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_______________________________________________________________________ 

1. Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen 

Dennis Kristensen bød velkommen til mødet, som blev afholdt i forbunds-

huset. Omtalte pressemateriale, som var omdelt - sammen med henven-

delse til hovedbestyrelsen fra tre af de pædagogiske faggruppeudvalg: 

pædagogmedhjælpere, dagplejere og døgn/omsorgsmedhjælpere, som 

Dennis kommenterede. 

2. Valg af dirigenter 

Jens Peter Ernst-Lyngbye og Henning Brok var dirigenter.  

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet 

Dagsorden blev godkendt. Vejledende tidsplan godkendt.  

4. Godkendelse af referat fra hb-møde 5. marts 2015 

Gina Liisborg har fremsendt ændring til referatet vedr., at Kost og service-

sektoren anbefalede overenskomstresultatet på vegne af et flertal i besty-

relsen. 

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-
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sektoren på vegne af deres bestyrelser ikke kunne anbefale overens-

komstresultatet.  

Udsat til næste møde. 

5. Stillingtagen til OK15 

HB besluttede på det ekstraordinære møde d. 5. marts 2015 ikke at 

anbefale forslaget til overenskomst med KL for Velfærd og Service. På 

baggrund af signaler fra KL blev det efterfølgende undersøgt, om der 

var en mulighed for at indgå overenskomst i en reduceret udgave, hvor 

de pædagogiske grupper ikke var omfattet. KL endte imidlertid med 

selv at afvise denne model. På den baggrund er der i dagene 10.-11. 

marts 2015 gennemført ordinære overenskomstforhandlinger om ud-

møntning af de 0,4 %, der er afsat til organisationsforhandlinger i For-

handlingsfællesskabets forlig med KL.  

  

På RLTN-området er der ligeledes blevet gennemført forhandlinger in-

denfor rammen på 0,4 % til organisationsforhandlinger. På statens 

område har der ikke været afsat midler til organisationsforhandlinger-

ne.  

 

 Forhandlingsfællesskabets forlig om de generelle overenskomstkrav 

med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner/RLTN blev gen-

nemgået og foreløbigt drøftet ved strategimødet den 27. februar 2015. 

Forhandlingsfællesskabets forlig er efterfølgende udsendt til afdelin-

gerne (bl.a. i hæfteform).   

  

 FOA Fælles forhandlingerne har i den afsluttende fase alene omhandlet 

fælles rammer for sektor/faggruppe aftalerne, personalepolitiske pro-

jekter i perioden, samt afsættelse af midler til kompetencefondene i 

hhv. KL og RLTN. FOA Fælles forhandlingsprotokollerne vedlægges. 

 

 På KL området er der indgået en ny arbejdstidsaftale for døgnområdet. 

Aftalen er indgået som en del af de sektor-/faggrupperettede forhand-

linger. Aftalen vedr. døgnarbejdstid på KL-området vedlægges. 

  

 De øvrige sektor-/faggruppeforhandlinger er afsluttet eller forventes 

afsluttet i løbet af denne uge. Forhandlingsprotokollerne fra de enkelte 

områder vedlægges. 

 

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt hovedbestyrelsen kan 

anbefale Forhandlingsfællesskabets forlig sammen med de enkelte 

FOA-forlig med hhv. KL, RLTN og Staten til godkendelse ved urafstem-

ningen blandt forbundets medlemmer. Oversigt over urafstemnings-

proces vedlægges. 
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Økonomi: Urafstemningen ved OK 15 er en del af forbundsbudgettet 

for OK 15 

 

Finansiering: Følger ovenstående 

 

Arbejdsdeling: OK 15 og urafstemning er et forbundsanliggende 

 

Indstilling: PL indstiller at HB anbefaler overenskomstaftalerne ved 

OK 15 til godkendelse ved urafstemning. 

 

Bilag: 

 Følgende forhandlingsprotokoller vedlægges 

 Forhandlingsprotokol FOA Fælles / KL  

 Forhandlingsprotokol FOA Fælles /RLTN 

 Forhandlingsprotokol Døgnarbejdstid FOA, SHK, SL / KL 

 Forhandlingsprotokol SoSu /KL 

 Forhandlingsprotokol Pædagogisk /KL 

Forhandlingsprotokol Kost/Service (Hus/Ren) / KL 

Forhandlingsprotokol SoSu / RLTN 

Forhandlingsprotokol Kost/Service (Hus/Ren) / RLTN 

Forhandlingsprotokol Teknik og Service  / KL 

Forhandlingsprotokol maritimt område, beredskab m.fl. / KL 

Forhandlingsprotokol Specialarbejdere / KL 

Forhandlingsprotokol Ambulanceuddannede / RLTN 

Forhandlingsprotokol Regions- og skolebetjente / RLTN 

Forhandlingsprotokol Omsorgs- og pædagogmedhjælpere / RLTN 

Forhandlingsprotokol Leder-/mellemledere  / KL 

Forhandlingsprotokol Tilsynsførende assistenter / KL 

Forhandlingsprotokol Ledende værkstedspersonale / RLTN 

Forhandlingsprotokol Ledende værkstedspersonale / KL 

 

 

Resterende forhandlingsprotokoller eftersendes. 

  

Beslutning: Dirigenterne foreslog, at debatten deles i henholdsvis en teknisk gennem-

gang og en faglig politisk debat. HB tilsluttede sig forslaget.  

Dennis Kristensen indledte punktet og gennemgik overenskomstresultatet, 

ledsaget af powerpoints, som omdeltes til hovedbestyrelsen og lovedes ef-

tersendt til hovedbestyrelsen elektronisk, i revideret form – såvel samlet 

som sektoropdelt. Næstsidste bullit i sliden Døgnarbejdstid Pædagogisk 

udgår.  

 

Efter en teknisk gennemgang med afklaring af forskellige tvivlsspørgsmål, 

drøftedes HBs stillingtagen til overenskomstresultatet. 

HB anbefalede herefter - med alle stemmer mod én - overenskomstafta-

lerne til godkendelse ved urafstemning. 
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HB besluttede desuden enstemmigt, at der ikke foretages opsamlingskør-

sel af urafstemningsmateriale til nyindmeldte/overflyttede medlemmer, 

som får medlemskab af FOA efter urafstemningens igangsættelse.  


