
Beretninger fra faglige netværk. For Perioden oktober 2020 til april  2021 
Faglig Landsudvalg har igen i år forsøgt, i samarbejde med de forskellige faglige netværk, at komme med en 
samlet netværksberetning, hvor vi samler op på alle faglige netværk, med en kort beretning fra året der gik. 
Beretningerne er skrevet af de relevante kontaktpersoner eller  af FLU på baggrund af viden om udviklingen 
i det pågældende netværk. 

Magister-netværk (DM) 
Netværkets hovedaktivitet er udgivelsen af et kortfattet nyhedsbrev med aktuelle sager, f.eks. med 
forhåndsomtale af DM-medlemsmøder, eksterne markeringer m.v.  
Der har ikke været afholdt egne ENL-møder for DMere, så netværket fungerer primært som netop et 
netværk på tværs af DMs forskellige afdelinger/sektorer. 

Enhedslistens faglige netværk for 3F'ere 

Antallet af møder i netværket har ikke været overvældende. Men kvaliteten har været god. Både FT 
gruppen og den kommunale gruppe har stået på spring når vi skulle bruge oplægsholdere. Landskontoret 
har også været meget behjælpelige når der skulle faciliteres online møder om bl.a dagpenge, 
tilbagetrækning og vores partis forankring i den brede arbejderklasse uden for de store byer.  

Louis Jacobsen 

Enhedslistens faglige netværk for arkitekter 

Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet op. 

Enhedslistens faglige netværk for bibliotekarerne 

Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet op. 

Netværket har en kontaktperson 

Enhedslistens faglige netværk for byggefagene 
Byggenetværket har afventet 3f netværket men vil starte op med lille arbejdsgruppe der skal indkalde til 
møde for alle. 

Venligst 

Lasse 

Enhedslistens faglige netværk for DJØF'ere, advokater og jurister 

1) Den eksisterende DJØF netværkskoordinationsgruppe, vil rigtig gerne have flere medlemmer for at kunne 
favne Enhedslistens DJØF medlemmer bedre, samt få den nødvendige bredde i input og ideer til 
kommende arrangementer. I koordinationsgruppen tror vi, at der er et behov for at venstreorienterede 
DJØF´ere i Enhedslisten, kan mødes og tale om faglige udfordringer og give hinanden sparring. Gruppen 
arrangerede derfor et virtuelt OK21 orienteringsmøde hvor Eva Milsted holdt oplæg, med efterfølgende 
erfaringsudveksling om OK21 og tillidsmandens rolle på en offentlig arbejdsplads op til 
overenskomstforhandlingerne.   

2) Derudover har koordinationsgruppen engageret DJØF Netværkets medlemmer i P+ pensionskasses 
generalforsamling og bestyrelsesvalg. Gruppen sendte en opfordring ud i netværket til at stemme på 4 
kandidater til P+´s bestyrelse som vi og andre mener, vil trække P+ i en mere grøn retning 
investeringsmæssigt. Generalforsamlingen i P+ endte med at sende valget af de fire kandidater i 
urafstemningen blandt medlemmerne. Koordinationsgruppen har derfor også været involveret i, at sende 



en ny mail ud til DJØF netværkets mange medlemmer, med en opfordring til for anden gang at afgive 4 
stemmer på de 4 kandidater  -og anden gang afgive stemmen personligt.  

Mvh Grith  

Enhedslistens faglige netværk for FOA 

Der har været nedsat en koordinationsgruppe, men arbejdet skal genstartes. 

Enhedslistens faglige netværk for gymnasielærerene 

Netværket er velfungerende, men på lavt blus. Vi har holdt et møde i efteråret om uddannelsespolitiske 
spørgsmål med folketingsordføreren på området og et møde i foråret om OK21. Det sidste var online, 
hvilket vi talte om at gøre lidt oftere, så vi bedre kan mødes på tværs af landet. 

HK-netværket: 

Netværket har forsøgt møder på zoom. 

Det er intentionen at arbejde videre med zoom møder således at alle kan deltage uafhængigt af geografi. 

Enhedslistens faglige netværk for industri og metal 

Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet op 

Jernbanenetværket 

Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet op 

Journalistiske netværk: 

Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet op. 

Enhedslistens faglige netværk for kriminalforsorgen 

Netværket er netop blevet startet. Der er nedsat en koordinationsgruppe og der er  kontakt til ordføreren 
på området. 

Enhedslistens faglige netværk for læger 

Netværket er eksisterende, men der mangler resurser til at sætte aktiviteter i gang.  

Enhedslistens faglige netværk for lærere 

Også dette års beretning bliver kortfattet, da vi som andre dele af partiet har været coronahæmmede i en 
lang periode. Derfor er der ikke nogen større udvikling at berette om.  

På det talmæssige plan er medlemstallet faldet fra 591 til 576. På vores mailliste (inkl. sympatisører) er vi 
derimod steget lidt – fra 775 til 779. Så samlet set rimeligt stabilt. 

Lærernetværket organisatorisk 
Der har i perioden ikke været muligt at afholde regulære landsmøder, så vi var i stedet holdt en række 
zoom-møde: Den 18. april om corona-situationen med Jakob Sølvhøj, det næste den 23. april om samme 
emner – efter oplukningen. Det næste den 23. august om den nye arbejdstidsaftale, som også var emnet 
den 1. september, hvor resultatet af urafstemningen forslå, og vi vedtog en udtalelse, som blev bragt i 
Folkeskolen. 



Den 13. september og den 14. marts afholdt vi vore to landsmøder på zoom – det sidste med Katrine 
Fylking fra DLFs hovedstyrelse som gæst. Det første havde en begrænset deltagelse – det andet var noget 
mere tilfredsstillende. 

OK-forhandlinger under en corona 
OK-forhandlinger i en corona-situation kan føles som lidt af en parodi, da strejkevåbenet reelt er sat ud af 
kraft. Men også målt på alle andre parametre (møder, aktiviteter og protester), var OK-18 som ild og vand 
sammenlignet med OK-21. 
Derfor har vi ikke kommet med klare offentlige udmeldinger ift. urafstemningen. Men der skal dog ikke 
herske tvivl om, at vi i lærernetværket bakker op om sygeplejerskernes nej. 
Men set fra et demokrati-perspektiv, er nedlukninger en stor hæmsko for aktiviteter og deltagelse. 
Kommende landsmøde? 
Hvis coronaen tillader det, håber vi, at kunne afholde vores næste ordinære landsmøde som et fysisk møde 
efter sommerferien. Men pga. den samlede usikre situation har vi endnu ikke fastsat en dato.  
 

På vegne af lærernetværkets koordinationsgruppe, 

Hans Jørgen Vad 

 

Enhedslistens faglige netværk for PROSA medlemmer 

Beretningen til årsmødet fra det faglige PROSA netværk: 

Der er 110 medlemmer i det faglige PROSA netværket. Det er sandsynligt, at der er betydelig flere 
medlemmer af partiet, som burde være medlemmer i netværket. Partiets landskontoret registrerer nemlig 
ikke længere konsekvent ved indmeldelse af nye medlemmer, hvilket fagforbund de nye medlemmer af 
partiet står i. En tilfældig stikprøve fra en mindre afdeling i partiet viste her i begyndelsen af året, at der 
ikke var registreret fagforbund for cirka halvdelen af afdelingens medlemmer. Jeg er selv ved en 
tilfældighed løbet ind i et partimedlem, som af denne grund ikke var registreret i det vores faglige netværk. 
Den manglende registrering vil på sigt gøre det vanskeligt at få de faglige netværk til at fungere – herunder 
særligt at få kontakt til de nye unge kammerater, som indmelder sig i partiet. Dette vil skade arbejdet med 
at forynge gruppe af faglige aktive medlemmer. 

Det er på den baggrund vanskeligt at forstå, hvordan partiets organisation kan sikre sig at nye medlemmer 
overholder vedtægternes paragraf 3, styk 3: 
”…§3. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 
… 
Stk. 3. Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten er organiseret i den fagforening/-forbund, der dækker 
det overenskomstområde, i hvilket man er beskæftiget…” 
:https://vores.enhedslisten.dk/om-enhedslisten/vedtaegter-for-enhedslisten-de-roed-groenne/ 
 
På den baggrund har jeg henvendt mig til partiets forretningsudvalget og bedt dem om at sikre, at 
medlemskab af fagforening/fagforbund registreres for alle nye medlemmer. Og at det også sikres, at dette 
registreres for alle de partimedlemmer, hvor det ikke er registreret i dag. 
 
Netværket er nu blevet startet op igen og der blev indkaldt til et landsdækkende zoom møde for 
netværkets medlemmer i december 2020. Der deltog 11 medlemmer i mødet. Her blev der valgt 



kontaktperson og yderligere 2 medlemmer til et sekretariat for netværket. Det blev besluttet, at der 
fremover indkaldes 4 årlige møder i netværket. Der blev lavet et skriftligt referat, som blev udsendt til 
netværkets medlemmer og til den faglige koordinator. 
Der er planlagt et nyt zoom møde her i april 2021. 
 
Der udsendes med jævne mellemrum orienterende materiale med mail til netværkets medlemmer. De 2 
sidste mails var en indkaldelse til FLU konferencen i efteråret 2020 og (efter aftale med den faglige 
koordinator) opslaget om ny it-medarbejder til landskontoret her i år.  
 
Der er stadig en del af netværkets medlemmer, som er aktive i PROSA som organisation. PROSA er 
organiseret med en meget åben struktur, hvor medlemmer let kan komme ind og blive aktive ved at 
deltage i bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde (enten centralt i forbundet eller lokalt i afdelingerne) eller i 
det faglige ungdomsarbejde i et af de lokale U35 udvalg. De it-studerende kan være aktive i vores 
studenterorganisation - PROSA/STUD.  
Det er min opfattelse, at partiet og de fleste af vores medlemmer, vil få mest ud af deres indsats ved at 
indgå i PROSA's arbejde i forhold til arbejde i et aktivt fagligt netværk. Og det opfordrer vi dem derfor til at 
gøre. 
Jeg har, som medlem af PROSA’s redaktionsudvalget (der udgiver vores medlemsblad), medlem af PROSA 
it- og samfundsudvalg, og modtager af det materiale, som udsendes til hovedbestyrelsen og gennem 
personlige kontakter, fortsat tætte relationer til PROSA's ledelse. Jeg er derfor løbende orienteret om 
situationen i PROSA og kan på den måde fungere som kontakt til FLU.   
 
Peter Ussing 
Kontaktperson for det faglige PROSA netværk 

 

Faglige netværk for psykologer 

Vi ser tilbage på et år der har været præget af Corona og det har både været udfordrende for netværket og 
givet anledning til nye perspektiver og diskussioner. Vi har været omkring nye psykologfaglige emner i vores 
diskussioner og arbejde. Hvad er effekterne af isolation – både privat, fagligt og politisk? Skal vi udforske 
nye måder at organisere politisk arbejde på, nu den ellers så nødvendige ansigt-til-ansigt interaktion er 
vanskeliggjort?  

Vi er forsat lige over 100 medlemmer i netværket og har haft en let tilgang. Vi har haft et år præget af 
pandemien og af at det har været svært at mødes fysisk. Vi har holdt fast i vores netværksmøder en gang 
om måneden, men særligt over vinteren har vi måttet holde os til et virtuelt format.  

Vi har året igennem afholdt møder som åbne netværksmøder og vi er optaget af at sikre at alle psykologer 
kan være med og føle sig velkomne. Samtidig respekterer vi selvfølgelig at ikke alle psykologer i netværket 
vil have indkaldelser til vores møder, så derfor er det en mindre gruppe, der modtager indkaldelser. 

Nye medlemmer mødes af netværkets kontaktperson, Andreas Brøgger Jensen. Hvis man som medlem 
gerne vil modtage indkaldelser eller høre mere om netværkets arbejde må man endelig række ud. 

I løbet af året har vi blandt andet været involveret i partiets arbejde med arbejdsmiljø, mental sundhed, 
folkeskolen og beskæftigelsespolitik.  



I november 2020 afholdt vi netværkets 5. landsmøde 
Temaet var Corona-politik. Vi ville gerne følge op på nogle diskussioner vi havde haft i løbet af året og 
derfor arbejdede vi med regeringens Corona-politik på henholdsvis individuelt, 
organisatorisk/arbejdspsykologisk og samfundsmæssigt niveau. Landsmødet var i sig selv påvirket af 
restriktionerne og foregik med en lille gruppe samlet i Studiestræde, med skarp opmærksomhed på social 
distancering og en gruppe deltagende virtuelt via Zoom, fordelt sådan at de fysiske deltagere havde en eller 
to ”buddies” med virtuelt fra en enhed de havde ansvaret for at bringe med rundt. Diskussionerne rettede 
sig særligt mod hvordan eksisterende sociale problemer er blevet tydeligere under Corona-pandemien og 
det problematiske forhold det moderne samfund har til naturen.  
 
 
Fremadrettet ser vi ind i et år med generalforsamling i Dansk Psykologforening og en masse spændende 
arbejde med psykiatri-politik, samt aktiviteter omkring kommunalvalget. Derudover forsøger vi at klø på og 
genstarte nogle af de gode initiativer vi havde rullet i gang før Corona.  Centralt står at vi kommer til at 
deltage på Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i efteråret 2021 med en række forslag, der følger 
op på nogle af dem vi i fællesskab stillede sidst.  
 
Pædagognetværket: 

 

Der har været arbejdet med at få en koordinationsgruppe etableret. 

Dette arbejde fortsætter. 

KUK-netværket 

Arbejdet er i gang , der holdes månedlige møder med Politiske ordførere 

Socialrådgivernetværket: 

Socialrådgivernetværket har ligget stille det meste af året, grundet COVID-19. Arbejdsgruppen for 
netværket har dog mødtes i februar/marts for at genstarte netværket. I arbejdsgruppen har vi taget 
kontakt til relevante konsulenter inden på Christiansborg som sidder med de politiske områder som er 
relevante for vores netværk. Vi ønsker at skabe en større synergi mellem hvad der aktuelt sker inden for 
social- og beskæftigelsesområdet og hvad vi arbejder med i netværket. På baggrund af denne dialog er vi i 
gang med at planlægge et webinar vedrørende fremtidens beskæftigelsesindsats, ligesom at vi senere på 
året ønsker at arbejde med hjemløseområdet.  

Enhedslistens faglige netværk for sygeplejersker og de øvrige sundhedsfag 
 
Enhedslistens faglige netværk for sygeplejersker og de øvrige sundhedsfag er opstået igen og har skiftet 
navn til Sundhedsfagligt netværk. I slutningen af vinteren holdt vi det første møde med stort deltagerantal. 
Fremadrettet arbejder netværket på at få en god rytme med fokus på udvikling af politik og aktivisme.  
 
- Frida 
 

 


