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REFERAT  
 

FOA 1 - Repræsentantskabet 
 

Dato: 17.08.2017 kl. 8:30 
Sted: FOA 1, Store mødesal, kælderen  
Arkivsag: 17/133725 
  
Tilstede:  Ken Patrick Petersson (), Steen Vadgaard (), Jesper Hesselholdt (), 

Flemming Bertelsen (), Bruno Nielsen (), Ove Thuesen (), Dennis Vagtborg 
Christensen (), Erik Per Jørgensen (), Tom Daniel Lindberg (), Ole Allan 
Castor Olsen (), Martin Bjerg Nielsen (), Knud Ove Kofod Sørensen (), Claus 
Windfeld (), Kaja Kjær Kamp (), Marianne Luckow (), Lars Agerbo Brix (), 
Jens Jensen (), Lars Berchen Bjerg (), Kaj Duvander (), Marianne Rasmussen 
(), Torben Gravesen (), Martin Lund (), Robert Jensen (), Henrik Wolsing 
Jensen (), Leif Devitt Møller (), Klaus Halle Gerschanoff (), Thomas Brücker 
(), Henning Wolffbrandt Hansen (), Helle Torngaard Rasmussen (), Frank 
Damm Nør (), Flemming Erik Dam (), Hans-Erik Steen Bach Dønvig (), Niels 
Roland Mortensen () 

  
Fremmødte 
suppleanter: 

 

  
Ikke tilstede:  Steen Vadgaard, Klaus Gerschanoff, Bruno Nielsen, Ove Thuesen, Erik 

Jørgensen, Lars Brix, Marianne Luckow, Kaj Duvander, Marianne 
Rasmussen, Robert Jensen, Frank Nør, Niels Mortensen 

  
Andre:  
  
Referent:  
  
Dirigent:  
  

 
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Dagsorden 

12/17 17/133816-2 Velkomst  3 

13/17 17/133817-2 Gensidig orientering  3 

14/17 17/133820-2 Hovedbestyrelsesmøde 5 

15/17 17/208843-1 Punkter til kommende TR arrangementer  8 
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16/17 16/221584-3 OK 18  8 

17/17 17/208837-1 Kandidatpræsentation kommunalvalget  9 

18/17 17/133826-3 Økonomiorientering  10 

19/17 17/136726-1 Den gode FOA afdeling  13 
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Dagsorden 

12/17 Velkomst  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 12/17 

 
 

Indledning: Velkomst v/Formanden  

- Godkendelse af dagsorden og afbud v/ dirigenterne  

   

Sag: KPP bød velkommen til dagens møde 

 

 

Indstilling: Dagsorden godkendes  

 

Bilag: Ingen 
 
 
 
Mødebehandling Ingen 
 
 
Beslutning   Ingen - velkomstpunkt 
 
 
[Gem]  
 
 

13/17 Gensidig orientering  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 13/17 

 
 

Indledning: Gensidig orientering fra FOA 1 eller medlemmer af repræsentantskabet  

 

Sag: KPP: Repræsentantskabsseminar. Der er ikke så mange tilmeldinger, så 

tilmeldingsfrist er udskudt til den 30. august.  

 

 Flemming Bertelsen: Magtkampe i Brøndby på direktørplan. Vi er blevet 

flyttet til kommunale ejendomme. Flemming havde hørt rygter og bad om 

orientering. Flemming blev kaldt til møde og der blev afholdt ekstraordinært 

MED. Rykkes 1. september 2017. 

 

 Lars Bjerg: Flyttet til Kraftværksvej  – nu smidt ud efter 14 måneder og flyttes 

til kælderlokaler. Vild ballede i Byens Anvendelse blandt alle grupper. Der 
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bliver meget ”crowded”, da der skal være rigtig mange mennesker – Lars er 

på kontor med 22 lige nu – der skal være 76 personer i samme lokale. 

 

 Thomas Brücker: Forhandling om kørsel på tyverialarmer – aftale er opsagt pr 

1. august – forhandling fører formodentlig til uenighedsreferat og sagen 

sendes i forbundet. 

 Ledelsesstruktur ændres – alle overbrandmesterstillinger nedlægges i stedet 

ansættes daglig leder/stationsmester på alle stationer. 

De fleste lokalaftaler er endnu ikke på plads. 

 Problemer med at skaffe ambulancefolk – efter Falck/3 F har indgået verdens 

dårligste overenskomst, så er der masser af ansøgere. 

 

 ALO: Møde i går med ledelsen i Hovedstadens Beredskab – har endnu ikke 

hørt fra Ove Thuesen. Hvis planerne gennemføres er der 22 overtallige 

brandmestre. Men opgaver ligner for en meget stor del de nuværende 

opgaver – klubben er langt fra begejstrerede for forslaget. Er meget mod, at 

man ikke skal være en del af korpset og være sammen med ”drengene”. Der 

er bred enighed om, at man ikke vil søge de nye stillinger, hvis det bliver 

gennemført. 

Strukturen ligner Falcks, så det vil blive nemmere at markedsprøves og 

beholde opgaven. 

 

 Thomas Brücker: Ønske om en model, hvor man nemt kan markedsprøve. 

 Det er ikke helt korrekt, at vi ikke høres. Mestergruppen var imod og derfor 

var det Jakobs holdning, at så det ske som en ledelsesbeslutning. 

 

 Martin Lund: FM-enheden indstillet til en pris – sammen med 14 andre. Nu er 

der kun 10 tilbage – politikere er begyndt at interessere sig for vores model – 

ny tiltag mht. nyt køkken, økologik og en række koryfæer er tilknyttet. Ingen 

nedskæringer/fyringer og godt styr på økonomien – så det går godt. 

  

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning  

 

 

Bilag:  
 
 
 
Mødebehandling Orienteringpunkt 
 
 
Beslutning   Ingen beslutninger 
 
 
[Gem]  
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14/17 Hovedbestyrelsesmøde 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 14/17 

 
 
Tidligere beslutning: 
 
Mødebehandling Ingen bemærkning 
 
 
Beslutning  Beslutninger, som får indflydelse på FOA 1s repræsentantskab skrives ind i 

punkt 15 på dagens dagsorden 
 
 
 

Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden  

 

 

Sag: KPP har haft kommentar til HB-referatet vedr. Nordea. Forbundet burde ikke 

være kunde i Nordea. Dennis Kristensen har anført, at det vil være svært at 

skifte bank. Pen-Sam kan ikke magte opgaven. Derfor har både Pen-Sam og 

FOA har haft noget svært ved at skifte bank – kan være nødvendigt at skifte 

til en udenlandsk bank. Dennis anfører, at vi ikke kan flytte FOAs penge uden 

også at flytte Pen-Sams penge. Prøver at presse Arbejdernes Landsbank til at 

indføre screening af investeringer, så der ikke investeres i ”sort” energi.  

Sorte investeringer er ikke gode, men sorte penge er værre. 

 Rep. er enig i betragtningen. 

 

 Punkt 82 - OK 2017 

Der er ingen råde-muligheder, da alle forlig lægger sig op af de store forlig 

hos Handel og Transport og Dansk Industri. Alt efterfølgende bliver på helt de 

samme præmisser. 

 Sammenkædningsregler gør, at alle bliver omfattet uanset, hvad gruppen har 

stemt på grund af Forligsmandens sammenkædningsregler. Vi er dog stærke i 

det tilfælde, hvor der bliver stemt nej, så alle går i konflikt. 

 Medlemskritik i de forbund, hvor der har været stor modstand mod 

overenskomsten – og hvor de alligevel bliver omfattet. 

  

 Musketer-ed på det offentlige område. Man efterlader ikke nogle på 

perronen, da der skal være enighed mellem organisationerne, før der sættes 

underskrifter på forliget. 

 

 Alt skal betales også ting, der ikke har nogen værdi for overenskomsten. Bl.a. 

kom de 42 timer ikke med i overenskomsterne – nogle af overenskomsterne 

kan bruges til det samme via overarbejds§§. 
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 Punkt 83 – Ligeløn og lavtløn 

 Der er ved at komme gang i diskussion af kronebeløb contra procentvise 

stigninger, men det er ikke særligt indlysende, at det sker, da alle har 

særinteresser. 

 Thomas: Mærkeligt, at det altid er SOSU-assistenter, der gives som eksempel. 

De er ikke lavtlønnede. Og der er ligeløn i FOA. Glemmer generelt andre 

grupper i FOA, så det altid bliver SOSU-området, der kommer i spil. 

KPP: Pædagogmedhjælperne er også steget meget, efter de kom ind i FOA, så 

det er heller ikke et godt eksempel. Men der er gode eksempler på grupper, 

der har lige lang uddannelse f.eks. er pædagoger lavere lønnede end andre 

gruppe med samme uddannelseslængde og som er mandegrupper. Ligeløn er 

også en lavtlønsdiskussion 

 Dennis Vagtborg: FOAs interesse at det er de pågældende grupper der 

markeres 

 

 Punkt 84 – Trepartforhandlinger om VEU-godtgørelse 

 Ingen kommentarer 

 

 Punkt 85 – Stormødeopfølgning 

 Oplæg fra KPP om velfærd – liv, ære og velfærd, hvor i er for dårlige til at 

fastholde dette punkt, når det handler om svage borgere. Eksempel: 

Stilladsarbejdere går ikke op på et vakkelvornt stillads, så de holder fast liv, 

ære og velfærd. 

 

 Punkt 86 – Stormødeopfølgning 

 Afholdes 4. oktober i Odense.  

 Tilmelding via FOA 1 – forslag om, at vi kan gøre det med et link.  

4. september er afdelinger indkaldt til møde i Nyborg 

7. november er der demo som kulmination på de tidligere initiativer 

 

Punkt 87 – FOA-medlemmernes ydelser 

Ingen kommentarer 

 

Punkt 88 – Evaluering af Folkemødet 

Positive tilbagemeldinger fra deltagere i Campen, fra afdelinger og fra Politik 

Ledelse i forbundet. 

Lægger op til deltagelse igen. 

 

Punkt 89 – Forbundets arbejde med kommunernes og regionernes økonomi 

Netværket i regionerne har arbejdet meget med regionens økonomi. 

Indbydelser til netværk om nulvækst, budgetter mm sendes ud – men det er 

deltagelse uden dagslønstab 

 

Punkt 90 – Finansiering af stigende antal arbejdsskadesager. 
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Forbundet har eget advokatkontor og indstillingen handler om ansættelse af 

3 personer mere – finansiering vil bl.a. ske ved at der vil bruges færre penge 

på eksterne advokater 

FOA 1 samtykker 

 

Punkt 90 – beretning 

Stagnering af medlemstallet i LO-forbundene – der er ikke længere frit fald i 

medlemstallene. Flere forklaringer på faldet – færre jobs, færre nytilkomne 

unge mm – men der er desværre også en faldende organisationsgrad – og der 

er rigtig mange ekstraordinære stillinger – deltidsstillinger, felksjob, 

seniorjobbere, jobtilskud 

 

Punkt 93 – status på LO/FTF fusion 

Mangler stadig et økonomiske grundlag – herunder det fremtidige kontingent  

Det må blive billigere med en ny stor organisation. 

Uenigheder om den lokale struktur og grænsesager. Der skal opbygges en 

organisation, der kan varetage det. 

FTF’s næstformand har forladt posten, da Finansforbundet ikke er enige i 

beslutningen. 

 

Punkt 94 – FOAs ordinære kongres i 2019 

Hvor den skal holdes? 

Der er flere forslag – hvor Odense Kongrescenter er buddet 

 

Punkt 95 – a-kassetilfredshedsundersøgelse 

A-kassen kommer og fortæller om rapporten til afdelingerne her i FOA 1. 

Ønske om, at det samme oplæg bliver holdt for FOA 1s repræsentantskab. 

Rep. er enig i ønsket 

 

Punkt 96 – Halvårsregnskab 

Ingen bemærkninger – regnskabet er i balance 

 

Indstilling: Til orientering og stillingtagen  

 

 

Bilag: Hovedbestyrelsens dagsorden  
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
 
 
[Gem]  
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15/17 Punkter til kommende TR arrangementer  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 15/17 

 
 

Indledning:  

 

Sag: Punkter til kommende Rep-møde/-seminar & TR-

møde/Midtvejsseminar 

 

 

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse  

 

 

Bilag:  
 
 
Mødebehandling Ingen mødebehandling – punkter skrives ind i beslutninger 
 
 
Beslutning  Evaluering af Folkemødet og vurdering af deltagelse på næste møde tages 

op i repræsentantskabet efter forbundets evaluering (Forbundet vælger at 
fortsætte) 

 
 Stormødeopfølgning - Afholdes 4. oktober i Odense.  
 Tilmelding via FOA 1 – forslag om, at vi kan gøre det med et link.  

4. september er afdelinger indkaldt til møde i Nyborg 
7. november er der demo som kulmination på de tidligere initiativer 

 
TR inviteres til forbundets netværksmøder om Nulvækst, budgetter mm – 
uden dagslønstab 

[Gem]  
 
 

16/17 OK 18  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 16/17 

 
 

Indledning: OK 18 v. Claus W og Ken  

 

Sag: Overenskomst 2018 

 Skemaer er udsendt på både generelle krav og specielle krav 

 De regionsansatte melder fælles ind for alle afdelinger i regionerne på et 

møde den 18. september 
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Forslag om, at teknisk service allerede starter på sektordelen af TR-mødet på 

grund af de mange grupper, der skal samordne, så der ikke afholdes et 

egentlig sektormøde inden – men udelukkende tales overenskomstkrav  

 Husk deadline for krav er 1. september 

Meld ind, hvis der er problemer eller hjælp ønskes 

 FOA 1 samler og udsender de indkomne krav 

 

 Dennis Vagtborg nævner problematikken om de københavnske portører 

 Bør vælges TR 

 Har også behov for at mødes inden om de grupper, som Social- og  

Sundhedssektorgrupperne i FOA 1 håndterer: Københavnerportører, 

gymnastikpædagoger (rykket til FOA SOSU) og piccoliner 

 

Indstilling: Tages til efterretning 

 

Bilag:  
 
 
 
Mødebehandling Slagplan for OK 2018 aftalt 
 
 
Beslutning   Krav behandles på Tr-mødet den 7. september 2017 
 
 
[Gem]  
 
 

17/17 Kandidatpræsentation kommunalvalget  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 17/17 

 
 

Indledning:  

 

Sag: Forslag om kandidatfremstilling  

 Flemming Bertelsen stiller forslag om, at kandidater får mulighed for at 

præsentere sig selv på TR -mødet den 7. september 2018 – et kort oplæg på 

et par minutter på TR-mødet. 

  

 Skal alle have lov til at komme med oplæg – uanset partitilhørsforhold. 

 Vi ved ikke, hvor mange og for hvilket parti, de stiller op. 

  

 Alle skal have lov til at komme med deres bud uanset partitilhørsforhold. 

 Orientering til TR om, at de har mulighed for at komme med deres program. 

Skal melde tilbage, så der kan planlægges tid til det. 
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 Gælder både kommunal og regionsvalg. 

  

Indstilling: Til vedtagelse  

 

 

Bilag:  
 
 
Mødebehandling Diskussion af emnet 
 
 
Beslutning  Der meldes ud til alle TR, at der er mulighed for at komme med deres bud, 

hvis de er kandidater til kommunal – eller regionsvalg 
 
[Gem]  
 
 

18/17 Økonomiorientering  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 18/17 

 
 

Indledning:  

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde  

(dog ikke i februar) en oversigt over organisationens økonomi. 

 

Sag:  

Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance”. 

Balancen læses således: 

• 1. & 2. kolonne definerer kontonummer og kontonavn i henhold til afdelingens 

kontoplan 

• 3. kolonne angiver regnskabstal for perioden siden sidste økonomioversigt 

• 4. kolonne angiver budgettal for samme periode som 3. kolonne 

• 5. kolonne angiver regnskabstal for regnskabsåret til den angive dato, og vil således 

være en summering af de enkelte perioder i regnskabsåret 

• 6. kolonne angiver budgettal for samme periode som 5. kolonne 

• 7. kolonne angiver den procentvise regnskabsmæssige udnyttelse af budgettet for 

regnskabsåret i henhold til 5. & 6. kolonne 

Balancen afgives altid for hele måneder af hensyn til muligheden for at sammenholde 

regnskabs- og budgettal. 

Konti uden posteringer fremgår ikke af balancen. 

  

FOA 1´s egenkapital pr. 1. januar 2017: 
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• Formue: 4.900.470 

• Fonde: 2.673.315 

• Egenkapital i alt: 7.573.785 

 

Balancen gælder perioden 1. maj – 30. juni 2017. 

 

Bemærkninger til balancen: 

20040 Feriepenge 

Bl.a. feriepenge til fratrådt medarbejder (Therese Petersen) 

20410 Syge-/barselsrefusioner 

Ikke budgetteret 

20500,20520, 32495, 32496 m.fl. PMFs og KLSs andel 

Se nedenstående fra revisor 

21070 Uddannelse ekstern 

3 intro-ophold, regionskonference samt dyrt Midtvejskursus 

32180 & 32181 Køkken 

Budgetteret til at være udgiftsneutral (gav ”overskud” i de 3 foregående år). 

Klubber m.v. opkræves kun to gange årligt. Vil derfor udvise underskud i løbet af året. 

32240 Rep af inventar 

Bl.a. serviceaftaler på diverse inventar 

32330 Advokat 

Medlemsbistand ved advokat 

 

Fra revisor vedrørende PKFs og KLSs andel: 

FOA1 - regulering af 2016 i 2017      

        
Konto  KLS   PMF       
20500   -66.992,18       
20520  -164.327,23        

Regulering 2016 
        
1.484,23  

    -
6.193,78       

Bevægelse 2017  -162.843,00   -73.185,96       

        
21015         -112,45       

21xxx 
          -
349,84        

Regulering 2016            349,84  
         
112,45       
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Bevægelse 2017                      -                      -         

        

32495  

    -
7.059,60       

32496      18.926,25        

Regulering 2016     -70.092,27  
           
98,10       

Bevægelse 2017     -51.166,02  
    -
6.961,50       

        
37320   -12.487,47       
37391      54.124,95        
Regulering 2016     -18.544,41   -10.934,55       
Bevægelse 2017      35.580,54   -23.422,02       

        
Resultatopgørelse 2017                      -                      -         
Regulering 2016 i alt     -86.802,61   -16.917,78       

Bevægelse 2017      86.802,61  
   
16.917,78       

        

        
Der blev ikke reguleret i 2016 for mellemværender. Dette er sket pr. 1/1 2017 og denne regulering  

skal der derfor tages højde for ved gennemgang af driftskonti i 2017. Reguleringen er ført  
på mellemregning pr. 1/1 2017 og er efterfølgende udlignet.     
Dette er derfor kun for forståelse af driftskonti i 2017.     

 

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 5.136.345,-. 

De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 

5.435.463,-. 

Periodens resultat udgør dermed et underskud på kr. 299.118,- imod et budgetteret 

underskud for perioden på kr. 376.766,-. 

 

Kommentarer fra JH 

• Brugt flere penge på uddannelse – midtvejskonference dyrere, Regionskonference 

og 3 introkurser i Holbæk 

• Revisorkommentarer – forklaring på afvigelser i fht. budgettet 

• Mindre underskud end budgetteret 

• Overvejelser om flytning- vi er ikke stavnsbundet til dette hus, hvilket vi tidligere 

har diskuteret i repræsentantskabet – snak med Pen-Sam, men et projekt som 

dette er for lille til Pen-Sam – loyalitetsdiskussion – hvor meget kan Pen-Sam 

presse FOA 1 for at tjene penge til pensionskassen. Hvis ombygning til boliger, så 

skal det også være til at betale for vores egne medlemmer. Kun interessant at 

sælge, hvis vi kan finde noget andet, der enten er på samme prisniveau eller 
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billigere – også et ønske om flere mødefaciliteter. For dyrt at bygge ovenpå til 

kontorfaciliteter, men vil formodentlig kunne betale sig, hvis det bliver boligere 

 

Indstilling: Tages til efterretning  

 

Bilag: FOA 1 standardbalance af 18/7 2017 
 
 
 
Mødebehandling Økonomiorientering blev diskuteret 
 
 
Beslutning   Ingen beslutning – tages til efterretning 
 
 
[Gem]  
 
 

19/17 Den gode FOA afdeling  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 17.08.2017 19/17 

 

 

Indledning: V. Ken  

 

Sag: Den gode FOA-afdeling – hen over sommeren er telefonåbningstiden blev 

forøget. Der er langt færre, der ringer forgæves – det er efter kl 17.30 og op 

til kl. 20.00. Kan i øvrigt være alarmselskabet, som ringer til afdelingen før 

mobiltelefonerne. 

 Andre emner til Repræsentantskabsseminaret den 13. – 14. september 2017 

diskuteres i gruppearbejde på dette møde 

 Diskussion af sektorer, frikøb af TR, valgte mm 

 

 Gruppe 1: 

 Mulighed for frikøb af faggruppeformænd f.eks. en dag om ugen 

 Mere og bedre uddannelse til TR – især nyvalgte men også generelt flere 

kursustilbud – TR ambassadør for FOA på arbejdspladsen 

 Oplæring/mesterlæse for kommende valgte i FOA 1 – overlevering af viden 

fra de gamle valgte/sagsbehandlere  

  

Gruppe 2: 

Diskussion af sektorfunktionen i FOA 1 – oplæg om love mm – oplæg fra 

andre afdelinger – kan være flere løsninger 

Hvordan bruger vi ressourcerne i FOA 1 – lønninger: Ansatte, valgte, 

faggrupperepræsentanter, FTR m.fl. Hvad er organisationsarbejde og hvad er 
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arbejdsgiverfinansieret – kan noget laves på arbejdspladsen i stedet fra FOA 

1s kontor – kompetence, professionalisering 

Medlemshverv – fokus på medlemshvervning især på områder uden TR-

dækning – større del af hverdagen, som handler om medlemshvervning 

 

Gruppe 3: 

Skisma: For få i FOA 1 sammenholdt med et ønske om mere synlighed på 

arbejdspladsen. 

Usikkerhed om, hvem der er back up for hvem i FOA 1 – bl.a. snak om 

Frontkontoret 

Kompetenceafklaring af medarbejdere i huset 

Refusioner kunne bruges til afløsning, når medarbejdere/valgte er syge (i 

længere tid) 

 

Gruppe 4: 

Valgte/ansatte i FOA 1? Fordele og ulemper ved de forskellige ”stillingstyper” 

Flere arrangementer i FOA 1 – bruger vi pengene rigtigt – hvor mange 

kommer og hvem er det 

Sektorer – nedlagt eller i funktion? 

FOA 1 skal være mere politiske – uanset partifarver 

 

Gruppe 5: 

Antal af valgte kontra antal ansatte 

Frikøb af TR ved sygdom og eventuelle projekter 

Hvor henvender medlemmer, som arbejder om natten, sig – der kan være 

problemer, som opstår på nattevagter – det samme med alenearbejde – 

f.eks. liv, ære og velfærd (KPP: Der er faktisk en hotline om liv, ære og 

velfærd – kun brugt af to medlemmer pt – kan gøres større indsats) 

 

 

 

Indstilling: Repræsentantskabet diskuterer emner til det kommende 

repræsentantskabsseminar – gruppearbejde  

 

 

Bilag:  
 
 
 
Mødebehandling Diskussion af emner til repræsentantskabsseminar 
 
 
Beslutning   Se sagsfremstilling, hvor gruppearbejdet er oplistet 
 
 
[Gem]  
 


