
Hvad var der sket, hvis ikke jeg 
havde min fagforening
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FOA 1 er orienteret om, at en række af vores medlemmer stiller op til de
kommende til kommune- eller regionsvalg. FOA 1 har bedt dem, som

stiller op til at give deres bud på, hvad der skal ske i fremtiden.
To af kandidaterne har meldt tilbage.

Vi har stillet 3 spørgsmål, som kandidaterne bedes tage stilling til og som vi
ved optager FOA 1’s medlemmer.
- Kommunalreformen og tryghedsgaranti i forbindelse med reformen
- Udbud og udlicitering
- Partikelforurening

Og ellers er der frit slag for kandidaterne for at komme med deres politiske
visioner – blot skal det ske i meget kort form.

Niels Kjems Petersen
Opstiller til
Hovedstadens
Regionsråd for SF.

Jeg er 43 år, gift med Anni og vi
har 2 børn på 24 og 17 år.

Jeg er ansat på KAS Centralapoteket, som laboratori-
ebetjent. Jeg har været tillidsmand siden 1986.

Kommunalreformen skal opruste os, - ikke afvikle os!
Det er et stort problem at regeringen ikke har ville
udmelde en job garanti, i forbindelse med reformen,
- det er en noget vi må have indført i
Hovedstadesregionen. Vi skal bruge kommunalrefor-
men, til at give sygehusvæsnet det løft, som har
manglet i mange år. Man har i for mange år udsultet
området, vi skal nu, frem for at skilles os af med
medarbejdere, hæve standarten og servicegraden.

Busdriften i hovedstaden, er eksempler på udlicite-
ring, der har forringet servicen. Det er logisk at, når
der er nogen der skal have en profit, vil det går ud
over servicen og medarbejderne. Der er mange opga-
ver der løses bedst i det offentlige regi. 
Partikelforurening bør snarest løses, med bla. parti-
kelfiltre på dieselbiller.

Kommunalvalg
2005

Kenneth F. Christensen

Hvis din fremtid er vigtig…

Hvis din fremtid er vigtig og du bor i Hvidovre
Kommune, så skal du helt sikkert læse videre.
Jeg hedder Kenneth, er 29 år og er opstillet på den
socialdemokratiske liste på en 17. plads.

Jeg har valgt at opstille fordi, at det nu er vigtigere end nogen sinde, at
der er nogen, der tør tage de rigtige prioriteringer. Prioriteringer, der
giver en god kommune at bo i.
Mine mærkesager er:

- Jobgaranti i forbindelse med kommunalreformen.
- Etablering af sundhedscenter i Hvidovre.
- Sundhedsfaglig koordinator – skal sikre god behandling og genop-

træning.
- Nej til udlicitering og privatisering.
- Integration – bedre inddragelse af idrætslivet og foreninger.
- Lokalbus på tværs af kommunen.
- Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.
- Fokus på et grønt miljø.

Læs mere om mig og mit kandidatur på www.kennethfc.dk, skriv til
stem@kennethfc.dk eller ring 5054 7443, hvis du har spørgsmål.

Kenneth FC: 
Din fremtid – Mit ansvar!

Bustider den 8. november i Hillerød

Afgangstider Afhentningssteder Hjemtransport

Kl. 17.00 FOA Frederikssund, Ådalsparken 2 til Hillerød Kl. 21.15

Kl. 17.00 FOA Helsingør, Rønnebær Alle 106 til Hillerød Kl. 21.15

Kl. 17.00 Afd. 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, Valby til Hillerød Kl. 21.15

Kl. 17.00 SOSU, Godthåbsvej 15, Fr.berg til Hillerød Kl. 21.15

Kl. 17.00 LFS, Rosenvængets Alle 16, Kbh.Ø. til Hillerød Kl. 21.15
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FOA 1 har i tiden siden sidst forsøgt at
komme i et strategisk samarbejde med

en organisation, der kunne vise sig at blive
en af de store modstandere i kampen for
partikelfiltre.

Det drejer sig om DTL (Dansk Transport
og Logistik) - en brancheorganisation, der
samler de danske vognmænds erhvervspoli-
tiske interesser. DTL skal selvfølgelig sørge
for, det at være vognmand i Danmark er en
forretning, der kan betale sig, hvis der
pludselig kommer store udgifter til at have
en lastbil kørende (ved f.eks. tvungen
påsætning af et partikelfilter) skal de forsø-
ge at undgå eller mindske byrden for de
danske vognmænd.

Der er såmænd ikke nogen modsætning
mellem FOA 1’s kamp for et bedre miljø
og DTL’s kamp for de danske vognmænd.
FOA 1 har jo ikke noget specielt ønske om,
at det er de danske vognmænd, der skal
betale regningen! Vi er såmænd ligeglade
med hvem der betaler, blot der bliver påsat
filtre, så mellem 450 og 700 mennesker om
året i det storkøbenhavnske område redder
livet.

For FOA 1’s skyld kan det godt skattefi-
nansieres, der er endda flere eksperter, der
påpeger, at en sådan financering vil være en
overskudsforretning for samfundet. Ikke
alene vil de sparede sundhedsomkostninger
kunne financere indvesteringen. Den øgede
intægt i de danske virksomheder, der pro-
ducerer filtre eller elementer til filtre, vil
sandsynligvis give overskud på regnskabet.

Desværre vil DTL ikke være med. De ind-
tager en efter FOA 1’s opfattelse en rimelig
gammeldags holdning – ”væk med alt hvad
der ligner begrænsninger i måder og mulig-
heder for at tjene penge på vogmandsvirk-
somhed, eller blot lugter af at vi skal gøre
en indsats”.

DTL har utvivlsomt været meget tilfredse
med Justisministerens afvisning af
København og Frederiksberg kommuners
krav til en miljøzone, således at alle deres

medlemmer, uanset hvilken gammel diesel-
hakker de end måtte køre rundt med, sta-
dig kan køre ind midt i de københavnske
gader og forurene på livet løs!

FOA 1 påstår ikke, at det er DTL’s lobbyar-
bejde, der har fået justistministeren til at
afgøre sagen som hun har, men hvis de
havde, kunne de vel ikke have ønsket sig et
bedre resultat.

DTL foreslår at København og
Frederiksberg laver en miljøzone svarende
til den, som de har foreslået i Aalborg, en
zone der blot kræver at køretøjene opfylder
en EURO 2 norm. EURO 2 normen er
den norm, som alle nyindregistrerede køre-
tøjer har skullet opfylde siden 1996.

Det er simpelthen for bagstræbende, at
man ikke vil ofre mere på sagen,
når samtllige eksperter er enige
om, at denne forurening må
stoppe og at den koster mere
end 1 menneskeliv om
dagen!

DTL forsvarer sig med, at
de ikke kan leve op til for-
skellige krav i forskellige
byer. Det er selvfølgeligt
rigtigt, at det er uhen-
sigtsmæssigt, men
hvis man lever
op til de
strengeste
krav, lever
man jo også
op til de
milde!

Så et strate-
gisk samar-
bejde var altså
ikke en mulig-
hed. DTL
ønsker åben-
bart ikke parti-
kelfiltre, uanset
hvordan de
finansieres.

Hvad så nu?
Foran os står et kommunalvalg. Her kan
også du være med til at skubbe på, så din
kommunalpolitiker bliver opmærksom på
at tage denne problemstilling alvorligt.

FOA 1 vil i dagene op til valget sættes
fokus på den særlige storkøbenhavnske pro-
blemstilling ved at lave en happening, som
forhåbentligt vil fange mediernes interesse,
men mere om dette i næste nummer.

FOA 1 vil desuden hænge Københavns og
Frederiksbergs borgmestre op på deres
ansvar som arbejdsgivere. De er jo forpligti-
get til at sørge for sikre arbejdsvilkår.

Parikelforurening 
- ja tak, bare det ikke 

lugter af penge!





Ieftersommeren 2003 blev Herlev skøjte-
hal udliciteret. Vi skrev i den forbindelse

i Etteren nr. 2/2004:
”Skøjtehallen blev overdraget til ishockey-
klubben 1. august 2003 sammen med vores
medlem, Michael Falkedal, der blev virk-
somhedsoverdraget. Michaels to tidligere
kolleger var i mellemtiden blevet afskedi-
get, så der skulle ansættes nye medarbejdere
i skøjtehallen efter overdragelsen.

I starten så det ud til at blive et udmærket
skifte, da Herlev Eagles lovede Michael
Falkedal lønforhandlinger i starten af
december 2003. Der blev aftalt kompeten-

cer på teknisk servicelederniveau med titel
af servicechef, så det så alt i alt godt ud.”

Men det kom til at se meget dystert ud
fremover.
FOA 1 har indtil starten af oktober 2005
ført en sag for Michael Falkedal, da Herlev
Ishockeyklub ikke har villet betale tillæg for
arbejde i forskudt tid, for weekendarbejde
og for overarbejde.

”Herlev Ishockeyklub har vist sig at være
den mest utroværdige samarbejdspartner,
som jeg har mødt i min tid som valgt i
FOA 1”, udtrykker af Claus Windfeld, som

har ført sagen for Michael Falkedal. ”Dels
meldte klubben ikke tilbage på flere breve
og rykkere og dernæst blev jeg sendt frem
og tilbage mellem de to medarbejdere, som
var sat på sagen fra klubbens side. Det
betød, at jeg var nødsaget til at inddrage
Herlev Kommune, der qua udliciteringen
stadig gav et drifttilskud til kommunen”.

Herlev Kommune fik dog bragt Herlev
Ishockeyklub til forhandlingsbordet i første
omgang, men derefter var der igen en læng-
ere tovtrækning mellem FOA 1 på den ene
side og Herlev Ishockeyklub på den anden
side.

E T T E R E N

Herlev skøjtehal 
– udlicitering (på godt) og ondt
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FOA 1 valgte at sende sagen i forbundet
for at få anlagt retssag mod Herlev
Ishockeyklub, så Michael Falkedal kunne
få sine tilgodehavender fra ishockeyklub-
ben.

20. september 2005 gav retten i Ballerup
FOA 1 og Michael Falkedal ret i, at Herlev
Skøjteklub skyldte Michael Falkedal i alt
17.859,83 kr samt retsomkostninger på i
alt 8.500 kr.
Der er dog et hængeparti, hvor retten ikke
gav medhold – alene på grund af, at doku-
mentationen ikke var god nok. Michael

Falkedal har haft en del overarbejde i
august 2003, hvor det ikke fremgår af
sagens akter, at Michael Falkedal har
udført arbejdet – blot at Herlev Kommune
har betalt for 57 timers overarbejde. Og
dette var ikke dokumentation, som overbe-
viste retten.
FOA 1 vil prøve at skaffe dette beløb hjem
i efterfølgende sag.

Claus Windfeld udtrykker: ”Det bør give
stof til eftertanke hos både Herlev
Kommune og andre kommuner, at udlici-
tering forudsætter, at den ny arbejdsgiver-

part overhovedet kan overskue, hvad de
går ind til. At Herlev Ishockeyklub ikke
kan overskue hverken overenskomst eller
Lov om lønmodtageres retsstilling ved
virksomhedsoverdragelse er pinligt. Vi går
derfor ud fra, at Herlev Kommune og
andre kommuner i andre situationer vil
sikre sig, at deres tidligere lønmodtagere
ikke bliver gidsler, når en ny (useriøs?)
arbejdsgiver overtager en tidligere kommu-
nal institution.”
Michael Falkedal sagde i sagens natur op
fra Herlev Skøjtehal og har i dag fået en ny
arbejdsgiver, hvor han er glad for at være.

l 
) og ondt



Fra hvilken arbejdsplads er billedet taget?

Navn:

Adresse:

Postnr og by:

Din arbejdsplads:

Blanketten sendes til FOA 1, att: Selda Bektas, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby

Denne gang har vi igen valgt en
arbejdsplads, som alle burde
stifte bekendtskab med på et
eller andet tidspunkt i deres liv
på grund af folkesundhed og
ikke mindst fysisk velvære. Der
er dog flere  rigtige svarmulig-
heder på konkurrencen. Der er
to billeder denne gang, så svaret
kan være en af de to arbejds-
pladser på billederne eller evt.
den kommune, hvor arbejds-
pladserne hører til.
FOA 1 har ca. 60 medlemmer på
arbejdspladsen(rne)/kommunen.

Når du har gættet, hvilken
arbejdsplads billedet er fra, sen-
der du blanketten for neden til
FOA 1,
att.: Claus Windfeld. Svaret skal
være FOA 1 i hænde senest den
15. november 2005.
Blandt de rigtige svar trækkes
lod om 3 x 3 flasker rødvin.
Der er ikke tilladt for ansatte og
valgte i FOA 1 at deltage i kon-
kurrencen.

Gæt en arbejdsplads

8
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Gæt en
arbejdsplads

Svaret på gæt en arbejdsplads i Etteren nr. 4-2005 er
Frederiksberg-Hallerne eller Frederiksberg Idræts-Union.

Frederiksberg Idræts-Union ejer Frederiksberg-Hallerne og
Mariendals-Hallen og administrerer en række haller og
idrætsanlæg under Frederiksberg Kommune, som f.eks
Damsøbadet, Frederiksberg Idrætspark, Tre Falke Hallen,
Bülowvejhallen og Kedelhallen, som er det nyeste skud på
stammen af anlæg. Kedelhallen er etableret i kommunens
gamle anlæg, som forsynede Fredriksberg Hospital med damp-
varme.ede Frederiksberg Hospital med dampvarme.
Faciliteterne består af en stor og en lille hal 

Klubber der bruger anlæggene er indenfor et væld af idræts-
grene – fodbold, håndbold, karate, volleyball, badminton, bas-
ket og atletik. Der kan også nævnes mere eksotiske sportsgre-
ne, så som dans, petanque og cricket

Det viste sig, at konkurrencen denne gang var meget svær, da
der kun var et par besvarelser – deraf var en ikke korrekt. Og
den rigtige var besvaret af en medarbejder fra Frederikberg
Idræts-Union.

Vinderne af konkurrencen i sidste nummer
blevfølgende personer:
Annette Clasen Zimmermann, Frederiksberg Idræts-Union

Vinderne har fået direkte besked, og kan afhente 3 flasker vin
hver i FOA 1.
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Koncentrationen var nedsat og hukom-
melsen fuld af huller. Så på jobbet blev

vinduer ikke lukket og døre ikke låst, og
efter en længere periode med mange klager
fra skolens brugere blev Christian opsagt
fra sit job den 30. juni 2004. 

På det tidspunkt var Christian igen syge-
meldt og gik til en lang række undersø-
gelser for at få klarlagt skaderne efter den
hjerneblødning, trafikulykken 2 år tidligere
havde givet ham.

Christians tillidsmand var en uvurderlig og
vedholdende hjælp i hele denne periode. I
begyndelsen med arbejdsopgaver, der hobe-
de sig op, og senere som bisidder og støtte i
hele opsigelsesforløbet. 

Opsigelsen var uundgåelig. Det vidste både
Christian og tillidsmanden. For når man er
ansat til at låse og lukke og alligevel hele
tiden glemmer det, så spiller klaveret ikke.
Men hvad så, når man er over 50 og krop-
pen ikke rigtig længere vil være helt med? 

Så står man dér. 
Med håret i postkassen 
og uden afklaring!
Heldigvis var Christians tillidsmand også
snarrådig nok til at få aftalt et møde her i
FOA 1, så fagforeningen kom ind i bille-
det. Og kort efter kom Christian med
kommunens mellemkomst i arbejdsprøv-
ning på den skole, hvor tillidsmanden var
ansat. 

I løbet af denne arbejdsprøvning havde
Christian og tillidsmanden, FOA 1 og
kommunen flere møder på skolen, og der
var heldigvis også hos kommunens 2 med-
arbejdere forståelse for, at Christian ikke
ville kunne klare jobbet på helt almindelige
betingelser. Dertil var der alt for mange
bolde i luften. 

Altså mente man jo nok, at Christian
kunne bevilges et fleksjob, hvor der kunne
tages hensyn til hukommelses- og koncen-
trationsproblemerne. Men til trods for, at
denne vurdering blev ført til referat, så
skulle det gå helt anderledes.

Jeg aner ikke, hvad der var sket, hvis jeg ikke havde
haft min kone og min tillidsmand og min fagforening!

Sådan siger Christian Ryberg, der efter et styrt på

knallert i 2002 fik vanskeligere og vanskeligere ved at

klare sit arbejde som teknisk servicemedarbejder på en

skole i en københavnsk omegnskommune.
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For den 2. marts i år modtog Christian og
Vivi, hans kone, et lakonisk brev, hvori
kommunen meddelte, at sygedagpengene
nu ville ophøre, fordi kommunen ikke
fandt, at loven gav mulighed for at for-
længe udbetalingen af sygedagpenge. 

På den ene side mente kommunen nemlig
endnu ikke, at arbejdsevnen var afklaret,
men på den anden side mente man heller
ikke, at dette kunne ske ved en arbejds-
prøvning. For en sådan havde Christian jo
været igennem.

Dermed stod Christian helt uden indtægt.
Efter at have forsørget sig selv siden den
pure ungdom var han nu på grund af syg-
dom stillet i en situation, hvor han ikke
kunne slæbe en eneste krone hjem. Selv
kontanthjælp blev afslået, for Christians
kone har en helt almindelig indtægt, og sat-
serne for kontanthjælp er så lave, at én ind-
tægt rigeligt rækker til to.

Dermed stod Christian og Vivi pludselig i
en ganske håbløs situation. Ingen afklaring
af situationen og ingen penge. Og et helt
andet familieliv. Hvor Christian altid var
hjemme i rækkehuset, og hvor Vivi opleve-

de aldrig at kunne få lidt tid for sig selv.
Alt imens bekymringerne tårnede sig op. 

FOA 1 farer i blækhuset
Her i FOA 1 tyede vi til blækhuset med en

anke over afgørelsen. Både i forargelse over,
at vores velfærdssamfund kunne bringe en
borger i den situation, men også med en vis
afmagt, fordi vi jo har set det før! En kom-
bination af kommunalt smøl, misbrug af

r sket, hvis jeg ikke havde
dsmand og min fagforening!

KK

M

K.K. Miljøteknik A/SK.K. Miljøteknik A/S
Kalundborg ¥ Esbjerg ¥ AalborgVemmelev ¥ Nyborg ¥ Glatved R¿dby

gnildnahebdroj go gniretrak -
kramnaD eleh i gninsnerdroj -

...dloh etsdeb snedroJ

K.K.Miljøteknik A/S · SOILREM A/S · Dansk Jordrens A/S                                   Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde, Tlf. 46 47 04 00
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lovgivningen og noget, der ligner mangel på erkendelse af, hvor
indgribende myndigheders beslutninger kan være over for den
enkelte familie. 

I klagen gjorde FOA gældende, at Hvidovre Kommune havde været
bekendt med Christians situation i mere end 1 år og således burde
have haft tilstrækkelig tid til en afklaring af arbejdsevnen, især i

betragtning af, at Christian i den mellemliggende periode var bevil-
get hele 2 arbejdsprøvnings-forløb. Disse forløb var tilmed så velbe-
skrevet i kommunens egne akter, at det på daværende tidspunkt
også af kommunens medarbejdere blev vurderet, at Christian ville
være velplaceret i et fleksjob.

Ydermere var det anført i en lægelig attest, at Christians nedsatte
arbejdstempoet med stor sandsynlighed stammede fra den tidligere
hjerneblødning. 

Hvis kommunen til trods for disse fakta stadig ikke mente, at
arbejdsevnen var afklaret, da burde forvaltningen have forlænget
dagpengene med henvisning til, at der var behov for ”arbejdsprøv-
ning eller andre afklarende foranstaltninger”, som det udtrykkes i
loven. 

Med afgørelsen i Christians sag fralagde kommunen sig alt ansvar
for en borger, der som følge af ulykke og sygdom havde mistet sit
forsørgelsesgrundlag. Kommunen blandede sig så at sige udenom i
stedet for at understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet på
vilkår, som det var muligt for Christian at klare.

Efter FOA 1’s mening betød forvaltningens argumentation for at
stoppe dagpengene, at Christian blev taget som gidsel: Dagpengene
blev stoppet samtidig med, at det blev vurderet, at der var brug for
yderligere afklarende foranstaltninger, inden arbejdsevnen kunne
afklares endeligt. Og i den mellemliggende periode blev Christian
så henvist til at søge kontanthjælp, hvilket slet ikke var en realistisk
mulighed som følge af hustruens almindelige lønindtægt.

Munkebo: Tlf. 65 97 44 50 Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13
Vejle: Tlf. 75 82 17 22 Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30
Greve: Tlf. 43 69 11 11 Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20

www.persolit.dk

Kontakt Persolit – vi er eksperter
Brand isolering · Tank isolering · Kedel isolering 

Skibs- og off shore isolering 
Lyd isolering · Vedligeholdelse af eksisterende anlæg

Mere end 60 års erfaring giver sikkerhed for godt håndværk. 



….. og heldigvis fik FOA 1 ret
Endelig, endelig. I slutningen af august måned dumpede endnu et
brev ind af døren både hos Christian og Vivi og hos FOA 1. 

”FOA har på Deres vegne den 4. marts 2005 klaget over Hvidovre

Kommunes afgørelse om ophør af sygedagpenge, …. meddelt Dem den

2. marts 2005. Nævnet har truffet følgende afgørelse: De har ret til

fortsatte sygedagpenge efter den 6. marts, jf. dagpengelovens § 22, stk.

1, nr. 2. Begrundelsen er, at der på afgørelsestidspunktet manglede en

afklaring af Deres arbejdsevne til brug for beslutning om, hvilken

hjælp der videre skal tilbydes ……”

Det Sociale Nævn begrunder altså afgørelsen med præcis samme
ordlyd, som kommunen havde brugt til at stoppe sygedagpengene,
nemlig at arbejdsevnen ikke var afklaret. 

Der er ikke noget at sige til, at Christian og Vivi er forvirrede og
føler, at retssikkerhed er noget mærkeligt noget! ”Jeg tror, jeg er
færdig med flinkeskolen”, siger Vivi, når hun tænker tilbage på for-
løbet.

Men nu er det heldigvis med et lettelsens suk. Med en efterbetaling
af sygedagpenge på omkring 85.000 bruttokroner. Med mere ro i
sindet i forhold til fremtiden. Og med et løfte fra kommunen om
fleksjob til Christian. 

Arbejdsprøvningen havde jo trods alt vist, at Christian havde
begrænsninger i arbejdsevnen. 

13
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Metal & Transport

• Efteruddannelse

• AMU-kurser

• Åbent værksted, 
smede- og industriteknik

• Autovidencenter

• Uddannelsesplanlægning

Kontakt uddannelsesleder 
Michael Clement 
telefon 6312 6655 / mcl@ots.dk
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FOA 1s klub for ledige har mistet deres
formand gennem en del år – Ib Halse.

Ib døde i starten af september, i sin kolo-
nihave som han elskede rigtig højt – Ib

sov stille og roligt ind, i sin yndlingsstol -
kun 57 år gammel.
Ud over at være formand for klubben for
ledige havde Ib også sæde i FOA 1s repræ-

sentantskab gennem de sidste godt 4 år.
Ib vil blive savnet af såvel de ledige med-
lemmer som repræsentantskabet i FOA 1.
Æret være hans minde.

Mindeord

Skal, skal ikke - lukke den faglige klub for de ledige i FOA 1,
kom og vær med til at bevare klubben for de ledige i FOA 1.

Vores tidligere formand for ledighedsklubben Ib Halse, er des-
værre pludselig afgået ved døden. Bestyrelsen er mere eller min-
dre opløst på grund af at medlemmerne enten er gået i arbejde
eller på efterløn. FOA 1 finder det derfor helt naturligt, at vi for-
søger, at genskabe klubben for de ledige ved at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt en ny
bestyrelse.  

Derfor vil Klubben for de ledige vil gerne invitere dig/FOA 1´s
ledige medlemmer til ordinær generalforsamling i FOA 1,
Vilhelm Thomsens alle 9, 2500 Valby, på niveau 3 i
Stauningssalen. 

Klubben for de ledige har igennem mange år eksisteret som de
lediges talerør og har med tiden fået fast sæde i repræsentantska-
bet af fagforeningen. Klubbens formål er at varetage de lediges
faglige og arbejdsmarkedspolitiske interesser, være bagland for
arbejdsmarkedssekretariatet indsatser og at lave sociale som fagli-
ge arrangementer for klubbens medlemmer. 

Klubben for ledige i FOA 1, afholder ekstraordinær generalfor-

samling i FOA 1, den 14. november2005 kl. 11.00 – 13.00. 
FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby

Dagsorden
Velkomst ved Næstformand Lars Svane i FOA 1
1. Valg af ny bestyrelse bestyrelsen

1. Valg af formand 
2. Valg af næstformand 
3. Valg af kasserer 
4. valg af bestyrelsesmedlem 
5. valg af bestyrelsesmedlem 
6. valg af bestyrelsesmedlem 
7. valg af bestyrelsesmedlem 
8. Vag af 3 bestyrelsessuppleanter 

2. Afslutning med en dejlig frokost.  

Klubben for de ledige, vil være vært for en dejlig frokost i forbin-
delse med generalforsamlingen. 

Du behøver ikke, at tilmelde dig til generalforsamlingen, men
blot møde op. Der vil være rig mulighed for at få indflydelse på
FOA 1´s arbejdsmarkedspolitiske indsats via generalforsamling-
en. 

Lars Svane

Indkaldelse til generalforsamlingen
i ledighedsklubben 2005

FOA 1 fylder 10 år den 1. januar 2006.
På trods af at FOA 1 er en sammenlægning af 8 tidligere fagforeninger, hvoraf nogen har eksisteret i over 100 år, 
ønsker repræsentantskabet alligevel at festligholde 10 års jubilæet ved en mindre reception for alle medlemmer.

Du inviteres derfor til reception torsdag den 5. januar 2006 kl. 15 – 18 i FOA 1

FOA 1 vil være vært ved et mindre arrangement med øl, vin, vand, chips, slik og frugt.
Endvidere vil der være tale ved afdelingsformanden, ligesom vi håber, at vi kan præsentere FOA 1s nye fane.

Benyt lejligheden til at besøge din fagforening og møde kollegaer og andre FOA 1 medlemmer.

Med venlig hilsen
FOA 1s repræsentantskab

10 års jubilæum



Bestil en tid 
i A-kassen
Det er dødirriterende at vente. Det ved vi alle. Det er også irriterende at
vente på en sagsbehandler i A-kassen. 
Derfor: Ring og bestil en tid på tlf. 4697 1100; især hvis du skal melde
dig arbejdsløs eller søge efterløn. Begge dele tager lidt tid.

OBS OBS OBS OBS
OBS OBS OBS OBS
Den 9. september 2004 har FOA 1 fået nyt tlf.nr.
Telefonnummer til FOA 1 og A-kassen: 4697 1100
Faxnummer til FOA 1: 4697 1102
Faxnummer til A-kassen: 4697 1099

Tilmelding som ledig
Tilmelding til AF sker nu elektronisk, ved at man på AF tilbydes en skærm, hvor man selv taster sig ind i systemet. Hvis man har en Pc’er
hjemme og er på nettet, kan man også gøre det der. Desuden kan man tilmelde sig i A-kassen – også via brug af en Pc’er. Fordelen ved at
gøre det i A-kassen er, at man kan få hjælp, hvis der er noget man er i tvivl om.

O P S L A G S T A V L E N •

Modtager du
Faglige Noter?
Er du tillidsvalgt på din arbejdsplads, bør du modtage nyhedsbrevet
Faglige Noter fra Fag og Arbejde. Hvis du ikke modtager det, kan det
skyldes fejl i vores registrering af tillidshverv. Ring i så fald til FOA 1,
Sekretariatet for arbejdspladsrepræsentanter på 4697 1100 eller send en
mail på foa1@foa.dk.
Faglige noter sendes kun ud på mail, så husk at opdatere din e-mail.

Åbningstider i FOA 1
Afdelingen og A-kassen holder åbent alle hverdage.

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag holder vi åbent fra kl. 9-12.
Torsdag holder vi åbent fra kl. 13-17.
I åbningstiderne er der mulighed for både telefonisk og personlig henvendelse.
Det er altid en god ide at bestille tid for personlig henvendelse - så er du sikker
på, den du skal tale med, er klar til dig.

E T T E R E N

Seniorklubben
Seniorklubben for Arbejdsledere i FOA inviterer med-
lemmer samt en ledsager til besøg på Christiansborg
for at se de flotte gobeliner onsdag d. 9. nov. 2005 kl.
11.30 Klubben betaler for indgangen.
Tilmelding til turen kan ske hos
Ulla og Kathe på telefon nr. 36 46 30 37 - 36 70 35
36 senest den 4. november 2005

Vi erindrer samtidig om fødselsdagsfest den 14.novem-
ber 2005. Arrangementer starter kl. 10.30 på Vilhelm
Thomsens Alle 9, 2500 Valby (Niveau 1 )

Klubben afholder julefest 12. dec. kl. 10.30 i FOA afd.
1 Wilhelm Thomsens Alle 9, 
2500 Valby.
Til året julefest vil der i år udover afholdelse af sædvan-
lige traditioner med nissepiger, julesange, julehistorie,
gaveuddeling (deltagere medbringer gave til kr. 25.00)
også være musik og sang af to professionelle musikere
som synger og spiller. De som ønsker at bestille
smørrebrød, (for egen regning) kan bestille smørrebrød
hos Ulla Stange 36 46 30 37 senest den 6. december.

Det vil udover gensynet med gamle medlemmer være
en stor glæde for bestyrelsen at byde klubbens nye
medlemmer velkommen til julefesten. 
Mød op og vær med til gøre julemødet hyggeligt og
festligt.

På bestyrelsens vegne
Formand Helge Koch

FOA 1 er lukket: 
24. - 25. november p.g.a. personaleseminar

Afdelingen er åben, men alle valgte er ude af huset 
12. - 13. januar 2006 p.g.a. kongres  og 19. - 20. januar 2006 p.g.a.
repræsentantskabsseminar



Har man hørt det før?
Ja, allerede da vi i starten hørte om

computeren og dens velsignelser, snakke-
de man første gang om det papirløse
samfund.

Som det er lige nu har vi vel aldrig pro-
duceret mere trykt papir end vi gør i øje-
blikket. For sammen med den hurtigere
tekstbehandling, i stedet for skrivemaski-
nen, så har vi jo også alle sammen fået
printere. De avancerede med farve og
stadig med udskriftshastigheder der nær-
mere sig det utrolige.

Det er altså blevet nemmere at lave ”et
Skriv”, det er blevet nemmere at lægge
farver eller billeder på og det er blevet
nemmere at printe det ud i mange kopi-
er. Med det resultat at man i øjeblikket
nærmest druknes i skriftligt materiale, i
det der skulle være et papirløst compu-
tersamfund.

Nu hopper FOA 1 så med på vognen i
næste skridt på vej mod et papirløst sam-
fund. Vi har netop indført ESDH (elek-
tronisk sags- og dokument håndtering),
nogle af jer kender det sikkert allerede,

fra jeres egen arbejdsplads eller fra kon-
takten med store firmaer eller statlige
styrelser.

Nu er det slut med at papirerne flyder i
bunker på skrivebordene! Slut med at
ringbind efter ringbind fyldes ind i reo-
lerne! Slut med at arkivskabene fyldes
med tykke sagsmapper!

Det lyder jo meget godt og det er da
utvivlsomt også et skridt i den rigtige ret-
ning, men mennesker er nu og bliver ved
med at være mennesker. Med sig har de
det med at trække såvel gode som dårlige
vaner, så det er nok ikke lige de første par
år du skal lede efter besparelsen på FOA
1’s budget under papirforbrug.

Når skærmene bliver nemmere at trans-
portere og læse på, når computerne bli-
ver reelt bærbare og ikke slæbbare, når
maskinerne ikke alene kan genkende
vores tale og omsætte det til skrift og
omsætte skrift til talt sprog. Så nærmer
vi os måske reelt det papirløse samfund.

Hvis denne leder nu blev transporteret
til dig på en eller anden elektronisk

måde og du kunne vælge om du ville
have den printet ud, læst op (a lá radio)
eller se den fortalt (a lá fjernsyn), så
kunne det da godt være, at vi kunne
spare lidt på papiret.

Men indtil videre tager vi nu som skre-
vet første skridt, ved at gøre vores sags-
behandling elektronisk. Det betyder at
alle vores nye sager indscannes og opbe-
vares elektronisk.

Disse ændringer i hvordan vi ordner
vores sagsbehandling, betyder ikke at du
som medlem skal ændre på noget som
helst. Vi modtager stadig dine henven-
delser uanset hvordan de måtte komme.
Det eneste vi godt kunne tænke os var,
at hvis du har valget mellem at sende
ting ind til os på fax eller på mail, så vil
vi helst have mail, da det er lettere at
håndtere.

Ellers må vi i fælleskab vente på, at det
engang bliver det papirløse samfund,
men det varer vist lidt endnu før de
svenske skove kan ånde lettet op.

E T T E R E N

Nr. 5/05 10. årgang
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