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Delegeretforsamlingen er 
PROSAs øverste myndighed 
og afholdes hvert andet år
DF2016 afholdes på First hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV i weekenden  
den 19.-20. november 2016

Sådan bliver du delegeret

Valg til delegeretforsamlingen foretages i henhold til PROSAs 
vedtægter § 5 stk. 2 på lokalafdelingernes generalforsam-
linger. Disse er annonceret i Prosabladet og på prosa.dk. 

Endvidere indkaldes de ved udsendelse direkte til lokalaf-
delingernes medlemmer.

Elektronisk tilmelding

Når du er blevet valgt, sker den praktiske tilmelding via et 
netsite. Du vil blive instrueret herom på generalforsamlingen, 
hvor du også afleverer din mailadresse. Vi sender dig herefter 
et link til sitet, hvor du kan tilmelde dig fællestransport, over-
natning, om du vil have tilsendt materiale til mødet, om du har 
specielle krav til forplejningen og eventuel børnepasning i 
forbindelse med mødet.

Af hensyn til den praktiske planlægning har Hovedbesty-
relsen besluttet, at alene delegerede, der tilmelder sig senest 
fredag den 17. oktober 2016, kan forvente service på oven-
nævnte punkter fra sekretariatet. 

Husk også at meddele, hvis der sker ændringer i din del-
tagelse. 

Materiale til mødet

For at give medlemmer og de delegerede de bedste mulig-
heder for at forberede sig, medsendes et tillæg i Prosabladet, 

der udkommer i uge 40. Yderligere supplerende materiale vil 
løbende blive lagt op på sitet: prosa.dk/DF2016.

Hvis den delegerede ønsker andet end elektronisk materiale 
forud for delegeretmødet, angives dette via tilmeldingssitet. 

Alt materiale til delegeretforsamlingen lægges dog løben-
de op på prosa.dk/DF2016 og udleveres i en mappe på selve 
delegeretmødet.

Hvis du har forslag til arbejdsplanen, som du vil have behand-
let på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hæn-
de senest fredag den 4. november 2016. 

Overvejer du at stille op?

Vi vil gerne opfordre medlemmer, der vil stille op til valg på 
delegeretforsamlingen til tillidsposter, om at give sekretariatet 
besked om dette snarest muligt, så jeres navne kan offentlig-
gøres. Det skal understreges, at der med denne praksis ikke 
er tale om en indskrænkning i adgangen til at stille op til val-
gene 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
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HB-beretning for perioden 
2014-2016 

1 
Indledning

Vi har i den forløbne DF-periode fortsat arbejdet med de poli-
tiske hovedområder, der blev fastlagt på sidste DF.

I kølvandet på den overenskomst på CGI, som vi indgik i 
fællesskab med af 4 andre faglige organisationer, har PROSA 
og HK sammen indgået endnu en overenskomst – med virk-
somheden Tech Mahindra (der har overtaget dele af KMD’s 
datacenter). Det er positivt, at vi fortsat kan udvide antallet af 
overenskomster ad denne vej.

Det store læk af informationer, som Edward Snowden stod 
bag, har ført til et øget samfundsmæssigt fokus på problemer-
ne med masseovervågning af borgerne. Vi har derfor deltaget 
i at styrke arbejdet med at give borgere og journalister en 
viden, der gør det muligt for dem at benytte et digitalt selv-
forsvar mod overvågningen. Det er en indsats, som i høj grad 
har været båret af aktivisterne i PROSA. 

Som opfølgning på den succesfulde ACTA-kampagne i 
sidste DF-periode har vi iværksat et arbejde med at sikre 
digitale rettigheder til befolkningen. Og Logningsbekendt-
gørelsen, som PROSA har været modstander af, siden den 
blev indført i 2006, blev underkendt af EU-domstolen i april 
2014. 

Beskæftigelsen inden for it-faget har fortsat været stigende 
i perioden. Men det betyder ikke, at der er tegn på mangel på 
arbejdskraft i it-faget. Som sædvanlig er der enkelte områder, 
hvor der mangler enkelte konkrete kompetencer. Desværre er 
arbejdsgivernes vilje til give den nødvendige efteruddannelse 
på disse områder ikke særlig stor. 

I forbindelse med faldet i den målte arbejdsløshed er det vig-
tigt at minde om, at alle de it-folk, som har mistet dagpengeret-
ten (som andre, der har mistet dagpengeretten), ikke længere 
figurerer i statistikken over arbejdsløse. Især ikke, hvis de 
ikke er berettiget til kontanthjælp, hvilket netop er situationen 
for mange af vores medlemmer. 

2015 var året, hvor dagpengekommissionen kom med sin 
rapport, der skulle pege på en løsning af de forfærdelige pro-
blemer, som den tidligere dagpengereform medførte, idet 
10 gange så mange som ventet mistede dagpengeretten. Vi 
havde ikke store forventninger til kommissionens muligheder, 
fordi grundlaget for dens arbejde var, at det nye dagpengesy-
stem ikke måtte koste mere end det gamle. Resultatet blev da 
også ringe, og det var skuffende at se hovedorganisationernes 
ledelser i rollen som anbefaler af det meste af kommissionens 
forslag. På FTF’s kongres i november 2015 blev der, på foran-
ledning af PROSA, vedtaget en udtalelse, som kræver, at FTF 
arbejder for rigtige forbedringer af dagpengesystemet. At det-
te kunne ske, var en af de store overraskelser på kongressen.

Dette svigt fra fagbevægelsens top har desværre ikke stået 
alene. I marts 2016 har LO og FTF som et led i 3-partsforhand-
linger accepteret, at der bliver indført en såkaldt ”integrati-
onsuddannelse”. Det er desværre ikke sikret, at deltagerne 
får nogen uddannelse overhovedet. Til gengæld er det aftalt, 
at lønnen på denne ”uddannelse” kan være helt ned til 50 kr. i 
timen, og flygtningene binder sig for en periode på 2 år. Afta-
lerne om ”uddannelse” indgås direkte mellem arbejdsgiveren 
og flygtningene uden om de faglige organisationer.

Vi har til gengæld fortsat stor succes med at hjælpe vores 
nye dimittender i arbejde. Her er det lykkes PROSA, med 
støtte fra vores hovedorganisation FTF, at få forlænget den 
forsøgsordning, der startede i 2012, så vi ad den vej har kunnet 
fortsætte med at lave en særlig indsats for vores dimittender. 

“PROSAs lønstatistik for 2016 viser, at vi nu er meget, meget tæt  
på ligeløn i faget. 1,34 % er forskellen i mændenes favør, men dog  

med spredning, således at kvinderne på det offentlige  
område får 0,25 % mere end mændene i lønningsposen”

Beretning
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Denne indsats har virkelig båret frugt: over 150 medlemmer 
er kommet i ordinær beskæftigelse.

PROSAs lønstatistik for 2016 viser, at vi nu er meget, meget 
tæt på ligeløn i faget. 1,34 % er forskellen i mændenes favør, 
men dog med spredning, således at kvinderne på det offent-
lige område får 0,25 % mere end mændene i lønningsposen. 

Vores pensionsordning er fortsat i udvikling, og vi har nu 
godt 3.700 medlemmer med i ordningen, hvilket er en stigning 
på ca. 25 % over de sidste 2 år. 

Vores samarbejde omkring ”Min A-kasse” er fortsat meget 
velfungerende, og vi har som organisationer på mange om-
råder samme holdning til tingene. I Aarhus er PROSA rykket 
ind på en ny adresse med dejlige lokaler i kontorfællesskab 
med Min A-kasse. 

Medlemstallet er støt stigende, og vi har flere betalende 
medlemmer end nogensinde. 

2 
Den politiske situation

LO lavede et flot arbejde omkring Ryanair-kampagnen, hvor man 
var klar i sin tale og også endte med at vinde retten til at kræve og 
kæmpe for en dansk overenskomst til de lokale medarbejderne.

Perioden har været præget af mange forringelser for ledi-
ge, studerende, syge, pensionister, kontanthjælpsmodtagere 
osv. Disse forringelser har skabt en øget modstand mod disse 
konstante nedskæringer for de svageste i samfundet. Vi så et 
glimt af det i forbindelse med ”Dagpenge for alle” kampag-

nen, og vi har set det i endnu højere grad i forbindelse med 
Velfærdsalliancen. Her lykkedes det den 12. maj i år at lave 
demonstrationer i 74 ud af 98 kommuner. 

Reformen af efterløns- og pensionsområdet har betydet en 
højere fratrædelsessalder. Og så har vi set effekten af den 
fleksjob- og pensionsreform, som Thorning-regeringen lave-
de. Resultatet er, at det er næsten umuligt at få førtidspension.

Alle disse reformer er vedtaget med det formål at øge arbejds-
kraftsudbuddet. Politikere fra et bredt spektrum påstår lige-
frem, at reformerne skaber arbejdspladser. Teorien går ud på, 
at der på sigt vil opstå nye arbejdspladser, fordi lønnen bliver så 
lav, at arbejdsgiverne vil få lyst at ansætte flere medarbejdere. 
Vi venter fortsat på at se, at det har nogen effekt af den karakter.

Flygtningeaftalen lægger sig til rækken af ordninger, som 
skal skærpe lønkonkurrencen mellem lønmodtagerne og gøre 
os fattigere.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til de, der har mi-
stet dagpengeretten, er nu faset ud, så efter de 2 års dagpenge, 
er der, hvis man ikke får job, kun kontanthjælp, som mange 
af vores medlemmer ikke kan få på grund af formue optjent 
tidligere, ejendom eller lignende. Selv hvis man kun har en 
pensionsordning, kan man ikke få kontanthjælp, før man har 
hævet den, hvis det er muligt. At man bliver brandbeskattet 
med 60 %, er i den forbindelse ligegyldigt. Den tidligere re-
gering lovede håndholdte indsatser for at få syge i arbejde, da 
sygedagpengeperioden blev nedsat fra 1 år til 22 uger. Den 
lavere refusion får mange arbejdsgivere til blot at afskedige 
den syge. På det private arbejdsmarked eksisterer 120-da-
ges reglen i bedste velgående. Reglen betyder, at man kan 
afskediges med bare 1 måneds varsel, hvis man har været 
syg 120 dage inden for det sidste år – uanset, hvor langt et 
opsigelsesvarsel man ellers måtte have opnået. 

Beretning
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På den organisatoriske front diskuterer LO og FTF en sam-
menlægning til en ny stor faglig hovedorganisation. PROSA er 
tilhænger af, at vi i fagbevægelsen skal lægge vores kræfter 
sammen og løfte i fællesskab.  Men som vi ser projektet, foku-
serer det primært på at styrke topledelsen i fagbevægelsen 
og på, at en større samlet professionel organisation vil styrke 
bevægelsen. Desværre har en øget mobilisering af medlem-
merne slet ikke været på tale. Det er vores bekymring, at med-
lemmerne således træder yderligere i baggrunden i forhold 
til fagtoppens satsning på et styrket fagligt bureaukrati. Det 
hidtidige samarbejde lover desværre ikke godt for en sådan 
fremtidig fusion. 

Der er virkelig brug for en stærk social bevægelse, der sætter 
aktiviteter og kraft bag krav om en tilbagerulning af de mange 
forringelser, der er lavet over for de svageste – de arbejdsløse, 
syge, fleksjobbere, pensionister og kontanthjælpsmodtage-
re. Ellers vil reformerne på relativt kort sigt lægge et enormt 
pres på lønningerne på det danske arbejdsmarked og dermed 
bane vejen for en fortsat stigende ulighed i Danmark.

3 
Arbejdsmarkedsforhold og overenskomster

Overenskomster på det private område
Vi har sammen med HK indgået en overenskomst med virk-
somheden Tech Mahindra, som er en indisk it-gigant med 
mere end 100.000 ansatte i 50 lande. Virksomheden ser ud til at 
vokse hurtigt på det danske marked. Overenskomsten dækker 
både danske og udenlandske medarbejdere. Det er også sik-
ret, at man skal have samme vilkår, når man er udstationeret på 
den danske virksomhed i en periode. Derudover har vi sikret 
forbedrede vilkår til uddannelse og efteruddannelse, der bl.a. 
sikrer fuld løndækning ved selvvalgt uddannelse. PROSA/ØST 
og PROSA/VEST har sammen søgt ressourcer til at fortsætte 
arbejdet med at få overenskomster, og det er bevilget, så der 
er grund til at tro, at det er en udvikling, som fortsætter.

Det offentlige overenskomstområde
På det offentlige område var der overenskomstforhandlinger i 
2015. Disse forhandlinger var præget af, at lønmodtagerparten 
fra starten var presset i defensiven af en benhård strategi fra 
arbejdsgiversiden: ”Lønnen skal sættes ned”.

Udgangspunktet for forhandlingerne var, at finansministe-
ren erklærede, at de offentligt ansatte skylder 2 % i løn på 
grund af den kraftige lønudvikling i det offentlige i 2008, og at 
den efterfølgende tilbagegang på det private arbejdsmarked 
kun havde slået igennem med de 80 % aftalt i reguleringsord-
ningen. Dette var arbejdstager siden selvfølgelig ikke enig i.

Resultatet blev, at vi over en 3-årig periode får 4,5 % i gene-
relle lønstigninger. Desværre måtte vi acceptere en ny regu-
leringsordning, som giver 100 % nedgang, hvis lønniveauet 
på det private arbejdsmarked falder, men kun 80 % fremgang, 
hvis lønnen stiger. Desuden blev reguleringsordningen sat ud 

af kraft i 2016. Samtidig fastholdt finansministeriet, at lønmod-
tagersiden stadig skylder 2 %, som skal diskuteres til næste 
forhandling i 2018.

Dagpengedækning
PROSA var en betydelig politisk drivkraft i den ”dagpenge 
for alle” kampagne, der blev søsat for at sprænge den ram-
me, som var lagt ned over dagpengekommissionens arbejde. 
Kampagnen var en bred samling af faglige organisationer, som 
krævede, at politikerne skulle stå ved valgløfter om at sikre 
flere penge til dagpengeområdet og dermed gøre det muligt 
at lave en reel forbedring af systemet. Vi bidrog også organisa-
torisk med ressourcer. Som led i denne indsats deltog mange 
af vores aktivister i arbejdet med en betydelig og flot indsats.

Fagbevægelsens anbefaling af det meste af dagpenge-
kommissionens rapport var stærkt med til at legitimere det 
forlig, som et flertal på Christiansborg vedtog bare 3 dage 
efter offentliggørelse af kommissionens rapport. Den hast, 
hvormed dette forlig blev vedtaget, viste samtidig, at der var 
stor bekymring for, hvordan dette forlig ville blive modtaget 
på arbejdspladserne.

Vi må konkludere, at der er behov for et langt sejt træk for 
at komme igennem med reelle forbedringer. 

Det egentlige mål er selvfølgelig ikke dagpenge, men job. Vi 
har derfor forsøgt at skabe gehør for at få igangsat en indsats, 
som kan være med til at få denne gruppe ind på arbejds-
markedet igen, men der har ikke været lydhørhed over for 
problemet blandt politikerne. Det er som om, at når de er ude 
af ledighedsstatistikken, tæller de ikke rigtig mere og bliver 
overset i debatten. Ude af øje – ude af sind. Det er et betyde-
ligt spild af arbejdskraft – og en stor foragt for de mennesker, 
der er blevet ramt. Det er dog lykkedes at få en aftale om, at 
beskæftigelsesministeren vil være med til at se på, hvad der 
kan gøres for de af vores medlemmer, som ikke modtager 
nogen form for offentlig hjælp.

Dagpenge til 3-semesters uddannelser
I den forløbne periode opstod der pludselig den ide hos Center 
for Klager om arbejdsløshedsforsikring (CKA), at uddannelser 
på 3 semestre, men under 18 måneder, ikke længere kunne 
opnå dimittendret, selv om det har været praksis i mere end 20 
år. PROSA har kørt sagen politisk, juridisk og i offentligheden. 
Status er, at vi har tabt sagen i Arbejdsskadestyrelsen, og at vi 
i øjeblikket har den under behandling hos Ombudsmanden.

I forbindelse med dagpengeforliget blev der indført en dimit-
tendret, men først når de 18 måneder er gået. En forringelse 
i forhold til den gamle praksis og som kun hjælper nye dimit-
tender fra 2017.

Overvågning på arbejdspladsen
I starten af dette årtusinde lavede PROSA et stort arbejde om-
kring overvågning på arbejdspladsen. Nu er debatten for alvor 
blusset op igen – ikke mindst på grund af mange arbejds-
giveres brug af GPS-sporing og ved, at sundhedspersonale 
udstyres med en chip, der udsender signaler, så ledelsen kan 
spore dem og bruge dette til at ”effektivere” deres arbejdsdag.

Beretning
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Det er PROSAs holdning, at arbejdsgiverne ikke skal have lov 
til at benytte generel overvågning af denne slags, og at med-
arbejdere arbejder bedst under tillid. Emnet var et af de store 
emner på området på Folkemødet på Bornholm i år (2016). 

Klausuler
I perioden er der også kommet en ny klausullov, der samler 
al lovgivning om klausuler, som tidligere har været fordelt 
på mange lovgivningskomplekser, i én lov. Det er i sig selv 
positivt. Det er også positivt, at ikke-funktionærer nu bliver 
omfattet af lovgivningen. Det er til gengæld decideret uhæ-
derligt, at regeringen ikke har stået ved det løfte, daværende 
beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen gav, om, at 
hvis den retssag, som vi kørte på vegne af et medlem, om, at en 
hemmelig klausul var i strid med ansættelsesbevisloven, ikke 
ville give medlemmet en kompensation, så ville man indføre 
en økonomisk kompensation i loven.

Handelsaftaler CETA – TTIP 
EU-kommissionen kæmper i øjeblikket for at få vedtaget han-
delsaftaler med mange lande. Helt aktuelle er CETA, som er 
en aftale med Canada og TTIP, som er en aftale med USA. 
PROSA er stærkt kritisk over for flere aspekter i disse aftaler.

Der har været meget fokus på den såkaldte ISDS-mekanis-
me, som betyder, at firmaer kan sagsøge regeringer, hvis de 
får gennemført love, som reducerer firmaets forventede indtje-
ning. Et eksempel er, at der blev rejst erstatningskrav mod den 
ægyptiske stat, fordi de hævede mindstelønnen. Det værste 
problem ved denne mekanisme er næsten den selvcensur, det 
automatisk medfører, da staten under alle omstændigheder 
kommer til at betale dyrt for at føre sagen. Mange sager kom-
mer således slet ikke for domstolen, fordi stater, der trues med 
sagsanlæg, bare retter ind og bremser forslag om regulering 
eller lovgivning, som de store virksomheder ikke er tilfredse 
med af frygt for at skulle punge ud med milliardsummer. Reelt 
betyder det, at ethvert tiltag til at forbedre arbejdsmiljø eller 

lønmodtagerrettigheder vil kunne mødes med erstatningskrav 
fra firmaerne.

Andre problemområder er privacy, netneutralitet og immate-
rielle rettigheder. Det er ikke klart ud fra aftaleteksterne, om 
disse forhold vil blive behandlet som fundamentale rettigheder 
som i EU eller som svagt beskyttede forbrugerrettigheder, 
som i USA og Canada. 

4 
Uddannelsesområdet og ledighedsarbejde

Vi har i mange år haft et mål om, at vores medlemmer løbende 
skal have efter- og videreuddannelse for at kunne følge med 
den faglige udvikling i branchen og dermed kunne bevare de-
res markedsværdi. I 2012 viste vores lønstatistik dog endnu en 
gang nedgang i det antal uddannelsesdage, vores medlemmer 
i gennemsnit får ude på arbejdspladserne. I år var der 46 % 
procent, der absolut ingen efter- og videreuddannelse fik. Det 
er den højeste andel, vi har målt, siden vi startede på at spørge 
om det i 1999. Der er ca. 10 %, der har deltaget i egentligt kom-
petencegivende forløb, herunder certificeringer, diplom- og 
masteruddannelser. Derfor er vores mål om etablering af en 
uddannelsesfond eller lignende på it-arbejdsmarkedet fortsat 
af afgørende vigtighed for vores medlemmer og vores fag. Pt. 
har vi i forbindelse med forberedelse af trepartsforhandlinger 
opnået, at vores hovedorganisation FTF støtter vores krav om 
en uddannelsesfond. 

Udviklingen i ledigheden/beskæftigelsen
It-området har været ramt af lavkonjunkturen og krisen som 
alle andre fagområder. Men vi har kunnet observere en an-
derledes udvikling denne gang, end vi har set tidligere. Le-
digheden i PROSA har historisk set været ekstremt konjunk-
turfølsom. Tidligere har vi kunnet sige, at når ledigheden i 
samfundet steg med 1 procentpoint, ville den i PROSA stige 
med en faktor 3 – og tilsvarende når ledigheden faldt igen. På 
den måde har PROSA historisk mindet meget om byggeriet. 
Men det er ikke, hvad vi har set denne gang. 

Ledigheden er i PROSA steget på samme måde som i samfun-
det generelt. Dog har vi igennem de sidste 2 år holdt os lidt under 
den almindelige gennemsnitlige ledighed i samfundet. Dette er 
et stort skifte i forhold til tidligere, og et vigtigt skifte, fordi det 
fortæller os noget grundlæggende om den udvikling, der har 
været i vores fag. Tidligere var det sådan, at når samfundsøko-
nomien strammede til, skar man alt det overflødige væk, og al 
nyudvikling af it-systemer gik i stå. Det betød, at udvikling af og 
investering nye it-systemer – ligesom byggeriet – stort set blev 
lukket ned. I dag bliver it-udvikling ikke lukket ned. Der bliver 
skruet ned på håndtagene, akkurat som med så mange andre 
ting, men der bliver ikke lukket ned. I dag er it nemlig en så vital 
og integreret en del af forretningen, at hvis du lukker ned for it, 
lukker du også ned for forretningen. It er derfor ikke længere 
mere konjunkturfølsom end så mange andre fagområder.

“I år var der 46 % procent, 
der absolut ingen efter-  

og videreuddannelse fik”

Beretning
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I vores lønstatistik, hvor vi spørger medlemmerne om deres 
funktionsområder, kan vi også se, at der sker et skifte i beskæf-
tigelsen. Der sker nogle forskydninger, hvor driftsområdet 
har en faldende beskæftigelse, mens områderne arkitektur, 
systemudvikling og programmering generelt har en stigende 
beskæftigelse.  Dette afspejler den stigende grad af stordrift, 
automatisering og faldende priser for samme ydelse, der præ-
ger driftsområdet.

Traineeprojektet
På finansloven for 2012 blev der afsat en pulje til FTF fordelt 
over 2012 og 2013, som skulle gøre noget ekstra for at få ledi-
ge dimittender i job. Puljen blev forlænget til 2014. Styrelsens 
evaluering af projektet var så god, at der også blev afsat midler 
på finansloven for 2015 og 2016 til videreførelse af projektet. 
Som FTF-organisation får PROSA del i disse midler. I PROSAs  
traineeprojekt har vi arbejdet målrettet med at lave match mel-
lem vores ledige dimittender og det arbejdsmarked, de gerne 
vil tage deres første skridt ind på. 

En vigtig pointe er, at dette projekt er forankret i medlemmer-
nes organisation. En organisation, der kender medlemmerne og 
deres uddannelser og det arbejdsmarked, de skal ud at gøre 
karriere i. Succesen synes vi er umiddelbar og meget håndgri-
belig. I skrivende stund er resultaterne for 2015-2016 projektet; 
32 dimittender i relevant praktik, 13 dimittender i relevant løn-
tilskud og 154 dimittender i relevant ordinær beskæftigelse.

Et positivt resultat af trepartsforhandlingerne var, at denne 
ordning nu kan fortsætte.

Vi har foreslået lignende ordninger i forhold til andre le-
dighedsgrupper, men er indtil videre ikke kommet igennem 
med det. 

Jobformidling
I perioden har der været kørt et projekt, hvor PROSA er gået 
mere aktivt ind i forhold til jobformidling. Der har været prak-
tiske udfordringer med at få PROSA Job og CV-bank til at være 
en fungerende værktøjskasse. Vi er derfor ikke nået så langt 
som forventet i arbejdsplanen. Men på trods af dette har der 
været gode erfaringer med at bruge værktøjet til at finde kan-
didater til ledige jobs.

Undersøgelse af efter- og videreuddannelse for de it- 
ansatte
I 2015 aftalte vi et samarbejde med Ingeniørforeningen IDA og 
HK om at lave en stor fælles undersøgelse af dette spørgsmål. 

Med 4.370 besvarelser er det til dato den mest omfangsrige 
og dybdegående undersøgelse af it-professionelles brug af 
kompetenceudvikling i jobbet.

De 4.370 respondenter repræsenterer it-faget i hele dets 
bredde, f.eks. systemudvikling/arkitektur, drift, programme-
ring, sikkerhed, projektledelse etc. 72 % af respondenterne er 
privat ansatte, og 28 % er offentligt ansatte. Der er en nogen-
lunde ligelig fordeling mellem dem, som arbejder i virksom-
heder, hvor it er den primære opgave, og dem, som arbejder 
i andre brancher.

Undersøgelsen viser, at 77 % af deltagerne har deltaget i 
mindst en type kompetenceudvikling i det seneste år. Men 
selvstudier (52 %) og sidemandsoplæring fylder tilsammen 

rigtig meget (26 %). Vores egen lønstatistikundersøgelse ind-
drager ikke specifikt selvstudie og sidemandsoplæring; det 
har derfor været interessant at få afdækket, hvor meget det 
faktisk fylder.

Erhvervslivets behov for digitale kompetencer
Efterhånden som ledigheden er faldende, og beskæftigelsen 
er stigende, hører vi oftere og oftere om arbejdsgivere og 
deres organisationer, at virksomhederne ikke kan skaffe den 
nødvendige arbejdskraft. Der tales om flaskehalse på it-ar-
bejdsmarkedet. 

Vi har i flere år arbejdet på at få konkretiseret disse behov, 
så det er muligt at agere på dem.

Der nu iværksat en afdækning af de faktiske behov, som er 
mere dybtgående og nuanceret, end det tidligere har været 
tilfældet. Vi har derfor en klar forventning om, at resultaterne 
kan bruges til at påvirke både uddannelsespolitikken og be-
skæftigelsespolitikken. 

Arbejdsgiverne er nu også nået til en erkendelse af behovet 
for en bedre afdækning af behovet på arbejdskraft. På det se-
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neste er de begyndt at arbejde med en mere præcis afklaring 
af, hvilket behov der konkret eksisterer – og de er også gået 
i dialog med PROSA om dette spørgsmål. Vi både kan og vil 
gerne hjælpe arbejdsgiverne med at få efteruddannet it-folk 
til at passe ind i disse nicher – det kan kun blive en vindersag 
for begge parter. 

5 
Individuel medlemsservice

I perioden har vi arbejdet med, hvordan vi tilpasser vores 
organisation til de anderledes og atypiske ansættelsesformer, 
som bliver mere udbredt på det danske arbejdsmarked, hvor 
flere kommer til at skifte fra faste ansættelser hen mod flere 
vikarjob, konsulenter og selvstændige.

PROSA har i dag kun meget få særtilbud til disse grupper. 
Arbejdet har været rettet mod selvstændige uden ansatte og 
handlet om de praktiske og politiske aspekter af organise-
ringen og interessevaretagelsen af den gruppe – herunder 
eventuelle vedtægts- og kontingentmæssige ændringer, der 
måtte skulle til for at kunne rumme dem på en rimelig måde.

Dagpenge til atypisk ansatte
Dagpengekommissionen skulle efter planen have arbejdet 
med at forbedre dagpengemulighederne for den voksende 
gruppe, der ligger i grænselandet mellem at være selvstændig 
og lønmodtager. Kommissionen kom imidlertid slet ikke med 
noget bud på dette, da den fremlagde sin rapport. Derfor er der 
nedsat en ny arbejdsgruppe, som skal komme med forslag på 
området og løse de udfordringer, der aktuelt er. Det er f.eks. et 
stort problem, at en gruppe atypisk ansatte er lønmodtagere i 
skattevæsenets forstand, men selvstændige i forhold til a-kasse-
systemet. PROSA samarbejder om dette med 10 fagforbund på 
tværs af hovedorganisationerne. Vi lægger pres på politikerne 
for få fundet en løsning, der passer til dagens arbejdsmarked. 

Desværre har regeringens arbejdsgruppe, ligesom dag-
pengekommissionen, ikke fået mandat til at foreslå øgede ud-
gifter til dagpenge samlet set. Evt. forbedringer vil altså kræve 
forslag om forringelser andre steder i dagpengesystemet.

Det er vigtigt at sprænge denne ramme, da PROSA ikke 
mener, at yderligere forringelser af dagpengesystemet kan 
accepteres.

Medlemshenvendelser
Vi har oplevet en stigning i henvendelser fra sygemeldte 
medlemmer, i høj grad på grund af stress. Nogle er allere-
de sygemeldte, når de henvender sig, mens andre stadig 
overvejer, hvad de skal/kan gøre. De har i den forbindelse 
brug for sparring. Nogle er blevet henvist til PROSAs arbejds-
psykologordning, hvilket de pågældende medlemmer har 
været rigtig glade for.

Desværre oplever vi, at tålmodigheden (både fra arbejds-
givere og den lovgivende magt) ift. lange sygemeldinger er 

langt fra, hvad den har været. De stressramte bliver hurtigere 
opsagt, og sammenlagt med nedskæringer i dagpengeretten 
gør det, at der for vores sygdomsramte medlemmer ikke er 
langt fra succes til katastrofe på arbejdsmarkedet. 

Lidt i samme boldgade oplever vi også arbejdsgivere, der 
køligt tager den pris, det nu engang koster at opsige en medar-
bejder usagligt, for simpelthen at komme hurtigt videre. Også 
selvom der er en del års anciennitet i bagagen. 

Vi ser også en stigning i henvendelser fra medlemmer, der 
bliver ansat gennem et vikarbureau. Det er de sådan set rigtig 
glade for, idet de typisk ringer, fordi de har hørt/læst noget 
om, at man ikke må gøre forskel på de fastansatte og ansatte 
udsendt gennem et vikarbureau. Der er bare ikke helt korrekt. 
Der er kommet nogle forbedringer for ansatte, som udsendes 
gennem vikarbureauer, men da de ikke har funktionærstatus, 
har de typisk ikke så langt et opsigelsesvarsel som de andre 
ansatte på virksomheden. Der vil typisk også være andre 
forskelle på grund af det forskellige ansættelsesforhold. Vi 
har i den sidste periode haft flere forskelsbehandlingssager, 
end vi er vant til, typisk omhandlende aldersdiskrimination. 
Det er desværre blevet sværere at vinde disse sager, og det 
ser ud til, at praksis er strammet op. På denne baggrund må 
PROSA overveje, om der er behov for at tage spørgsmålet om 
forskelsbehandling og aldersdiskrimination op politisk.  Der 
er jo netop et stærkt politisk ønske om, at lønmodtagerne ar-
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bejder til en højere alder – der er derfor behov for at beskytte 
den gruppe af ældre medarbejdere yderligere.

Vi har glædeligt oplevet færre LG-sager (Lønmodtagernes 
Garantifond), og det giver god mening, idet vi samtidig har 
oplevet en stigning i antal ansættelseskontrakter til kommen-
tering og et fald i antallet af opsigelser.

Samarbejde med den øvrige fagbevægelse
PROSA samarbejder på mange fronter med den øvrige fag-
bevægelse. Vi deltager i flere udvalg og arbejdsgrupper i 
FTF og har løbende samarbejde med flere fagforbund og 
fagforeninger om overenskomster, arbejdsmiljø, klausuler, 
dagpengeret osv.

Specielt for perioden er, at PROSA har taget initiativ til et 
samarbejde mellem de forbund, som organiserer it-folk. Ini-
tiativet er blevet taget godt imod hos de øvrige forbund. Der 
har her været fokus på forskellige emner som det digitale ar-
bejdsliv, arbejdsmiljø og uddannelse. 

A-kassen 
PROSA fusionerede i 2010 med Min A-kasse. Vi er meget glade 
for samarbejdet, hvor vi har kunnet fastholde det nære sam-
arbejde mellem PROSA og a-kassen. Den model, vi har for 
samarbejdet, er så god, at også andre a-kasser er interesseret 
i at komme med. Pr. 1. januar 2015 blev Business Danmarks 

a-kasse også en del af Min A-kasse. Hermed har vi fået konsoli-
deret a-kassen og forbedret mulighederne for at fastholde den 
gode service og holde kontingentet i ro. Fusionerne er ikke slut 
med det. Andre a-kasser ønsker på sigt en sammenlægning 
med Min A-kasse.

Samarbejdet sker fortsat gennem et udvalg med deltagelse 
af repræsentanter fra PROSA og a-kassen. Samtidig er PROSAs 
formand blevet næstformand, og næstformanden i PROSA er 
blevet formand for arbejdsmarkedsudvalget. 

Det daglige samarbejde om at levere en god service til 
medlemmerne fungerer fint. Der er her sat fokus på et krav 
om, at ledige mødes med respekt, og der har bl.a. også kørt 
en YouTube video, hvor en række mennesker fortæller om 
deres ledighed og siger ”Undskyld Danmark”. Budskabet er, 
at ingen skal sige undskyld, fordi de er ledige. På Facebook er 
der klikket på videoerne mere end 2 mio. gange.  

6 
Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø
Rigsrevisionen er kommet med en kraftig kritik af arbejdstil-
synets (AT) arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Specielt 
blev det påpeget, at rammerne ikke har været diskuteret eller 
ændret siden 1995. Dette betød, at metodeudvalget (som lave-
de arbejdet i 1995) blev indkaldt igen for at diskutere, om der 
var sket nogle ting på arbejdsmiljøområdet, som skulle have 
en afsmittende effekt.

Efter en række møder er arbejdsgivers holdning, at der ikke 
er sket noget, som skal give en ændring, mens arbejdstager 
mener, at der er en række emner, som arbejdstilsynet burde 
kunne kigge på i forbindelse med deres besøg. Disse forhand-
linger er ikke afsluttet, og det er uvist, hvornår dette skal ske.

Branche Arbejdsmiljøråd (BAR)
PROSA er med i BAR Kontor (1 af 11 i alt), som dækker private 
kontorarbejdspladser. Der er i de seneste år blevet udarbejdet 
en række gode og brugbare vejledninger. BAR er finansieret 
fra arbejdsskader på dette område samt af nogle grundmid-
ler. Da psykisk arbejdsmiljø fylder meget i vores områder, og 
meget få sager ender med tilkendelse af erstatning, er økono-
mien presset. Dette gælder også for øvrige BAR, hvor det er 
lange sagsbehandlingstider, som udfordrer. Så for 2016 søgte 
man beskæftigelsesministeren om ekstra midler for at kunne 
videreføre arbejdet. Til gengæld for disse midler blev parter-
ne forpligtet til at komme med et udspil til en ny og billigere 
struktur fra 2017 og frem.

Dette er nu forhandlet på plads. I stedet for 11 BAR bliver 
der lavet 5 Branche Arbejdsmiljø Fællesskaber (BAF). PROSA 
bliver en del af Handel, Finans og Kontor. Det betyder, at vi i 
fremtiden er sammen med FTF-organisationerne Finansfor-
bundet og Forsikringsforbundet. Det er forventningen, at der 
også i fremtiden vil være en særskilt Kontor-søjle, hvor PROSA 
vil repræsentere FTF-medlemmer.
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7 
Hvervning, fastholdelse og organisering

I perioden har vi fået konsolideret PROSAs positive med-
lemsudvikling og er nu en af Danmarks hurtigst voksende 
fagforeninger. Et arbejde, der kun er lykkedes, fordi både 
medlemmer, ansatte og organisationen har gjort et godt stykke 
arbejde. 

Med igangsættelsen af vores øgede aktiviteter lokalt på stu-
diestederne er halvdelen af alle nye medlemmer studerende. 
Den anden halvdel er i arbejde, og her siger langt hovedpar-
ten, at de er blevet anbefalet et medlemskab af en kollega eller 
ven. Samtidig har vi fået mindsket frafaldet af nye medlemmer, 
som var et prioriteret mål. 

Selv om det er lykkedes for os at knække koden til at skabe 
en positiv medlemsudvikling, er arbejdet langt fra fuldført. Vo-
res udgangspunkt har hele tiden været, at det primære formål 
er at stille medlemmerne stærkere og understøtte medlem-
mernes egne initiativer. Igennem det arbejde er det tanken, 
at vi tiltrækker nye medlemmer. 

Vi er altså lykkedes med medlemsudviklingen, men vi 
sporer ikke samme stigning i medlemmernes aktivitet. Den 
indsats skal der arbejdes videre med.

PROSA/STUD søsatte i samarbejde med Organiserings-
udvalget 1. august 2015 et etårigt projekt med fokus på lokalt/
regionalt arbejde i PROSA/STUD.

Projektet indeholder et nybrud i PROSAs studiestedsarbej-
de, idet der for første gang opereres med at ansætte stude-
rende (3 studerende i 8 timer om ugen) til at forestå noget af 
arbejdet ude på studiestederne.

Som sådan har vi ikke (de store) problemer med at få nye 
medlemmer i STUD, men vi oplever et stigende pres fra vores 
konkurrenter på studiestederne, og i et forsøg på at udvise 
rettidig omhu vil vi gerne undersøge, hvordan et sådant set-
up med ansatte studerende kan fungere i PROSA – et set-up, 
som de øvrige fagforeninger på området har benyttet sig af 
i mange år.

Et kendetegn for projektet er, at det lokalt og regionalt skal 
funderes på, at aktive medlemmer skal være med til at løfte 
opgaver og aktiviteter.

De høstede erfaringer og resultater viser, at vi er på rette 
vej, men at ting tager tid.

Vi er kommet i mål med flere arrangementer og aktiviteter og 
til dels også med at nå ud til alle prioriterede studier/studie-
steder. Til gengæld er der mulighed for forbedringer af kom-
munikation indbyrdes mellem de enkelte studier/studiesteder 
(og i.f.t. STUDs bestyrelse).

Endelig er det heller ikke helt enkelt at aktivere og – især – 
fastholde medlemmer i fortsat lokal/regional aktivitet, om end 
enkelte solstrålehistorier illustrerer, at det ikke er umuligt.

8
Faglige kurser

For få år siden lavede vi et lille spørgeskema til tillidsrepræ-
sentanter og aktivister for at få et indtryk af, hvilke kurser vi 
kan udbyde samt noget om hvornår. Det gav flere deltagere i 
en periode, men der er nok igen behov for en nytænkning af 
området i næste periode.

Der har deltaget 31 på engelsksprogede kurser om rettig-
heder på det danske it-arbejdsmarked. Lønforhandling er den 
største sællert med 101 deltagere, heraf 43 på webinar. Herud-
over har der været træf for arbejdsmiljørepræsentanter samt 
TR-introduktion om nye regler for sygedagpenge og om stress.

9
It og samfundsområdet

PROSA har gennem efterhånden mange år kæmpet for at 
undgå masseovervågning, kæmpet for retten til privatlivs-
beskyttelse og kæmpet for en styrkelse af rettighederne i det 
digitale univers. 

Der har i de sidste par år været et antal sager, som har bragt 
disse emner frem på samfundets dagsorden – og skabt debat. 
Det drejer sig om Edward Snowdons afsløringer, EU-domsto-
lens underkendelse af logningsdirektivet og debatten om de 
ulovligt indsamlede oplysninger i Dansk Almen Medicinsk 
Database. Disse sager har fået sat fokus på disse emner og 
dermed øget bevidstheden om behovet for digitalt selvfor-
svar og grundlæggende digitale rettigheder. Både Politiken, 
Ekstrabladet, BT og DR2 har dækket disse emner i Danmark. 

Digitale rettigheder
Som opfølgning på konferencen om digitale rettigheder i efteråret 
2014 har vi arbejdet på at udbrede kendskabet til emnet og væk-
ke politisk interesse for at få beskrevet digitale rettigheder bedre.

Som det er i dag, giver Persondataloven borgerne visse ret-
tigheder til mange data, der er registreret om dem. De kan få 
oplyst, hvad der er registreret om dem, de kan få rettet even-
tuelle fejl, og de kan i de fleste tilfælde også få data slettet.  

“Vi er kommet i mål med flere 
arrangementer og aktiviteter og 
til dels også med at nå ud til alle 

prioriterede studier/studiesteder”
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F.eks. udleverer Statens Serum Institut store mænger sund-
hedsdata til private virksomheder, uden at data bliver ano-
nymiseret, og uden at borgerne bliver informeret om dette.

PROSA mener, at borgeren som udgangspunkt skal eje data 
om sig selv, og andre kun må bruge de data med et udtryk-
keligt, personligt samtykke.

Det andet hovedtema under de digitale rettigheder er kampen 
mod masseovervågning. Både i forhold til den statslige over-
vågning gennem logningsbekendtgørelsen og andre magter 
samt virksomheders forsøg på at følge med i borgernes fær-
den på de elektroniske medier. Vi har over sommeren sikret, 
at PROSAs holdninger er blevet fremført i både Amnesty In-
ternational’s medlemsblad og i dagbladet Politiken. 

I forbindelse med lanceringen af regeringens anti-terrorpakke 
udsendte vi en pressemeddelelse om risikoen for, at tiltagene 
kunne betyde en øget masseovervågning. Det medførte, at 
Version 2 bragte en artikel, der dækkede vores synspunkter.

Persondataforordningen
Der er kommet et nyt forslag i EU til ændringer af persondata-
forordningen. Forordningen skal sikre borgerne i EU en række 
fælles rettigheder og afgrænse virksomheder og myndighe-
ders ret til at registrere borgerne. I forhold til det oprindelige 
forslag til forordningen er det sket en række udvandinger, 
som vi gerne vil have strammet op omkring. Vi samarbejder 
med andre organisationer om en fælles indsats på området.  
Desuden planlægger vi at informere medlemmerne om im-
plementeringen af forordningen, som skal finde sted i foråret 
2018. Den nye forordning indebærer nemlig øgede pligter 
for virksomheder, som arbejder med persondata, så vores 
medlemmer har behov for retningslinjer for, hvordan de skal 
forholde sig til de nye bestemmelser.

Digital vækst
I de forløbne år har vi også arbejdet en del med at fremsæt-
te forslag til digitale vækstmuligheder i samarbejde med en 
lang række erhvervsorganisationer, faglige organisationer og 
interesseorganisationer.

Samarbejdet førte frem til et initiativkatalog til den fællesoffent-
lige digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvor vi fremkom med 
25 forslag til konkrete digitale indsatsmuligheder.

Den meget brede sammensætning af organisationer betød, 
at der skulle indgås kompromiser undervejs. Det er derfor 
ikke alle forslag og visioner, vi er enige i, men da vi fik sat 
nogle væsentlige aftryk, særligt i visionspapiret, besluttede 
vi at være med som forslagsstillere.

Digitalisering af det offentlige
Vi var aktive i debatten om arkivering af Dansk Almen Medi-
cinsk Database. Oplysningerne i basen er indsamlet ulovligt, 
og den ansvarlige region besluttede derfor at slette databasen. 
Det protesterede Rigsarkivet over og forlangte at få en kopi af 
basen til arkivering. Da der ikke var lovhjemmel til at arkivere 

basen, forsøgte Kulturministeriet at få ændringer i arkivbe-
kendtgørelsen. Sagen endte med, at det lykkedes at få ændret 
forslaget, således at de ulovligt indsamlede oplysninger ikke 
skal arkiveres, men slettes.

Det ser ud til, at denne hårde kamp for sletning af DAMD har 
båret frugt. Således er Serum Instituttets omskæringsregister 
(der også var ulovligt) blevet slettet uden så store konflikter.

Privatlivets fred (privacy)
Den tidligere regering lagde op til, at der skal foretages en 
revision af logningsbekendtgørelsen her i 2016. Vi har tidligere 
sammen med en række andre organisationer lavet en fælles 
henvendelse til Folketinget for at sikre en ordentlig evaluering. 
Da den nuværende regering fremsatte forslag om igen at sky-
de evalueringen, denne gang til 2017, var der ikke tid til at lave 
et fælles oplæg, og PROSA sendte derfor et eget høringssvar.

Politiet har fremført et ønske om at få genindført den afskaffede 
sessionslogning og endda foreslået ændringer, således at log-
ningen bliver endnu mere omfattende. Justitsministeren fore-
slog på denne baggrund implementering af en udvidet form for 
sessionslogning i starten af 2016. Efter voldsomme protester og 
en beregning af, hvor store omkostninger, der vil blive pålagt 
telebranchen (og dermed forbrugerne) ifm. at genindføre sessi-
onslogningen, er forslaget indtil videre skubbet til efteråret 2016.

Copenhagen connecting
På baggrund af vores deltagelse i debatten om risiko for brud 
på privacy i forbindelse med indførelse af Smart-cities er vi 
blevet involveret i projektet ”Copenhagen connecting”, idet 
PROSA er blevet inviteret med i et Privacy Advisory Board, 
og vi vil derigennem prøve at få Copenhagen Connecting til 
at indarbejde privacy by design i løsningerne.

50-års Jubilæum
PROSA fylder 50 år den 15. februar 2017. Vi har haft en forsmag 
på jubilæet, idet PROSA/SAS-klubben, hvor det hele startede, 
har afholdt sit 50-års jubilæum i forbundets lokaler.

10
Administrationen

Vi har konsolideret vores økonomi gennem flere år ved en 
optimering, som har betydet færre udgifter. At medlemstallet 
er støt stigende og højere end nogensinde, understøtter jo 
bare konsolideringen yderligere.

Vi er i gang med et projekt for at få en ny hjemmeside og et 
nyt grafisk design. Og vi tager nu hul på at implementere en 
række nye funktioner til det it-system til medlemsregistrering, 
som vi fik leveret i 2014.

PROSA har outsourcet sin serverdrift, da vi ikke er store nok 
til at sikre ekspertise på de mange områder, som kræves for 
at opretholde professionel drift.

Beretning
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Redaktionsudvalgets  
beretning for DF perioden 
2015-2016
Redaktionsudvalget er af den opfattelse, at det igen i den for-
gangne DF-periode er lykkedes at få lavet et blad som er vel-
fungerende både indholdsmæssigt og grafisk. Vi vurderer, at 
det lykkedes for bladet at komme bredt rundt på de områder, 
der er beskrevet i vores kommissorium. 

Det er vores vurdering, at der stadig er behov for et papirblad i 
PROSA. Men vi oplever også en stigende interesse for de elek-
troniske udgaver af bladet. Der er ingen tvivl om, at de mange 
nye unge medlemmer af PROSA har en anden holdning til 
papirmedier generelt – og har en præference for elektroniske 
medier.  Det betyder, at vores elektroniske udgaver i stigende 
grad er i konkurrence om læsernes opmærksomhed med 
andre medier, der dækker de samme stofområder. 

Vi skal således benytte nettets muligheder for at sammen-
kæde beslægtede informationer – eksempelvis temartikler i 
Prosabladet – i større omfang. Samtidig stiger forventningerne 
til, hvad man kan forvente af digitale udgaver af et fagblad. 
De elektroniske udgaver af bladet skal fungere bedre visuelt, 
tilbyde læseroplevelser og komme så tæt på brugervenlighed 
som muligt. De muligheder skal anvendes og bør være en 
prioriteret del af det igangværende webudviklingsprojekt for 
PROSA. I den sammenhæng skal det overvejes, hvilken struk-
tur på prosa.dk der understøtter samspillet mellem Prosabla-
det og PROSA som medlemsorganisation. 

Redaktionsudvalget udfører til daglig sit arbejde i meget tæt 
samarbejde med den af PROSA ansatte ansvarshavende re-
daktør – og de øvrige medarbejdere der er tilknyttet bladet. 
Vores opgave er, baseret på det af DF vedtagne kommissori-
um, at lægge rammerne for den professionelle redaktion. Der 
er til bladet tilknyttet professionelle journalister, som med brug 

af ca. 1,5 årsværk skriver og producerer bladet. Udvalgets op-
gaver er drøftelse og planlægning af fremtidigt stof, herunder 
temaer (planlægning), gennemgang af indholdet i det kom-
mende nummer og en konkret efterkritik af hvert enkelt ud-
kommet nummer, dette inkluderer den grafiske præsentation. 
Desuden er udvalget altid involveret i drøfte svar til/reaktion 
på henvendelser fra medlemmer. Udover et månedligt møde 
arbejder udvalget om nødvendigt mellem møderne via mail.

Prosabladet bestræber sig på at være i dialog med alminde-
lige medlemmer, lokalbestyrelser og andre interessenter. Vi 
besvarer alle henvendelser til udvalget, og vi involverer os 
gerne i dialog om Prosabladets indhold. Det sker endda, at vi 
giver medlemmer ret i deres kritik – og retter ind. 

Redaktionsudvalget og Prosabladets ansvarshavende re-
daktør står til rådighed for denne dialog, og kontaktoplys-
ninger er at finde i bladets kolofon. Debatten kan også foregå 
via prosa.dk i form af offentlige kommentarer til de enkelte 
artikler.

Udvalget lavede selv midt i DF perioden en analyse af, hvor 
godt vores stofvalg i året 2015 ramte de fagområder, som vo-
res medlemmer er beskæftiget med. Vi kunne konstatere, 
at vi havde for lidt stof om driftsområdet. Dette har vi siden 
prøvet at rette op på – vi håber, at denne øgede prioritering 
af driftsområdet har været både synlig og ramt målgruppen. 
Vi vil gerne have feedback på denne indsats.

Gennem perioden har udvalget arbejdet med at sikre kvalite-
ten af bladets layout herunder læseligheden af de forskellige 
artikler. Her har vi fået god hjælp fra et medlem i Odense, som 
trofast har rapporteret om læseligheden igennem en række 
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måneder. Udvalget vurderer, at vi gennem fokuseret arbejde 
måned efter måned, har arbejdet os frem til et forbedret visuelt 
blad med bedre læselighed. 

Prosabladets brugerpanel blev relanceret i 2015. Herefter er 
resultaterne af de udsendte spørgeskemaer til medlemmerne 
primært blevet anvendt i forbindelse med temaer i Prosabla-
det. Udvalget vurderer, at det som regel kan fungere godt som 
et element i et samlet tema – eksempelvis som et holdnings- og 
erfaringselement fra nogle PROSA-medlemmer til emner som 
overvågning på arbejdspladsen.

Et af de områder, som Prosabladet skal lægge spalteplads til, 
er feedback fra læserne. Her må vi konstatere, at bidrag fra 
læserne fortsat ikke står i kø. Netbaserede alternativer er en 
del af de forklaringen. Men bladet er stadig åben for debat – 
jævnfør kommissoriet for bladet.

I løbet af det sidste års tid har vi undertiden brugt Facebook 
til at opreklamere enkeltartikler og temaer i Prosabladet. Her 
genereres der undertiden kommentarer, og det er udvalgets 
forventning, at Prosabladet indhold også fremover skal anven-
des mere til debatskabelse på sociale medier. De sociale me-
dier er en realitet, og tilstedeværelse af Prosabladet også her 
bør sikres og udbygges. På grund af den hastige udvikling på 
området er der behov for, at redaktionsudvalget jævnlige revur-
derer, hvilke sociale medier vi skal præsentere indsatsen på.

Prosabladet bringer i stigende omfang artikler fra arran-
gementer, som PROSA er medarrangør af eller deltager i. 
Således har Prosabladet dækket Folkemødet på Bornholm, 
hackercamps forskellige steder i landet som Sommerhack og 

Bornhack i 2016. Særlige filmforevisninger som Oliver Sto-
nes Snowden-film forsøger vi også at omtale. Boganmeldel-
ser af relevant it-litteratur og væsentlige samfundsrelaterede 
udgivelser er fortsat på prioriteringslisten i forbindelse med 
udgivelsesarbejdet. I 2015 og efterfølgende er boganmeldel-
ser også udvidet til andre samfundsmæssige og it-relaterede 
produkter – eksempelvis tv-serier som Mr. Robot og artikler, 
hvor fænomener som Pokémon Go sættes ind i en samfunds-
mæssig og teknologisk sammenhæng.

Vi har fortsat opprioriteret anmeldelser af bogudgivelser og 
andre medier med indhold af særlig interesse for PROSA-med-
lemmer. På den baggrund inviterer vi medlemmerne af PROSA 
og andre til at anmelde udgivelser, som de er særligt interes-
serede og vidende omkring. Redaktionen er altid behjælpelig 
med råd og hjælp, og anmelderen får altid bogen med sig. 
Kontakt prosabladet@prosa.dk, hvis du vil være en del af an-
melderkorpset.

Vi har løbende haft et fortsat godt samarbejde med den an-
svarshavende redaktør for bladet og den tilknyttede journalist. 
Det fine blad, vi får lavet, er i høj grad deres fortjeneste, så det 
skal de have en tak for.

Og til sidst vil vi gerne slå til lyd for, at I melder jer til Redakti-
onsudvalget. Vi har brug for flere gode inspirerende hoveder, 
som ved, hvad der sker rundt omkring i it-branchen og i sam-
fundet. Vi vil fremover afholde møderne via telekonference, 
så I kan deltage fra hele landet.

Meld dig snarest til os!

VEDTÆGTSUDVALGETS BERETNING FOR PERIODEN 
2014 TIL 2016
Medlemmer
PROSAs Vedtægtsudvalg (VTU) består af følgende perso-
ner valgt på DF 2012:
• Michael Erichsen (ØST)
• Anders Wittrup (ØST)
• Christoffer Hviid Poulsen

 
Afgørelser
Vedtægtsudvalget har ikke modtaget nogle henvendelser 
i perioden vedr. PROSAs vedtægter og har derfor ikke haft 
sager til behandling.

Kommissorium og forretningsorden
Findes på PROSAs hjemmeside under Vedtægtsudvalget.

 
Vedtægtsudvalgets mailbox
Mailboxen findes angivet på PROSAs hjemmeside under 
Vedtægtsudvalget: Og mails til denne vil tilgå samtlige 
medlemmer af udvalget.

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

Redaktionsudvalgets beretning / Vedtægtsudvalgets beretning



Forslag til PROSAs  
arbejdsplan for 2017-2018

Et aktivt og engagerende PROSA

Genopretningen af økonomien efter den finansielle og øko-
nomiske krise har været lang tid undervejs og er kun svagt 
kommet i gang. Den økonomiske politik har fokuseret meget 
på de langsigtede strukturproblemer og forventninger om 
mangel på arbejdskraft efter 2020 og har kun i begrænset 
omfang sat gang i investeringer, der her og nu kan give det 
nødvendige løft i økonomien og beskæftigelsen. Den økono-
miske krise betød, at der på kort tid forsvandt 180.000 private 
jobs og ca. 30.000 jobs i den offentlige sektor. Tabet er kun 
langsomt på vej til at genoprettes med en stigning i beskæfti-
gelsen de seneste to år på godt 50.000. Inden for it-området er 
der også sket forbedringer, men selv om ledigheden er svagt 
faldende, må det forventes, at der også i de kommende år vil 
forekomme ledighed.

Gennem de senere år har forskellige regeringer indført en 
lang række reformer, og den siddende regering har varslet, at 
flere er på vej. Mange af reformerne har ændret på de grund-
læggende vilkår for velfærdssamfundet og indebærer vold-
somme forandringer for borgere, som har brug for hjælp fra 
det offentlige. Både ledige, studerende, kontanthjælpsmodta-

gere, pensionister, syge, ledige og fleksjobbere har været ud-
sat for reformer, som i de fleste tilfælde forringer deres vilkår.

Vi skal være med til at sikre, at de negative konsekvenser, 
som mange af reformerne er et udtryk for, imødegås og æn-
dres, således at de ikke indebærer forringelser for medlem-
merne, hverken de ledige eller andre, som er på en offentlig 
ydelse. Vi skal fortsat arbejde for, at dagpengereglerne for-
bedres, at genoptjeningskravet halveres, og at kontanthjæl-
pen, integrationsydelser og øvrige offentlige ydelser får et 
niveau, som giver ordentlige levevilkår og ikke er med til at 
forarme folk.

Det globaliserede arbejdsmarked er under fortsat udvikling, 
og der er flere handelsaftaler på vej, som åbner for udveksling 
af varer og tjenesteydelser på tværs af kontinenterne. Vi skal 
arbejde for, at sådanne aftaler ikke medfører en ulig konkur-
rence mellem lønmodtagerne og forringelser af eksisterende 
arbejdstagerrettigheder. Den sidste arbejdsplads er nok ikke 
flyttet ud af Danmark endnu, og arbejdsgiverne presser fortsat 
på for at få lettet adgangen til udenlandsk arbejdskraft, med 
mere eller mindre søgte argumenter om mangel på kvalifi-
ceret arbejdskraft. Importen af udenlandsk arbejdskraft må 
ikke medføre dumping af danske løn- og arbejdsvilkår, og vi 
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skal, gennem et samarbejde med andre faglige organisatio-
ner i både ind- og udland, være med til at udvikle løsninger, 
der sikrer både de danske og de udenlandske lønmodtagere 
ordentlige arbejdsvilkår.

Der er tegn på, at der sker ændringer på arbejdsmarkedet, 
også inden for vores område. Der opstår nye ansættelsesfor-
mer, der sker en løbende ændring af arbejdsfunktionerne, og 
der kommer en øget mængde af medarbejdere med en aka-
demisk uddannelse, som også slår igennem i medlemsskaren. 
Ændringerne kan komme til at betyde, at visse typer driftsfolk, 
netværksfolk o. lign. kommer under pres, da deres opgaver i et 
vist omfang kan løses billigere globalt eller kan automatiseres. 
Det gælder i øvrigt ikke kun arbejdsfunktioner, som kræver 
lidt eller ingen uddannelse – udviklingen i automatiseringen 
af arbejdsfunktioner ser ud til at komme til at omfatte mange 
funktioner, som vi i dag finder utænkelige at automatisere.

Denne udvikling, sammenholdt med at der fortsat er ledige 
medlemmer, gør, at der er behov for nye jobområder og an-
dre måder at fordele arbejdet på for at sikre, at der fortsat er 
arbejdspladser nok herhjemme. Det vil forstærke behovet for 
en uddannelsesmæssig opkvalificering af den eksisterende 
arbejdskraft, og at vi skal arbejde for, at der skabes rammer 
for, at flere kan uddannes på et højere niveau.

Udviklingen på arbejdsmarkedet ser også ud til at bevæge 
sig mod mere individuelt prægede aftaler, flere selvstændige 
og atypiske ansættelser. Begreber som ”fast arbejdstid ” og 
”fast løn” er under fortsat forandring og bliver i øget omfang 
erstattet af målstyringsaftaler, hvor resultater er vigtigere end 
forbrugt tid. Overenskomsterne vil stadig være der, men der 
er en risiko for, at de bliver mindre forpligtende, særligt hvad 
angår løn og arbejdstid. Det kan medføre, at den danske af-
talemodel risikerer at stå for fald, da det bliver svært at holde 
fast i den kollektive model. Nok ikke de første mange år, men 
arbejdsgivernes manglende interesse og det faldende med-
lemstal i specielt LO-organisationerne gør det svært at tro, at 
modellen kan opretholdes på sigt.

Vi skal derfor, sammen med den øvrige fagbevægelse, finde 
ud af, hvordan vi bedst varetager medlemmernes interesser. 
Det indebærer en debat om, hvorvidt vi skal samle kræfterne 
på en anden måde end i dag, og om vi i lyset af den hidtidige 
udvikling skal arbejde for, at mere aftalestof implementeres 
gennem lovgivning. En revision af funktionærloven er et af de 
emner, det her vil være naturligt at tage fat på.

Vi skal også blande os i debatten om det fornuftige i at skabe 
en fælles hovedorganisation i Danmark, og hvordan grænse-

problemer mellem fagforeningerne kan løses, hvis et sådan 
forslag skal realiseres. Selv om vi gennem fællesoverenskom-
ster med andre har vist, at det er muligt for konkurrerende fag-
forbund at finde sammen i nye samarbejdsformer, skal vi være 
opmærksomme på, at spillereglerne for os som faglig organi-
sation vil ændre sig drastisk, hvis vi ender i en hovedorgani-
sation sammen med nogle af de konkurrerende fagforeninger, 
både hvad angår overenskomster og indflydelse. Nogle af de 
afgørende spørgsmål ifm. en ny hovedorganisation er, om der 
vil blive plads til små og mellemstore fagforeninger, hvordan 
fagligheden kan bevares, og hvordan indflydelsen vil blive. 

Fagbevægelsens fremtid handler ikke kun om sammenlæg-
ning af hovedorganisationer eller ej. Det handler i høj grad om, 
hvordan det kan lykkes os at bringe medlemmernes kræfter 
i spil. For det er her, styrken ligger. Vores repræsentanters 
styrke er kolossal, når den er baseret på medlemmernes ak-
tivitet og opbakning.

Fagbevægelsen og regeringen satser meget på at indgå 
trepartsaftaler. Desværre så meget, at aftalerne forekommer 
vigtigere end indholdet. PROSA vil arbejde for at presse ho-
vedorganisationerne til at se forhandlingerne som en mulig-
hed, men som man kun skal sige ja til, hvis det samlet forbedrer 
medlemmernes vilkår. Hvis det ikke gør det, er vi bedre stillet 
uden disse aftaler.

It vil fortsat spille en større og større rolle i både den sam-
fundsmæssige og den økonomiske udvikling. It bruges til at 
opnå besparelser, gøre tingene mere smart og til at udvikle 
samfundet, økonomien og beskæftigelsen. Vi skal derfor blan-
de os i debatten med vores faglige viden og gerne komme 
med konkrete forslag til ændringer eller forbedringer i den 
samfundsmæssige udvikling og komme med forslag til, hvor-
dan borgerne involveres i den digitale udvikling, og hvordan 
udviklingen kan bruges til at styrke demokratiet. Flere hæn-
delser i de forløbne år viser, at den øgede digitalisering også 
øger risikoen for datalæk, datamisbrug, manglende sikkerhed 
og identitetstyveri. Vi skal derfor også aktivt involvere os i 
udbredelsen af kendskabet til beskyttelse af data og udvikling 
af digitale løsninger med langt mere fokus på datasikkerhed.

Bedre indsats for ledige

Den fortsatte ledighed gør, at beskæftigelsesindsatsen stadig 
er af stor betydning for PROSA. Vi skal arbejde med initiati-
ver, der kan være med til at nedbringe ledigheden og hjælpe 
medlemmerne med at bevare tilknytningen til arbejdsmar-

“Det er vigtigt også at fastholde kravet om,  
at der skal være tilbud til dem, som mister eller har  

mistet dagpengeretten ”

Arbejdsplan
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kedet. Den igangværende jobformidling, hvor vi udnytter og 
udbygger de kontakter og forbindelser, vi har til virksomhe-
derne, skal forstærkes, og målet skal være, at arbejdsgiverne 
foretrækker os, når de skal have besat en stilling.  Det kræver 
så, at vi har systemer, der kan understøtte målet, og at medlem-
merne er villige til at bruge disse systemer. Vi skal samtidig 
arbejde for, at de indførte reformer af dagpengesystemet æn-
dres, således at de lediges muligheder og forsørgelsesgrund-
lag forbedres. Vi skal være med til, at forslag til ændringer i 
beskæftigelsessystemet medfører, at det er ledigheden – og 
ikke de ledige – der skal bekæmpes.

Det er vigtigt også at fastholde kravet om, at der skal være 
tilbud til dem, som mister eller har mistet dagpengeretten. De 
skal have en reel mulighed for at vende tilbage til arbejdsmar-
kedet. Det er en katastrofe for den enkelte, men det er også 
samfundsmæssigt spild af ressourcer, hvis man lader disse 
menneskers kompetencer gå til spilde. Mange af PROSAs 
medlemmer får ingen form for offentlig forsørgelse, og der-
for har kommunerne umiddelbart intet incitament til at hjælpe 
denne gruppe i arbejde.

PROSA skal bistå med at skærpe medlemmernes kompeten-
cer gennem brug af kompetenceredskaber og ved at arbejde 
målrettet med karriererådgivning, der sikrer medlemmernes 
fortsatte uddannelse og mobilitet på arbejdsmarkedet. Vi skal 
også arbejde videre med at stimulere netværksdannelse og 
selvorganisering blandt de ledige. Endelig skal vi fortsat sikre 
PROSAs indflydelse på beskæftigelsesindsatsen i a-kassen 
inden for vores område.

Digitale rettigheder

Internettets udbredelse og betydning i samfundet har gen-
nem de sidste 15-20 år haft så radikal en betydning, at nettet 
på mange måder skal betragtes som en fundamental del af 
borgernes hverdag. Vi har gennem flere år sat digitale ret-
tigheder til debat – et arbejde, der til stadighed skal have 
vores bevågenhed. Retten til privatlivets fred, beskyttelse 
mod overvågning og persondatabeskyttelse har altid været 
fokuspunkter for PROSA. Med udgangspunkt i den voldsomme 
stigning i brugen af internettet og den øgede digitalisering af 
den offentlige sektor er det vigtigere end nogensinde at få set 
på, hvilke rettigheder borgerne bør have i en digitaliseret ver-
den. Afsløringerne af mange efterretningstjenesters og sær-
ligt amerikanernes massive overvågning og EU-Domstolens 
underkendelse af logningsdirektivet har medført en større 
interesse for digitale rettigheder, som vi skal formå at udnytte 
i samarbejde med ligesindede organisationer.

Udvikling af PROSA

PROSA har gennem 50 år været det eneste forbund i Danmark, 
som udelukkende optager medlemmer, der arbejder med 
eller studerer it.

PROSA er det naturlige valg for alle, der har it som deres fag-
lige omdrejningspunkt. Vores medlemmer beskæftiger sig 
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med it på flere niveauer og med forskellige indgangsvinkler. 
Denne mangfoldighed og faglige bredde i medlemmernes 
viden styrker PROSAs arbejde for at sikre faglighed og ar-
bejdsvilkår. Faglig udvikling og netværk er kerneområder i 
PROSA og skal løbende opdatere medlemmers viden gennem 
relevante kurser og kompetent rådgivning. Det er hos PROSA, 
at it-professionelle mødes, udveksler erfaringer, deler viden 
og skaber nye kontakter.

Vi skal være med til at give medlemmerne mulighed for at 
forstå de rammebetingelser og mekanismer, der driver den 
samfundsmæssige udvikling og udviklingen på arbejds-
markedet. Gennem vores kursusaktiviteter og indsatsen på 
arbejdspladserne skal vi give medlemmerne mulighed for 
at bruge deres faglige viden til at kæmpe for bedre løn- og 
arbejdsvilkår og for en bedre samfundsmæssig brug af de 
teknologiske muligheder.

Vores mål er at samle så mange af fagets udøvere som mu-
ligt. Herved kan vi komme til at stå stærkere og med større 
tyngde kunne sige, at vi repræsenterer faget og dets mangfol-
dighed. Ved at stå stærkere i et større fællesskab kan vi også 
blive ved med at være de it-professionelles naturlige valg.

Vi skal både kunne være interessante for nye medlemmer 
og fastholde eksisterende medlemmer. Vi skal derfor være 
nærværende og vedkommende for alle medlemmer, og vi 
skal arbejde for regelmæssigt at være i kontakt med alle med-
lemmer, som det bl.a. sker gennem livsfaseprojektet. Det er et 
mål, som kræver fokus fra alle dele af PROSA, således at vi kan 
mindske frafaldet af medlemmer. Vi skal derfor være synlige 
både på arbejdspladserne og studiestederne. Vi skal gøre det 
i tæt samspil med medlemmerne, og det skal ske ved at invol-
vere og inddrage medlemmerne lokalt og sikre en forankring 
af indsatsen på den enkelte arbejdsplads og studiested.

Vi skal være kreative i vores tilgang til arbejdspladserne, 
og hvis en overenskomst ikke synes mulig, skal vi prøve an-
dre typer aftaler, f.eks. om vagtordninger, uddannelse, kom-
petenceudvikling, pensionsaftaler osv. Vi skal opfordre til, at 
der vælges repræsentanter på arbejdspladserne og dermed 
få styrket den lokale tilstedeværelse. Dette skal gøres ved at 
arbejde systematisk med metoder til (selv)organisering på 
arbejds-pladser og ved at etablere flere (it-)faglige netværk 
medlemmerne imellem og sørge for at understøtte dette gen-
nem redskaber stillet til rådighed af PROSA. De gode erfarin-
ger med at indgå fælles overenskomster i samarbejde med 
flere fagforeninger skal søges gentaget. 

PROSA er båret af aktivister og derfor afhængig af, at der er 
en aktiv medlemsskare. Der er derfor brug for, at der sker en 
inddragelse og uddannelse af nye generationer af aktive it-folk 
samtidig med, at også de erfarne medlemmer fastholdes. Vi 
skal arbejde videre med at udvikle nye og fleksible metoder 
til at inddrage og engagere medlemmerne, og vi skal sikre en 
organisatorisk struktur, som kan understøtte målene.

PROSA skal også øge synligheden over for vores omverden 
og konstant arbejde på at få vores synspunkter i medierne og 
søge indflydelse på de it-politiske og faglige emner.
.
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Konsolidering af PROSA

PROSA er afhængig af at have en sund økonomi, for at vi kan 
opretholde den service, som medlemmerne forventer og for 
at kunne udvikle organisationen og foretage strategiske sats-
ninger. Derfor skal det fortsat sikres, at den økonomiske politik 
indeholder en fornuftig udvikling, og at der er balance på bud-
getterne. Vi skal sikre en effektivt drevet organisation med en 
god sammenhæng mellem den politiske og den administrative 
del, vi skal udbygge samarbejdet i alle led i organisationen for 
at udnytte ressourcerne optimalt, og vi skal bruge vores nye 
medlemssystem og dets muligheder til at forenkle arbejds-
processer og optimere forretningsgangene.

Det er samtidig væsentligt at være opmærksom på, at 
PROSA har mange konkurrenter, som i en vis grad kan påvirke 
den måde, vi agerer på. Vi har konkurrence i forhold til organi-
sationer som HK og IDA på det politiske niveau og i forhold til 
Det Faglige Hus og Danske Lønmodtagere på det økonomiske 
niveau. Vi skal derfor også være i stand til at forklare og tyde-
liggøre den forskel, PROSA gør fagligt og politisk – og samtidig 
således, at det kan forstås, hvorfor der er en kontingentforskel.

Arbejdsplanen konkret

Den følgende del af arbejdsplanen indeholder en række om-
råder, som skal være i fokus de kommende to år. 

Det betyder ikke, at eksisterende opgaver helt opgives eller 
ikke varetages. PROSA er blevet så stor en organisation, og an-
tallet af opgaver, vi arbejder med, er så stort, at det ikke til DF er 
praktisk muligt at beskrive dem alle i en detaljeret arbejdsplan.

Delegeretforsamlingen skal derfor alene tage stilling til de 
overordnede prioriteringer. Hovedbestyrelsen skal efterføl-
gende omsætte planerne til holdninger og handlinger, invol-
vere medlemmerne og de ansatte, få synliggjort resultaterne, 
så det kan være med til at gøre PROSA stærkere og bedre for 
derigennem fortsat at være det naturlige valg for it-professio-
nelle. Det skal dog være muligt at fange nye emner i luften, da 
vi jo ikke kan tage højde for alle de ting, der kan ske de kom-
mende år. Hvis udviklingen medfører en ændret prioritering 
eller et andet fokus på opgaverne, end delegeretforsamlingen 
vedtager, skal det fremgå af Hovedbestyrelsens arbejde og af 
beretningen til næste delegeretforsamling.

PROSA fylder 50 år

PROSA blev dannet den 15. februar 1967. Det betyder, at vi den 
15. februar 2017 kan fejre de første 50 år. For at gøre opmærk-
som på den glædelige begivenhed skal der gennemføres en 
række aktiviteter med fokus på de 50 år, herunder en recep-
tion på dagen og et festskrift, som skal fortælle om nogle af de 
vigtigste begivenheder i PROSAs righoldige historie. 

Funktionærloven

Funktionærloven trænger til en revision. VI vil særligt arbejde 
for, at 120-dagesreglen afskaffes. På grund af de reducerede 

dagpengeregler, og dermed kortere tids refusion til arbejds-
giverne, øges antallet af afskedigelser i forbindelse med syg-
dom, herunder også brugen af 120-dagesreglen.

TTIP og lignende handelsaftaler

Vi overstrømmes i denne tid af diverse internationale aftaler. 
Det lykkedes os tidligere at få ACTA-aftalen nedstemt i EU-par-
lamentet, men indholdet dukker i stedet op i andre aftaler. 
F.eks. CETA – en handelsaftale med Canada – står på spring, 
og hvis den går igennem, står handelsaftalen med USA TTIP 
klar til at blive vedtaget.

PROSA er enig med fagbevægelsen i det meste af verden 
i, at disse aftaler indeholder helt uacceptable elementer. Her-
under, at virksomheder kan anlægge sager mod stater, hvis 
de vedtager lovgivning, som forringer deres indtjening. Vi vil 
indgå i et samarbejde med fagbevægelsen og andre organi-
sationer for at hindre, at disse aftaler bliver vedtaget med det 
indhold, de har i dag.

Meningsfyldt brug af ledighedsperioden

Vi skal være med til at sikre, at ledighedsperioden bliver en 
periode, hvor den enkelte kan se en vej, der leder ud af ledig-
hedsperioden, enten i form af arbejde eller uddannelse. Alt for 
ofte oplever vores ledige medlemmer, at deres ledighedspe-
riode mere er fastholdelse i ledighed fremfor en konstruktiv 
vej ud af ledighed.

I det omfang, reglerne har tilladt det, har PROSA gode erfa-
ringer med relativt korte, konkrete kurser og certificeringer, 
der er rettet direkte mod beskæftigelse på it-arbejdsmarke-
det. Vi har gode erfaringer fra vores traineeprojekt, hvor vi 
sammen med den enkelte dimittend får beskrevet ønskerne til 
den fremtidige karriere og gennem opsøgende arbejde finder 
relevante åbninger på it-arbejdsmarkedet, der giver mening 
og er realistisk for den enkelte.

De erfaringer skal vi bringe i spil, således at vores med-
lemmer oplever, at reglen er, at der tages udgangspunkt i den 
enkelte og dennes situation kombineret med kendskab og 
viden om it-arbejdsmarkedet.

Flere arbejdspladser

En af nøglerne til øget beskæftigelse er, at vækst, uddannelse 
og arbejdsmarked bliver tænkt sammen. Regeringen er kom-
met med diverse vækstoplæg, og vi har spillet ind med en 
række forslag, også forslag, der sætter fokus på nogle af de ud-
fordringer, vi ser på it-arbejdsmarkedet, f.eks. den manglende 
satsning på efter-/videreuddannelse. Hvis denne satsning ikke 
sker, vil det i sig selv hæmme muligheden for vækst. Vækst-
dagsordenen har vist sig at være en dagsorden, der også er 
en platform for en række af de problemstillinger, vi arbejder 
med i andet regi. I den kommende periode skal vi arbejde 
med at udvikle og forme et forslag til en bæredygtig vækst-
politik, med det mål for øje at øge antallet af it-arbejdspladser 
og efterspørgslen efter it-ydelser og produkter i Danmark.

Arbejdsplan
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Kvalificering af kompetenceudviklingen på it- 
arbejdsmarkedet

Vi har en udfordring med den løbende kompetencevedligehol-
delse og -udvikling på it-arbejdsmarkedet. Alt for ofte hører vi 
om virksomheder, der ikke mener, at de kan få de kompeten-
cer, de har brug. Samtidig kan vi se, at selv om der pågår en 
stor kompetenceaktivitet i arbejdslivet, er meget af det selvstu-
die, og det er i høj grad initieret af den enkelte medarbejders 
eget initiativ. Med andre ord, virksomhedernes involvering i 
den strategiske kompetenceudvikling, hvor aktiviteten er mål-
rettet de behov, der følger af udviklingen, lader meget tilbage 
at ønske. Dette er en udfordring, når den knappe ressource 
både nu og i fremtiden vil være kompetencer.

Vi skal arbejde for at højne den strategiske tilgang til kom-
petenceudvikling på arbejdspladserne. Et middel til dette er 
vores forslag til en kom-
petencefond, der kan flyt-
te omkostningen fra den 
enkelte virksomhed til 
en fællespulje. Puljen kan 
målrettes, og virksomhe-
derne vil have en interes-
se i at bruge puljen, da de 
ellers overlader puljen til 
deres konkurrenter.

Desuden skal vi blive 
endnu bedre og mere 
ihærdige i vores indsats 
for at fortælle vores med-
lemmer, hvor vigtigt det 
er, i hele ens it-arbejdsliv, 
at vedligeholde og udvik-
le sine kompetencer i takt 
med den udvikling, der 
konstant sker på it-arbejdsmarkedet. Et hjælpemiddel til dette 
vil være en objektiv og operationel monitorering af it-arbejds-
markedet, der viser efterspørgslen efter kompetencer. Vi skal 
også derfor arbejde for, at der sker en sådan monitorering; der 
kunne f.eks. ske en løbende gentagelse af den afdækning af 
behovet for digitale kompetencer, som Erhvervsministeriet 
lavede i foråret 2016.

 
Jobformidling/Karriererådgivning

PROSA skal fortsat arbejde på at være stedet, hvor man nemt 
finder de kompetencer, som vi har været med til at konstatere 
mangler. PROSA skal også give medlemmerne mulighed for at 
blive rådgivet i forhold til deres situation på arbejdsmarkedet, 
herunder hvilke områder vi forventer vækster, hvilke kompe-
tencer der efterspørges, som medlemmet kan erhverve, og 
hvorhenne disse kompetencer og job kan erhverves/findes.

Vi skal kunne hjælpe medlemmerne med at finde et rele-
vant job, hvad enten det handler om jobskifte, en i opsigelse 
eller som ledig. Når virksomheder søger arbejdskraft, skal 
vi, med vores kendskab til it-arbejdsmarkedet, være i stand 

til at hjælpe medlemmerne til at få et nyt job. Vi skal derfor 
fortsat opruste på vores evne og mulighed for at lave match 
på it-arbejdsmarkedet. Vi skal i denne forbindelse blive til det 
naturlige valg for it-professionelle, såvel som it-arbejdsgivere.

Selvstændige og atypiske ansættelser

Vi skal arbejde for, at den voksende skare af selvstændige og 
atypiske ansættelser, som f.eks. freelancere og honorarafløn-
nede, får bedre vilkår, herunder at dagpengesystemet æn-
dres til også at kunne rumme disse typer beskæftigelse. De 
tilbud, PROSA har til disse typer medlemmer, skal udvikles 
og udvides, og vi skal forsøge at påvirke lovgivning og aftaler, 
således at vi kan være med til at modvirke en udvikling hen 
imod forringede vilkår for disse grupper, som også vil kunne 
presse det øvrige arbejdsmarked.

En evt. ny  
hovedorganisation

Der pågår drøftelser mel-
lem FTF og LO om etab-
lering af en ny fælles ho-
vedorganisation. Vi skal 
blande os i den debat, og 
vi skal sørge for, at en evt. 
fusion både gavner den 
samlede indsats for dansk 
fagbevægelse, og at fu-
sionen tager udgangs-
punkt i en involvering af 
medlemmerne. Vi skal 
også sikre, at strukturen i 
en ny hovedorganisation 
ikke forhindrer små og 

mellemstore fagforeninger i at få indflydelse på arbejdet i ho-
vedorganisationen, og vi skal særligt sikre, at en fusion ikke 
medfører, at vores muligheder for at fungere som et selvstæn-
dig fagforbund for it-professionelle ødelægges, fordi der tages 
større hensyn til vores konkurrenter i den nye struktur. Vi skal 
finde alliancepartnere blandt de øvrige fagforeninger, som 
har tilsvarende problemer, så vi får en bedre mulighed for at 
få fremmet vores synspunkter.  

Flygtninge

Der er kommet mange flygtninge til Danmark, og der arbej-
des på at skaffe dem en plads på arbejdsmarkedet. PROSA er 
stærkt kritisk over for den flygtningeaftale, som hovedorga-
nisationerne som et led i trepartsforhandlingerne har lavet. 
Der lægges op til grov underbetaling i stedet for integration. 
PROSA vil arbejde for, at kvalificerede flygtninge tilbydes 
løn- og ansættelsesvilkår på samme niveau som andre it-folk.

PROSA vil desuden arbejde for at integrere denne gruppe, når 
de opfylder optagelsesbetingelserne. Vi må også overveje, hvor-
dan vi kan få kontakt til gruppen, f.eks. via flygtningecentrene.

“En af nøglerne til øget 
beskæftigelse er,  

at vækst, uddannelse  
og arbejdsmarked bliver 

tænkt sammen”

Arbejdsplan
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Arbejdsmiljø

Med baggrund i metodeudvalgets arbejde må det konstateres, at 
det psykiske arbejdsmiljø stadig har trange kår, og at der fortsat er 
behov for at have fokus på dette område. Stress og det grænseløse 
arbejde er også en problemstilling, som fylder mere og mere i 
dagligdagen, så det er vigtigt, at der arbejdes med værktøjer og 
holdninger på disse områder. Der findes allerede mange gode 
konkrete værktøjer til stresshåndtering, og dette skulle gerne 
udbredes til det grænseløse arbejde. Distanceledelse er også en 
udfordring for det psykiske arbejdsmiljø, en udfordring som øges, 
når lederen bliver international og derfor ikke kan læse alt det 
gode materiale, som er udarbejdet på dansk. Derfor er der også 
behov for at arbejde med dette område og engelske vejledninger.

PROSA skal arbejde for, at brugen af arbejdsmiljøvejledning 
bruges mest muligt, når det er til gavn for arbejdstagerne.

I de nye Branche Arbejdsmiljø Fællesskaber (BAF) skal det 
sikres, at der er et fortsat fokus på at lave gode vejledninger, 
som kan bruges i dagligdagen. PROSA skal medvirke til, at 
disse vejledninger bliver kendt blandt vores medlemmer, spe-
cielt arbejdsmiljørepræsentanterne, F.eks. ved at sikre den 
løbende efteruddannelse.

EU vil fortsat have et fokus på at mindske de administrative 
byrder for de små og mellem store virksomheder, herunder 
arbejdsmiljøreglerne. PROSA skal sammen med FTF og LO 
arbejde for, at der ikke sker forringelser, men faktisk sker en 
bedre beskyttelse i EU af arbejdstagere.

Digitale rettigheder

PROSA vil følge op på arbejdet for, at borgerne har nogle klare 
og synlige rettigheder, gerne i samarbejde med organisationer, 
som har været med til at få emnet sat på dagsordenen. Vi skal 
opstille krav til, hvordan digitaliseringen kan bruges til at styr-
ke demokratiet gennem større borgerindflydelse og indførelse 
af digitale rettigheder. Vi har gennem vores arbejde med digi-
tale rettigheder opstillet krav til rettigheder, som f.eks. retten til 
adgang til et frit og åbent internet, til at opretholde privatlivets 
fred og til at vælge, om man vil gøre brug af digitale løsninger 
eller personlig betjening, dvs. uden at være tvangsdigitaliseret. 
Nogle af disse rettigheder er kommet med i EU's nye person-
dataforordning, men der er brug for en vedholdende indsats 
for at sikre, at de teknologiske muligheder ikke ender med at 
undertrykke eller forringe eksisterende rettigheder. 

Persondata

Vi skal følge med i, hvordan lovgivningen udvikler sig omkring 
persondata, både nationalt og på EU-plan. Afsløringerne af 
den dybtgående overvågning, der sker af borgerne, og den 
manglende sikkerhed omkring persondata, viser, at der er 
behov for at få kigget lovgivningen igennem med henblik på 
at styrke borgernes indsigt i registreringerne og brugen af 
persondata. For at mindske muligheden for misbrug, bør vi 
også kigge på alternativer til cpr-nummeret, særligt i lyset 

Vil du have indflydelse på, hvor-
dan PROSAs arbejdsplan skal se 
ud de kommende år? 

PROSA kalder til DELEGERETFORSAMLING den 19.-20. 
november, og i den anledning inviteres du til forbereden-
de 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

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. Så ved du allerede nu, 
at du gerne vil deltage i delegeretforsamlingen, så skriv 
straks til Carsten Larsen. 

Hvis du har spørgsmål omkring delegeretforsamlingen eller 
det forberedende møde, er du også velkommen til at skrive.

cla@prosa.dk   

16. november 2016 kl. 18
i PROSAs lokaler Søren Frichs Vej 38m, 8230 Åbyhøj

FORBEREDENDE MØDE FOR PROSA / VEST TIL DELEGERETFORSAMLING

Arbejdsplan
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af, at persondataforordningen medfører afskaffelsen af vo-
res nationale persondatalov og dermed de særlige regler for 
cpr-nummeret. Etableringen af nationale og internationale cy-
persikkerhedscentre, som i Danmark er lagt under forsvars-
ministeriet og dermed ikke underlagt nogen form for kontrol 
eller indsigt, kræver også, at lovgivningen styrkes for at sikre 
borgernes rettigheder.

EU's nye persondataforordning introducerer også en ny 
jobfunktion, en såkaldt data protektion officer. Det er vores 
opgave at sikre, at denne stilling etableres som en del af it-fa-
get, og at vores medlemmer klædes på til at kunne varetage 
denne funktion, ligesom medlemmer skal kunne hente råd 
og vejledning i PROSA om konsekvensen af forordningen for 
deres arbejde som it-medarbejdere.

Big Data

Big Data er forsat under udvikling, og adgangen til at behandle 
store mængder af data og analysere dem for mønstre, foran-
dringer og unormale data medfører langt bedre muligheder 
for at forstå og/eller forudse hændelser eller adfærd. Anven-
delsesmulighederne er mange og oplagte at misbruge. Der-
for ønsker PROSA, som med området digitale rettigheder, at 
arbejde for, at borgerne ikke kommer i klemme, og at der for-
muleres en politik, som kan være med til at beskytte borgerne.

Automatiseringen

Hver dag bliver it-systemer bedre og bedre til sagsbehand-
ling, analyse og kreative opgaver. De udfører arbejde, der 
tidligere var forbeholdt eksempelvis sekretærer, journalister 
og bogholdere, og de kan skrive nyhedsartikler, gennemrode 
arkiver og komponere musik hurtigere end noget menneske. 
Også inden for vores område er der sket automatiseringer, og 
det er derfor vigtigt, at vi får gang i en debat om, hvordan vi 
tackler udviklingen, så den ikke løber os over ende.

Det anslås, at 800.000 danske jobs bliver erstattet af robotter 
i løbet af de næste 20 år. Og det er så voldsom en mængde, 
at vores normale måder at sikre nye jobs på i stedet for de 
gamle, som forsvinder, måske ikke længere er tilstrækkelige.

Vi skal sammen med den øvrige fagbevægelse søge at finde 
løsninger på denne udfordring, da den kommer til at ramme 
bredt på arbejdsmarkedet.

Flere aktive medlemmer

For at styrke medlemmerne på arbejdspladserne og forskelli-
ge netværk skal vi give mulighed for, at folk kan være aktive, 
deltage og møde ligesindede i PROSA-regi. Vores erfaringer 
med at opbygge relationer imellem medlemmerne ved per-
sonlig kontakt skal derfor udvides. Stærke it-faglige netværk 
er vigtige for det enkelte medlem, dels i et fagligt udviklings-
perspektiv, dels i et karriereperspektiv.

Konkret ved, at der arbejdes videre med at fremme relati-
onsarbejdet ved indmeldelse og derefter løbende give mu-
lighed for at kunne bruge PROSA mere. En større fastholdelse 

af medlemmerne er her en positiv bi-effekt. Centrale værktø-
jer er her vores løbende indsats med den personlige kontakt 
(livsfaseprojektet), der skal kombineres med, at potentielle 
medlemmer kan få en forventningsafstemning, før de melder 
sig ind (den såkaldte ”ring-mig-op funktion”).

Vi skal styrke indsatsen for at få de unge til at deltage i udvik-
lingen af PROSA. Det arbejde, der udføres af PROSA/STUD og 
vores ungeudvalg, skal synliggøres mere, og vi skal udvikle 
måder at sikre, at de unge medlemmer også gerne vil påtage 
sig det hverv at være med til at styre og udvikle PROSA som 
en faglig organisation for it-professionelle. Vi skal også sikre 
aktiviteter og tilbud til alle de forskellige uddannelsestyper 
og niveauer, vi organiserer, så alle medlemmerne oplever, at 
PROSA er et relevant sted at være organiseret.

Vi ser også gerne, at modellen med virksomhedsbaserede 
overenskomster fremmes som en måde at overenskomstdæk-
ke it-branchen, gerne i samarbejde med andre faglige organi-
sationer på arbejdspladsen. Vi har taget de første skridt med 
CGI og Tech Mahindra, og vi vil arbejde videre med at finde 
muligheder, der kan formalisere et sådant arbejde med andre 
faglige organisationer.

Vores erfaring er, at aktive medlemmer er afgørende for, at 
projekter, arbejdsvilkår og kampagner kommer udover ram-
pen. Der skal derfor arbejdes videre med at give PROSAs politi-
ske organisation værktøjer til at kunne lave organiserende tiltag, 
som kan være med til at styrke medlemmernes muligheder for 
at være aktive og styrke relationerne medlemmerne imellem. 

Vi skal have kigget på, hvordan vi fortsat kan opretholde en 
høj organiseringsgrad blandt de studerende i en tid, hvor der 
er et stigende antal studerende og et stigende antal aktive fag-
foreninger inden for vores område. En del af indsatsen foregår 
i dag lokalt, og vi skal fortsætte den målrettede indsats med 
lokale organisatorer på udvalgte uddannelsessteder.

TR-uddannelsen og introduktionskurser for be-
styrelsesmedlemmer

Det er vigtigt for PROSA, at vore medlemmer og deres repræ-
sentanter er klædt godt på til at forsvare og udvide rettighederne.

Vi har brug for en kritisk gennemgang af vore udbud af 
faglig uddannelse med henblik på at få mange flere delta-
gere, men også at få vores holdninger bedre repræsenteret 
i uddannelserne. Vi skal overveje, om lokale aktiviteter og 
bedre brug af teknologiske løsninger kan øge tilslutningen til 
uddannelsen. Samtidig er det vigtigt at sikre en information 
om uddannelsen, som kan føre til flere deltagere.

“Vores erfaring er, at aktive 
medlemmer er afgørende for, at 

projekter, arbejdsvilkår og kampagner 
kommer udover rampen”

Arbejdsplan
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Kandidat:

NIELS  
BERTELSEN
Genopstiller som formand

PROSA som fagforening  
– det naturlige valg

Jeg har været formand i 8 år, og har valgt 
at genopstille. PROSA fylder 50 år til næ-
ste år, et jubilæum mange ikke havde 
spået, PROSA ville nå. PROSA har flere 
gange været i krise, men er altid kom-
met styrket tilbage.

PROSAs særlige styrke er nemlig med-
lemmernes aktive medvirken i udviklin-
gen, og at PROSA hviler på en faglighed, 
som betyder, at vi kan målrette indsat-
sen til understøtte denne faglighed. Ved 
hjælp af medlemmernes indsats er det 
altid lykkedes at forandre og udvikle 
PROSA, således at vi altid formår at va-
retage medlemmernes interesser og be-
nytte deres faglighed til at påvirke den 
teknologiske udvikling og blande os i 
samfundsdebatten om brugen af digitale 
løsninger.

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.

Medlemmernes involvering er noget, vi 
aldrig må tage for givet, og vi skal fortsat 
blive bedre til at give medlemmerne mu-
lighed for at øve indflydelse på PROSAs 
udvikling. De senere år har vi arbejdet 
med at udvikle organisationen, så det er 

nemmere for medlem-
merne at blive ind-
draget i forbundets 
arbejde og få ind-
flydelse. Det arbej-
de skal fortsættes 
og styrkes.

Vi skal også arbejde på 
at sikre medlemmernes 
løn- og ansættelsesvil-
kår, og meget gerne gen-
nem overenskomster. 
Som opfølgning på fælle-
soverenskomsten på CGI 
i 2014, har vi indgået end-
nu en fælles overenskomst 
på it-virksomheden Tech 
Mahindra. Det viser endnu 
engang, at det er muligt at 
lave overenskomster inden 
for vores område, og det er derfor noget, 
vi skal have øget fokus på.

Overenskomster kan dog ikke stå alene. 
Vi skal også kunne tilbyde hjælp til med-
lemmerne på individuelle kontrakter, og 
medlemmer som kommer i problemer. 
Vi skal være garanten for, at medlem-
merne får en ordentlig behandling, og 
det skal være på et højt kvalificeret og 
kompetent niveau.

Vi skal også benytte medlemmernes 
faglighed til hele tiden at gøre PROSA 

synlig på det it-politiske område. Vi er 
blevet bedre til at benytte os af både 
medlemmer og ansatte til at skabe op-
mærksomhed, og det skal vi fortsætte 
med. Vi skal være med til at problema-
tisere den udbredte tro på, at digitale 
løsninger er svaret på alting.

Så jeg vil fortsat arbejde for, at med-
lemmerne sikres ordentlige vilkår, at 
medlemmerne har indflydelse på for-
eningens udvikling, at de får en god 
service, og at vi sammen får skabt en 
debat om teknologiens muligheder og 
risici.

Niels Bertelsen

Kandidater
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Kandidat:

HANNE LYKKE 
JESPERSEN
Genopstiller som næstformand

Jeg er 59 år og har været næstformand i 
seks år. Inden da havde jeg i 16 år været 
først faglig sekretær og så forbundsse-
kretær. Jeg genopstiller til posten som 
PROSAs organisatoriske næstformand. 

Jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at 
styrke PROSA. Som organisatorisk næst-
formand er det i det daglige arbejde mit 
ansvar, at de ansatte og de politisk valgte 
arbejder sammen som et hold, for at nå 
vores mål. Dette gælder for de valgte 
tillidsfolk og aktivisterne på arbejds-
pladserne, i lokalafdelingerne, i de HB 
nedsatte udvalg og i HB. Som organisato-
risk næstformand er det min rolle at være 
grænsefladen mellem den politiske og 
den administrative ledelse i PROSA. Det 
er en kritisk vigtig; men også vanskelig 
balanceakt. I PROSA har vi en tradition for 
at politikerne har større indflydelse end 
i mange andre faglige organisationer. Vi 
skal sikre, at politikerne får indflydelse 
på de dele af arbejdet, som vender ud 
mod medlemmerne – og af den vej sikre, 
at vores medlemmer kan identificere sig 
med foreningen. Til gengæld skal vi ikke 
politisere hele den daglige administra-
tion – der er mange opgaver, som bare 
skal fungere. Dette betyder, at PROSA 
fungerer meget anderledes end andre 
faglige organisationer – og det er en af 
grundene til, at PROSA løbende vokser.

 
Der er i organisationen behov for en lø-
bende koordinering, således at opgaver-
ne løses optimalt, og samtidigt sikre en 
formidling af erfaringer og inspiration.
Dette gøres bedst ved, at vi alle kender 

og forstår de fastlagte mål 
og strategier – og ved, 
hvad der forgår andre 
steder i organisationen. 

Politisk set er mine ho-
vedområder arbejds-
markedspolitik, her - 
under hele beskæfti-
gelsespolitikken. Det 
er vigtigt, at vi fortsæt-
ter og udbygger vores 
arbejde på arbejds-
pladserne, om muligt 
opnå overenskomster 
evt. i et samarbejde på 
tværs af forskellige fagforbund. 

På grund af de løbende forringelser af 
dagpengesystemet, er vi nødt til at bruge 
flere kræfter på at sikre eksistensgrund-
laget for alle de, der ikke har plads på 
arbejdspladserne, midlertidigt eller per-
manent. Samtidigt er det blevet vigtigere 
at hjælpe vores medlemmer med at finde 
tilbage på arbejdsmarkedet, når man har 
været ledig eller syg i længere tid. 

PROSAs a-kasse har nu i en årrække fun-
geret som en del af Min A-kasse, hvor vi 
har vores egen afdeling. Det har generelt 
fungeret rigtig godt, og det er min over-
bevisning, at vi traf den rigtige beslut-
ning på dette område. Men det er fortsat 
vigtigt, at vi som organisation hele tiden 
arbejder på at sikre vores arbejdsløse 
medlemmers rettigheder. Dette arbej-
de sker i tæt samarbejde med a-kassen. 

Denne koordinering 
bliver understøttet af, at jeg også er 
valgt som formand for arbejdsmarkeds-
udvalget i a-kassen.

Vi skal fortsat arbejde for sikre et gnid-
ningsfrit generationsskifte i organisati-
onen. PROSA har mange unge talenter, 
og vi har behov for at få dem ind i det 
organisatoriske arbejde

Vi skal løbende arbejde på at forbedre den 
oplevelse, vores medlemmer får, når de 
møder os. Vi må ikke blive selvtilfredse, 
men hele tiden arbejde for at forbedre os. 

Som menneske er jeg engageret i og 
optaget af at skabe resultater og sikre, at 
PROSAs mål hele tiden er i fokus – og at 
dette sker gennem et bredt samarbejde. 
For mig er konkret handling vigtigere 
end nok så mange fine ord. 

Hanne Lykke Jespersen

Kandidater
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Jeg er 61 år, født på Lolland, gift, har 2 
børn på hhv. 23½ og 16½ år.

Jeg er uddannet edb-assistent fra 
1976, og min it-karriere omfatter an-
sættelse på LF DATA A/S, Nykøbing F. i 
knapt 2 år og på Kommunedata, Odense 
i 5 år.

Min faglige løbebane er gået via klub-
formand og tillidsmand til min nuværen-
de tillidspost som forbundssekretær i 
PROSA – en post jeg har bestridt siden 
1. juni 1986.

Min daglige arbejdsplads er PROSAs 
Odense-kontor, hvor jeg, udover at va-
retage nedenstående ansvarsområder, 
også har det daglige ansvar for konto-
rets drift, administration m.m.

Jeg har i øjeblikket ansvaret for Individu-
el medlemsservice og PROSAs hverve-/
fastholdelsesarbejde på studiestederne 
– omfatter først og fremmest erhvervs-
skoler, erhvervsakademier og de højere 
læreanstalter. Derudover er jeg medan-
svarlig for hverve-/fastholdelsesarbej-
det på arbejdspladserne.

Endelig er jeg tilknyttet PROSA/STUD 
og PROSA/VEST, som ”deres” forbunds-
sekretær. 

Jeg er af den opfattelse, at PROSA bør 
have en tæt medlemskontakt og er til-

hænger af, at PROSA i handling viser, 
at medlemmerne ”får noget” for deres 
kontingentkroner.

Dette gør vi bl.a. ved at have en op-
timal individuel sagsbehandling, en 
velfungerende medlemsservice og en 
bred vifte af lokale it-faglige og fagpoli-
tiske aktiviteter.

Den kommende periode skal bl.a. bru-
ges til at:
• Fortsætte den del af studiesteds-

arbejdet, der – med de 4 
STUD-organizere som 
omdrejningspunkt – 
bl.a. handler om stu-
diestedsaktiviteter 
i bred forstand 
drevet af lokale 
PROSA-studie-
stedsrepræsen-
tanter og opbyg-
ning og styrkelse af 
lokale råd/foreninger 
og deres kontakt ti l 
PROSA/STUD.

• Få gang i ”aktiviteter 
og tiltag fra bunden” 
ude på arbejdsplad-
serne.

• Følge op på og inten-
sivere allerede iværk-

satte tiltag i PROSAs Livsfaseprojekt 
og sikre iværksættelse af øvrige 
planlagte tiltag og den nødvendige 
videre- og nyudvikling af projektet.

Ovenstående initiativer, som tegner 
meget spændende, vil jeg fortsat gerne 
være en del af og bruge min arbejds-
kraft på – derfor genopstiller jeg til po-
sten som forbundssekretær.

Kandidat:

CARSTEN 
LARSEN
Genopstiller som forbundssekretær

Carsten Larsen

Kandidater
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PROSA er medlemmer

Det er jer medlemmer, der definerer og 
skaber PROSA. Det er jer, der er med 
til at skabe det it-fundament vi bygger 
vores IT-politik på. 

Ligeledes er det også jer, der kommer 
med ideerne til, hvordan vi skal bevæge 
os inden for fagbevægelsen – når jeg er i 
kontakt med jer, giver I mig inspirationen 
til at lave nye spændende tiltag i PROSA.

Mit mål er en organisation, som er 
mest mulig medlemsdrevet.

Fagforeningen ud af kontoret

Jeg er udadvendt i mit arbejde og vil 
gerne gøre PROSA synlig og medvirke 
til at gøre det naturligt for it-folk at vælge 
os – frem for andre fagforeninger.

PROSA skal være en relevant og seri-
øs part, så snart det handler om it. Jeg 
besøger gerne og ofte skoler, virksom-
heder og it-events. Både for at møde 
vores medlemmer, gøre PROSA synlig 
og for at være i dialog med omverdenen 
om vigtige emner som it-sikkerhed og 
overvågning. 

Jeg er også personligt forkæmper for 
it-sikkerhed, specielt trådløs sikkerhed – 
og jeg har tidligere undervist i, hvordan 
man sikrer denne teknologi, og hvilke 
exploits der kan bruges mod netværk.

I min tid som projektmedarbejder 
har jeg opdyrket mange kontakter for 

PROSA, som vi kan 
drage nytte af i årene 
fremover, og det vil jeg 
blive ved med. PROSA 
er ikke en fagforening, 
som lukker sig om sig 
selv – tværtimod. Vi skal 
fortsat være der, hvor 
tingene sker og støtte jer 
medlemmer i jeres initia-
tiver.

Styr på det grund-
læggende

Vi skal tænke nyt i PROSA, men 
grundlaget skal stadig være i orden. Jeg 
har arbejdet meget for, at man som med-
lem nemmere kan ajourføre sine data 
på prosa.dk. Det er, fordi jeg mener, at 
det er vigtigt, at vores indsats er dataun-
derstøttet, og at data er korrekte – på 
den måde kan vi arbejde mere effektivt 
for jer medlemmer. Jeg vil også gerne 
kæmpe for at få lavet et mere statistisk 
grundlag som et udgangspunkt for de 
ting, vi gør. 

Jeg håber meget at få lov til at fortsætte i 
PROSA efter, at min nuværende projek-
tansættelse udløber. Jeg føler, at jeg kan 
gøre en forskel på flere niveauer, og jeg 
søger løsninger på de problemer, som 
opstår. Bliver jeg pålagt en opgave, eller 
tager jeg en selv, vil jeg arbejde med 
den, til den er løst. Det behøver ikke at 

være synligt eller stort – det skal bare 
være vigtigt.

Om mig selv

• 32 år gammel, har en søn på 1 år sam-
men med Vibe

• Uddannet datamatiker
• 7 års erfaring inden for it-faget.
• Medlem af PROSA i 11 år
• Aktivist i U35
• I PROSA/VEST bestyrelsen siden  

november 2013
• Repræsentant i hovedbestyrelsen  

siden september 2014
• Projektansat i Prosa siden 1. august 

2015

Kontakt mig på: 
https://www.facebook.com/henrikja
www.linkedin.com/in/henrikja

Kandidat:

HENRIK  
JACOBSEN
Opstiller som forbundssekretær

Henrik Jacobsen

Kandidater
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Som forbundssekretær har jeg set det 
som min fornemste opgave at under-
støtte de aktive medlemmer til at kunne 
endnu mere sammen. Den linje ønsker 
jeg at udvikle og fortsætte. 

Når vi som medlemmer samarbejder, 
lærer af og inspirerer hinanden, kan vi 
opnå ret store ting. 

Det så vi med kampagnen imod sessi-
onslogningen i foråret 2016, som vi del-
tog i med udgangspunkt i vores fag. Her 
gik medlemmerne forrest og udkæmpe-
de sammen en kamp for at undgå endnu 
mere masseovervågning. 

Vi vandt kampen, og som forbund 
stillede vi netværk, værktøjer og mand-
skab til rådighed.

Det samme gåpåmod ser vi, når vi 
samarbejder med andre. For eksempel 
da vi gik sammen med de danske jour-
naliststuderendes faglige sammenslut-
ning for at få øget fokus på det digitale 
selvforsvar. At alle danske journaliststu-
derende nu har obligatorisk undervis-
ning i digitalt selvforsvar, er kronen på 
værket i det samarbejde. 

Men det stopper ikke her. Dagsor-
den om, at vores arbejdsgivere i frem-
tiden kan vide – endnu – mere om os, 
udfordrer os negativt som lønmodta-
gere.

Om mig selv

40 år gammel, bor i Kø-
benhavn sammen min 
kæreste og vores kat og 
er nok, hvad andre vil kal-
de for en nørd. Jeg vil selv 
kalde det for en mand med 
passionerede interesser. 
Professionelt har jeg ar-
bejdet med web, drift og 
projektledelse. Min fritid 
bruger jeg på alt, hvad der 
omhandler sci-fi og fantasy. 

Af uddannelse er jeg 
cand.it fra Aalborg Uni-
versitet med en bachelor i 
historie.

I PROSA er jeg forbundssekretær 
for PROSA/ØST. Jeg er ansvarlig for 
forbundets organiserings-udvalg, som 
beskæftiger sig med organisering, 
hvervning og fastholdelse.

I min tid som valgt forbundssekre-
tær har jeg løbende arbejdet med at 
tage relevant it-faglig efteruddannelse. 
I den sidste valgperiode henholdsvis 
it-projektledelse og data-dreven kam-
pagne-styring. Årsagen er, at jeg ikke 
ser valget som forbundssekretær som 
enden på mit arbejdsliv.

Jeg er som person meget udadvendt og 
har et stort netværk i fagbevægelsen, 
it-branchen og på Christiansborg. Et 
netværk, jeg tit arbejder på at kombi-
nere med aktive medlemmer for at få 
gennemført den politik, vi i fællesskab 
har besluttet.

Kontakt mig på:
https://twitter.com/MikkelNonboe
https://www.linkedin.com/profile/vie-
w?id=7210574
https://www.facebook.com/nonboe

Kandidat:

MIKKEL  
HAMMER NONBOE
Genopstiller som forbundssekretær

Mikkel Hammer Nonboe

Kandidater
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Efter at være blevet valgt i 2016 har 
jeg arbejdet med ULK, arbejdsmiljø 
og det offentlige forhandlingsområde. 
Alle har været interessante områder at 
arbejde med, og jeg har lært meget i 
perioden.

Jeg har arbejdet for at uddannelsesud-
buddet fra det offentlig forbedres, såle-
des at det er relevant for vores medlem-
mer at vælge denne type uddannelse. 
Det er et langt sejt træk, men det er et 
emne, som får større og større fokus fra 
det omgivende samfund. Så forhåbentlig 
er det en dagsorden, der kan løftes yder-
ligere i den fremtidige periode.

På arbejdsmiljø-området har opgaven 
mest været at arbejde mod forringelser, 
men samtidig prøve at løfte dagsorden 
omkring det psykiske arbejdsmiljø. På 
trods af de svære betingelser er det 
lykkedes at fastholde det psykiske ar-
bejdsmiljø som en væsentlig dagsorden, 
selvom det på det konkrete plan nogen 
gange føles som stilstand eller tilbage-
gang.

På det offentlige område har nedskæ-
ringsdagsorden desværre fyldt rigtig 
meget, og der er brugt meget tid på at 
hjælpe medlemmerne i denne vanske-
lige situation.

Jeg genopstiller som forbundssekre-
tær, fordi jeg stadig har en vilje og in-
teresse for at arbejde med et eller flere 
af disse områder afhængig af, hvordan 
den fremtidige bemanding ser ud.

Jeg ønsker, at PROSA stadig arbejder for, 
at det enkelte medlem kan få en relevant 
uddannelse og/eller et kompetenceløft. 
At der et passende udbud, som sikrer, at 
konkrete kompetencer anerkendes efter 
endt uddannelse.

Det psykiske arbejdsmiljøs dags-
orden skal også fremover være en 
væsentlig dagsorden for PROSA, men 
også de større og større krav for at stå 
til rådighed altid og hele tiden, skal der 
arbejdes med.

På det offentlige område vil 
der også fremover blive stil-
let større og større krav til ef-
fektivitet og klarhed omkring 
kerneopgaven. It vil blive et 
væsentlig værktøj i alle dis-
se bestræbelser. Derfor skal 
PROSA sikre, at de offentlige 
medlemmer har ordentlig 
arbejdsforhold til at udføre 
dette arbejde.

Men grundlæggende for 
alt dette er, at PROSA skal 
være et sted, hvor it-professi-
onelle kan få støtte, hjælp og 
vejledning til at sikre deres 
rettigheder og give de bed-
ste muligheder for at udfolde 
sig i samfundet uanset, hvad 
deres tilknytning til arbejds-
markedet er.

PROSA skal altid arbejde 
for, at det enkelte menneske 

sikres mod misbrug af it og alle dets 
muligheder.

Om mig selv

48 år, medlem af PROSA i 28 år og har 
været aktiv på mange forskellige pla-
ner gennem årene. Er uddannet som 
EDB-assistent. Har arbejdet på Det Kon-
gelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Fujitsu 
Services, Danmarks Tekniske Universi-
tet og PROSA.

Kandidat:

MORTEN  
RØNNE
Genopstiller som forbundssekretær

Morten Rønne

Kandidater
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Hej! Jeg stiller op som forbundssekre-
tær, fordi jeg mener, PROSA har et utro-
ligt potentiale til at blive en mere med-
lemsdrevet organisation, end den er i 
forvejen.

With great power comes great 
responsibility

I PROSA er vi ca. 16.500 it-professionel-
le, og vi bliver flere dag for dag. Det er 
godt og giver os vægt bag ordene, når 
vi skal tale vores sag. Dog mener jeg, at 
medlemsaktiviteten desværre ikke føl-
ger med udviklingen. Demokratiet er 
der, men de aktive medlemmer lader 
vente på sig. Vi skal som organisation 
arbejde for, at så mange som muligt af 
vores medlemmer står bag foreningens 
holdninger og aktiviteter. Jeg vil arbejde 
for at gøre det mere naturligt for os som 
medlemmer at engagere sig i PROSAs 
virke, såvel internt i organisationen som 
eksternt i samfundet. Meget af det kan vi 
opnå med mere transparens i organisa-
tionen og vidensdeling med og iblandt 
medlemmerne.

Netværk netværk netværk

For mig er det vigtigt, at vores fag er 
i centrum. Jeg mener, at PROSA skal 
hjælpe os som medlemmer til at skabe 

netværk omkring vores 
faglighed, og derved 
danne stærke fælles-
skaber. Uden netværk 
og fællesskaber er 
PROSA bare endnu 
en service, som vi 
som forbrugere kan 
vælge som hyldeva-
re. Det er gennem 
vores faglighed og 
fællesskaber, at vi 
som forbu nd ka n 
have den bedste relation til 
os selv som medlemmer. Derfor vil jeg 
arbejde med at styrke vores netværks-
indsats.

Hiv fat i mig!

Jeg vil arbejde for, at vi får understøttet 
så mange af vores medlemmer som mu-
ligt med, at få deres idéer igennem hvad 
angår netværk, kurser og generelt alt, 
der kommer alle medlemmer til gode. 
Så har du en idé, så smid mig en mail og 
lad os tage en snak over en kop kaffe!

Om mig selv

Jeg hedder Víðir Valberg Guðmunds-
son, er 27 år og arbejder til daglig som 
softwareudvikler i et dansk startup. 

Jeg stiftede første 
gang bekendtskab med PROSA 
til en PROSA/ØST generalforsamling i 
2008. Her fik jeg også nys om ungdoms-
udvalget U35, hvor jeg har været fast 
inventar lige siden. Jeg har også siddet 
i PROSA/STUD bestyrelsen, hvor jeg 
var repræsentant i hovedbestyrelsen. 
I dag er jeg medlem af PROSA/ØSTs 
bestyrelse.

Uden for PROSA har jeg været med 
til at stifte den internetpolitiske tæn-
ketank Bitbureauet, er aktiv i me-
etup-grupper for Django, Elixir og 
Elm i København, har opstartet Cryp-
tohagen.dk, står for Cryptoparty.dk, 
og er medarrangør af hackerfestival-
len BornHack.

Kandidat:

VÍÐIR VALBERG 
GUÐMUNDSSON
Opstiller som forbundssekretær

Víðir Valberg Guðmundsson

Kandidater
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AKTIVER 31.12.2015 31.12.2014

Omsætningsaktiver   

Kassebeholdning 9.039 12.253

Bankbeholdning 3.293.658 7.336

Girobeholdning 815.445 696.993

Diverse debitorer 631.628 17.561.011

Forudbetalte omkostninger rabatkort 403.432 387.689

Lager Merchandise   

Mellemregning Konfliktfond   

5.153.202 18.665.281

ANLÆGSAKTIVER  

Deposita 333.482 328.407

Inventar 793.459 950.311

IT-anskaffelser 544.070 337.082

IT-projekter 1.835.980  2.431.912

PROSAs inv. i ejendomme.  

Mellemregning med ejd. 23.179.887 23.179.887 

Reg. 3.095.995 26.275.882 3.576.796 26.756.683

ANLÆGSAKTIVER I ALT 29.782.874 30.804.396

AKTIVER I ALT  34.936.076 49.469.677

PASSIVER

Kassekredit  13.262.332

Mellemregning, lokalafdelinger 4.548.368 4.781.403

Diverse kreditorer (Inkl. medlemskreditorer) 1.990.905 1.810.287

Diverse kreditorer, Klubkontingent 25.546 54.204

Mellemregning med ejendomme 471.123 -750

Mellemregning med Konfliktfond 387.347 5.633.355

Skyldige feriepenge 26.204  

Beregnede skyldige feriepenge   2.525.770 2.316.744

I ALT 9.975.262 27.857.576

HENSÆTTELSER  

Hensættelse, tilgodehavende timer 44.860 47.011

Hensættelse til kasseansvar 26.182 45.490

Hensættelse, personalekurser ans.løn.till. 2.498 7.534

Hensættelse, faglige udd. fond 733.867 673.989

Hensættelse til Projekter 2.793.835 1.431.401

Hensat Garantifond 350.000 350.000

Hensat Kompetanceregistrering 0

Hensat huslejetab Aarhus  

Hensat Konjunkturudligningsfond 3.850.000 2.500.000

Hensat opstart Jubilæumsfond 1.000.000  750.000

Hensat løn forretningsfører   

Hensat it-projekter 4.066.338 2.790.589

Hensat advokatfond 1.927.111 2.361.198

Hensat til flytning og Inventar Århus og Odense 30.000 675.810

HENSÆTTELSER I ALT  14.824.692 11.633.022

EGENKAPITAL

Egenkapital PRIMO 9.979.079 8.419.286

Korrektion som følge af ejendomsopskrivn. 2011

Årets resultat 157.043 10.136.122  1.559.794 9.979.079

HENSÆTTELSER OG EGENKAPITAL I ALT 24.960.814 21.612.101

PASSIVER I ALT 34.936.076 49.469.677

Balance 31/12 2014 og 31/12 2015

Note 1) Der kan forekomme afrundingsfejl

Balance
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BUDGET 2014 (1.000 kr.) REGNSKAB 31/12-2014

DIREKTE 
UDGIFTER

RESSORCE  
UDGIFTER

I ALT
DIREKTE  

UDGIFTER
RESSORCE  
UDGIFTER

I ALT
% AF 

DIREKTE 
UDGIFTER

 INDTÆGTER

Kontingenter 35.699 35.779.266 100,22

Renter og gebyrer 200 401.587 200,79

Note 1 Andre indtægter 1.710 1.916.070 112,05

Indtægter I ALT 37.609 38.096.924 101,30

UDGIFTER – formål

A TILSKUD LOKALAFD. 195 2.741 2.936 184.980 2.606.671 2.791.651 94,86

B
LØN & ARBEJDSFOR-
HOLD

156 795 952 93.679 382.106 475.785 59,87

C ARBEJDSMILJØ 170 298 468 97.573 236.326 333.898 57,24

D FAGLIG UDDANNELSE 249 157 405 48.929 109.291 158.221 19,66

E IMS-OMRÅDET 536 2.891 3.427 492.186 3.366.034 3.858.219 91,83

E JURIDISK FOND 0 0 0 -286.520 0 -286.520 0

F HVERVN. & FASTHOLD. 634 1.009 1.642 341.292 540.586 881.877 53,87

G INFO. OG PROFILERING 1.611 1.705 3.316 1.768.259 1.799.127 3.567.385 109,73

H IT-SAMFUND 207 345 552 214.378 285.388 499.766 103,56

I ULK OG UDDANNELSE 100 473 573 28.154 390.228 418.381 28,15

J AKTIVITETER 432 600 1.032 389.251 626.004 1.015.256 90,10

K ARBEJDSLØSHEDSARB. 209 466 675 16.477 560.275 576.752 7,88

L A-KASSE 0 60 60 0 22.196 22.196 37,19

M ORGANISATION 1.695 744 2.439 1.676.677 410.404 2.087.082 98,92

P
STRUKTUR & VEDTÆG-
TER

0 62 62 0 0 0

Q IT-PROJEKTER 625 66 691 675.163 206.381 881.544 108,03

R ADMINISTRATION 6.529 4.539 11.068 6.575.462 3.458.102 10.033.564 100,71

S BUDGET & ØKONOMI 212 1.810 2.022 226.125 1.618.148 1.844.273 106,46

T POLITISK LEDELSE 506 1.585 2.092 447.018 1.323.222 1.770.240 88,30

U ANDET 249 358 607 177.168 0 177.168 71.15

V IKKE FORD. LØNOMK. 0 2.590 0 0 2.656.174 0 0

UDGIFTER/LØN ─ I ALT 14.316 23.293 37.609 13.166.251 20.596.662 33.762.913 88,42

ORDINÆRT RESULTAT 0 4.334.011

Note 2 Ekstraordinære poster 481 2.774.217

Periodens resultat -481 1.559.794

Regnskab 
2014

Note 1 Note 2Andre indtægter
Budget

(1000 kr.)
Regnskab

Administrationshonorar MiA 1.200 1.179.964

Adm. honorar Konfliktfond 90 90.000

Tilskud Offentlig 20 40.000

Tilskud VEST 200 200.000

Tilskud ØST 200 264.593

Diverse indtægter 0 37.288

BAR opgørelse 0 104.225

Advokatfonden 0 0 

1.710 1.916.070

Ekstraordinære poster
Budget

(1000 kr.)
Regnskab

Tab gammelt lån 0 4.301

Moms 2014 0 46.208

Tab underslæb 0 2.255.680

Afskrivning VF 37 A indretning 481 480.801

Salg af Møllegade 0 -4.272.773

TBF hensat kompentenceudv. 0 -240.000

Hensat Konjunkturudl.fond 0 1.500.000

Hensat Jubilæumsfond 0 500.000

Hensat It-projekter 0 2.000.000

Hensat projekter 0 500.000

481 2.774.217

Regnskab
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BUDGET 2015 (1.000 kr.) REGNSKAB 31/12-2015

DIREKTE 
UDGIFTER

RESSORCE  
UDGIFTER

I ALT
DIREKTE  

UDGIFTER
RESSORCE  
UDGIFTER

I ALT
% AF 

DIREKTE 
UDGIFTER

 INDTÆGTER

Kontingenter 36.199 37.250.637 102,91

Renter og gebyrer 500 491.521 98,30

Note 1 Andre indtægter 1.880 1.860.196 98,95

Indtægter I ALT 38.579 39.602.353 102,65

UDGIFTER – formål

A TILSKUD LOKALAFD. 195 2.359 2.554 181.925 2.820.932 3.002.857 93,29

B
LØN & ARBEJDSFOR-
HOLD

156 801 958 172.810 502.099 674.909 110,44

C ARBEJDSMILJØ 92 300 392 73.175 276.053 349.228 79,54

D FAGLIG UDDANNELSE 199 157 356 11.015 96.374 107.389 5,54

E IMS-OMRÅDET 558 3.033 3.591 530.828 3.536.101 4.066.929 95,13

E JURIDISK FOND 0 0 0 -910.906 0,00 -910.906

F HVERVN. & FASTHOLD. 634 1.015 1.649 469.103 695.970 1.165.073 73,99

G INFO. OG PROFILERING 1.761 1.747 3.508 1.621.330 1.955.890 3.577.220 92,07

H IT-SAMFUND 338 347 685 256.791 567.554 824.345 75,97

I ULK OG UDDANNELSE 100 476 576 90.616 621.786 712.402 90,62

J AKTIVITETER 487 606 1.093 361.362 666.315 1.027.677 74,20

K ARBEJDSLØSHEDSARB. 109 470 579 46.378 329.433 375.811 42,55

L A-KASSE 0 60 60 0 12.717 12.717 21,20

M ORGANISATION 1.795 761 2.556 1.720.454 517.345 2.237.799 95,85

P
STRUKTUR & VEDTÆG-
TER

0 64 64 0 0 0 0

Q IT-PROJEKTER 725 68 793 705.039 52.978 758.017 97,25

R ADMINISTRATION 7.024 4.618 11.642 6.353.697 3.604.261 9.957.958 90,45

S BUDGET & ØKONOMI 212 1.827 2.039 171.335 1.225.832 1.397.167 80,67

T POLITISK LEDELSE 310 1.590 1.900 300.026 1.189.054 1.489.080 96,91

U ANDET 266 358 624 197.804 0 197.804 74,42

V IKKE FORD. LØNOMK. 0 2.232 0 0 3.032.628 0 0

UDGIFTER/LØN ─ I ALT 14.961 22.889 37.850 12.352.781 21.703.322 34.056.103 94,82

ORDINÆRT RESULTAT 729 5.546.251

Note 2 Ekstraordinære poster 566 5.389.208

Periodens resultat 163 157.043

Regnskab 
2015

Note 1 Note 2Andre indtægter
Budget

(1000 kr.)
Regnskab

Administrationshonorar MiA 1.200 1.331.703,07

Adm. honorar Konfliktfond 90 90.000,00

Tilskud Offentlig 60 20.000,00

Tilskud VEST 200 150.000,00

Tilskud ØST 270 268.492,74

Overført fra projektpulje 60 0

1.880 1.860.195,81

Ekstraordinære poster
Budget

(1000 kr.)
Regnskab

Moms 2015 85 60.907,00

Tab underslæb 0 47.500,00

Afskrivning af indretning VF 37A 481 480.801,00

Hensat til projekter 0 1.400.000,00

Hensat til it-projekter 0 1.800.000,00

Hensat til Konjunkturudlignings-
fonden

0 1.350.000,00

Hensat til jubilæumsfond 0 250.000,00

566 5.389.208,00

Regnskab
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FORSLAG TIL 
DF2016

Forslag
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I dette tillæg er ikke alle forslag til DF2016 medtaget. Øvrige forslag lægges løbende op og kan ses 
på prosa.dk/DF2016

EMNE: VALG FORSLAG: 20.01.
Valg af formand
Niels Bertelsen  ØST  Genopstiller

EMNE: VALG FORSLAG: 21.01.
Valg af organisatorisk næstformand
Hanne Lykke Jespersen  VEST  Genopstiller

EMNE: VALG FORSLAG: 13.01.
Fastsættelse af antal og placering af forbundssekre-
tærer
Forslag fra HB: Antallet af forbundssekretærer sættes til 5 per-
soner: 2 vest for Storebælt og 3 øst for Storebælt.

EMNE: VALG FORSLAG: 22.01.
Valg af forbundssekretærer:
Opstillet til valg af forbundssekretærer:
Carsten Larsen VEST Genopstiller
Henrik Jacobsen VEST Opstiller
Mikkel Nonboe ØST Genopstiller
Morten Rønne Offentlig Genopstiller
Víðir Valberg Guðmundsson  ØST Opstiller

EMNE: VALG FORSLAG: 23.01.
Valg til politisk næstformand
Jan Irgens ØST Genopstiller

EMNE: VALG FORSLAG: 24.01. 
Valg til hovedkasserer
Erik Swiatek ØST Genopstiller

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 antal-

let af delegeretforsamlingsvalgte inkl. formand, 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, således at mi-
nimumstallet nås.

PROSA har for tiden seks lokalafdelinger. Der skal derfor væl-
ges fem medlemmer ud over formand, organisatorisk næst-
formand og hovedkasserer.

Aron Fischel VEST Opstiller
Thomas Larsen ØST Genopstiller
Erik Klausen Offentlig Genopstiller

EMNE: VALG FORSLAG 26.01.
HB-suppleanter
Pt. ingen kandidater.

EMNE: VALG FORSLAG 27.01.
Redaktionsudvalg
Der vælges fire-fem medlemmer til redaktionsudvalget.
Michael Harly  ØST Genopstiller
Tom Dalgaard Petersen ØST Genopstiller
Christian A. Christensen ØST Genopstiller

EMNE: VALG FORSLAG 28.01.
Vedtægtsudvalg
Der skal vælges fem medlemmer til vedtægtsudvalget.
Michael Erichsen ØST Genopstiller

EMNE: VALG FORSLAG: 29.01.
Revisorer
Der vælges to revisorer.
Michael Erichsen ØST Genopstiller
Carsten Møller Jensen Offentlig Genopstiller 

EMNE: VALG FORSLAG 30.01.
Suppleanter til revisorer
Der vælges to suppleanter til revisorer
Pt. ingen kandidater.

Forslag
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Oversigt over forslag  
til PROSAs ordinære  
delegeretforsamling
Alle dokumenter vil være i DF-mappen, som udleveres til alle delegerede.

Delegeretforsamlingen starter 19. 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 20. november kl. 16.00.

Dette tillæg i Prosabladet nr. 10 er udsendt til medlemmerne i 
uge 40, 2016. Forslag mv. lægges løbende på prosa.dk/DF2016 
fra 6. oktober

01.  VALG AF DIRIGENTER
 01.01. Forslag til dirigenter på DF2016, fra HB 
  (Hovedbestyrelsen).

02.  VALG AF SEKRETÆRER
 02.01. Forslag til sekretærer for DF2016, fra HB.

03.  FASTLÆGGELSE AF FORRETNINGS-
ORDEN, DAGSORDEN OG TIDSPLAN

 03.01. Forslag til forretningsorden.
 03.02. Forslag til tidsplan.

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

05.  BERETNING FRA HB HERUNDER  
VEDR. KONFLIKTFONDEN OG  
ADVOKATFONDEN

 05.01.  Beretning for 2015-2016, fra HB.

06.  BERETNING FRA UDVALG NEDSAT  
AF DELEGERETFORSAMLINGEN

 06.01.  Beretning fra Redaktionsudvalget
 06.02. Beretning fra Vedtægtsudvalget

07.  FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE  
AF REGNSKAB FOR 2014 OG 2015

 07.01. Regnskab for PROSA, og bemærkninger til års- 
 regnskaber for 2014 og 2015, fra Hovedkassereren.

 07.02. Revisorers beretning 2014 og 2015.
 07.03. Statsautoriserede revisorers protokoller.

08.  FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF 
PROSABLADETS REGNSKAB 2014 OG 2015

 08.01.  Regnskab for Prosabladet, fra HB.

09.  FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE  
AF KONFLIKTFONDENS REGNSKAB  
FOR 2014 OG 2015

 09.01.  Regnskab for Konfliktfonden, fra HB.

10.  FREMLÆGGELSE AF ADVOKATFONDENS 
REGNSKAB

 10.01.  Regnskab for Advokatfonden, fra HB.

11.  BEHANDLING AF OG AFSTEMNING  
OM INDKOMNE FORSLAG

 11.01. Forslag om ændring af bestemmelsen om Midt- 
 vejsmødet, fra HB

 11.02. Forslag om klare regler for poster, fra HB
 11.03. Forslag om at selvstændige skal betale særskilt  

 kontingent, fra HB
 11.04. Forslag om repræsentation i HB, fra Bjørn Hansen,  

 PROSA/ØST
 11.05. Forslag om forening ledes af it-professionelle, fra  

 Bjørn Hansen, PROSA/ØST
 11.06. Forslag om ændring af placering af forbunds-  

 sekretærer, fra Bjørn Hansen, PROSA/ØST
 11.07. Forslag om regler for godkendelse af PROSAs  

 tilslutning til fusioneret hovedorg., fra HB.

12.  FREMLÆGGELSE OG BEHANDLING  
AF HB´S FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN

 12.01.  PROSAs Arbejdsplan 2017-2018, fra HB.

13.  FASTLÆGGELSE AF ANTAL OG  
PLACERING AF FORBUNDSSEKRETÆRER

 13.01.  Fastlæggelse af antallet og placering af forbunds- 
 sekretærer.

14.  FASTLÆGGELSE AF KONFLIKTFONDS-
BIDRAG

 14.01.  Forslag til Konfliktfondsbidrag, fra HB. 

Forslag
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15.  FASTLÆGGELSE AF BIDRAG TIL  
ADVOKATFOND

 15.01.  Forslag til Advokatfondsbidrag, fra HB.

16.  FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER 
FOR ANBRINGELSE AF KONFLIKT-
FONDENS MIDLER

 16.01.  Anbringelse af Konfliktfondens midler, fra HB.
 16.02.  Forretningsorden for Konfliktfonden, fra HB.

17.  FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER 
FOR ANBRINGELSE AF ADVOKAT-
FONDENS MIDLER

 17.01.  Anbringelse af Advokatfondens midler, fra HB.

18.  NEDSÆTTELSE AF UDVALG
 18.01.  Redaktionsudvalgets kommissorium forelægges,  

 fra Redaktionsudvalget.
 18.01.01. Forslag om mulighed for at supplere Redak - 

  tionsudvalget og andre DF-nedsatte udvalg  
  mellem delegeretforsamlingerne, fra HB.

 18.02. Vedtægtsudvalgets kommissorium forelægges,  
 fra Vedtægtsudvalget

 18.02.01. Forslag om mulighed for at supplere Vedtægts- 
  udvalget og andre DF-nedsatte udvalg mellem 
   delegeretforsamlingerne, fra HB.

19. FASTLÆGGELSE AF BUDGET,  
KONTINGENT FOR FØRSTE ÅR  
SAMT PRINCIPPER FOR BUDGET  
OG KONTINGENT FOR ANDET ÅR

 19.01.  Forslag til budget for 2017, fra HB.
 19.02.  Forslag til kontingent for 2017, fra HB.
 19.03.  Forslag til principper for kontingentfastsættelse og 

  budget i 2018, fra HB.
 19.04.  Fastlæggelse af aflønning af fagligt valgte, fra HB.
 19.04.01. Forslag om ændring af pensionsbestemmelsen 

   for fagligt valgte, fra HB.

20.  VALG AF FORBUNDSFORMAND
 20.01.  Kandidatliste til valg af Forbundsformand.

21.  VALG AF ORGANISATORISK NÆST-
FORMAND

 21.01.  Kandidatliste til valg af organisatorisk næst - 
 formand.

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 
(HOVEDBESTYRELSEN)

 25.01.  Kandidatliste til valg af HB.

26.  VALG AF SUPPLEANTER TIL HB  
(HOVEDBESTYRELSEN)

 26.01.  Kandidatliste til valg af suppleanter til HB.

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

28.  VALG AF VEDTÆGTSUDVALG
 28.01.  Kandidatliste til valg af Vedtægtsudvalg (5 pers.)

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

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

31.  EVENTUELT

Forslag



INDKALDELSE TIL PROSAS ORDINÆRE 
DELEGERETFORSAMLING 2016
Lørdag den 19. november og søndag den 20. november i København på First Hotel Copenhagen, 
Molestien 11, 2450 København SV.

Dagsorden for delegeretforsamlingen  
(ifølge vedtægternes § 7)

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

rørende konfliktfonden og advokatfonden. 
6) Beretning fra udvalg.
7) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens  

regn skaber. 
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 forbunds-

sekretærer. 
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  

jf. § 12, stk. 1 og stk. 2. 
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


