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Ordinær generalforsamling
Den 16. maj 2018

A. Åbning af generalforsamlingen
Lene Hartmann bød velkommen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ærede de medlemmer, der var afgået ved døden i den forgangne
periode.

Generalforsamlingen sang: ”Når jeg ser et rødt flag smælde”

B. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt.

C. Valg af dirigenter
Afdelingsbestyrelsen indstiller:
Afdelingsnæstformand Nana Højlund Skjødt
Faglig sekretær Karen Ø. Sørensen

Dirigenterne blev valgt og Karen Ø. Sørensen startede med at konstatere, at
generalforsamlingen valg lovligt indvarslet, og at der var 139 fremmødte. Heraf 113
stemmeberettigede, 18 pensionister og 8 personaler.
Herefter gennemgik Karen Sørensen indholdet i mapperne.

Der blev nedsat et stemmeudvalg:
Kasper Soelberg, Social- og sundhedssektoren
Andreas Lyng Pedersen, Servicesektoren
Anni Hovmann, Pædagogisk sektor

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Karen Sørensen gennemgik dagsordenen – dagsordenen blev godkendt

2. Beretning
Lene Hartmann aflagde den mundtlige beretning – vedlagt referatet.
Herefter læste Karen Sørensen forslaget til udtalelse fra generalforsamlingen.

Bemærkninger til beretningerne + udtalelsen:
Henning B Eriksen roste Lene Hartmann for en god beretning og rettede også en tak til
Dennis Kristensen for sin indsats i forbindelse med OK18. Roste også beslutningen om at
indgå forlig på LO gruppens vegne.
Ghettoplanen vækker mindelser om fortidens apartheidpolitik i forhold til
bosætningspolitik. Tyveri fra landsbyggefonden. Håber den megen omtale kan skabe
opmærksomhed omkring urimelighederne i planen.

Jakob L Krogh
Synlighed er medlemsinddragelse – I forhold til OK18 kunne alle medlemmer have været
indkaldt til møder for at planlægge aktiviteter.

Bettina Okholm
Ros til FOA Randers i forbindelse med OK18 – både i forhold til forhandling af
nødberedskaberne og for, at der var altid hjælp at hente i afdelingen.
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Niels Wieland
Takkede for den opmærksomhed der har været fra afdelingen i forbindelse med hans 60
års medlemskabsjubilæum.

Lene Hartmann replik:
Tak til Henning for roserne.
Det er afdelingens opfordring, at der stemmes ja til urafstemningen om OK18.

Tak til Jakob for entusiasme og engagement. Vi tager bemærkningerne om synlighed med i
det videre arbejde i afdelingen.

Tak til Bettina for rosen og godt at vi har kunnet levere en god service.

Tak til Niels for ordene.

Beretningerne er enstemmigt godkendt.
Udtalelsen enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af regnskab
En enig afdelingsbestyrelse indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
Tina Nielsen gennemgik regnskabet – vedlagt referatet
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Budget
En enig afdelingsbestyrelse indstiller budgettet til generalforsamlingens godkendelse.
Tina Nielsen gennemgik budgettet – vedlagt referatet
Et flertal godkendte budgettet. En underlader at stemme.

Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet for at fejre afdelingens 25 års jubilæum.
Ellen Birthe Christensen og Mie Christensen opførte et lille indslag med tilbageblik på
forskellige episoder i de forgangne 25 år.

Afdelingen havde givet sig selv en gave – et lille sølvskjold til fanen.
Lene Hartmann og Niels Wieland slog i fællesskab sømmene i fanen.
Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.

5. Fastsættelse af kontingent
En enig afdelingsbestyrelse indstiller uændret kontingent
Enstemmigt godkendt

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
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7. Fagpolitiske indsatsområder
Kongressens indsatser løber i hele kongresperioden fra 2016 til 2019, hvorefter der skal
udpeges nye indsatser for det samlede FOA. For at skabe sammenhæng mellem
kongressens og afdelingens indsatsområder foreslår afdelingsbestyrelsen, at de fagpolitiske
indsatsområder, der blev udpeget på sidste års generalforsamling, forlænges til 2019.
1. Psykiatri
2. Medlemsorganisering
Et flertal godkendte de fagpolitiske indsatsområder. En underlader at stemme.

8. Valg
a. Bilagskontrollant (2-årig periode)
Karina Christiansen valgt

b. Suppleant for 2. bilagskontrollant (2-årig periode)
Louise Marie Kofod valgt

c. Fanebærersuppleant (2-årig periode)
Kim Lindby - modtager ikke genvalg
Flemming Rasmussen valgt.

9. Præsentation af afdelingsbestyrelsen

Afdelingsformand Lene Hartmann
Næstformand Nana Højlund Skjødt
Faglig sekretær Karen Ø. Sørensen
Formand for Social- og sundhedssektoren Inge Rasmussen
Formand for Pædagogisk sektor Karin Mathiesen
Formand for Servicesektoren André Nørlund Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem Social- og sundhedssektoren Jette Vika Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Social- og sundhedssektoren Majbritt Lene Bech Sørensen
Bestyrelsesmedlem Pædagogisk sektor Jonna Mona Eriksen
Bestyrelsesmedlem Pædagogisk sektor Marianne Dalby Møller
Bestyrelsesmedlem Servicesektoren Flemming Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Servicesektoren Andreas Lyng Pedersen

Suppleanter:
1. Bestyrelsessuppleant Social- og sundhedssektoren Vakant
2. Bestyrelsessuppleant Social- og sundhedssektoren Else Marie Helweg
1. Bestyrelsessuppleant Pædagogisk sektor Vibeke Kristensen
2. Bestyrelsessuppleant Pædagogisk sektor Elsy Holmgaard Thomsen
1. Bestyrelsessuppleant Servicesektoren Helle Bjerregaard Lowe
2. Bestyrelsessuppleant Servicesektoren Karl Henrik von Eriksen
Bestyrelsessuppleant for Formand SOSU Lotte Helbo Kristiansen
Bestyrelsessuppleant for Formand Service Helle Bjerregaard Lowe
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Tilforordnede:
Repræsentant FOA Ungdom Kasper Soelberg
A-kasseleder Lene Overgaard

10. Afslutning
Lene Hartmann takkede dirigenterne og forsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede med at synge ”Nu grønnes vårens første træer”
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30

Randers d:

Karen Ø. Sørensen Nana Højlund Skjødt
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Mundtlig beretning 2018
Sammen gør vi forskellen – aldrig har FOAs motto været mere sandt end i forbindelse med de
igangværende overenskomstforhandlinger.
Allerede i januar stod det klart, at forhandlingerne i OK18 ville blive svære, men ingen kunne forudsige, at
det skulle udvikle sig til det historiske forløb, som det er blevet.
Det historiske består ikke kun i det umådeligt lange og svære forløb – det består i høj grad i den historiske
mobilisering på lønmodtagersiden.
OK18 har givet os en smagsprøve på vores styrke. Vi har opnået et resultat, der er milevidt fra det,
regeringen lagde op til.
Frem til overenskomstforhandlingerne fortalte regering og arbejdsgivere, at det var langt bedre for
samfundsøkonomien og konkurrenceevnen, hvis de offentligt ansatte fik en lønudvikling betydeligt under
de privatansattes.
Alligevel står vi i dag med et overenskomstresultat, der i forhold til løn er tæt vores oprindelige krav og med
en klart bedre udmøntning, end den arbejdsgiverne først havde foreslået.
Vi har fået en ligelønspulje og en lavtlønspulje, som sikrer, at de allerlavest lønnede haler en smule ind på
resten.
Og så er privatlønsværnet afskaffet - dvs. de helt urimelige regler, der har fastholdt forskellen mellem de
offentlige og private lønninger nu er væk.
Det stærke faglige sammenhold betød, at arbejdsgiversiden i hvert fald for en tid må opgive kampen for at
afskaffe den danske model og de kollektive aftaler.
På statens område fik vi bremset kravet om lokale og individuelle lønforhandlinger. På det regionale og
kommunale måtte arbejdsgiverne opgive et ønske om at udvide ledelsesretten. Alt sammen emner, der
over tid, vil undergrave det aftalebaserede arbejdsmarked.
Det eneste, der for alvor mangler, er en aftale om lærernes arbejdstid, men selv om det ikke lykkedes at
indgå en aftale, så er den nedsatte kommission et skridt på vejen væk fra den forhadte lov 409.
Jeg synes, vi har fået et godt resultat, som jeg glæder mig til at præsentere for jer på de kommende
medlemsmøder.
Det er helt sikkert, at vi aldrig havde opnået så meget uden Forhandlingsfællesskabet og musketéreden. Vi
nåede ikke igennem med alle krav, men vi kom rigtig, rigtig langt.

Arbejdsmiljø
Noget andet OK18 har bekræftet er sandheden i FOAs påstand om, at ressourcer og opgaver ikke hænger
sammen på vores kerneområder.
Arbejdsgiverne udsendte lockoutvarsel på mange af vores arbejdspladser, og særligt i regionen var mange
afdelinger på sygehuset omfattet af lockout.
Da der så skulle aftales nødberedskaber på sygehusene, viste det sig, at rigtig mange afdelinger i dag
arbejder med en bemanding, der svarer til et nødberedskab.
Det vil sige, at den daglige bemanding kun akkurat er nok til at udføre livsnødvendige opgaver.
I forhold til OK18 betød det, at de regionale arbejdsgivere var tvunget til at anmode om at få op imod 100
områder – og det er bare i Region Midt – undtaget for lockout.
I forhold til vores lokale indsats for et bedre arbejdsmiljø betød det en bekræftelse af, at det halter alvorligt
på vores arbejdspladser og at medlemmernes oplevelse af ikke at slå til, at svigte det grædende barn eller
den svage ældre, ikke bare er fri fantasi, men derimod er resultatet af en seriøs mangel på kolleger.

Ghettoudspil
Under overskriften ”Et Danmark uden parallelsamfund” har et flertal i Folketinget vedtaget en storstilet
ghettoplan, der skal sikre et: ”sammenhængende Danmark.”
Når regeringen siger, at den vil sætte målrettet ind på at afskaffe samfundsmæssig isolation af en mindre
gruppe ikke-vestlige indvandrere, så lyder det vel fair nok. Men hvorfor vedtager man så en plan, der
kommer til at påvirke hundredtusindvis af helt almindelige borgere?
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Ghettoplanen bruger de kulturelle, sociale og økonomiske problemer, der findes i snævre
indvandrermiljøer, som dække for et bredt angreb på blandt andet den almennyttige boligsektor,
overførselsindkomstmodtagere og det kommunale selvstyre.
I planen er fire af ud af de fem kriterier, der definerer et ”udsat boligområde” sociale, og langt de fleste
ydelsesmodtagere, der bliver omfattet af udspillets lovforslag, vil være helt almindelige borgere.
Planen vil også ramme kommunerne gennem indhug i den kommunale økonomi og en statslig
tilsidesættelse af kommunalbestyrelsernes demokratiske beslutninger.

Det er stærkt bekymrende, når man bruger truslen om parallelsamfund – som ingen ønsker sig – til at
legitimere et indgreb i almindelige borgeres demokratiske og sociale rettigheder.
I FOA Randers afdelingslove skriver vi, at afdelingens grundlag er et menneskesyn, der bygger på demokrati,
nærhed og tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt. Regeringens ghettoudspil er i strid med alt det,
som vi står for som fagforening. Derfor følger vi ghettoudspillet nøje – det er nemlig også vores
medlemmer, der kan komme i klemme, hvis regeringen får magt som den har agt.

Politisk indflydelse
I afdelingen ønsker vi maksimal indflydelse på de beslutninger, der træffes i kommunerne og regionen, når
det drejer sig om områder, der berører os. På sidste års generalforsamling lovede jeg, at vi skulle arbejde
for øget politisk indflydelse.
Vi har i det forgangne år fået etableret dialogmøder med de ny- og genvalgte borgmestre.
Når kommunerne ser os som en aktiv medspiller, giver det mulighed for at påvirke beslutningsprocesserne
på et tidligt tidspunkt.
Men vi må også sande, at indimellem kræver det flere ressourcer end der er i afdelingen at være på forkant
med udviklingen og derfor er der i de senere år sket en opprioritering af FOA Randers’ engagement i LO.
Igennem LO får vi adgang til en lang række bestyrelser og beslutningsorganer, som vi ikke ville få plads i,
hvis vi ”bare” kom som FOA politikere.
Det giver mening at spænde LO’s store lokomotiv foran FOAs ønsker til den fremtidige lokale udvikling.

Samarbejdet i LO kan derfor være med til at skabe endnu flere muskler til at sikre politisk indflydelse og
skabe endnu mere synlighed omkring de udfordringer FOAs medlemmer oplever.

Synlighed
Noget af det der generelt bliver efterspurgt blandt medlemmer eks. i forbindelse med
medlemstilfredshedsundersøgelsen er synlighed, men synlighed kan være mange ting – afdelingen kan
være synlig i medierne, synlig på arbejdspladser, have synlige tillidsvalgte. Vi vil i den kommende tid
arbejde med synlighed, og prøve at afdække, hvad det er der bliver efterspurgt.
Der ligger nogle sedler på bordene, som vi gerne vil opfordre jer til at udfylde og aflevere inden I går hjem,
så vil jeres tilbagemeldinger indgå i afdækningen af, hvad synlighed kan være, så vi fællesskab kan komme
til at stå endnu stærkere.

25 års jubilæum som FOA afdeling
Sammenhold og det faglige fællesskab er også det, der har gjort det muligt, at vi i år fejrer 25 års jubilæet
for fusionen mellem HAF og DKA, der blev til FOA Forbundet af Offentligt Ansatte.
Den 1. februar 2018 var det præcist 25 år siden, at den lokale fusion imellem HAF Randers og Grenaa og
DKA blev gennemført, og FOA Randers blev en realitet – som den første FOA afdeling i landet.
Ambitionen var den gang den samme som nu:
en stærk fagforening, der ”vil være med til at styre udviklingen, i stedet for at udviklingen styrer os” som
det blev beskrevet i indkaldelsen til den stiftende generalforsamling.



3

Det har været 25 omskiftelige år, men det faglige fællesskab og medlemskabet af en faglig organisation har
stået centralt igennem alle årene.
Der skal værnes om medlemskabet og den styrke, der ligger i det fællesskab en faglig organisation kan give.

Investering
For at kunne sikre afdelingens arbejde har afdelingsbestyrelsen truffet beslutning om at investere en del af
afdelingens formue.
Tidligere har det været sådan, at renterne på formuen har givet en pæn indtægt til afdelingens aktiviteter.
Sådan er det ikke længere. Den økonomiske udvikling er i dag sådan, at selv et stor indestående ingen
renteindtægter giver, tværtimod er vi næsten der, hvor det koster penge at have penge på bogen.
Derfor har afdelingsbestyrelsen truffet en ansvarsfuld og velovervejet beslutning om at investere en del af
formuen.
Den del, der står tilbage, kan dække alle udgifter (så rigeligt), hvis vi af en eller anden årsag skulle blive
tvunget til at afvikle FOA Randers her og nu.
Der er investeret 8 mio. og de er fordelt på 60 % obligationer, 30 % aktier og 10 % kredit obligationer. Der
er tale om en meget forsigtig investeringspolitik med en minimal risiko og der er maksimal etisk screening i
forhold til aktierne, så vi ikke risikere at investere i våben, tobak, spiritus o. lign.
I forbindelse med beslutningen har vi rådført os med Forbundet og vores fordeling mellem aktier og
obligationer følger Forbundets investeringspolitik.
Det var ikke en nem beslutning, da det selvfølgelig altid er forbundet med en risiko at foretage en
investering, men jeg synes det er en modig og fremsynet beslutning. Målet med investeringen er at sikre
afdelingen også i årene fremover, så der stadig kan ydes optimal medlemsservice og sikres udvikling af
afdelingen.

Det andet spor
Internt i afdelingen arbejder vi også på udvikling. Som jeg nævnte sidste år, har vi igennem de seneste år
arbejdet med et større generationsskifte i afdelingen. Det giver en del omskiftelighed. I sensommeren
startede vi en proces op i afdelingen, der skulle se på de interne aftaler for personalet. Vi håbede, at det
arbejde skulle være færdigt før sommerferien i år, men det er vist ikke nogen hemmelighed, at det har
været et meget hektisk forår. Både for valgte og ansatte har der været rigtig mange opgaver i forbindelse
med OK18.
Og vi skylder personalet en stor tak for deres indsats dels direkte i forhold til OK18, men ikke mindst for at
holde afdelingen åben for den daglige sagsbehandling og en høj servicering af medlemmerne, imens vi
andre valgte har drønet landet rundt. Det er kun i kraft af et godt samarbejde, at vi er kunnet lykkedes til
medlemmernes bedste.
Samtidig har vores tillidsvalgte løftet en stor opgave både i forhold til OK18 og i det daglige arbejde ude på
vores arbejdspladser.

Der er rigeligt at tage fat på i den kommende tid, men hvis OK18 har lært os en ting, så er det, at det faglige
fællesskab gør os stærke og at vi sammen står langt stærkere end hvis vi kæmper hver for sig.

Ideen om og troen på, at vi kan opnå meget mere i fællesskab, skal vi arbejde videre med også på tværs af
organisationer.
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Ideen om en stærk fagbevægelse, hvor lokale organisationer støtter hinanden, skal slå rod blandt vores
tillidsvalgte og medlemmer. Vi skal opbygge en hverdag, hvor det bliver naturligt at søge løsninger i
fællesskab.
Vi skal tro på de kollektive løsninger, tillidsrepræsentanterne skal tro på det tværfaglige samarbejde, og
fagforeningerne skal tro på, at vi i fællesskab kan sætte samfundets dagsorden.

Tak for ordet



Udtalelse Generalforsamling FOA Randers den 16. maj 2018

I år fejrer FOA Randers 25 års jubilæum som den første FOA afdeling i Danmark.
Vores ambition blev beskrevet i indkaldelsen til den stiftende generalforsamling: en stærk fagforening, der ”vil
være med til at styre udviklingen, i stedet for at udviklingen styrer os”

Netop i år er denne styrke tydeligere end tidligere. OK18 har givet os en smagsprøve på vores styrke.
Vi har opnået et resultat, der er milevidt fra det, regeringen lagde op til.
Vi står i dag med et overenskomstresultat, der i forhold til lønkrav er snublende tæt på vores oprindelige krav og
med en klart bedre udmøntning, end den arbejdsgiverne først havde foreslået.
Det stærke faglige sammenhold betød, at arbejdsgiversiden i hvert fald for en tid må opgive kampen for at afskaffe
de kollektive aftaler. På statens område fik vi bremset kravet om lokale og individuelle lønforhandlinger og på det
regionale og kommunale område måtte arbejdsgiverne opgive et ønske om at udvide ledelsesretten.
Alt sammen emner, der over tid vil undergrave det aftalebaserede arbejdsmarked.
Det er helt sikkert, at vi aldrig havde opnået så meget uden Forhandlingsfællesskabet og musketéreden.
Vi nåede ikke igennem med alle krav, men vi kom rigtig, rigtig langt.

OK18 har også bekræftet sandheden i FOAs påstand om, at ressourcer og opgaver ikke hænger sammen på vores
kerneområder.
Arbejdsgiverne udsendte lockoutvarsel på mange af vores arbejdspladser, og særligt i regionen var mange
afdelinger på sygehuset omfattet af lockout.
Da der så skulle aftales nødberedskaber på sygehusene, viste det sig, at rigtig mange afdelinger i dag arbejder med
en bemanding, der svarer til et nødberedskab. Det vil sige, at den daglige bemanding kun akkurat er nok til at
udføre livsnødvendige opgaver.
Det betød, at de regionale arbejdsgivere var tvunget til at anmode om at få mange afdelinger undtaget for lockout.
Det bekræfter vores påstand om, at der mangler hænder på vores arbejdspladser og at medlemmernes oplevelse af
ikke at have tid nok, ikke at slå til, at svigte det grædende barn eller den svage ældre, ikke bare er fri fantasi, men
derimod barsk realitet.

Under overskriften ”Et Danmark uden parallelsamfund” har et flertal i Folketinget vedtaget en storstilet ghettoplan,
der skal sikre et: ”sammenhængende Danmark.”
Når regeringen siger, at den vil sætte målrettet ind på at afskaffe samfundsmæssig isolation af en mindre gruppe
ikke-vestlige indvandrere, så lyder det vel fair nok. Men hvorfor vedtager man så en plan, der kommer til at påvirke
hundredtusindvis af helt almindelige borgere?
Ghettoplanen bruger de kulturelle, sociale og økonomiske problemer, der findes i snævre indvandrermiljøer, som
dække for et bredt angreb på blandt andet den almennyttige boligsektor, overførselsindkomstmodtagere og det
kommunale selvstyre.
I planen er fire af ud af de fem kriterier, der definerer et ”udsat boligområde” sociale, og langt de fleste
ydelsesmodtagere, der bliver omfattet af udspillets lovforslag, vil være helt almindelige borgere.
Planen vil også ramme kommunerne gennem indhug i den kommunale økonomi og en statslig tilsidesættelse af
kommunalbestyrelsernes demokratiske beslutninger.
Det er stærkt bekymrende, når man bruger truslen om parallelsamfund – som ingen ønsker sig – til at legitimere et
indgreb i almindelige borgeres demokratiske og sociale rettigheder.
I FOA Randers afdelingslove skriver vi, at afdelingens grundlag er et menneskesyn, der bygger på demokrati,
nærhed og tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt. Regeringens ghettoudspil er i strid med alt det, som vi
står for som fagforening. Derfor følger vi ghettoudspillet nøje – det er nemlig også vores medlemmer, der kan
komme i klemme, hvis regeringen får magt som den har agt.

Det har været 25 omskiftelige år i FOA Randers, men det faglige fællesskab og medlemskabet af en faglig
organisation har stået centralt igennem alle årene. OK18 har på ny bevist, at det faglige fællesskab gør os stærke og
at vi sammen står langt stærkere end hvis vi kæmper hver for sig.
Vi skal tro på de kollektive løsninger, tillidsrepræsentanterne skal tro på det tværfaglige samarbejde, og
fagforeningerne skal tro på, at vi i fællesskab kan sætte samfundets dagsorden.
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Fagforeningsoplysninger

Fagforeningen FOA Randers
Østergade 12
8900 Randers C

Telefon: 46 97 19 00
Hjemmeside: www.foa.dk/randers
E-mail: randers@foa.dk

CVR-nr.: 23 45 37 11
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Randers

Bestyrelse Lene Hartmann, formand
Nana Højlund Skjødt, næstformand
Karen Østedgaard Sørensen
Jette Vika Jørgensen
Karin Mathiesen
André Vangsgaard
Marianne Dalby Møller
Majbritt Sørensen
Andreas Lyng Pedersen
Inge Revsbæk Rasmussen
Jonna Mona Eriksen
Flemming Rasmussen

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stenvej 21 B, 1.
8270 Højbjerg



Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Randers C, den 3. april 2018 

Daglig ledelse 

No, '4tc., 
Andrangsgaard 	 Marianne Dalby Møller 

nb. 	Stx•-? 

Majbritt Sørensen 

1 	
\----......—, 

Andreas Lyng edersen 

4t1:„, 
Flemming Ra ussen 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årerapporten for 1. januar - 31. december 2017 for FOA 

Randers. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2017. 

Lene Hartmann 	 Nana Højlund Skjødt 

formand 	 næstformand 

Bestyrelsen i øvrigt 

Karen Østedgaard Sørensen 
eik ts?"%/GPWL 
ette Vik Jørgnsen 	 Karin Mathiesen 

R Yi:„D .12 • 	 ,v7a4.frp, 
Inge 

 1 
evsbæk Rasmussen 	 onna Mona Eriksen 

2 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i FOA Randers

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FOA Randers for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter års-
regnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fagforeningen
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fagforeningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse
fagforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fagforeningens
evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisi-
onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fagforeningen ikke læn-
gere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 3. april 2018
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702





Bilagskontrollanter 

I henhold til fagforeningens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i 

overensstemmelse med bogføringen. 

Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. 

Randers C, den 3. april 2018 

11--/---.  
Xf Kirsten Thorup 	'1./ 	I arina Christiansen 

bilagskontrollant 	 bilagskontrollant 

6 
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhed
med tilvalg af enkelte regler fra klasse B.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter

Fagforeningens andel af medlemmets kontingent indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet er for-
faldent.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fag-
foreningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-
året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursge-
vinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Foreningsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til
årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapi-
talen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt it-udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende principper:

Brugstid Restværdi

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år  0%
It-udstyr 3 år 0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der må-
les til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.



Z 
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2017 2016

Note kr. kr.

Kontingentindtægter 17.365.058 17.105.899
Andre indtægter 2.439.770 2.623.620

Indtægter 19.804.828 19.729.519

1 Personaleudgifter 13.710.238 13.910.300
Kontingenter 293.994 264.896
Administrationsudgifter 959.307 1.142.206
Lokale- og ejendomsudgifter 1.771.742 1.697.323
Afdelingsblad 3.374 4.000
Mødeaktivitet 1.427.616 1.580.399
Kurser og konferencer 1.573.806 1.371.388
Medlemsaktivitet 770.721 557.569
Andre udgifter 320.611 218.080

20.831.409 20.746.161

Refunderet a-kasse -1.361.325 -1.339.731

Udgifter 19.470.084 19.406.430

Resultat før finansielle poster 334.744 323.089
2 Finansielle indtægter 37.238 69.436

Resultat før skat 371.982 392.525
3 Foreningsskat 0 0

Årets resultat 371.982 392.525

der af bestyrelsen foreslås fordelt således:

Overført til formuen 371.982 392.525

371.982 392.525
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Balance 31. december

2017 2016

Note kr. kr.

AKTIVER

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt it-udstyr 0 0

Materielle anlægsaktiver 0 0

Værdipapirer og kapitalandele 83.000 83.000

Finansielle anlægsaktiver 83.000 83.000

Anlægsaktiver i alt 83.000 83.000

Bog- og gavebeholdning 115.749 89.973
Periodeafgrænsningsposter 29.408 57.169
Deposita 499.204 496.688
Tilgodehavender 188.298 178.367
Mellemregning med forbund 147.077 158.968
Mellemregning med a-kasse 0 1.973
Likvide beholdninger 18.826.499 18.612.531

Omsætningsaktiver i alt 19.806.235 19.595.669

Aktiver i alt 19.889.235 19.678.669
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Balance 31. december

2017 2016

Note kr. kr.

PASSIVER

5 Formue 14.090.137 13.718.155
6 Henlæggelser 756.752 756.752

Egenkapital i alt 14.846.889 14.474.907

7 Hensættelser 2.126.684 2.123.696

Hensættelser i alt 2.126.684 2.123.696

Deposita a-kasse 165.328 164.505

Langfristet gæld 165.328 164.505

Skyldige omkostninger 537.311 641.961
Mellemregning med a-kasse 6.856 0
Anden gæld 212.639 397.469
Feriepengeforpligtelse 1.993.528 1.876.131

Kortfristet gæld 2.750.334 2.915.561

Gæld i alt 2.915.662 3.080.066

Passiver i alt 19.889.235 19.678.669

8 Eventual- og kontraktslige forpligtelser

11



Noter

0 Særlige forhold og efterfølgende begivenheder

Fagforeningens hovedaktivitet

Fagforeningens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at udvikle og forbedre
medlemmernes løn- og arbejdsvilkår samt på forbundets vegne at administrere dele
af Arbejdsløshedskassen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne
påvirke fagforeningens finansielle stilling.

2017 2016

kr. kr.

1 Personaleudgifter

Lønninger 11.233.783 11.827.854
Pensionsbidrag 1.535.594 1.590.325
Sociale bidrag m.v. 1.082.874 1.099.532
Regulering af feriepengeforpligtelse/
fratrædelsesgodtgørelse 120.385 -360.282
Refusioner -262.398 -247.129

13.710.238 13.910.300
2 Finansielle indtægter

Renteindtægter 28.938 61.114
Aktieudbytte 8.300 8.322

37.238 69.436
3 Foreningsskat

Der er ikke betalt skat i regnskabsåret, ligesom årets resultat ikke udløser skat.

12
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Noter

2017 2016

kr. kr.

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt it-udstyr

Anskaffelsessum 1. januar 3.838.655 3.838.655

Anskaffelsessum 31. december 3.838.655 3.838.655

Afskrivninger 1. januar 3.838.655 3.838.655

Afskrivninger 31. december 3.838.655 3.838.655

Bogført værdi 31. december 0 0

5 Formue

Saldo 1. januar 13.718.155 13.325.630
Årets resultat 371.982 392.525

14.090.137 13.718.155
6 Henlæggelser

Vedligeholdelse, Randers:
Saldo 1. januar 756.752 756.752

756.752 756.752
7 Hensættelser

Fratrædelsesgodtgørelser:
Saldo 1. januar 2.123.696 2.382.092
Årets regulering 2.988 -258.396

2.126.684 2.123.696
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Noter

8 Eventual- og kontraktslige forpligtelser

Der foreligger en tilbagekøbsforpligtelse overfor a-kassen vedrørende andre anlæg, drifts-
materiel og inventar. Forpligtelsen der årligt nedskrives med 12% af saldoen primo,
andrager pr. 31. december 2017 kr. 59.760.

Fagforeningen har indgået kontrakt om leje af lokaler på Østergade 12, Randers.
Lejemålet er uopsigeligt indtil den 1. april 2018, hvorefter lejemålet kan opsiges med
6 måneders varsel. Den årlige leje udgør ca. t.kr 1.051.

14
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Ledelsespåtegning 

Jeg har udarbejdet specifikationer til årsregnskabet, som er baseret på FOA Randers's aflagte årsregnskab 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Fagforeningen har etableret procedurer med henblik på at 

sikre et pålideligt grundlag for regnskabsaflæggelsen samt for de nødvendige korrektioner ved udarbejdel-

sen af specifikationerne til årsregnskabet. 

Efter min opfattelse er specifikationerne til årsregnskabet fuldstændige og i overensstemmelse med gæl-

dende regnskabslovgivning. 

Randers C, den 3. april 2018 

Daglig ledelse 

Lene Hartmann 

formand 
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Revisors erklæring om opstilling af specifikationer

Til den daglige ledelse i FOA Randers
Vi har opstillet specifikationerne for FOA Randers for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grund-
lag af fagforeningens årsregnskab for 2017, bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationerne omfatter specifikationer og noter til årsregnskabet.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere specifikatio-
nerne i overensstemmelse med Deres ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper ved-
rørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationerne samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af specifikationshæftet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille specifikationerne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt speci-
fikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikati-
oner.

Som anført i specifikationerne er dette udarbejdet og præsenteret efter Deres ønsker om oplysninger og
specifikationer til årsregnskabet. Specifikationerne er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i specifika-
tionshæftet og kan være uegnet til andre formål.

Aarhus, den 3. april 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702





Specifikationer

2017 2016

kr. kr.

Kontingentindtægter

Kontingent 16.880.898 17.105.899
Kontingent elevarbejde 166.033 0
Ikke forbrugte midler vedrørende elevarbejde i tidligere år 318.127 0

17.365.058 17.105.899
Andre indtægter

Tilskud til TR og SR uddannelse 2.209.812 2.247.780
Bogshop indtægter 138.639 322.680
Refusion, formand m.v. 91.319 53.160

2.439.770 2.623.620
Personaleudgifter

Løn til daglig ledelse og faglige sekretærer 1.728.954 2.366.507
Løn til socialrådgiver, sekretariat m.v 6.151.835 6.063.310
Løn til rengøring og vicevært 1.091.331 1.244.840
Løn til sundhedssektor 1.339.185 1.276.733
Løn til pædagogisk sektor 461.239 438.232
Løn til kost- og service sektor 461.239 438.232
Pensionsbidrag 1.535.594 1.590.325
Sociale bidrag 1.082.874 1.099.532
Regulering af feriepengeforpligtelse 117.397 -101.886
Regulering af fratrædelsesgodtgørelse 2.988 -258.396
Kursusadministration -256.156 -227.803
Stillingsmandsgodtgørelse -6.242 -19.326

13.710.238 13.910.300
Kontingenter

LO 284.314 255.096
Diverse 9.680 9.800

293.994 264.896
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Specifikationer

2017 2016

kr. kr.

Administrationsudgifter

Kontorudgifter m.v. 141.783 86.885
Telefon 25.773 35.597
Køb og reparation af mobiltelefoner 74.777 0
Småinventar 156.627 202.385
Vedligeholdelse af kontorinventar 26.783 30.906
Forsikringer 72.731 81.002
Revision og advokat 59.000 63.500
Faglige sager 0 38.414
Bogshop forbrug 140.256 323.035
Porto 94.381 96.693
Faglitteratur 2.241 23.039
Annoncer og bladhold 131.155 124.696
Fotokopiering 33.800 36.054

959.307 1.142.206
Lokale- og ejendomsudgifter

Husleje 1.051.296 1.034.470
Varme 173.134 160.414
El og vand 177.097 185.900
Rengøring m.v. 152.672 148.729
Vedligeholdelse 58.606 43.251
Diverse serviceabonnementer 124.154 108.891
Diverse 34.783 15.668

1.771.742 1.697.323
Afdelingsblad

Diverse 3.374 4.000

3.374 4.000
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Specifikationer

2017 2016

kr. kr.

Mødeaktivitet

Forhandlingsmøder 20.903 27.162
Bestyrelsesmøder 94.168 80.360
TR/AMR møder 874.108 1.042.421
Sektorårsmøder/faggruppemøder 12.775 16.825
Generalforsamling 98.837 123.036
Møder med andre organisationer 56.474 65.450
Kongres 0 17.425
Interne møder 270.351 207.720

1.427.616 1.580.399
Kurser og konferencer

Uddannelse TR/AMR 1.442.585 1.267.162
Diverse TR/AMR udgifter 16.914 7.426
Bestyrelseskonferencer 927 48.776
Kurser for valgte/ansatte 113.380 48.024

1.573.806 1.371.388
Medlemsaktivitet

Kalendere 55.929 91.992
Jubilæumsgaver 86.432 22.247
Juletræ 94.399 80.081
1. maj 1.138 2.139
Medlemsarrangementer 394.762 361.110
Elevarbejde 136.279 0
Ungdomsarbejde 1.782 0

770.721 557.569
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Specifikationer

2017 2016

kr. kr.

Andre udgifter

Repræsentation, gaver og blomster 44.803 70.585
Jule- og sommerfest 38.947 45.585
Medlemsorganisering 143.161 9.285
Begravelseshjælp 82.000 80.000
Bestyrelsens bevillinger 11.700 12.625

320.611 218.080
Værdipapirer og kapitalandele

A/S Arbejdernes Landsbank, aktier 83.000 83.000

83.000 83.000
Anden gæld

Moms 0 16.840
Skyldig lønsumsafgift 212.639 62.502
Elevarbejde 0 318.127

212.639 397.469
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Kontingentkronen 

Medlemsbidrag (A-kasse) incl. 

ATP 

Efterlønsbidrag 

• A-kasse-administration 

• Forbund incl. gruppeliv 

ii Afdeling 

frOM  SAMMEN 
GØR VI FORSKELLEN 

Kontingentkronen



Rammebudget 2019

Budget 2019 Indtægter

Kontingent 16.650.000

Elevkontingent 150.000

Akutmidler 2.200.000

Div. indtægter 60.000

Finansielle indtægter 150.000

19.210.000

Budget 2019 Udgifter

Personaleudgifter 13.300.000

Kontingenter 260.000

Administrationsudgifter 480.000

Lokale- og ejendomsudgifter 1.115.000

Repræsentation 290.000

Møder, kurser, medlemsaktiviteter 3.765.000

I alt 19.210.000
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