
 

 

FOA afd. 1’s ordinære generalforsamling d. 21. april 1998, kl. 18.00, Center Domus 

Vista 

 

 

Referat: 
 

 

Dennis Kristensen bød velkommen og omtalte forberedelsen af generalforsamlingen og det 

henholdsvis udsendte og udleverede materiale. 

 

Dagsordenens Pkt. 1. Valg af dirigenter. 

 

Vagn Nielsen og Gert Knudsen blev foreslået. Der var ikke andre kandidater. 

 

De blev valgt. 

 

Dirigenterne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

De satte dagsordenen til godkendelse. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Pkt. 2. Repræsentantskabets beretning. 

 

Der blev henvist til den fyldige udsendte skriftlige beretning. 

 

Dennis Kristensen supplerede den skriftlige beretning med en omtale af det overståede 

Folketingsvalg, hvor magten godt nok blev bevaret på kendte hænder, men der er en 

sammensætning med en overvægt af borgerlige kræfter. S-R regeringen er sårbar. 

Regeringens grundlag sætter bl.a. fornyelsen af den offentlige sektor højt på dagsordenen, et 

forhold vi skal være meget opmærksom på. Den omtalte sammenlægning af H:S- og Kbh’s 

Amts sygehusvæsen blev nævnt. 

 

Nedlæggelsen af FOA Frederiksberg blev omtalt i en kronologisk, historisk gennemgang, fra 

kongressen og til dato. 

Overenskomsten 1997 - 1999 blev omtalt, specielt blev vedtagelsen og overgangen for mange 

til nye lønformer omtalt. 

 

Forholdene vedr. Arbejdsløshedskassen blev udførligt omtalt, forholdene vedr. edb-

problematikken og den forbundne økonomi blev fremhævet med stor beklagelse. 

Herefter blev beretningen overladt til generalforsamlingens behandling. 
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Der var ingen debat. 

 

Dirigenterne satte beretningen under afstemning: 

 

Beretningen blev godkendt med alle stemmer, undtagen een, som undlod at stemme. 

 

 

Pkt. 2 Årsregnskab 1997. 

 

Det trykte regnskab var udsendt i afdelingens blad ETTEREN nr. 2 1998. 

 

Afdelingens kasserer Kjeld Klysner Nielsen, uddybede i store træk - og tal regnskabet, 

underbygget af overheadsplancher. 

Med en indstilling om at godkende regnskabet blev det overladt til generalforsamlingens 

behandling. 

 

Debat: 

 

Ole Dandanell: Stillede spørgsmål til en forkortelse på en af OH-plancherne. 

 

Ole fik det svar at der var tale om en trykfejl. 

 

Ole spurgte yderligere om ikke der i gennemgangen af regnskabet kunne henvises til den 

aktuelle side. 

 

Herefter var der ikke yderligere debat, og dirigenterne satte regnskabet under afstemning. 

 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Dagsordenens pkt. 4. Arbejdspladsen i centrum. 

 

Der blev udleveret et skriftligt materiale der underbyggede Dennis Kristensens indlæg, som 

var bygget op over et projektor indlæg. 

 

Det var præciseret i materialet at der ikke skulle træffes konkrete beslutninger på 

generalforsamlingen. 

 

Indlægget som delvist bestod af faktaviden og af påstande, rejste i sig selv en mængde 

spørgsmål- til den efterfølgende debat. 

 

Fællestillidsmand Lars Christensen fra Bispebjerg Hospital, havde fået oplægget udleveret 

tidligere m.h.p. at kunne se på oplægget med kritiske øjne, som repræsentant for en stor 

arbejdsplads. 

Dennis Vagtborg som repræsentant fra en lille arbejdsplads, havde fået det samme, men blev 

åbenbart forhindret i at deltage i generalforsamlingen. 
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Lars sagde: 

 

At det faglige arbejde skulle foregå på nye vilkår, samt at oplægget var svært at forholde sig 

til. 

 

At lønnen stadigt var et vigtigt punkt for medlemmerne. 

 

At lysten og engagementet var faldet, hvilket kræver en større fælles indsats fra såvel de 

tillidsvalgte som fra organisationerne. Der skal genopbygges et tillidsforhold. 

 

Lars erklærede sig enig i påstanden om, at der ikke kan hentes flere penge i kontingentet. 

 

At der skal arbejdes mere for det kollektive og solidariske. 

 

At han ikke tror på en bredere TR-løsning p.g.a. det nuværende pres der er på de 

tillidsvalgte. 

 

At man skal være meget opmærksom på de problemer der følger ved at udlægge “for meget 

kompetence til tillidsrepræsentanterne. 

 

Hanne Petersen sagde: 

 

En god og stærk fagforening og et godt sammenhold gør det spændende at gå på arbejde. 

 

Marianne Rasmussen fra Br. 4 sagde: 

 

Medlemmerne kan ikke finde ud af strukturen, det bliver for uinteressant for medlemmerne. 

Der er for langt til toppen i FOA 1, vi har ikke fået en fladere struktur. 

 

Flemming Lund fra br. 6, sagde: 

 

Det er meget store visioner, men det giver ikke meget genlyd på arbejdspladserne. 

Medlemmerne er for pressede. 

Edbteknologien gør det mere upersonligt og vi kan ikke hente pengene hos medlemmerne. 

Vores valgte på topposterne skal ikke have unødvendige kasketter på, de skal prioritere inden 

de går ind i div. bestyrelser m.v. 

 

Ole Dandanell, br. 8, sagde: 

 

Det er et flot, men verdensfjert oplæg, vi er alt for pressede. 

Vejen er sikkert rigtig, men i små bidder. 

 

Dennis Kristensen’s replik: 
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Holder påstanden ikke ? 

eller må vi konstatere at opgaverne kommer helt ud på nettet - nye lønformer vil medføre en 

enorm arbejdsbyrde- og krav om flere aktiviteter- og flere til at løfte opgaverne. 

vi kommer ikke udenom at drøfte opgavefordelingen, ml. TR - brancher og afdeling. 

Opgaverne flytter sig, bliver mere komplicerede og vil stille nye krav til fagforeningerne og 

serviceringen. 

 

 

Ib Simonsen, br. 4, sagde: 

 

Oplægget er meget centralt, visionen må være at vi ændrer os i takt med udviklingen. Vi skal i 

afdelingen opbygge en mere professionel afdeling, ved at nedlægge den nuværende 

branchestruktur, een stærk FOA afd. 1, så vil medlemmerne også kunne finde sig selv. 

 

Bent Larsen, br. 4, sagde: 

 

Meget professionelt oplæg, som svært forståeligt eller ej, peger i den rigtige retning. 

Udviklingen stiller krav i stil med det skitserede. Om vi er enige eller ej, er det vigtigt at vi får 

debatteret problemerne. 

 

Marianne Rasmussen, br. 4, sagde: 

 

Visionerne er gode, men vi skal have ændret strukturen i FOA 1, til en rigtig afdeling. 

 

John Bo, br. 3, sagde: 

 

Det er fint at se på opgaverne, men vi skal ikke have for travlt med at ændre FOA 1’s 

struktur, der sker løbende en udvikling, fra 8 til 6 brancher allerede. 

Vi skal også passe på at decentraliseringen kommer for langt ud. 

 

Jørn Tjellesen, br. 4, sagde: 

 

Spændende oplæg, visionært, men der er elementer der ikke ændrer sig, bl.a. vigtigheden af 

lønnen. 

 

Hermed blev debatten om Arbejdspladsen i centrum afsluttet. 

 

 

 

Pkt. 5. Fremtidige aktiviteter. 

             Forslag til afdelingens handlingsplan 1998/99 

 

Forslagene til afdelingens handlingsplan 1998/99 var indeholdt i det uddelte 

deltagermateriale. 
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Dirigenterne slog punktets afvikling fast ved at handlingsplanens punkter først ville blive 

præsenteret, hvorefter punkterne kunne debatteres og vedtages enkeltvis. 

 

De 14 punkter blev gennemgået af Allan From-Hansen, bl.a. ved hjælp af 

overheadsplancher/projektor. 

 

Overskrifterne var: 

 

1.Afdelingen og fremtiden. 

 

2.Medlemsinformation. 

 

3.Medlemsaktiviteter. 

 

4.Det udviklende arbejde. 

 

5.Ungdomsarbejde. 

 

6.Uddannelse. 

 

7.Medindflydelse og medbestemmelse. 

 

8.Arbejdsmarkedspolitik. 

 

9.Arbejdsmiljø og ydre miljø. 

 

10.Sociale forhold. 

 

11.Bydelsforsøg og styrelsesreform i København. 

 

12.Seniorarbejde. 

 

13.Samarbejdet med andre faglige organisationer. 

 

14.Grunduddannelsen af tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte. 

 

Herefter lagde dirigenterne op til  en debat, som imidlertid udeblev. 

 

Herefter blev punkterne sat til afstemning. 

 

Pkt. 1, 87 stemmer for, 3 blanke, vedtaget 

 

Pkt. 2, 90 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 3, 90 stemmer for, vedtaget. 
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Pkt. 4, 89 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 5, 89 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 6, 89 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 7, 90 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 8, 91 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 9, 91 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 10, 90 stemmer for 1 blank, vedtaget. 

 

Pkt. 11, 89 stemmer for, 1 blank, vedtaget. 

 

Pkt. 12, 90 stemmer for, 1 blank, vedtaget. 

 

Pkt. 13, 91 stemmer for, vedtaget. 

 

Pkt. 14, 90 stemmer for, 1 imod, vedtaget. 

 

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, kl. 21.10,  således at der kunne afvikles 

sektorgeneralforsamlinger. 

 

Der udarbejdes separate referater af sektorgeneralforsamlingerne. 

 

 

Kl. 21.45 blev generalforsamlingen genoptaget. 

 

Pkt. 7. Forslag til ændring af afdelingslovene. 

 

Dennis Kristensen redegjorde for bevægelsesgrundene for en ny afdelingsledelse, ligesom det 

blev oplyst at det er under afprøvning i øjeblikket, efter en repræsentantskabs beslutning. 

 

Afdelingslovenes § 6, stk. stk. 2, blev foreslået ændret til: 

Afdelingsledelsen består af formanden og næstformanden samt en person udpeget af 

repræsentantskabet for et år ad gangen. 

Som konsekvens heraf foreslås betegnelsen daglig ledelse ændret til afdelingsledelsen i lovene i 

øvrigt. 

 

Dirigenterne satte forslaget til behandling. 

Der var ingen debat. 
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Forslaget krævede 2/3 flertal. 

 

83 stemte for, der var 3 blanke stemmer, forslaget blev vedtaget. 

 

 

Pkt. 8, Indkomne forslag. A & B. 

 

Der var indkommet 2 forslag fra Ib Levin Hansen, br. 6. Forslagene var aftrykt i bilag 3 i 

deltagermaterialet. 

Ligeledes var repræsentantskabets indstillinger til forslagene indeholdt i bilagsmaterialet. 

 

Ib Levin Hansen motiverede de fremsatte forslag. 

 

Ib fortalte at han indtil nu havde været uvidende om afdelingens tidligere beslutninger f.s.v.a. 

arbejdet med udlicitering. 

Ib udtrykte at han håbede at det skulle tages alvorligt, at FOA 1 får udarbejdet såvel 

handlingsplan som information til medlemmer og valgte, og at der skal sættes vægt bag 

ordene, for der er tale om en alvorlig trussel mod vores arbejdspladser. 

Kbh’s kommune har udliciteret 15 % af driftsopgaverne mod et landsgennemsnit på 10 %, så 

der er god grund til at ruste os, sagde Ib. 

Vi skal have som målsætning at det offentlige udvikles, ikke afvikles. Vi skal på banen som 

konkurrencedygtige, vi skal benytte den styrke og viden vi har. 

 

Dennis Kristensen sagde: 

 

At han var meget enig i det fremførte, vi er meget opmærksomme på problemstillingen- og 

gjorde meget ud af emnet i sidste års beretning. 

Vi skal se på det præventive i udliciteringssituationen. 

Vi må så tage, også de svære ting i holdningsdebatten alvorligt. 

Vi er enige i forslaget sagde Dennis og henviste til repræsentantskabets indstilling - A.. 

 

Dirigenterne satte pkt. 8 A til afstemning: 

 

Repræsentantskabet indstiller, at forslaget dels indgår i arbejdsgrundlaget for en 

arbejdsgruppe om udlicitering, som blev besluttet nedsat ved et udvidet 

repræsentantskabsmøde i september 1997, og dels indgår i FOA 1’s generelle arbejde med 

arbejdspladsernes konkurrenceevne. 

 

85 stemte for, 1 undlod, forslaget blev vedtaget 

 

 

Pkt. 8, B. Retsstilling før og under en udbudsperiode ved udlicitering. 
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Ib Levin Hansen argumenterede for forslag B om retsstilling i.f.m. udbud og udlicitering. Han 

nævnte bl.a. at forslaget vil blive rejst af flere faglige organisationer. Ib nævnte de 5 forslag, 

som indgår i deltagermaterialet. 

 

Dennis Kristensen sagde: 

 

Det er yderst kompliceret, der er både EU- og flere danske lovgivninger som gør det 

overordentligt vanskeligt. 

Dennis fremførte flere forhold som gør det nødvendigt at arbejde videre med 

problemstillingen, og indstillede at der blev arbejdet videre med forslagene frem til de kendte 

overenskomstforhandlinger. 

 

Ib Levin Hansen meddelte at han erklærede sig enig i repræsentantskabets indstilling. 

 

Dirigenterne satte repræsentantskabets forslag til afstemning. 

 

Repræsentantskabet indstiller, at generalforsamlingen tilslutter sig principperne i forslagene 

samt, at disse indgår i arbejdsgrundlaget for en arbejdsgruppe om udlicitering som blev 

besluttet nedsat ved et udvidet repræsentantskabsmøde i september 1997. 

 

86 stemte for, forslaget blev enstemmigt  vedtaget. 

 

 

Pkt. 9, Valg. 

 

Følgende poster var på valg i henhold til sammenlægningsaftalerne. 

 

9,A, næstformand 

 

Allan From-Hansen var villig til genvalg, og der var ikke indkommet andre forslag. 

 

Allan From-Hansen blev enstemmigt genvalgt med 86 stemmer. 

 

9, B, Faglig sekretær. 

 

til posten som faglig sekretær med ansvar for arbejdsmarkedspolitik var Ole Jensen villig til 

genvalg, der var ikke indkommet andre forslag. 

 

Ole Jensen blev enstemmigt genvalgt med 86 stemmer. 

 

9. C, Bilagskontrollant. 

 

Bo jensen var villig til genvalg og der var ikke indkommet andre forslag. 

 

Bo Jensen blev enstemmigt genvalgt med 86 stemmer. 
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9, D, Bilagskontrollantsuppleant. 

 

Bent Brock-Larsen var villig til genvalg, der var ikke indkommet andre forslag. 

 

Bent Brock-larsen blev enstemmigt genvalgt med 86 stemmer. 

 

 

Pkt. 10, Afslutning. 

 

Dennis Kristensen afsluttede generalforsamlingen med et tak for deltagelsen, en tak for de 

mange debatter, og med ønsket om at lade diskussionerne fortsætte. 

Dirigenterne blev takket for deres gode ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

Referent Allan From-Hansen 

 

 

 

Dirigent   

 

 

Gert Knudsen                                             Vagn Nielsen 

 


