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Servicearbejdet Besparelse

Box 334

Redaktion og praktisk 

arbejde, der til dels 

udføres af 

kontorfunktionerne 

(Produktionen og AA-

Data)

7 Ingen ændring Ingen Mere handlingsorienteret og fleksibelt 0 18.000

Landsdækkende 

Informationsudvalg (Liv)

Informationer til 

offentligheden og 

informationsmateriale

8 Ingen ændring Ingen Mere handlingsorienteret og fleksibelt 0 7.000

Telefon- og e-mailudvalg

Sikrer at 

telefonvagten svarer 

fra 8-24 samt e-

mailvagten. Det meste 

arbejde udføres af 3  

Koordinatorer og 1 

Assistent

8

Udvalget erstattes 

af en Formand, 

der koordinerer 

arbejdet samt de 3 

koordinatorer og 

Assistenten

Ingen Mere handlingsorienteret og fleksibelt -12.000 19.000

Økonomiudvalget

Rådgivende for 

Hovedservicerådet - 

samarbejder med 

Forretningsføreren / 

Kassereren

5

Kunne ændres til 

en funktion med 3-

4 medlemmer

Ingen

Mere handlingsorienteret og fleksibelt. 

Færre problemer med at rekruttere, da der 

ingen fast rotation er i Funkrionerne. Det 

har vist sig, at det er et Udvalg, hvor det er 

vanskeligt at rekruttere medlemmer og 

sikre rotationen.

0 17.500

Servicehåndbogs arbejdsgruppen

Vedligeholder Service- 

og 

Strukturhåndbøgerne 

samt vurderer forslag 

til Servicekonferencen

6 Ingen ændring Ingen

Mere handlingsorienteret og fleksibelt. 

Færre problemer med at rekruttere, da der 

ingen fast rotation er i Funkrionerne. Det 

har vist sig, at det er et Udvalg, hvor det er 

vanskeligt at rekruttere medlemmer og 

sikre rotationen.

0 8.500

Udvalg / arbejdsgruppe Opgaver ÆndringAntal
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Servicekonferenceudvalget
Planlægger 

Servicekonferencen
11

Kunne bestå af: 

Servicekonference

formanden og -

viceformanden, 1 

repræsentant fra 

Daglig Ledelse, 1 

repræsentant fra 

Servicehåndbogsa

rbejdsgruppen, 

Forretningsføreren

Ingen

Der har vist sig manglende erfaring i 

Udvalget på grund af frafald og den hurtige 

rotation. Udvalget ville herefter minde 

mget om det, der eksisterede indtil 2009. 

Selve planlægningsarbejdet udføres 

alligevel mest af kontoret. Antal møder vil 

formentlig kunne nedsættes til 3 og 

deltagerantallet til 5 i stedet for 11

-10.000 16.000

Nomineringsgruppen

Samtaler med 

personer, der stiller op 

til valg på 

Servicekonferencen

5 Ingen ændring Ingen Ingen 0

Arbejdsgrupperne vedrørende 

litteratur

Bearbejder oversat 

materiale
7 Ingen ændring Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser 0

Korrekturlæsningsarbejdsgruppe 3 Ny
Transport og mødeudgifter - anslået 

10
5.000

Arbejdsgruppe til at gennemlytte 

lydfiler
3 Ny

Transport og mødeudgifter - anslået 

10
5.000

Eventuelt Litetraturudvalg

Møder 2 gange om 

året med  

Telefonvagter og 

Kontaktpersoner

7 Undlades Ingen

For tiden koordineres arbejdet af Daglig 

Ledelse. Arbejdet kunne suppleres med en 

fast gruppe, der læser korrektur

-9.000

Overflødiggør Litteraturudvalg
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Regionsrepræsentanter i 

Hovedservicerådet
12

Nedsælttes til 1 fra 

hver Region

Regionsrepræsentanterne frigøres fra arbejdet 

med at deltage i Udvalgene. Det kan være 

med til at understrege, at Hovedserviceråds 

opgaver er at agere ud fra landsdælkkende 

synspunkter, når Servicekonferencens 

beslutninger skal udfører. - Det vil også kunne 

lette Regionsrepræsentanternes arbejde med 

det landsdækkende, hvis opgaven i Regionen 

kun er at fungere som 

Hovedservicerådsmedlem, mens det øvrige 

servicearbejde i Regionen foretages af andre i 

Regionen.

6 færre  deltagere i 

Hovedservicerådsmøderne og i 

Servicekonferencerne -samt 5 færre 

deltagere i Udvalgsmøder (5 møder 

per Udvalg) - se note 1

-60.000 66.000

En repræsentant for Udvalg 

deltager i 

Hovedservicerådsmøderne

5

Kontakten til Hovedservicerådet fra Udvalgene 

sker ved at en repræsentant fra hvert Udvalg 

deltager i Hovedservicerådsmøderne. 

Udvalgsrepræsentanterne vil ofte være bedre 

til at besvare forespørgsler i 

Hovedservicerådet. Det har flere gange vist 

sig, at Hovedservicerådsrepræsentanten i et 

udvalg har skullet tilbage til udvalget for at 

kunne besvare stilede spørgsmål.

5 ekstra deltagere i 

Hovedserevicerådsmøderne (bortset 

fra det årlige møde før 

Servicekonferencen (i forvejen 

deltages i 1 møde samt 

Servicekonferencen)

16.500

-74.500 162.000

Økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2020

Note 1: Beløbet på 66.000 omfatter kun møderne i Hovedservicerådet. Møderne i Udvalg og Arbejdsgrupper er anført der. Besparelsen er den totale besparelse.
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