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Gæster:
Udvalg vedr. strukturelle overvejelser – Kim Olsen og Carsten Madsen
Observatør – Birger Weber

Tidspunkt

1. Velkomst (KPP)
Ken Petersson bød velkommen
2. Strukturelle overvejelser (KPP)
Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet har behandlet punktet på repræsentantskabets
seminar i september 08 og på repræsentantskabsmøderne i september og
december 08.
På mødet i december blev det besluttet at indkalde deltagerne fra den
tidligere nedsatte arbejdsgruppe om FOA 1’s fremtid til at deltage i
repræsentantskabets debat.
Deltagerne er indkaldt til dette møde.
Repræsentantskabet nikkede endvidere til en foreløbig køreplan som
skulle indeholde 3 temadebatter på de næste 3 repræsentantskabsmøder,
samt bruge en del af repræsentantskabets seminar 09 til samme emne,
eventuelt med en ekstern oplægsholder.
De 3 temaer er:
FOA’s Strukturelle Danmarkskort – Hvordan er FOA skruet
sammen organisatorisk
FOA’s interne arbejdsdeling – forbund afdelinger sektorer
arbejdspladsrepræsentanter
Hvad er problemet? – nærmere kig på de problemstillinger som
er opstillet, finde forskellige løsningsforslag
Arbejdsgruppen har ikke været samlet siden repræsentantskabsmødet i
december.
På dagens møde gennemgås FOA’s strukturelle danmarkskort.

Indstilling:
Beslutning:

Kontingsatser mm
TF
SOSU
LFS
PMF 1
PMF 4
PMF Syd
KLS

Repræsentantskabet orienteres om FOA’s danmarkskort

FOA 1 arbejder med:
Fortløbende papir, hvor alle bilag samles (KPP)
Diagrammer over Strukturen i FOA/FOA 1
(vedhæftes referatet) (CW/KPP)
Finder kontingentsatserne fra FOA-afdelinger i
København inden næste møde (CW)
Antal valgte og ansatte i samme afdelinger (CW)
Kontingent Ansatte
281,50 kr
1

Valgte
5

Omsætning
3,3 mill

233,50 kr

3

3,2 mill

1 (25 t)

Bilag:
Afdelingerne i FOA

I henhold til forbundets love er det afdelingerne der er medlem af forbundet og medlemerne er medlem af
afdelingerne. Afdelingerne er dermed det helt centrale omdrejningspunkt i forbundets struktur.
Der er i forbundet:
21 afdelinger i Jylland
4 afdelinger på Fyn
8 afdelinger på sjælland og ørerne
11 afdelinger i Hovedstadsregionen
Forbundet består altså af 4 sektorer og 44 afdelinger (206.000 medlemmer)

De 11 afdelinger i Region Hovedstaden har nedenstående hovedtal.

Afdeling

Organiserer

Organiserer i:

FOA 1

I kender dem!

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,

5.299 alt i alt - 4.226

Erhvervsaktive

FOA KLS

Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk, Region
Hovedstaden
Køkken,
rengøringspersonale

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk, Region
Hovedstaden

Social- og
Sundhedspersonale

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk, Region
Hovedstaden

10.081 alt i alt – 9.453

Pædagogisk personale, dog
ikke pædagogmedhjælpere i
nedenstående ”PMF”
kommuner

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk

PMF afd. 1

Pædagogmedhjælpere

Ballerup, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Herlev, LyngbyTårbæk

Pædagogmedhjælpere

Albertslund, Høje-Tåstrup, Ishøj,
Vallensbæk

Pædagogmedhjælpere

Glostrup, Rødovre, Brøndby,
Hvidovre, Tårnby, Dragør

Buschauffører

Enkelte garageanlæg hos Arriva

Alle FOA grupper

Allerød, Fredensborg, Helsingør,
Hillerød, Hørsholm, Rudersdal,
Gribskov, Region Hovedstaden

Alle FOA grupper

Frederikssund, FrederiksværkHundested, Egedal, Region

5.663 alt i alt - 4.397

FOA SOSU
17.370 alt i alt – 14.922

FOA LFS

1.266 alt i alt – 1.159
PMF afd. 4
911 alt i alt - 818
FOA/PMF kbh. syd
1.255 alt i alt – 1.159
FOA TF
1.226 alt i alt - 953
FOA Nordsjælland
6.805 alt i alt – 5.637
FOA Frederikssund

3.049 alt i alt – 2.555
FOA Bornholm

Hovedstaden
Alle FOA grupper

2.118 alt i alt – 1.657

Bornholms regionskommune,
Christiansø, Region
Hovedstaden

I alt har afdelingerne i Region Hovedstaden 55.043 medlemmer eller 46.946 erhversaktive medlemmer

De 11 afdelinger repræsenteres af 11 repræsentanter i hovedbestyrelsen, en repræsentant fra hver afdeling.

Lidt sammenligning
3F består af 6 grupper og 76 afdelinger (380.000)
HK består af 4 sektorer og 7 afdelinger, plus 2 brancheafdelinger (post og jernbane) (363.000)
NNF består af 8 afdelinger (30.000)
Dansk Metal har 5 afdelinger, samt en brancheafdeling (søfart) (139.000)
SL består af 10 kredse (34.000)
DSR består af 5 kredse (75.000)
BUPL består af 12 afdelinger (54.000)

3. Nedsættelse af lønudvalg (KG)
Sagsfremstilling:

Generalforsamlingen vedtog i 2004, at der fremadrettet skulle ske en
tilretning af de valgtes vilkår efter en overenskomstforhandling, efter
følgende beslutning:
Repræsentantskabet foreslår at der nedsættes et forhandlingsudvalg
på 4 personer, som vælges af og blandt de ikke
generalforsamlingsvalgte medlemmer af FOA 1’s repræsentantskab.
Forhandlingsudvalget forhandler løn med de
generalforsamlingsvalgte i perioden efter indgåelse af forlig på de
øvrige FOA område.
Forhandlingsudvalget bemyndiges til at forhandle om den eventuelle
restsum, der ikke udmøntes til de valgte i forbindelse med det
generelle forlig. Eksempelvis afsatte midler til
organisationsforhandlinger herunder Ny Løn, Pensionsforbedringer
etc. Repræsentantskabet fastsætter restsummen.
Repræsentantskabet beslutter eventuelle yderligere detaljer om
forhandlingerne/forhandlingsudvalget og varetager fortolkningen af
disse regler.

Udvalget, der forhandlede i 2005 var Karen Jensen, Bjarne Biel,
Peder Simonsen og Marianne Rasmussen

Indstilling:

Repræsentantskabet udpeger udvalg til at forhandle overenskomst 2008.

Beslutning:

Udvalget består af: Peder Simonsen, Bjarne Biel, Allan
Winsløw og Dennis Vagtborg
Der laves mailafgørelse på, hvad restsummen er på
baggrund af udmelding fra forbundet.

4. Frikøb af fagligt udvalg (JH)
Sagsfremstilling:

Portørernes faglige udvalg har overfor Politisk Ledelse rejst en
problemstilling vedrørende tid til planlægning af temadage.
Portører på landsplan afholder årligt 2 temadage, hvor aktuelle emner for
gruppen debatteres. Tidligere hed denne aktivitet ”uofficielle
landsmøder”.
Det er en aktivitet udenfor FOA-regi – planlagt og afholdt af portørtillidsvalgte. Samme tradition har rådhusbetjente/biblioteksbetjente,
ligesom skolebetjente/skolebetjentmedhjælpere tidligere har afholdt dem.
I FOA 1 er der budgetteret kr. 39.500,- årligt til tilskud til transport,
ophold og diæter til disse aktiviteter.
Planlægning og afholdelse af portørernes temadage går på skift mellem 35 større byer, og portørerne i FOA 1 står for temadagene hver 3-5 år – og
skal afholde temadagene i 2009.
Portørernes faglige udvalg finder det problematisk, at planlægning af
temadagene ved afholdelse i København skal ske i fritiden.
”Aftale om tillidsrepræsentanter…(2005) ” åbner mulighed for
tjenestefrihed til:
1.

deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede
tillidsrepræsentantkurser,

2.

udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin
forhandlingsberettigede personaleorganisation, og

3.

deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede
personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i
(amts)kommunerne.

I FOA 1 er der tradition for – og budget til – at frikøbe tillidsvalgte til TRuddannelse samt TR-møder, SR-møder, Midtvejskursus, faglige
udvalgsmøder, repræsentantskabsmøder, repræsentantskabsseminar og
forberedelsesmøder forud for pensionskassemøder.
Politisk Ledelse er grundlæggende af den opfattelse, at fagligt arbejde i så
lille grad som muligt skal udføres i fritiden.
Spørgsmålet rejser følgende yderligere spørgsmål:
Hvor stort omfang omfatter det ønskede frikøb?
Vil det forudsætte, at lignende frikøb tilbydes rådhus/biblioteksbetjente og evt. andre grupper?
Vil der komme tilsvarende ønsker fra f.eks. de faggrupper og
arbejdspladsklubber, der arrangerer årlige medlemskurser, seminarer
o.lign.?
Politisk ledelse ved, at der på et senere tidspunkt formentlig fremkommer
et forslag til drøftelse om frikøb til forberedelse til møder m.v.

Dette – sammenholdt med blandt andet ovenstående spørgsmål – gør, at
Politisk ledelse ikke finder det muligt at udarbejde et konkret forslag, som
repræsentantskabet kan tage stilling til.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet tager en indledende drøftelse af spørgsmålet om
frikøb til fagligt arbejde, som ellers udføres i fritiden

Beslutning:

Der var en længere diskussion af konsekvenserne af
forslaget.
Hvilke andre situationer kan komme i spil eller er der
isoleret set kun denne situation.
Der fremkom også et par forslag
Prisen justeres, så FOA 1 nok lægger ud til
arrangementet – men FOA 1 skal som
udgangspunkt ikke have udgifter til det (KPP).
Forslag trækkes senere i debatten
Forslag om, at beregningerne af udgiftsniveauet
og arbejdet med at forberede landsmødet laves
som case til til senere brug (Kim Olsen)
Forslag om, at hvis forslaget om tilskud til
arbejdet med at arrangere landsmøder bliver
vedtaget bliver vedtaget, så skal rådhusbetjentene
have den samme mulighed (CW)
Det blev godkendt, at der skulle gives tilskud til både
portører og rådhusbetjente.
(1 stemme imod)
Der vil fremover blive arbejdet med en mere principel
stillingtagen til denne slags tilskud

5. Forhåndsgodkendelse af faglig klub for bade/idræt i Tårnby Kommune (CW)
Sagsfremstilling:

Tekniske servicemedarbejdere ved idræts- og svømmeanlæg i Tårnby
Kommune har vedtaget at oprette en obligatorisk klub.
Klubbens vedtagne love opfylder FOA 1s bestemmelser vedrørende
formål og revision.

Indstilling:
Beslutning:

Politisk ledelse indstiller klubben til godkendelse

Klubben godkendt

6. Gensidig orientering
TR
TR-suppleanter er fremover omfattet af TR-uddannelsen
Temadage for TR/FTR indklades af KG
Kompetence til, at afdleingerne selv råder over alle uddannelsesmidler
Udviklingssamtaler TR/FTR (Kim Olsen). Behovene skal vurderes
Grænsesag 3 F handicaphjælpere
Ikke OK-dækket i mange år. Handicappede er selv arbejdsgivere og skulle derfor
selv skrive OK, selv om det offentlige betaler lønnen.
Nu er det muligt at skrive Ok med både foreninger eller det offentlige
3 F har skrevet OK med LOBPA efter konflikvarsel også for SOSU-grupperne
Sag i LO’s grænsenævn
FOA overvejede på sidste HB-møde at opsige alle grænseaftaler, hvilket vil
berøre FOA 1 i høj grad – tekniske servicemedarbejder-OK + specialarbejder-OK
Hvis sag tabes – fornyet diskussion af LO-medlemskab atter en gang
Sag forhandles med Børge Dahl som fomand den 26. – 27. marts 2009
Staus Branche 2
Tidligere er sket følgende:
o Mestergruppen har stemt om fremtidigt tilhørsforhold til FOA 1
o Samarbejdesaftale juridisk gældende på trods af konflikt med
forbundslove
o Aftale opsagt med virkning fra 1. juli 2009
o Drøftelser med Branche 2 om fremtidigt medlemskab af FOA 1
Nyt
o Branche 2 afholder generalforsamling i marts, hvor det ikke er muligt at
fremlægge forslag
o Foa 1 håber på løsning men brandmestre er FOA 1 medlemmer pr. 1. juli
2009
Ændrede ansvarsområder i FOA 1
KPP overtager personaleledelsen fra JH

Johnny Forsberg overtager faglige sager for portører og håndværkere fra KPP,
SV/ALO
Mette Lykke Olsen arbejder fremover med ledersparring og kursusplanlægning
8. marts
Der er arrangement i forbundshuset. Opfordres til deltagelse
Pen-Sam
Vil gerne ud på arbejdspladserne
o Har været i regionen
o Fremover i KL
o Pjece fremlagt på mødet
Økonomiorientering
Ingen relevans at fremlægge økonomi på marts-møde, da kun januar er tastet
Ændring af Forretningsorden, så marts-mødet falder ud
Ændring fremsættes på næste rep.møde

Referent

Claus Windfeld

