Delegeretforsamling
2018

Delegeretforsamlingen er
PROSAs øverste myndighed
og holdes hvert andet år
DF2018 holdes på Scandic Hotel Sluseholmen, Molestien 11,
2450 København SV i weekenden den 17.-18. november 2018
Sådan bliver du delegeret

Valg til delegeretforsamlingen foretages i henhold til PROSAs
vedtægter § 5, stk. 2 på lokalafdelingernes generalforsamlinger. Disse er annonceret i Prosabladet og på prosa.dk.
Endvidere indkaldes de ved udsendelse direkte til lokalafdelingernes medlemmer.

Elektronisk tilmelding via mail med link til netsite

Når du er blevet valgt som delegeret på lokalafdelingens
generalforsamling, sker den praktiske tilmelding herefter
via en mail med et link til et netsite, hvor du kan tilmelde
dig fællestransport, overnatning, og om du har specielle krav
til forplejningen mv. Du vil blive instrueret om alt dette på
generalforsamlingen, hvor du også oplyser din mailadresse.
Af hensyn til den praktiske planlægning har Hovedbestyrelsen besluttet, at alene delegerede, der er tilmeldt senest
fredag den 4. november 2018 kl. 12, kan forvente service på
ovennævnte punkter fra sekretariatet.
Husk også, at meddele, hvis der sker ændringer i din deltagelse.

Materiale til mødet

For at give medlemmer og de delegerede de bedste muligheder for at forberede sig, er dette tillæg vedhæftet i dette
Prosablad, som udkommer i uge 40. Yderligere supplerende
materiale vil løbende blive lagt op på sitet: prosa.dk/DF2018.
Al materiale til delegeretforsamlingen kan læses på sitet
prosa.dk/DF2018, og kan efter ønske blive udleveret i en
mappe på selve delegeretmødet.
Hvis du har forslag til arbejdsplanen, som du vil have behandlet på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hænde senest fredag den 2. november 2018.

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
offentliggøres. Det skal understreges, at der med denne
praksis ikke er tale om en indskrænkning i adgangen til at
stille op til valgene på selve delegeretforsamlingen, men
blot et ønske om at give de delegerede den bedste mulighed for at forberede sig til mødet.
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PROSA, Vester Farimagsgade 37A
1606 København V
prosek@prosa.dk
tlf.: 33 36 41 41

Velkommen

HB-beretning for delegeret
forsamlingsperioden
2016-2018
Det har været en begivenhedsrig periode for PROSA. Der
været overenskomstforhandlinger på både det private og
offentlige område. Forhandlinger, som på det offentlige
område var meget tæt på at udløse en konflikt, som kunne
lukke landet. Vi har oprettet en jobformidling til medlemmerne, undersøgt vilkårene for LBGT+ i faget, blandet os i
den it-politiske debat, fejret PROSAs 50-års jubilæum og
meget mere.

1.

 verenskomstforhandlinger 2018 på det
O
offentlige arbejdsmarked

En af de store begivenheder i 2018 var overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked, både det
statslige, det regionale og det kommunale område. PROSA
har sin egen overenskomst, som dækker en betydelig del af
det statslige område, herunder alle de højere læreanstalter.
Forhandlingerne startede i efteråret med en særdeles hårdhændet retorik og handling fra arbejdsgiverside. Til gengæld indgik lønmodtagersiden en musketered, som der
blev opnået kolossal opbakning til. Musketereden indebar,
at der skulle startes reelle forhandlinger på undervisernes
arbejdstid, før øvrige forhandlinger kunne starte. Det gav et
kæmpe pres på de offentlige arbejdergivere. Som forhandlingerne skred frem, blev også de generelle lønstigninger og
den betalte frokostpause en del af musketereden. Derfor var
organisationers vilje til at indgå delforlig meget lav. Forlig
som normalt ville presse de øvrige områder til at færdiggøre
indenfor denne ramme.
Aktiviteten på arbejdspladser og over for arbejdsgiverparten var enorm. Bl.a. samlede et tillidsrepræsentantmøde i
Fredericia for hele den offentlige sektor mere end 10.000
tillidsfolk. Den folkelige opbakning var også meget høj.
PROSAs medlemmer på virksomheden Statens It krævede, at vi skulle varsle sympatikonflikt på deres område over
for Moderniseringsstyrelsen. HK havde varslet konflikt på
området – og ledelsen sagde ligeud, at de ville bruge vores
medlemmer som strejkebrydere, hvis det kom til konflikt.
En urafstemning blandt medlemmerne viste en meget stor
opbakning til at afsende et sympatikonfliktvarsel. På den
baggrund blev dette varsel straks afsendt. Som forventet
ville Moderniseringsstyrelsen ikke anerkende vores sympatikonflikt, da dette ville give fagbevægelsen muligheder for
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at lave en langt mere effektiv konflikt. Så PROSA/Offentlig
måtte en tur i Arbejdsretten for at få dette spørgsmål afgjort.
Sagen faldt 100 % ud til PROSAs fordel – og vi betragter
dette som en vigtig principiel afgørelse. Selv om det ikke
blev til en konflikt i denne omgang, er det vigtigt for PROSA/
Offentlig at have mulighed for at tage sådanne kampskridt
ved næste overenskomstforhandling.
Lønmodtagerne havde varslet en konflikt på 10 % af medlemmerne, som ville gøre virkelig ondt. Innovationsministeren ønskede, at det skulle koste lønmodtagerne, så
hun udvidede konflikten til 90 % af lønmodtagerne og
varslede dermed stort set alle offentligt ansatte i konflikt.
Kommuner og regioner fulgte op med at gøre det samme.
Dog blev it-området i Staten i stor grad ønsket fritaget fra
arbejdsgiverside, således at omkring 20-25 % skulle undtages fra konflikt.

“Ledelsen sagde ligeud,
at de ville bruge vores
medlemmer som
strejkebrydere, hvis det
kom til konflikt”
Men strategien endte med i stedet at lægge et voldsomt
pres på de offentlige arbejdsgivere, og det endte med, at
lønmodtagerne fik opfyldt de stillede krav, Desværre med
undtagelse af underviserne, som måtte slå sig til tåls med
en kommission, som forhåbentlig kan komme med indspil
til næste overenskomst, der kan løse den uacceptable situation, hvor underviserne ikke har en aftalt arbejdstid, men
arbejder under en lov.

2.

 verenskomstforhandlinger 2017 på det
O
private arbejdsmarked

Overenskomstforhandlingerne kom til at foregå i en situation med et begyndende opsving. Forhandlingerne startede
som sædvanligt ved, at kartellet CO Industri (bl.a. Dansk
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“Alligevel forsøger arbejdsgiverne at piske en
stemning op om, at der er en stor mangel på
arbejdskraft. Formålet er, at de vil have lettere ved
at importere arbejdskraft fra lande uden for EU”
Metal og 3F) og arbejdsgiverne i Dansk Industri startede
forhandlingerne og lavede det første forlig – som det også
er sædvane.
Traditionen er så, at alle de efterfølgende forhandlinger
(og forlig) skal holde sig inden for den ramme, som ligger
i dette forlig.
PROSA indgik et forlig med SAS og med CSC Airline Solution, som blev godkendt af et stort flertal af medlemmerne.

Vi er ikke enige i, at der er en generel mangel på arbejdskraft.
Vi kan se, at lønnen for medlemmerne ikke stiger mere, end
den gør for andre lønmodtagergrupper. Vi kan dog se en
lille mangel på specialister, som skal lave digitaliseringsløsninger f.eks. it-arkitekter og personer med specifikke produktkompetencer, men manglen skyldes først og fremmest,
at efteruddannelse forsømmes i it-branchen. Det er derfor
mere vigtigt end nogensinde, at også de it-professionelles
arbejdsgivere sørger for at uddanne deres medarbejdere til
fremtidens arbejde. Her kan en uddannelsesfond være et

Alle forlig, der indgås inklusive PROSAs, bliver sendt samlet
til afstemning (det kaldes for sammenkædning). Det betyder, at hvis der er flertal for et nej, bliver der konflikt på
alle områder – også på de områder, hvor medlemmerne
stemmer ja til resultatet og omvendt, hvis der er flest, der
stemmer ja, så er forliget vedtaget for alle, selv om nogle
grupper måske har fået forringelser, som medlemmerne
vælger at stemme nej til.
Og lige netop dette skete ved overenskomstforhandlingerne
i 2017. 3F’s medlemmer sagde nej, men forliget blev vedtaget, fordi medlemmerne i de andre forbund sagde ja.
Det gav en hel del uro, fordi en del især 3F-medlemmer var
meget utilfredse med at få trukket en overenskomst ned
over hovedet, som de havde stemt nej til.

3.

Beskæftigelsessituationen

Arbejdsløshedstallene ser bedre ud efter nogle magre år.
Men vi skal jo huske, når vi ser de pænere statistikker, at
der er faldet mange ud af opgørelserne, fordi de har mistet
dagpengeretten. Og ledigheden er slet ikke nede på de
fantastisk lave tal i 2007 og 2008.
Alligevel forsøger arbejdsgiverne at piske en stemning op
om, at der er en stor mangel på arbejdskraft. Formålet er,
at de vil have lettere ved at importere arbejdskraft fra lande
uden for EU. De har allerede alle muligheder, når blot de
betaler den samme løn, som de betaler danskere. Og de
har i øvrigt fri adgang til at hyre arbejdskraft fra de øvrige
EU-lande. Men det er de ikke tilfredse med. De arbejder for,
at en månedsløn på 25.000 kr. skal give direkte adgang til
arbejdstilladelse til hvilket som helst job.
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vigtigt værktøj. Den kan betyde, at virksomhederne kommer
til at betale for efteruddannelse, selvom de ikke selv sørger
for at uddanne deres medarbejdere.
At der ikke er en generel mangel på arbejdskraft, viser sig
også ved, at når vi tilbyder vores hjælp til arbejdsgivere, der
påstår de mangler arbejdskraft, så er de ikke synderligt interesserede i en ellers gratis hjælp. Vi kan også se, at der fortsat er stor brug for vores traineeprojektet, som skal hjælpe
nyuddannede it-folk i arbejde. For det er fortsat rigtigt svært
for selv dygtige nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Endelig er det også meget svært at få arbejde, hvis
man har været ledig i en længere periode.
Vi har i perioden arbejdet på at skaffe de af vores medlemmer, som mistede dagpengeretten gennem de svære år
under og efter finanskrisen, fodfæste på arbejdsmarkedet
igen. Det er imidlertid en kæmpe opgave, som vi ikke kan
løfte alene.

Et lyspunkt fremadrettet er den politiske aftale om ændringer i beskæftigelsesindsatsen i Jobcentrene og a-kasserne,
som i august i år er blevet indgået. Den nye lov skal træde
i kraft den 1. juli 2019. Den vil betyde færre proceskrav og
bedre mulighed for at lave en indsats, som vi faktisk tror
på kan give positive resultater. Den giver også a-kasserne
mulighed for at stå for indsatsen, når medlemmet er i opsigelse og de første tre måneder af ledighedsperioden. Et
andet fremskridt er, at vores medlemmer ikke længere skal
blive ved med søge jobs, de sidste 6 uger, inden de skal
starte i et nyt job.

Jobformidlings- og karriererådgivningsenhed

På forrige DF blev etableringen af egen jobformidlings- og
karriererådgivningsenhed prioriteret. Formålet med dette
var, at sikre vores medlemmer sparring i forhold til deres
karriere, og hjælp med at finde job, samt at hjælpe virksomheder med at finde den arbejdskraft, de efterspørger.
Enheden er nu opbygget op og i gang. Der er nu dedikerede
medarbejdere både øst og vest for Storebælt til at varetage opgaven. Da opgaverne i traineeprojektet stort set er
de samme opgaver, er traineeprojektet lagt ind under jobformidlings- og karriererådgivning. Traineeprojektet kører
fortsat frem til første kvartal 2019. I skrivende stund ved vi
ikke, om den fortsætter efter dette, da det beror på en beslutning i den kommende finanslov. Der er et godt flow af
dimittender gennem traineeprojektet, og sideløbende med
dette, får vi også et stort antal henvendelser fra medlemmer,
der ønsker sparring omkring deres karriere.

En national strategi for Danmarks digitale
kompetencer

Som en udløber af de begyndende flaskehalse og problemer med dimensionering af uddannelserne, lavede
vi i 2017 et fælles politisk udspil med it-branchen og IDA
(Ingeniørforeningen) – en national strategi for Danmarks
Digitale Kompetencer. Vi kan se, at mange af de elementer,
der indgik i udspillet, går igen i den Teknologipagt, regeringen indgik med en lang række branche- og interesseorganisationer i 2018.

Ledighedsprojekt med AC, AC’s trepartsmidler

I forbindelse med trepartsaftalen fik AC ind, at der skulle
etableres en pulje på 2 mio. kr. til udvikling af konkrete kurser, der kunne bringe ledige højtuddannede it-professionelle tættere på arbejdsmarkedsefterspørgslen. De kontaktede
PROSA for at høre, om vi ville hjælpe dem med at udarbejde
et projekt. Vi indvilgede, men insisterede også på, at PROSA
skulle indgå som ligeværdig partner, og at vi skulle have
arbejdsgiversiden med, da et projekt for ledige ellers ikke
ville give mening. PROSA, AC og DI har lavet et fælles projektoplæg, der er godkendt af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). PROSA sidder i styregruppen for
projektet. It-Universitetet og Københavns Erhvervsakademi
udvikler kurserne.
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4.

Fleksjob, førtidspension og prekært
arbejdsmarked

PROSA har sammen med en lang række andre fagforeninger og andre organisationer arbejdet for at få lempet fleksjob- og førtidspensionsreglerne. Der er kommet en mindre
forbedring igennem, men det er fortsat meget problematisk, hvad syge mennesker skal gå igennem for at nå frem
til, om de skal have fleksjob eller pension.
PROSA har deltaget i et samarbejde i fagbevægelsen for
at fastholde velfærden i Danmark. Vi deltager ligeledes i et
CEVEA-samarbejde om større lighed.
PROSA deltager i et forskningsprojekt med henblik på at få
afdækket det atypiske arbejdsmarked – også kaldet det prekære arbejdsmarked. Det drejer sig om, at man ufrivilligt er
selvstændig deltidsbeskæftiget eller tidsbegrænset ansat.
For de selvstændige og grænseselvstændige er der kommet
en forbedring i a-kassesystemet, som træder i kraft den 1.
januar 2019. Der er fortsat problemer, men der er også løst
rigtig mange problemer.
PROSA arbejder også på at lave flere tilbud for de selvstændige, og vi har i perioden eksperimenteret med at øge servicen til de selvstændige med bl.a. hjælp til at gennemgå
deres kontrakter.

5.

Industri 4.0

Udviklingen går med rivende hast og faktisk så hurtigt, at
det kan være ganske svært at forestille sig de fremtidige
scenarier. En ting er sikkert: Robotter og andre teknologier
vil overtage arbejdet for mange mennesker. Det er derfor
mere vigtigt end nogensinde, at også de it-professionelles
arbejdsgivere sørger for at uddanne deres medarbejdere til
fremtidens arbejde. Her kan en uddannelsesfond være et
vigtigt værktøj. Den kan betyde, at virksomheder kommer
til at betale til andres uddannelse, hvis de ikke selv sørger
for at uddanne deres medarbejdere.
Men udviklingen stiller også spørgsmål om, hvem der skal
have gevinsten af de teknologiske landvindinger. Her kommer f.eks. 30 timers arbejdsuge på dagsordenen.
Vi forventer, at mange arbejdsopgaver vil blive automatiseret, og at dette vil resultere i færre jobs. Derfor mener vi, at
det er vigtigt at tage debatten om, hvilket samfund vi ønsker.
Automatiseringsdebatten er heldigvis begyndt at sprede
sig. Desværre lider vi lidt under, at de fag, som vi forventer
bliver mest påvirket af automatisering (f.eks. 3Fs område),
har højkonjunktur i øjeblikket, og de forventer derfor, at de
blot vil kunne uddanne sig ud af problemet.
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Vi ser ikke noget fokus på de personer, som ikke har baggrund for eller evner til at kunne uddanne sig til det højere
uddannelsesniveau.
Emnet blev også omdrejningspunktet for Midtvejsmødet i
november 2017, hvor vi både diskuterede problemerne og
forsøgte at pejle os ind på nogle løsninger. Midtvejsmødet
var startskuddet til at få formuleret en politik på området,
som stadig er under udarbejdelse.

6.

Uddannelse
Trepartsaftalen om efteruddannelse

Vi har arbejdet med at få del i trepartsaftalen mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne om Voksen Efteruddannelse (VEU), da fokus i aftalen er på det ufaglærte og
faglærte arbejdsmarked. Vi har derfor udarbejdet forslag til,
hvordan vores område kan tilgodeses gennem korte uddannelsesforløb, som kan passes ind i aftalen.
Vi har tilbudt e-learning kursus i Microsoft PowerShell til
medlemmerne på et par virksomheder, der havde en konkret efterspørgsel på efteruddannelse. Det har sat gang i et
forsøg, hvor vi tilbyder e-learning certificeringskurser som en
del af traineeprojektet. Erfaringerne herfra vil blive brugt til
en beslutning om og under hvilke betingelser, PROSA kan
tilbyde relevant e-learning til medlemmerne.

Realkompetencevurdering

Et af elementerne i trepartsaftalen er, at der skal ske en
øget anvendelse af realkompetencevurderinger. Derfor har
vi afsøgt mulighederne for dette. Det har ført til en artikel i
Prosabladet med en ”case” samt et medlemsarrangement.
En øget anvendelse og mulighed for realkompetencevurdering i det formelle uddannelsessystem vil gøre det formelle
system mere relevant for de it-professionelle, ikke mindst
dem uden formel uddannelse.

It-sikkerhed

Diverse kortlægninger har vist, at der i uddannelsessystemet er en mangel indenfor it-sikkerhed. PROSA har derfor
aktivt været med til at hjælpe med at dokumentere behovet, og har været anbefaler af, at der etableres en egentlig
uddannelse med specialisering i it-sikkerhed, ligesom vi
har arbejdet for, at allerede eksisterende uddannelser også
sætter fokus på it-sikkerhed. Der er nu oprettet en ny overbygningsuddannelse til datamatiker og it-teknolog med
specialisering indenfor it-sikkerhed samt en diplomuddannelse med samme indhold som overbygningsuddannelsen.

7.

Mangfoldighed

PROSA mener, at der skal være plads til alle på arbejdspladsen, uanset, køn, race, nationalitet, og hvem man ønsker at leve sammen med. Derfor har PROSA i 2017 og 2018
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deltaget i Copenhagen Pride, som er en LGBT+ festival, der
afholdes hvert år i august i København. Vi har også netop
lavet en undersøgelse for at vide, hvordan LGBT+ personer
og andre medlemmer opfatter hinanden mm.
Undersøgelsen viser, at der er betydelige problemer med
mangfoldigheden på arbejdspladserne. LGBT+ personerne
kan ikke være åbne på arbejdspladsen i samme omfang
som andre kolleger, og tonen fremhæves af LGBT+ personerne som et stort problem, og det må vi prioritere at gøre
noget ved.
Det tror vi også, vil være et plus i vores arbejde med at få
flere kvinder ind i it-faget. Der er mange årsager til, at så få
kvinder vælger faget, men tonen kan godt være en af dem.

8.

I ndsats mod kunde- og
konkurrenceklausuler

For to år siden bevilgede PROSAs Hovedbestyrelse 1 mio.
kr. til en særlig indsats i kampen mod klausuler.
Det er meget vanskeligt at køre klausulsager, selv når man
mener, man har en god sag. Klausulerne indeholder altid
bestemmelser om en bod, hvis man bryder klausulen, og
det er medarbejderen, der har bevisbyrden for, at klausulen
ikke gælder eller ikke gælder fuldt ud. Hovedbestyrelsen
besluttede, at i sager, hvor vi mener, at medlemmet har ret,
står PROSA inde for denne konventionalbod.
Vi har endnu ikke fået nogen retssager i den anledning, for
når vi gør brug af muligheden, har arbejdsgiver hver gang
stukket piben ind og er ikke gået videre med sagen.

9.

Arbejdet med nye overenskomster

Der er mange fagforbund, som organiserer it-professionelle,
og det betyder, at der på de enkelte arbejdspladser ofte ikke
er en organisation, som har medlemmer nok til at kunne få
en overenskomst. Derfor har vi nu gennem nogle år gået
sammen med andre fagforbund for at indgå fælles overenskomster. Vi og ikke mindst medlemmerne har været meget
tilfredse med denne måde at opnå en overenskomst, og det
er nok noget, vi kommer til at se mere til.
En af hindringerne for en fælles aftale er dog landsoverenskomster. En arbejdsgiver kan tilslutte sig en arbejdsgiverforening, der har en landsoverenskomst og dermed forhindre,
at vi i fællesskab med andre forbund laver en overenskomst,
og en landsoverenskomst vil typisk have ringere vilkår, end
en fælles virksomhedsbaseret overenskomst kan indeholde. Vi har i perioden oplevet en arbejdsgiver benytte sig
af muligheden, så vi skal sammen med de andre forbund
finde modeller, så vi kan forsøge at komme uden om den
problemstilling.
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I den forgangne periode har vi endvidere fået genforhandlet
2 overenskomster, hvor medlemmerne på virksomheden fik
flere af deres krav med i den nye overenskomst.
Samtidigt har vi fået en ny overenskomst via en virksomhedsoverdragelse, og der ligger endnu en i støbeskeen –
begge er kun med PROSA-medlemmer.
Hele indsatsen omkring overenskomster drives af lokalafdelingerne ØST og VEST, og forbundets opgave er at støtte
op om denne indsats.

10.

PROSAs egen pensionskasse

PROSA etablerede i 2011, efter en udbudsrunde, sin egen
pensionskasse. Denne pensionskasse administreres af SEB
Pension, men det er PROSA, som ejer kassen, og vi kan vælge at flytte den hen til et andet pensionsselskab, hvis vi ønsker det. Pensionskassen kan optage både medlemmer, der
er overenskomstdækkede, medlemmer uden overenskomst
og selvstændige. Der er mange virksomheder, der tilslutter
sig vores ordning, fordi den er god. Der er i øjeblikket mere
end 4000, der er med i vores pensionsordning.

“Der er mange årsager til,
at så få kvinder vælger
faget, men tonen kan
godt være en af dem”
Vi har været meget glade for ordningen, men desværre er
SEB Pension blevet købt af Danica. Netop Danica – som vi
var glade for at slippe væk fra tilbage i 2011. Vi er blevet lovet
den samme service som hidtil, og vi vil holde skarpt øje med,
om dette faktisk også er tilfældet. Under alle omstændigheder er det efter 7 år nok ved at være tid for et nyt udbud.
Der er skarp konkurrence på området. Vi vurderer, at de
vilkår, som for 7 år siden var yderst gunstige, kan forbedres
yderligere nu.

11.

Folkemødet

PROSA har deltaget i Folkemødet på Bornholm i både 2017
og 2018. Det er især it-politik og overvågning på arbejdspladsen og desuden vores undersøgelse om de medlemmer, der har mistet dagpengeretten, vi har promoveret på
Folkemødet. Vi benytter lejligheden til at deltage i diverse
debatter, hvor vi kan udbrede PROSAs holdninger, og vi uddeler pjecer om PROSAs arbejde indenfor det it-politiske
område. En af de vigtige ting ved deltagelsen i Folkemødet
er at knytte kontakter, som vi finder vigtige i forhold til det
arbejde, vi udfører i PROSA.
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12.

Det it-politiske område

På det it-politiske område har vi fortsat arbejdet med at rejse
debatter og stille forslag. Et hovedområde har været at tydeliggøre de problemer, der er forbundet med den øgede indsamling af data om borgerne. Brugen af big data systemer,
som indsamler store mængder data om borgernes adfærd,
forbrug, sundhed m.m., som ikke er forsvarligt sikret mod
misbrug, uretmæssig adgang eller formålsforskydning, vil blive et stigende problem. Der skal derfor indtænkes løsninger
fra starten, som kan sikre mod, at borgernes data kan misbruges, eller at data kan bruges til at profilere borgerne, overvåge dem eller på anden måde tilsidesætte de rettigheder,
man som borger i et retssamfund må forventes at have.

Sundhedsdata – herunder Nationalt Genom Center

Et af de konkrete områder, vi har arbejdet med i den forgange periode, er sundhedsdata. Særligt har vi haft fokus på
Nationalt Genom Center. Her vil staten opbevare genomer
(DNA-profiler) for alle danskere, hvis DNA bliver registreret
i forbindelse med en behandling på sygehuse. Vi har stillet
spørgsmålstegn ved det fornuftige i konstruktionen og har
peget på, at sikring af data er svært, og et datalæk vil medføre en uoprettelig skade.
Vi har igen og igen set, at data lækker. Et særligt problem
er, at reel anonymisering af data ikke er muligt på grund af
datas natur. Ens bank- og telefonidata siger ikke noget om
de tilsvarende data for andre, men med DNA er det modsat,

DNA’et deles jo med ens familiemedlemmer. Der er også
risiko for, at der sker en formålsforskydning af brug af data, at
politiet kan få adgang til data, når der er tilstrækkeligt med
data til, at oplysningerne kan bruges til politiets efterforskning. Så der er mange grunde til, at der skal trædes varsomt,
når der etableres databaser med så store konsekvenser for
den samlede befolkning. Vi har foreslået, at nogle af problemerne kan løses ved, at data krypteres med patientens egen
nøgle og eller ved at data, der kobler oplysninger sammen,
ikke ligger sammen med genom-data. Det kunne f.eks. i
stedet ligge på de relevante hospitaler. Derved vil en evt.
kriminel hos NGC ikke kunne give en kopi til andre.

Logningsbekendtgørelsen

Siden EU-domstolens dom i Tele2-sagen faldt 21. december
2016, har vi afventet, at Justitsministeriet ville komme med
en ny lovgivning til erstatning for Logningsbekendtgørelsen.
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ved et samråd
i marts 2017 anerkendt, at de danske regler er i modstrid
med afgørelsen fra EU-Domstolen, og lovgrundlaget for Logningsbekendtgørelsen er med EU-dommen væk.
Højesteret har tidligere givet et års tid til at få rettet dansk
lov, så den lever op til EU-domme.
Men da der nu næsten 2 år senere stadig ikke er kommet
nye regler, og da ministeren stadig ikke har fjernet Logningsbekendtgørelsen, så har en flok af privatlivsentusiaster og

Fotograf: Lars Bertelsen

[ 8 ] Prosabladet – DF2018

Beretning

“Der er sikkert mange gode formål, der kan
opnås, hvis vi bare øger dataindsamlingen og
samkørslerne. Men det kan medføre et helt andet
slags samfund end det, vi kender”
menneskerettighedsforkæmpere startet initiativet Ulovliglogning.dk, hvor man samler penge ind til at sagsøge justitsministeren for ikke at overholde EU-dommen. PROSA
har bakket op om Ulovliglogning.dk, og vi forsøger fortsat
at råbe Folketinget op. Det er trods alt dem, der har det
endelige ansvar for, at borgerne fortsat logges ulovligt.

og dermed forstå grundlaget for en afgørelse. Selv hvis computeren ikke træffer afgørelsen, men kun er beslutningsstøtteværktøj, kan det have en effekt: Hvis computeren anbefaler en løsning, skal sagsbehandleren være meget sikker i
sin sag for at gå imod denne anbefaling, idet man næppe
vil blive klandret, hvis man følger computerens anbefaling.

Samkørsel af offentlige registre

PROSA er som sådan ikke imod en automatiseret og mere
effektiv sagsbehandling, men vi er nødt til at diskutere under hvilke omstændigheder, og hvordan vi sikrer, at et beslutningsstøtteværktøj forbliver en støtte og ikke bliver et
de-facto diktat.

Telelogningen er desværre ikke den eneste problematiske
overvågning.
Gladsaxe har ønsket som forsøg at samkøre en række offentlige registre til at opspore socialt udsatte børn. Det drejer
sig bl.a. om forældrenes ledighed, etnicitet, uddannelsesbaggrund og civilstatus. Og det mere kendte eksempel:
Udeblivelse fra et tandlægebesøg.
Det har regeringen så omsat til et forslag, hvor hensigten er
at opdage udsatte børn så tidligt som muligt, eller som det
hedder: ”Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn”.
Også her, forsøger vi at påvirke politikerne til at tænke noget
mere over, hvad de egentlig er i gang med. Der er sikkert
mange gode formål, der kan opnås, hvis vi bare øger dataindsamlingen og samkørslerne. Men det kan medføre en
helt anden slags samfund, end det vi kender. Vi kan se bl.a.
i Kina, at udstrakt brug af dataindsamling og overvågning
bruges til at øge den sociale kontrol med borgerne, som
kan medføre tab af rettigheder, hvis magthaverne mener,
man opfører sig forkert.
Samkørsel giver også en forøget risiko ved et eventuelt datalæk. Derfor stiller PROSA sig skeptisk over for en registersamkørsel, som borgeren ikke har givet informeret samtykke
til, men er fortaler for Privacy-by-Design, så man i fremtiden
kan undgå formålsforskydning.

Digitaliseringsklar lovgivning

Digitaliseringsklar lovgivning dækker bl.a. over at sørge for, at
de samme udtryk har samme betydning i alle love. Dette gør
det nemmere at udveksle informationer på tværs af offentlige myndigheder, og det lægger op til, at der indføres flere
automatiserede afgørelser. Det behøver ikke nødvendigvis
at være et problem, men hvis en afgørelse ikke falder ud til
borgerens fordel, kan det være svært både for borgerne og
for en sagsbehandler at gennemskue beslutningsprocessen

Beretning

13.

Fokus på kommunikation

PROSAs Hovedbestyrelse har i perioden arbejdet på en
kommunikationsstrategi og har besluttet at ansætte en
medarbejder med kommunikation – ikke mindst ekstern –
som opgave. Der skal ske en styrkelse af indsatsen gennem
et større fokus på at få vores holdninger, meninger og forslag
ud til en bredere kreds af modtagere. I den forbindelse gør
vi også en indsats for at lave en præsentation af vores holdninger på hjemmesiden, således at det bliver nemmere at
finde ud af, hvad vi står for indenfor de politiske områder,
vi arbejder med.

14.

Organisering på studiestederne

Der er rigtig mange it-studerende, og kampen om dem er
hård. Nogle fagforeninger bruger rigtig mange penge på at
sætte sig på markedet. Det er nu nået dertil, at man simpelt
hen kan købe (for virkelig mange penge) sig eneret til at
kontakte de studerende.
I PROSA kan og vil vi ikke være med i et kapløb om, hvem
der kan betale mest. Vi ser det som et stort demokratisk
problem. Selv har vi ansat studerende, som har til opgave at
introducere forbundet for de studerende og lave aktiviteter
på studiestederne.
Fra april 2018 blev den lokale organisering af studerende
styrket med i alt otte studenterorganizere fordelt ligeligt
mellem de fire største byer. Sigtet med satsningen er at
hverve, fastholde og aktivere flere it-studerende gennem
lokale aktiviteter og netværksdannelse. Satsningen har indtil
videre medført stærkere kontakt til eksisterende studenter-
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foreninger og oprettelsen af nye lokale netværk. Vi forventer,
at indsatsen medfører et større optag i forbindelse med
studiestarten 2018.

15.

Nye medlemmer

PROSA har i perioden startet en phonerordning, så man kan
ringe til PROSA eller blive ringet op, hvis man som strander
under indmeldelsen og holde kontakt til nye medlemmer,
så medlemskabet ikke bliver en kort affære.
Der er heldigvis fortsat mange, som mener, at PROSA er det
naturlige valg for it-professionelle, og PROSA er derfor fortsat i vækst og har nu næsten 11.000 betalende medlemmer.
De kan, lige som alle andre medlemmer, deltage i de stadig
flere medlemsaktiviteter, som vi løbende har. Det er glædeligt, at der også er stadigt flere deltagere i aktiviteterne.
Tilsvarende er økonomien i PROSA fortsat god med en stadig bedre konsolidering til følge.

16.

Organizerbesøg fra USA

I januar i år lykkedes det PROSA at lokke Bernie Sanders seniorrådgiver, Zack Exley, til Danmark. Zack Exley har selv en
baggrund inden for it og fandt PROSA meget spændende.
Zack Exley gav en opsang på et personalemøde i PROSA og
på et offentligt møde på Arbejdermuseet. Ønskerne til at
deltage oversteg langt Arbejdermuseets muligheder. Vi aftalte derfor med LO, at der blev streamet til alle LO’s regioner.
Zack Exleys hovedbudskab er, at det vigtige for at mobilisere
er at finde en stor smuk vision og en vindende skalerbar
strategi. Hertil havde Zack Exley masser af konkrete idéer
til både, hvad der har virket for dem og desuden en masse
om, hvad der ikke virkede. En række af idéerne arbejder vi
videre med i eget regi.

17.

PROSA har fejret 50-års jubilæum

Vi har i perioden holdt PROSAs 50-års jubilæum. Vi tyv
startede på DF2016, hvor vi offentliggjorde en smagsprøve
på festskriftet, og selve jubilæet blev fejret med en reception
på Arbejdermuseet, hvor det færdige festskrift blev frigivet.
Det var et fantastisk arrangement, hvor næsten alle de tid-

ligere formænd for PROSA deltog. Talerne blev streamet
til Aarhus og Odense, hvor der samtidigt blev holdt jubilæumsreceptioner. Vi sluttede jubilæumsaktiviteterne af
med at holde en fest for medlemmerne i forbindelse med
Midtvejsmødet i november 2017, og der blev også holdt en
jubilæumsfest i Aarhus for medlemmerne i forlængelse af
PROSA/VESTs generalforsamling.

18.

FTF/LO-fusion

Vi har gennem hele delegeretforsamlingsperioden diskuteret ny hovedorganisation. Der har været arbejdet på at få
de to hovedorganisationer LO og FTF fusioneret. Det stod
hurtigt klart for os, at der ikke ville blive tale om at gentænke en hovedorganisation, men i høj grad at fortsætte det
bestående. Bl.a. derfor har vi i starten været skeptiske og
siden, da vi skulle bestemme os, imod. Længe så projektet
ud til at falde på gulvet, men ændringer i sidste øjeblik fik 3F
til at sige ja, og dermed var der et næsten enstemmigt LO
for fusionen. Der blev også vedtaget nogle ændringer, som
imødekom nogle af vores bekymringer vedr. de grænseproblemer, vi har med andre LO-forbund. FTF-organisationerne
stemte også for, men med at stort mindretal imod.
Da fusionen var en realitet, skulle vi vælge, om vi ville gå
med i fusionen eller stå uden for en hovedorganisation.
Vi fandt, at det var den bedste mulighed for PROSA at
tilslutte sig. Vi besluttede på forrige delegeretforsamling,
at en tilslutning til en fusioneret hovedorganisation skulle
besluttes på en ekstraordinær delegeretforsamling og en
urafstemning blandt medlemmerne. Delegeretforsamlingen besluttede næsten enstemmigt at anbefale et ja, og
urafstemningen sagde ja med 75,3 % og med en stemme
deltagelse på 20,2 %.

19.

Arbejdsmiljøet internt i PROSA

En kedelig sag har i perioden optaget både medarbejdere,
ledelse, hovedbestyrelse og en del aktivister i Redaktionsudvalget.
På delegeretforsamlingen i 2016 var der stillet forslag om en
ændring i Redaktionsudvalgets kommissorie, hvor der blev
tilføjet: ”Prosabladet er et fagforeningsblad og skal, hvor det
giver mening tage et lønmodtagerperspektiv.”

“Der er heldigvis fortsat mange, som mener, at
PROSA er det naturlige valg for it-professionelle, og
PROSA er derfor fortsat i vækst og har nu næsten
11.000 betalende medlemmer”
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Beretning

Samtidig blev der valgt tre nye ind i Redaktionsudvalget. De
havde ikke før deres valg nævnt, at de ville arbejde for helt
nye tider i udvalget.
Men det viste sig allerede på første møde, at de faktisk på
det nærmeste mente, at de skulle være redaktionen. De
ønskede artikler til gennemsyn og mente, at de havde ret
til at kunne rette i dem, bl.a. med baggrund i tilføjelsen til
kommissoriet. Der var en truende og ubehagelig tone over
for personalet og over for nogle af de øvrige medlemmer af
udvalget, som ikke var enige i den nye linje. Ledelsen greb
ind og holdt møde med Redaktionsudvalget og slog fast,
at Redaktionsudvalget ikke er arbejdsgivere og ikke kan
opføre sig som sådan over for medarbejderne. Vi lod også
forretningsføreren deltage i møderne. Det hjalp på selve
møderne, men den ubehagelige tone fortsatte så i stedet
på mails bagefter. Vi havde som ledelse et problem med,
at vi faktisk ikke kunne gribe yderligere ind over for Redaktionsudvalget, fordi de er valgt af delegeretforsamlingen,
og vi så os derfor nødsaget til at indkalde en ekstraordinær
delegeretforsamling med henblik på at få ændret kommissoriet og få foretaget nyvalg til Redaktionsudvalget. De
tre medlemmer af udvalget var af den opfattelse, at der
blot var tale om politiske uenigheder, og de var ikke enige
i Hovedbestyrelsens opfattelse af sagen, eller hvordan den
skulle løses. Efter indkaldelsen af den ekstraordinære delegeretforsamling, valgte de tre personer, som gav anledning
til problemer, at trække sig, og den ekstraordinære delegeretforsamling blev aflyst.
Problemer af samme karakter fortsatte andre steder i organisationen. Den 1. februar i år fik PROSA uanmeldt besøg af
Arbejdstilsynet, som endte ud i et påbud, hvor vi skal have
rådgivning og inden 1. november skal kunne redegøre for,
at vi kan forhindre tilsvarende situationer i at opstå igen. Det
betyder bl.a., at der på delegeretforsamlingen skal behandles forslag, som kan give Hovedbestyrelsen mulighed for at
gribe ind fremover, hvis tilsvarende situationer skulle opstå.

i de administrative afgørelser (herunder sanktioner), som
a-kassen udsætter medlemmer for. Vi yder bistand til vores
medlemmer, hvis vi vurderer, at a-kassen har afgjort en sag
på en måde, som ikke stiller dem så optimalt som muligt.
Selvfølgelig er vi begrænset af, at dette skal ske indenfor
systemets (snævre) rammer. Vi gør vores bedste for at undgå
sanktioner, og når det ikke lykkes, rådgiver vi om de fælder,
der ligger i et meget rigidt system – også kaldes Danmarks
mest paranoide system.

Dagpengerullen

Min A-kasse er kendt for på alternativ vis at gøre opmærksom på problemer i dagpengesystemet. I februar 2017 rullede en 9 kilometer lang dagpengerulle gennem Københavns
gader akkompagneret af sækkepiber og med styltegængere for at gøre opmærksom på, at dagpengereglerne fylder
stadig mere.
Der er desuden blevet arbejdet på at få lov til at lave en fri
a-kasse – det vil sige en a-kasse, som på visse områder er
undtaget de stramme krav i lovgivningen – med henblik på
at se, om der kan opnås bedre resultater.

21.

Samarbejdet med andre organisationer

PROSA samarbejder med en lang række organisationer om
it-politik, velfærd, ulighed, dagpenge, fleksjob- og pension
og mange andre emner. PROSA deltager også internationalt
i UNI, som er den internationale organisation, der samler
fagbevægelsen på tværs af landegrænser og fagområder.
Der er etableret en gren af UNI i Norden, som vi også deltager i, således at vi har et netværk også blandt de nordiske
fagforbund.

De opståede problemer har til dels haft den effekt, at vi
har sagt farvel til to forbundssekretærer, en redaktør og en
forretningsfører i perioden. Det er klart utilfredsstillende, at
vi mister medarbejdere og aktive på grund af omgangsformen og tonen i PROSA, og det skal der arbejdes på i den
kommende periode, så vi fremover undgår den slags.

20.

Samarbejdet med Min A-kasse

PROSA har fortsat et nært samarbejde med Min-A-kasse.
PROSAs formand er næstformand i a-kassen og sidder i forretningsudvalget, og PROSAs organisatoriske næstformand
er formand for a-kassens arbejdsmarkedsudvalg.
Vi følger fortsat tæt med i, hvorledes vores medlemmer
behandles af a-kassen. Det betyder, at vi løbende følger med
Fotograf: Lars Bertelsen
Beretning
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Redaktionsudvalgets
beretning for DF-perioden
2017-2018
I 2018 valgte Prosabladets mangeårige redaktør Kurt Westh
Nielsen nye græsgange. Vi husker ham bl.a. for de nørdede bagsider, hvor han skrev om skøre gadgets, men også
for hans store indsats gennem årene for at sikre kvalitet i
artiklerne – bl.a. skrev Prosabladet om Cambridge Analytica-skandalen i maj 2017, dvs. et år før alle andre. Vi siger
mange tak og held og lykke i det nye job.
Efter at Kurt stoppede, blev journalist Stine Nysten konstitueret som ansvarshavende redaktør nok en gang – forrige gang
var for nogle år siden, da Kurt havde orlov. Tak til Stine også.
Fra 1. juni overtog Ole Hoff-Lund som ny fastansat redaktør.
Ole var før dette bl.a. redaktør hos Amnesty International,
og vi forventer os mindst lige så meget af ham som af Kurt.

problemer med søgefunktionen – der kan ikke søges efter
artikler af bestemte journalister eller artikler efter emne.
Forhold som dette kan måske have været medvirkende til
sager som, at PROSA ikke fik udnyttet, at bladet – før alle
andre medier – skrev om Cambridge Analytica.
Udvalget mener, at vi i PROSA skal benytte nettets muligheder for at sammenkæde beslægtede informationer – eksempelvis temaartikler. Der er vi ikke fuldt ud i dag.
Udvalget mener, at der måske skal arbejdes med at få løsrevet Prosabladet fra prosa.dk til fordel for en egen hjemmeside a la prosabladet.dk. Det kunne også tænkes, at Prosabladets store akilleshæl er debatten i bladet, som det er enormt
svært for et månedsblad at facilitere. Alligevel har der gennem tiden været flere forsøg på at fremme debatten.

Udvalgets arbejde

Det er altid en del af Redaktionsudvalgets opgave at arbejde med bladets indhold og ikke bare artiklerne, men også
layout, læselighed og det visuelle udtryk.
Udvalget har i perioden taget initiativ til at få lavet en læser
undersøgelse, som skal give inspiration til det videre arbejde.
Det var i øvrigt også ved at være på tide, da den sidste blev
lavet for 10 år siden.
Medlemmer fra Redaktionsudvalget har besøgt de fleste af
PROSAs andre udvalg og opfordret til, at udvalgene brugte
bladet til at fortælle om de emner, som udvalgene beskæftiger sig med. Det har været mere brugt af nogle udvalg
end af andre.
Udvalget har diskuteret flere mulige scenarier for fremtiden,
som enten bringer bladet over i en helt elektronisk form,
beholder et rent papirbaseret format eller kombinerer forskellige løsninger og variationer.
Vi konstaterer, at den nye hjemmeside både tog lidt mere tid
og ressourcer end planlagt. Dette kan måske være årsagen
til, at udvalget mener, at bladet har været nedprioriteret på
nettet. Udvalget mener heller ikke, at præsentationen af
bladet på nettet lever op til, hvad man kan forvente af et
moderne fagforeningsblad. Prosabladet og artikler er f.eks.
henvist til nederst på forsiden. Desuden er der stadigvæk
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“En idé kan være at
satse på diskussioner om
bladet på prosabladet.dk,
mens andre debatter
tages på prosa.dk”
En idé kan være at satse på diskussioner om bladet på
prosabladet.dk, mens andre debatter tages på prosa.dk.
Udvalgets vurdering er, at det kræver en radikal ændring af
Prosabladets profil på online- og offline-medierne, hvis der
skal banes vej for mere debat og skabes momentum om dette.

Udvalgets kommissorium

Udvalget har i perioden arbejdet med en justering af sit
kommissorium, fordi det gamle ikke er tidssvarende og ikke
helt har virket. Vi vil gerne give bladet nyt liv og skabe et
moderne fagforeningsblad.
Redaktionsudvalget har derfor taget fat om roden og gennemskrevet et nyt forslag til kommissorium, som efter vores
mening afspejler, hvordan Redaktionsudvalget og redaktion
kan indgå et givtigt samarbejde.

Redaktionsudvalgets beretning

Det eksisterende kommissorium er fra omkring årtusindeskiftet og har sine rødder fra dengang, der ikke var en
professionel redaktion omkring Prosabladet. Der er forsøgt
gennem tiden at justere kommissoriet med lappeløsninger, men en generel gennemskrivning er der ikke blevet
foretaget. Efter vores mening skal et kommissorium være
gennemarbejdet, visionært og generelt.
Vi skal huske på at Redaktionsudvalget er nedsat af DF,
og det bør utvetydigt fremgå af kommissoriet, at Redaktionsudvalget kun står til ansvar over for DF. Det vil uden
tvivl komme flere ændringsforslag til kommissorium for
Redaktionsudvalget fra grupper i PROSA på denne DF.

Regnskabet for 2017

Tilskud fra Landsforeningen er steget en smule de sidste par
år, udgifter til trykning har fulgt normal udvikling, distribution
er dog øget med ca. 10 %, udvalget er ved at undersøge
andre distributionskanaler end PostNord for at bringe denne
omkostning ned. Annonceindtægter er uændrede.

Perioden efter DF2016

Perioden har været præget af, at der har været en del tumult
i og omkring Redaktionsudvalget lige efter DF2016. I sidste
øjeblik blev der afværget en ekstraordinær DF, fordi en del
af Redaktionsudvalget valgte at trække sig. Lige siden har
der været stille omkring Redaktionsudvalget. Alt dette tog
noget tid fra det andet arbejde, vi gerne ville lave i udvalget.

PROSA-medlemmer. Udvalget mener, at denne diskussion
bør tages på en DF, ikke kun i udvalget.
Samtidig vil Redaktionsudvalget gerne benytte lejligheden
til at slå myten i jorden ned om, at det ikke er til at få et
debatindlæg i Prosabladet, og at de bliver afvist/censureret.
Vi har i Redaktionsudvalget ikke kunnet få et eneste konkret
eksempel fra nogen medlemmer i PROSA, der kunne bevise, at dette er forekommet. Problemet er, at der sjældent
kommer indlæg nok pga. denne fejlopfattelse.

Meld jer ind i Redaktionsudvalget

Og til sidst vil vi gerne slå til lyd for, at I melder jer til Redaktionsudvalget. Vi har brug for flere gode inspirerede
hoveder, som ved, hvad der sker rundt omkring i it-branchen og i samfundet. Vi vil fremover afholde møderne via telekonference, så I kan deltage fra hele landet.
Vi har løbende haft et godt samarbejde med de ansvarshavende redaktører for bladet og den tilknyttede journalist.
Det gode blad, vi får lavet, er i høj grad deres fortjeneste, så
det skal de have en stor tak for.

Nr. 06/07 // 2018

Nr. 08 // 2018

Nr. 09 // 2018

De it-professionelles fagblad

De it-professionelles fagblad

De it-professionelles fagblad

Debatten drejede sig overvejende om, hvorvidt Prosabladet
ikke er til for hverken arbejdstager eller arbejdsgiver, men for
Tillidsmand og far til seks:

Fantastisk at mærke fælles
skabet i fagbevægelsen [s.26]

Tema: Skrot eller guld

TEMA: Værktøjerne, der støvsuger dit privatliv [s.16-25]

Hvor havner vores
brugte elektronik?

NYT KURSUSKATALOG
– se efterårets mange kurser

Chefen kigger dig over skulderen [s. 14]

[s.20-29]

Solide lønstigninger i it-faget [s.10]

Ti år med bitcoin [s.18-33]
Stort fald i brugen af klausuler [s.8]
Danmarks filmarv bliver digital [s.12]

Vedtægtsudvalgets beretning
for perioden 2016-2018
Medlemmer

PROSAs vedtægtsudvalg (VTU) består af følgende
personer valgt på DF 2016:
• Michael Erichsen (ØST)
• Mads Kellermann (VEST)
• Oliver B. Marinussen (ØST)

Afgørelser

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

Redaktionsudvalgets beretning / Vedtægtsudvalgets beretning

Kommissorium og forretningsorden
Findes på PROSAs hjemmeside under
Vedtægtsudvalget.

Vedtægtsudvalgets mailboks

Mailboksen 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.
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HB´s forslag til PROSAs
arbejdsplan for 2019-2020
PROSA som samlingspunkt for it-professionelle

Der er tegn på, at der sker ændringer på arbejdsmarkedet,
også inden for vores område. Der opstår nye ansættelsesformer, der sker en løbende ændring af arbejdsfunktionerne,
og der kommer en øget mængde af medarbejdere med
en akademisk 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, der 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.

“Det er vigtigt, at
lønmodtagerne får deres
part af den gevinst,
der er ved den øgede
automatisering”
Det er derfor vigtigt, at vi arbejder for, at samspillet mellem
lovgivning og overenskomster udvikles, så vi blandt andet
sikrer en fast grund under et arbejdsmarked, der både udfordres af teknologiske og digitale udviklinger og globaliseringens muligheder. De nye typer af arbejdsmarkeder,
arbejdsfunktioner og ansættelsesformer, der opstår som
følge af digitalisering og platformsøkonomi, skal reguleres,
og der skal følges op med overenskomstdækning og organisering af de nye typer arbejdsgivere og lønmodtagere. Det
kan nødvendiggøre både nye overenskomstformer og et
øget samarbejde mellem de faglige organisationer.
Det er vigtigt, at lønmodtagerne får deres part af den gevinst, der er ved den øgede automatisering. Et element kan
her være at arbejde for en 30 timers arbejdsuge.
Med etableringen af den nye hovedorganisation, opstår der
nogle muligheder for, at vi kan komme til at stå stærkere
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som fagbevægelse gennem fælles udviklingsaktiviteter, fælles indsatser og vidensdeling. Vi skal bruge medlemskabet
i den nye hovedorganisation til at understøtte PROSA som
samlingspunktet for alle it-professionelle og fastslå os som
den relevante part indenfor it-faget, om nødvendigt gennem aftaler med andre organisationer, som kan fremme
medlemmernes interesser. Inden næste delegeretforsamling skal der foretages en evaluering af PROSAs indsats og
udbytte af arbejdet i den nye hovedorganisation.
Udviklingen på arbejdsmarkedet ser også ud til at bevæge
sig mod mere individuelt prægede aftaler, flere selvstæn
dige og atypiske ansættelser. Begreber som ”fast arbejdstid” og ”fast løn” er under fortsat angreb og bliver i øget
omfang erstattet af jobløn og målstyringsaftaler, hvor resultater er vigtigere end forbrugt tid. Overenskomsterne vil
stadig være der, men der er en risiko for, at de bliver mindre
forpligtende for arbejdsgiverne, særligt hvad angår løn og
arbejdstid. Det kan medføre, at den danske aftalemodel
kommer under pres, da det kan blive svært at holde fast i
den kollektive model.
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 imple
menteres gennem lovgivning. En revision af funktionærloven er et af de emner, det her vil være naturligt at tage fat på.
En af måderne at lave aftaler på er ved, at fagbevægelsen og
regeringen indgår trepartsaftaler. Gennem tiden har nogle
af de indgåede aftaler tydet på, at det har været vigtigere at
indgå aftalerne end at få et godt resultat for medlemmerne.
Vi vil arbejde for at presse hovedorganisationerne til at se
forhandlingerne som en mulighed, 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-politik

PROSA har gennem efterhånden mange år kæmpet for at
undgå masseovervågning, kæmpet for retten til privatlivsbeskyttelse og kæmpet for en styrkelse af rettighederne i det
digitale univers. Det har været svært at få en debat i gang om
disse emner, og selv om vi og også mange af vores samarbejdspartnere har forsøgt at problematisere udviklingen, har
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den aldrig rigtigt fanget an. Dog oplevede vi i foråret 2018 en
vis interesse i Cambridge Analytica/Facebook-sagen.
Vi forsøger dog fortsat at påvirke udviklingen, og vi kan da
konstatere, at flere af de it-politiske ordførere trækker på
vores viden, og at de også er begyndt både at nævne privatlivsbeskyttelse og Privacy by Design.
Den nuværende regering har fået vedtaget, at al lovgivning
fremover skal være digitaliseringsklar. Hvad det konkret indebærer henstår lidt i det uvisse, men en udløber kan være,
at mere sagsbehandling bliver afgjort gennem algoritmer.
Dette kan være fint, hvis det er til borgerens fordel, men hvis
afgørelsen falder ud til borgerens ulempe, kan det gøre det
svært for en sagsbehandler at gå imod computerens afgørelse. Selv hvis computeren ikke træffer afgørelsen, men kun
er beslutningsstøtteværktøj, kan det alligevel have en effekt,
da sagsbehandlerne kan have svært ved at argumentere
imod. Vi skal derfor arbejde for at begrænse brugen af objektiv sagsbehandling og arbejde for, at beslutninger truffet
gennem algoritmer, kan dokumenteres og efterprøves.
Automatiseringsdebatten er begyndt at sprede sig. Desværre lider vi lidt under, at de fag, som vi forventer bliver
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mest påvirket af automatisering (f.eks. 3Fs område), har højkonjunktur i øjeblikket, og de forventer derfor, at de blot vil
kunne uddanne sig ud af problemet.
Vi ser ikke noget fokus på de personer, som ikke har evnerne
til at kunne uddanne sig til det højere uddannelsesniveau,
og vi ser ikke en erkendelse af, at selv nogle højere uddannede arbejdsområder har væsentlig arbejdsløshed, og at
uddanne sig til disse områder næppe vil sikre den arbejdsløse et job.
Egoistisk set er PROSA i en god situation: Vores medlemmer
er vant til, at deres arbejdsopgaver bliver automatiseret væk,
og er ofte selv med til at gøre dette. Derfor bliver en stor del
af vores medlemmer forventeligt – især dem, som arbejder
med udvikling og sikkerhed – nogle af de sidste, der sidst
kommer til at mærke automatiseringen. Det betyder dog
ikke, at vi bare skal afvente udviklingen, og vi skal derfor i
samarbejde med de andre fagforbund arbejde for, at finde
løsninger på udfordringerne.

Digitale rettigheder

PROSA vil følge op på arbejdet for, at borgerne har nogle
klare og synlige rettigheder, gerne i samarbejde med orga-
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nisationer, som har været med til at få emnet sat på dagsordenen. Vi skal opstille krav til, hvordan digitaliseringen kan
bruges til at styrke demokratiet gennem større borgerindflydelse og indførelse af digitale rettigheder. Vi har gennem
vores arbejde med digitale rettigheder opstillet krav til ret
tigheder, 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 persondataforordning,
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
af, at persondataforordningen medfører afskaffelsen af vores
nationale persondatalov og dermed de særlige regler for
cpr-nummeret.

PROSA medlemmernes employability

Som fagforeningen af de it-professionelle er det en af vores
hovedopgaver at understøtte og sikre vores medlemmers
evne til at få og fastholde et it-professionelt job. Dette på et
it-arbejdsmarked, der er en del af den globale arbejdsdeling,
og hvor vores medlemmers kompetencer derfor konstant
skal være globalt konkurrencedygtige. I de kommende to
år vil vi derfor have et fokus på nedenstående aktiviteter:

Jobformidling og karriererådgivning

I den forgangne periode har vi fået opbygget en landsdækkende jobformidlings og karriererådgivningsenhed, målrettet såvel beskæftigede såvel som ledige. I den kommende
periode skal denne enhed konsolideres og udbygges med
de nødvendige værktøjer. Det skal være stedet, hvor vores
medlemmer kan henvende sig og få rådgivning og sparring om deres karriereudvikling og benytte sig af forbundets
jobformidling.

Ledige, og deres kompetencer

Ledigheden har været faldende, og der er meldinger om
flaskehalse flere steder på arbejdsmarkedet. Samtidig har
vi stadig ledige, men vi kan også se, at størsteparten af de
ledige faktisk er dimittender, der stadig har deres første job
til gode. Vi skal i den kommende periode fortsat gøre en
stor indsats for at sikre, at der i beskæftigelsessystemet er
gode og tidssvarende opkvalificeringsmuligheder for ledige
it-professionelle.
Den anden store gruppe af ledige tæller ikke i statistikken og
kan derfor nemt glemmes. Det er den store gruppe, som har
mistet dagpengeretten. En stor del af dem får ikke nogen
form for støtte, fordi de forbruger af opsparing eller har en
ægtefælle. Det betyder oveni, at de ikke bliver registreret og
ikke koster kommunerne noget. Der er brug for, at vi finder
måder at hjælpe denne gruppe på.

Traineeprojektet

Vi vil politisk fortsat arbejde for, at traineeprojektet, der er finansieret af finansloven, fortsat finder finansiering. Så længe
den er en realitet, vil vi også fortsat bruge dette projekt som
en løftestang i forhold til at hjælpe vores ledige dimittender
til deres første job.

Uddannelsernes overensstemmelse med
arbejdsmarkedets behov

En af måderne, at sikre dimittenderne arbejde på, er ved at
sikre, at de også har de kompetencer, som faktisk efterspørges på it-arbejdsmarkedet, og at de kommer i den mængde,
der faktisk efterspørges. Det er derfor en løbende opgave for
PROSA i dialog med uddannelsesinstitutionerne at sikre, at
det faglige indhold i uddannelserne er i overensstemmelse
med det, der er behov for, både på kort og lang sigt. En
opgave der i dag og også de kommende to år vil ske både
i vores sektordialog med uddannelsesinstitutionerne såvel
som i den konkrete dialog ved de uddannelser, hvor vi er
repræsenteret i aftagerpanel eller uddannelsesudvalg.

Efter-/videreuddannelse der faktisk bliver brugt

It-arbejdsmarkedet har et behov for, at der sker en løbende
kompetenceudvikling, hvis de it-professionelles kompetencer vedblivende skal være attraktive på arbejdsmarkedet.
Vi kan se dels i vores egen lønstatistik-undersøgelse, såvel
som undersøgelser sammen med andre, at den formelle

“Som fagforening af de it-professionelle er det en af
vores hovedopgaver at understøtte og sikre vores
medlemmers evne til at få og fastholde et
it-professionelt job”
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efter-/videreuddannelse er meget lidt brugt, mens der i høj
grad bruges selvstudie og sidemandsoplæring. Til mange
ting kan dette også være godt, men vi mener, at der er et
stort strategisk behov for, at den formaliserede og offentlig
udbudte efter-/videreuddannelse bliver brugt noget mere.
Dette kræver, at der sker ændringer på to fronter. Dels skal
de offentlige udbud være mere attraktive og vedkommende for it-arbejdsmarkedet, både i sin form og sin indhold. Vi
skal derfor i den kommende periode fortsat arbejde med,
hvorledes det offentlige udbud kan udvikles. Dels skal vi
understøtte, at vores medlemmer og arbejdspladserne
faktisk også efterspørger noget mere formaliseret og offentlig udbudt efter-/videreuddannelse. Vi skal derfor i den
kommende periode arbejde med vores medlemmers og
arbejdspladsernes motivation for at efterspørge, og at efterspørgslen er finansieret.

Flere (it-)arbejdspladser

Der sker en øget teknologificering af arbejdsmarkedet generelt. Som et led i denne udvikling, skal vi arbejde for at dette
også udmønter sig i flere arbejdspladser til de it-professionelle. Dette vil bl.a. ske i nedenstående indsatsområder.

Teknologipagt

Der blev i 2018 indgået en national teknologipagt – hvor it er
en væsentlig del – i Danmark. Pagten har som erklæret mål,
at flere skal interessere sig for teknologi, flere skal uddanne
sig indenfor teknologi, og flere skal arbejde med teknologi.
Det er en pagt, som PROSA støtter helhjertet op omkring,
og hvor vi i den kommende periode vil understøtte de overordnede mål, så vidt vi kan.

Vækst- og Erhvervspolitik

Det er for PROSA vigtigt, at den danske vækst- og erhvervspolitik understøtter en udvikling, hvor erhvervene og arbejdspladserne bliver mere teknologificeret. Det er derfor
vigtigt, at erhvervspolitikken har mindre fokus på traditionel
industri, og over mod erhverv, herunder industri, der får et
langt større teknologiindhold.

Kobling mellem beskæftigelses-, uddannelsesog erhvervspolitik

Det danske politiske system er traditionelt meget silo opdelt.
Der er en silo, hvor beskæftigelsespolitikken bliver udviklet,
ligeledes en silo med uddannelsespolitikken og tilsvarende
en silo med erhvervspolitikken. Med de ændringer, der sker
på arbejdsmarkedet, med automatisering og teknologificering, uddannelserne, hvor der er behov for nye kompetencer
og andre vægtninger, samt erhvervspolitikken, der har et
behov for at træde ud af industrisamfundets skygge, er der
et øget behov for at sammentænke politikudviklingen på
tværs af disse siloer. PROSA vil ved selv at have en sammenhængende politikudvikling på områderne, understøtte og
presse på for, at der også i samfundet sker en øget samtænkning mellem siloerne.
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Udvikling af PROSA

PROSA har gennem mere end 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 faglige omdrejningspunkt. Vores medlemmer beskæftiger sig
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.
Vores mål er at samle så mange af fagets udøvere som muligt, være det naturlige valg for alle it-professionelle og være
et samlingspunkt for alle udøvere af faget, uanset organi-

satorisk tilhørsforhold. Herved kan vi komme til at stå stær
kere og med større tyngde kunne sige, at vi repræsenterer
faget og dets mangfoldighed. Ved at stå stærkere i et større
fællesskab kan vi også blive ved med at være de it-professionelles naturlige valg.
Det er også vigtigt, at vi både som fag og fagforening er
rummelige og mangfoldige. Vi har problemer i forhold til
tonen overfor mindretal. Det er et stort problem for faget,
at der er så få kvinder i faget. Mange arbejder for, at flere
kvinder skal vælge it som deres arbejdsfelt, Her er det vigtigt,
at når kvinder vælger it, at de så også føler sig velkomne og
værdsatte i faget. Vi skal derfor undersøge, om der er forhold på arbejdspladsen, som er medvirkende til at afholde
kvinder for at arbejde i faget.
Vi skal arbejde for flere overenskomster, men vi skal også
være kreative i vores tilgang til arbejdspladserne, og hvis en
overenskomst ikke synes mulig, skal vi prøve andre typer

FORBEREDENDE MØDE FOR PROSA / VEST TIL DELEGERETFORSAMLING

14. november 2018 kl. 17.30
i PROSAs lokaler Søren Frichs Vej 38 M, 8230 Åbyhøj
Vil du have indflydelse på,
hvordan PROSAs arbejdsplan
skal se ud de kommende år?
PROSA kalder til delegeretforsamling den 17. - 18. november, og i den anledning inviteres du til forberedende 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 foreningen,
derfor skal du deltage i det forberedende møde, hvor du
også vil have muligheden for at blive valgt til delegeret!

[ 18 ] Prosabladet – DF2018

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 Henrik Jacobsen.
Hvis du har spørgsmål omkring delegeretforsamlingen
eller det forberedende møde, er du også velkommen til
at skrive.
hja@prosa.dk
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aftaler, f.eks. om vagtordninger, uddannelse, kompetenceudvikling, 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
arbejdspladser og ved at etablere flere (it-)faglige netværk
medlemmerne imellem og sørge for at understøtte dette
gennem redskaber stillet til rådighed af PROSA. De gode
erfaringer 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”
Udbud af pensionsordning

Vi skal i perioden lave et udbud af vores pensionsordning,
som sidst var i udbud i 2011. Selv om den er videreudviklet
løbende i perioden, er der nu snart behov for at afprøve
markedet igen.

Selvstændige og atypiske ansættelser

Vi skal arbejde for, at den voksende skare af selvstændige
og atypiske ansættelser, som f.eks. freelancere og honorar
aflønnede, får bedre vilkår, og vi skal kortlægge problemets
omfang indenfor vores fagområde. Dagpengesystemet får
nogle forbedringer ved årsskiftet, men det vil være en naturlig forlængelse heraf, at også sygedagpengesystemet
udvikles til at kunne rumme disse beskæftigelsestyper. De
tilbud, PROSA har til disse typer medlemmer, skal udvikles
og udvides i samarbejde med medlemmerne, og vi skal
løbende samle op på, om vi har de rigtige tilbud til disse
medlemmer. Vi skal også 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.

Flere aktive medlemmer

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.
Vi skal styrke indsatsen for at få de unge til at deltage i
udviklingen af PROSA. Det arbejde, der udføres af PROSA/
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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 uddannelsest yper og niveauer, vi organiserer, så
alle medlemmerne oplever, at PROSA er et relevant sted
at være organiseret.
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 fagforeninger 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
bestyrelsesmedlemmer

Det er vigtigt for PROSA, at vore medlemmer og deres
repræsentanter 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 deltagere,
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.

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
satsninger. Derfor skal det fortsat sikres, at den økonomiske
politik indeholder en fornuftig udvikling, og at der er balance
på budgetterne. 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 arbejdsprocesser 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 organisationer 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 tydeliggøre den forskel, PROSA gør fagligt og
politisk – og samtidig således, at det kan forstås, hvorfor der
er en kontingentforskel.
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Fotograf: Maibritt Kerner

Kandidat:

Niels
Bertelsen
Genopstiller som formand

PROSA som samlingspunkt for it-faget

Som formand for PROSA får man rig lejlighed til at være
med til at påvirke udviklingen indenfor faget, og rejse relevante debatter ifm. brugen af teknologien i et samfundsmæssigt perspektiv. Sammen med aktive medlemmer og
dygtige medarbejdere er det lykkedes at udvikle og udbygge PROSA til en organisation, som både kan varetage medlemmernes interesser, og som kan komme med indspark
til brugen af teknologien og de risici, brugen kan medføre.
Den indsats vil jeg gerne fortsætte med at være en del af,
og jeg stiller derfor op som formand for PROSA igen for
sjette gang.

Respekt for hinandens forskellighed

PROSAs særlige styrke er medlemmernes aktive medvirken
i det arbejde, som foregår i PROSA. Der skal derfor være
plads til, at medlemmerne kan deltage i arbejdet, og der skal
være et miljø, som fremmer, at medlemmerne har lyst til at
deltage. Der skal være en omgangstone og nogle arbejdsvilkår, der respekterer hinandens forskelligheder, og som sikrer,
at alle føler sig godt tilpas i organisationen. Det gælder for
både medlemmer og medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø
er med til at sikre, at vi i fællesskab kan nå de mål, vi sætter
os. Det skal der arbejdes med i den kommende periode, da
der er et behov for at få gode vilkår at arbejde ud fra, hvis
vi skal sikre, at de kommende generationer af medlemmer
både kan og vil tage del i udviklingen af PROSA.
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Gennem de mere end 50 år, PROSA har eksisteret, har vi
ved at bruge medlemmernes faglighed og aktivisme haft
succes med at udvikle PROSA, således at vi altid har formået
at varetage medlemmernes interesser og benyttet deres
faglighed til at blande os i samfundsdebatten om brugen
af digitale løsninger. Og herunder stille spørgsmålstegn ved
den udbredte tro på, at digitale løsninger er svaret på alting.
Det er en udvikling, jeg er stolt af at være en del af, og som
jeg fortsat gerne vil være en del af i de kommende år som
formand.

Fusion mellem FTF og LO

PROSA træder snart ind i en ny hovedorganisation, som er
oprettet som en fusion mellem FTF og LO. Her skal PROSA
finde sin plads, og sørge for, at få indflydelse på de områder
og mærkesager, som vi arbejder med. Vi får nogle nye muligheder, men der kommer også større konkurrence, da flere
fagforbund i den nye hovedorganisation mener, de også har
en aktie i it-faget. Vi skal derfor gøre en særlig indsats for
at fremstå som talerør og samlingspunkt for faget og branchen. Gerne gennem samarbejde med andre fagforbund,
men især ved at trække på medlemmernes og medarbejdernes ekspertiser og indsats, så vi reelt kan fremstå som
dem, der ved noget om faget.

Kandidater

Kandidat:

Hanne Lykke
Jespersen

Fotograf: Maibritt Kerner

Genopstiller som
næstformand

Jeg er 61 år og har været næstformand i otte år

Inden da havde jeg i 16 år været først faglig sekretær og så
forbundssekretær. Jeg genopstiller til posten som PROSAs
organisatoriske næstformand.
Jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at styrke PROSA. Som
organisatorisk næstformand 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 arbejdspladserne, i lokalafdelingerne, i de HB nedsatte udvalg og i HB. Som organisatorisk
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 politikken. Til gengæld skal
vi ikke politisere hele den daglige administration – der er
mange opgaver, som bare skal fungere. Dette betyder, at
PROSA fungerer meget anderledes end andre faglige organisationer – og det er efter min mening en af grundene
til, at PROSA løbende vokser.

Mine hovedområder

Politisk set er mine hovedområder arbejdsmarkedspolitik,
herunder hele beskæftigelsespolitikken. Det er vigtigt, at vi
fortsætter og udbygger vores arbejde på arbejdspladserne,
om muligt at 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 eksistensgrundlaget for alle de, der ikke har plads på arbejdspladserne, midlertidigt eller permanent. 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.

Kandidater

PROSAs a-kasse har nu i en årrække fungeret som en del af
Min A-kasse, hvor vi har vores egen afdeling. Det fungerer
rigtig godt, men det er fortsat vigtigt, at vi som organisation
hele tiden arbejder på at sikre vores arbejdsløse medlemmers rettigheder. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med
a-kassen.
Der er også brug for at se på, om vi giver plads til alle på
arbejdspladsen. Det, som nogen synes bare er sjov, er måske
medvirkende til at en arbejdsplads – eller hele faget fravælges af kvinder, LGBT+ personer, nationaliteter eller etniske
grupper. Så der ligger en opgave foran i at undgå det.
Vi har brug for at intensivere arbejdet for sikre et generationsskifte i organisationen. PROSA har mange unge talenter, og vi har behov for at få dem ind i det organisatoriske
arbejde.
Vi skal hele tiden arbejde på at forbedre den oplevelse, vores
medlemmer får, når de møder os. Vi må ikke blive selvtilfredse. Der er hele tiden noget, vi kan gøre bedre

Om mig selv

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.

DF2018 – Prosabladet [ 21 ]

Fotograf: Ole Hoff-Lund

Kandidat:

Jan
Irgens

Genopstiller som politisk næstformand
Jeg genopstiller til posten som politisk
næstformand i PROSA

Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg fortsætte med at udføre hvervet med en åben og tillidsfuld tilgang, bygge bro mellem
forskellige synspunkter og arbejde for at skabe bred opbakning til PROSAs prioriteter og projekter. Jeg går ind for gennemsigtighed og medlemsinvolvering, som er den bedste
metode til at opnå demokratiske beslutninger.

Mine år som politisk næstformand

I de år jeg har været politisk næstformand, har jeg i samarbejde med aktivister og ansatte blandt andet arbejdet med:
• Artikler i Prosabladet om nogle af drøftelserne i PROSAs
Hovedbestyrelse.
• Et nyt principprogram for PROSA, som DF bakkede op
om 2010.
• En model for selvkørende netværk, hvor en del af idéerne
går igen i det nye ”Netværk for projektledere”.
• En kommunikationsstrategi for PROSA samt en strategi
for foreningens sociale medier.

Fremover vil jeg særligt arbejde for:

• Størst mulig indflydelse for PROSA i den nye hovedorganisation, som er opstået efter fusionen mellem FTF og LO.
• En styrket indsats for at få endnu flere unge interesseret
i PROSA og involveret i vores aktiviteter og det politiske
arbejde.
• En styrket indsats for at hjælpe de af vores medlemmer,
der helt har mistet forsørgelsesgrundlaget.

Jeg mener, at tillidshvervet som politisk
næstformand i PROSA har 2 funktioner:

1. Som medlem af Forretningsudvalget vil jeg være bindeled
mellem den daglige øverste ledelse og Hovedbestyrelsen.
Jeg vil sikre, at der følges op på den arbejdsplan, som
bliver besluttet på DF, og at Hovedbestyrelsens priorite-
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ringer og beslutninger føres ud i livet. Men jeg vil også give
fuldtidspolitikerne perspektivet fra mig som ”fritids-politiker” ved eksempelvis at pege på det, der undrer mig ved
PROSAs aktiviteter.
2. Som medlem af Hovedbestyrelsen vil jeg være med til at
diskutere politik, så vi får et endnu mere nuanceret syn
på tingene og bliver skarpere på vores politiske kerneområder. Jeg vil arbejde for, at vi opnår den bredest mulige
opbakning til vores beslutninger, men jeg vil også rejse
kritik af Forretningsudvalget, hvis den situation skulle opstå, at den daglige ledelse bevæger sig væk fra det, som
er politisk besluttet.

Om mig selv

Jeg blev medlem af PROSA i 1995. Kort tid efter blev jeg
aktiv i PROSA/STUDs bestyrelse, og efterfølgende var jeg i
en del år medlem af PROSA ØSTs bestyrelse.
Desuden har jeg i mange år siddet i PROSAs Udvalg for
Uddannelse, Ledighed og Kompetence, og jeg har også
siddet i Arbejdsmarkedsudvalget som repræsentant for
Hovedbestyrelsen.
Mit sociale engagement har også medført, at jeg sidder
i bestyrelsen for min lokale boligafdeling og i den lokale
tennisklubs bestyrelse.
Jeg er en 52 år gammel it-projektleder og gift med Caridad,
som er fra Madrid, Spanien. Jeg er nu nået til 5. semester på
Humanistisk Teknologisk Bacheloruddannelse på Roskilde
Universitet. Oprindeligt er jeg bankuddannet, men i 1995
skiftede jeg til it, hovedsageligt inden for finanssektoren,
hvor jeg arbejdede indtil 2012, hvor en omgang stress medførte en fratrædelse.

Kandidater

Kandidat:

Carsten
Larsen

Fotograf: Philip Davali

Genopstiller
Mine ansvarsområder

Min daglige arbejdsplads er PROSAs Odense-kontor, hvor
jeg, udover at varetage nedenstående ansvarsområder,
også har det daglige ansvar for kontorets drift, administration m.m.
Jeg har i øjeblikket ansvaret for Individuel medlemsservice
og PROSAs hverve-/fastholdelsesarbejde på studiestederne
– omfattende erhvervsskoler, erhvervsakademier og de højere læreanstalter. Derudover er jeg medansvarlig for hverve-/
fastholdelsesarbejdet på arbejdspladserne.
Endelig er jeg tilknyttet PROSA/STUD, som deres forbundssekretær.
Jeg er af den opfattelse, at PROSA bør have en tæt medlemskontakt og er tilhænger af, at PROSA i handling viser,
at medlemmerne får ”noget” for deres kontingentkroner.
Dette gør vi bl.a. ved at have en optimal individuel sagsbehandling, en velfungerende medlemsservice og en bred
vifte af lokale it-faglige og fagpolitiske aktiviteter.

Den kommende periode skal bl.a. bruges til:

• Fortsættelse af den del af studiestedsarbejdet, der – med
de 8 STUD-organizere som omdrejningspunkt – bl.a.
handler om studiestedsaktiviteter i bred forstand drevet af
lokale PROSA studiestedsrepræsentanter, og opbygning
og styrkelse af lokale råd/foreninger og deres kontakt til
PROSA/STUD.
• I samarbejde med lokalafdelingerne, at få gang i ”aktiviteter og tiltag fra bunden” ude på arbejdspladserne.
• Opfølgning på og intensivering af PROSAs Livsfaseprojekt.

Kandidater

Disse initiativer, som tegner meget spændende og interessante, vil jeg fortsat gerne være en del af og bruge min
arbejdskraft på – derfor genopstiller jeg til posten som forbundssekretær.

Om mig selv

Jeg er 63 år, født på Lolland, gift, har 2 voksne børn på hhv.
25½ og 18½ år.
Jeg er uddannet edb-assistent fra 1976, og min it-karriere
omfatter ansættelse på LF DATA A/S, Nykøbing F. i knapt 2
år og på Kommunedata, Odense i 5 år.
Min faglige løbebane er gået via klubformand og tillidsmand til min nuværende tillidspost som forbundssekretær
i PROSA – en post jeg har bestridt siden 1. juni 1986.
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Kandidat:

Henrik
Jacobsen

Fotograf: Maibritt Kerner

Genopstiller som
forbundssekretær

Som forbundssekretær, vil jeg fortsætte med at
arbejde for:
Øge netværk, indflydelse og lokal kontakt

Nu hvor jeg har været en fast del af Aarhus-kontoret, er der
kommet kontakt til lokalområder og mulighed for at skubbe
PROSAs politikker ud i Vestdanmark. Der er opstået lokale
samarbejder, og jeg har genoptaget kontakter i det jyske. En
af de største sejre for mig i denne periode er, at PROSA – via
mit netværksarbejde – har fået sikret en plads i Erhvervsvækstforum i Region Midt.
Jeg har arbejdet meget med Privacy. Det er et emne, der er
interesse for i befolkningen, og jeg har derfor grebet chancen og været ude for at holde oplæg om Privacy både til
folkeskoleelever og datamatikerstuderende. Jeg har også
afholdt møder med bibliotekarer om, hvordan de hjælper
borgere lokalområdet. Det arbejde vil jeg rigtig gerne forsætte i min næste periode som forbundssekretær.

Have medlemmet i fokus

For mig er medlemmerne det vigtigste i PROSA, og jeg
har derfor arbejdet hårdt på at nærme mig PROSA/VESTs
medlemmer.
Det er vigtigt for mig, at vi målretter vores kommunikation,
så medlemmer får nærværende informationer om aktuelle
ting i deres eget område.

Styrke det kollektive arbejde på virksomhederne

Jeg har lært meget om det kollektive område og fået netværk ude på de virksomheder, PROSA har kollektive aftaler
på. Desuden har jeg været involveret i processer om kollektive aftaler og det kollektive område.
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Fremover vil jeg være med til at lave flere kollektive aftaler
for vores medlemmer, så vi kan sikre, at de privatansatte i
vest får bedre og bedre arbejdsvilkår.

Bidrage til indsatsen for arbejdsmiljø

Det har været et stort område at sætte sig ind i og er et utroligt spændende arbejde, der har kastet megen god viden
af sig. I PROSA er vi med fremme i forhold til arbejdsmiljø,
for jeg har fået lov at sidde med i Branchefællesskabet for
Arbejdsmiljø (BFA).
FTF ArbejdsLivudvalg (ALU) har været et rigtig spændende
sted at møde andre FTF-organisationer og høre om deres
udfordringer og løsninger.

Om mig selv
•
•
•
•
•

2 sønner sammen med Vibe
Uddannet datamatiker
7 år i it-faget før jeg blev ansat i PROSA
13 års medlemskab af PROSA
Genopstiller til 2. periode som forbundssekretær

Kandidater

Kandidat:

Morten
Rønne

Fotograf: Maibritt Kerner

Genopstiller som
forbundssekretær

Jeg genopstiller som forbundssekretær til en
3. periode

Jeg håber, at jeg fortsat kan arbejde med det offentlige og
ULK-området i den kommende periode.
Perioden kommer til at stå i den nye hovedorganisations
tegn. For selv om PROSA vil fortsætte vores virke, bygget på
vores opfattelse af, hvordan man bedst tjener medlemmernes interesse, så er det ikke helt den samme opfattelse i de
øvrige fagforeninger. Derfor skal der selvfølgelig arbejdes
for, at PROSAs holdninger bringes ind i den måde, som hovedorganisationen arbejder og ser verden på.
Både for det offentlig område og uddannelsesområdet vil
den nye hovedorganisation give nye muligheder for samarbejde, men selvfølgelig også muligheden for udfordringer.
Jeg håber, at PROSAs særkende og styrke kan gøre, at vi får
startet noget samarbejde, som kan styrke PROSA og den
samlede fagbevægelse.
Jeg håber, at det gode samarbejde fra OK18 fortsætter, således at vi kan finde sammen i den nye hovedorganisation
og finde et samarbejde med vores venner i AC.

Fokus på styrket efteruddannelse

Hvis jeg fortsat skal arbejde med ULK-området i næste periode, vil det være med et fokus på, at vi får styrket efteruddannelsen af vores medlemmer, både dem i arbejde og
de jobsøgende. Jeg håber meget, at regeringens udspil til
ændring af beskæftigelsespolitikken giver bedre mulighed
for at løfte de jobsøgende i forhold til de nye krav på arbejdsmarkedet.

Kandidater

Det offentlige område bliver stadig mere presset grundet 2 %
besparelserne. Det giver sig udslag i dårligt arbejdsklima og
utryghed i ansættelsen. At regeringen samtidig beslutter at
flytte organisationer ud i landet, giver også udfordringer for
medlemmerne. Moderniseringsstyrelsens fremfærd under
OK18 er heller ikke betryggende for det fremtidige arbejdsklima. Så i alt i alt er der mange områder at gribe fat i.

Om mig selv

Jeg er 50 år gammel, medlem af PROSA i 30 år. Har været
aktiv på mange forskellige planer gennem årene. Er uddannet som EDB-assistent. Har arbejdet på Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Fujitsu Services, Danmarks
Tekniske Universitet og PROSA. Min samleverske er blevet
tilkendt førtidspension i starten af året efter 4 års kamp mod
systemet. Så jeg har stadig nogle udfordringer med at få den
nye hverdag til at spille, og det kan være hårdt i perioder.
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BUDGET 2016 (1.000 kr.)

REGNSKAB 31/12-2016
I alt

Procent
af i alt

Direkte
udgifter

I alt

Ressoruce
udgifter

Direkte
udgifter

Ressource
udgifter

Regnskab 2016

39.158.566

99

INDTÆGTER
Kontingenter

37.999

Renter og gebyrer
Note 1 Andre indtægter
Indtægter I ALT

500

603.181

97

1.880

1.880.539

100

40.379

41.642.286

103

UDGIFTER – FORMÅL
A

TILSKUD LOKALAFD.

195

2.428

2.623

201.165

2.263.392

2.464.557

102

B

LØN & ARBEJDSFORHOLD

156

824

980

190.173

321.038

511.211

86

C

ARBEJDSMILJØ

127

306

433

62.033

251.517

313.550

70

D

FAGLIG UDDANNELSE

199

161

360

156.047

142.701

298.748

101

E

IMS-OMRÅDET

556

3.108

3.664

639.433

3.023.263

3.662.696

88

E

JURIDISK FOND

F

HVERVNING & FASTHOLDELSE

0

0

0

-449.613

0

-449.613

0

634

1.036

1.670

757.402

795.088

1.552.490

160

3.591

1.593.485

1.841.850

3.435.335

98

G

INFO. OG PROFILERING

1.796

1.795

H

IT-SAMFUND

332

655

987

301.139

504.135

805.275

89

I

ULK OG UDDANNELSE

209

964

1.173

77.238

1.003.725

1.080.963

111

J

AKTIVITETER

430

620

1.050

329.324

675.889

1.005.213

82

L

A-KASSE

0

62

62

0

25.951

25.951

0

M

ORGANISATION

1.870

768

2.638

1.790.543

343.248

2.133.791

98

P

STRUKTUR & VEDTÆGTER

0

64

64

0

0

0

0

Q

IT-PROJEKTER

R

ADMINISTRATION

725

0

725

675.978

0

675.978

96

7.040

4.116

11.156

6.869.326

3.921.652

10.790.978

100

S

BUDGET & ØKONOMI

212

1.544

1.756

256.939

1.134.511

1.391.450

101

T

POLITISK LEDELSE

550

1.421

1.971

493.061

1.257.584

1.750.646

83

U

ANDET

277

494

771

160.037

0

160.037

58

V

IKKE FORDELTE LØNOMKOSTNINGER
UDGIFTER/LØN – I ALT

0

2.937

0

0

4.105.478

0

0

15.308

23.303

38.611

14.103.708

21.611.024

35.714.732

93

ORDINÆRT RESULTAT

1.768

5.927.554

Note 2 Ekstraordinære poster

566

5.062.614

1.202

864.940

Periodens resultat
Note 1
ANDRE INDTÆGTER
Administrationshonorar MiA

Note 2
BUDGET
REGNSKAB
(1000 KR.)
1.200

1.317.933

Adm. honorar Konfliktfond

90

90.000

Tilskud Offentlig

60

0

Tilskud VEST

200

200.000

Tilskud ØST

270

272.606

Overført fra projektpulje

Afrundingsfejl kan forekomme
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60

0

1.880

1.880.539

EKSTRAORDINÆRE POSTER
Moms 2016

BUDGET
REGNSKAB
(1000 KR.)
85

68.563

0

-386.750

481

480.801

Hensat til flytning Aarhus alt. lokaleudl

0

1.000.000

Hensat til Konjunkturudligningsfonden

0

1.150.000

Hensat til projekter

0

1.000.000

Hensat til it-projekter

0

1.500.000

Tab underslæb
Afskrivning af indretning VF 37A

Hensat til jubilæumsfond

0

250.000

566

5.062.614

Regnskab

BUDGET 2017 (1.000 kr.)

REGNSKAB 31/12-2017
I alt

Procent
af i alt

Direkte
udgifter

I alt

Ressoruce
udgifter

Direkte
udgifter

Ressource
udgifter

Regnskab 2017

40.234.238

100

INDTÆGTER
Kontingenter

40.043

Renter og gebyrer
Note 1 Andre indtægter
Indtægter I ALT

600

603.181

114

1.830

1.929.576

105

42.473

42.850.169

101

UDGIFTER – FORMÅL
A

TILSKUD LOKALAFD.

195

2.466

2.661

151.878

2.382.466

2.534.344

78

B

LØN & ARBEJDSFORHOLD

156

773

929

144.129

596.520

740.649

92

C

ARBEJDSMILJØ

127

315

441

75.744

295.812

371.556

60

D

FAGLIG UDDANNELSE

199

167

366

173.386

175.464

348.850

87

E

IMS-OMRÅDET

556

3.803

4.359

624.407

3.351.287

3.975.694

112

E

JURIDISK FOND

F

HVERVNING & FASTHOLDELSE

0

0

0

-456.175

0

-456.175

0

834

1.077

1.911

933.798

1.454.040

2.387.838

112

2.217.786

3.873.396

90

G

INFO. OG PROFILERING

1.836

1.824

3.660

1.655.610

H

IT-SAMFUND

332

731

1.063

294.537

528.871

823.408

89

I

ULK OG UDDANNELSE

209

993

1.202

90.310

1.362.899

1.453.209

43

J

AKTIVITETER

430

628

1.058

494.224

736.290

1.230.514

115

L

A-KASSE

0

64

64

12.747

36.109

48.856

76

M

ORGANISATION

1.945

724

2.669

1.911.892

515.168

2.427.060

98

P

STRUKTUR & VEDTÆGTER

0

65

65

0

0

0

0

Q

IT-PROJEKTER

R

ADMINISTRATION

725

0

725

615.386

172.655

788.041

85

7.308

4.139

11.447

6.835.236

3.826.777

10.662.013

94

S

BUDGET & ØKONOMI

212

1.583

1.795

200.000

1.453.947

1.653.947

94

T

POLITISK LEDELSE

325

1.469

1.794

381.544

1.362.659

1.744.203

118

U

ANDET

277

516

793

190.053

0

190.053

69

V

IKKE FORDELTE LØNOMKOSTNINGER
UDGIFTER/LØN – I ALT

0

4.905

0

0

3.910.553

0

0

15.667

26.240

41.907

14.328.706

24.379.304

38.708.010

93

ORDINÆRT RESULTAT

566

4.142.159

Note 2 Ekstraordinære poster

566

2.581.687

0

1.560.473

Periodens resultat
Note 1
ANDRE INDTÆGTER
Administrationshonorar MiA

Note 2
BUDGET
REGNSKAB
(1000 KR.)

EKSTRAORDINÆRE POSTER

1.250

1.275.951

Adm. honorar Konfliktfond

90

90.000

Tab klippekort

Tilskud Offentlig

20

0

Tilskud VEST

200

200.000

Afskrivning VF 37A

Tilskud ØST

270

277.399

Ibrugtagningsattest VF 37A

Overført fra projektpulje

0

86.225

Advokatfonden

0

0

1.830

1.929.576

Moms 2017
Tab underslæb

Hensat afdækning Inv. Pulje B 60

BUDGET
REGNSKAB
(1000 KR.)
0

4.618

85

64.268

0

-5.500

481

480.801

0

37.500

0

2.000.000

566

2.581.687

Afrundingsfejl kan forekomme

Regnskab

DF2018 – Prosabladet [ 27 ]

Balance 31. december 2017 og 31. december 2016
AKTIVER

31.12.2017

31.12.2016

OMSÆTNINGSAKTIVER
Kassebeholdning

12.403

24.685

Bankbeholdning

11.216.377

4.678.987

Girobeholdning

0

4.419.249

Diverse debitorer

232.134

312.484

Forudbetalte omkostninger rabatkort

636.138

446.930

12.097.052

9.882.334

Deposita

345.810

339.265

Inventar

498.202

630.901

IT-anskaffelser

320.897

427.705

IT-projekter

644.115

1.240.048

ANLÆGSAKTIVER

PROSAs inv. i ejendomme. Mellemregn. med ejd.
Reg.

23.179.887
2.134.393

25.314.280

23.179.887

0

2.615.194

25.795.081

ANLÆGSAKTIVER I ALT

27.123.305

28.433.000

AKTIVER I ALT

39.220.357

38.315.334

Mellemregning, lokalafdelinger

4.393.865

3.864.141

Diverse kreditorer (Inkl. medlemskreditorer)

3.557.987

2.307.907

PASSIVER
KASSEKREDIT

Diverse kreditorer, Klubkontingent

9.510

10.425

Mellemregning med ejendomme

-1.910.267

-66.101

Mellemregning med Konfliktfond

14.636

383.689

Skyldige feriepenge

16.258

22.781

Beregnede skyldige feriepenge

2.844.487

2.540.598

I ALT

8.926.476

9.063.441

HENSÆTTELSER
Hensættelse, tilgodehavende timer

44.860

44.860

Hensættelse til kasseansvar

26.182

26.182

Hensættelse, personalekurser ans.løn.till.
Hensættelse, faglige udd. fond
Hensættelse til projekter
Hensat Garantifond
Hensat Konjunkturudligningsfond
Hensat opstart Jubilæumsfond

2.498

2.498

850.371

768.287

3.355.634

3.464.866

350.000

350.000

5.000.000

5.000.000

0

873.824

Hensat afdækning af investering

2.000.000

0

Hensat it-projekter

3.410.230

4.764.490

Hensat advokatfond

1.692.572

1.925.825

Hensat flytn. mv. AARH alt. lokaleudv. KBH el. OD

1.000.000

HENSÆTTELSER I ALT

1.030.000
17.732.346

18.250.832

EGENKAPITAL
Egenkapital PRIMO
ÅRETS RESULTAT

11.001.062
1.560.473

10.136.122
12.561.535

864.940

11.001.062

HENSÆTTELSER OG EGENKAPITAL I ALT

30.293.881

29.251.894

PASSIVER I ALT

39.220.357

38.315.334

Afrundingsfejl kan forekomme
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Balance

Forslag til DF2018
I dette tillæg er ikke alle forslag til DF2018 medtaget. Øvrige forslag lægges løbende op og kan ses på prosa.dk/DF2018
Emne: Valg – forslag: 20.01.
Valg af formand
Navn

Afdeling

Niels Bertelsen

ØST

Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 21.01.
Valg af organisatorisk næstformand
Navn

Afdeling

Hanne Lykke Jespersen

VEST

Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 13.01.

Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af formand, organisatorisk
næstformand og politisk næstformand, hovedkassereren,
medlemmerne valgt i lokalafdelingerne, jf. stk. 2, samt et
antal medlemmer valgt på delegeretforsamlingen, således at antallet af delegeretforsamlingsvalgte inkl. 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 minimumstallet nås.
PROSA har for tiden seks lokalafdelinger. Der skal derfor
vælges fem medlemmer ud over formand, to næstformænd
og hovedkasserer.

Fastsættelse af antal og placering af forbundssekretærer
Forslag fra HB:
Antallet af forbundssekretærer sættes til 4 personer:
2 vest for Storebælt og 2 øst for Storebælt.

Navn

Afdeling

Sven Urenholdt Frenzel
Erik Klausen

STUD
Offentlig

Emne: Valg – forslag: 22.01.

Emne: Valg – forslag 26.01.

Valg af forbundssekretærer:
Opstillet til valg af forbundssekretærer

HB-suppleanter
Pt. ingen kandidater.

Navn

Afdeling

Carsten Larsen
Henrik Jacobsen
Morten Rønne

VEST
VEST
ØST

Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 23.01.
Valg til politisk næstformand
Navn

Afdeling

Jan Irgens

ØST

Emne: Valg – forslag 27.01.
Redaktions-/Bladudvalg
Der vælges fire-fem medlemmer til Redaktions-/Bladudvalget
Navn

Afdeling

Michael Harly

ØST

Genopstiller

Emne: Valg – forslag 28.01.
Genopstiller

Emne: Valg – forslag: 24.01.

Vedtægtsudvalg
Der skal vælges fem medlemmer til vedtægtsudvalget
Pt. ingen kandidater.

Emne: Valg – forslag: 29.01.

Valg til hovedkasserer
Navn

Afdeling

Morten Haastrup Gejl

ØST

Emne: Valg – forslag: 25.01.
Antallet af HB-medlemmer
fastlægges i vedtægternes § 12, stk. 1 og 2
således

Forslag

Opstiller
Genopstiller

Opstiller

Valgte revisorer
Der vælges to valgte revisorer
Navn

Afdeling

Carsten Møller Jensen

Offentlig

Genopstiller

Emne: Valg – forslag 30.01.
Suppleanter til valgte revisorer
Der vælges to suppleanter til de valgte revisorer
Pt. ingen kandidater.
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Oversigt over forslag
ordinære delegeretfo
Alle dokumenter vil være i DF-mappen, som udleveres til alle delegerede.
Delegeretforsamlingen starter lørdag 17. november kl. 10.00,
hvor der er indskrivning. Intro for nydelegerede er kl. 10.3011.00 og formøder kl. 11.00-12.00. Selve delegeretforsamling
starter kl. 12.00 i plenum. Vi slutter søndag 18. november
kl. 16.00.
Dette tillæg i Prosabladet nr. 10 er udsendt til medlemmerne
i uge 40, 2018. Forslag mv. lægges løbende på prosa.dk/
DF2018

01. VALG AF DIRIGENTER

01.01 	Forslag til dirigenter på DF2018, fra HB
(Hovedbestyrelsen).

02. VALG AF SEKRETÆRER
02.01

Forslag til sekretærer for DF2018, fra HB.

03. 	FASTLÆGGELSE AF FORRETNINGSORDEN,
DAGSORDEN OG TIDSPLAN
03.01
03.02

Forslag til forretningsorden, fra HB.
Forslag til tidsplan, fra HB.

04. VALG AF DF-UDVALG
04.01
04.02

Valgudvalg.
Økonomiudvalg.

05.	BERETNING FRA HB HERUNDER VEDR.
KONFLIKTFONDEN OG ADVOKATFONDEN
05.01

Beretning for 2017-2018, fra HB.

06. 	BERETNING FRA UDVALG NEDSAT AF
DELEGERETFORSAMLINGEN
06.01
06.02

Beretning fra Redaktionsudvalget
Beretning fra Vedtægtsudvalget

07. 	FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF
REGNSKAB FOR 2016 OG 2017

07.01	Regnskab for PROSA, og bemærkninger
til årsregnskaber for 2016 og 2017, fra
Hovedkassereren.
07.02 Revisorers beretning 2016 og 2017.
07.03 Statsautoriserede revisorers protokoller.

08.	FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF
PROSABLADETS REGNSKAB 2016 OG 2017
08.01

Regnskab for Prosabladet, fra HB.

09.	FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF KON
FLIKTFONDENS REGNSKAB FOR 2016 OG 2017
09.01

Regnskab for Konfliktfonden, fra HB.

10.	FREMLAGGELSE AF ADVOKATFONDENS
REGNSKAB
10.01

Regnskab for Advokatfonden, fra HB.

11.	BEHANDLING AF OG AFSTEMNING OM
INDKOMNE FORSLAG

11.01 	Forslag om ændring af 13, stk. 6, fra HB
11.02	Forslag om retningslinjer for deltagelse i
DF-nedsatte udvalg, fra HB
11.03 Forslag om ændring af §22, stk. 4 og 6, fra HB
11.04 Forslag om ny §22, stk. 7, fra HB
11.05 Forslag om tilføjelse til §25, stk. 2, fra HB
11.06	Forslag til ændring af princip-programmets
pkt. om ligestilling, fra HB

12.	FREMLAGGELSE OG BEHANDLING AF HB´S
FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN
12.01

PROSAs Arbejdsplan 2019-2020, fra HB.

13.	FASTLÆGGELSE AF ANTAL OG PLACERING AF
FORBUNDSSEKRETÆRER
13.01	Fastlæggelse af antallet og placering af
forbundssekretærer, fra HB.

[ 30 ] Prosabladet – DF2018

Forslag

g til PROSAs
orsamling
14.	FASTLÆGGELSE AF KONFLIKTFONDSBIDRAG
14.01	Forslag til Konfliktfondsbidrag for 2019-20,
fra HB.

15.	FASTLÆGGELSE AF BIDRAG TIL
ADVOKATFOND

15.01	Forslag til Advokatfondsbidrag for 2019-20,
fra HB.

16.	FASTLÆGGELSE AF RETNINGSLINJER FOR
ANBRINGELSE AF KONFLIKTFONDENS
MIDLER

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

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

18. NEDSÆTTELSE AF UDVALG

18.01	Redaktions-/Bladudvalgets kommissorium
forelægges, fra HB.
18.02	Vedtægtsudvalgets kommissorium
forelægges, fra Vedtægtsudvalget

19.	FASTLAGGELSE AF BUDGET, KONTINGENT
FOR FØRSTE ÅR SAMT PRINCIPPER FOR
BUDGET OG KONTINGENT FOR ANDET ÅR
19.01 Forslag til budget for 2019, fra HB.
19.02 Forslag til kontingent for 2019, fra HB.
19.03	Forslag til principper for kontingent
fastsættelse og budget i 2020, fra HB.

20. VALG AF FORBUNDSFORMAND
20.01

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

22. VALG AF FORBUNDSSEKRETÆRER
22.01

Kandidatliste til valg af forbundssekretærer.

23. VALG AF POLITISK NÆSTFORMAND
23.01

Kandidatliste til valg af politisk næstformand.

24. VALG AF HOVEDKASSERER
24.01

Kandidatliste til valg af hovedkasserer.

25. VALG AF ET ANTAL MEDLEMMER TIL HB
25.01

Kandidatliste af valg til HB.

26. VALG AF SUPPLEANTER TIL HB
26.01

Kandidatliste til valg af suppleanter til HB.

27. VALG AF REDAKTIONS-/BLADUDVALG

27.01	Kandidatliste til valg af Redaktions-/
Bladudvalg.

28. VALG AF VEDTAGTSUDVALG

28.01	Kandidatliste til valg af Vedtægtsudvalg
(5 pers.)

29. VALGTE REVISORER
29.01

Kandidatliste til valg af valgte revisorer.

30. VALGTE REVISORSUPPLEANTER
30.01	Kandidatliste til valg af valgte
revisorsuppleanter.

31.

Forslag

Kandidatliste til valg af Forbundsformand.

EVENTUELT
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Indkaldelse til PROSAs
ordinære delegeretforsamling 2018
Lørdag den 17. november og søndag den 18. november i København på
Scandic Hotel Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Dagsorden for delegeretforsamlingen
(ifølge vedtægternes § 7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Valg af dirigenter.
Valg af sekretærer.
Fastlæggelse af forretningsorden og tidsplan.
Valg af DF-udvalg.
Beretning fra Hovedbestyrelsen, herunder
vedrørende Konfliktfonden og Advokatfonden.
Beretning fra udvalg.
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens
regnskaber.
Fremlæggelse og godkendelse af Prosabladets
regnskaber.
Fremlæggelse og godkendelse af Konfliktfondens
regnskab.
Fremlæggelse af Advokatfondens regnskab.
Behandling af og afstemning om indkomne forslag.
Fremlæggelse og behandling af HB´s forslag til
arbejdsplan.
Fastsættelse af antal og placering af
forbundssekretærer.
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 til Hovedbestyrelsen jf.
§ 12, stk. 1 og stk. 2.
26) Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen.
27) Valg af Redaktions-/Bladudvalg.
28) Valg af vedtægtsudvalg.
29) Valg af valgte revisorer.
30) Valg af valgte revisorsuppleanter.
31) Eventuelt.

Hovedbestyrelsen

Fotograf: Lars Bertelsen

