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1. Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen 

Dennis Kristensen bød velkommen til mødet, som fandt sted i forbundshu-

set. En særlig velkomst til Louise Krüger Nielsen, nyt HB-medlem for FOA 

Frederikshavn.  
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2. Valg af dirigenter 

Henning Brok og Jens Peter Ernst-Lyngbye var dirigenter.  

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet 

Dagsordenen blev godkendt, idet dog pkt. 16a blev behandlet først. Tids-

planen blev godkendt.  

4. Godkendelse af referat fra hb-mødet i december 2014  

Referatet blev godkendt. Ligeledes godkendtes referat af HB-mødet d. 21. 

januar afholdt under strategimødet. 

Palle Nielsen omdelte gave fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen til HB-

medlemmerne: novellesamlingen ”Så længe jeg skal ind ad din dør”, hvor 

ti forfattere har fulgtes med 10 social- og sundhedsmedarbejdere på ar-

bejde.  

5. Konstituering af forbundssekretær 

På hovedbestyrelsesmødet i december 2014 blev der truffet beslutning 

om, at HB indleder en konstitueringsproces til mulig afgørelse på HB 

mødet i februar 2015. Fristen til opstilling af kandidater blev med det 

forbehold, at der ville kunne ske opstilling på mødet fastsat til tirsdag 

den 13. januar kl. 12.00. Ved denne frists udløb var der modtaget op-

stilling for 2 kandidater.  

 

 Ulla Warming, sektorformand i Kost og servicesektoren, FOA Århus 

 Ken Patrick Petersson, afdelingsformand, FOA 1 
 

Kandidaternes mails til HB vedlægges. 

 

 Forbundets love indeholder et skærpet flertalskrav som forudsætning 

for, at hovedbestyrelsen gennem konstituering kan ”overtage” kon-

gressens opgave med valg af forbundssekretærer. 

 

På den baggrund anmodede forbundsformanden direktionen om at til-

vejebringe en ekstern juridisk afklaring af denne del af forbundslovene. 

Jfr. mail 19. december 2014 vedlagt forespørgsel om en redegørelse til 

advokat Peter Breum. Denne redegørelse af 16. januar 2015 vedlæg-

ges ligeledes. 

 

Med baggrund i redegørelsen har hovedbestyrelsens faste dirigenter 

vurderet, at mødepunktet bør gennemføres ud fra følgende forudsæt-

ninger. 

For at opnå valg skal en kandidat have ¾ af de afgivne stemmer inkl. 

blanke. 

Opnår ingen af kandidaterne de fornødne ¾ udskilles den kandidat 

med det laveste stemmetal. Ved en ny afstemning afdækkes det hvor-

vidt den tilbageværende kandidat har de fornødne ¾. 

Afstemningerne vil være skriftlige. 
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Efter punktets indledning får HB mulighed for at drøfte proceduren, 

herefter får de 2 kandidater mulighed for en kort præsentationstale, 

hvorefter afstemningen påbegyndes.  

 

Økonomi: - 

 

Finansiering: - 

 

Arbejdsdeling: - 

 

 Politisk ledelse indstiller, at punktet gennemføres som foreslået oven-

stående. 

 

Bilag: Mails fra kandidaterne samt svar fra advokat omkring regler om 

valg. 

 

Beslutning: Dirigenten fremlagde punktet og proceduren, som HB tilsluttede sig. 

Jens Peter Ernst-Lyngbye og Ebbe Jacobsen var stemmeudvalg sam-

men med Henning Brok. Ulla Warming og Ken Petersson præsenterede 

deres kandidaturer. Ulla Warming fik ved den første afstemning 31 

stemmer, mens Ken Petersson fik 25 stemmer. 3 stemte blankt. Ved 

den efterfølgende afstemning fik Ulla Warming som krævet støtte fra 

mere end ¾ af de afgivne stemmer, nemlig 46 stemmer, mens 5 ikke 

kunne støtte kandidaturet og 8 stemte blankt. Ulla Warming var der-

med konstitueret som forbundssekretær fra 1. april 2015. Ulla War-

ming takkede for konstitueringen.  

 

 

6. Dispensation anmodning afdelingssammenlægning 

De fem afdelinger på Sjælland, som planlægger at fusionere pr. 1. 1. 

2016, anmoder om dispensation fra forbundslovene, så afdelingernes 

hidtidige repræsentation ift. lovbestemte møder mv. kan fortsætte til 

og med FOAs kongres 2016. 

 

 FOA Nordvestsjælland, FOA Holbæk, FOA Roskilde, FOA Køge og FOA 

Midtsjælland planlægger at fusionere med virkning fra 1. januar 2016. 

Beslutning herom forventes truffet på en stiftende generalforsamling 

28. februar 2015.  

 Ved fusionen ændres repræsentationerne fra de ophørende afdelinger 

og erstattes af den nye afdelings repræsentation. I stedet for 5 afde-

lingsvalgte HB-medlemmer vil der således kun være ét HB-medlem. 

Ved beregning af antal delegerede til kongres vil de fem afdelingers 

samlede antal delegerede halveres til 30 delegerede, som er maksi-
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mum for en afdeling. Også sektor- og faggruppestrukturen og senior-

klubbernes repræsentation berøres af strukturændringen.  

 De fem afdelinger anmoder om dispensation fra forbundslovene, så 

ændrede repræsentationer først får virkning efter kongres 2016.  

 Forbundslovene indeholder ikke dispensationsmulighed for Hovedbe-

styrelsen, så repræsentationer i de forskellige forbundsaktiviteter kan 

fortsætte med bevarelse af stemmeret mv.  

  

Økonomi: En forventet, men ikke budgetlagt, besparelse pga. færre 

mødedeltagere i forskellige forbundsfora opnås ikke. 

 

Finansiering: -  

 

Arbejdsdeling: Forbundsanliggende 

 

Indstilling: PL indstiller til Hovedbestyrelsen, at anmodningen fra de 

fem afdelinger afvises, da forbundslovene ikke giver mulighed for di-

spensation 

 

Bilag: Dispensationsanmodning fra FOA Nordvestsjælland, FOA Hol-

bæk, FOA Roskilde, FOA Køge og FOA Midtsjælland 

 

Beslutning: Sigurd Gormsen fremlagde punktet og trak forslaget. 

 

 

7. FOAs holdning til og påvirkning af en kommende dagpengere-

form 

I løbet af foråret 2015 vil FOA, gennem LO, men også på anden måde 

skulle forholde sig til, og påvirke Dagpengekommissionens arbejde med at 

opstille en række anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Kommissionens 

rapport skal afleveres til august 2015. Med denne sag lægges der op til 

vedtagelsen af et egentligt fagpolitisk grundlag for FOAs videre arbejde 

mod et nyt Dagpengesystem. 

 

Punktet indeholder FOAs forslag til ”Et bedre og mere retfærdigt dagpen-

gesystem - 5 principper – 5 reformkrav”.  

  

 Forholdene for de ledige er blevet ændret radikalt gennem de seneste 

20 år. Det gælder trygheden og de rettigheder som systemet hidtil har 

sikret den enkelte ledige.  Derfor var det med stor fortrøstning at FOA 

gik ind i forberedelserne af 3-partsdrøftelserne i 2011, hvor netop en 

arbejdsmarkedsreform var blevet dagsordensat. Men som bekendt blev 

drøftelserne afbrudt uden resultat. 

 

 I stedet fik vi Carsten Koch udvalget, som skulle se på en reform af 

redskaber, roller og indsats. 1. rapport kom i foråret 2013 og fødte den 

jobreform som netop er blevet vedtaget for de forsikrede ledige. Til 

marts kommer så Koch-udvalget 2. rapport om indsatsen overfor de 

svagest ledige. Og her i januar har udvalget udarbejdet delrapport om 



- 5 - 

25-02-2015/g:\hb-møder\referater\2015\3.-4. februar 2015.doc/taa 
 
 

Integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenfør-

te udlændinge. 
 

 Sluttelig fik vi så en Dagpengekommission, som her til august 2015 

skal komme med forslag til en reform af det bagvedliggende dagpen-

gesystem, med emner som - retten til genoptjening, -

konjunkturafhængighed, - dagpengenes dækning, - rådighedskrav og 

alle øvrige systemtekniske, men for de ledige afgørende emner.  

  

For at sikre FOA et fagpolitisk grundlag for det videre arbejde, både 

gennem LO, men også i forhold til offentligheden er der udarbejdet for-

slag til et fagpolitisk grundlag for FOAs videre arbejde med dagpenge-

kommissionen ” Et bedre og mere retfærdigt dagpengesystem - 5 prin-

cipper – 5 reformkrav”. Som led heri er der udarbejdet vedlagte notat 

med indstillinger om stillingtagen til andre forslag til dagpengeændrin-

ger, herunder specielt krav til et eventuelt konjunkturafhængigt dag-

pengesystem, som foreslået af bl.a. Arbejdsmarkedskommissionen og 

Dansk Folkeparti samt forslag til et indkomstbaseret dagpengesystem, 

som foreslået af FTF (og formodentlig dagpengekommissionen). 
 

Økonomi: Ingen  

 

Finansiering: Ingen 

 

Arbejdsdeling: Forbundsopgave 

 

 Politisk ledelse indstiller  

 At hovedbestyrelsen godkender det fremlagte fagpolitiske grundlag for 
FOAs videre arbejde for et bedre og mere retfærdigt dagpengesystem 

 At hovedbestyrelsen godkender den fremlagte indstilling om FOAs holdning 
til forskellige dagpengeforslag 

  

Bilag: 

 Et bedre og mere retfærdigt dagpengesystem 

FOAs holdning til forskellige dagpengeforslag 

 

 

Beslutning: Mona Striib fremlagde punktet. Orienterede om dagpengekommissio-

nen, hvis deltagere har fået pålagt tavshedspligt og fortalte om LOs og 

FOAs holdninger til en dagpengereform. HB tilsluttede sig indstillingen.  

 

 

8. Handleplan 2015 

PL har behandlet et samlet forslag til FOAs handleplan for 2015. For-

slaget fremlægges hermed for hovedbestyrelsen med henblik på, at 

hovedbestyrelsen drøfter og godkender forslaget til handleplan.  

  
 Handleplanen er et samlet beslutningsforslag, der opsummerer de fælles 

indsatser og prioriteringer i 2015. Til handleplanen er derudover udarbej-

det et årshjul, der i lighed med sidste års handleplan, er en billedlig frem-
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stilling af, hvornår HB drøfter de enkelte emner i handleplanen samt andre 

emner, som vi har kendskab til. 

Handleplanen refererer helt overordnet til kongressens beslutninger under 

temaerne i 2013 i målprogrammet Råd til Velfærd: Fælles om velfærd, 

Faglig handlekraft og Fair forhandling. HB vedtog som bekendt tilbage i 

april 2014 den fagpolitiske handleplan for 2014. Flere af aktiviteterne fra 

denne handleplan rækker ind i 2015 og videre i 2016 og er derfor ligeledes 

en del af handleplanen for 2015, men hvor overlæggeren for 2015 bygger 

på formandens oplæg ”mellem rødt og blåt”. 

Handleplanen er først og fremmest et udtryk for hvilke emner og aktivite-

ter, der lægges op til at prioritere i 2015. Det er valgt, at videreføre for-

men og temaerne fra 2014, da de dels refererer til kongressens 3 temaer, 

men derudover er de i forslaget forsøgt tonet med, hvad der i 2015 er væ-

sentligt. Eksempelvis er stillingtagen til FOAs bud på et udspil fra dagpen-

ge-kommissionen helt central i vores ulighedsindsats, men ikke mindst ak-

tualiseret ved at det er valgår, hvor vi formoder at dagpengespørgsmålet 

bliver et af valgtemaerne. 

Handleplanen er et overblik over forslag til prioriteringer og der vil være 

emner, som er gentagelser i betydningen, ja det er vi jo i gang med ex. 

OK15, her står hele organisationen midt i forhandlingerne og i egen afkla-

ring, men det er taget med, da det uden tvivl vil være 1.prioritet i 1.halvår 

og dermed har indflydelse på hvad vi ellers kan prioritere. 

 

Økonomi: I det omfang der er knyttet økonomi til forslagene fremgår 

dette af det enkelte forslag. 

 

Finansiering: - 

 

Arbejdsdeling: Handleplanen er i sig selv en forbundsopgave, men 

afdelinger og sektorer forventes at inddrage den i relevant omfang i 

deres arbejde. 

 

Indstilling: HB drøfter og godkender PLs forslag til handleplan 2015. 

 

 

Bilag: 

 FOAs handleplan 2015  

 Handle- og emneplan 2015 

 

Beslutning: Mona Striib fremlagde punktet, og HB tilsluttede sig indstillingen. 

 

 

9. Handlingsplan for lederarbejdet 

På møde i Hovedbestyrelsen i juni 2014, blev rammerne for lederar-

bejdet i FOA besluttet. Samtidig blev 8 spor for det fremtidige lederar-

bejde præsenteret. Hovedbestyrelsen besluttede, at det tidligere ned-

satte HB-udvalg skulle arbejde videre med en konkretisering af de 8 

spor, og vende tilbage til hovedbestyrelsen med en konkret handlings-

plan for lederarbejdet. Lederarbejdet er desuden drøftet på politisk le-

delses seminar den 5. januar.  
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 De besluttede rammer for FOAs lederarbejde, danner grundlaget for det 

videre arbejde med indsatser overfor ledere på FOAs overenskomst. Gen-

nem dette forslag skal lederarbejdet konkretiseres og gøres relevant og 

nærværende for ledermedlemmerne. For at revitalisere lederarbejdet fore-

slås det, at arbejdet indledes i 2015 med et ”mulighedernes år”.  

 

”Mulighedernes år” har to formål, nemlig at afprøve forskellige indsatser i 

lederarbejdet og samtidig danne fundamentet for det videre lederarbejde i 

2016 og frem. Det betyder bl.a., at det foreslås, at afdelingerne på tværs 

af landet kan rådgive og vejlede ledermedlemmer, der hvor erfaringerne 

og viden om den specifikke lederproblemstilling er størst. Det betyder og-

så, at ledermedlemmerne kan deltage i lokale arrangementer på tværs af 

landet, hvis de ønsker det.  

                               

                                Dokumentet er bygget op indenfor de 8 spor: 

1. Klare og tydelige politiske budskaber 

2. Bedre mulighed for kvalificeret sparring og vejledning 

3. Ledelse til ledelse – understøttelse af lederens egen erfaringsudveksling 

4. Større viden om ledelsestendenser 

5. En styrket indsats gennem tværgående samarbejde 

6. Revitalisering af arbejdet i lederudvalget 

7. Fokus på uddannelse og kompetenceudvikling 

8. En anderledes registrering – bedre kontakt til lederne og målretning af til-

bud 
 

Det foreslås, at der igangsættes 4 konkrete indsatser i 2015. Indsatserne 

skal medvirke til, at lederarbejdet sættes i gang og samtidig afprøve tiltag, 

som kan indgå i det videre lederarbejdet. Indsatserne forløber som forsøg i 

2015 og i begyndelse af 2016 fremlægges en status for Hovedbestyrelsen 

med angivelse af, hvilke tiltag det vurderes giver effekt og værdi for le-

dermedlemmerne.  

 

Der foreslås igangsætning af følgende indsatser i 2015: 

 Indsats 1: Afdækning af målgruppen og udarbejdelse af kommunikati-

onsstrategi 

 Indsats 2: Sparring og vejledning på tværs af afdelingerne 

 Indsats 3: Styrkelse af det tværgående samarbejde og koordinering af 

lederarbejdet både centralt og lokalt   

 Indsats 4: Målretning af tilbud og arrangementer, samt etablering af fa-

ciliterede netværk 

 

 

Økonomi: Der er i budgettet allerede afsat 120.000 kr. til udvikling af 

lederarbejdet. 

Det foreslås, at der herudover afsættes en ramme på 100.000 kr., til 

de ekstra aktiviteter i 2015. 

 

Finansiering: De 100.000 finansieres af aktivitetspuljen 

De allerede budgetterede midler er på 250/32121-008 
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Arbejdsdeling: Arbejdsdelingen mellem forbund og afdelinger, og af-

delinger imellem, fremgår af indsatserne, i bilag 1 

 

Indstilling: PL indstiller til Hovedbestyrelsen, at handleplanen for le-

derarbejdet samt forslag til konkrete indsatser i 2015, som beskrevet i 

bilag 1 og bilag 2 godkendes. 

 

Bilag: 

  Bilag 1: Handlingsplan for lederarbejdet 

Bilag 2: Konkrete indsatser for 2015 

 

Beslutning: Mona Striib fremlagde punktet. Efter indlæg fra Britt Petersen udtalte 

Mona, at forbundet ikke skulle kompetenceafdække – og ift. registre-

ringen af målgruppen, vil forbundet gerne tale med afdelingen om det. 

HB tilsluttede sig indstillingen. 

 

 

10. PMF-pension 

På det ekstraordinære HB møde den 8. januar 2015 behandlede HB 

henvendelse fra PenSam Liv vedrørende beslutning om stop for fremti-

dige bidrag til PMF konceptet m.m. Punktet blev trukket med baggrund 

i at en række HB medlemmer ønskede punktet yderligere uddybet.  

 

 PenSam Livs henvendelse vedrørende beslutning om stop for fremtidi-

ge bidrag til PMF konceptet m.m. vedlægges. 

 

 PenSam er med baggrund i ønsket om en yderlig uddybning i gang 

med at udarbejde et oplæg til HB. Oplægget eftersendes. 

 

 Endvidere vil PenSam være til stede på HB mødet for at kunne svare 

på yderligere spørgsmål. 

 

Økonomi: - 

 

Finansiering: - 

 

Arbejdsdeling: - 

 

 PL indstiller, at HB træffer følgende beslutninger: 

 

• Der stoppes for fremtidige pensionsbidrag til PMF gruppen. De bi-

dragsaktive får i stedet pensionsbidrag indbetalt til Fleksionskoncep-

tet 

• Der opretholdes én kontributionsgruppe i PMF bestanden 
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• Bonus anvendes til at styrke hensættelserne og ikke pensionsforhø-

jelser 

• Den enkelte PMF kunde får mulighed for at vælge Fleksionskonceptet 

med hele sit depot 

• Der indføres variabelt kursværn 

• Pensionsbetingelserne ændres som konsekvens af, at der ikke læn-

gere indgår pensionsbidrag m.v. 

 

Bilag: 

 Bilag fra det ekstraordinære hb-møde ifm. strategimødet 8. januar 

2015, baggrundsnotat samt bestand vurdering. 

Regneeksempler eftersendes. 

 

Beslutning: Dennis Kristensen indledte punktet, som Helen Kobæk, PenSam, uddy-

bede ledsaget af powerpoints. HB tilsluttede sig indstillingen med stor 

majoritet – blot 1 stemte imod.  

 

 

11. Kongrespålæg – Påvirkning og indflydelse herunder status på 

branding-processen v/Zupa (ekstern samarbejdspartner) 

HBs første behandling af pålægget i august 2014 var en overordnet dis-

kussion af FOAs arbejde med påvirkning og indflydelse. Diskussionen inde-

holdt dels et overordnet fokus på brug af medier og lobbyisme (Public Af-

fairs), og dels en mere specifik debat om FOAs brug af sociale medier og 

en første præsentation af FOAs arbejde med branding. 

 

HB har siden diskuteret brandingstrategien på HB-møderne en i oktober og 

december 2014, og der er arbejdet videre med hvordan og hvor FOA stra-

tegisk kan sætte ind, hvis FOA som organisation skal styrke arbejdet med 

Public Affairs og indflydelse. 

HB besluttede desuden på mødet i august 2014 følgende tidsplan for 

2015-pålægget om ”Indflydelse og påvirkning”:  

Oktober /December 2014: Færdiggørelse af debatten om FOAs fælles 

brandingstrategi (udsat til HB mødet april 2015).  

 

Februar 2015: Debat om at sætte dagsordner i lokale og regionale debat-

ter, om at motivere tillidsvalgte til at deltage i indflydelsesprocesserne og 

om samspil med arbejdsgivere – private og regionale. 

 

Juni 2015: Opsamling på samtlige initiativer/pålæg om påvirkning og ind-

flydelse og oplæg til beslutning. 

 

 HB skal tage stilling til, om der kan arbejdes videre med den retning 

og de udfordringer, der dels er opsamlet på baggrund af den dialog, der 

har været i afdelingerne og blandt de tillidsvalgte siden august 2014 om at 

styrke den regionale/lokale indflydelse og påvirkning. Og dels opsamlet på 

baggrund af konklusioner og erfaringer fra forskellige projekter og indsat-

ser såsom lokale AKUT-projekter, MED-projektet, aktivismeprojektet, or-
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ganisationsuddannelsesprojektets afdækning af opgaver, skolereformspro-

jektet, muskelkraft undersøgelser, nulvækstmøderne og statusnotaterne 

på samspillet med private (bilag 4) og regionale arbejdsgivere (bilag 3). 

 

På baggrund af opsamlingen på dialogen og konklusionerne/erfaringerne 

fra de andre indsatser (bilag 1) har vi kunnet udpege 4 hovedudfordringer 

for FOA’s indflydelse på lokale dagsordener:  

 

 Hvordan styrker vi baglandskontakten og mandatet? 

 Hvordan får vi MED-systemet til at fungere bedre? 

 Hvordan kommer FOA på banen og udnytter alle indflydelsesvejene? 

 Hvordan byder FOA ind på den reelle indflydelse? 
  

HB skal overordnet tage stilling til, hvorvidt de 4 udpegede hovedudfor-

dringer i tilstrækkelig grad understøtter intentionerne i kongrespålæggene 

om at styrke FOA-afdelingerne og de tillidsvalgtes daglige arbejde med 

indflydelse og påvirkning. 

HB vil på et senere tidspunkt forelagt spørgsmål om organisering af arbej-

det op imod FOAs statsansatte.  

I juni 2015 træffer HB beslutning om hvilke konkrete tiltag, der iværksæt-

tes forud for kongressen for samtlige initiativer/pålæg om påvirkning og 

indflydelse. 

 

Økonomi: Ingen økonomi.   

 

Finansiering: Ingen 

 

Arbejdsdeling: Arbejdet er forankret i FOA Kampagne og Analyse, 

FOA Medier, FOA Presse, FOA OK og FOA TR.  

 

 Politisk ledelse indstiller,   

 

 At ZUPA giver HB en kort afrapportering på processen med 

branding-strategien og afholdelse af lokale workshops.  

 At HB tager statusnotaterne og den retning og de udfordringer, 

der er udpeget for at styrke FOA-afdelingerne og de tillidsvalg-

tes daglige arbejde med indflydelse og påvirkning til efterret-

ning.  

 

Bilag:    

Bilag 1: Opsamling på den dialog, der har været i afdelingerne og blandt 

de tillidsvalgte om at styrke den regionale/lokale indflydelse og påvirkning 

Bilag 2: Status på arbejdet med organisationsuddannelse i forhold til på-

virkning og indflydelse  

Bilag 3: Status på det regionale område  

Bilag 4: Statusnotat fra det private område  

 

 

Beslutning: Jesper fra ZUPA indledte punktet, ledsaget af powerpoints. HB tog ori-

entering og indstilling til efterretning.  
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12. Kongrespålæg – Faglig service og kvalitet 

HB besluttede i oktober, at PL skulle udarbejde forslag til servicestra-

tegi. På den baggrund foreslås her overordnet mål for ny servicestra-

tegi og at servicestrategien udvikles og konkretiseres i en arbejdsgrup-

pe. HB har allerede besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 

der skal arbejde med serviceløfterne. Denne arbejdsgruppe skulle væ-

re nedsat til marts, men det anbefales at den nedsættes allerede nu, 

så arbejdsgruppen inddrages aktivt i udviklingen af den faglige ser-

vicestrategi. 

 

 Hvad skal servicestrategien kunne? 

En servicestrategi for FOA skal svare på, hvilke faglige serviceydelser 

vi leverer til hvem og hvordan vi sikrer, at de oplever den faglige ser-

vice som værende af høj kvalitet. Det er på den måde en anledning til 

at gennemgå, om FOA har de rigtige faglige serviceydelser og om vi 

leverer dem på den bedste måde - set med medlemsøjne.  

 

Baseret på medlemmernes ønsker til service, medlemsudviklingen og 

forbundets økonomiske situation skal en ny servicestrategi for FOA væ-

re en grundsten i at sikre: 

 

 At FOA er så attraktiv at vores organisationsprocent stiger 

 

 At vi som organisation øger vores evne til at tilpasse os foran-

dringer og forskelligheder i ønsker til service 

 
Knyttet til servicestrategien er der også spørgsmål om, hvordan vi leverer 

servicen. Her er målet  

 At vi passer godt på medlemmernes penge - vi leverer al service så 

effektivt som muligt.  

 

 Arbejdsgruppe om servicestrategi og serviceløfter 

 Arbejdsgruppen skal arbejde ud fra kongressens beslutninger, samt de 

mål der er opstillet ovenfor. 

 

En medlemsservice der gør os til en attraktiv organisation er en afgørende 

faktor for FOA. HB pålægger derfor arbejdsgruppen at udfordre organisati-

onen. Hvordan kommer vi til at levere den allerbedste service set med 

medlemsøjne? Hvad gør vi allerede som vi skal gøre mere af, hvad kan vi 

undvære og hvad skal vi gøre af nyt?  

 I en tid med faldende medlemstal skal FOA fortsat give alle sine med-

lemmer en god service, men vi skal også være på tæerne for at blive 

valgt af dem, der vælger os fra.  Arbejdsgruppen skal derfor have sær-

ligt fokus på denne gruppe. 

  

 Arbejdsgruppen skal aflevere sine forslag til HB, så de kan indgå i ar-

bejdet med kongresforberedelsen. Den kan også stille forslag til, hvor-

dan HB kan udfolde de kongrespålæg, HB selv har beslutningskompe-

tencen på.   

Arbejdsgruppen skal i videst muligt omfang involvere HB og organisa-
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tionen undervejs. Arbejdsgruppen kan også sætte konkrete projekter i 

gang som tester og udvikler strategien og/eller løfterne. 

 

 Medlemmer af arbejdsgruppen 

 For at sikre at arbejdsgruppen kommer med det innovative oplæg som 

der er brug for, er det nødvendigt at arbejdsgruppen er bredt sam-

mensat og afspejler forskellige perspektiver og erfaringer. Der bør så-

ledes indgå både tillidsvalgte (FTR/AMR) og personer fra afdelinger 

samt fra forbundshuset. Dette fremgår også af HBs beslutning om ar-

bejdsgruppe til serviceløfterne. 

 

 Konkret foreslås det at gruppen kommer til at bestå af: 

 7 tillidsvalgte (FTR/TR/AMR) 

 5 fra afdelinger (en fra hver region) 

 1 fra politisk ledelse(Mona Striib) 

 

Derudover deltager forbundshuset i møder med deltager fra direktio-

nen og andre relevante administrative ansatte.  

 

Navne på medlemmer indsendes til forbundshuset senest tirsdag d. 17. 

februar (2 uger efter HB).  

 

I forhold til de tillidsvalgte bedes afdelingerne sende forslag om, hvem 

det kan være. Baseret på forslagene og i dialog med forslagsstillerne  

forsøges arbejdsgruppen de så udvalgt, så de afspejler så mange for-

skellige perspektiver som muligt fx ift. erfaring, arbejdsområde, geo-

grafi, lille/stor afdeling. 

 

Forslag til medlemmer af arbejdsgruppen sendes til Nina Banerjee, 

FOA Ledelse, på email niba@foa.dk. 

 

 Økonomi: Kr. 550.000. Af disse er cirka 325.000 mødeudgifter som 

fx daglønstab. De resterende 225.000 er til udvikling, test og anven-

delse af værktøjer, afholdelse af workshops for den øvrige organisation 

samt andre relaterede udgifter.  

Der kan dertil senere blive søgt om midler til et eller flere konkrete 

projekter i tilknytning til arbejdet.   

 

Finansiering: Hensatte formuemidler fra ”Medlemmernes FOA – 

2015” 

 

Arbejdsdeling: Arbejdsgruppen betjenes af forbundshuset. Afdelinger 

kan blive involveret i drøftelser, udvikling eller konkrete projekter.  

 

 Politisk ledelse indstiller, at HB godkender  

 de overordnede formål for servicestrategien  

 kommissorium og økonomi for arbejdsgruppen  

 

 

Bilag: Kommissorium for arbejdsgruppe om servicestrategi og service-

løfter 

 

Beslutning: Pkt. 12 og 13a+b blev behandlet samlet. Indstillingen blev godkendt af 

et stort flertal. 

mailto:niba@foa.dk
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13. Kongrespålæg – Fællesskabets grundlag 

13.a  Forslag til projekt om styrkelse af medlemmernes deltagelse i 

demokratiet 

HB godkendte i december 2014 forslaget til opfølgning på kongrespå-

læggene om, at PL skal fremlægge et forslag til projekt, der afprøver 

nye former for demokratideltagelse. Forslaget fremlægges hermed. PL 

indstiller, at HB drøfter og godkender forslaget til projekt.   

 

   Det beskrevne projekt følger op på pålæggene om: 

 ” at samle viden ind og afprøve nye måder at deltage i FOAs de-

mokrati, som gør det nemmere og mere attraktivt for medlemmer-

ne at vælge at tage aktivt del i det” . 

 ” at undersøge den effekt det har, hvis medlemmerne får bedre 

muligheder for at stemme elektronisk eller med fuldmagt til gene-

ralforsamlinger i deres afdeling og sektor” . 

Derudover anbefales det, at projektet ses i sammenhæng med kongrespå-

læggene inden for ’ Faglighed og fællesskab’ , der handler om at sekto-

rerne skal drøfte: ” om der er behov for ændringer af den eksisterende 

faggruppestruktur, samt bud på, hvordan der sikres et godt samspil mel-

lem faggrupper og sektorer og afdelinger i den videre udvikling af arbejdet 

med fag og faglighed” .  

 

Projektet danner ramme for gennemførelse af forsøg, der udvikler og af-

prøver nye måder at styrke medlemmernes deltagelse i demokratiet. Hen-

sigten er, at flere medlemmer går fra at være tilskuere til at være deltage-

re, medudviklere og initiativtagere i FOAs demokrati.  

Blandt forsøgene skal indgå afprøvning af elektronisk afstemning blandt 

medlemmer og/eller tillidsvalgte, herunder forsøg med inddragelse af til-

lidsvalgte i afstemninger ved hjælp af en social e-platform. 

Der afsættes en pulje til at understøtte gennemførelsen af forsøg. Puljen 

kan ansøges til og med 19. marts 2015. Der bevilliges penge til forsøg, der 

lever op til en række kriterier, der er beskrevet i det vedlagte bilag (bilag 

1). Kriterierne skal sikre, at forsøgene lever op til formålet og opdraget fra 

kongressen.  

 

Mål med projektet 
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Målet med projektet er at muliggøre, at den viden og de erfaringer som 

forsøgene resulterer i, sammen med andre erfaringer kan anvendes i den 

efterfølgende organisatoriske forandring i hele FOA.  

Konkret betyder det, at projektet resulterer i et idékatalog med afprøvede 

metoder og erfaringer, som kan formidles til alle lokale afdelinger og som 

samtidig kan anvendes som byggesten i et beslutningsgrundlag til kon-

gressen om at skabe et mere engagerende FOA-demokrati. 

Idékataloget vil også kunne indeholde erfaringer fra eksperimenter i 2015-

projektet, aktivismeprojektet, men også erfaringer fra igangværende initia-

tiver i afdelinger, sektorer m.v.  

 

Idékataloget vil dermed komme til at rumme eksempler på metoder og ak-

tivitetsformer, som kan være med til at fremme følgende overordnede mål 

eller succeskriterier: 

 Medlemmernes deltagelse i FOA-demokratiet  

 Beslutningstagernes risikovillighed og responsivitet overfor med-

lemmernes ideer og forslag.  

Slutmål et er i forlængelse heraf: 

 At medlemmerne oplever, de har lyst til at involvere sig i FOAs de-

mokrati og gør det.    

 At beslutningstagerne oplever, at involveringen af flere medlemmer 

kvalificerer deres egne synspunkter og holdninger til organisatori-

ske og fagpolitiske spørgsmål og anliggender.  

 

Hvor skal forsøgene igangsættes? 

Forsøgene skal sigte mod at styrke medlemmernes deltagelse i alle dele af 

FOA-demokratiet. For at opnå et idékatalog med byggesten der dækker 

hele FOA demokratiet foreslås det, at der iværksættes forsøg inden for tre 

kategorier: 

1. Medlem –  TR/afdeling  

2. Faggruppe –  sektor  

3. Medlem –  hovedbestyrelse/Politisk ledelse/kongres 

Afdelinger, sektorer eller andre, der er interesseret i at deltage, har mulig-

hed for sparring til udformning af ansøgning fra forbundshuset. Forbunds-

huset stiller projektledere til rådighed, der vil kunne yde sparring og bi-

stand til udformning og gennemførelse af forsøgene. Derudover vil for-

bundshuset formidle erfaringer og viden, der allerede er høstet i organisa-

tionen, samt relevant inspiration til demokratiudvikling fra omverdenen. 

Forbundshuset bidrager desuden til at formidle erfaringer fra og undersøge 
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effekten af forsøgene. Det anbefales derfor, at en del af midlerne anven-

des til værktøjer og fælles udviklingsaktiviteter på tværs af forsøgene.  

Forsøgene forankres bredt i FOA - i tværgående samarbejdsrelationer mel-

lem lokale afdelinger, sektorer og enheder i forbundet i overensstemmelse 

med, hvad der er relevant for det enkelte forsøg. De væsentligste forud-

sætninger for at indgå i projektet bliver, at forsøgene skal leve op til krite-

rierne, samt at ressourcer og tid stilles til rådighed lokalt i forsøgene. 

 

Tidsramme 

Tidsrammen vil være fra februar 2015 til januar 2016. Sluttidspunktet 

er sat af hensyn til afrapportering til brug for kongresforberedelsen, 

men forsøgene kan fortsætte i en længere periode, hvis det er nødven-

digt. 

  

Der udarbejdes skabelon til brug for ansøgninger og fristen for ansøg-

ninger vil være den 19. marts 2015. 

 

På HB-mødet i april vil HB blive orienteret om de ansøgninger der ind-

stilles til puljen. 
 

Økonomi: Det foreslås, at der afsættes en ramme på i alt 500.000 kr.  

 

Finansiering: Hensatte formuemidler fra 2015-projektet.  

 

Arbejdsdeling: Se ovenfor  

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller, at HB drøfter og godkender for-

slaget til projekt.  

 

 

Bilag: Bilag 1 – Kriterier for forsøgene  

 

Beslutning: Pkt. 12 og 13a+b blev behandlet samlet. Indstillingen blev godkendt af 

HB. 

 

  

13.b  Kongrespålæg: Bevilling til ekstern bistand til medlemstilfreds-

hedsundersøgelse      

I forlængelse af drøftelsen i hovedbestyrelsen 9.-10. december 2014 

om ”Fællesskabets grundlag” indeholder denne sag ansøgning om en 

bevilling til den første af de undersøgelser, der skal gennemføres som 

følge af kongrespålægget, der pålægger HB: 
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…at invitere alle medlemmer med en e-mailadresse til at delta-

ge i mindst én undersøgelse om året. Sektorerne og afdelinger-

ne kan stille deres medlemmer spørgsmål efter eget ønske. 

Det følger heraf, at alle medlemmer med en e-mailadresse skal invite-

res til at deltage i mindst én undersøgelse om året. 

 

 Kongressen har som ovenfor nævnt pålagt hovedbestyrelsen at sikre, 

at alle medlemmer med en e-mailadresse skal inviteres til at deltage i 

mindst én undersøgelse om året. Sektorerne og afdelingerne kan i føl-

ge pålægget stille deres medlemmer spørgsmål i undersøgelsen efter 

eget ønske.  

 

Det vil være et overordnet formål med en årlig undersøgelse, at den 

giver ny viden om, hvilke forhold der er mest afgørende for at skabe 

tilfredshed og loyalitet hos medlemmerne. Denne viden skal skabe 

grundlag for både centrale og lokale handlinger, der kan forbedre ser-

vicen over for medlemmerne samt højne medlemstilfredsheden og loy-

aliteten med FOA – dvs. medlemmernes villighed til at anbefale FOA til 

kolleger og andre, som FOA er den relevante organisation for.  

 

Det er derfor forventningen, at undersøgelsens resultater bl.a. kan an-

vendes til at understøtte centrale og lokale servicestrategier samt ar-

bejdet for at organisere og fastholde medlemmer. 

 

Undersøgelsen i 2015 planlægges tilrettelagt og gennemført i samar-

bejde med en ekstern samarbejdspartner med særlig ekspertise i til-

fredshedsmålinger, herunder avancerede statistiske analyser af, hvilke 

faktorer der bestemmer medlemmernes tilfredshed og loyalitet - hvilke 

håndtag kan vi skrue på i FOA. 
 

Den eksterne samarbejdspartner vil blive udvalgt på baggrund af 

mindst to tilbud. Det vil ved udvælgelsen blive sikret, at der – hvis det 

skønnes hensigtsmæssigt – kan samarbejdes om både den årlige med-

lemstilfredshedsundersøgelse og de korte undersøgelser blandt nye 

medlemmer, som følger af kongrespålægget herom (pålæg nr. 11 om 

”Fællesskabets grundlag”). 

 

De udgiftsskøn, som fremgår af denne indstilling, er baseret på drøftel-

ser om den årlige undersøgelse med foreløbig tre potentielle samar-

bejdspartnere. 
 

En del af udgifterne til undersøgelsen i 2015 vil være startomkostnin-

ger til udvikling af et koncept for undersøgelsen, udvikling af en ram-

me for procesbistand til afdelingerne og uddannelse af proceskonsulen-

ter. 

 

Der er ikke hermed taget stilling til, hvordan evt. senere undersøgelser 

tilrettelægges, herunder om opgaven løses internt i FOA eller i samar-

bejde med en ekstern samarbejdspartner, samt det økonomiske niveau 

ved fremtidige undersøgelser. 

Hvis undersøgelsen gentages, efter HBs vurdering, vil der blive mulig-

hed for at følge udviklingen i medlemsskaren – går medlemstilfredshe-

den og loyaliteten op eller ned, bliver medlemmernes bedømmelse af 

FOA på enkeltområder mere positiv eller mere negativ mv.?  
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Hovedbestyrelsen vil på sit møde i juni 2015 blive orienteret om status 

for planlægningen af medlemstilfredshedsundersøgelsen, som med-

lemmerne vil blive inviteret til i 3. eller 4. kvartal 2015. 

 

Økonomi: 750.000 kr. inkl. Moms i 2015 

 

Finansiering: Hensatte formuemidler fra ”Medlemmernes FOA – 

2015” 

 

Arbejdsdeling: Forbundet indgår aftale med et eksternt analysebu-

reau om: 

 Udvikling af koncept for og gennemførelse af undersøgelsen 

 Statistiske analyser af svarene 

 Udarbejdelse af en samlet rapport med anbefalinger  

 Udarbejdelse af afdelingsrapporter efter bestilling  

 Uddannelse af konsulenter, der kan yde procesbistand til afde-

linger, der ønsker at modtage egne svar og følge op på dem.  

 

Afdelingerne og sektorerne har – jf. kongrespålægget – mulighed for at 

få et mindre antal egne spørgsmål med i undersøgelsen. Forbundet til-

rettelægger hvordan evt. ønsker om dette kan imødekommes. 

 

Afdelingerne forpligter sig til sammen med forbundet at følge op på re-

sultaterne af medlemstilfredshedsundersøgelsen.  

 

 Politisk Ledelse indstiller til hovedbestyrelsen, at der gives en ramme-

bevilling på 750.000 kr. til en medlemstilfredshedsundersøgelse i 2015 

blandt samtlige medlemmer med kendt e-mailadresse.  

 

Bilag: Ingen 

 

Beslutning: Pkt. 12 og 13a+b blev behandlet samlet. Mona Striib indledte punkter-

ne. Notat ”Reformernes ulighed – FOAs forslag til mere lige velfærd” 

omdeltes. Mona Striib tilkendegav, at de i bilaget til pkt. 12-

indstillingen nævnte 5 arbejdsgruppemedlemmer fra afdelingerne (én 

fra hver region) kan være såvel HB-medlemmer som ikke-HB-

medlemmer. Et ændringsforslag om at udvide arbejdsgruppen med 5 

”embedsmænd” blev forkastet af et stort flertal. Indstillingerne under 

pkt. 13b blev godkendt af HB. 

 

14. Beretning 

Dennis Kristensen omtalte sag vedr. forbundets advokatbistand og resu-

merede, at forbundet normalt alene yder støtte til advokat til medlemmer 

som sigtes i forbindelse med tjenstlige forhold, og som endnu ikke har fået 

beskikket advokat. HB tog orienteringen til efterretning. 
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15.  Skriftlig orientering 

 Intet til referat. 

16.a OK 15 

Der afholdes HB-møde forud for strategimødet d. 4.2.2015. Det for-

ventes, at de politiske diskussioner vedr. OK 15, status i forhandlin-

gerne m.v. sker på strategimødet. På HB-mødet fremlægges derfor 

kun en række punkter vedr. OK 15 af mere teknisk forberedende ka-

rakter.  

 

 HB skal i forbindelse med OK 15 tage stilling til en række selvstændige 

underpunkter:  

 

 Nødberedskab 

 Første overvejelser vedr. konfliktstrategier 

 Konfliktunderstøttelse/låneordning 

 Urafstemning  

 

 Til hvert af ovenstående punkter er udarbejdet separat mødesag. 

 

Økonomi: Ikke relevant  

 

Finansiering: Ikke relevant 

 

Arbejdsdeling: OK 15 er et forbundsanliggende. 

 

Indstilling: Indstilling fremgår af de enkelte underpunkter. 

 

Bilag: - 

 

Beslutning: Dennis Kristensen orienterede om forhandlingsforløbet og overens-

komstsituationen til dato og det forestående strategimøde 4. februar. 

HB tog orienteringen til efterretning.  

 

16.b  OK15 Nødberedskab 

Uanset der på nuværende tidspunkt ikke er udsigt til, at overens-

komstforhandlingerne ender med konflikt, er det dog nødvendigt at 

være forberedt, hvis forhandlingerne skulle bryde sammen. Konflikt-

vejledningen er derfor opdateret og vil blive gjort tilgængelig for afde-

linger og tillidsvalgte. 

Derudover bør der tages en drøftelse af problemstillinger relateret til 

etablering af nødberedskab i tilfælde af iværksættelse af konflikt. Der 

ønskes i den forbindelse en stillingtagen til dækningsindsatsen ved 

nødberedskabet, honorering af de deltagende medlemmer, og håndte-

ringen af uorganiserede medarbejdere på arbejdspladsen ved beman-

ding af nødberedskab. 
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 Når der iværksættes konflikt har vi via hovedaftalerne forpligtet os til 

at indgå aftale om etablering af nødberedskab. Nødberedskabet skal 

sikre, at der udføres arbejde, der er livsvigtigt eller uopsætteligt/ på-

krævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger 

samt med bevarelse af store værdier. Ved indgåelse af nødberedskabs-

aftaler undtages fra konflikten det personale, der er behov for til udfø-

relse af nødberedskabsarbejdet. Det skal i nødberedskabsaftalerne 

med arbejdsgiverne aftales, hvilke opgaver, der skal udføres og hvor-

dan arbejdet i nødberedskab honoreres.  

 

I 2008 var vurderingen af, om en opgave var omfattet af nødbered-

skabet, forskellig fra afdeling til afdeling. Afdelingernes holdninger til 

uorganiseredes varetagelse af nødberedskabsopgaver /tilstedeværelse 

på arbejdspladsen var forskellige. Endvidere var der ikke er enighed 

med KL/RLTN om omfanget af nødberedskabet, herunder om de uor-

ganiseredes opgaver under nødberedskab. I relation til aflønning hen-

viste vi i 2008 til overenskomsternes regler. 

  

Det bør indgå i overvejelserne om rammerne for nødberedskab om ar-

bejdsstandsningen skyldes vores egen varslede strejke eller arbejdsgi-

vernes varslede lockout.  

 

Under en konflikt opnår arbejdsgiverne på det offentlige område mas-

sive besparelser. FOA kan have en interesse i, at nødberedskabet bli-

ver så omkostningsfuldt for arbejdsgiverne som muligt, ikke mindst i 

tilfælde af en varslet lockout. Dette indebærer en interesse i, at nødbe-

redskabet bliver så omfattende som muligt. Dette vil omvendt reduce-

re udgiften til konfliktunderstøttelse/konfliktlån, i det omfang nødbe-

redskabet varetages af FOAs medlemmer. Det vil dog også indebære, 

at hvis der er tale om strejke uden samtidig iværksættelse af lockout, 

vil strejkens virkning ikke være så mærkbar på områder med nødbe-

redskab. Det må dog forventes, at en eventuel strejke, vil blive mødt 

af en lockout fra arbejdsgivernes side.  

 

HB skal, hvis en konflikt bliver aktuel, tage stilling til, om man ønsker 

en nødberedskabsaftale udformet med henblik på en restriktiv vurde-

ring af opgaveudførelsen, for at gøre beredskabet så lille som muligt 

og effekten af konflikten så mærkbar som muligt, eller en lempelig 

vurdering, for at gøre beredskabet så omfattende som muligt og effek-

ten af konflikten så minimal som mulig.  

 

Til brug for drøftelserne vedlægges et notat om nødberedskabsaftaler. 

 

Økonomi: - 

 

Finansiering: - 

 

Arbejdsdeling: Beslutningen får betydning for forbundets forhandling 

med arbejdsgiverne om rammeaftale for nødberedskab og for afdelin-

gernes forhandling og udmøntning af lokale nødberedskabsaftaler. 

 

 PL indstiller til HB, at der træffes beslutning om en fælles holdning til 

omfanget, bemanding og aflønning af nødberedskabsarbejde, herunder 
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håndteringen af uorganiserede medarbejdere i forbindelse med vareta-

gelsen af nødberedskabet. 

PL indstiller videre, at det besluttes, om der stilles krav om, at de uor-

ganiserede medarbejdere i første omgang skal varetage nødbered-

skabsopgaver i deres arbejdstid, og at FOA først derefter vil vurdere, 

om der skal undtages medlemmer fra konflikten til varetagelse af evt. 

resterende nødberedskabsopgaver. 

 

 

Bilag: Notat om nødberedskabsaftaler 

 

Beslutning: Dennis Kristensen redegjorde for punktet og indstillingen. Efter en 

drøftelse besluttede HB med stort flertal, idet kun 2 stemte imod og 2 

undlod at stemme, at der skal være fælles regler vedr. nødberedskab. 

Detaljeret forslag herom fremlægges på senere HB-møde.  

 

16.c OK15 Konfliktunderstøttelse som lån 

Lånemodellen, som hvis det bliver besluttet kan træde i stedet for kon-

fliktunderstøttelse, er under udarbejdelse. Der skal tages stilling til en 

række spørgsmål, før modellen kan blive færdigudviklet.  

 

 Hovedbestyrelsen har besluttet at der skal udarbejdes en model, hvor-

efter der som alternativ til konfliktunderstøttelse kan udbetales lån. 

Hovedbestyrelsen har ikke besluttet om modellen skal benyttes eller 

ej, og der lægges på dette møde heller ikke op til at det skal beslut-

tes nu. 

 Selve udviklingsarbejdet kan imidlertid ikke afvente beslutningen, da 

modellen i så fald ikke kan nå at være på plads, når en eventuel kon-

flikt bryder ud.  

 Der er tale om et omfattende digitalt projekt, både i FOA og i PenSam, 

som i givet fald vil stå for administration af lånene, og der er derfor 

brug for tiden før den eventuelle konflikt. 

 Der er på den baggrund behov for afklaring af en række spørgsmål, 

som knytter sig til modellen. 

 Foreløbig status for projektet samt de spørgsmål, som ønskes besva-

ret, fremgår af vedlagte notat. 

 

Økonomi: Endnu ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Finansiering:  

 

Arbejdsdeling: Forbundsopgave 

 

Indstilling: HB drøfter sagen. 

 

Bilag: Notat om Konfliktunderstøttelse som lån. 
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Beslutning: Dennis Kristensen fremlagde punktet. Der kan senere tages beslutning 

om en evt. anvendelse af lånemodellen, samtidig med konflikt varsles. 

Taget til efterretning af en enig HB.  

 

16.d  OK15 – konfliktscenarier, konfliktstrategier og konfliktområder 

HB skal have en diskussion af konfliktscenarier, konfliktstrategier og 

konfliktområder. På nuværende tidspunkt er der ikke meget, der peger 

på at der vil blive varslet strejke eller lockout på FOAs område, men 

FOA skal naturligvis være forberedt på en evt. konfliktsituation kan op-

stå. 

 

 Konfliktscenarier 

HB (og FOAs kongres i 2013) har tidligere drøftet evt. konfliktscenarier 

i forbindelse med OK 15, og i det hele taget fremtidige, overens-

komstmæssige konflikter på det offentlige område.  

 Den generelle konklusion på disse drøftelser har været, at det må for-

ventes at et strejkevarsel fra FOA vil blive mødt af et optrappende 

lockoutvarsel fra arbejdsgiversiden, og at denne optrapning vil være 

koordineret blandt de 3 offentlige arbejdsgivere. Det må samtidigt for-

ventes, at et evt. lockoutvarsel vil blive forsøgt gjort så omfattende 

som muligt, både hvis det er arbejdsgiverne, der spiller først ud, og 

hvis det er et modsvar på et strejkevarsel. Det skyldes at hensigten 

med en lockout vil være at ramme FOA på konfliktevnen rent økono-

misk. Konfliktscenariet er muligvis anderles, hvis et strejkevarsel om-

fatter flere større områder udover FOAs overenskomster. 

 Disse overvejelser har været baggrunden for bl.a. undersøgelserne 

vedr. en konfliktunderstøttelse som låneordning, og for den fornyede 

opkrævning af kontingent til konfliktfonden fra d. 1.1.2014.  

  

 Konfliktstrategier 

 Den er, som nævnt indledningsvis, svært at se at der i de aktuelle for-

handlinger om OK 15 på FOAs område, skulle være noget der peger i 

retning af konflikter, der kun omfatter FOA. Dette vil formodentlig også 

fremgå af drøftelserne om de aktuelle forhandlinger på strategimødet 

d. 4.2.2015. En evt. mere konkret konfliktstrategi alene for FOAs ved-

kommende, må bero på det eller de konflikttemaer, der måtte opstå i 

de kommende forhandlinger. Der er derimod grund til at rette en vis 

opmærksomhed mod lærer-/underviserområdet, hvor forhandlinger om 

OK 15 indebærer drøftelser om hvilken aftale, der kan afløse lovind-

grebet ved OK 13. Disse forhandlinger tegner til at blive vanskelige.  

 På HB-mødet vil der mundligt blive redegjort for overvejelserne vedr. 

lærer-/underviserområdet, herunder de orienteringer, der er modtaget 

fra LC. 

  

 Konfliktområder 
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 Afdelingerne er i mail af d. 21. januar 2015 blevet bedt om at igang-

sætte lokale diskussioner om udpegning af mulige konfliktområder, så 

forbundet samlet set er forberedt på at kunne afsende evt. strejkevar-

sel. I de lokale overvejelser må bl.a. indgå  

 Konfliktvarslet skal omfatte minimum 10-15 % af forbundets 

medlemmer, for at sikre at der ikke kan gøres formelle indsi-

gelser mod konfliktvarslets omfang, 

 Konflikten skal være mærkbar i de udpegede områder, 

 Konfliktens fordeling på sektorer og faggrupper, 

 Organisationsgrad, 

 Mulighederne for koordinering med andre organisationer inden-

for Forhandlingsfællesskabet, hvis strejkevarslet bliver afsendt i 

samarbejde med en eller flere af de øvrige organisationer i fæl-

lesskabet. 

 

 Forslag fra afdelingerne til hvilke konfliktområder, der skal udpeges, 

bedes, jf. mail til afdelingerne nævnt ovenfor, indsendt til forbundet d. 

20. februar 2015, med henblik på at HB efterfølgende har muligheden 

for godkende et evt. konfliktvarsel inden d. 1. marts 2015. 

  

 Økonomi: Ikke relevant på nuværende tidspunkt 

 

Finansiering: Ikke relevant på nuværende tidspunkt 

 

Arbejdsdeling: Den samlede konfliktstrategi og udpegningen af ende-

lige konfliktområder er et forbundsanliggende. Afdelingernes opgave er 

at udarbejde indstilling om udpegning af lokale konfliktområder.  

 

 PL indstiller konfliktscenarier, konfliktstrategier og konfliktområder 

drøftes.  

 

Bilag: - 

 

Beslutning: Dennis Kristensen indledte. En kort drøftelse fulgte – som HB tog til ef-

terretning.  

 

 

 

16.e  Urafstemning 2015 

I forlængelse af overenskomstforhandlingerne 2015, skal der afholdes 

urafstemning. Afstemning opdeles i stat, regioner og kommuner. 

Samtlige medlemmer, som skal stemme ved dette års overenskomst-

forhandling er identificeret. Privatansatte, som arbejder i henhold til til-

trædelsesoverenskomst samt privatansatte handicaphjælpere, der føl-

ger offentlig overenskomst deltager i urafstemningen på det kommu-

nale område.  Det foreslås at gå i retningen af øget elektronisk af-
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stemning, med målet fremover at gennemføre afstemningerne alene 

elektronisk.  

 

 Som ved de tidligere afstemninger vil Strålfors stå for sikkerheden ved 

afgivelse af stemme. 

  

 FOA ønsker at stemmeprocenten ved urafstemningen efter gennemført 

forhandling bliver højere end tidligere år. Erfaringer fra bl.a. HK, som 

er overgået til ren elektronisk viser en stigning på 16,9 procentpoint til 

en stemmeprocent over 50. Til sammenligning havde FOA en stemme-

procent ved seneste overenskomstforhandling på det offentlige område 

på ca. 30 %. En sidegevinst ved øget elektronisk afstemning er lavere 

samlede omkostningerne ved urafstemningen.  

 Vi konstaterer, at vi i dag har mailadresser og/eller tilgang til SMS på 

op mod 75 % af medlemmerne. For at øge dette tal yderligere, vil vi i 

løbet af januar måned i år starte en mindre kampagne for at promove-

rer den nye mulighed, som findes på FOA.dk, hvor medlemmerne selv 

kan gå ind og opdaterer sine informationer.  

 

 For at starte processen omkring øget elektronisk afstemning kan man 

overveje 2 modeller. 

 

 Alt. 1. 

 For medlemmer, som er registeret med mail adresse og/eller SMS, 

gennemføres urafstemningen alene elektronisk. For medlemmer hvor 

vi ikke har denne information udsendes stemmeseddel på traditionel 

vis. 

 I tilfælde hvor mail og/eller SMS ”bouncer”/ikke kan afleveres udsen-

des efterfølgende stemmeseddel på traditionel vis.   

 

 Alt. 2. 

Når urafstemningen åbnes, vil der i de første 5 dage kun være adgang 

til at stemme via elektroniske medier. Det vil sige via hjemmeside, 

mail og SMS. I forbindelse med dette gøres en større indsats for at 

motiverer medlemmerne til at afgive sin stemme elektronisk. Efter de 

5 dage konstaterer Strålfors, hvem som mangler at afgive sin stemme 

og til disse sendes en opfordring til at afgive sin stemme med traditio-

nelt brev samt stemmeseddel. 

 

 På hjemmeside, i mail og SMS vil link til relevant information om OK 

resultat findes, ligesom denne information vil blive sendt med brev til 

de medlemmer som ikke har mailadresse og/eller SMS registeret, eller 

hvis alt. 2 vælges, som ikke har afgivet deres stemme elektronisk. 

 

 Strålfors står for sikkerheden i forbindelse med afgivelse af stemme, 

og er gennemtestet blandt andet gennem andre forbund, og er velfun-

gerende.      

 

 

 PL indstiller at model 1 anvendes 

 

Bilag: Ingen. 

  

Beslutning: Dennis Kristensen indledte punktet. HB fulgte PLs indstilling om model 

1.  


