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Afstemningsresultater 

Stiftende generalforsamling: Ud af de 4 stemme-
berettigede deltagere stemte alle 4 for stiftelsen af 
FOA Sjælland.  Der var 2 del-generalforsamlinger: 

Midtsjælland: Ud af 51 stemmeberettigede stemte 
42 for fusionen 6 i mod og 3 undlod.  

Roskilde: Ud af 44 stemmeberettigede medlem-
mer var 31 for fusionen og 11 imod. 1 undlod  

Holbæk og Nordvestsjælland havde tidligere på 
deres generalforsamlinger, enstemmigt fået op-
bakning til at indgå i fusionen. 

 

 
 

  

  

 

FOA Sjælland er en realitet 
En regnvåd lørdag blev til en stemningsfuld og glædelig 

fødsel af FOA Sjælland. En afdeling som har medlem-

mernes fulde opbakning.  

Så kom dagen alle har ventet med spænding: Lørdag den 

21. marts, hvor der er stiftende generalforsamling for 

FOA Sjælland. En lidt regnvåd og småkold lørdag. Trods 

vejret var salen fuld af forventningsfulde medlemmer, 

tillidsvalgte og andre som var mødt op for at deltage i 

generalforsamlingsdagen.  

Ikke fordi vi mister medlemmer… 

Efter valget af Ebbe Jakobsen fra forbundets ledelsesse-

kretariat, bød Sigurd Gormsen og Bo Viktor Jensen vel-

kommen med et fælles ’ping-pong-oplæg’ 

”Det er ikke medlemstallet der gør at vi fusionerer. Men 

vi har medlemskrav om professionalisme i sagsbehand-

lingen og at folk har brug for os, principielt 24 timer i 

døgnet” var én af indledningsreplikkerne fra Sigurd 

Gormsen, der tog til genmæle på de indvendinger der 

måtte være, om at fusionen sker af økonomiske årsager. 

Samlet set har de fire afdelinger som nu fusionerer net-

En næsten fuld sal med 154 melemmer og andre 

var mødt op på Ankerhus i Sorø. Her lytter de til 

Sigurd Gormsen og Bo Viktor Jensens oplæg 

 

De stemmeberettigede deltagere på den stiftende 

generalforsamling stemmer ”JA” med håndsop-

rækning. Kl. 13.06 var FOA Sjælland en realitet. 
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to mistet 9 medlemmer det seneste år. Det lægger den samlede afdeling på en meget flot plads, både i 

relation til resten af FOA, men også i forhold til de øvrige LO organisationer.    

Sigurd fortalte lidt om fusionsprojektets historie. Bl.a. at afdelingerne havde forsøgt forskellige samar-

bejdsprojekter, der ikke havde givet de store resultater. ”Skal det her sparke røv, så skal vi lægge os sam-

men” havde det lydt. Dette fik projektet i gang.  

En slagkraftig stemme i offentligheden 

Herefter gik Bo Viktor Jensen i gang med sit oplæg ”Det er vigtigt for mig at vi kan sige, at vi er Danmarks 

største tværfaglige FOA afdeling. Og det er det fordi jeg bliver ansvarlig for kontakten til pressen. Og siger 

man, at vi er den næststørste, spørger de med det samme om hvem der er den største”.  

Navnlig når det gælder arbejdet med at trænge igennem til 

pressen og offentligheden omkring vores medlemmers fag-

grupper og faglighed, hvor ambitionen er at FOA Sjælland 

skal være bedre til at komme på banen, når faggrupperne er 

presset.  

Bedre service 

Endelig fortalte formændene om de 9 styrker. Bl.a. om styr-

ken om at bevare nærheden til medlemmerne. ”Man kan gå 

ind i sin egen by, i sin FOA afdeling og få klaret sin sag”. Si-

gurd fulgte op og fortalte, at vi i fremtiden får en større åb-

ningstid og flere til at besvare spørgsmål.  

Begge formænd fortalte om de mange digitale muligheder, 

der kan være med til at minimere den afstand der kan være 

mellem medlemmer og afdeling. Både når det gælder delta-

gelse i f.eks. demokratiet i afdelingen og når det gælder 

medlemsservice.  

Demokratisk nærhed 

Endelig præsenterede formandsskabet den politiske struktur i afdelingen. Der blev lagt vægt på, at det en-

kelte medlem har en demokratisk indgang via. eget område. Bl.a. kan man deltage i områdegeneralforsam-

ling, lokalt sektorårsmøde eller blive valgt til den lokale områdebestyrelse. Alle medlemmer kan derudover 

deltage på repræsentantskabsmøderne med taleret. 

Sigurd og Bo er det kommende ”formandskab” i FOA Sjælland, hvilket også er årsagen til at det er dem som 

kom med oplægget til generalforsamlingerne. Sigurd og Bo gennemgik den samlede politiske ledelse. Der er 

endnu enkelte vakante områder, hvor en konstituering efter den stiftende generalforsamling skal sikre, at 

disse ansvarsområder delegeres og enkelte vakante poster skal besættes. Der var opklarende spørgsmål fra 

salen, bl.a. om hvornår der kan vælges formand på Teknik og Serviceområdet. Det blev præciseret, at det 

sker på det førstkommende sektorrepræsentantskabsmøde, som afholdes først i 2016.  

  

Den politiske ledelse præsenteres 
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Sagt fra salen… 

”Jeg har lidt svært ved at se mig selv i sektorarbej-

det, for der bliver jo færre pladser i de centrale 

sektorbestyrelser og på faggruppelandsmøder” 

Sigurd Gormsen svarede, at ”dette er en del af 

fusionens skyggebilleder. Det vil kræve centrale 

kongresbeslutninger at ændre repræsentationen i 

forbundets organer. Bl.a. rammer vi også loftet 

(30 deltagere) på antal deltagere på kongressen 

og i FOAs hovedbestyrelse. Desværre gives ikke 

mulighed for dispensation”. 

Sagt fra salen… 

”Er der andre uhensigtsmæssigheder, som vi der 

ikke har siddet med i processen, ikke umiddelbart 

kan gennemskue?” 

Sigurd Gormsen svarede, at ”det er der sikkert. 

Hver gang at der sker ændringer, er der ting som 

bliver bedre, men måske også noget som nogen 

syntes er dårligere. Vi har forsøgt at fremlægge 

projektet så objektivt som muligt, og også pege på 

problemområderne. Blandt andet får vi en stram 

økonomi i opstartsfasen”. 

Mister vi indflydelse i det centrale arbejde? 

Da formandsskabet præsenterede sektorarbejdet, gav dette anledning til en kort debat i salen om FOA 

Sjælland mister indflydelse. Enkelte argumenter lød på, at vi mister indflydelse bl.a. på faggruppelandsmø-

der og får 3 færre pladser i FOAs Hovedbestyrelse. I boksene nedenfor kan du se både spørgsmål og svar 

omkring dette emne. 

 

Et budget der holder stik – vi er gode til at organisere medlemmer 

Præsentationen af den nye afdeling sluttede med en gennemgang af budgettet for 2016 af Hanne Hen-

nings, som bliver økonomiansvarlig i den nye afdeling. Hanne kunne fortælle at budgettet er grundigt revi-

deret efter FOA Køge trådte ud af projektet.   

Hanne kunne bl.a. fortælle at den store indsats med at organisere medlemmer nu giver pote.  Dette gør, at 

afdelingen kan nøjes med kun at nedskrive medlemsnedgangen med 1% om året. Dette er et lavt tal, set i 

lyset af hvor mange lønmodtagere der forlader arbejdsmarkedet i disse år. Omvendt skal vi selvfølgeligt 

være forberedte på, at medlemmernes gennemsnitsalder er høj  

 

Det sidste nik i FOA Roskilde og FOA Midtsjælland 
FOA Roskilde og FOA Midtsjælland afholdt begge deres egne besluttende generalforsamlinger, om til-

slutning til fusionen. 

Bo Viktor Jensen indledte FOA Roskildes generalforsamling med en række faktuelle tal om medlemsudvik-

lingen. Tallene viste, at træder FOA Roskilde ikke ind i fusionen, vil det få konsekvenser for serviceniveauet.  

Tallene gav anledning til en debat i salen om medlemsorganisering. Bl.a. om hvordan man få kontakt til de 

unge og får flere medlemmer ind i afdelingen. Endelig blev der stille spørgsmål til hvordan fusionen påvir-

ker arbejdet med de unge medlemmers uddannelse. Bo Viktor svarede, at der vil være opmærksomhed på 

området i den nye afdeling. En deltager svarede til dette ”Jeg mener oprigtigt vi står stærkere i en stor or-

ganisation hvor vi står stærkere. Vi kan gøre vores indflydelse gældende især når det gælder uddannelse.  
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 På FOA Midtsjællands generalforsamling var der en kort indledning fra Sigurd Gormsen, som på bestyrel-

sens vegne anbefalede fusionen. Derefter var der en række talere, som anbefalede at stemme ja til fusio-

nen, og en enkelt som opfordrede til et nej. Stemmetallene var også markante: 42 stemte for – 6 stemte 

imod, og så var der 3 blanke stemmer. 

 

Dennis: Tillykke med en klog beslutning 
Dennis Kristnsen ønskede FOA Sjælland tillydkkke. En klog beslutning, hvor der holde fast i den lokale 

nærhed til medlemmerne, samtidig med at vejledning, rådgivning og sagsbehanling styrkes.  

Dennis fortalte om balancen mellem dét at være en 

medlemsnær fagforening, der er tæt på medlemmerne og en 

faglig stærk organisation, der kan levere professionel service til 

medlemmerne på alle områder. 

 ”Jeg synes i har fundet en flot balance hér. Nu er  i kommet i 

mål – tillykke med det”  lød det blandt andet i videoen. Du kan 

finde hele Dennis’ hilsen på Facebook på dette link:  

https://www.facebook.com/video.php?v=10206371865794743&

pnref=story 

Efter Dennis’ hilsen blev den nye FOA Sjælland sang sunget af 

deltagerne. Sangen er skrevet af Lone Hansen, som er formand 

for Social og Sundhedssektoren i FOA Roskilde. Sangen kan 

findes på FOA Roskildes hjemmeside om fusionen.  

Sigurd Gormsen og Bo Viktor Jensen rundede generalfor-

samlingen af, takkede for det store fremmøde og gav ud-

tryk for, at de glæder sig til det store arbejde der nu går i 

gang, med at forberede, at afdelingen går i luften den 1. januar 2016. Nu venter et stort arbejde, hvor alle 

administrative medarbejdere skal involveres.    

Der måtte hentes ekstra stole og gulvet måtte tages i brug på FOA Roskildes ”anden” ekstraordinære 

generalforsamling… Og køkkenpersonalet på Ankerhus måtte låne deres kuglepenne ud til deltagerne 

 

Fagbevægelsen har mange års traditi-

oner for fusioner. Det vidner de histori-

ske faner som salen på Ankerhus var 

pyntet op med.  

 

https://www.facebook.com/video.php?v=10206371865794743&pnref=story
https://www.facebook.com/video.php?v=10206371865794743&pnref=story
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En stemningsfuld afslutning 
Der blev givet krammere, 

skålet i bobler og sagt til-

lykke efter den formelle del 

af den stiftende generalfor-

samling var afsluttet.   

Det fleste deltagere fra 

generalforsamlingen mød-

tes til en hyggelig recepti-

on, med lidt champagne. 

Bluesguitaristen Finn Poul-

sen underholdt.  

Men før Asti’en flød, skulle 

FOA Sjælland træffe sin 

første officielle beslutning, 

hvilket var godkendelse af 

en udtalelse. Se udtalelsen som den kom til at se ud efter den Stiftende generalforsamlings behandling, 

herunder: 

Udtalelse fra FOA Sjællands stiftende generalforsamling: 

Stem JA til OK15 

”Overenskomstforliget på det offentlige er ikke prangende, men et OK forlig, som er i den rigtige ret-
ning”. Det udtaler FOAs medlemmer, som i lørdags var samlet til stiftende generalforsamling af FOA Sjæl-
land. Generalforsamlingen opfordrer kollegerne til, at stemme ja til overenskomstforliget. 

Sorø den 21. marts 2015 

Generalforsamlingen lægger især vægt på, at reallønnen fastholdes, og i relation til prognoserne for prisud-
viklingen i overenskomstperioden også giver plads til en beskeden reallønsudvikling.  

At der i overenskomsten også er indbygget et såkaldt privatløns-værn, trækker lidt til den anden side, men 
overenskomstfornyelsens løndel på ca. 5.4 % er samlet set positiv. 

Et andet positivt område, er bestemmelsen om udvidet fædreorlov. Der er aftalt, at fædre får ret til i alt 7 
ugers øremærket forældreorlov med fuld løn. Det påvirker ikke moderens ret til orlov. Det er bestemmelser 
som styrker de ellers trængte børnefamilier, og en vigtig del af den ligestillings dialog som vi gerne ser styr-
ket i den kommende tid, udtaler FOA Sjællands generalforsamling. 

Generalforsamlingen hæfter sig også ved den enighed, som der er med regionerne om, at der skal arbejdes 
for, at der etableres uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau, der omfatter det nuværende portørområ-
de. Det bidrager til den aktuelle diskussion om udviklingen af service- og logistikområdet ved sygehusene i 
Region Sjælland. Her presser Region Sjælland på med et ledelses- og serviceassistentkoncept som indehol-
der en lang række problemer, specielt på portørområdet.  

Det er derfor en god anledning til, at revurdere dette koncept, udtaler FOA Sjællands generalforsamling. 
Regionerne er nu ad anden vej i gang med at opprioritere uddannelsen af portører – et uddannelsesløft 
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som portørerne har ønsket sig i en årrække, og som Danske Regioner selv har foreslået i et større uddan-
nelsespolitisk oplæg. Region Sjælland bør bakke op om dette uddannelsestiltag. 

Overenskomstfornyelsen indeholder herudover en lang række andre mindre forbedringer, så anbefalingen 
fra FOA Sjællands stiftende generalforsamling, til den igangværende urafstemning er et klart ja til overens-
komstfornyelsen. 


