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Overvejelser om, hvilke konkrete opgaver der både økono-
misk, rationelt og politisk hensigtsmæssigt kan samles 
centralt 

5.1.5 
Er vi gearet til fremtiden? 

 
Kongressen 2019 pålagde med kongresvedtagelsen ’Er vi gearet til fremtiden?’ 
hovedstyrelsen ”at afdække, hvilke konkrete opgaver der både økonomisk rati-
onelt og politisk hensigtsmæssigt kan samles centralt”.  
 
Formålet med en sådan afdækning er helt overordnet at sikre, at foreningens 
samlede ressourcer udnyttes til størst mulig gavn for medlemmerne. Ved at 
flytte opgaver fra kredsene kan der frigøres ressourcer lokalt til lokalpolitisk 
interessevaretagelse, understøttelse af tillidsrepræsentanternes arbejde, til kred-
senes og tillidsrepræsentanternes medlemsinvolverende arbejde og til deltagelse 
i foreningens samlede politik- og strategiudvikling.  
 
Mange kredse oplever, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at varetage alle 
opgaver og at der ikke er udsigt til, at der bliver flere ressourcer og/eller færre 
opgaver i fremtiden. De ovenfor nævnte opgaver har stor værdi for foreningen, 
og de varetages bedst af det lokale niveau, da personlige relationer og lokalt 
kendskab er afgørende for succes.  
 
Der er to typer opgaver, der vil kunne centraliseres: 
1) administrative/understøttende opgaver og 
2) sagsbehandling ift. enkelte medlemmer/medlemsgrupper.  
 
Nedenfor er en ikke udtømmende liste af opgaver, som vil kunne centraliseres 
på forsøgsbasis/som pilotprojekt i enkelte kredse. I forhold til de forslag, hvor 
der sigtes mod bedre aftaler mht. pris/vilkår, vil effekten være størst, når/hvis 
alle kredse omfattes.  
 
Det skal bemærkes, at de oplistede opgaver er udvalgt med afsæt i et skøn. Der 
foreligger således ikke konkrete beregninger på, hvor meget en centralisering af 
opgaverne forventes at medføre i besparelser. 
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Der er følgende forslag, der uddybes nedenfor:  
 
Administrative/understøttende opgaver:  

1. Investeringsbistand 
2. Indkøb af el 
3. Forsikringer 
4. Pensionsaftaler 
5. Internetforbindelser, trådløst net og telefoniløsninger 
6. Indkøb af licenser  
7. Indkøb af multifunktionsmaskiner (kopi og print) 
8. Bogholderifunktioner. 

 
Sagsbehandlingsopgaver: 

I. Rådgivning om tjenestemandspension 
II. Rådgivning af TR og medlemmer på SOSU-skolerne 

III. Sociale sager. 

 

Administrative/understøttende opgaver 
 

1. Investeringsbistand 
Kredsene varetager i dag deres egne investeringer, og mange kredse har store 
beløb placeret på bankindestående. 
  
Foreningen kunne give vores investeringsrådgiver til opgave at finde billige, 
passive investeringsforeninger med høj ESG standard (Environmental, social 
and governance), som samtidig overholder vores øvrige etiske regler, der kunne 
tilbydes kredsene. 
  
Fordelen vil være, at det vil lette kredsenes opgave omkring placering af ledig 
likviditet og samtidig forbedre afkastet heraf. 
 
Ulempen kan være, at værdien af formuen vil stige og falde i større omfang end 
i dag. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker.  
 
Forslaget medfører en begrænset udgift forbundet med ydelsen fra vores inve-
steringsrådgiver.  
 

2. Indkøb af el 
Indkøb af el håndteres af den enkelte kreds, og udgiften er relativt beskeden. 
Der kunne i stedet indgås en samlet aftale på tværs af kredse, DLF og Sinatur.  
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Fordelen er en bedre mulighed for at opnå optimale priser samt større fokus på 
grøn energi og bæredygtighed.  
  
Centralt køber foreningen i dag kun ”grøn-strøm/vindmøllestrøm” i samarbej-
de med Sinatur og opnår pæne rabatter samtidig med fastholdelse af vores 
grønne profil. 
 
Der er ikke umiddelbart nogen ulemper forbundet med forslaget. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker.  
 
Ændringen kræver, at der indsamles data om forbruget i kredsene, inden der 
indledes forhandlinger.  
 
Desuden skal der formodentlig laves en tilslutningsaftale med hver enkelt 
kreds, da de er selvstændige juridiske enheder. 
 

3. Forsikringer 
Kredsene tegner i dag egne forsikringer, og de fleste har sandsynligvis LB som 
forsikring. 
 
Der kan i stedet indgås en samlet forsikringsaftale for kredsene, foreningen 
centralt og Sinatur.  
 
Fordelen er, at der kan opnås bedre priser og dækning på grund af volumen. 
Der er ikke umiddelbart ulemper forbundet med forslaget. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker.  
 
Forslaget kræver samarbejde med en forsikringsmægler, der indhenter tilbud fra 
flere forsikringsselskaber, hvilket der vil være en udgift ved. Det kræver desu-
den, at der indsamles viden om de nuværende forsikringer og priser i kredsene. 
 

4. Pensionsaftaler 
Kredsene tegner i dag egne pensionsaftaler med selskaber, eller pensionen ad-
ministreres af den enkelte medarbejder. 
 
Der kan i stedet indgås en fælles pensionsaftale for alle ansatte i kredsene. 
 
Fordelen er, at det med stor sandsynlighed vil forbedre de ansattes pensionsvil-
kår enten i form af lavere administrationsomkostninger, bedre forsikringsbetin-
gelser eller andet. 
Der er ikke umiddelbart ulemper forbundet med forslaget. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker.  
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Ændringen kræver en beslutning om, at alle ansatte er omfattet af en fælles 
pensionsaftale, uanset hvor stor hensættelse der er aftalt ved den enkelte ansæt-
telse.  
 
Inden igangsættelse kan man med fordel indhente data om de nuværende vil-
kår. Herudover vil opgaven med indsamling af data og budrunde med pensi-
onsselskaber skulle foretages af en pensionsmægler, hvilket der vil være en ud-
gift forbundet med. 
 
Forslaget kan gennemføres i enkelte kredse, men så er det usikkert, hvor stor 
effekt aftalen kan få. 
 

5. Internetforbindelser, trådløst net og telefoniløsninger 
Kredsene sørger i dag selv for indkøb af internetforbindelser og telefo-
ni/omstillingsløsninger. Derudover er kredsene også i de fleste tilfælde ansvar-
lige for trådløst net på kredskontorerne. 
 
Styringen af dette område kan fremadrettet forankres i afdelingen Digitalisering 
og IT (DIT) i sekretariatet.  
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker. 
 
Internetforbindelser 
En fælles aftale om internetforbindelser vil frigive ressourcer i kredsene, som 
undgår selv at skulle forholde sig til aftale- og leverandørstyring.  Samtidig vil 
en samlet aftale åbne mulighed for, at DLF som helhed kan opnå lavere priser. 
Supporten i forbindelse med netværksproblemer i kredsene vil ligeledes blive 
forbedret, da fejlsøgning i dag vanskeliggøres af, at kredsen selv har ansvaret 
for aftalen. 
 
Forslaget understøtter også muligheden for at højne internetsikkerheden i kred-
sene, da alle vil anvende samme løsning. Dermed styrkes ligeledes muligheden 
for fælles sikkerhedsløsninger i forhold til internetadgang – et område som er 
meget vanskeligt at håndtere individuelt i kredsene. 
 
Forslaget vil desuden skabe bedre mulighed for løbende forbedringer i inter-
nethastigheder, efterhånden som internetudbyderens infrastruktur gør det mu-
ligt. 
 
Ulempen er, at selvom en aftale samlet set vil medføre lavere priser, så kan 
enkelte kredse opleve en højere pris, ligesom det kan tage noget tid at få opsagt 
og omlagt eksisterende aftaler. 
 
Telefoni- og omstillingsløsninger 
Flere kredse køber i dag også telefoni og omstillingsløsninger, som ofte, i for-
bindelse med implementering, kræver ændringer i netværksopsætning og øvrige 
tekniske ændringer/integrationer. Det medfører dels et ressourceforbrug i DIT, 
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dels også behov for individuelle sikkerhedsmæssige vurderinger i forhold til 
løsningerne. Kredsene har som følge heraf forskellige løsninger, hvilket medfø-
rer, at central support ikke er mulig. 
 
Ved at etablere en fælles telefoniløsning, som kredsene kan gøre brug af, opnås 
mulighed for central support samt eventuelt mulighed for at integrere telefoni-
løsningerne med de nye muligheder, som Office365 (Skype/Teams) åbner op 
for. Endelig vil en central telefonløsning også åbne mulighed for eventuelt at 
integrere telefoni på tværs af kredsene. 
 
Trådløst internet 
De fleste kredse har i dag ansvaret for deres trådløse net. Dette er et område 
der, ligesom internetadgang, kræver stor sikkerhedsmæssig bevågenhed. De 
eksisterende løsninger lever ikke i alle tilfælde op til gældende sikkerhedsstan-
darder på området. Derfor vil det være nærliggende også at skabe fælles løsnin-
ger på dette område, på lige fod med internetforbindelserne, for der igennem 
samlet set at opnå et højere sikkerhedsniveau. 
 
Ud over det sikkerhedsmæssige aspekt vil der også være en økonomisk fordel i 
at sikre fælles indkøb af hardware til trådløst internet 
 

6. Indkøb af licenser 
Kredsene er i dag til dels selv ansvarlige for indkøb af licenser. Windows og 
Office365 licenser indkøbes og administreres i dag centralt, medens øvrige 
licenser, som anvendes på kredsenes pc’er, indkøbes lokalt. 
 
Indkøb af licenser kan samles centralt.  
 
Forslaget frigiver ressourcer i kredsene, da de undgår selv at skulle forholde sig 
til indkøb og licensstyring. Fordelene er desuden, at der opnås bedre licenssty-
ring og dermed større sikkerhed for, at licensaftaler ikke overtrædes. Der er 
desuden god synergi mellem at håndtere indkøb og installation af pc’er og sam-
tidig styre de licenser, som lægges på. Ved en central styring af indkøb og in-
stallation sikres det også, at software opdateres løbende, når der kommer nye 
versioner af produktet. 
 
Endelig vil samlet indkøb af licenser ofte betyde lavere priser som følge af en 
større samlet indkøbsvolumen. Som følge heraf bør kun standardsoftware, som 
anvendes i større omfang på tværs af kredsene, overgå til centralt indkøb. Helt 
specifikke lokale behov bør stadig dækkes ved indkøb i kredsen - dog bør in-
stallation af software stadig ske i samarbejde med DIT. 
 
Ulemper kan være, at kredsene ikke altid kan vælge præcis det produkt, de øn-
sker, men må vælge den standard, der kan leveres på de aftaler, som er indgået. 
Det kan desuden tage noget tid at få opsagt eventuelle nuværende aftaler og 
omlægge dem til en fælles aftale. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker. 
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7. Indkøb af multifunktionsmaskiner (kopi og print) 
Kredsene er i dag selv ansvarlige for indkøb af multifunktionsmaskiner, men 
det er muligt fremadrettet at samle indkøb centralt på en fælles aftale. 
  
Forslaget frigiver ressourcer i kredsene, da de undgår selv at skulle forholde sig 
til indkøb og aftalestyring. Samtidig sikres muligheden for en mere økonomisk 
attraktiv aftale, baseret på et større fælles indkøb i DLF. 
 
Der er desuden god synergi mellem dette forslag og forslaget om, at det lokale 
netværk i kredsene ligeledes styres centralt, idet det vil lette installation og fejl-
søgning af multifunktionsmaskinerne. 
 
Ulemper kan være, at kredsene ikke altid kan vælge præcis det produkt, de øn-
sker, men må vælge den standard, som kan leveres på de aftaler, som er indgå-
et. Det kan desuden tage noget tid at få opsagt nuværende aftaler og flytte dem 
til en fælles aftale. 
 

8. Bogholderifunktioner 
Kredsene er selvstændige juridiske enheder, der pt. varetager alle bogholderi- 
og regnskabsmæssige funktioner. Det indebærer, at der anvendes forskellige 
bogholderiløsninger. Kontoplanerne er ikke nødvendigvis opbygget ens, og der 
er ikke en ensartet bogføring i kredsene. Det vanskeliggør sammenligning og 
erfaringsudveksling kredsene imellem. 
 
De funktioner, der normalt varetages af kredskassereren og i mange tilfælde en 
administrativ medarbejder, er opgaver som: 
 

• Finansbogføring som omfatter al bogføring til brug for regnskabsrap-
portering, økonomisk overblik, rapportering mv. 

• Kreditorstyring som omfatter kontakt med leverandører, godkendelse 
af fakturaer og betaling heraf 

• Debitorstyring som omfatter opkrævning for ydelse, som eksterne skal 
betale 

• Lønstyring som omfatter løn, honorarer, pensionsordninger, sociale 
ydelser, feriepenge, skatteindberetning mv. for lokalt ansatte og valgte 

• Likviditetsstyring sker ud fra budgettering, hvor der dannes et overblik 
over, hvilke midler der skal være til rådighed for at kunne klare de lø-
bende betalinger. Herunder placering af ledig likviditet 

• Hjemtagelse af Akut-Fondsmidler i forbindelse med TR-aktiviteter. 

 
Den lokale varetagelse sikrer kredsen stor indsigt i kredsens økonomi, men det 
er også en sårbar funktion, når der sker skift på kredskassererposten, eller hvis 
den administrative medarbejder eller kassereren bliver sygemeldt. For at have 
det rette økonomiske overblik er det vigtigt med en høj grad af økonomisk 
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indsigt, og skift på posten kræver nogen oplæring for at sikre dette. Samtidig 
tager kassererposten en del ressourcer, der med fordel kunne frigøres til politi-
ske aktiviteter. 
 
Sekretariatet har i dag ikke adgang til de lokale kredsregnskaber, med undtagel-
se af at regnskaber kan hentes fra kredsenes hjemmeside. Da bogføringen ikke 
håndteres ens, er det vanskeligt at sammenligne kredsene, beregne nøgletal og 
kunne rådgive om, hvorfor nogle kredse klarer sig bedre økonomisk.  
 
Ved samling af økonomifunktionerne centralt eller i nogle administrative fæl-
lesskaber vil bogholderifunktionen kunne professionaliseres og ensrettes, så der 
anvendes en fælles kontoplanopbygning med ensartede regler for bogføringen. 
Det vil give foreningen indsigt i den samlede økonomi lokalt såvel som centralt 
og dermed give mulighed for en bedre økonomisk rådgivning af kredsene, hvis 
man måtte ønske dette. 
 
En centralisering vil frigøre ressourcer lokalt, men samtidig medføre behov for 
flere ressourcer centralt. Med det nuværende ERP-løsning (økonomisystem 
Microsoft Dynamics AX) vil en centralisering af finans, kreditor og debitor 
kunne håndteres uden licensmæssige problemer. Det skal dog bemærkes, at 
sekretariatet står over for at skulle skifte ERP-løsning inden for de næste 1-3 år, 
og afhængig af løsningvalg kan det have licensmæssige konsekvenser. 
 
Sekretariatets lønsystem er ved at blive flyttet til Lessor Løn, og en flytning af 
kredsopgaven på dette område vil kun have mindre virkning på licensudgifter-
ne, men også her vil det givet kræve flere ressourcer centralt. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’En sund økonomi centralt såvel som lo-
kalt’. Der er ingen modstrid ift. de øvrige pejlemærker. 
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Sagsbehandlingsopgaver 
 

I. Rådgivning om tjenestemandspension 
Pr. 27. maj 2020, er der 1.898 aktive tjenestemænd i fraktion 1 og 2. Det bety-
der, at mange kredse oplever at have få eller ingen tjenestemænd at rådgive i 
forhold til pension. Det må forventes, at dette sagsområde forsvinder indenfor 
en årrække. 
 
Opgaven vil med fordel kunne centraliseres, da sekretariatet rummer den nød-
vendige ekspertviden på området og løbende bliver opdateret på denne viden. 
Desuden vil det skabe plads til andre vigtige sagsområder i den uddannelse, 
som kredsenes sagsbehandlere modtager, da rådgivning om tjenestemandspen-
sion fortsat er et obligatorisk emne på disse kurser.  
Endeligt vil det medføre en mindre opgavereduktion i kredsene. 
 
En centralisering vil tale ind i pejlemærket om ’Lige adgang til ydelser og kvali-
tet i sagsbehandlingen for alle medlemmer’, men vil udfordre pejlemærket om 
’Nærhed’. For at sikre tilstrækkelig nærhed kan centraliseringen ske således, at 
kontakten mellem medlemmet og sekretariatet sker via kredsen, og at kredsen 
orienteres om sekretariatets sagsbehandling.  
 
Sekretariatet har i dag de fornødne kompetencer til at kunne varetage opgaven. 
 

II. Rådgivning af TR og medlemmer på SOSU-skolerne 
SOSU-området: SOSU-skolerne er kredshenførte, og der er omkring 250 med-
lemmer (tallet er ikke opdateret med ergoterapeuter, fysioterapeuter og jorde-
mødre). Geografisk ligger SOSU-skolerne spredt med repræsentation i alle 5 
regioner. Medlemmer er i dag henført til den kreds, hvor skolen har registreret 
sit CVR-nummer. SOSU-skolerne var tidligere organiseret af Formidlerne, hvor 
delegationen internt var anderledes end i DLF, og af disse historiske årsager har 
foreningens tillidsrepræsentanter aftaleretten for Ny Løn-forhandlingerne på 
skolerne. 
Der er i dag ni faglige organisationer, der organiserer undervisere og vejledere 
på SOSU-skolerne, og der er på skolerne et meget tæt samarbejde mellem til-
lidsrepræsentanterne fra de forskellige organisationer.  
 
SOSU-området udgør en mindre del af sagsbehandlingen, hvorfor det kan være 
vanskeligt at opbygge ekspertise og rutine i kredsene.  
 
En måde at styrke kredsenes arbejde på med henblik på mere professionel 
sagsbehandling samt fastholdelse af nærhed til medlemmerne er at etablere et 
fagligt netværk fælles for de berørte kredse med SOSU-skoler, der faciliteres af 
sekretariatet centralt. I denne organisering har kredsene fortsat rollen som bi-
siddere og som lokal forankring, der bl.a. også hurtigt kan komme ud på en 
skole. 
 
Fordelene ved modellen er, at den vil sikre lokal viden og fokus på arbejdet 
med den lokale SOSU-skole, så det ikke går i glemmebogen eller bliver et ap-
pendiks til arbejdet med folkeskolerne. Desuden opdyrkes der relationer og 
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viden om ledelsen og medlemmerne på den lokale skole. Dog er der den ulem-
pe, at netværket ikke kan følge de forpligtende kredssamarbejder. 
 
Forslaget knytter sig til pejlemærkerne om ’Lige adgang til ydelser og kvalitet i 
sagsbehandlingen for alle medlemmer’ og ’Nærhed’.  
 
Ovenstående forslag til organisering kan også overføres til andre mindre med-
lemsgrupper, såsom medlemmer i PPR, KUI, regionalt og statsligt ansatte og 
private dagbehandlingsskoler. 
 
Sekretariatet har den fornødne ekspertise, men en øget centralisering af sags-
området vil kræve yderligere personaleressourcer.  
 

III. Sociale sager 
Kredsene varetager i dag alle sociale sager. Det er et særligt komplekst sagsom-
råde, som knytter sig til de medlemmer, som skal have hjælp til at blive på ar-
bejdsmarkedet i forbindelse med eksempelvis kronisk sygdom, handicap og 
anden længerevarende sygdom. Ofte vil disse medlemmer blive hjulpet af kred-
sen i forhold til eventuel afsked, men det kræver særlig ekspertise at kunne 
hjælpe medlemmerne bedst muligt, når de er tilknyttet et jobcenter og skal 
hjælpes til eksempelvis et fleksjob eller revalidering.  
 
Det er en stor opgave at tilegne sig og vedligeholde denne viden i de enkelte 
kredse, hvilket kan tale for at centralisere opgaven, fremfor at bruge ressourcer 
på mere uddannelse til kredsenes sagsbehandlere. Alt andet lige vil det være 
mindre ressourcekrævende at holde sig opdateret centralt, og dermed vil det 
også sikre ensartet kvalitet i sagsbehandlingen. Visiteringen af sagerne bør dog 
fortsat ske via kredsen. I forbindelse med eventuelle pilotforsøg med centralise-
ring af denne opgave skal der være opmærksomhed på, om arbejdsopgaven 
med at være bisidder til møder i eksempelvis jobcenter skal løftes i kredsen eller 
i foreningen. Med den hensigt at medlemmerne har mulighed for at medbringe 
en bisidder, hvis de ønsker det. 
 
Ulemperne ved en centralisering kan være, at mange kredse har erfarne sagsbe-
handlere, som fuldt ud løfter opgaven med rådgivning af medlemmerne og 
sagsbehandling i de sociale sager. Den viden og erfaring, som er opsamlet her – 
ikke mindst i forhold til samspillet med de lokale forhold – vil det være svært at 
erstatte/opretholde ved en centralisering.  
 
Forslaget knytter sig til pejlemærket ’Lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbe-
handlingen for alle medlemmer’.  
 
Sekretariatet har den fornødne ekspertise, men hvis alle sagerne skal håndteres 
centralt, vil det kræve yderligere personaleressourcer.  
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