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Dato:   7. april 2016 

Udarbejdet af CW   

Dagsorden: 
1. Velkomst (KPP) 

2. Gensidig orientering 

3. HB-møde (KPP) 

4. Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar, TR-møder, Midtvejsseminar 

5. Medlemsundersøgelse (KPP) 

6. Kongresforberedelse (JH) 

7. Økonomiorientering (JH) 

8. TR-vilkår/TR-tid 

9. Midtvejskursus 

10.  

 
 

Til stede: 
 Tiltræder/fratræder Tidspunkt 

Bruno Nielsen Fraværende  

Claus Windfeld   

Dennis Vagtborg Christensen   

Eric Keinicke   

Erik Per Jørgensen Fraværende  

Flemming Bertelsen   

Frank Nør Fraværende  

Lars Agerbo Brix Fraværende  

Steen Warcelmann Suppleant Frank clement  

Helle Torngaard Rasmussen   

Henning Wolfbrandt Hansen Fraværende  

Henrik Wolsing Jensen   

Ib Nielsen Fraværende  

Jens Jensen Fraværende  

Jesper Hesselholdt   

Kaj Duvander Fraværende  

Kaja Kjær Kamp Fraværende  

Ken Patrick Petersson   

Klaus Halle Gerschanoff Fraværende  

Knud Kofod Sørensen Fraværende  

Lars Bjerg Fraværende  

Leif Devitt Møller   

 
 

Referat 
 

Repræsentantskabsmøde 
Den 7. april 2016  

i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby 
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Marianne Luckow Fraværende  

Marianne Rasmussen   

Flemming Dam   

Martin Lund Fraværende  

Niels Roland Mortensen   

Ole Allan Castor Olsen Fraværende  

Robert Jensen Fraværende  

Ove Thuesen   

Steen Vadgaard Fraværende  

Thomas Brücker Larsen   

Tom Lindberg   

Tonny Petersen Fraværende  

Torben Gravesen Fraværende  

 

 

Referat: 
 
1.  Velkomst fra dirigenterne  

Velkomst fra Ken Petersson især til de nye Flemming Dam – afløser Mogens 
Aalborg, Frank Clement i dag for Steen Warcelmann, Ove Thuesen – afløser for 

Steen Dubert. 
Mentorer: Thomas Brücker mentor for Ove Thuesen og Leif Devitt Møller for 

Flemming Dam. 
Jesper Hesselholdt gennemgik proceduren for tilmelding via linket i mailen med 

indkaldelse og dagsorden. 

Henrik Jensen redegjorde for at det ikke er muligt at melde sig til via TZ med 
mindre man går den rigtige vej ind. Henrik og Ken taler med Therese om dette. 

Niels Mortensen har et punkt til dagsorden. Forretningsordenen blev derfor 
debatteret. Det er faktisk muligt at sende ind efter udsendelse af dagsorden. 

 
 

 
2. Gensidig orientering 

Flemming Bertelsen har haft et godt møde med den ny borgmester i Brøndby, 
Kent Magelund, som lyttede meget interesseret til Flemming og kolleger. Ville 

meget gerne have et godt samarbejde. Blev inviteret til generalforsamling i 
klubben og skrev det straks ind. 

 
Niels Mortensen – demonstration den 12. maj i Velfærdsalliancen efter normal 

arbejdstid (så duk op). Har ved tidligere demonstationer kun mødt få fra FOA 1. 

Forslag om at sende indbydelser ud i god tid. Sidste gang kom invitation først 
dagen før demonstrtionen. 

 
Marianne Rasmussen støtter forslaget om indkøb af flag. De kan bruges i mange 

andre sammenhænge og gør os synlige. 
Jesper Hesselholdt svarer, at det kigger vi på. 
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Ken Petersson: Hans Riis, vores sagsbehandler på på portør og brandområdet er 
sygemeldt – måske i længere tid. Det er aftalt med de faglig udvalg, at 

udvalgsformændene vil være ansat på kontoret i en periode. Det vil koste nogle 
penge, men det er nødvendigt for at kunne løse opgaverne. Vi håber, at 

repræsentantskabet giver tilgivelse, da vi har taget beslutningen uden at spørge 
repræsentantskabet. Dennis Vagtborg er startet, mens Thomas Brückers chef 

ikke har været villig (endnu). 
 

Tom Lindberg er blevet medlem af det faglige udvalg – og suppleant for 

Christian, som er formand for det faglige udvalg i forbundet. 
Tillykke til Tom. 

 
Thomas Brücker: Emne om arbejdsmiljø – brandfolk har åbenbart en 

overrepræsentantion af medarbejdere med skader på bevægeapparatet – 75 % 
har daglige smerter og over 50 % tager smertestillende medicin. Forbundets 

analyseafdeling arbejder videre med sagen. 
 

Ove Thuesen: Også på brandområdet er FOA 1 godt repræsenteret i de faglige 
udvalg, så vi nu er både Thomas som faglig udvalgsformand, Ove Thuesen, 

Peter Olsen og Mads Bak Petersen fra Vestegnen. Ove nævner også arbejdet 
med brandfolks problemer med kræft – her er der også er en 

overrepræsentation i statistikkerne. 
 

Ken Petersson: Desværre en tendens, at medarbejdere bliver truet også på 

livet, men problemet er først blevet større, når nogen bliver såret eller dræbt. 
Der skal arbejdes med det. 

 
Dennis Vagtborg: Generelt et problem for portørerne. Det er portørerne, der 

bliver tilkaldt til disse tilfaælde. 
 

Claus Windfeld: Eksempler på medarbejdere, der ikke må læse patienternes 
journaler, så de ikke er forudindfattede inden besøget patienten – det er 

patienter med alvorlige diagnoser. Dernæst en historie fra Cafe Klare, hvor der 
jævnligt er politi til beboerne. 

 
Helle Rasmussen: Flere og flere psykisk syge og vi har ikke indblik i beboernes 

historie. Når vi ringer til udrykningstjenesten, som ikke vil hjælpe og 
bagatelliserer problemet. 

5 døde indenfor 4 år – intet bliver der gjort – bortset fra, at der bliver lukket 

flere sengepladser, som gør problemet større. 
 

Tom Lindberg: Faggruppelandsmødet – også problemer på badene – hvor der er 
konflikter f.eks. indvandrergrupper eller flygtninge også i vores eget område her 

Nørrebro, hvor medarbejderne ikke tør sende dem hjem, når svømmehallen 
lukker om aftenen. 
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Dennis Vagtborg: Eksempel med en person, der truede med at skyde igennem 
en glasrude på medarbejderen, som sad i buret. 

 
Claus Windfeld: På faggruppelandsmødet blev det oplyst, at billetkontrol er 

problematisk på Nørrebro og Tingbjerg. 
 

Niels Mortensen: Forsøg på at ændre vilkårene for to FTR i BUF i København for 
at den tredje FTR kan få en aftale. Der arbejdes med sagen. 

 

Jesper Hesselholdt: ”Projekt” i FOA 1 for at få mobiltelefonnumre og 
mailadresser på medlemmerne – sms – til dem vi ike har mailadresser på og 

omvendt, brev til dem vi ikke har noget på. PL har taget beslutningen og håber 
også på dette punkt, at vi får tilgivelse. Der bliver udlovet en Ipad til et enkelt 

medlem. 
 

 
 

3. HB-møde (KPP) 
 Ken Petersson gennemgik dagsordenen 

 

Demonstration ”vi vil behandles ordentligt” – en demonstrtion om, at det 

offentlige skal behandles ordentlig. Myte om, at offentlige ansatte stadig 
hviler sig stående med armene på skolen. Der er vi ikke længere. Offentligt 

ansatte kan ikke nå alle deres opgaver og må skøjte henover nogle 

opgaver. 

Forbundet i spidsen for demonstration – forslag om, at det skal være mere 

end blot en demo – med flere aktiviteter 

 

Hold sammen på Danmark – en forlængelse eller parallel til 
Velfærdsalliancen.  

Diskussion af omprioriteringsbidraget – herunder, at der kun er givet 
lovning på, at pengene kommer tilbage i 2017 . 

Tom Lindberg: KFF i København har valgt at spare pengene under alle 
omstændigheder 

 

Trepartsforhandlingerne – udmøntning af integrationsaftale. IGU svarende 

til EGU. FOAs HB er imod dele af aftalen. Her er det f.eks. voksne 
mennesker, der skal leve for meget få midler. Men hovedanken er, at FOAs 

bud var, at TR skulle godkende aftalerne og at IGU-eleven skulle være ud 

over den faste normering, men sådan er det ikke blevet. Vi risikerer – når 
det private arbejdsmarked ikke ønsker flere af dem – så skal de ind på det 

offentlige arbejdsmarked. Det kan derfor blive nødvendigt at fyre 
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nuværende ordinært offentligt ansatte for at få IGU-elever ind. 

 

Ret og pligt til uddannelse i overenskomsterne – gik i sig selv ved sidste 
overenskomstfornyelse. Forberedelse af emnet til næste 

overenskomstforhandling – opsamling af problemer så de kan blive en del 
en kommende forhandling. 

 

Strategi for faglig service og kvalitet. Tidligere serviceløfter. Arbejdsgruppe 

nedsat bestående af både TR og folk fra forbundet. Serviceløfter 

koncentreret primært af frister – det nye bud giver flere muligheder, men 
også udfordringer: Bedst mulig løn, overenskomster baseret på 

medlemmernes ønsker, medlemmernes ønsker – Ken nævner en enkelt 
overenskomst med sundhedsforsikring. 

Claus Windfeld: Vi skal være meget varsomme med at love en masse ting – 
især på de punkter hvor vi godt ved, at det kan vi alligevel ikke holde. 

 

Drøftelse om robusthed – Artikel fra A4 – Thomas Milsted går mod den 

almindelig trend og mener, at det er et lavpunkt fra arbejdsgivernes side – 
det bliver medarbejdernes problem, at man ikke kan holde til arbejdet og 

stressen. 

Claus Windfeld: Oplæg på faggruppelandsmødet fra Johannes Andersen om 

denne problematik. Kunne være godt at have i FOA 1. 

 

Social og sundhedsassistenter opsiges – og andre grupper ansættes. Dels 

ledelsesret, som vi ikke kan gøre noget ved og man må også godt ansætte 
dyrere grupper i stedet for billige medarbejdere. Sygeplejersker der passer 

SOSU-assitent arbejde. Forbundet vil godt køre sag, om det er en saglig 
begrundelse – men der ledes stadig efter den sag, hvor vi kan vinde. Endnu 

et af de steder, hvor vi gerne vil agere handlekraftige – men på den anden 
side, tør vi alligevel ikke køre sagen. Bør køres. 

Dennis Vagtborg: Tal for ansættelser i Region H – antallet af ansatte stiger, 
mens antallet af SOSU-assistenter falder og også portører , sygeplejersker 

bliver der flere af og især akademisk ansatte bliver der mange flere af. 
SOSU-assistenter er der 180 færre af og der er 2.275,8 fuldtidsværk 

tilbage. 

Ken Petersson: Større diskussion, da det også rammer os på lønudviklingen 

– gennemsnitsløngarantien. Vi går ned i løn, da der bliver flere højtlønnede. 

 

Spring til punktet Frivillige aktiviteter i 2016 
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Ove Thuesen nævner også frivillige og ikke mindst mængden af frivillige er 
blevet et problem. 

Ken Petersson: 43,5 % svarer flere frivillige, 29,7 % svarer at frivillige 
udfører flere opgaver – og ca 30 % svarer, at de frivillige er nødvendige 

for, at kerneopgaverne kan udføres. 

 

Det medførte en længere diskussion af mange aspekter om frivillige. 

 

Kongres 2016 – Af vigtighed er, at FOA 1 skal huske at holde rep.møde i 

den forbindelse 

 

Genbesættelse af forbundssekretærpost – udskydes til kongressen. Der 
bliver ikke konstitueret 

 

KNS – forbundssekretær får den ene post og den anden bliver en 

afdelingsformand. De nuværende er Inger Bolwinkel og Palle Nielsen fra 
SOSU og de er eller vil ophøre, så begge poster er ledige. 

 

Udvikling af FOA-demokratiet – sammenfatning af ideer fra 2015 – også 

talt om det i FOA 1. Bilaget kan bruges i vores arbejde. 

 

Arbejdet med organisering, fastholdelse mm – oplæg til fremtidigt arbejde, 
som ligner vores nuværende model. 

 

Beretning – bl.a. fra FOA-overenskomst herunder opsigelser i 2015 mere 
end 8.000 personer og i 2014 mere end 10.000 personer 

 

Samtykke for digital kommunikation – varsomme med, hvad vi bruger mail 

og sms til. Vi kan ikke uopfordret sende medlemsarrangementer til vores 
medlemmer – vi kommer i konflikt med f.eks. markedsføringsloven og 

dørsalgsloven – arbejdes med en metode til at få samtykke, så vi kan 
kontakte medlemmerne 

 

 

4. Punkter til repræsentantskabsmøder/TR-møder og Midtvejsseminar 
TR-vilkår skrevet ind i punkt 8 

 
 Løn for at deltage i rep.møder mm på fridage – Thomas Brücker 
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• Håndtering af frivillige – et læringspunkt på TR-møde/Midtvejs (forslag fra 
Henrik) 

 Robusthed – et læringspunkt på TR-møde/Midtvejs (forslag fra Ken) 
 Udgifter som TR – Dennis Vagtborg 

 Aktionsgruppe/aktivistgruppe – tages op med jævne mellerum i 
repræsentantskabet – Niels Mortensen 

 Snak med TR om, hvordan FOA 1 fungerer – Niels Mortensen 
 

 

 
5. Medlemsundersøgelse 
 Vi er nu klar til at ringe til de medlemmer, som har givet svar og gerne vil 

ringes op. Der har været et par tekniske vanskeligheder.  

Vi vil gerne stille et enkelt spørgsmål ud over de, der direkte har med 
svaret at gøre. Vi ønsker at bånde samtalen til arkivering – dels for 

dokumentation og dels er det meget hurtige at arkivere. 

 

Marianne Rasmussen: Ingen indvending, hvis spørgsmålet handler om, 
hvad de medlemmer vil mene om, at samtalen bliver båndet. 

Tom Lindberg: Det kan være en god ide og derfor ingen indvending. 

Niels Mortensen: Det er blot for at vide, hvad disse 150 mener. Hvis det 

bliver aktuelt skal det tilbage til rep. 

KPP: Bekræfter, at det er tilfældet. 

 

 
 

6. Kongresforberedelse (JH) 
Sagsfremstilling: FOA 1 har modtaget følgende vedrørende forbundets kongres i november 2016: 

Indkaldelse til FOAs 4. ordinære kongres 

I henhold til forbundslovenes §4, stk. 2 indkaldes der herved til forbundets 
ordinære kongres, som afholdes 16.-18. november 2016 på Radisson Blu 
Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 
 
Kongressen består af 500 delegerede fra afdelingerne, som fordeles efter 
medlemstal blandt afdelingerne pr. 1. januar i kongresåret. Hertil kommer 
hovedbestyrelsen samt de centrale sektorbestyrelser, 3 repræsentanter fra 
landselevbestyrelserne, 3 ungdomsrepræsentanter, 3 lederrepræsentanter og 3 
repræsentanter for seniorerne.  
 
Forslag til kongressen skal være indsendt senest 60 dage før – det vil sige senest 
17. september 2016.  

Kongresmaterialet til de delegerede udsendes senest 17. oktober 2016. 
Materialet lægges også på foa.dk. 
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Forbundet sørger for hotelværelser til delegerede, der har mere én times 
transport til og fra kongressen.  

Medlemmer kan overvære kongressen i det omfang, der er plads. Afdelingerne 
kan sende anmodninger om tilhørerpladser indtil den 26. september 2016. 

Såfremt der er spørgsmål, kan afdelingerne sende mail til: Michael Hæstrup 
mihs@foa.dk eller Tina Aagesen taa001@foa.dk.  

Der afholdes sektorårsmøder den 15. november 2016 samme sted. Disse møder 
indkaldes særskilt. 

 
Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen  
Forbundsformand 

 

Endvidere har FOA 1 i januar modtaget meddelelse om antallet af delegerede – 

hvilket for FOA 1s vedkommende er 13 delegerede. 

Foruden de ovenfor omtalte delegerede deltager Ken som HB-medlem. Desuden 

deltager Claus og Marianne som medlemmer af TSS-sektoren under forudsætning 

af, at de genvælges på sektorårsmødet dagen før kongressen.  

Endelig udpeges Ove Tuesen formentlig som lederrepræsentant. 

På den ordinære generalforsamling den 16. april 2002 blev det besluttet, at 

”delegerede til forbundets kongresser udpeges af FOA 1s repræsentantskab”. 

Siden 2002 har repræsentantskabet udpeget kongresdelegerede efter følgende 

principper: 

a) De generalforsamlingsvalgte (Politisk Ledelse) deltager alle 

b) Øvrige pladser fordeles mellem repræsentantskabets øvrige 

medlemmer, således at faggrupperne repræsenteres så bredt som 

muligt, og således at faggrupperne som hovedprincip skiftes til at 

være delegerede til fremtidige kongresser 

Tidligere kongresdelegerede: 

2002: 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Per Bergmann (badeassistent) 

 Dennis Hindsgaul (portør) 

 Karen Jensen (skolebetjent) 

2004: 

 Jørgen Thjellesen (miljøkontrollør) 

 Ib Halse (ledig) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

mailto:mihs@foa.dk
mailto:taa001@foa.dk
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 Peter Simonsen (teknisk arbejdsleder) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Elias Pedersen (portørarbejdsleder) 

2006: 

 Dennis Vagtborg (portør) 

 Elias Pedersen (portørarbejdsleder) 

 Peder Simonsen (teknisk arbejdsleder) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Jørgen Thjellesen (miljøkontrollør) 

2008: 

 Allan Winsløw (specialarbejder) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Dennis Vagtborg (portør) 

 Henrik W. Jensen (teknisk serviceleder) 

 Jørgen Smedegaard (parkeringsserviceassistent) 

 Niels Mortensen (teknisk serviceleder) 

 Ole Juul (parkeringsserviceassistent) 

 Per Rasmussen (trafik leder) 

 Vivian Borggren (bade/idræt) 

2010: 

 Henrik W. Jensen (teknisk serviceleder) 

 Dennis Vagtborg (portør) 

 Steen Dubert (brand-leder) 

 Allan Winsløw (specialarbejder) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Kaja Kamp (hjemmehjælpsleder) 

 Elis Pedersen (portørarbejdsleder) 

 Carsten Madsen (parkeringsserviceassistent) – deltog som suppleant 

2013: 

 Marianne Luckow (toiletopsyn) 

 Steen Dubert (brand-leder) 

 Carsten Madsen (parkering) 

 Henrik W. Jensen (teknisk serviceleder) 

 Niels Mortensen (teknisk serviceleder) 

 Mogens Aalborg (rådhusbetjent) 

 Pia Baun (trafikkontrollør) 
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 Helle Torngaard Rasmussen (tilsynsførende assistent) 

Ud fra ovenstående principper deltager 4 fra PL som delegerede fra FOA 1, og 

repræsentantskabet skal dermed udpege yderligere 9 delegerede. 

 

Ved tidligere kongresser er der lavet aftale om, at de delegerede som ikke skulle 

deltage i sektorårsmøder samt yderligere repræsentantskabsmedlemmer besøgte en 

relevant fagforening dagen før kongressen – som inspiration. En sådan tur vil 

betyde omkostninger til FOA 1 for repræsentantskabsmedlemmernes frikøb, 

transport, fortæring, overnatning og diæter. Der er i budget 2016 budgetteret med 

10 deltagere i inspirationsturen. 

 

Yderligere kongresforberedelse – herunder stillingtagen til eventuelle forslag – vil 

blive foretaget på de kommende møder frem mod kongressen. 

 

Indstilling: 

 

 

 

 

 

Kandidater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre kommentarer: 

Politisk ledelse indstiller 

at repræsentantskabet udpeger kongresdelegerede og evt. kongressuppleant ud fra 

ovenstående principper 

at repræsentantskabet beslutter, om der skal gennemføres en inspirationstur i 

forbindelse med kongressen 

 

Marianne Rasmussen genopstiller ikke til sektoren – men vil gerne være delegeret 

Niels Mortensen og Ove Thuesen er fødte som medlemmer af lederudvalget 

Dennis Vagtborg fra SOSU-sektoren 

Tom Lindberg 

Flemming Dam 

Flemming Bertelsen 

Henrik Wolsing Jensen – suppleant (suppleant deltager i hele kongressen) 

Thomas Brücker 

Eric Keinicke 

Helle Torngaard Rasmussen 

Leif Devitt Møller 

 

Niels Mortensen – forslag fra FOA 1 

KPP – der vil komme forslag om pligtig afgangsalder – og så det tidligere nævnte 

om ”serviceløfter”. 

Claus Windfeld: Vi vil under alle omstændigheder skal vi forholde os til det før 

kongressen – både i forhold til om andre stiller forslag elelr vi selv gør. 

 

Beslutning: 4 fra PL deltager – SV, JH, KG og ALO – KPP og CW er fødte 

medlemmer som HB-medlem og sektorbestyrelsesmedlem  

De ovennævnte 9 

De 3 fødte deltagere nævnt ovenfor  

Henrik Wolsing Jensen som suppleant. 
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Inspirationstur – godkendt – alle rep.medlemmer bliver inviteret 
 

 

 
7.  Økonomiorientering (JH) 
  

Sagsfremstilling: 

 

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde – 

dog ikke i februar – en oversigt over organisationens økonomi. 

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 2015: 

 Formue: 4.799.266 

 Fonde: 1.766.038 

 Egenkapital i alt: 6.565.304 

 

Balancen gælder perioden 1. januar – 29. februar 2016. 

Bemærkninger til balancen: 

20020 Løn 

Ved en fejl er både januars og februars forudbetalte løn bogført i januar 2016. Dette vil 

senere udligne sig. 

32180 & 32181 Køkken 

Budgetteret til at være udgiftsneutral (gav ”overskud” i 2014 og 2015). 

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

32260 Køb af småinventar 

Inkl. bl.a. iPads, mobil og bærbar pc. 

37050 Udvendig vedligeholdelse 
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Inkl. reparationer som senere forventes refunderet fra forsikringsselskab. 

 

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 1.746.915,-. 

De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 1.710.703-. 

Periodens resultat udgør dermed et overskud på kr. 36.212,- imod et budgetteret overskud 

for perioden på kr. 87.744,-. 

 

Indstilling: 
 

Den økonomiansvarlige indstiller 

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning 

 

Beslutning:  

 
Taget til efterretning 

  

  

  

  

8.  TR-vilkår 
Punktet udgår – der er endnu ikke klarhed om, hvad punktet reelt 

indeholder 

 

Tom Lindberg ønsker også en debat om emnet – hans TR bliver 
presset lokalt og forvaltningen ønsker også en begrænsning af 

antallet. 

Oplæg om TR’s rettigheder i forhold til frihed, opgaver mm 

 

Ove Thuesen bakker op om forslaget. Der er lignende problemer på 

brandområdet 

 

 

 

9. Midtvejsseminar (KPP) 

Forslag til dagsordenpunkter 
 TR-vilkår 

 Medlemstilfredshedsundersøgelsen 
 Ekstern oplægsholder er fast 

 Hvordan håndterer man en arbejdsnedlæggelse 
 Ellers et program, der kan rykkes 

 
 

 
Referent 
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Claus Windfeld 

 
 


