
 I sekretariatet har en del medarbejdere forladt jobbet og en ny
ledelsesstruktur med en række nye direktører og ledere er under opbygning,
hvilket gør at retningen for sekretariatets arbejde ikke er klar og fastlagt.

 Selve organisationen er under forandring med et igangværende
strategiarbejde og et arbejdende organisationsudvalg.

 Endelig må afdelingerne erkende, at de mangler at kunne stille med et reelt
mod- og medspil i arbejdet med systemerne, idet de netværk, som skulle
sparre med sekretariatet, kommunikationsnetværket og WEB-redaktørernes
netværk ikke fungerer som sådan.

På den baggrund fik deltagerne i mødet en lang og konstruktiv dialog, hvor mange 
elementer blev vendt og enkelte løst og for andre blev der fremlagt nogle ideer til 
hvordan vi i sekretariatet/i afdelingerne håndterer ønsker/udfordringer. 

En række emner blev mødedeltagerne enige om at adresse til HB eller 
Organisationsudvalget til viderebehandling i det igangværende 
organisationsudviklingsarbejde herunder: 

 Vi ønsker at der etableres et egentligt rådgivende organ til sparring med
sekretariatets IT-afdeling. Rådet skal sparre/høres i forbindelse med ønsker til
og fremtiden for og ændringer i DNs IT-systemer/organisationens IT-strategi.
Formålet er at få belyst afdelingernes ønskede og forventede anvendelse og
brug af systemerne på et så tidligt tidspunkt som muligt. Til gengæld vil
netværket bistå i forbindelse med test af kravspecifikationer og tidlige og
endelige versioner af systemerne.

BILAG 10-1

Forslag om etablering af IT-råd 

Repræsentanter fra afdelingerne, Michael Løvendal Kruse, DN Stevns og Rolf 
Lehrmann, DN Sorø foreslår at der etableres et egentligt IT-råd, som skal rådgive og 
sparre med ledelsen og IT-afdelingen i DNs sekretariat. 

Rådet foreslås baseret på et revitaliseret netværk, IT-netværket, som bygger på 
WEB-redaktørernes netværk og det hensygnende Kommunikationsnetværk. 

Baggrund 

I referatet fra HB-mødet d. 6. december 2019 under punkt 8. ’Evaluering af REP’ 
fastslår HB: 

” HB besluttede at bede sekretariatet om et oplæg til adressering af 
Repræsentantskabets bekymring inden for IT-området og melde tilbage til 
Repræsentantskabet, hvad der påtænkes gjort.” 

Med baggrund i repræsentantskabets bekymring havde repræsentanter for WEB-
redaktør netværket i DN, Michael Løvendahl Kruse, DN Stevns og Rolf Lehrmann, DN 
Sorø den 24. januar 2020 et møde med IT-afdelingen i DNs sekretariat, 
repræsenteret ved teamleder og databasemanager Ulla Kjær, 
organisationskonsulent Thomas Eriksen, It/digital-chef Allan Nyhus. 

Formålet var at få en dialog om anvendelsen nu og i fremtiden af IT i DN. 

Af noterne fra mødet fremgår det, at arbejdet med IT i afdelingerne er udfordret: 



 Afdelingerne ønsker, at der i DNs sekretariatet afsættes ressourcer til en 
løbende information om alle ønsker, ændringer og udeståender i forbindelse 
med IT-systemerne, meget gerne via ovenstående råd. 

 Afdelingerne ønsker, at der i DNs sekretariat afsættes ressourcer til at 
gentænke afdelingernes rolle i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer, evt. gennem etablering af en ’tvungen’ medlemsansvarlig i hver 
DN afdeling, med adgang til diverse støttemateriale omkring 
medlemshvervning/medlemsfastholdelse. 

 Podio er det system, som alle i afdelingerne og i sekretariatet bør bruge i det 
mindste til håndtering og behandling af de mange sager vi modtager fra 
myndighederne. Vi er i afdelingerne meget usikre på, hvor mange afdelinger 
og hvor mange i sekretariatet, netværkene o.lign., som faktisk anvender 
systemet til dette brug. Det bør sikres, at der følges tæt op på brugen af alle 
DNs IT-systemer fra ledelsen, HB, repræsentantskabet o.lign., så der evt. kan 
tages aktion for at få optimeret brugen. 

 IT-systemerne og #SoMe platformene skal gerne håndteres som 2 dele af 
samme sag, nemlig intern og ekstern kommunikation, så vi ønsker, at der 
skabes en fælles organisation, såvel i afdelingerne som i sekretariatet, som 
håndterer begge dele. 

 

Rolf Lehrmann, DN Sorø 

Sorø d. 10. februar 2020 
 

 

 


