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Til rep.medlemmerne – Vigtigt!
Det er vigtigt, at I husker at skrive under på kvitteringslisten hver gang!!
Undervisningsseance Tillidszonen. Der meldes ind til Claus Windfeld

Datoer for rep.møder i 2011:
Torsdag den 3. februar
Torsdag den 7. april
Onsdag – torsdag den 11. – 12. maj (Midtvejskursus)
Fredag den 10. juni (Med frokost)
Tirsdag den 16. august
Torsdag – Fredag 1. – 2. september (Rep.seminar)
Torsdag den 6. oktober
Fredag den 11. november (Ekstra pga generalforsamling)
Fredag den 9. december

1. Velkomst (KPP)
Ken Petersson bød velkommen

2. HB-møde (KPP)

Diskussion af OK 11
- Ligelønsproblematikken og lavtlønsprojekt – FOA alene
- OAO som organisation – det knirker
- Diskussion af personspørgsmål blandt de faglige ledere – et signal til arbejdsgiverne, at
vi ikke kan enes
Trepartsaftale om fremskridt og ny vækst
1. Vækst
2. Arbejdstid
3. Tilbagetrækning
4. Ledelse og indflydelse
5. Uddannelse
6. Tryghed
7. Fairness
Europagten
Indgriben i arbejdsmarkedet. Har givet panderynker i store dele af fagbevægelsen
Midtvejseval – det private arbejdsmarked (trad. FOA-områder)
Ikke de store problemer på området i FOA – generelt er OK på niveau med de offentlige

overenskomster – men større problmer med f.eks. handicaphjælpere
Ny arbejdsmiljølov vedtaget
Fuld af huller og ingen kontrol
Jakob Bang godt oplæg om MED, hvor aktivt brug af MED kan kompensere for huller i
lovgivning

3. Medlemsarrangementer (KG)
Sagsfremstilling:

Generalforsamlingen i november 2010 besluttede at hæve kontingentet ekstra, således
at der er ca. kr. 185.000,- afsat til medlemsarrangementer. Endvidere har FOA 1
vundet 2. præmie i medlemshverveugen i foråret 2010, og præmien på kr. 10.000,- er
afsat til et medlemsarrangement.
På repræsentantskabsmødet den 3. februar 2011 besluttede repræsentantskabet at
afholde et medlemsarrangement vedrørende efterlønsordningen. Dette afholdes den 7.
april 2011 (med mindre der er afholdt folketingsvalg inden denne dato), og må
forventes at koste ca. kr. 20.000,- (med en forventet deltagelse på ca. 70 personer).
Tilbage er ca. kr. 175.000,- til brug for medlemsarrangementer i 2011.
Medlemsarrangementer kan vel være såvel faglige som sociale arrangementer,
ligesom de kan tænkes afholdt internt såvel som eksternt.
Repræsentantskabet bør indlede overvejelser om medlemsarrangementer i resten af
2011. Herunder kan det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe til at forberede
repræsentantskabets beslutninger.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet indleder overvejelser om medlemsarrangementer i resten af
2011 – herunder drøfter, hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe.

Beslutning:

Der blev nedsat udvalg bestående af Bjarne Biel, Peter Ørnbo, Kim
Olsen og JH
Bud på arrangementer:
PenSam
Den 3. alder
Vækstarrangement med Peter Plougmann
Sundhedsdag

4. Elektroniske møder – status – forretningsorden (KPP)

Sagsfremstilling:

Netværket Repræsentantskabet i FOA 1 er etableret på Tillidszonen.
Der er udsendt invitation til repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse, i
alt er 55 personer inviteret, heraf har 17 på nuværende tidspunkt accepteret
invitationen og blevet medlem. Der er altså stadig 38 personer der ikke har meldt
tilbage!
Der er afholdt kursus for de personer der har ønsket det. Et kursus der både
omhandlede almen computer viden, samt mere konkret Tillidszone viden. Der deltog 7
personer i kurset.
Materialer til møderne lægges ud i netværket.
Der er mulighed for at oprette debatter og afstemninger.
Der er behov for en forretningsorden for møderne i den elektroniske verden, men da
det stadig er nyt for os alle foreslås det at den formelle forretningsorden afventer:’
1.

at flere får tilmeldt sig netværket

2.

at vi får taget det i brug og høster nogle erfaringer

Vi har ”lovmæssigt” vores nuværende møder som besluttende organer og netværket
som debatterende organ, det kan vi godt leve med indtil videre.

Indstilling:

At repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning
At de manglende tilmeldte opfordres til at få sig tilmeldt
At forretningsordenens besluttelse og ordlyd afventer indhøstede erfaringer.

Beslutning:

Taget til efterretning

5. Bofællesskab (KPP)
Sagsfremstilling:

I forhold til det lille projekt FOA 1/KlS:
Der er udarbejdet energimærkning af Vilhelm Thomsens Alle 9(VTA), som er en
nødvendighed i det omfang vi skal sælge. Det er for øvrigt også et lovkrav, som vi så
samtidigt har fået opfyldt!
En stribe istandsættelsesarbejder og forbedringer af VTA er indtil videre stillet på stand
by.
Der arbejdes videre med at etablere en omkostningsberegning på ombygningen og
driften af det nye VTA.
I forhold til den store løsning FOA 1/KLS/SOSU:
NCC som er det selskab som skal bygge på den udsete grund ved Flintholmen station,
er meget interesseret i at fortsætte projektet selvom det i øjeblikket ikke ser ud til at
Frederiksberg Kommune er indstillet på at købe SOSU afdelingens bygninger. De har
derfor foreslået en løsning hvor alle 3 bygninger sælges på samme tid (til en investor)
og lejes indtil bygningen på Flintholmen er bygget færdig og alle tre afdelinger kan
flytte derud samtidig.
Det har givet anledning til at endnu en ejendomsmægler har gennemgået de to
ejendomme (FOA 1’s og KLS’s) samt Sosu afdelingens ejendom for føste gang.
Det gav det resultat at han nåede frem til at KLS’s ejendom var stor set samme pris som
den første regnede med, lige i omkanten af 30 mio.
Sosu afdelingen’s bygning blev fastsat til omkring 75 mio. hvor de nok havde en

forventning om et salg til Frederiksberg kommune i nærheden af deres vurdering på ca.
100 mio. så en lille skuffelse til dem.
I FOA 1 var det derimod en glæde at få et alternativt kig på vores bygninger, buddet er
her at bygningen burde have en salgspris på omkring 31 mio. dog med et forventeligt
krav om moderniseringer til en pris på omkring 4 mio. hvorfor en forventelig endelig
salgssum vil ligge på 27 mio. Det er stort set 10 mio. mere end første ejendomsmægler
havde sat den til!
Hårdt gået på klingen fastholder mægleren at det er prisen, han har regnet baglæns for
at finde prisen, fordi det var et forventeligt salg til en investor.
Så prisen er fundet ved at lave udregningen, hvad koster det at leje kontor kvm. i
området, hvad skal en investor havde forrentet sine penge med (5-6%) og her er
forrentningen sat til 6 %, dermed kommer han frem til prisen på 31 mio. minus en upto-standard pris 4 mio.
Vi er nu i gang med en undersøgelse af hvad et fælles hus på Flintholmen vil komme til
at koste. Prisforslaget fra NCC var en opførelsespris på 210 mio. men der var tale om et
standard projekt. Vi er eksempelvis mere til enkeltmandskontorer end kontorlandskaber,
det er ikke afklaret hvor mange og hvor store mødelokaler vi skal bruge osv.
Samlet set.
En endelig pris afhænger jo også af de løbende driftsomkostninger, hvor stordrift og
energibesparelser jo taler for Flintholmløsninger og imod VTA.
Omvendt taler den høje pris og forrentningen imod Flintholm løsningen. Det vil nok
ikke være muligt i mange år at nærme sig en kontingentstigning uden at husbyggeriet
vil få skylden.
Fagligt vil begge løsninger give en øget sparring og mulighed for samarbejde, dog vil
mulighederne i Flintholm løsningen være flere, omvendt ligner KLS’s interne kultur
vores mere end Sosu-afdelingens kultur ligner vores.
I forhold til offentlig trafik ligger Flintholmen bedre end FOA 1, i forhold til kørsel i
egen bil måske lidt dårligere.

Indstilling:
Beslutning:

Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Der arbejdes med den ”store” løsning.
KPP tror mest på den lille

6. Økonomiorientering (CW)
Sagsfremstilling:

Den fagligee sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært
repræsentantskabsmøde – dog ikke i februar – en oversigt over organisationens økonomi.
Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance” af 28. marts 2011.
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 2010:
Formue:

2.320.978

Fonde:

3.071.534

Egenkapital i alt:

5.392.512

Balancen gælder perioden 1. januar – 28. februar 2011.
Bemærkninger til balancen:
20020 Lønninger & 20045 Pension
FOA 1 er fra ultimo februar 2011 overgået fra DataLøn til KMD Perspektiv via forbundet.
I den forbindelse bogføres forudløn anderledes, hvilket påvirker balancen på konto 20020
med ca 164.000,-. Forbrug i forhold til budgettet udgør således ca. 1.010.000,-. Dette vil
være udlignet ved næste økonomiorientering til repræsentantskabet.
Medlemskonsulentstilling ubesat i januar og faglig sagsbehandlerstilling ubesat i januar og
februar.
20500, 32495, 37310, 37311 37320 vedr. PMF
PMF S har pr. 1/1 2011 opsagt lokaler svarende til 58 m2 ud af deres tidligere i alt 241
m2.
Dette vil påvirke de årlige indbetalinger til FOA 1 negativt med ca 109.000,- svarende til
ca 9.000,- månedligt.
21050 Møder, ekstern…
FOA 1 har i januar modtaget nogle reguleringer fra forbundet for kongressen i 2010.
21070 Uddannelse ekstern…
Ca 9.000,- vedrører 2010, og flyttes.
32150 Abonnementer…
Ca 5.000,- fejlkonteret.
32260 Køb af småinventar
Indkøb af bl.a. 6 bærbare pc samt komfur.

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 1.743.885,-.
De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 1.493.857,.
Periodens resultat udgør dermed et overskud på kr. 250.028,- imod et budgetteret
underskud for perioden på kr. 242.266,-.
Når der opereres med budgetteret underskud i løbet af året skyldes det, at f.eks. AKUT-

midler fra forbundet er budgetteret og konteres ved årets afslutning.

De ca 492.000,- difference skyldes i væsentligste grad følgende:
- Ca kr 34.000,- mere i kontingentindtægter end budgetteret
- Ca kr 352.000,- mindre i lønudgifter end budgetteret (heraf skyldes ca kr 120.000,- sparede
udgifter, imens resten kan henføres til periodisering)
- Ca kr 62.000,- mindre i uddannelsesudgifter end budgetteret
- Ca kr 17.000,- mindre i informationsudgifter end budgetteret (her mangler FOA 1 at blive
opkrævet for porto for et blad)
- Ca kr 26.000,- mere i administrationsudgifter end budgetteret (skyldes i høj grad indkøb af 6
bærbare pc samt komfur)
- Ca kr 35.000,- mindre i udgifter til kontingenter, tilskud og gaver end budgetteret (skyldes i
høj grad, at der er afsat penge til kulturelle arrangementer, men endnu ikke afholdt nogen)

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller
at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

7. Status på OK 2011 (KPP/CW)
Sagsfremstilling:

I skrivende stund er urafstemningen stadig i gang.
Afstemningen afsluttes mandag, resultatet kommer snarest derefter.
I det omfang urafstemningen afsluttes med et ja til forliget bruges mødet til at evaluere
overenskomstforhandlingerne.
I det omfang afstemningen afsluttes med et nej til overenskomstresultatet, tager
repræsentantskabet de stilling til de udtagne konfliktområder, der vil i givet fald blive
omdelt yderligere materiale.

Indstilling:

Repræsentantskabet tager stilling til verden som den ser ud efter afstemningen.
Afstemning er foretaget og OK 2011 vedtaget med stor stemmeprovent for
forliget

Beslutning:

o

Stemmeprocent 31 %

o

Højeste stemmeprocent i FOA 1

o

Højeste nejprocent i FOA 1

o

Højeste stemmeprocent på KL-overenskomster

Taget til efterretning
Men der var en række kommentarer til OK 2011:
- Niels Mortensen: Dårlig forberedelse i forbundet – kun 1§ timne
til at gennem ca 30 krav. Forkert sorteringsmekanisme. Kurt
Bentsen blev sur over kritik af fremgangsmåden. CW rejser det i
sektoren.
- Peter Ørnbo: Samme oplevelse som Niels af møde i det faglige

-

-

-

-

-

udvalg. Også problemer med sammenlægning af overenskomster
– ingen forberedelse – heller ikke på væsentlige punkter i OK.
Niels Mortensen: Nævner skisma med ikke af have plads ved
forhandlingsbordet.
KPP: Det er anderledes i dag, hvor OK er landsdækkende, mens
vi havde bedre muligheder for at invitere TR, da vi forhandlede
med København og Frederiksberg
CW: Reglerne giver ikke mulighed for at deltage med flere end
nu. Det er de faglige udvalg, der forhandler ogdet kan være
hvilken som helst person fra hvor som helst i landet
Allan Winsløw: Kritik af forhandlingerne med KL. Helt til grin.
Vi ventede i meget lang tid, så var der en kort forhandling og så
ventede vi igen. Og så blev der hele tiden sagt nej.
CW: Det vil blive taget op, da sektoren har den samme oplevelse
af forhandlingerne, som vi har. Generelt har der været rejst kritik
af alle arbejdsgiverparterog forhandlinger, hvor oplevelsen har
været den samme. Forberedelseninden forhandlingerne tages
også op, så der fremover vil være tid nok til forberedelse
Peter Ørnbo: Strategimøder spild af tid og penge, da det koster
”spidsen af en jetjager”
SV: Tilbagemelding til rep. om, hvad der kommer ud af
evalueringen
KPP: Tvungen afgangsalder – formanden i forbundet fortalte, at
dette ikke var en del af forliget på det kommunale og regionale
forlig, men det var det nu alligevel. Dette skal også evalueres

8. Tilbagemelding på klubstatus (CW)
Sagsfremstilling:

På generalforsamlingen i november 2007 blev der besluttet skærpede
retningslinjer for obligatoriske klubber i FOA 1.
I den forbindelse blev der blandt andet skrevet følgende til alle klubber i
starten af 2008:
Retningslinjer for klubber i FOA 1
FOA 1 har indført skærpede retningslinjer for klubberne. Det besluttede
generalforsamlingen i november enstemmigt.
Repræsentantskabet havde stillet forslaget, fordi det har vist sig, at enkelte
klubber ikke overholder de mest elementære foreningsretslige principper
omkring for eksempel vedtægter, generalforsamling og regnskab. Og det
kan vi som fagforening ikke holde til, at obligatoriske klubber under FOA 1
ikke gør.
Generalforsamlingen besluttede derfor følgende vedrørende klubber:
Klubben skal afholde mindst 1 årlig generalforsamling
Klubben skal have vedtaget vedtægter/love for klubben
Klubben skal have en bestyrelse valgt i henhold til vedtægterne

Klubben skal årligt udarbejde regnskab, som skal godkendes
Klubben skal have et fagligt formål
Klubben skal sikre,
formålsparagraffen

at

klubbens

midler

anvendes

jævnfør

Til sikring af ovenstående skal klubberne hvert år til FOA 1 indsende
generalforsamlingsreferat, godkendt årsregnskab samt eventuelle
ændringer i vedtægter.
Undlader en klub ovenstående, stoppes et eventuelt klubtilskud, indtil
retningslinjerne igen er opfyldt.
Fortsætter klubben med ikke at overholde retningslinjerne, tager
repræsentantskabet stilling til, om den obligatoriske klub skal lukkes.
Dette betyder for din klub, at du snarest skal:
Indsende referat af klubbens generalforsamling afholdt i 2007
Indsende det
sidste
generalforsamlingen

regnskab,

som

er

godkendt

af

Indsende et eksemplar af klubbens love/vedtægter
Ovenstående bedes indsendt til FOA 1 senest den 1. februar 2008.
Hvis du har spørgsmål og/eller bemærkninger til de nye retningslinjer, er
du velkommen til at kontakte mig på jh048@foa.dk eller 46 97 11 12.

Ved en gennemgang af modtaget klubdokumentation i FOA 1 i marts
2009 – forud for behandling i repræsentantskabet i juni 2009 – viste det
sig, at
7 klubber – svarende til ca. 11 % - har indsendt alle de krævede
dokumenter
15 klubber – svarende til ca. 24 % - har intet indsendt
41 klubber – svarende til ca. 65 % - har indsendt nogle af de krævede
dokumenter (der mangler vedtægter, vedtægterne mangler en af de
obligatoriske paragrafer, eller der mangler generalforsamlingsreferat
eller regnskab)
Ved behandlingen i repræsentantskabet i juni 2009 blev det besluttet at
afvente et års tid, og så genoptage sagen.

En opgørelse over modtagne dokumenter (generalforsamlingsreferater og
årsregnskaber) den 18. juni 2010 viste:
FOA 1 har 58 obligatoriske klubber
a)

13 klubber (22 %) har indsendt alle dokumenter

b) 12 klubber (21 %) mangler dokumenter fra tidligere, men har
indsendt de seneste dokumenter
c)

15 klubber (26 %) mangler at indsende de seneste dokumenter

d) 11 klubber (19 %) mangler at indsende mange dokumenter
e)

6 klubber (10 %) har absolut ingen dokumenter indsendt

En opgørelse over klubbernes indsendte klubvedtægter den 18. juni 2010
viser:
35 klubber (60 %) lever ikke op til FOA 1s krav til klubbernes

vedtægter
Heraf mangler:
f)

14 klubber (40 %) at indsende/vedtage vedtægter for klubben

g) 21 klubber (60 %) at tilrette vedtægterne
Denne opgørelse er opdelt i modtagne dokumenter
(generalforsamlingsreferater og årsregnskaber) og modtagne
klubvedtægter. Endvidere er opgørelsen lidt mere detaljeret. Det er derfor
ikke muligt at sammenligne opgørelsen fra 2009 med opgørelsen fra
2010.
På repræsentantskabsmødet den 19. august 2010 besluttede
repræsentantskabet på baggrund af ovenstående oplistning, at politisk
ledelse personligt (ansigt til ansigt eller telefonisk) skulle kontakte de
klubber, der ikke havde orden i papirerne.
Politisk ledelse har delt 42 klubber op imellem sig, og listen over klubber
ser nu således ud:

En opgørelse over modtagne dokumenter (generalforsamlingsreferater og
årsregnskaber) den 28. marts 2011 viser:
FOA 1 har 54 obligatoriske klubber
a)

17 klubber (31 %) har indsendt alle dokumenter

b) 13 klubber (24 %) mangler dokumenter fra tidligere, men har
indsendt de seneste dokumenter
c)

10 klubber (19 %) mangler at indsende de seneste dokumenter

d) 11 klubber (20 %) mangler at indsende mange dokumenter
e)

3 klubber (6 %) har absolut ingen dokumenter indsendt

En opgørelse over klubbernes indsendte klubvedtægter den 28. marts
2011 viser:
28 klubber (52 %) lever ikke op til FOA 1s krav til klubbernes
vedtægter
Heraf mangler:
f)

9 klubber (32 %) at indsende/vedtage vedtægter for klubben

g) 19 klubber (68 %) at tilrette vedtægterne

Repræsentantskabet skal tage stilling til, hvordan det skal håndteres over
de enkelte klubber, der ikke lever op til FOA 1s generalforsamlings
fastsatte retningslinjer.
I vurderingen bør det indtænkes, at klubberne drives af ”frivillige
amatører”, der måske kan have svært ved at overskue det organisatoriske.
Til gengæld bør der også lægges vægt på, hvad generalforsamlingen har
besluttet efter indstilling fra repræsentantskabet.
Skal repræsentantskabet f.eks. stoppe udbetaling af klubtilskud eller lukke
klubber:
Der ikke indsender alle de krævede dokumenter?
Der ikke indsender enkelte af de krævede dokumenter?

Der ikke indsender mange af de krævede dokumenter?
Der ikke indsender nogen overhovedet af de krævede dokumenter?
Der ikke har nogen vedtægter?
Der ikke har revideret deres vedtægter?
FOA 1 tilbyder at hjælpe klubber med udarbejdelse af klubvedtægter,
ligesom FOA 1 tilbyder at deltage i klubgeneralforsamlinger. Endelig
tilbyder FOA 1 hjælp og kursus i udarbejdelse af klubregnskaber.
Muligvis skal disse tilbud yderligere formaliseres og udbredes.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet drøfter sagen, og tager stilling til videre reaktioner
overfor klubber, der ikke har indsendt den krævede dokumentation

Debat:
KPP: Det er ikke FOA 1’s ønske at klubber skal lukkes, da det giver
andre problemer
Kaja og CW: Der bør være en bagatelgrænser for klubber, der har
afleveret i det sidste, men måske manglet et dokument eller 2 fra
foregående år
KPP: indefrosne midler kan bruges til at indkalde til generalforsamling
for at lovliggøre klubben
Regnskab skal afleveres, da det er dokumentation for at pengene fra FOA
1 er i klubkasserne – vedtægter dokumenterer, at klubben er lovlig ifølge
FOA 1’s regler

Beslutning:

Refusion (og klubkontingent) stoppes helt for de 3
klubber, der mangler alt
Klubber skal aflevere sidste dokumenter –
vedtægter, referater eller regnskaber
Refusioner (og klubkontingenter) indefryses indtil
dokumenter er afleveret (JH skriver til klubberne
og fortæller, at klubben har et halvt år til at få
afleveret – dette gælder også klubber, som har haft
generalforsamling i år uden at få udfærdiget
gyldige vedtægter)
Fremover har klubberne 3 måneder til at aflevere
dokumenter. Derefter indefryses midler til
dokumenter afleveres
Når dokumenter modtages kvitteres for
modtagelsen (ved mail)
De klubber, der mangler at aflevere ældre ting
(undtaget vedtægter) slipper
Rep. tager stilling til klublukninger på næste
møde, så love overholdes (på samme måde som
ved forhåndsgodkendelse af en ny klub)

9. Gensidig orientering
Nyansættelse af Marlene Lassen, Therese Petersen og Hanne-Mari kirkeby –
KPP orienterede
Grænsesagen mod 3F vedrørende brand slutter medio maj.
o Peter: Plan B hvis vi taber
o KPP: Sikker sag – hvis vi skulle tabe har LO-medlemskabet ingen værdi
Hverveuge uge 18. Hanne-Mari står bag arbejdspladsbesøg. Tilbagemelding, når
kampagne er afsluttet
o BB: Er det kun store arbejdspladser
o KPP: Begge dele
o Dennis Vagtborg: Hverveuge?
o KG: Både hvervning og arbejdspladsbesøg
AW: Tak til alle fra Allan, da det er sidste møde
Kim Pedersen: Arbejdsmiljøgruppe i FOA 1. 3 arbejdspladsbesøg: Hvidovre,
Frederiksberg hospital og Parken
o I øvrigt ros til Johnny og Claus for hjælp om valg af sikkerhedsrepr. I TMF.
TMF gav sig til sidst.
BB: Skolebetjentmedhjælperne har nu egen faggruppelandsmøde i forbundet
SV: Konkurrenceudsættelse
o Kommunal Teknik diskuteres i Folketinget d.d. Opposition forlanger forslg
fjernet.
o Kommunale parter også utilfreds med at skulle konkurrenceudsætte 32 %
i stedet for 25 %
Niels Mortensen: Ville tilmeldes betalingskonferenc, men arbejdsgiver vil ikke.
Kan FOA 1?
SV: I andre stuationer har LO_Skolen glemt at tage arbejdsgivere i ed, så vil
arbejdsgivere ikke. FOA 1 kan ikke dække, da uddannelsesmidler er brugt til
andre formål.
Ib Nielsen: Faggruppelandsmøde i Trafikgruppen endte med, at gruppen
splittede op. Der var ingen sammenhæng i gruppen.
CW: Der etableres en betalingskonference for skoleområdet i TSS. Skolelederne
er med i samarbejdet, så inviter skoleleder med
Niels Mortensen om samme: Teknologisk Institut er med, derfor er dyrt og
kræver betaling

SV: Skal FOA 1 ind over arbejdspladskurser som arbejdsgiverne bør betale.
Tager gerne en diskussion om det. Budget kan ikke rumme både nuværende
kursusniveau og denne slags kurser

Referent

Claus Windfeld

