aldrig, men det kræ-
ver, at et hvert fagforeningsmedlem er bevidst om social dumping og kan 
gennemskue, når de er udsat for det. 

Social dumping rammer ikke kun servicefagene, bestemte nationaliteter 
eller geografisk, for social dumping rammer alle, hvor muligheden findes. 

IT-branchen er kendetegnet ved både klassiske, nye og innovative forret-
ningsmodeller, hvoraf mange kan være en åbning for social dumping, 
selv i det offentlige. 

Derfor skal bevidstheden om social dumping være en del af dannelsen, 
for ethvert medlem af PROSA/Offentlig. 
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Forslag til arbejdsplan for PROSA/OFFENTLIG 

Arbejdsplanen genfremsættes med følgende ændringer gældende frem 
til generalforsamlingen i år 2022: 

PROSA/Offentlig generelle arbejdsplan kan findes på PROSA/Offentligs 
hjemmeside på: 

https://www.prosa.dk/aktiv-i-prosa/prosas-
lokalafdelinger/prosaoffentlig/arbejdsplan 

Særlige indsatsområder i år 2022 

Persondataforordning 
Bestyrelsen arbejder videre med PROSAs implementering af persondata-
forordningen samt sikrer, at arbejdsgiver har nemt ved at afgive de nød-
vendige oplysninger til PROSA. 

Så vidt muligt skal TR’s selvbetjeningsmuligheder øges. 

Overvågning af overenskomsten 
Der findes mange forskellige statistikker omkring de statsansatte. Der 
skal kigges på, om der kan laves en øget overvågning af, om arbejdsgiver 
opfylder overenskomstens krav. F.eks. lønforhandling og fremsendelse af 
ansættelseskontrakter. 

Pension 
PROSA/Offentlig deltager i arbejdet med at få etableret en ny pensions-
ordning. 
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Hvad skal der ske på din arbejdsplads? 

På mange af PROSA/Offentligs arbejdspladser sker der løbende små æn-
dringer i den måde, der arbejdes på. Ofte er ændringerne små og lang-
somme, men efter nogle år kan man pludselig se tilbage på at større 
skred i den måde, tingene foregår på. 

Og så er man pludselig opmærksom på, at ens arbejdsvilkår er blevet væ-
sentlig forringet. Ofte føler man, at man står alene med denne følelse, el-
ler man ikke har noget ønske om at være den, som bringer sagen på ba-
nen – muligvis af frygt for at være den, som står først på listen, når næste 
fyringsrunde rammer. 

Hvad gør man så? 

En af måderne er selvfølgelig at få snakket med kollegaerne om det, en 
anden er at få PROSA til at lave et møde/arrangement, som kan at bringe 
det i fokus. 

Uanset set hvad, er det nemmere at få talt om tingene, før det glider helt 
ned ad bakken. Så føler du, at der er behov for, at der sker noget på din 
arbejdsplads så kontakt Morten Rønne, mbr@prosa.dk eller 27 10 78 86 
for at tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og dine kollegaer med 
at få et godt arbejdsmiljø. 
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