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Dato:   18. august 2016 

Udarbejdet af CW   

Dagsorden: 
1. Velkomst (KPP) 

2. Gensidig orientering 

3. HB-møde (KPP) 

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

5. Økonomiorientering (JH) 

6. Kongres 2016 (JH) 

7. TR-vilkår (JH) 

8. Etiske regler (KPP) 

9. Politisk påvirkning (KPP) 

10. Dispositionsret i FOA 1 (JH) 

11. Portørerne på Rigshospitalet (portørernes faglige udvalg) 

 

 

Til stede: 
 Tiltræder/fratræder Tidspunkt 

Bruno Nielsen Fraværende ferie  

Claus Windfeld   

Dennis Vagtborg Christensen Fraværende – suppleant Per Olsen  

Eric Keinicke Fraværende  

Erik Per Jørgensen   

Flemming Bertelsen   

Frank Nør Fraværende  

Lars Agerbo Brix Fraværende  

Steen Warcelmann Fraværende  

Helle Torngaard Rasmussen Fraværende  

Henning Wolfbrandt Hansen Fraværende  

Henrik Wolsing Jensen   

Ib Nielsen Fraværende  

Jens Jensen   

Jesper Hesselholdt   

Kaj Duvander Fraværende  

Kaja Kjær Kamp   

Ken Patrick Petersson   

Klaus Halle Gerschanoff Fraværende ferie  

Knud Kofod Sørensen   

Lars Bjerg Fraværende  

 
 

Referat 
 

Repræsentantskabsmøde 
Den 18. august 2016  

i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby 
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Leif Devitt Møller   

Marianne Luckow Fraværende ferie  

Marianne Rasmussen Fraværende ferie  

Flemming Dam Fraværende ferie  

Martin Lund   

Niels Roland Mortensen  Går kl. 13.00 

Ole Allan Castor Olsen   

Robert Jensen   

Ove Thuesen  Kommer kl. 11.00 

Steen Vadgaard   

Thomas Brücker Larsen  Kommer kl. 11.00 

Går igen kl. 14.45 

Tom Lindberg   

Tonny Petersen Fraværende  

Torben Gravesen  Kommer kl. 10.00 

 

 

Referat: 
 

1.  Velkomst fra dirigenterne  

Alo bød velkommen. 
 

 
 

2. Gensidig orientering 
OK opstart det private område (ALO) 

 
Demonstration den 15. september i 30 kommuner pt. Opfordring til, at man 

kommer. FOA 1 små faner – hvor er vi henne med det? (Niels Mortensen) 
Ifølge referatet skulle Jesper Hesselholdt tjekke. Har skrevet ned igen og tjekker 

priser. 
Velfærdsalliancen – følge af denne – nu med de nye initiativer (SV) 

Foreslår 5.000 kr afsættes til dette formål (Niels) 
 

Københavns Ejendomme – plan om udlicitering af energidriften (eller noget af 

det). Tror på besparelser. Der er flere dygtige folk, der pt varetager opgaverne 
og BUF arbejder imod. (Niels Mortensen) 

 
Problemer med DK-pleje. Gladsaxe Kommune har dem til ”grundig rengøring”. 

Politikerne har nu sendt advarsel om at overholde aftaler og indgå 
overenskomst. Svar skal komme inden udgangen af måneden. Der er også 

borgere, som melder DK-pleje fra. (Kaja Kjær Kamp) 
Herlev og Gentofte Kommune er udset til konfliktområde. Vi har ingen 

medlemmer på lageret i Herlev og i Gentofte har de intet med dem at gøre. 
(ALO) 
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Medlemsarrangementer blevet succes – nye: Byvandring med arbejderper-
spektiv, Pension og efterløn sammen med a-kasse, KLS og PMF formodentlig 

årlige møder evt både forår og efterår for medlemmer + 55 år. Hvis I har nogle 
gode ideer, så meld ind. (ALO/KPP) 

Forslag: Den danske model (Martin Lund) 
Forslag: Hvordan håndterer vi en tid, hvor der er mange besparelser/effek-

tiviseringer (Niels Mortensen) 
Har prøvet at arrangerer møder hjemme også med 3F, men de kommer ikke – 

men vil ellers gerne brokke sig. Trivselsundersøgelsen pæn, men kolleger 

brokker sig alligevel. Ingen klub, men ingen grund til det, da folk alligevel ikke 
kommer – heller ikke TR. (Tom Lindberg) 

Længere diskussion af emnet: Folk kommer ikke til arrangementer i det hele 
taget. 

Forslag: Kunne forestille sig et arrangement med vinklen, at fagbevægelsen 
fortæller, hvor vi havner henne – beslutningsprocesser mm. (Robert Jensen) 

 
 

 
3. HB-møde (KPP) 
 Opfølgningsinitiativer efter stormødet 9. juni. 

Arrangement om de dødssager, der har været på forskellige institutioner 

gennem de seneste år. 

Diskussion af problemer og initiativer. Diskussion af aktioner og i 

dagsordenen er der forskellige aktiviteter med udgangpounkt i det lokale. 

Nedsat task force. Opfølgning på psykiatri-delen forslag til ændringer f.eks. 
ny type institutioner. 

Gode tiltag, vi bør støtte. 

 

Trepartsforhandlinger 

Orientering foregår på HB-mødet. 

 

Evaluering af Folkemødet + stillingtagen til 2017 

FOA 1 støtter indstillingen. 

Spørgsmål fra Niels Mortensen om, hvad vi får ud af det – politiske 

kontakter. 

Koncentreret indsprøjtning af politiske indlæg.(KPP) – sporet ind i 

detaljerne i de politiske debatter. Enkelt af få talt med de politikere, som vi 
allerede kender – enten aftalt eller tilfældigt – eksempel med Hvidovres 

borgmester. 

Det første år havde vi konkrete aftaler. Det havde FOA 1 ikke i 2016. 
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FOA model medlemsorganisering 

Udsat fra sidst. Punktet bliver udsat igen 

 

Nordisk medlemskab 

Aftale om, at man kan være medlem i et land, mens de dækkes af os i 
Danmark, hvis de arbejder her. 

Gratis medlemskab i Dk – afregnes mellem forbundene, hvis der bliver 
behov. 

 

Kongres 2016 

A. Forslag til dagsorden for kongressen 

B. Kongressens konstituering 

C. Beretning for kongresperioden 2013-2016 

D. FOAs Målprogram 

E. Ændringsforslag til forbundslovene og indkomne forslag 

F. Valg 

G. Donationer 

 

Langt at gennemgå målprogrammet, så hvis nogle er faldet over noget, så 

meld ind på dagens møde. 

Ændring af love vedrørende alder – forslag fra SOSU om at følge 

folkepensionsalderen, så man skal gå på den følgende kongres. LFS 
foreslår, at aldersregler fjernes helt med en række forbehold. 

 

Forstår godt, at det kan give problemer med en ny regel. Forslag om en lex 
Dennis, der handler om hans gode arbejde for FOA og ikke en generel 

regel. (Niels Mortensen) 

Hvornår topper man på arbejdsmarkedet? Bør kigge over verden, hvornår 

man topper? (Torben Graversen) 

Går ind for en regel med aldersbegrænsning. (Robert Jensen) 

Ingen særaftale for Dennis Kristensen, men en aftale som gælder alle, men 
med en ophørsdato (Kaja Kjær Kamp) 

Ingen aldersdiskrimination – vi skal være modige nok til at vælte en 
person, hvis han/hun ikke er dygtig nok længere (Per Olsen) 

Man skal ikke gå af, hvis man stadig er dygtig nok. Ingen aldersregler (Jens 
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Jensen) 

Enig med Per Olsen. Ingen personlig aftale. Kunne tænke som Kaja, at der 

skal være en fluktuation med en max-periode for de valgte. (Steen 
Vadgaard) 

Eva har sendt dom om fagforbund, der fik en dom for diskrimination for 
aldersbetingede regler. Det kan man ikke. (Jesper Hesselholdt) 

Der spiller en masse ting ind – men det handler ofte om helt andre forhold, 
hvor man f.eks. har en lokal kandidat, som man i hvert fald ikke har lyst til 

at beholde. (Ken Petersson) 

Hvis der ikke ændres, så er der tilfælde, hvor man forsøger at omgå 
reglerne. (Per Olsen) 

Ikke at omgå reglerne. I Aalborg ansatte de i stedet person, fordi der 
stadig var behov for ham. (KPP) 

Længere diskussion af reglerne, aldersdiskriminitation og følelser, 
muligheder for at vinde valg som ny, når man stiller op mod en af 

koryfæerne, afgrænsning af hvor mange år, man kan sidde. 

 

Valg af antallet af fobundssekretærer – 3 stk. 

 

Donationer: Bevilger 60.000 kr til Sundhedsforbundet i Ghana, 70.000 kr til 
piger i Nicaragua, 25.000 kr til Sind og 25.000 kr til Headspace 

 

Organisationers forpligtigelse ved overenskomststridige arbejdsned-

læggelser 

HB for lidt læring, da flere afdelinger ikke er vant til at være en del af 
overenskomststridige arbvejdsnedlæggelser, så der er afdelinger, der har 

været tæt på bod. Fornyelse af den blå bog – et hæfte om, hvordan vi 
agerer i disse situationer. 

 

Forberedelse af OK 18 – ufaglærtes mulighed for at blive faglærte 

Det som kiksede sidst – af få alle ufaglærte grupper til at blive faglærte. 
Enighed om, at det er en god ide. Sektorerne skal tilbagemelde, hvordan 

man ser på det. 

Forslag om portørernes erhvervsuddannelse fremlægges i efteråret. 

 

Oprettelse af miserne fra sidst, hvor der var principel enighed – mend et 

faldt på manglende forberedelse og de konkrete problemer, der var med 
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modellen (CW) 

Være opmærksom på farerne med lønnen, så der ikke ligger de 

lønnedgange, som der var i det sidste forslag (SV) 

Der lægges op til de faglige udvalg og sektorerne, at man arbejder med de 

konkrete problemstillinger og melder tilbage (KPP) 

 

Håndtering af overskud på AKUT-fonden 

3-årig rammeperiode er slut. Afdelinger har sendt penge tilbage til 

forbundet. FOA 1 har brugt alle pengene + en del af vores egne midler ca 

555.000 kr mere end afsat af AKUT-midlerne. Vi har dog ikke brugt alle de 
dage, vi skal bruge – alle skal hjælpe med til at huske det. Mangler pt 74 

dage for perioden (2103-15) 

Bilag 7. Styrkelse af TR’s muligheder for forbedret kommunikation med 

kolleger her tænkes primært på elektronisk. 

 

Ledelsesrapport 

Mangler kontingentindtægter på grund af et mere vigende medlemsantal 

end forventet. 

Diskussion af grunde 

Vi skal være bedre (Thomas Brücker) 

Drøftelser om gode ideer (SV) 

Medlemsafgang skyldes primært nedlæggelse af stillinger – 2,1 % nedlagte 
stillinger og afgang på 2,4 % (JH/KPP) 

 

Ekstra punkter 

Ambulancedriften i Region Syd 

Orientering om situationen, hvor vinderen af udbuddet BIOS nu er erklæret 
konkurs. Falck har kørt kampagne mod BIOS bl.a. ved at flytte Falck-

redderne rundt i landet, så BIOS ikke kan ansætte dem. Store problemer 
med at finde folk, så det har været meget dyrt for BIOS bl.a. har de betalt 

store beløb alene for ansættelsen. 

Udlicitering uden virksomhedsoverdragelse på dette område. 

Mandskabsmangel på grund af, at der ikke har været nok uddannede på 
området (reddere). 13 afregninger mellem Region Syd og regionen – forsøg 

på ordning – men Region Syd sagde nej tak. Regionen har hjemtaget 
opgaven og ansat redderne på FOA’s overenskomst. Det er ca 400 personer 

i alt. 
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Status om DK-pleje 

Indeholder det samme som Kajas og Allans eksempler under punkt 2. 

 

FOA og Lederforum 

Ide om at sammenlægge FOA og Lederforum. Lederforum ca 700 på 

landsplan – centralt organiseret, mens FOA er decentralt. 

Fint, at vi her kan undgå fremtidige grænsestridigheder. 

 

 
4. Punkter til repræsentantskabsmøder/TR-møder og Midtvejsseminar  

Niels Mortensen: Hvordan kan vi være med til at gøre vores fagforening bedre – 
TR, repræsentantskabet og alle andre interesserede? 

 
 

 
5. 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 2016: 

 Formue: 4.900.470 

 Fonde: 1.740.681 

 Egenkapital i alt: 6.641.151 
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Balancen gælder perioden 1. januar – 30. juni 2016. 

Bemærkninger til balancen: 

20210 Honorar B-indkomst 

Honorar til Lars Olsen i.f.m. medlemsarrangement. 

20320 Eksterne ydelser 

Dennis Vagtborgs vikarieren i FOA 1 under Hans Riis sygefravær 

21050 & 21070 Møder/uddannelse ekstern ophold og fortæring 

Midtvejskursus bogført på 21050, men budgetteret på 21070 

21070 Uddannelse, ekstern ophold og fortæring 

Regionskonferencen har været dyr (kr. 69.000 mod budgetteret 45.000). Desuden allerede 

afviklet 2 introforløb. 

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. 

32240 Rep af inventar 

Bl.a. reparation af komfur i kælder (kr. 8.000,-). 

32260 Køb af småinventar 

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

32310 Rengøringsartikler 

Inkl. indkøb af ny rengøringsvogn. 

32410 Personaleomkostninger & 21200 Personaleuddannelse 

Kr. 17.775,- fejlbogført på 32410. 

33081 Jubilæumsfest & 32180 Køkken 

Kr. 13.145 fejlbogført på 32180. 

37160 Indvendig vedligeholdelse 

Inkl. bl.a. opsætning af stikkontakter på trappe samt kunstmontre. 

40010 Renteindtægter & 41010 Ekstraordinære indtægter 

Kr. 13.500,- fejlbogført på 40010. 

40020 Ekstraordinære udgifter 

Gevinst medlemskonkurrence. 

 

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 5.210.411,-. 

De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 5.184.019-. 

Periodens resultat udgør dermed et overskud på kr. 26.392,- imod et budgetteret 

underskud for perioden på kr. 276.087,-. 

 

Indstilling: 

 

Den økonomiansvarlige indstiller 

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning 
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Beslutning:  
 

Taget til efterretning 

 

Bilag: FOA 1 Standardbalance af 3/8 2016 

 
 

 

 
6. Kongres 2016 (JH) 
  

Sagsfremstilling: 

 

Sektorårsmøder 

Vi mangler en delegeret til KSS, da Marianne Luckow ikke kan. 

 

Faglig målsætning 

Forbundet har udarbejdet et debatoplæg om forbundets målprogram. Debatoplægget er 

vedhæftet, og vil blive drøftet på repræsentantskabsmødet. 

Praktiske spørgsmål 

- Forslag til kongressen 

o Forslag skal være forbundet i hænde senest 17. september, og skal i givet fald 

formuleres på dette møde 

- Inspirationsbesøg i FOA Aarhus får deltagelse af 12 rep-medlemmer 

- Der arrangeres fælles bus til Aarhus tirsdag morgen og hjem igen fredag eftermiddag 

 

Indstilling: 

 

 

 

Kommentarer: 

Politisk Ledelse indstiller 

at repræsentantskabet tager en drøftelse af kongressen 

 

 

1. Bodil Marker og Jens Nielsen stiller op til forbundssekretærer 

2. Evt. forslag om rotationsordning skal fremsættes inden 17. september. Derfor 

stillingtagen nu. 

Per Olsen: Imod, da de bedste kan forsvinde 

Tom Lindberg: Max 8 år 

Henrik Jensen: X antal valgperioder 

Torben Graversen: 2 perioder 

Kaja Kamp: 3 – 4 perioder 

Steen Vadgaard: Støtter nuværende ordning 

Thomas Brücker: Der er ikke lige muligheder for at stille op, da man skal være 

delegeret 

Robert Jensen: 3 – 4 perioder 

Ken Petersson: Medlemmer stemmeret? Faldt bl.a. pga, at det vil cementere status 

Quo – i den snævnre kreds på kongressen er der trods alt mulighed for at blive 
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stemt ind. Forbundet består af 39 afdelinger 

Allan Olsen: Modstander af rotation 

Torben Graversen: det fungere i Folketinget at få nye valgt, selv om der er nogle 

som er mere populære end andre. 

 

Afstemning: 

3 – 4 perioder: 6 stemmer 

Imod: 11 stemmer 

Hverken eller: 2 stemmer 

 

 

 
Allan Olsen varetager alene KSS i Marianne Luckows fravær 

 

Bilag: Oplæg til debat af FOAs målprogram 

 

  

  

  

7.  TR-vilkår (JH) 
  

Sagsfremstilling: 

 

”Frikøb” på fridage 

Der har gennem noget tid været rejst kritik af FOA 1s retningslinjer for ”frikøb” af 

tillidsvalgte på fridage. 

FOA 1 har fra starten i 1996 valgt, ikke at ”frikøbe” tillidsvalgte på fridage. 

Dette ud fra en filosofi om, at tillidsvalgte så vidt muligt kun skal arbejde 37 timer om 

ugen, og at fagforeningen ikke skal købe tillidsvalgtes fritid. 

Det er i øvrigt også anbefalingen fra forbundet, som i bilag 5 til rammeaftalen 2016 – 2018 

skriver: 

”Der kan som hovedregel ikke udbetales løn direkte til tillidsvalgte. Arbejdsgiveren skal 

omlægge arbejdstid og sende FOA en opkrævning på de pågældende timer. Dette sikrer at 

både arbejdstidsaftaler, hviletidsbestemmelser, pension og ferieregler overholdes.” 

I de 20 år har det været fremgangsmåden, at den tillidsvalgte skulle få omlagt tjenesten, 

hvis et møde eller kursus lå på en fridag. Dette er i stor udstrækning lykkedes, og 

fagforeningen har optaget forhandling med arbejdsgivere, som ikke ville omlægge den 

tillidsvalgtes tjeneste. FOA 1 har således ikke udbetalt løn til tillidsvalgte på fridage. 

Især med brandfolkenes indtræden i FOA 1 er der opstået kritik af disse regler – formentlig 

særligt fordi brandfolk har 24-timers eller 12-timers vagter. Brandfolkenes arbejdsgivere 

har tilsyneladende været mindre villige til at ændre de tillidsvalgtes vagtplaner. 

Hvis FOA 1 skal begynde at ”frikøbe” tillidsvalgte på fridage, vil det give følgende 

udfordringer: 

 København og Frederiksberg kommuner er ikke omfattet af AKUT-fonden, og 

indbetaler således ikke AKUT-bidrag til fagforeningerne til møder og uddannelse af 

tillidsvalgte. I stedet er afsat et antal timer til aktiviteterne. I fald vi begynder at 

udbetale ”frikøb” på fridage til tillidsvalgte i disse kommuner, overtager vi 

arbejdsgiverens udgift, som derfor skal kontingentfinansieres 



11 

 

 Vi risikerer, at nogle tillidsvalgte vil få rigtig lange arbejdsuger, hvis vi ”frikøber” dem 

på deres fridage 

 Det vil være væsentlig mere ressourcekrævende at udbetale penge til den enkelte 

tillidsvalgte frem for til arbejdsgiveren, da vi bl.a. skal indhente lønseddel fra den 

tillidsvalgte, oprette den tillidsvalgte i lønsystemet m.v. 

 Den tillidsvalgte vil ikke umiddelbart modtage pension eller feriepenge af lønnen 

Det er derfor Politisk Ledelses indstilling, at FOA 1 fortsat ikke udbetaler løn direkte til 

tillidsvalgte, men at konsulenten optager forhandling med arbejdsgiveren i tilfælde af, at 

arbejdsgiveren modsætter sig at omlægge vagten. 

 

Diætregler 

Forbundet har med virkning fra 1. januar 2016 besluttet at lade diæter ifm møder og 

aktiviteter bortfalde, når der i forbindelse med aktiviteten ydes fuld forplejning. 

I FOA 1 har vi siden sammenlægningen haft mulighed for udbetaling af diæter i to tilfælde: 

 Ved tillidsvalgtes deltagelse i landsmøder/temadage 

 Ved medlemmernes deltagelse i seminarer, generalforsamlinger og årsmøder i 

pensionskassen 

Spørgsmålet er, om det er tiden, hvor FOA 1 også helt sløjfer brugen af diæter til 

småfornødenheder? 

Det skal tilføjes, at man har mulighed for – i stedet for diæter – at få et tilsvarende fradrag i 

skat, når man ikke modtager diæter fra arbejdsgiver: 

”Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine 

udgifter. Småfornødenheder er for eksempel en kop kaffe, en avis eller en busbillet. 

Du kan få fradrag for 25 procent af standardsatsen for kost. Det svarer til 119,25 kr. 

pr. døgn i 2016 (117,75 kr. pr. døgn i 2015). Det gælder også, hvis du har fået fri 

kost på rejsen.” 
 

De sidste år er der budgetteret med kr. 6.100,- til diæter. 

 

TR omkostninger 

Omkring transportgodtgørelse har det været FOA 1s politik, at ved møder og kurser i FOA 

1 udbetales ikke transportgodtgørelse. 

Holdningen har været, at transport til FOA 1 i udstrakt grad (for de fleste) minder om 

transport til arbejdspladsen. Samtidig har holdningen været, at få så meget uddannelse for 

AKUT-midlerne som muligt, og derfor er der sparet på f.eks. transportgodtgørelse, diæter 

samt eksternatkurser og –møder. 

På trods af dette, kontingentfinansierer FOA 1 årligt en del til møder og uddannelse. 

På det seneste ligger flere og flere kurser i f.eks. Nordsjælland, og det kan godt blive dyrt 

for den enkelte tillidsvalgte. 

Det foreslås derfor, at FOA 1 fremover betaler billigste offentlige transport til kurser 

afholdt uden for Københavns Kommune. 
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Indstilling: 

 

 

 

Kommentarer: 

 

Politisk Ledelse indstiller 

at repræsentantskabet tager en drøftelse af TR vilkår 

 

”Frikøb” på fridage 

Thomas Brücker:  Deltager i møde og går på vagt bagefter. Ikke administrativt muligt at 

omlægge vagter til en dagvagt. Arbejdsgiver kan ikke omlægge for at give fri i 3 timer. 

Folk dukker derfor ikke op. 

KPP: Ikke med til at behandle punktet. Forstår hvad Thomas siger. Opfattelse af, at TR 

kommer alligevel, selv om det er en fridag. Foreslår en opblødning om, at det kun kan ske i 

særlige tilfælde og efter, at ”konsulenten” i FOA 1 har prøvet at skabe en ordning. 

Ove Thuesen: PL mangler forståelse for, at der er kommet 650 medlemmer med en anden 

ordning fra BO. PL mangler forståelse for, at området er på døgnvagt. Appellerer til, at PL 

overvejer på det. 

SV: Bliver meget følelesesmæsigt. Problemet er der og der er TR, som ikke vil dukke op i 

deres fritid. 

Niels Mortensen: Problemet gammelt og skal løses. Burde været løst for længst. 

Thomas Brücker vil ikke give fri på en dag, som allerede er en fridag og heller ikke lave 

aftale om en fiktiv dag. TR kommer derfor i klemme. 

Per Olsen: To ting. Lort for brandfolkene. Men arbejdsgiverne lever ikke op til de aftaler, 

de har indgået. Der må være en sag, som ikke er ført til ende. 

Ove Thuesen: JH har været med til møde med Merete, hvor der ikke var en konklusion. Jeg 

omlægger ikke vagt, når jeg skal til møde 5 timer i FOA 1. 

JH: Har brandfolkene nogen sinde rejst en konkret sag om problematikken. Sagen blev 

overdraget til sagsbehandleren i FOA 1, hvilket var konklusionen var, at det skal behandles 

i det konkrete tilfælde. 

ALO: Vi ved ikke, hvad der er korrekt, før vi fortsætter en sag. 

KPP: 2 deling – Københavnerregler med papirpenge. AKUT-reglerne hos andre 

arbejdsgivere – genfremsætter forslag om en ”kattelem”, hvis ikke der kan laves aftale, så 

skal vi have muligheden for at betale. 

Steen Vadgaard: Forvirring. Hvad gør vi for at få arbejdsgiveren til at overholde aftalen. 

Vi skal ikke betale for noget de skal betale. 

CW: Kunne vi tænke i en aftale, hvor I bliver kompenseret hos arbejdsgiveren, når I er til 

møde i organisationen i form af afspadsering, når I er til møde. 

Thomas Brücker: Arbejdsgiver synes det er nok, at Thomas deltager i f.eks. TR-møder og 

der derfor ikke er behov for, at andre deltager. 

Torben Graversen: Deadline for, hvornår arbejdet skal være tilendebragt. 

KPP: Bliver bragt op under gensidig orientering på hvert rep.møde med en statusrapport 

 

Diætregler 

JH: Tid til at afskaffe diæter. Der kan fradrages på skatten – ingen dokumentationspligt. 

KPP: Forbundet troede faktisk, at reglerne var afskaffet. Men der var området, hvor der 

ikke gives diæter. Det er i øvrigt kun de uofficielle diæter.  

Thomas: Folkemødet? 

KPP: Det er maddelen, da vi på Folkemødet selv skal sørge for kost. Den diæt, der bliver 
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udbetalt, er til småfornødenheder, som er ud over den mad, som bliver serveret.  

 

Kørselsgodtgørelse 

JH: Forslag om kørselsgodtgørelse til møder udenfor Københavns Kommune. 

SV: Udgangspunkt FOA 1 – merudgift fra FOA 1 til det reelle sted 

Thomas Brücker: Enig 

CW: Enig 

JH: Enig 

 

Beslutning: 

 

”Frikøb” på fridage: Der indledes forhandling og sagen tages op på 

rep.møderne/gensidig orientering med status 

Diætregler: Godkendt fremover skattereglerne 

Kørselsgodtgørelse: Godkendt 

 

  

  

  

  

  

  

8.  Etiske regler (JH) 
Sagsfremstilling: 

 

Repræsentantskabet har tidligere vedtaget ”Etiske regler for tillidsvalgte i FOA 1”, senest 

med suppleringer i januar 2014. Vedlægges som bilag. 

 

Det fremgår klart af reglerne at man forventes at være til aktiviteterne fra start til slut. 

Vi oplever desværre en stigning i antallet af fravær, højst sidst på arrangementet. Senest i 

forbindelse med midtvejskonferencen hvor en meget stor andel af deltagerene ikke deltog i 

arrangementet efter frokost på 2. dagen. 

Der kan være ganske udmærkede grunde til at en tillidsvalgt bliver nødt til at forlade et 

arrangement, på grund af andre presserende opgaver. 

En del orienterer også en eller flere fra PL om deres fravær og grunden til det. Men en hel 

række foretager ikke denne orientering. 

Da FOA 1 betaler frikøb til disse arrangementer, skal der ikke betales for den tid, hvor de 

tillidsvalgte bliver kaldt tilbage til institutionen, for at varetage opgaver der. Det er derfor 

vigtigt at vi kender til fraværet, samt årsagen til fraværet. 

Det kunne derfor være ønskeligt at der var et fast sted/person som man orienterer om sit 

fravær til, således at vi kan få det registreret og indberettet til rette sted. 

Indstilling: 
 

Politisk Ledelse indstiller 

at det fremadrettet i forbindelse med information om diverse arrangementer, tydeligt 

fremgår hvor og til hvem man skal meddele fravær fra større eller mindre dele af 

arrangementet. 
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Samt at PL i lighed med de øvrige elementer i de etiske regler bemyndiges til at tage en 

snak med tillidsvalgte som har uforklarligt fravær. 

 

Beslutning:  

 
Godkendt 

 

Bilag:  Etiske regler for tillidsvalgte i FOA 1 

 

 
 

 
9. Politisk påvirkning (KPP) 
Sagsfremstilling: 

 

Repræsentantskabet har tidligere vedtaget, at vi i FOA 1 skal arbejde mere målrettet med 

politisk påvirkning. 

 

Der har i den forbindelse været gennemført diverse kompetence udviklingstiltag. Et 

gennemgående element, er at det ikke er det mest effektive hvis henvendelsen til det 

politiske niveau, først sker på det tidspunkt hvor der er behov for ”hjælpen”. 

Relationen bør opbygges og vedligeholdes på forhånd, det giver det klart bedste resultat. 

Relationen kan indledes uopfordret og gennemføres mere eller mindre formalistisk og 

regelmæssig. Mange ynder dog at benytte sig af en speciel anledning (i fagsproget en 

”hook”), disse gives for eksempel ved den enkelte politikers 

tiltræden/fratræden/jubilæum/runde fødselsdag. Her er der anledning til at starte eller 

vedligeholde en relation. 

FOA 1 er i besiddelse af vingaver (3 flasker vin i gaveæske) som valgte i FOA 1 (i henhold 

til dispositionsretten) kan give til samarbejdsparter ved disse anledninger. 

Vi har i forbindelse med beslutningen om politisk påvirkning også lagt op til at dette 

arbejde i høj grad udføres at de lokale tillidsrepræsentanter. Disse har umiddelbart ikke 

adgang til FOA 1s vingaver. 

Det foreslås derfor at lokale tillidsrepræsentanter i en prøveperiode, frem til 

budgetbehandlingen på repræsentantskabsseminaret 2017, får adgang til at hente vingaver i 

FOA 1, til brug for lokal repræsentation. 

Vingaverne kan gives til lokale politiske personer som tillidsrepræsentanten anser som 

værende givende for de lokale parter. Gaverne kan gives ved særlige lejligheder. Navnet på 

politikeren og anledningen skal registres i FOA 1 og være medvirkende til udformningen af 

eventuelle retningslinjer for gaveuddelingen, i forbindelse med 

Repræsentantskabsseminaret 2017. 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles: 

At tillidsrepræsentanter i en forsøgsperiode kan afhente vingaver i FOA 1, til brug for det 

lokale arbejde med politisk påvirkning. 

Repræsentantskabet kan ændre beslutningen undervejs og den revideres i forbindelse med 

repræsentantskabsseminaret 2017. 

 

Kommentarer: 

 

 

 

SV: Mangler bud på økonomi, hvem der skal have mm. Ikke en god ide i 

forhold til politisk på virkning – uenig i indstilling. Klubberne kan 
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Beslutning:  
 

allerede gøre det med refusionsreglerne i FOA 1. Er imod. 

Thomas Brücker: Hvem kan være modstander af forslaget? Kontakten er 

blevet vigtig og dette kan være en måde. Godt med en prøveperiode og 

efterfølgende evaluering. 

Flemming Bertelsen: Kom med rødvin til ny borgmester og kontakten 

har været god og konstant siden. Kom f.eks. til klubbens 

generalforsamling. Flemming brugte meget tid på at fortælle om, hvad 

det er for grupper, han repræsentere, hvad de laver og inviterede ud, hvis 

der kunne være interesse. 

Robert Jensen: Genialt forslag. Bolcherne holder længe og til receptioner 

– rødvin. Hvordan holder vi øje med det?  

KPP: Beskrives i KL’s blad: Danske Kommuner 

Kaja Kjær Kamp: Kunne godt være mere opfindsomt end rødvin? Med et 

officielt kort fra FOA 1. 

Tom Lindberg: God ide og Tom kunne godt bruge anledning, da han pt 

ikke har nogle kontakter. Tanke er primært at brande egen gruppe – knap 

så meget FOA 1. 

Ove Thuesen: Vi gør det selv i klubberne. Vi møder ikke kun 

borgmesteren, men også andre politikere, som kan været nyttige at 

snakke. 

Henrik Wolsing Jensen: Borgmesteren havde aflyst festivas. Kom kl. 

11.30. Der er han altid, men fik ingen snak med ham. Det har Henrik nu 

haft siden. 

JH: Klubberne gør det i forvejen. Opildne folk til at bruge dette ny 

redskab. 

Kaja Kjær Kamp: Kan ikke dukke flere op og repræsentere FOA 1? 

Kan være svært at få længere tid med politikeren til reception. 

 

Godkendt 

 

Bilag:  Dispositionsret, se bilag til punkt 10 

 

 

 
 

10. Dispositionsret i FOA 1 (JH) 
Sagsfremstilling: 

 

Repræsentantskabet vedtog den 27. maj 2003 ”Samlet regelsæt for 

dispositionsret i FOA 1” med henblik på at skabe gennemsigtighed i 

økonomihåndteringen. 
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Regelsættes er siden revideret 17/8 2006, 12/4 2010 og 2/6 2010. 

Regelsættet trænger nu igen til en revision. 

Attestationsregler: 

 Elektronisk håndtering af fakturaer nødvendiggør følgende rettelser: 

Der skal være 2 underskrifter på alle bilag. 

Den første underskriver er den person, der har bestilt varen, som ved sin 

underskrift bekræfter, at varen/ydelsen er bestilt, at den er leveret i den 

stand, form m.v., der fremgår af fakturaen samt, at prisen er korrekt. 

Den første underskriver er for alle løbende ”daglige” dispositioner den 

person i afdelingen, der af afdelingsledelsen har fået udlagt 

kompetencen. 

Dispositioner, som ikke har karakter af løbende ”daglige”, besluttes i 

afdelingsledelsen, og første underskriver er således et 

afdelingsledelsesmedlem. 

Den anden underskriver er enten formanden eller den 

økonomiansvarlige. 

Er den første underskriver formanden eller den økonomiansvarlige, er 

den anden underskriver den anden af de to, således at alle bilag har 2 

underskrifter af 2 forskellige personer. 

Ændres til: 

Der skal 2 godkendelser af alle bilag. 

Den første godkender er den person, der har bestilt varen, som ved sin 

underskrift eller elektroniske godkendelse bekræfter, at varen/ydelsen er 

bestilt, at den er leveret i den stand, form m.v., der fremgår af fakturaen 

samt, at prisen er korrekt. 

Den første godkender er for alle løbende ”daglige” dispositioner den 

person i afdelingen, der af afdelingsledelsen har fået udlagt 

kompetencen. 

Dispositioner, som ikke har karakter af løbende ”daglige”, besluttes i 

afdelingsledelsen, og første godkender er således et 

afdelingsledelsesmedlem. 

Den anden godkender er den ansatte økonomimedarbejder. 

Endelig skal to af tre: Jesper Hesselholdt, Ken Petersson eller Claus 

Windfeld godkende bankkuverter inden betaling. 

Procedure for taxikørsel: 

 Elektronisk bestilling og betaling nødvendiggør følgende rettelser: 

Taxiboner udleveres fra økonomisk sekretariat (ØS) til valgte og ansatte 

med jævnlige taxikørsler. Øvrige kan afhente enkelte taxiboner i ØS ved 
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behov. 

Ved taxikørsel udfyldes følgende nøjagtigt af den valgte/ansatte: 

• Dato og underskrift 

• Ved kørsel til eller fra hjemmet skrives tillige tidspunkt 

 

• Beløb (i hele kroner, og max. kr. 500,-). Hvis der f.eks. medbringes 

cykel skrives prisen i feltet ”Tillæg”. I feltet ”I alt” skrives den samlede 

pris. I alle beløbsfelter bør skrives i venstre side af feltet, og beløbet bør 

afsluttes med: ,- eller ,00 

• I feltet ”Bemærkning” anføres hvilket møde/arrangement der er kørt 

til/fra. Er der ikke plads nok, skrives ”B”, og bagsiden af taxibonen 

benyttes 

Hvis afdelingens taxibon er benyttet som udlæg for f.eks. FOA eller Pen-

Sam, noteres dette på taxibonen. 

Hvis en valgt/ansat undtagelsesvis udleverer taxibon til en tillidsvalgt, 

instrueres den tillidsvalgte i nøjagtig udfyldelse af taxibonen. 

Kontrolforanstaltninger for taxikørsel: 

ØS registrerer navn samt numre på udleverede taxiboner ved udlevering. 

ØS – og eventuelt bilagskontrollanter – vurderer stikprøvevis kørslens 

tidspunkt, formål og start/slutsted. Eventuelle tvivlspørgsmål drøftes med 

den, der har kørt. Eventuelle mulige afvigelser i forhold til politik for 

taxikørsel forelægges afdelingsledelsen. 

ØS – og eventuelt bilagskontrollanter – sammenholder stikprøvevis 

beløb på taxiboner med kontoudtog for hævede taxiboner. Eventuelle 

afvigelser anmeldes af ØS overfor taxiselskabet/vognmanden. 

Ændres til: 

Valgte og ansatte med jævnlige taxikørsler oprettes som brugere af 

kontokørsel på Taxa.nu. 

Brugeren skal anmode om kvittering, som efterfølgende lægges i mappen 

på Jespers kontor. 

Hvis afdelingens taxakonto er benyttet som udlæg for f.eks. FOA eller 

Pen-Sam, meddeles dette til Jesper snarest muligt. 

Kontrolforanstaltninger for taxikørsel: 

Jesper – og eventuelt bilagskontrollanter – vurderer stikprøvevis kørslens 

tidspunkt, formål og start/slutsted. Eventuelle tvivlspørgsmål drøftes med 

den, der har kørt. Eventuelle mulige afvigelser i forhold til politik for 

taxikørsel forelægges afdelingsledelsen. 
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Jesper – og eventuelt bilagskontrollanter – sammenholder stikprøvevis 

beløb på taxiboner med kontoudtog for hævede beløb. Eventuelle 

afvigelser anmeldes af ØS overfor taxiselskabet/vognmanden. 

Gaver: 

 Politisk Ledelse finder gavereglerne besynderlige, og foreslår derfor 

følgende rettelse: 

Arbejdspladsjubilæum opfatter Politisk Ledelse som mere relevant for 

FOA 1 end runde fødselsdage. 

Ved 25, 30, 40 og 50 års arbejdspladsjubilæum for valgte og ansatte 

sættes gaven op fra 600,-kr. til 1.200,- kr. 

Ved 20, 30, 40, 50 og 60 års fødselsdag for valgte og ansatte sættes 

gaven ned fra 1.200,- kr. til 600,- kr. 

Gaven ved barsel og ægteskab for valgte og ansatte er direkte pinlig, og 

foreslås sat op fra 175,- kr. til 600,- kr. 

Mobiltelefon og bærbar computer: 

 Da multimedieskatten er afskaffet, og FOA 1 ikke kan/vil betale den 

ansattes skat af fri mobiltelefon foreslås følgende rettelse: 

Bærbare computere, netværksforbindelser, mobiltelefoner og 

mobilabonnementer betalt af FOA 1 kan benyttes til privat brug under 

forudsætning af, at der indeholdes den aktuelle skat for godet. 

I tilfælde af at afdelingsledelsen skønner, at en valgt eller ansat i FOA 1s 

interesse skal råde over et eller flere af ovenstående, kompenserer FOA 1 

den valgte eller ansatte for den til enhver tid gældende beskatning. 

Ændres til: 

Bærbare computere, netværksforbindelser, mobiltelefoner og 

mobilabonnementer betalt af FOA 1 kan benyttes til privat brug under 

forudsætning af, at der indeholdes den aktuelle skat for godet. 

Morgenmad og kaffe (ændres til frugt og kaffe): 

 Da praksis er ændret foreslås følgende rettelse: 

Valgte og ansatte i FOA 1 har fri morgenmad i lighed med den 

morgenmad, der serveres ved møder og kurser i FOA 1. 

Valgte og ansatte i FOA 1 har fri adgang til kaffe i lighed med øvrige 

tillidsvalgte og medlemmer. 

Ændres til: 

Valgte og ansatte i FOA 1 har fri adgang til frugt. 

Valgte og ansatte i FOA 1 har fri adgang til kaffe i lighed med øvrige 

tillidsvalgte og medlemmer. 
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Særlig frihed: 

Politisk Ledelse foreslår følgende ændringer til regelsættet: 

 Eget kobberbryllup giver som eget bryllup og eget sølvbryllup 1 

fridag med løn 

 Egen flytning er FOA 1 uvedkommende, og giver ikke længere 1 

fridag med løn 

Indstilling: 

 

Politisk Ledelse indstiller 

at repræsentantskabet drøfter og beslutter revideret dispositionsret 

 

Beslutning:  

 

 

 

Godkendt 

 

11. Portørerne på Rigshospitalet (det faglige udvalg) 
Sagsfremstilling:  Se vedhæftede bilag  

Indstilling:  Portørernes faglige udvalg ønsker en arbejdsgruppe 

nedsat til at evaluere aftalen. Forslag til arbejdsgruppen er 

fagligt udvalg for portører og xx. 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

KPP – vurdering af, hvem der sidder i udvalget – Kaj 

Duvander er måske inhabil, når Jens Anker Clausen ikke 

er med 

Per Olsen er enig i betragtningen. Har FOA i øvrigt liste 

over, hvem der er kommet ind i FOA 1 i løbet perioden. 

Regionen har givet tal som om, at der er 336 i alt, hvoraf 

kun 118 er i FOA 1. 

CW: FOA 1 kan trække en liste over de nuværende 

medlemmer og dato for indmeldelse. 

 

Robert Jensen og KPP: To-trinsraket, hvor fagligt udvalg 

og FOA 1 laver materiale til brug for det kommende 

arbejde. 

 

Per Olsen: Hvor langt vil vi gå? 

SV: I sidste ende LO’s grænsenævn – men det er bedre, at 

folk selv er med til at tage beslutninger. 

 

Der nedsættes et udvalg bestående af: Fagligt udvalg + 

samtlige TR på Rigshospitalet/Glostrup + 2 fra 

PL/sagsbehandleren på området – PL beslutter hvem. 

PL får kompetence til at bevilge en coach til arbejdet. 

 

 

Bilag:  

 

Aftalen fra 2008 
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