
Referat af ekstraordinært afdelings bestyrelsesmøde tirsdag den 1. 

maj fra kl. 12.45 – 13.45. 
 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved Ulla 

Ulla bød velkommen 

 

2. Valg af dirigent (Per) og valg af referent (Per) – Per blev valgt 

 

3. Kort gennemgang af forligene på KL- og RTL områderne.  

Ulla gennemgik kort forligene 

 

4. Stillingtagen til forligene 

Afdelingsbestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborgs udtaler: 
Stor tilfredshed med det generelle OK forlig, men ærgerligt, at der i slutfasen blev sået tvivl 

om, hvorvidt musketereden holdt. 
Afdelingsbestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg har haft en foreløbig drøftelse af de 

indgåede forlig på det kommunale og det regionale område, og generelt er der stor 

tilfredshed med de samlede forlig, selvom lavtløns- og ligestillingspuljerne ikke har den 

størrelse, som vi havde ønsket og håbet. 

 

Den samlede værdi på 8,1% er et tilfredsstillende resultat: 

• Heraf generelle lønstigninger på 6,81%, som forventes at kunne sikre reallønsfremgang 

til alle. 

• Særlig pulje på 522 mil. kroner til rekruttering af især sosu-ansatte og sygeplejersker. 

• Særlig pulje på 85 mil. til at løfte lavtlønnede og kvindedominerede fags lønniveau. 

• Arbejdsgiverkravene om at forringe seniorordningerne er taget af bordet. 

• Afsættelse af 0,35% til organisationsforhandlinger 

 

Bestyrelsen finder både rammen og de underliggende elementer tilfredsstillende og vil nu 

afvente udmøntninger af puljer og organisationsforhandlingerne inden en endelig 

anbefaling gives til urafstemningen. 

Forhandlingerne finder allerede sted og skal være afsluttet 11. maj, og først når vi kender 

resultatet af disse forhandlinger, kan vi komme med en endelig anbefaling. 

 

I afdelingen holder vi TR-møde den 16. maj, hvor forligene og urafstemningsmaterialet 

gennemgås med tillidsrepræsentanterne, så de kan formidle indholdet på arbejdspladserne. 



Urafstemningsmaterialet udsendes den 17./18. maj, og afstemningen skal være afsluttet den 

4. juni. 

Ved et nej træder konflikten – både strejke og lockout – i gang den 11. juni. 

 

FOA’s medlemmer stemmer samlet som gruppe og er ikke kædet sammen med andre 

forbund. 

Det betyder, at hvis flere end 40% af medlemmerne stemmer, er det simpelt flertal der afgør, 

om forslaget er vedtaget.  

Deltager færre ned 40% af medlemmerne i urafstemningen skal mindst 25% af alle 

medlemmer stemme nej for at forslaget kan forkastes. 

 

Det er derfor vigtig, at vi hjælper hinanden med at få en stemmedeltagelse på over 40%.  

 

5. Eventuel 

Fortsat god 1. maj til alle – vi ses i museumshaven i silkeborg … 

 

 
 


