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Dato:   21. august 2015 

Udarbejdet af CW   

Dagsorden: 
1. Velkomst (KPP) 

2. HB-møde (KPP) 

3. Generalforsamlingsforberedelse (JH) 

4. Årsregnskab 2014 (JH) 

5. Evaluering af Folkemødet (KPP) 

6. Økonomiorientering (JH) 

7. Punkter til Midtvejskursus/TR-møder (Dir) 

8. Forslag om at ændre reglerne for klubrefusion (KPP) 

9. Nedsættelse af lønudvalg OK 2015 (KPP) 

10. Gensidig orientering 

 
 

Til stede: 
 Tiltræder/fratræder Tidspunkt 

Bjarne Pedersen Afbud  

Bruno Nielsen Fraværende  

Claus Windfeld Referent  

Dennis Vagtborg Christensen Fraværende  

Eric Keinicke Afbud  

Erik Per Jørgensen Afbud  

Flemming Bertelsen   

Frank Nør Fraværende  

Fritz Kjær Fraværende  

Hans Christian Bang   

Helle Torngaard Rasmussen   

Henning Wolfbrandt Hansen   

Henrik Wolsing Jensen   

Ib Nielsen Fraværende  

Jens Jensen Afbud  

Jesper Hesselholdt Ferie  

Kaj Duvander Afbud  

Kaja Kjær Kamp Afbud  

Ken Patrick Petersson   

Klaus Halle Gerschanoff Ferie  

Knud Kofod Sørensen   

Leif Devitt Møller   

 
 

Referat 
 

Repræsentantskabsmøde 
Den 20. august 2015  

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

Mogens Wendelboe Aalborg   

Martin Lund   

Niels Roland Mortensen Fraværende  

Ole Allan Castor Olsen   

Pia Isabell Baun   

Robert Jensen/Lars Lund Fraværende  

Steen Dubert Fraværende  

Steen Vadgaard   

Thomas Brücker Larsen Fraværende  

Tonny Petersen   

 

 

Referat: 
 
1.  Velkomst (KPP)  
Ken Petersson bød velkommen til dagens møde 

 
 

 
2. HB-møde (KPP) 
Rep. gennemgik dagsordenen til HB-mødet. 

 

 Branding. 2,5 mill bruges til branding og der forventes af mange, at FOA vil blive mere synlige 

 Dagpengekommissionen – afsæt i, at nyt system ikke må koste mere. HB tager diskussionen nu – 

så man er klar til de bud, der kommer fra dagpengekommissionen 

 Status på kongrespålæg – service overfor medlemmerne f.eks. fælles callcenter – udsat da der 

arbejdes med nye serviceløfter. På mødet diskuteres derfor besparelser på de lovpligtige møder 

f.eks. kan afholdes skypemøder for at bespare på billetudgifter 

 AKUT-fonden – stramt regnskab med midlerne både om det passer og om pengene bliver brugt 

til det rigtige. Ny rammeaftale mellem forbundet og afdelingerne. 

 Ulighedsindsatsen. Afsat 5 mill heraf er 1 mill ikke brugt – samarbejde mellem forbund og 

afdelinger om, hvordan indsatsen skal fortsætte. Kan bruges i forbindelse med 

dagpengereformen. 

 Lån af penge til medlemmer, når virksomheder går konkurs. Særligt problemer i fht de mange 

hjemmehjælpsfirmaer, der går konkurs. LG er ikke hurtigere med at få udbetalt. Forslaget lægger 

op til, at forbundet låner penge til medlemmerne. Erfaringer fra andre forbund viser, at tabene er 

meget små. 

H.C. og SV: Sager hvor LG har vurderet, at det ikke er en konkurs, men en overførsel af opgaven 

tilbage til kommunen. Kommunen har ansat disse mennesker og derfor er det kommunens 

ansvar. Forbundet har anlagt sag mod LG og det samme har kommunerne gjort, da vi/de langt fra 

er enige med LG. Omkostninger ved lånet? Formuefinancieret. 

KPP: Det er kun i de eksempler, hvor medlemmet er meldt ledig. Ingen omkostninger på lånet 

for medlemmet. Formuefinancieret: Ja 

 Grænseaftale mellem forbundet og serviceforbundet om vagtarbejde kontra billetkontrol. 

Overenskomst har før skullet ingås meget hurtigt og muligvis er der indgået en dårligere 
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overenskomst end ønsket. Nu er der grænseaftale mellem Serviceforbundet og FOA, som 

betyder, at FOA tegner overenskomst for billetkontrol 

 Tema om overenskomst op til næste OK-forhandlinger: Uddannelse, MED/TR, Den Danske 

Model – med strategiske temaer på til næste OK, så vi er forberedt og klar 

 Formandsposten i LO. Diskussion af hvem der skal støttes. HK foreslår, at debatten om 

sammenlægning af LO/FTF afsluttes indenfor et år – håndværksorganisationer foreslår, at der 

ikke sammenlægges, men man skal arbejde uafhængigt af hinanden men i et strategisk 

samarbejde. KPP – der bliver sikkert ikke taget stilling lige nu. Kandidaterne er Lizette Risgaard, 

nuværende næstformand, tidligere fra HK Service; Kim Simonsen, nuværende formand i HK og 

Flemming Vinther, HKKF – uklart om FOA’s delegerede bliver fritstillet til at stemme efter 

opfattelse. 

 Organisationsprocenter falder – men kun lidt. Et fald generelt på 0,1 % fra 57 % til 56,9 %. 

 Ledelsesrapporten – ingen bemærkninger fra Ken 

 Salg af Røsnæs – vurdering af, at der fremover vil være underskud – Røsnæs har haft en meget 

fordelagtig huslejebetaling, så den holder ikke længere. Røsnæs sættes derfor til salg. 

Forstanderen går også på pension, så der er heller ikke personlige omkostninger ved et salg nu. 

 

 

 

 

3. Generalforsamlingsforberedelse (JH) 
Sagsfremstilling: Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes 

torsdag den 19. november 2015 kl. 17.00 i FOA 1´s 

mødesal. 

På sidste repræsentantskabsmøde besluttede 

repræsentantskabet at fremsætte 3 forslag. Med henblik på 

at forslagene kan trykkes i Etteren, bør repræsentantskabet 

godkende den præcise formulering ved indeværende møde. 

Forslag vedrørende klubber 

Repræsentantskabet har forhåndsgodkendt følgende klub, 

som generalforsamlingen foreslås endeligt at godkende: 

 Ambulanceredderne Region Hovedstaden 

Forslag om tilpasning af FOA 1s love 

FOA 1 er forpligtiget til at følge forbundets love 

vedrørende afgangsalder for de lønnede valgte repræsenter. 

Samtidig ændres folkepensionsalderen løbende. 

Repræsentantskabet foreslår derfor, at § 5, stk. 8 ændres 

fra: 

”Alle medlemmer er adgangsberettigede og har tale- og 

stemmeret.  

Alle medlemmer er valgbare, medmindre de er gået på 

pension eller efterløn. Efterlønsmodtagere og pensionister 
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er valgbare til ikke-lønnede tillidshverv i afdelingen. 

Lønnede tillidsrepræsentanter skal fratræde, når de fylder 
65 år. 

Genvalg kan finde sted, men ingen kan nyopstille til 

lønnede tillidshverv efter at være fyldt 60 år.” 

til: 

”Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de 

ophører i bekæftigelse og fuldt ud overgår til offentlig 

pension.  

Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, 

hvor folkepensionsalderen indtræder. 

 

Denne bestemmelse er identisk med den bestemmelse som 

er i forbundslovene i § 3, stk. 4 (og som i øvrigt er 

gældende uanset, hvad vi skriver i vores) 

 

Forslag vedrørende Bistandsfonden 

Det er konstateret, at retningslinjer vedrørende 

Bistandsfondens ydelser ikke er nutidige. Således findes 

der ikke ”godkendte” klinikker for fysioterapi, ligesom 

Dansk Kiropraktorråd ikke godkender kiropraktorer. 

Repræsentantskabet foreslår derfor følgende ændringer: 

 Fysioterapeutisk behandling ydet på godkendt klinik af 

autoriseret fysioterapeut 

ændres til: 

 Fysioterapeutisk behandling udført af autoriseret 

fysioterapeut 

Og 

 Kiropraktisk behandling udført af kiropraktor godkendt 

af Dansk Kiropraktorråd 

ændres til: 

 Kiropraktisk behandling udført af autoriseret 

kiropraktor 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller 

at repræsentantskabet godkender ovenstående 

formuleringer vedrørende forslag fra repræsentantskabet til 

generalforsamlingen 
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Beslutning: Repræsentantskabet godkender formuleringer og forslag 

til generalforsamlingen 

 

 
 

 
4. Årsregnskab 2014 (JH) 
     

Sagsfremstilling: 

 

Udkast til årsregnskab og revisionsprotokol er vedlagt, og indstilles til 

godkendelse. 

Endvidere er balance pr. 31. december 2014 vedlagt som bilag. 

Endelig er vedlagt notat om ombygningens og hussalgets påvirkning af 

årsregnskaberne og likviditet. 

Ledelsesberetning (side 7): 

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud på 

kr. 3.854.758. 

Overskuddet foreslås overført til formuen. Formuen (egenkapitalen 

fratrukket fonde) er herefter øget til kr. 4.799.266. 

Det fremgår ligeledes, at ombygninger i ejendommen og salget af ½ af 

ejendommen har påvirket regnskaberne for 2012, 2013 og 2014. 

Endvidere fremgår det, at der ikke har været de store udsving i 

medlemstallet fra 31/12 2013 til 31/12 2014. 

Resultatopgørelse (side 10): 

Kontingentindtægter er kr. 117.000 (1,15 %) lavere end i 2013. 

Uddannelsesmidler m.v. er faldet med kr. 109.000 i forhold til 2013 og 

skyldes, at alene administrationsindtægter er bogført her – 

fortæringsindtægter er bogført under det fælles (med KLS) køkken. 

Lønninger, pensioner m.v. er faldet med kr. 363.000 i forhold til 2013, og 

skyldes bl.a. modtaget syge- og barselsrefusion samt lejeres og KLS øgede 

andel af lønninger. 

Møde- og uddannelsesaktiviteter er faldet med kr. 213.000 i forhold til 

2013, og skyldes blandt andet, at udgifter til transport, fortæring og 

personaleudvikling er faldet. 

Information er faldet med kr. 27.000 i forhold til 2013, og skyldes blandt 

andet, at der kun udkom 4 medlemsblade i 2014. 

Administration er faldet med kr. 136.000 i forhold til 2013, og skyldes 

blandt andet et fald i udgifter til porto og personale samt 

fortæringsindtægter fra eksterne kursister m.v. og KLS andel af 

administration. 

Kontingenter, tilskud gaver m.v. er faldet med kr. 52.000 i forhold til 

2013, og skyldes i særlig grad mindre udgifter til kulturelle arrangementer. 

Ejendom er faldet med kr. 2.701.000 i forhold til 2013, hvilket især 

skyldes store ombygningsudgifter i 2013. 

Ekstraordinære poster er faldet med kr. 1.002.000 i forhold til 2013, og 

skyldes især en ekstraordinære indbetaling i 2013 af kr. 1.100.000 fra 
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forbundet. De ekstraordinære indtægter i 2014 skyldes særligt en betaling 

fra KLS i 2014 vedrørende 2013. 

Avance ved salg af ejendom er nettoavance ved salget til KLS. 

Afskrivninger er faldet med kr. 34.000 i forhold til 2013, og skyldes blandt 

andet, at afskrivning på ejendommen er reguleret i forbindelse med salget. 

Renter m.v. er steget med kr. 98.000 i forhold til 2013, og skyldes en større 

formue til forrentning. 

Skat af ejendommens drift er steget med kr. 359.000 i forhold til 2013, og 

skyldes især beskatning af avance ved salget. 

Aktiver (side 11): 

Ejendommen er reguleret i forhold til ombygningen og salget. 

Passiver (side 12): 

Formuen er reguleret med årets overskud. 

Kassekredit er afviklet med midler fra salget. 

Depositum A-kassen er reguleret i forbindelse med salget. 

Mellemregning byggesag er afviklet i 2014. 

Revisionspåtegning (side 6) & revisionsprotokol: 

Den statsautoriserede revisor har godkendt årsregnskabet. 

Afdelingens statsautoriserede revisor udarbejder hvert år en 

revisionsprotokol i forbindelse med revision af afdelingens årsregnskab. 

Revisionsprotokollen er vedhæftet. 

Revisionsprotokollen indeholder oplysninger om den udførte revision. Der 

ud over indeholder revisionsprotokollen ikke oplysninger, som ikke også 

fremgår af det på generalforsamlingen fremlagte årsregnskab. 

Årsregnskabets godkendelse (side 4): 

Bilagskontrollanterne har godkendt årsregnskabet. 

Afdelingens valgte bilagskontrollantsuppleanter skrev i protokollen i 

forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet for 2014 følgende: 

”19/5 – 15. Vi har dags dato gennemgået bilag for 2014, og ikke fundet 

anledning til bemærkninger. 

Kjeld Klysner – Jørgen Nydal” 

 

Indstilling: 

 

Politisk ledelse indstiller:  

At repræsentantskabet godkender og underskriver årsrapporten 

  

Beslutning:  Årsregnskabet blev godkendt 

Dog kommentar fra H.C. om, at i note 14 er restgælden 

forkert. Det er tallet fra 2013, men det fremgår ellers 

korrekt af regnskabet 

 

 

 

 

 

Bilag: Årsregnskab for 2014 

Balance pr. 31/12 2014 

Revisionsprotokol side 101 – 106 

Notat vedrørende ombygning og hussalg 
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5. Evaluering af Folkemødet (KPP) 
Sagsfremstilling: 

 

FOA 1 deltog i Folkemødet 2015, med 10 personer. 

Ken Petersson, FOA 1 

Jesper Hesselholdt, FOA 1 

Klaus Gerschanoff, FOA 1 

Claus Windfeld, FOA 1 

Henrik W. Jensen, TR Ishøj kommune,  

Carsten E. Olsen, TR Region Hovedstaden 

Kim H. Olsen, FTR Region Hovedstaden 

Thomas Brücker, FTR Københavns Brandvæsen 

Peter Ørnbo, TR Københavns Brandvæsen 

Per Elleby, AMR Region Hovedstaden. 

Der var afsat plads til at kunne deltage med 12 personer, men det var 

ikke muligt at finde repræsentanter til de 2 pladser som henholdsvis 

Arbejdsmiljøansvarlig (lederrepr.) og tr. fra kommune i FKKA. 

Det var som sædvanligt en stor oplevelse og med masser af berigende 

debatter i løbet af folkemødet. 

I forhold til den politiske påvirkning, var antallet af møder med relevante 

politikkere af beskedent omfang. 

De deltagende gav alle udtryk for at det havde været en god oplevelse at 

deltage i Folkemødet. 

I forhold til indkvartering gjorde de 2 afbud, samt det faktum at en del 

havde meldt fra, på grund af folketingsvalg og sikkert også nogle på 

grund af opbuddet af stærkt højreorienterede debatter og frygten for uro 

af den grund, at der var mulighed for at indkvartere alle i 

enkeltmandshytter/vogne. Deltagerne gav udtryk for tilfredshed, ved 

ophold i enkeltmands hytter/vogne. 

Transporten i egne biler og med færge, forløb glat og uden 

nævneværdige problemer. 

Hvis forbundet beslutter at afholde Folkemødet igen næste år og på 

samme betingelser, har vi lagt billet ind på at leje det til campingpladsen 

tilhørende pensionat/hus, hvor der er 9 værelser, samt fælles opholdsstue. 

Pensionatet er placeret 150 m fra campingpladsen, så det er stadig muligt 

at være en del af det sociale på Campingpladsen, men der er også 

mulighed for at lave egne sociale samlinger. 
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Der var desuden flere af FOA 1’s tr. der havde tilmeldt sig folkemødet af 

eget initiativ. 

For at være sikker på plads på færgen og i FOA campen vil det være 

praktisk om repræsentantskabet på mødet i oktober, tager beslutning om 

deltagelse og omfang. På dette tidspunkt vil forbundets hovedbestyrelse 

også have taget stilling til FOAs deltagelse. 

Indstilling: 

 

Politisk ledelse indstiller:  

At repræsentantskabet evaluerer Folkemødet. 

Beslutning:  Repræsentantskabet evaluerede Folkemødet og tager stilling til, om 

FOA 1 skal være med igen næste på repræsentantskabsmødet i oktober 

måned 
 

 

 

 

 

6. 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 – 30. juni 2015. 
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Bemærkninger til budget 2015: 

Ved indtastning af budget 2015 er det konstateret, at renteindtægter på kr. 63.450,- i det 

oprindelige budget var registreret med forkert fortegn. Endvidere er KLSs betaling for 

administration af ejendommen på kr. 50.000,- årligt ikke budgetteret. Dette ændrer 

budgettet med kr. 176.900,- i positiv retning, således at budgettet nu opererer med et 

forventet overskud på kr. 456.895,- i stedet for kr. 279.995,-. 

Repræsentantskabet har på mødet den 29. januar 2015 besluttet at afholde en ikke nærmere 

defineret udgift til fælles julefrokost for TR & AMR finansieret af det budgetterede 

overskud. Når udgiften ikke er nærmere defineret skyldes det, at det er besluttet at 

julefrokosten skal afholdes uden for huset, hvis deltagerantallet bliver på mere end 100 

personer. 

 

Bemærkninger til balancen: 

20020 Løn m.fl. 

Personalereduktionen er endnu ikke slået igennem p.g.a. opsigelsesvarsler. Desuden 

vikaransættelse i serviceteamet p.g.a. sygdom. 

20040 Feriepenge 

Feriepenge til fratrådte medarbejdere. 

20045 Pension 

Personalereduktionen er endnu ikke slået igennem p.g.a. opsigelsesvarsler. 

20050 Fratrædelsesgodtgørelse 

Til fratrådte medarbejdere. 

20320 Eksterne ydelser 

Konsulent til implementering af nyt elektronisk sags- og dokumenthånteringssystem. 

20410 Syge-/kursusrefusioner 

Refusion for langtidssygemeldte budgetteres ikke. 

21020 Diæter, skattefri 

Kun 10 deltagere i Folkemødet, og 3 udbetales først i juli. 

21040 Honorarer 

Til fratrådt medarbejder. 

21070 Uddannelse, ekstern ophold og fortæring 

Regionskonference (ikke særskilt budgetteret) og introkursus med særligt mange deltagere. 

32010 Fastnettelefon 

Endnu ikke opkrævet i 2015 

32040 Revision 

Revision vedrørende 2014 ekstra dyr m.b.i. byggeregnskab, ejendomssalg og 

skatteregnskab som følge heraf. 

32180 & 32181 Køkken 

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

Klubber, andre afdelinger m.v. opkræves kun to gange årligt. Vil derfor udvise underskud i 

løbet af året. 

32260 Køb af småinventar 
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Inkl. bl.a. oprettelse af ekstra arbejdsplads, nye kontorstole, mobiltelefoner, bærbare 

pc/tablets, nye headset til frontkontoret, fadølsanlæg, rygstøvsuger. 

32410 Personaleomkostninger 

Bl.a. Falck Healthcare 

32495 PMFs andel af adm. 

Betaling for intern fortæring budgetteret her – bogføres på 32181. 

37050 Udvendig vedligeholdelse 

Bl.a. renovering af gangsti kr. 60.000,-. 

37310 Husleje A-kasse 

A-kassen har fejlagtigt betalt for meget for 1. kvartal – reguleres senere. 

41010 Ekstraordinære indtægter 

Fra inkasso. 

 

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 5.289.332,-. 

De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 5.870.630-. 

Periodens resultat udgør dermed et underskud på kr. 581.298,- imod et budgetteret 

underskud for perioden på kr. 91.042,-. 

Underskuddet hænger især sammen med: 

 De øgede lønudgifter med baggrund i tilpasning af medarbejderstaben 

 Ekstraordinære revisionsomkostninger 

 Manglende betaling fra andre afdelinger for fortæring for kursister (kommer senere) 

 Stort indkøb af småinventar 

Indstilling: 

 

Den økonomiansvarlige indstiller 

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning 

 

Beslutning:  

 
Økonomioversigten er taget til efterretning 

 

Bilag: FOA 1 Standardbalance af 24/7 2015 

 
 

 
 

7. Punkter til Midtvejskursus/TR-møder (dir) 
Ingen forslag 

 

 

 

 

8. Forslag om ændring af klubrefusion (KPP) 
Sagsfremstilling: I flere kommuner er der etableret enheder som skal varetage 

teknisk drift på tværs af kommunen og på tværs af hidtidige 
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 faggruppeskel, de kaldes forskelligt, FM enhed, 

ejendomsdrift osv. 

Det giver nogle udfordringer de steder hvor medarbejderne 

i de nye enheder, er dækket af forskellige klubstrukturer. 

Den tidligere FOA afd. 4, havde en tradition for at 

organisere klubarbejdet i faggruppeklubber, f.eks. en klub 

for skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere, en klub for 

rådhus/amtsbetjente og klubben for biblioteksbetjente. 

I forbindelse med oprettelse af det nuværende FOA 1 blev 

det besluttet, at det var den lokale klub, der kunne 

bestemme at give hele eller dele af klubrefusionen videre 

til faggruppeklubben eller kommuneklubben (lovenes § 10 

stk. 5) Bilag 1 

Der blev dog lavet den overgangsbestemmelse 

(protokollat) at denne bestemmelse alene var gældende for 

faggruppeklubber som blev oprettet efterfølgende. Bilag 2 

Vi har nu den situation at en nyoprettet enhed i X-købing 

kommune kunne have ansatte som kom fra forskellige 

faggruppeklubber, være klubløs eller have en 

arbejdspladsklub. 

Det betyder at en skolebetjent ”bruger” sin klubrefusion på 

faggruppeklubben, mens den tekniske servicemedarbejder 

der ansættes direkte i enheden, ikke har nogen faggruppe 

og dermed ”bruger” sin refusion i enhedens klub. 

Det kommer til at give en masse A- og B-medlemmer af 

den lokale klub, samt en mærkelig dobbeltklubdækning på 

nogle af medlemmerne. 

Hvis forbundets overordnede demokrati løfte skal følges, 

som jo siger at beslutninger skal træffes af de som de 

omfatter, nogle gange omtalt som at vende 

beslutningskompetencen på hovedet. Så er det rigtigst at 

følge de nuværende afdelingslove, som jo lægger 

kompetencen tætteset på medlemmet. 

Men det vil være i modstrid med protokollatet som 

undtager de klubber som var etableret 1. juli 2001. 

Hvis denne beslutning skal træffes, kræver det en 

generalforsamlingsbeslutning, om at afdelingslovene skal 

følges af alle, også de klubber som er undtaget af 

protokollatet. 

I øjeblikket er der tre tidligere FOA afdeling 4 

faggruppeklubber: 
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Brancheklubben af 1903 (skolebetjent- og 

skolebetjentmedhjælpere i i kommuner i det gamle FKKA) 

Faggruppeklubben for rådhusbetjente m.fl. (vel kun 

rådhusbetjente nu) 

Faggruppeklubben for Biblioteksbetjente. 

Repræsentantskabet bør afklare, hvordan disse problemer 

klares og i givet fald formulere forslag til 

generalforsamlingen. 

Indstilling: 

 

 

 

 

Kommentarer: 

Politisk ledelse indstiller:  

At repræsentantskabet finder en løsning på problemerne 

med den lokale klubdannelse. 

 

H.C.: Hvor flyttes pengene hen?  

KPP: Tanken er at flytte pengene ud til lokalklubben, så 

der ikke er forskel på medlemmerne i klubben. 

Henrik Jensen: Spørgsmål til hvordan det gøres 

Mogens Aalborg: Rådhusbetjentene sender refusionen 

videre ubeskåret. 

CW: Eksempler på, at refusionen er forskellig i 

faggrupperne, flere steder (kasserer) at hente pengene hos, 

nye tekniske servicemedarbejdere og –ledere som ansættes 

i ejendomsselskaber bliver ikke medlemmer af en klub, da 

de ansættes i distrikter og ikke på en fast arbejdsplads. 

SV: Klubberne skal matche de politiske beslutninger, så 

det ikke bliver for bureaukratisk: Foreslår et udvalg, der 

arbejder med problematikken 

H.C.: Strukturen ændres, så det også ændrer på 

repræsentantskabet. Pengene skal helt derud, hvor 

medlemmerne er. 

KPP: Det kan give bureaukrati i FOA, men det må vi løse.  

CW: Risiko for, at problemet bliver stort, da de fleste 

ejendomsenheder er opdelt i dsitrikter, hvor nogle bliver 

ansat i ejendomsenheden men på en bestemt institution 

mens andre bliver ansat som teknisk servicemedarbejder på 

flere institutioner (institutionstyper) .  

Henrik og H.C. vil gerne deltage i arbejdet. 

KPP: Nedsættelse af udvalg. Henrik, Mogens, H.C., KPP 

og CW. CW indkalder 
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Beslutning:  Der arbejdes videre i det foreslåede udvalg 

 

Bilag: 

 

Bilag 3: Referat af generalforsamlingen april 2001 

Bilag 2: Protokollat vedtaget af generalforsamlingen 2001 

Bilag 1: Afdelingens love 
 

 

 

 

9. Nedsættelse af lønudvalg OK 2015 

Sagsfremstilling:  OK 2015 udmøntede 0,4 % til organisationsforhandlinger 

ud over de generelle lønstigninger på FF-forliget. 

 

I henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning  skal 

der nedsættes et lønudvalg til at forhandle 

overenskomstresultatet med de generalforsamlingsvalgte. 

Indstillingen skal efterfølgende godkendes på afdelingens 

generalforsamling. 

Der skal vælges 4 personer til at indtræde i lønudvalget. 

Repræsentantskabet skal endvidere fastsætte ”restsum”, 

restsummen er det beløb/procentsats som lønudvalget skal 

forhandle indenfor. 

Det vurderes ikke at der er elementer i FF-forliget som 

ikke har virkning i FOA 1 og der bør alene forhandles om 

de til organisationsforhandlingerne afsatte 0,4 % 

 

Indstilling: At der nedsættes et lønudvalg 

 

Beslutning: Der nedsættes et lønudvalg bestående af Mogens 

Aalborg, H.C. Bang og Henrik Jensen. Cw indkalder til 

møde samme dag, som der afholdes møde om 

faggruppestrukturen 

 
 

 

 

 

 

10. Gensidig orientering 
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H.C. Bang: Arbejdspladsen bliver ramt af Københavns kommunes besparelser i 
BUF. Hvordan får man sparekataloget? UCC kan risikere at skulle nedlægge 1½ 

stilling. 
 

 

 

 


