
Bilag 3.3.  PFUs fremtid og formandens fremtidige rolle 

Et møde 1.6 diskuterede PFU følgende spørgsmål 

Er der fortsat brug for faste vedtægtsbundne faglige udvalgt til at understøtte HB og sekretariatets 
arbejde?

• Sekretariatet er i dag meget større end da de faglige udvalg blev nedsat

Er det et demokratisk problem for foreningen, at udvalgenes formænd er fuldgyldige medlemmer 
af Hovedbestyrelsen (HB) og dermed giver mindre plads til repræsentanter/formænd fra DN’s 
afdelinger? 

Er der i HB brug for den faglighed som de faglige udvalgsformænd? 

• Sekretariatet bidrager med faglighed til HB – gennem forberedelse af dagsorden og fremlæggelser på 
HB møder er der brug for mere kunne man spørge

Kan HB arbejde understøttes på andre og /eller supplerende måder?  

• I dag sker det hovedsagelig gennem de faglige de faglige udvalg og sekretariatet 
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PFUs rolle og arbejdstilgang

• Et rådgivende udvalg først og fremmest i forhold til sekretariatet og de mange sager 
mv de håndterer – både lokale og nationale sager . Hermed er understøttelsen af HB’s
arbejde primært indirekte, dvs linket mellem HB og PFU sker gennem sekretariatets input til 
HB

• Formanden bringer selvfølgelige også input med fra PFU til HB

• Dagsordenen 

• Sekretariatet sammensætter en dagsorden i forhold til aktuelle lokale/nationale 
problemstillinger samt aktuelle spørgsmål/emner rejst af Repræsentantskabet og HB  

• Dagsordenen suppleres med problemstillinger eller emner, som PFU gerne vil bringe til 
DN’s opmærksomhed

• Vores fagfelt er relativt veldefineret og vi har en relativ fælles opfattelse af hvad 
planlægning kan og skal 

• Det er vigtigt for udvalgets virke at der i udvalget er repræsenteret viden og erfaring fra 
både praksis og universitetsverden. Balance mellem seniorer og erhvervsaktive 
medlemmer er central

• Rekruttering: Det har og kan være svært at rekruttere erhvervsaktive medlemmer og 
fastholde dem   



Er der fortsat brug for faste vedtægtsbundne faglige udvalgt 
til at understøtte HB og sekretariatets arbejde?

Selvom sekretariatet er blevet større, er der få medarbejdere (1½) der 
arbejder med planområdet. Udvalget og udvalgets sekretær derfor enig om 
at PFU forsat er relevant, fordi udvalget udgør en vigtig sparringspartner i 
forhold til sekretariatet 

På planområdet er ad hoc udvalg er ikke egnede, i det sådanne udvalg ikke 
vil kunne opfylde behovet for løbende sparring 

• Det er tidskrævende at indkalde ad hoc udvalg

• Kan man overhoved mobilisere fagfolk til at sidde i ad hoc udvalg – uden betaling? 

• Hvilke konsekvenser har det hvis DN skal til at betale sig fra sådanne ydelser i større 
omfang?

Hvad motivere medlemmer til at sidde i udvalget 

• Man får indflydelse på DNs virke, får ny viden på området, + netværk. Det sidste vil  
forsvinde ved ad hoc udvalg..
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Er det et demokratisk problem for foreningen, at udvalgenes formænd 
er fuldgyldige medlemmer af Hovedbestyrelsen (HB) og dermed giver 
mindre plads til repræsentanter/formænd fra DN’s afdelinger? 

• Udvalget anerkender problemstilling – men påpeger at formændene jo er 
valgte

• Principielt kan formanden undværes i HB  - viden fra PFU tilgår først og 
fremmest sekretariatet 

Men et evt. demokratiske problem bør afvejes i forhold til de fordele er der 
ved at have udvalgsformændene med i HB

• Udvalgsformændene repræsenterer en ‘faglig –faglighed’ og hermed en faglig tyngde

• Gennem den rolle – har de også en form for kontrolrolle i forhold til at DN’s politikker 
bliver baseret på et fagligt grundlag og ikke ren ideologi

• At der sidder denne ‘faglig –faglighed’ i HB  kan også ses strategisk – medvirker til at 
vise omverdenen at foreningens politikudformning er fagligt funderet – dette kan 
måske bruges mere strategisk i forhold den kritik f.eks. har været af at præsidenten 
kan være farvet af hendes tidligere partipolitiske tilhørsforhold    
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Fremtiden…..

• Ad hoc udvalg er ikke løsningen hvis rollen som løbende sparringspartner 
for sekretariatet skal bibeholdes – vi er opmærksom på at de faglige 
udvalgt fungere forskelligt og at der kan være behov for andre løsninger 
her

• Kan HB og sekretariatet i højere grad tilegne sig ny viden sammen – f.eks. I 
form af fælles workshop med deltagelse af eksterne ‘fagpersoner’
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Udvalges medlemmer pt

Pensionister

Axel Bendtsen, Henrik Præstholm, Peder Agger, Ole Damsgaard 

Erhvervsaktive

Lone Kristensen, Keld Koustrup Sørensen, Jens Erik Larsen, Mette 
Bahrencheer,  Michael Nørgaard og Susanne Ogstrup 
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