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1.          Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen 

Beslutning: Dennis Kristensen bød velkommen til HB-mødet, som fandt sted i for-
bundshuset. Særlig velkomst til nye i HB: forbundssekretær Ulla War-
ming, Lone Dybdahl, FOA Horsens og Sacha Madsen, FOA Ungdom.  
Hovedbestyrelsen godkendte, at mødet kunne finde sted over blot én 
dag.  
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Dennis Kristensen anmodede om, at LO-formandskandidat Lizette Ris-
gaard kunne gæste dette Hovedbestyrelsesmøde og præsentere sit 
kandidatur. Dette godkendte Hovedbestyrelsen. 

 

2.    Valg af dirigenter 

Beslutning:  Per Lange, Henning Brok og Jens Peter Ernst-Lyngbye var dirigenter. 
 

3.   Godkendelse af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet 

Beslutning:  Dagsordenen blev godkendt, idet dog pkt. 15 blev behandlet før pkt. 8 
 

4.   Godkendelse af referat fra hb-mødet 5. og 15. marts 2015 

Gina Liisborg har fremsendt ændring til referatet af 5. marts vedr., at 
Kost og servicesektoren anbefalede overenskomstresultatet på vegne 
af et flertal i bestyrelsen. 

Formændene for Social- og sundhedssektoren og Kost- og Servicesek-
toren anbefalede på vegne af deres bestyrelser overenskomstresulta-
tet, mens formændene for Pædagogisk Sektor og Teknik- og Service-
sektoren på vegne af deres bestyrelser ikke kunne anbefale overens-
komstresultatet.  

Beslutning: Referat af møderne blev godkendt. Den af Gina Liisborg fremsendte re-
feratændring besluttedes indarbejdet.  

 

5. OK15 

 Urafstemningen er i gangsat. Evalueringen af det samlede overens-
komst 2015 forløb sker på HB-mødet juni 2015.  

  
 Med HBs anbefaling af overenskomstresultatet den 15.marts 2015 blev 

urafstemningen sat i gang.  
 
På HB-mødets 2. dag, 15. april 2015, afsluttes urafstemningen med 
henblik på offentliggørelse og aflevering til Forhandlingsfællesskabet. 

  
Økonomi: Ingen særskilt økonomi omkring dette punkt. 

 
Finansiering: - 

 
Arbejdsdeling: Overenskomst 15 er en forbundsopgave. 
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 PL indstiller, at HB tager afstemningsresultatet til efterretning og drøf-
ter evt. opfølgning.  

 
 Ingen bilag. 
 
Beslutning: Dennis Kristensen fortalte om stor deltagelse i urafstemningen. Evalue-

ring af OK-forløbet forestår. 
 
Taget til efterretning.  

 

6. FOA SOSU-afdelings afdelingslove 

 FOA Social- og Sundhedsafdelingen har i sine afdelingslove fastsat reg-
ler for valgte lønnedes afgangsalder, som er i strid med forbundslove-
ne. 

 
 Forbundslovene § 17 stk. 6 fastsætter, at afdelingslove ikke må stride 

imod forbundslovene. Hovedbestyrelsen påser dette.  

 FOA Social- og Sundhedsafdelingen har fastsat denne bestemmelse vedr. 
afgangsalder for valgte lønnede i afdelingen: 
”§ 5 stk. 6 nr. 3 
Afgangsalder for politisk ledelse følger den til enhver tid højeste folkepen-
sionsalder, dog således at afgang kan udskydes til senest den efterfølgen-
de generalforsamling. ” 

Af forbundslovene fremgår imidlertid denne bestemmelse:  
”§ 3 stk. 4 
Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensions-
alderen indtræder.” 

Bestemmelsen i forbundslovene blev på kongressen i 2008 indført som 
gældende for alle valgte lønnede i såvel afdelinger og forbund – tidligere 
havde en tilsvarende bestemmelse alene omfattet forbundsvalgte.   

I lovkataloget til kongressen skrev hovedbestyrelsen således i bemærknin-
gerne til den nye bestemmelse: 

”Bestemmelsen flyttes hertil fra § 6 og omfatter derfor alle valgte lønnede, 
i såvel afdelinger som forbund.” 

Som det ses, er forbundets lovbestemmelse formuleret, så afgangsalderen 
er afhængig af den enkelte valgte lønnedes folkepensionsalder. 

Social- og Sundhedsafdelingens lovbestemmelse afhænger derimod ikke af 
den enkeltes folkepensionsalder, men af den pt. højeste folkepensionsalder 
plus perioden frem til senest den efterfølgende generalforsamling. 
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Økonomi: -  
 

Finansiering: -  
 

Arbejdsdeling: Afdelingslove fastlægges af afdelingens øverste myn-
dighed. Forbundets hovedbestyrelse påser, at afdelingslove ikke strider 
mod forbundslovene.  
 

 PL indstiller til HB at pålægge afdelingen snarest at ændre sin lovbe-
stemmelse, så den ikke længere er i modstrid med forbundslovenes § 
3 stk. 4 – og at gøre opmærksom på, at bestemmelsen i forbundslove-
ne § 3 stk. 4 tilsidesætter afdelingens lovbestemmelse, som således er 
uden gyldighed. 

 
Ingen bilag. 

 
Beslutning: Mona Striib fremlagde sagen.  

 
Oplyste på forespørgsel, at lovgivningen om forbud mod forskelsbe-
handling pga. alder ikke omfatter valgte lønnede, så forbundets 
lovstemmelse om fratrædelsesalder er stadig gældende. 
 
Palle Nielsen oplyste, at afdelingen forventer at fremsætte ændrings-
forslag på kongressen i 2016 til forbundslovenes bestemmelse om fra-
trædelsesalder for valgte lønnede, svarende til afdelingens lovbestem-
melse.  

 
Hovedbestyrelsen fulgte ved en afstemning indstillingen – 1 stemte 
imod, et par stykker undlod at stemme, mens resten stemte for.  

 

7. FOAs videre arbejde med ny dagpengemodel 

 Der er arbejdet videre med HB’s beslutning i februar om ”Et bedre og 
mere retfærdigt dagpengesystem - 5 principper – 5 reformkrav”. Ud 
fra disse principper er der behov for at opstille en modelskitse for et 
nyt dagpengesystem. Denne mødesag lægger op til en principiel afkla-
ring af genoptjeningsprincip. En model og principper som kan være 
grundlaget for fortsatte drøftelser i bl.a. LO med henblik på at nå frem 
til fælles løsninger. 

 FOA har gennem vores deltagelse i LO’s baggrundsgrupper arbejdet ud 
fra HB’s 5 principper og 5 reformkrav. Det har bl.a. resulteret i LO’s 
vedtagelse af stort set tilsvarende principper.  



- 5 - 

28-05-2015/c:\users\pilo001\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet 
files\content.outlook\dhtm80lr\14. april 2015.doc/pilo 
 
 

 Men debatten i såvel kommissionen som blandt forbundene begynder 
at spidse til, og der er behov for at afklare FOAs bud på hvilken model, 
der opfylder vores vedtagne principper. 

 FTF har allerede i januar fremlagt en indkomstmodel, som der i dag er 
enighed mellem LO-forbundene om at afvise, da den rammer lavtløns-
grupper urimeligt.  

 LO-forbundene arbejder aktuelt med at opstille en fælles model som 
opfylder de principper, der er opstillet. Der arbejdes med at opstille en 
modelskitse, som her fremlægges, og er tænkt som FOAs bidrag til den 
model, LO skal arbejde videre med bl.a. i dagpengekommissionen. 

 Hovedbestyrelsen bør afklare, om vi skal forslå  

 en løbende genoptjening ved 13 uger inden for 18 måneder 
(model 2a bilaget side 2),  

 eller indenfor 27 måneder  
(model 2b bilagets side 2).  

Den første med 18 måneder er god, men ikke helt enkel. Den anden 
med 27 måneder er enkel, men afkorter perioden for en lille gruppe le-
dige.  

Økonomi: Ingen 
 

Finansiering: Ingen 
 

Arbejdsdeling: Alene Forbundet og A-kassen centralt 
 

Indstilling: Til hovedbestyrelsens drøftelse. 
 

Bilag: Et bud på en LO-model for en dagpengereform 
 
Beslutning: Mona Striib fremlagde punktet. 

 
Enighed om, at der arbejdes videre med begge modeller. Sagen tages 
op igen på næste HB-møde. 
 
Taget til efterretning.  
 

8.  LO kongres 2015 

 HB besluttede i december 2014, hvem der udgør FOAs delegation. FOA 
har 70 delegerede inkl. Dennis’ plads i Daglig Ledelse. 
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LO’s 38. ordinære kongres afholdes søndag den 25. oktober til tirsdag 
den 27. oktober 2015 (begge dage inkl.) i Aalborg Kongres og Kultur 
Center. 

 
 De egentlige forberedelser til LO kongres begyndte primo marts og i 

vedlagte bilag er de samlede forberedelser til LO kongressen nærmere 
beskrevet.  

 
 HBs tidsplan for forberedelserne følger LOs tidsplan. Det anbefales der-

for, at HB på mødet i april gives en generel orientering om forberedel-
serne, herunder om status på LO-FTF samarbejdet. 

 
Det er derudover vurderingen, at der ikke kommer yderligere kandida-
ter til formandsposten i LO, hvorfor det anbefales, at HB drøfter de op-
stillede kandidater til formandsposter; Formanden for Hærens Konsta-
bel- og Korporal Forening, Flemming Vinther, LO’s nuværende næst-
formand, Lizette Risgaard og formand for HK, Kim Simonsen. 
 
Det forslås, at de tre kandidater inviteres til HB-mødet i juni måned, 
hvor LO-kongressen igen er på dagsorden sammen med status i 
LO/FTF samarbejdet. 

 
Økonomi: - 

 
Finansiering: - 

 
Arbejdsdeling: Forbundsopgave 

 
Indstilling: PL videresender sagen til HBs behandling. 

 
Bilag: 

 1) Tidsplan for forberedelser til LO kongressen 
2) LO og FTF i et 2020-perspektiv 

 
Beslutning: Mona Striib bød velkommen til nuværende næstformand i LO Lizette 

Risgaard, som var inviteret til at præsentere sit kandidatur til for-
mandsposten i LO, som skal besættes efter Harald Børstings afgang på 
kongressen i år. Lizette Risgaard kan nemlig ikke deltage i FOAs HB-
møde i juni, hvor de to øvrige kandidater præsenteres.  
 
Lizette Risgaard drøftede forskellige forhold med Hovedbestyrelsen, 
bl.a. om mulig fusion af hovedorganisationerne LO og FTF.  
 
Dennis Kristensen takkede Lizette Risgaard for fremmødet og fortalte 
bagefter om de øvrige forberedelser af LOs kommende kongres, her-
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under de kommende HB-møder i FOA.  
 
Taget til efterretning. 

9.  Intensiveret indsats om psykisk arbejdsmiljø  

 I forbundets handleplan for 2015, besluttede hovedbestyrelsen på mø-
det i februar 2015, at der til dette møde skal forelægges et forslag til en 
styrket indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Formålet med den 
intensiverede indsats er at understøtte det fælles ejerskab til de igang-
værende initiativer om psykisk arbejdsmiljø i såvel forbund og afdelin-
ger, som blandt tillidsvalgte og helt ud til medlemmerne på arbejdsplad-
serne. FOAs medlemmer skal vide og mærke, hvordan FOA forstår psy-
kisk arbejdsmiljø, at FOA tager det psykiske arbejdsmiljø alvorligt, og at 
FOA arbejder for at forbedre det. Medlemmer skal tillige opleve, at FOA 
tager udgangspunkt i det, som er vigtigst for dem og i deres behov. 
Dertil kommer et øget fokus på at understøtte afdelinger og tillidsvalgtes 
arbejde med psykisk arbejdsmiljø. 

 
 Følgende initiativer er allerede igangsat:  

 I august 2014 vedtog hovedbestyrelsen en indsats om alenearbejde.  
 I december 2014 vedtog hovedbestyrelsen, på sin årlige arbejdsmil-

jødrøftelse, en række tiltag om psykisk arbejdsmiljø, herunder en 2-
dages konference om FOAs lokale arbejdsmiljøindsats med deltagel-
se af formænd og arbejdsmiljøansvarlige. På konferencen vil psykisk 
arbejdsmiljø være i fokus.   

 I OK 15 er igangsat initiativer om psykisk arbejdsmiljø i samarbejde 
med arbejdsgiverne (se bilag 1)  

 I regi af branchearbejdsmiljørådene samarbejder FOA med øvrige 
arbejdstagere og arbejdsgivere om at vejlede arbejdspladser om 
psykisk arbejdsmiljø.  

 
 Dette nye forslag om at intensivere indsatsen, vil tage udgangspunkt i de al-

lerede besluttede initiativer og skal medvirke til at hele FOA får ejerskab af 
de eksisterende initiativer, herunder det, der er igangsat i OK15. Den nye 
indsats indeholder:  

 
1. Indsats med fokus på FOAs forståelse af psykisk arbejdsmiljø  
2. Uddannelsesindsats for tillidsvalgte om psykisk arbejdsmiljø 
3. Projekter om udvikling af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø  
4. Videreudvikling af temaer om psykisk arbejdsmiljø på FOA.dk 
5. Sparringsmøder mellem afdelinger og forbund om psykisk arbejds-

miljø 
Se bilag 2 for en beskrivelse af indholdet af de 5 initiativer. 

  
Økonomi: Materialer til indsats med fokus på FOAs forståelse af psy-
kisk arbejdsmiljø: 300.000 kr. (Beskrevet i bilag 2) 
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 Uddannelsesindsats for tillidsvalgte om psykisk arbejdsmiljø: 500.000 kr. 
(Beskrevet i bilag 2) 
Projekter om udvikling af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø: 150.000 kr. 
(Beskrevet i bilag 2)  
 
I alt 950.000 kr. 
 
Herudover er der allerede afsat 300.000 kr. til en indsats om alenearbejde 
(HB august 2014) 

 
Finansiering: Materialer til indsats med fokus på FOAs forståelse af 
psykisk arbejdsmiljø: Aktivitetspuljen 2015 
Uddannelsesindsats for tillidsvalgte om psykisk arbejdsmiljø: Allerede af-
satte, men ikke disponerede midler i den centrale HB-pulje på AKUT bud-
get 2015. 
Projekter om udvikling af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø: De resteren-
de midler af HB godkendt AKUT pulje på oprindelig 6 mio. kr. (HB septem-
ber 2013)  

 
Arbejdsdeling: Afdelingerne understøtter indsats- og uddannelsesakti-
viteter, ansøger om og driver projekter. Afdelingerne finansierer selv, 
afholdelse og deltagelse i, de regionale møder. 

 
Indstilling: HB godkender, at indsatserne igangsættes 

 
Bilag 1: Initiativer om psykisk arbejdsmiljø i OK15 
Bilag 2: Indhold af intensiveret indsats om psykisk arbejdsmiljø 

  
Beslutning: Inger Bolwinkel indledte punktet.  

 
Oplyste, at der var fejl i det udsendte bilag 2. Nyt revideret bilag ud-
sendes til HB. 
 
HB godkendte enstemmigt indstillingen.  

 

10.  Beretning 

 Pkt. 10 og 11 blev behandlet sammen. Taget til efterretning.  

11.  Skriftlig orientering 
 
 Pkt. 10 og 11 blev behandlet sammen. Taget til efterretning.  

12.  Valg af repræsentant til KNS repræsentantskabsmøde frem til 
kongressen 2016  

 Efter afdelingsformand Alice Boesens død skal der vælges en repræsentant 
til KNS’ repræsentantskab for resten af kongresperioden frem til nov. 2016 

  
 FOAs repræsentation i KNS’ repræsentantskab er følgende: 
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 Forbundsformand Dennis Kristensen 

 Forbundssekretær Inger Bolwinkel 

 Sektorformand Jakob Sølvhøj 

 Sektorformand Karen Stæhr 

 Forbundsnæstformand Mona Striib 

 Afdelingsformand Palle Nielsen 

 Ikke besat 

Der forventes afholdt ét repræsentantskabsmøde yderligere i perioden i 
2016. 

 
Økonomi: - 

 
Finansiering: - 

 
Arbejdsdeling:  

 
 PL indstiller, at HB udpeger en konkret person, der vælges som repræ-

sentant til KNS’ repræsentantskab for resten af kongresperioden frem 
til november 2016. 

 
 Ingen bilag. 
 
Beslutning: Birger Thomsen foreslog Kristian Gaardsøe, som blev valgt uden mod-

kandidat.  

 

13.  Strukturudvalg om a-kassen  

 På Hovedbestyrelsens møde d. 26.-27. august 2014 blev der nedsat et 
strukturudvalg, som skulle se på a-kassens struktur. Udvalget skal 
frem til maj måned 2015 efter kommissoriet undersøge muligheden for 
strukturændringer, der kan muliggøre en billigere drift. Udvalget skal 
fremlægge udvalgets arbejde til drøftelse i hovedbestyrelsen senest 
juni 2015. 

 
 På grund af travlhed i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, 

har det desværre kun været muligt at gennemføre et længere møde.  
 

Økonomi: Der er alene direkte udgifter til transport og fortæring. 
 

Finansiering: Udgiften afholdes over a-kassens budget.  
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Arbejdsdeling: Ingen umiddelbar betydning. 
 
 Det indstilles til hovedbestyrelsen, at udvalget får tid frem til hovedbe-

styrelsesmødet i december måned 2015 til at færdiggøre udvalgets ar-
bejde. 

 
Ingen bilag. 

 
Beslutning: Mona Striib præsenterede sagen.  

 
HB tiltrådte indstillingen. 
 

14.  Pensam Banktilbud forbeholdt FOAs medlemmer  

 I sagen præsenteres et forslag til samarbejde mellem FOA og PenSam 
om etablering af banktilbud forbeholdt FOAs medlemmer.  
 
Kampagne og Analyse har i MedlemsPulsen undersøgt om medlem-
merne ønsker, at FOA arbejder for et særligt banktilbud, og om de vil 
overveje at skifte til PenSam Bank, hvis de kan få et særligt tilbud. 
46 % af medlemmerne var helt eller overvejende enige i, at FOA skal 
arbejde for et særligt banktilbud. 27 % vil også overveje at skifte 
bank, hvis de fik et særligt tilbud. 

 
FOA har gennem ca. 1½ år, som et led i organiserings- og fastholdel-
sesarbejdet, haft samarbejde med PenSam forsikring, hvor FOAs med-
lemmer tilbydes særlige attraktive forsikringer. Medlemmerne har ge-
nerelt taget godt imod tilbuddet, og flere har sparet mange penge på 
at skifte til FOAs forsikringstilbud.  
 
Som supplement til forsikringstilbuddet har FOA indledt et samarbejde 
med PenSam Bank for at undersøge muligheden for et særligt banktil-
bud til FOAs medlemmer, som kan gøre FOA-medlemsskabet mere at-
traktivt. 
 
PenSam Bank er en bank målrettet PenSams kunder og FOAs med-
lemmer. Banken har allerede billige bankprodukter. I en stor test i 
Tænk Penge kommer PenSam Bank ud som en af de absolut billigste 
banker i Danmark (kilde: Tænk Penge, april 2013).  
 
Det foreslås, at der i forlængelse af ovenstående etableres et eksklu-
sivt tilbud, som alene er forbeholdt FOAs medlemmer: 
 
- 5 % rabat på alle bankens udlånsprodukters procentsatser 

(Jf. eksempel i bilag 2, side 3) 
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- Bilkoncept med 100 % finansiering op til 400.000, 4 % rente; in-
gen oprettelsesgebyr udover afgift til staten, løbetid op til og med 
10 år, 20 % i udbetaling, men ved køb af brugt bil eller etablering 
af helkundeforhold ingen udbetaling 

- Ungdom/elevkoncept. Der iværksættes en undersøgelse af de un-
ges/elevernes behov, og om målgruppe (unge/elever). De unge og 
eleverne er naturligvis omfattet af de øvrige tilbud.  

 
Se eksempler i bilag 2. 
 
FOAs forpligtelser vedrørende marketing og branding: 
Det er aftalt, at FOA skal forpligte sig på en række områder vedrøren-
de branding og marketing af banksamarbejdet. Bl.a. følgende forhold:  
 
- at der udarbejdes en banktilbudsside på FOAs hjemmeside, som 

linker over til PenSams 
- at FOA anbefaler tilbuddene fra PenSam, f.eks. at FOAs navn op-

træder i overskriften for de særlige tilbud 
- at der udarbejdes et bankindstik til medlemmer en gang årligt 

(matches med FOAs forsikringsindsats) 
- at der indenfor de gældende redaktionelle rammer for fagbladets 

virke gives spalteplads til artikler om FOA/PenSam Banktilbuddet. 
Det kan f.eks. være i forbindelse med et særligt kampagnefremstød  

- at FOA og PenSam i fællesskab udarbejder en markedsføringsplan 
om banktilbuddet. Eks. et kort og effektivt materiale, der klæder 
FOA på til at kunne svare på de mest gængse spørgsmål om med-
lemsfordele ved produktet – eks. vigtigste fordele.  

- at distribuere materialer til kampagneuger, arbejdsplads- og skole-
besøg 

- at udarbejde artikler og bannere til de lokale fagblade, nyhedsbreve 
og hjemmesider om banktilbuddene. 

 
Økonomi: Der vil være en række udgifter for FOA i forbindelse med fi-
nansiering af udvikling og markedsføring. Konkret skal der udarbejdes 
en bantilbudsside på FOAs hjemmeside, der informerer om PenSam 
Banks tilbud til FOAs medlemmer. Hjemmesiden skal kunne linke over 
til PenSams hjemmeside, og der skal udsendes materialer til afdelin-
gerne. Udgifter hertil finansieres af driftsmidler.  
Udvikling af selve konceptet forestås af Staben for organisering og 
fastholdelse i samarbejde med PenSam, herunder ansvar for markeds-
føring om banktilbuddet. Marketingsmaterialer betales af PenSam. 

 
Arbejdsdeling: Administrativt er samarbejdet med PenSam forankret i 
Staben for organisering og fastholdelse i samarbejde med Kampagne 
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og Analyse. Forbundet udvikler hjemmeside, materialer m.m. Formid-
ling af det nye banktilbud vil ske i et samarbejde med afdelingerne.   

 
 PL indstiller forslaget om eksklusive PenSam Bank tilbud for FOAs 

medlemmer til HB’s godkendelse. 
 

Bilag 1: MedlemsPuls november 2014 – om PenSam Bank tilbud 
Bilag 2: Pensam Bank-FOA koncept 

 
Beslutning: Reiner Burgwald præsenterede punktet.  

 
HB godkendte efter en kort debat indstillingen ved en afstemning, hvor 
1 undlod at stemme – resten stemte for.  

 

15.  FOAs Klageinstans – beretning 2014 

 Ifølge retningslinjerne for FOAs Klageinstans, senest godkendt på HB-
mødet i august 2011, skal dommeren udarbejde en årlig beretning om 
sit virke. Beretningen for 2014 er forfattet af to dommere, idet Klagein-
stansen skiftede dommer 1. juli 2014.  

 
Beretningen forelægges til orientering for politisk ledelse og hovedbesty-
relsen forud for offentliggørelse i Fagbladet, på FOAs hjemmeside og 
pressen senest 1. april. 

 
Økonomi: Begrænset udgift til lay-out og trykning af beretning i mindre 
oplag. 
 
Finansiering: Budgetlagt 
 
Arbejdsdeling: - 

 
 PL indstiller, at hovedbestyrelsen tager beretningen til efterretning. 
 

Bilag: Klageinstansens årsberetning 2014 
 
Beslutning: Mona Striib præsenterede beretningen, som enstemmigt blev taget til 

efterretning.  
 

 


