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Dato: 5. februar 2013 

Udarbejdet af KASH   

Dagsorden: 
1. Velkomst (KPP) 

2. HB-møde (KPP) 

3. OK 2013 (CW/ALO) 

4. Er du OK ? – Kampagne (CW/ALO/KG) 

5. Fokuspunkter – planer (SV) 

6. Kongresforberedelse (JH) 

7. Aktivitetsanalyse på tværs af afdelinger (JH) 

8. Gensidig orientering 

 

Til stede: 
 Tiltræder/fratræder Tidspunkt 

Allan Arne Bertelsen   

Bjarne Biel   

Bjarne Pedersen AFBUD  

Bruno Nielsen   

Carsten Madsen   

Claus Windfeld   

Dennis Vagtborg Christensen AFBUD  

Eric Keinicke AFBUD  

Erik Per Jørgensen   

Flemming Bertelsen   

Hans Christian Bang AFBUD, Frank Christensen mødt  

Helle Torngaard Rasmussen   

Henning W. Hansen  Afløser P. Lundbeck 

Henrik Malmros   

Henrik Wolsing Jensen   

Ib Nielsen   

Jens Jensen   

Jesper Hesselholdt   

Kaj Duvander AFBUD  

Kaja Kjær Kamp   

Ken Patrick Petersson AFBUD  

Kim Bjarne Botoft Pedersen   

Kim Hessellund Olsen AFBUD  

Klaus Halle Gerschanoff AFBUD  

Marianne Luckow   

 
 

Referat 
 

Repræsentantskabsmøde 
Den 4. februar 2013 kl. 0900 

i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby 
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Mogens Wendelboe Aalborg   

Niels Roland Mortensen   

Ole Allan Castor Olsen   

Per Lundbeck AFBUD, suppleant deltager Trådt ud af Rep. 

Per Rasmussen   

Pia Isabell Baun   

Steen Dubert   

Steen Vadgaard   

Thomas Brücker Larsen Ikke mødt  

   

Karina Schwarmat, referent   

 

Referat: 
 

1. Velkomst (KPP)  
Steen Vadgaard bød velkommen. Vi prøver at gennemgå dagsordenen så godt vi kan. Steen er 

lige kommet tilbage efter længere tids fravær og var ikke forberedt på, at han skulle 

gennemgå HB-dagsordenen. 

Allan Olsen vil orientere om punkt 3. 

Til punkt 4 mangler der materiale, men vi kan godt tage en løs snak. 

Herefter var der en præsentationsrunde – Frank Christensen mødt i stedet for H. C. Bang. 

   

2. HB-møde (KPP) 
Ingen indlæg, da Ken Petersson er til møde og ingen kender dagsordenen. 

 

3. OK 2013 (CW/ALO) 

 
Sagsfremstilling: OK 2013 – Status til orientering. 

 

Indstilling: Til orientering. 

 

Beslutning: --- 

 

Bilag: Brev fra KL af 4. december 2012 om krav til 

fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftale og 

overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte 

gartnerformænd m.fl. 
 
Allan Olsen orienterede om, at det er stort set de samme krav som er fremsat som sidst. Han 

nævner beskyttelsesforanstaltninger (37 timer). Overtid skal maksimalt udgøre 50 %-bereg-

ningen. Lokal løndannelse. Fleksible arbejdstidsregler på den enkelte arbejdsplads, bare den er 

indenfor 48 timer. ATP-sats for formænd skal op på A-niveau. Alt i alt en kedelig oplevelse at 

være til orienteringsmøde for lederne. 

Claus Windfeldt oplyser, at det er stort set de samme krav som er fremsat på det tekniske 

område, med enkelte andre småting. 
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Niels Mortensen har hørt i radionen, at byggefagene ikke kan blive enige med arbejdsgiverne 

så den er allerede sendt videre til forligsinstitutionen. 

Steen Vadgaard oplyser, at forbundsformanden mener det er svært at få enderne til at mødes 

og at det godt kan ende med strejke. Det sidste der er sket er et møde i fredags mellem KL og 

KTO, hvor det er meldt ud – udover det AO har oplyst, at tillids-suppleanter incl. 

arbejdsmiljørepræsentanter skal afskaffes, da de mener der er for mange der er under tillids-

beskyttelsesreglerne. Herudover er der et krav fra arbejdsgiverne om at den 6. ferieuge SKAL 

afvikles. Den næste og afgørende forhandling er den 15.2.2013, hvor der bl.a. skal kigges på 

%. Dennis Kristensen har en ok-dagbog som ligger på hjemmesiden og vist også på TZ. En 

god ide at følge med der. Og på Facebook. 

Claus Windfeldt oplyser, at han har været til forhandling i Staten. Enighed om som det eneste, 

at ændre grundbeløbet fra 1997-niveau til 1.1.2012-niveau. 

Bruno Nielsen mener vedr. 6 ferieuge, at vi selv har besluttet, at den SKAL afholdes. 

Bjarne Biel mener han har læst, at Dennis Kristensen vil gå efter 0,30. 

Claus Windfeldt oplyser, at der er lavet en undersøgelse af det offentlige og det privates 

effektivitet. Det viser sig, at effektiviteten er steget i forhold til det private, så der er grundlag 

for lønstigninger. 

 

4. Er du OK ? – Kampagne (CW/ALO/KG) 
 
Sagsfremstilling: Er du OK ? - Kampagne – Til orientering. 

 

Indstilling: Til orientering. 

 

Beslutning: --- 

 

 

Bilag: Udleveres på mødet (IKKE MODTAGET). 

 
 
Allan Olsen har ikke modtaget materialet til dette punkt. 

Han orienterer om, at der har været et stort opstartsmøde i januar i Forbundet, og det er de 

plancher fra mødet Allan Olsen har udbedt sig. Kampagnen handler om en 4-årig LO-kampag-

ne, som FOA har tilsluttet sig. 

Steen Vadgaard orienterer om historien bag kampagnen og henviser også her til nettet og 

hjemmesiderne. Der ligger en del om OK-kampagnen. Der kommer en del aktiviteter over de 

næste 4 år. 

Niels Mortensen orienterer fra årsmødet i teknik og servicesektoren, at de der blev orienteret 

om kampagnen og dens indhold. Han spørger, om logoer mm kan bruges af TR.  

Jesper Hesselholdt henviser til hjemmesiden www.erduok.dk – der ligger materialer, logoer og 

meget andet. 

Bjarne Biel spørger, om det var en ide at besøge skolerne og orientere om fagbevægelsen. 

Jesper Hesselholdt mener det bør arrangeres overordnet. Et samarbejde på LO-plan har før 

været etableret, men for nogle år siden blev det sparet væk. 

Jens Jensen fastholder, at det var FOA selv, der meldte sig ud af LO-skolekontakt og at det 

derfor ikke var et emne FOA arbejdede med. Han henviser til de gamle FOA 1-blade, hvor der 

er en del artikler fra dengang FOA besøgte arbejdspladser. 

Steen Vadgaard synes Bjarne Biels forslag er rigtig  godt, også selvom vi har gjort det 

tidligere. 

Jens Jensen synes også det er er rigtig godt forslag. 

http://www.erduok.dk/
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Niels Mortensen også enig i, at det er et rigtig godt forslag. Eventuelt tages op i aktivismne-

udvalget, så det bredes ud ikke kun i skolerne, men også i den brede befolkning. 

Allan Olsen også enig i, at det er et godt forslag. FOA skal også være derude, da man tit 

møder andre fagforeninger når man er ude på fx de store loppemarkeder, indkøbscentre, 

byfester mm. 

 

Punktet er udsat til næste møde, hvor vi forhåbentlig har modtaget materialet. 

 

 

5. Fokuspunkter (SV) 

 
Sagsfremstilling: Fokuspunkterne vedtaget på generalforsamlingen 

november 2012. 

 

1. Politisk påvirkning. 

FOA 1 vil i de kommende generalforsamlingsperioder 

arbejde mere intensivt med at påvirke det politiske niveau 

– og dermed vores arbejdsgivere - til gavn for 

medlemmerne. 

Handling: 

Repræsentantskabet udarbejder en strategi- og en 

handlingsplan om politisk påvirkning. Hensigten er, at det 

politiske niveau – byråd, fagudvalg, økonomiudvalg etc. – 

får større indsigt i medlemmernes arbejdsopgaver, blandt 

andet for at fastholde og udvikle medlemmernes 

arbejdspladser. 

 

  2. Regionale og kommunale budgetter. 

FOA 1 vil i de kommende generalforsamlingsperioder 

sætte større fokus på de regionale og kommunale 

budgetter, både selvstændigt og ved at samarbejde med 

forbundet og de øvrige FOA-afdelinger, således at vores 

lokale repræsentanter rustes bedst muligt til den lokale 

debat. 

Handling: 

Repræsentantskabet vil foranstalte uddannelse, værktøjs- 

og kompetenceudvikling til afdelings- og 

lokalrepræsentanter, så de sikres bedre forudsætninger for 

at forstå og sætte spørgsmålstegn ved de lokale budgetter 

og forudsætningerne herfor. 

 

På rep.mødet 5. dec. 2012, blev det besluttet at Politisk 
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ledelse (PL), udarbejder papir med forslag.  

PL-forslag: 

Ad 1. Politisk påvirkning. 

PL foreslår, at der iværksættes 3 pilotprojekter med PL 

som tovholdere. 

Et i Brøndby kommune med Claus og Jesper, et andet i 

Frederiksberg kommune med Allan og Steen, og det sidste 

i Regionen H. med Klaus og Ken. 

Formålet er at afprøve mulighederne for at skabe politisk 

påvirkning over for beslutningstagerne, bla. ved etablering 

af netværk for TR og evt. andre med interesse for at 

påvirke politikkerne. 

PL undersøger, samtidig om der er FOA-medlemmer som 

også er byrødder, eller aktive i partiforeninger, som 

netværket evt. kan inddrage i arbejdet og netværket. 

Desuden tilrettelægges kompetenceudvikling for de 

involverede. 

Derudover foreslår PL, at FOA 1 deltager i Folkemødet på 

Bornholm. 

FOA 1 forsøger at sætte sig på ca. 10 (4 fra PL og 6 TR) af 

forbundets ca. 100 pladser. 

Forbundet finansierer aktiviteter og overnatning 

(Telt/campingvogn). Foa 1 står for udgifter til daglønstab, 

fortæring og transport. 

Deltagerne skal bla.  

 Markerer FOAs fagpolitiske budskaber i 

mediedækningen af mødet. 

 Give FOAs bud på fremtidens 

velfærdsarbejdspladser, i debatter og aktiviteter. 

Pl udpeger deltagerne, efter hvem der passer bedst på de 

opgaver som skal udføres på Folkemødet.  

Borholmerudgift: 

Periode: 12. – 16. juni 2013 (5 dage) 

Forbundet betaler ophold (overnatning) og aktiviteter 

Transport (10 * 3000) kr. 30.000,- 

Fortæring (10 * 5 * 500) kr. 25.000,- 

Diverse/aktiviteter kr. 20.000,- 
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Frikøb (6 * 5 * 1050/2) kr. 15.750,- 

Samlet budget 91.000,- 

Eventuelle mobil Home må tages af diverse/aktiviteter! 

 

Ad. 2. Budgetter 

FOA 1 tager kontakt til de øvrige FOA afdelinger i vores 

område, med henblik på afklaring af omfanget af et 

samarbejde med, at få større fokus på budgetterne. 

Samarbejdet tager bla. afsæt i FOAs handlingsplan overfor 

nulvækst i kommuner og regioner (bilag vedlagt). Ligesom 

det eksempelvis kunne indeholde fælles uddannelsestiltag 

for TR og arrangementer hvor afdelingernes TR kunne 

debatterer budgetter med politikkere. 

Repræsentantskabet forelægges senere resultatet af 

bestræbelserne. Ken og Steen er tovholdere. 

 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning. 

Beslutning:  

 

Bilag: HBs handlingsplan for FOAs arbejde med nulvækst 

 
Steen Vadgaard oplyser omkring planerne, at papiret er det som nu ligger fastlagt omkring 

fokuspunkterne. 

Det handler om 2 punkter: 1. Politisk påvirkning/folkemøde og 2. Budgetter. 

Carsten Madsen oplyser, at hans faggruppe er med i eksperimenterne. 

Bruno Nielsen nævner en pjece vedr. parkeringsserviceassistenterne. 

Niels Mortensen har ikke set forslagene fra politisk ledelse før. Han synes det er nogle udmær-

kede forslag. Han spørger, hvorfor Regionen, Frederiksberg og Brøndby er udtaget ? Han fore-

slår, at der laves projekter i alle FOAs kommuner. Han vil også godt vide noget mere om, hvad 

projektet på Bornholm og folkemødet går ud på. Han vil også gerne efterfølgende løbende høre 

om projekterne, også selvom det ikke vedrører hans kommune lige nu. 

Steen Vadgaard oplyser, at emnet har været drøftet på sidste repræsentantskabsmøde. PL har 

efterfølgende besluttet at tage handling som en opstart. På lang sigt skal vi i alle kommuner 

blive bedre til de pågældende pilotprojekter/emner. TR skal også inddrages. Og der skal også 

ske en evaluering på et tidspunkt. Steen orienterede om Bornholms-projektet og henviser til 

indstillingen. 

Per Rasmussen orienterer, at de i Movia gør det, at de melder ind til centeret, når der er fejl 

og mangler ude i trafikken, jf. Carsten Madsens orientering om deres måde at vedligeholde. 

Kim Pedersen nævner, at efter at de selv har fået opgaven med vedligeholdelse, fungerer det 

meget bedre og der bliver vedligeholdt. 

Bjarne Biel enig i, at vi skal have gang i politikerne. Henviser også til den lille pjece fra parke-

ringsserviceassistenterne. 
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Allan Olsen spørger, jf. indstillingen, om repræsentantskabet kan godkende at FOA 1 bruger 

kr. 91.000,- til Bornholm/folkemødet. Samtidig sættes hele punktet omkring fokuspunkterne til 

afstemning.  

 

Vedtaget, 2 har ikke stemt. 

De faglige deltagere skal herefter vælges. Vælger PL selv. 

6 tillidsrepræsentanter skal også vælges. Kommer på dagsordenen på et senere tidspunkt. 

 

Niels Mortensen foreslår nedsættelse af en arbejdsgruppe, som arbejder med pilotprojekterne, 

som kunne stille mere konkrete forslag til repræsentskabsmøderne. Dette drøftes på næste 

repræsentantskabsmøde. 

Steen Vadgaard mener vi skal afvente igangsættelsen af fase 1, før der tages beslutning om 

en arbejdsgruppe. Projekterne skal i gang. 

Bjarne Biel foreslår, at vi på hvert TR-møde og repræsentantskabsmøde orienteres om status 

og evaluerer på repræsentantskabs- og midtvejsseminaret. 

 

 

6. Kongresforberedelse (JH) 

 
Sagsfremstilling: FOA 1 har den 10. oktober 2013 modtaget nedenstående 

indkaldelse: 

Indkaldelse til forbundets 3. ordinære kongres 

I henhold til forbundslovenes §4, stk. 2 indkaldes der herved til 

forbundets ordinære kongres, som afholdes 30. oktober–1. 

november 2013 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 

Odense SØ. 

 

Kongressen består af 500 delegerede fra afdelingerne, som fordeles 

efter medlemstal blandt afdelingerne pr. 1. januar i året før 

kongressens afholdelse. Hertil kommer hovedbestyrelsen samt de 

centrale sektorbestyrelser, 3 repræsentanter fra 

landselevbestyrelserne, 3 ungdomsrepræsentanter, 3 

lederrepræsentanter og 3 repræsentanter for seniorerne. Midt i 

januar 2013 udsendes fordelingen af antal delegerede til 

afdelingerne. 

 

Forslag til kongressen skal være indsendt senest 60 dage før – det 

vil sige senest 31. august 2013.  

Kongresmaterialet til de delegerede udsendes senest 30. september 

2013. Materialet lægges også på foa.dk. 

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 2013. 

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

Der afholdes sektorårsmøder den 29. oktober 2013 samme sted. 

Disse møder indkaldes særskilt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen  

Forbundsformand 

 

Af indkaldelsen fremgår det, at antallet af delegerede 

udsendes midt i januar 2013 (ikke modtaget pt.). 

Foruden de ovenfor omtalte delegerede deltager Ken som 

HB-medlem. Desuden deltager Claus, Bjarne og Marianne 

som medlemmer af TSS-sektoren under forudsætning af, at 

de genvælges på sektorårsmødet dagen før kongressen.  

Endelig er der mulighed for, at en lederrepræsentant fra 

FOA 1 udpeges som delegeret. 

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) 

mailto:mihs@foa.dk
mailto:taa001@foa.dk
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2004: 

 Jørgen Thjellesen (miljøkontrollør) 

 Ib Halse (ledig) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 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) 
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 Elis Pedersen (portørarbejdsleder) 

 Carsten Madsen (parkeringsserviceassistent) – deltog 

som suppleant 

 

Ved sidste kongres i Odense var der lavet aftale om, at de 

delegerede, som ikke skulle deltage i sektorårsmøder 

samtidig, samt yderligere repræsentantskabsmedlemmer 

besøgte FOA Odense dagen før kongressen – som 

inspiration. En sådan tur vil betyde omkostninger til FOA 

1 for repræsentantskabsmedlemmernes frikøb, transport, 

fortæring, overnatning og diæter, svarende til ca. kr 4.000,- 

pr deltager. Der er ikke i budget 2013 budgetteret med 

dette. 

 

Politisk Ledelse har drøftet muligheden for, at en ansat fra 

FOA 1 deltager i kongressen og orienterer direkte på FOA 

1s medier som hjemmeside, facebook m.v. via 

videoindslag, tekst m.v. Omkostning må forventes at ligge 

omkring kr. 5.000,-. Der er ikke i budget 2013 budgetteret 

med dette. 

 

Yderligere kongresforberedelse – herunder stillingtagen til 

eventuelle forslag – vil blive foretaget på de kommende 

møder frem mod kongressen. 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller 

at repræsentantskabet udpeger kongresdelegerede og evt. 

kongressuppleant ud fra ovenstående principper 

at repræsentantskabet drøfter, om der skal lægges en 

inspirationstur i forbindelse med kongressen 

at repræsentantskabet drøfter, om en ansat skal med til 

kongressen og orientere fra denne 

 

Beslutning:  

 

Bilag:  
 
Jesper Hesselholdt nævner kongressen i oktober/november 2013 i Odense Kongrescenter. Der 

er en del praktisk planlægning, som vi starter på i dag. Delegerede skal udpeges, skal der en 

suppleant med for de delegerede og skal vi lave en inspirationstur for Repræsentantskabet 
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som sidst, som lægger op til kongressen. Jesper henviser til indstillingen om, hvad vi har gjort 

tidligere. 

1. Delegerede: Ken Petersson som HB-medlem, Marianne Rasmussen, Claus Windfeldt og 

Bjarne Biel (centralt sektorbestyrelsesmedlem) og herudover 8 delegerede til kongeressen. 

Herudover deltager Steen Vadgaard, Jesper Hesselholdt, Klaus Gerschanoff og Allan Olsen. 

8 delegerede skal vælges: Niels Mortensen stiller gerne op igen via det faglige udvalg. 

Marianne Luckow, Steen Dubert, Carsten Madsen, Henrik Wolsing, Flemming Bertelsen, 

Mogens Aalborg, Pia Baun og Helle Torngaard Rasmussen blev valgt.  

Niels Mortensen vil godt stille op som suppleant, hvis han ikke vælges. Per Rasmussen og 

Niels vil godt stille op som suppleanter.  

2. Inspirationsturen: Jesper Hesselholdt oplyser, at der ikke er gjort de store tanker endnu, da 

det ikke er besluttet, om vi gør det. Budet er, at vi skal finde på noget andet end at besøge 

Odense-afdelingen så vi ikke gentager sidste års besøg. Vi kan eventuelt besøge en anden 

afdeling.  

Enstemmigt besluttet at lave en inspirationstur – emnet vælger vi senere. 

3. Forslag om en ansat med på kongressen til film mm til FB/hjemmeside mm – vedtaget. 

 

Bjarne Biel oplyser, at han ikke stiller op til den centrale sektorbestyrelse og dermed ikke er 

med på kongressen. 

Claus Windfeldt opfordrer til, at en anden stiller op i stedet for Bjarne. 

Niels Mortensen vil gerne stille op. 

Bjarne Biel mener det er en medarbejder som skal stille op, ikke en leder. 

 

7. Aktivitetsanalyse på tværs af afdelinger (JH) 
 

Sagsfremstilling: Aktivitetsanalyse på tværs af afdelinger - til orientering. 

 

Jesper Hesselholdt vil gennemgå og orientere om 

rapportens resultat. 

 

Indstilling: Til orientering. 

 

Beslutning: --- 

 

Bilag: Rapport fra Implement Consulting Group af 4. december 

2012. 
 
Jesper Hesselholdt gennemgik i store træk rapporten fra Implement. Rapporten er en del af 

eksperimentet ”den effektive organisation”. Rapporten er bl.a. med til at danne beslutning på 

kongressen om en mere effektiv organisation. Alle grupper af ansatte og faglige i FOA 1 er 

repræsenteret. 

Specielt nævner han: 

- Slide nr. 4 fortæller lidt om opbygningen af analysen/4 hovedkategorier: internt demo-

krati, medlemsrettet aktivitet, påvirkning og støtteprocesser. Hver kategori er opdelt i 

28 hovedopgaver (se rapporten). 

- Slide 5 – de 8 afdelinger, som har deltaget i analysen. 

- Slide 9 fortæller om den ønskede fordeling og den egentlige fordeling af de 4 hoved-

kategorier. 
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- Slide 10 viser de 8 afdelingers ønsker hver for sig først og til sidst et samlet gennemsnit 

af de 4 hovedkategorier. 

- Slide 11 viser, at FOA 1 ligger nogenlunde som gennemsnittet af alleafdelinger. 

- Slide 13 viser hvordan det ser ud i FOA 1 (helt til venstre), samlet i de 8 afdelinger og i 

tre anonyme organisationer. Niels Mortensen foreslår sparring med andre fagforeninger. 

- Slide 15 beskriver, hvordan de 28 hovedopgaver er fordelt i FOA 1. 

- Slide 16 viser, at FOA 1 bruger mest tid af de 8 afdelinger på det lokale afdelingsdemo-

krati og mindst på sektordemokratiet (FOA 1 har ikke sektorer). 

- Slide 20 viser, at FOA 1 er den afdeling, som bruger mest tid på den medlemsrettede 

kommunikation af de 8 afdelinger. 

- Slide 23 viser, at FOA 1 er den afdeling, som bruger flest ressourcer på arbejdspladsbe-

søg. 

- Slide 24 – FOA 1 bruger mindst tid på faglig sagsbehandling og rådgivning. 

- Slide 30 beskriver, viser at Skive-afdelingen bruger rigtig meget tid på løn og bogholde-

ri. FOA 1 skiller sig ikke væsentlig ud fra de andre afdelinger. 

- Slide 36 kan man se, at de administrative medarbejdere i FOA 1 bruger forholdsvis 

meget tid på de medlemsrettede aktiviteter og mindre tid på støtteprocesser. 

- Slide 38 viser de valgtes forbrug på støtteprocesser, som er en del tid og dermed 

mindre tid på medlemsrettede aktiviteter. 

 

Der er mangle flere informationer, men disse slides var dem Jesper Hesselholdt fremhæve-

de. HB arbejder videre med analysen frem til kongressen, hvor der evt. vil blive truffet be-

slutninger om ressourcer, støtteprocesser mm. Ledelsen i FOA 1 vil også arbejde videre 

med analysen og vurdere, hvordan vi kan optimere vores måde at arbejde på. 

Claus Windfeldt spørger til slide 38, hvorfor vi kun er anført som 5,8 mand. Jesper Hessel-

holdt kender ikke svaret. 

Allan Olsen synes analysen giver et meget positivt resultat, da vi bruger meget tid på de 

medlemsrettede aktiviteter. Han synes det er spændende at arbejde med. 

Niels Mortensen spørger til støtteprocesser. Jesper Hesselholdt oplyser, at det omhandler  

regnskaber, løn, sagsarkivering, rengøring, ejendomsadministration mm. 

Bruno Nielsen spørger til slide 22 – hvordan er den opgjort ? Tallet er opgjort ift hvad vi 

bruger af tid på simple spørgsmål fra vores medlemmer/tr mm. 

Niels Mortensen spørger, om det er tillids- og medlemsopdelt analysespørgsmål. Claus 

Windfeldt mener nogle af spørgsmålene var opdelt sådan. 

Jesper Hesselholdt henviser til fx slide 48, hvor der opdeles i medlemsrettede aktiviteter. 

Her er hovedkategorierne nærmere beskrevet udover de 4 hovedkategorier. 

 

8. Gensidig orientering 
 
Jesper Hesselholdt orienterer om ejendommen og indflytning af KLS, renovering mm. Der er 

nu en tidsplan, der hedder omkring 1.3.2013, niveau 2, 1.5.2013 niveau 3, 1.7. niveau 4 og 

1.9.2013 er hele projektet færdig. Køkkenet/resten af kælderen er udsat til næste sommer, 

dvs. 2013. Vi flytter ikke ud mens der renoveres, men flytter rundt på etagerne. 

 

Jens Jensen spørger hvordan det går med overvejelserne om teleslynge i mødelokalet i kælde-

ren. Jesper Hesselholdt oplyser, at der ikke er taget nogen beslutning. Arkitekten arbejder på 

sagen. 

 

Jens Jensen spørger også til vandautomat i mødelokalet kælderen. Jesper Hesselholdt oplyser, 

at det afventer renovering af resten af kælderen, økonomi mm. Det samme gælder vinduer 

mm. 
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Jens Jensen spørger om lån af det lille køkken, hvis det ikke bliver brugt og man lejer det store 

lokale. Jesper Hesselholdt oplyser, at det er planen at det lille køkken udlejes sammen med det 

lille mødelokale i kælderen og at det store køkken følger det store lokale. 

 

Niels Mortensen spørger, om tiden på ombygningen er med i analysen. Jesper Hesselholdt 

siger nej, da renoveringen ikke er med i daglig drift. 

 

Bjarne Biel spørger, om tidsdplanen 1.9.2013 nu holder, har vi stadig plads nok og skal der 

ikke gøre noget ved muren i gavlen. Jesper Hesselholdt lover ikke noget omkring tidsplanen. 

Til pladsen oplyser han, at vi har plads til alle faglige og ansatte. Men der bliver selvfølgelig 

mere run på mødelokalerne. Muren skal selvfølgelig renoveres. 

 

Henrik Wolsing oplyser, at der den 14.3.2013 er reception fra 15-18.00 – jubilæum tekniske 

ejendomsledere og skolebetjente, brancheklubben af 1903. Alle i huset er velkomne. 

 

Bjarne Biel orienterer, at den ny branchevejledning på skoleområdet ligger klar. 

 

Per Rasmussen synes arrangementet ”Den blå planet” er et rigtigt godt arrangement og han 

gør hermed reklame. 

 

Niels Mortensen oplyser, at den 26.10.2012 meldte han sig ind på Facebook og gør hermed 

reklame – det er et godt sted at følge med. Både FOA 1 og teknik og servicesektoren har en 

side på FB. 


