Side 1 af 5

Til Daglig Ledelse
Servicehåndbogsarbejdsgruppen har afholdt møde den 4. januar 2020. Vi drøftede blandt
andet, hvad der sker, når arbejdsgruppens periode udløber den 9. juni 2020 efter 2 års
funktion.
Status i arbejdsgruppen er nu:







Bente F er udtrådt efter dette møde.
Formand er Stig J (Repræsentant for Hovedservicerådet)
Keld F - Sekretær. Indtrådt i udvalget den 7. oktober 2018
Peter K. er indtrådt i udvalget den 6. oktober 2019
Susanne H er indtrådt i udvalget den 9. november 2019
Svend H roterer ud den 9. juni 2020 (overgangsordningen).

I arbejdsgruppen har vi talt om 3 muligheder:
1. Servicehåndbogsudvalget genetableres fra den 9. juni med følgende medlemmer og
rotation som i andre udvalg:
Keld F - Peter K - Susanne H - Stig J (Repræsentant for Hovedservicerådet)
For at sikre erfaring og sammenhæng med tidligere arbejde, kunne Svend H tilknyttes
som ”sekretær” uden rotation, indtil der er kommet flere medlemmer af udvalget og de
nuværende medlemmer har opnået en vis erfaring.
I de 2 år, arbejdsgruppen har bestået er der indtrådt 3 nye medlemmer.

2. Arbejdsgruppens periode forlænges med uændret sammensætning i en periode for at
sikre erfaring og sammenhæng med tidligere arbejde, indtil der er kommet flere
medlemmer af udvalget og de nuværende medlemmer har opnået en vis erfaring.

3. Arbejdsgruppen omdannes til en funktion under Hovedservicekontoret med en
nuværende sammensætning uden en repræsentant fra Hovedservicerådet.
En væsentlig del af opgaverne i arbejdsgruppen er noget, der ligner
”sekretærfunktioner” og registrering, nemlig opgaverne med at vedligeholde
Servicehåndbøgerne og sikre sammenhæng med tidligere beslutninger, når der
kommer nye forslag.
Som kontorfunktion er der ingen aftalt rotation. Der bør stadig gøres et stykke arbejde
for at sikre, at der er 3-4 medlemmer med en vis erfaring, der tager sig af opgaverne.

Venlig hilsen
Keld F
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Uddrag af referat fra Hovedservicerådsmødet den 9. juni 2018:

Ad Punkt 10: Servicehåndbogsudvalgets fortsatte funktion (bilag 3)
Charlotte T redegjorde for bilaget med begrundelser og udkast til Kommissorium for
en arbejdsgruppe sammenholdt med Kommissoriet for Servicehåndbogsudvalget.
Aktuelt er det kun Servicehåndbogsudvalget, der står helt uden medlemmer efter
overgangsperiodens udløb. Der er en enkelt ny, der er interesseret i at indtræde i
Udvalget. Han deltager på næste møde for at vurdere, om han vil søge optagelse.
Herefter er situationen, at i bedste fald vil der være et udvalgsmedlem og en
repræsentant fra Hovedservicerådet, hvis den nuværende struktur fortsætter
uændret.
Der var en del bemærkninger til forslaget. Et gennemgående tema var, at
rotationsprincippet er vigtigt, men at det også er vigtigt at bevare en vis kontinuitet.
Bemærkningerne blev konkluderet til 3 mulige løsninger:
1. Fortsætte med kun 1 medlem + 1 repræsentant far Hovedservicerådet
suppleret med en arbejdsgruppe med erfaring fra arbejdet med
håndbøgerne
2. Nedlægge udvalget og erstatte det med en arbejdsgruppe
3. Suspendere udvalget i 2 år og lade arbejdsgruppen fungere i denne
periode, idet der samtidig gøres en forøget indsats i Hovedservicerådet,
Regionerne og Grupperne for at få flere til at indtræde i Udvalget.
Det viste sig, at der var mest stemning for forslag 3, og der blev begæret afstemning, som
gav det resultat, at 10 stemte for forslaget, 0 stemte imod og 1 undlod at stemme.
Servicehåndbogsudvalget suspenderes i 2 år og Servicehåndbogsarbejdsgruppen
fungerer med de aktuelle medlemmer af Servicehåndbogsudvalget i den periode.
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Bilag 3 til Hovedservicerådsmødet den 9. juni 2018:
På Hovedservicerådsmødet i november 2017 blev
Servicehåndbogsudvalget bedt om at formulere forslag til udvalgets
fortsatte funktion. Vores forslag blev kort behandlet på
Hovedservicerådsmødet i februar, idet det blev vedtaget at emnet skulle
drøftes igen på mødet i juni. Teksten herunder er den samme, idet der er
fjernet et afsnit (efter Hovedservicerådets ønske), og derudover er der
tilføjet et par for os at se væsentlige argumenter i næstsidste afsnit
(fremhævet med kursiv og fed skrift)
Vi tænker, at det også i fremtiden vil være vanskeligt at finde nye medlemmer til
udvalget, og samtidig tænker vi, at det er vigtigt, at det er medlemmer, der har et
vist kendskab til Fællesskabet og til Central Service. Derfor mener vi, at der bør
findes en permanent løsning.
Vores umiddelbare ide er, at der nedsættes en permanent arbejdsgruppe, som i
forbindelse med, at de enkelte medlemmer godkendes i Hovedservicerådet, også
får fastsat en periode – som eventuelt kan forlænges - (som det er beskrevet i det
nyligt vedtagne forslag fra Servicekonferencen 2017).
Til denne arbejdsgruppe bliver der – som nu - knyttet en
Hovedservicerådsrepræsentant, som har til opgave at være bindeled (som nu),
men derudover være ansvarlig for, at der indkaldes til møde og laves referat –
altså ikke selv skal stå for dette, men sørge for, at det bliver gjort. Denne
Hovedservicerådsrepræsentant kan dermed være ansvarlig for, at der i
gruppen udpeges en sekretær, som står for selve indkaldelserne og
formulering af Dagsordener.
Der vil fortsat skulle indsendes rapport til Hovedservicerådsmøderne
og Servicekonferencen, men stemmeretten vil bortfalde.
Det vil være hensigtsmæssigt, at en repræsentant
udover Hovedservicerådsrepræsentanten –
deltager i Servicekonferencen.
Opgaven for Servicehåndbogsudvalget er ikke at være visionære, men at følge
op på allerede vedtagne forslag med mere, sørge for, at de bliver sat ind i de
respektive håndbøger, og foretage nødvendige rettelser, udløst af andres
visioner med mere. Derudover at være Hovedservicerådet behjælpelig med
formulering af eksempelvis forslag til Servicekonferencen.
Udvalgets arbejde har ingen økonomiske konsekvenser for Fællesskabet og vi
arbejder udelukkende internt.
Derfor kan det være rimeligt at ændre funktionen til en arbejdsgruppe uden fast
rotation.
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Vi vedlægger desuden et forslag til et eventuelt nyt Kommissorium samt det
nuværende Kommissorium for Servicehåndbogsudvalget.

Forslag til kommissorium for:

Servicehåndbogsarbejdsgruppe
Oprettet år

Formål med udvalget

1990 - ændret 2018

- at udarbejde og vedligeholde Servicehåndbogen med beslutninger
taget på Servicekonferencerne

- at udarbejde og vedligeholde Strukturhåndbogen
Arbejdsopgaver

-

ajourføre oplysningerne i Servicehåndbogen efter
Servicekonferencen

-

løbende ajourføre oplysningerne i Strukturhåndbogen

-

være opmærksom på uhensigtsmæssigheder og ændringer i AADanmarks struktur

-

at være Hovedservicerådet behjælpelig med formulering af
eksempelvis forslag til Servicekonferencen

-

trække på erfaringer fra det internationale samarbejde

-

vurdere indsendte forslag til Servicekonferencen med henblik
på, at de er i overensstemmelse med Traditioner og Koncepter
og deres konsekvenser for Service- og Strukturhåndbøgerne.
Vurderingen indsendes til Hovedservicerådet

-

indsende forslag til Hovedservicerådet og Servicekonferencen

-

vejlede i spørgsmål om servicestrukturen i Danmark

-

indsende rapporter til Hovedservicerådet

-

aflægge rapport til Servicekonferencen

-

en repræsentant fra arbejdsgruppen deltager - foruden
Hovedservicerådsmedlemmet - i Servicekonferencen - dog uden
stemmeret
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Beskrivelse

Til denne arbejdsgruppe knyttes der en Hovedservicerådsrepræsentant,
som har til opgave

-

at være bindeled
at være ansvarlig for, at der indkaldes til møde, laves referat og
rapporter

-

at være ansvarlig for, at der i gruppen udpeges en sekretær, som
står for:
indkaldelser til møderne
formulering af Dagsordener
udarbejdelse af referater
udarbejde rapporter til Hovedservicerådet og Servicekonferencen
øvrige praktiske opgaver

Sammensætning:
Antal medlemmer

Fastsættes af Hovedservicerådet. 4-6 er et passende antal

Kvalifikationer

Kendskab til Fællesskabet og til Central Service.

Rotation

Fastsættes af Hovedservicerådet

Forventet antal
årlige møder

Normalt 4-5 årlige møder

Nuværende medlemmer:

Charlotte T
Bente F
Svend H
Dorte S

Hovedservicerådsmedlem

