DJØF OFFENTLIG
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. MARTS 2021

Ref. ALS/-

Beslutningsreferat af Djøf Offentligs digitale repræsentantskabsmøde afviklet
via Zoom torsdag den 18. marts 2021 kl. 11.30-13.50
På repræsentantskabsmødet deltog ved mødets start 120 medlemmer af Djøf Offentlig, som fordelte sig med hhv 53 og senere 54 repræsentanter, 3 personlige
suppleanter med stemmeret, 11 suppleanter uden stemmeret og 52 tillidsrepræsentanter.
Ad dagsordenens pkt. 1. Åbning af repræsentantskabet
Formanden, Sara Vergo, bød velkommen.
Ad dagsordenens pkt. 2. Valg af dirigent
Formanden foreslog, advokat Jacob Goldschmidt fra Sirius Advokater som dirigent.
Jacob Goldschmidt blev valgt som dirigent uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet. Dirigenten
oplyste, at ved skriftlige afstemninger modtager de stemmeberettigede en mail
med link til afstemning via Survey Xact.
Ad dagsordenens pkt. 3. Bestyrelses beretning
Formanden aflagde mundtligt beretning.
Herefter drøftede repræsentantskabet formandens mundtlige beretning. Under
drøftelsen tog følgende ordet:


Mette Hvid Johannesen, Aarhus Kommune



Nina Palesa Bonde, Københavns Byret



Morten Søndergaard Thomsen, Skatteankestyrelsen



Peter Hansen, Region Midtjylland



Laura Hoffmann, Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets departement



Sophie Thorup, Energistyrelsen

Talerne udtrykte ros til bestyrelsen og formandens arbejde, herunder tilfredshed
med at Djøf var gået ind i debatten om arbejdspresset i statsadministrationen, og
takkede for en fin beretning. Derudover omhandlede talerne TR-arbejdet og medlemsaktiviteter, Djøfs mulighed for at gå ind i arbejdet med Pride-week, Djøfs kontingentstruktur, bestyrelsesvalget i P+, arbejdspresset og behovet for en videns-
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bank/værktøjer for tillidsrepræsentanter mhp. at kunne gå i dialog og forhandle
gode lokalaftaler hjem til medlemmerne om arbejdstid, fleksibilitet, hjemmearbejde
m.v.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet tog beretningen til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 4. Orientering om forbundskontingentets anvendelse,
forhandlingsfondens regnskab, fastsættelse af kontingent til foreningen og
bidrag til forhandlingsfonden
Djøfs adm. direktør Tomas Therkildsen orienterede om forbundskontingentets anvendelse, forhandlingsfondens regnskab samt fastsættelse af kontingent til foreningen og bidrag til forhandlingsfonden.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet tog forelæggelsen af regnskabet til
efterretning, samt at de stemmeberettigede efter skriftlig afstemning på Survey
Xact enstemmigt tiltrådte et uændret kontingentet til delforeningen på kr. 0,00 samt
uændret bidrag til forhandlingsfonden på kr. 40,00 for fultidsansatte og kr. 15,00 for
deltidsansatte i kvartalet.
Ad dagsordenens pkt. 5. Valg af revision
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens indstilling om genvalg af revisionsfirmaet
PricewaterhoouseCoopers og valg af Merete Eldrup.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet uden bemærkninger tiltrådte bestyrelsens indstilling.
Ad dagsordenens pkt. 6. OK21
Formanden fremlagde resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2021 og bestyrelsens anbefaling om at stemme ja til resultatet.
Herefter drøftede repræsentantskabet resultatet af overenskomstforhandlingerne
2021. Under drøftelserne tog følgende ordet:
•

Thomas A. Christensen, Københavns Kommune,

•

Trine Hasselström, Fødevarestyrelsen,

•

Erik Vind Frost, Miljøstyrelsen,

•

Ditte Nissen Lund, Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

•

Nina Palesa Bonde, Københavns Byret,

•

Peter Hansen, Region Midtjylland,

•

Sophie Thorup, Energistyrelsen,

Talerne omhandlede kravene til fleksibilitet, behov for i overenskomstsammenhæng at beskytte seniorer i forbindelse med afsked, ændring af optjenings- og
afviklingsreglerne for de særlige feriedage, så de kommer i overensstemmelse
med ferielovens regler, opmærksomheden på størrelsen af skævdeling til fordel for
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andre faggrupper og behovet for at fastholde kravet om procentuelle stigninger og
ikke kronestigninger, så reallønnen sikres for alle, overenskomstens længde, bevarelse af reguleringsordningen, de store lønforskelle mellem stat, kommuner og
regioner.
Efter skriftlig afstemning på Survey Xact oplyste dirigenten, at der ud af 57 stemmeberettigede var 52 repræsentanter, der stemte ja til overenskomstresultatet, 1
der stemte nej, og 2 der stemte blankt. Dermed kunne det konstateres, at 2 repræsentanter undlod at stemme.
Dirigenterne konstaterede, at repræsentantskabet havde tilsluttet sig bestyrelsens
indstilling om at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK21-resultatet.
Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt
Sophie Thorup, Energistyrelsen, foreslog, at sekretariatet fremover planlagde TRmøder om overenskomstresultatet forud for påbegyndelse af urafstemningen. I år
er der aftalt morgenmøder for tillidsrepræsentanter den 23. eller 24. marts om hhv.
OK21-resultaterne i kommuner/regioner og staten samtidig med at urafstemningen
starter den 19. marts.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet og oplyste, at urafstemningen
af OK21-resultatet vil blive sendt pr. mail til Djøf Offentligs medlemmer i morgen
den 19. marts med henblik på at kunne stemme helt frem til den 7. april, kl. 12.

Godkendt af dirigenten Jacob Goldschmidt den 24. marts 2021

Jacob Goldschmidt [e-signatur]
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