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Krav og forventninger til sagsbehandling og politisk arbejde 

5.1.4 
 Er vi gearet til fremtiden?    

  
 

Indledning og notatets opbygning 
Kongressen pålagde i 2019 hovedstyrelsen at udarbejde en konkretisering af 
fælles krav og forventninger til alle niveauer i foreningen til såvel kvalificeret og 
kompetent sagsbehandling som strategisk velfunderet og professionelt politisk 
arbejde.  

Uddybningen og konkretiseringen af fælles krav og forventninger understøtter 
et fælles mål om at sikre medlemmerne mest mulig værdi. Herunder særligt at 
sikre kredsene mulighed for at udføre professionelt strategisk politisk arbejde 
ift. kommunalbestyrelse og forvaltning, understøtte relationen mellem TR og 
medlemmer, deltage i Danmarks Lærerforenings samlede politik- og strategiud-
vikling – samt at sikre et solidt serviceniveau i sagsbehandlingen. 

Hovedstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en række forpligtende målsæt-
ninger for opgaveløsningen i Danmarks Lærerforenings kredse. 

Sagsbehandlingen og den politiske interessevaretagelse centralt i sekretariatet 
følger til enhver tid de politiske prioriteringer på foreningens opgaveområder, 
som fastsættes af den politiske ledelse. Det betyder, at i fald, der overgår sags-
behandlingsområder til centralt hold, vil de beskrevne målsætninger fortsat 
gælde.  

I forhold til det politiske arbejde centralt har der været en særlig opmærksom-
hed på forventninger og krav til hovedstyrelsen, hvilket kommer til udtryk i 
dokumentet fra december 2019 om ’Hovedstyrelsens roller og opgaver’1, som 
er afsæt for hovedstyrelsens arbejde. 

Nærværende notat består af en række overordnede målsætninger, som er kon-
kretiseret og uddybet i underpunkter. Afsættet for konkretiseringen er formåls-
bestemmelserne i foreningens vedtægter § 2, stk. 2. Store dele af indholdet er 
hentet direkte fra de tidligere politisk besluttede dokumenter: ’Danmarks Læ-

                                                   
1 ’Hovedstyrelsens roller og opgaver’ er vedtaget på hovedstyrelsesmødet den 10./11. de-
cember 2019 og udgør grundlaget for hovedstyrelsens arbejde. 
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rerforenings retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet og medlemmernes 
retssikkerhed’ og ’Nødvendige kompetencer for de tillidsvalgte i Danmarks 
Lærerforening’.2 

                                                   
2 ’Nødvendige kompetencer’ er behandlet på hovedstyrelsesmøde 24.-25.september 2013, 
mens ’Danmarks Lærerforenings retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet og medlem-
mernes retssikkerhed senest er redigeret i 2015. 
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Kvalificeret og kompetent sagsbehandling 

Målsætningerne for, hvad der skal til for at levere kvalificeret og kompetent sagsbehandling er 
primært udledt af det politisk besluttede dokument ’Danmarks Lærerforenings retningslinjer 
for sagsbehandlingens kvalitet og medlemmernes retssikkerhed’.  

Sagsbehandling er her defineret ved at være sager/opgaver i direkte relation til personsager - 
altså sager, som vedrører eller rejses af et enkelt medlem eller en flerhed af navngivne medlem-
mer.  

 
Krav og forventninger til kredsen for at kunne levere kvalificeret og 
kompetent sagsbehandling  
 
Målsætninger, som kredsen skal leve op til: 

1) Have den nødvendige indsigt og kompetence til at sikre kvalificeret og 
korrekt sagsbehandling samt medlemsservicering. 

a. Kredsen støtter medlemmer, der har brug for hjælp, ved at del-
tage i nødvendige møder med arbejdsplads, jobcenter kommu-
ne mv. 

b. Kredsen yder det enkelte medlem rådgivning/sparring/ coa-
ching i alle forhold, der vedrører medlemmets arbejdsliv 

c. Alle personer i kredsen, der varetager sagsbehandling, gennem-
går en målrettet sagsbehandleruddannelse og skal være opdate-
rede på gældende retningslinjer og kutymer fx i forbindelse 
med væsentlige ændringer i relevant lovgivning eller aftaler. 
 

2) Kunne levere kontinuitet i sagsbehandlingen. 
a. Kontinuiteten i sagsbehandlingen understøttes via sikring af 

dokumentation og journalisering 
b. Eksempelvis via samarbejde med andre kredse om varetagelsen 

af sagsbehandling, eller ved at sagsområder dækkes af to per-
soner i kredsen. 
 

3) Kunne give korrekte og ensartede svar på ensartede problemer. 
a. Kredsen sikrer, at alle sagsområder kan dækkes. Det tilstræbes, 

at de samme personer varetager sagsbehandlingen over en 
(længere) periode 

b. Det sikres, at der foreligger og arbejdes ud fra klare retningslin-
jer. 
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4) Kunne levere en smidig og hurtig kommunikation om sagen med et 
fyldestgørende svar på henvendelser. 

a. Kredsen behandler eller visiterer alle henvendelser fra med-
lemmer/kredse inden for den pågældende sags nødvendige fri-
ster. Dog bør generelle spørgsmål kunne besvares inden for 2 
arbejdsdage 

b. Kredsen har det nødvendige antal sagsbehandlere samt eventu-
elt nødvendigt administrativt personale til at varetage alle sager, 
som er henlagt til kredsen 

c. Opgaver varetages, hvor det er fordelagtigt i samarbejde 
med/uddelegeres til andre kredse, det forpligtende kredssam-
arbejde eller foreningen centralt. 
 

5) Kunne imødekomme, at medlemmerne kan komme i forbindelse med 
en foreningsrepræsentant på kredsniveau på alle hverdage. 

a. Kredsen er tilgængelig for medlemshenvendelser mindst 30 ti-
mer om ugen placeret på mandage – fredage for at give med-
lemmerne tilstrækkeligt fleksible muligheder for at komme i 
kontakt med kredsen 

b. Medlemshenvendelser kan håndteres såvel fysisk som telefo-
nisk og virtuelt 

c. Hvis kredsen holder lukket i skolernes lukkeperioder, etablerer 
kredsen en ordning, der sikrer, at medlemmerne kan komme i 
kontakt med kredsen. 
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Strategisk velfunderet og professionelt politisk arbejde 

Målsætningerne for, hvad der skal til for at levere strategisk velfunderet og professionelt poli-
tisk arbejde, er primært udledt af det politisk besluttede dokument ’Nødvendige kompetencer 
for de tillidsvalgte i Danmarks Lærerforening’.   

 
Krav og forventninger til kredsen for at kunne udføre et strategisk vel-
funderet og professionelt politisk arbejde 
 
Målsætninger, som kredsen skal leve op til: 

1) Have opdateret viden om og forståelse for foreningens politikker og 
mål både centralt og lokalt på såvel det faglige som uddannelsespoliti-
ske område samt følge med i udviklingen af samfundet generelt. 

a. Kredsen afsætter som minimum, hvad der svarer til et årsværk 
til politisk arbejde 

b. Kredsformanden har et særligt ansvar for ledelse af kredsens 
politisk arbejde, og bruger hovedparten af sin arbejdstid som 
kredsformand herpå  

c. Kredsen har en opmærksomhed på de opgaver, der knytter sig 
til et strategisk og velfunderet politisk arbejde i kredsen, herun-
der på at sikre sig tid og bemanding til at kunne varetage dem. 
 

2) Kunne agere strategisk på baggrund af en opdateret viden samt analy-
ser af såvel de foreningsmæssige som de lokalpolitiske forhold. Det in-
debærer bl.a. at udvikle politikker og drive en udviklingsproces af fag-
lig, pædagogisk, organisatorisk og politisk karakter, herunder at identi-
ficere nye muligheder og håndtere situationer og problemer på kompe-
tent og kvalificeret vis. 

 
3) Have tilstrækkelig forståelse for den kommunale beslutningsproces og 

de økonomiske rammer til at kunne deltage i beslutningsprocessen og 
opstille relevante selvstændige forslag, herunder om økonomiske for-
hold.  

a. Kredsen er en aktiv del af den kommunale skoleudvikling og 
tager selvstændige initiativer, som har til formål at påvirke de 
kommunalpolitiske beslutninger.  
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4) Opbygge og vedligeholde et relevant og tilstrækkeligt netværk af sam-
arbejdspartnere, lokalpolitikere og øvrige relevante eksterne aktører, 
herunder den lokale presse. 

a. Kredsen samarbejder med øvrige lokale faglige organisationer, 
bl.a. i regi af FH. 

 
5) Have en detaljeret viden om alle de aftaler/regler, der gælder for kred-

sens medlemsgrupper og kunne agere i forhold hertil, herunder kunne 
indgå klare aftaler, der fremmer medlemmernes behov og interesser. 
 

6) Sikre en forsat uddannelse af TR’erne på de enkelte arbejdspladser, så 
de har relevant viden samt kompetencerne til at løfte deres opgaver. 
Kredsen skal desuden være TR’s og AMR’s tætte sparringspartner. 

a. Kredsen holder minimum 10 årlige møder med TR om TR’s 
opgaver og øvrig relevant information 

b. Kredsen understøtter TR i involverende arbejde på arbejds-
pladsen og sikrer aktiviteter for og kontinuerlig uddannelse af 
TR 

c. Kredsen sikrer aktiviteter for og kontinuerlig uddannelse af 
DLF’s AMR. 

 
7) Være bindeled mellem TR/medlemmer og hovedforening. 

a. Som en forudsætning for strategisk velfunderet og professio-
nelt politisk arbejde, sikrer kredsen input fra medlemmerne og 
sørger for nærværende kommunikation til medlemmerne om 
politiske tiltag – fx via deltagelse i Faglig Klub 

b. Kredsen tilstræber - som minimum - at lave ét årligt fagpolitisk 
arrangement for medlemmerne 

c. Kredsen indgår i politikudvikling på tværs af kredse i det for-
pligtende kredssamarbejde og i foreningens samlede politikud-
vikling. 

 
8) Have fokus på, at der kan rekrutteres kvalificerede kandidater til kreds-

styrelsen samt til TR posterne. 
 

9) Tilbyde uddannelse og videreuddannelse til kredsstyrelsens medlem-
mer, som understøtter, at de kan løfte opgaven som lokalpolitisk inte-
ressevaretagere.  

a. Kredsen sikrer aktiviteter og kontinuerlig uddannelse af kreds-
styrelsens medlemmer 

b. Kreds har en løbende opmærksomhed på uddannelse af kreds-
formanden. 

 

10) Sikre tilstrækkelig, tilgængelig og målrettet kommunikation til med-
lemmer, tillidsvalgte, interessenter og omverden. 
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