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1. Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen 

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

bundshuset. En særlig velkomst til Linda Andersen, som er valgt som 

ny formand for FOA Køge og HB-medlem. Dennis Kristensen oplyste, at 

HB-mødet 11. marts kan aflyses, hvis årsregnskaberne for 2014 kan 

behandles færdig på dette møde.  

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, herunder behandling af pkt. 5 Årsregn-

skaberne for 2014. Olaf Christensen foreslog pkt. 5 behandlet efter 

pkt. 6 Stillingtagen til OK 15. Forslaget blev forkastet af et flertal. 

Tidsplanen blev herefter godkendt. 

4. Godkendelse af referat fra hb-mødet 3. februar 2015 samt refe-

rat af virtuel afstemning i perioden 15.-26. januar 2015  

Referaterne blev godkendt.  
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5. Årsregnskaber 2014 

Der er udarbejdet internt regnskab for forbundet og eksterne regnska-

ber for a-kassen.  

 

 Forbundsregnskabet viser som forventet et bedre resultat end budget-

teret, nemlig et overskud på 46,9 mio inklusiv forbrug på formuefinan-

sierede poster.  Resultatet står overfor budgettets forventning om et 

underskud på 1,9 mio – eller med andre ord en forbedring på 48,8 

mio. 

 Medlemstallet er ikke faldet helt så voldsomt som ventet, men beslut-

ningen om at give gratis medlemskab til ARMY-modtagere medfører at 

der på trods heraf er 0,7 mio mindre i kontingentindtægter end forven-

tet. 

 

 I helt overordnede træk fordeler den store afvigelse sig således: 

   

 Merindtægter i øvrigt                7,5 mio      

 Mindre omkostninger                       12,8 mio 

 Finansielle poster               24,2 mio 

 Mindre afskrivninger                 2,7 mio 

 Mindre skat                  1,6 mio 

  

 Lidt mere detaljeret kan der peges på følgende på indtægtssiden: 

 Merindtægter i øvrigt modsvares i vid udstrækning af merudgif-

ter, f.eks. i forbindelse med bogsalg og afholdelse af konferen-

cer med deltagerbetaling. 

 De finansielle poster overstiger for 2. år i træk langt de budget-

terede forventninger og udgør således netto 42,5 mio mod 

budgettets 18,3 mio. Heraf er 23,8 mio urealiserede. Derudover 

er tilgodehavende renter, 7,5 mio, medregnet af skattemæssi-

ge årsager. Disse 7,5 mio vil ”mangle” i kommende års regn-

skaber. 

 

 Og på udgiftssiden: 

 

 Mødeomkostninger udgør 1,4 mio mindre end budget. 

 Forhandlingssager overstiger fortsat det budgetterede med 

1,4 mio, særligt p.g.a. 2 EU domstolssager 

 Konferencer, som har deres egne regnskaber og derfor ikke 

er optaget i det oprindelige budget, optræder med 2,4 mio, 

jf. ovenfor om øvrige indtægter. 

 Fagblad/kommunikation præsterer en samlet besparelse på 

1,6 mio. 

 Aktivitetspulje og formuebevillinger viser et mindreforbrug 

på i alt 4,8 mio, som må forventes at blive trukket på et se-

nere tidspunkt. 
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 Lønomkostninger viser en afvigelse på 2,5 mio. Afvigelsen 

ses ikke som en budgetoverskridelse, da der løbende er 

sket anvendelse af midler bl. a. fra formuefinansierede akti-

viteter. 

 Personaleuddannelse viser en besparelse på 0,8 mio. 

 Kontorhold viser en besparelse på 1,8 mio. 

 Den delvise udmeldelse af OAO vises under kontingentud-

gifter som et mindreforbrug på 3,5 mio. Besparelsen er dog 

delvis fordelt som udgifter på andre områder. 

 På IT området ses der besparelser, men midlerne forudsæt-

tes benyttet på et senere tidspunkt, jf. IT-kontraktens mu-

lighed for at ”spare op”.  

 Ejendomsomkostninger viser et mindreforbrug på 3,7 mio. 

Den væsentligste årsag er at forbundets husleje til strejke-

fonden svarer til diskontoen, som i 2014 er 0. 

 

 Egenkapital 558,8 mio. 

  

 AKUT-fondsmidler: Der er modtaget 8,3 mio mere end budgetlagt. Der 

arbejdes fortsat på en afdækning af afregningsgrundlaget med For-

handlingsfællesskabet med henblik på mere sikker budgetlægning i 

fremtiden. 

 

 Strejkefonden kommer ud med et overskud på 28,3 mio overfor det 

budgetlagte 12,7 mio, eller en samlet forbedring på 15,7 mio. 

 De væsentligste afvigelser: 

 Manglende husleje gr. lav diskonto           -3,7 mio 

 Ikke-budgetlagt strejkekontingent   17,3 mio 

 Finansielle poster (obligationsbaseret)   -1 mio 

  

 Egenkapital 1.102,5 mio. 

 

 Røsnæs kommer ud med et overskud på 0,1 mio mod budget 0 mio. 

Røsnæs’ husleje er som forbundets baseret på diskontoen. Såfremt 

diskontoen havde været positiv, ville resultatet for Røsnæs have været 

negativt. 

 

 A-kassen kommer overraskende ud med et overskud på 8,9 mio. Ten-

densen har i løbet af 2014 peget på et mindre underskud end budget, 

men ikke på overskud. 

  

 Afvigelserne kan overordnet fordeles således: 

 Uventede indtægter         7 mio 

 Mindreforbrug på lønomkostninger                                 5 mio 

 Mindreforbrug på adm.vederlag til forbundet              16,9 mio  

hvoraf en stor del svarer til ydelser/leverancer, som ikke er le-
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veret i 2014 og som må forventes leveret på et senere tids-

punkt. 

 

 Lidt mere detaljeret på indtægtssiden: 

 Langsommere fald i medlemstallet, merindtægt            0,5 mio 

 Refusion og renter, ferie/efterlønssagen indtægt           2,6 mio 

 Finansielle indægter, bedre afkast                                3,9 mio 

Og på udgiftssiden besparelser på: 

 Personaleuddannelse                                                   2,7 mio 

 Kontorhold                                                                 4,5 mio 

 IT                                                                              4,8 mio 

 Ejendomsomkostninger                                               2,2 mio 

 

 Alle revisionsprotokollater og påtegninger er uden forbehold. 

 

Indstilling: PL indstiller regnskaberne til HBs godkendelse 

 

Bilag: Regnskaber og revisionsprotokollater for forbund og a-kasse. 

 

Beslutning: Henning Brok fremlagde årsregnskaberne, ledsaget af powerpoints. 

Forbundets hovedbestyrelse godkendte enstemmigt forbundsregnska-

bet.  

A-kassens hovedbestyrelse godkendte enstemmigt a-kasseregnskab-

erne.  

 

Dirigenterne konstaterede, at HB-mødet 11. marts herefter kan afly-

ses. 

 

6. Stillingtagen til OK15 

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. 

 

Der er efterfølgende indgået forlig ved FOA-Fællesforhandlingerne om 

etablering af ny overenskomst for Velfærd og Service. Det samlede 

materiale herom er fremsendt via mail til hovedbestyrelsen 3. marts 

2015. Det samlede materiale om overenskomst for Velfærd og Service 

vil efter aftale blive grundigt gennemgået og drøftet ved hovedbesty-

relsesmødet. 

 

 

 Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt hovedbestyrelsen kan 

anbefale Forhandlingsfællesskabets forlig og den med KL indgåede 

Overenskomst for Velfærd og Service samt en identisk overenskomst 

for RLTN’s område til godkendelse ved urafstemningen blandt forbun-

dets medlemmer. 
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Økonomi: - 

 

Finansiering: - 

 

Indstilling: Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt hovedbe-

styrelsen kan anbefale Forhandlingsfællesskabets forlig og den med KL 

indgåede Overenskomst for Velfærd og Service samt en identisk over-

enskomst for RLTN’s område til godkendelse ved urafstemningen 

blandt forbundets medlemmer. 

 

Bilag: 

 Endelig forhandlingsprotokol, FOA Fælles 

Protokollat I – Ret og pligt til uddannelsesaftale 

Protokollat II – Vilkår under og efter uddannelse 

Protokollat III - Overgangsbestemmelser 

Protokollat IV – Supplerende aftale om vilkår for ansatte i fleksjob 

Protokollat V – Aftaler om nedgang i kontantløn 

Protokollat VI – Personlig løngaranti og overgangstrin 

Protokollat VII – Elever 

 

Overenskomst for Velfærd og Service 

Fagprotokollat 1 – Social- og sundhedspersonalet 

Fagprotokollat 2 - Dagplejere 

Fagprotokollat 3 – Pædagogmedhjælpere og pædagogiske ass. 

Fagprotokollat 4 – Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pæd.ass. 

Fagprotokollat 5 – Pædagogisk personale ved kommunale arb.pladser 

Fagprotokollat 6 – Erhvervsuddannede serviceass., rengøringstek.  

Fagprotokollat 7 – Teknisk service 

 

Beslutning: På opfordring fra dirigenterne besluttede hovedbestyrelsen, at punktet 

indledes med en teknisk gennemgang af resultatet af overenskomst-

fornyelserne – og derefter drøftes hovedbestyrelsens holdninger og 

stillingtagen til anbefaling af overenskomstfornyelserne.  

 

Dennis Kristensen redegjorde detaljeret for overenskomstforliget med 

KL og tilsvarende overenskomst på RLTN-området. Han ledsagede sit 

oplæg med powerpoints, som omdeltes i print i form af pjecen ”Én 

samlet overenskomst? – struktur og indhold”.  

Britt Petersen påpegede en uheldig tekst i dot 2 på den af slides’ene, 

som har et skoleskilt som illustration (Overgangsbestemmelser I) – og 

Dennis Kristensen og Jakob Bang bekræftede, at teksten var misfor-

ståelig. 

En lang debat fulgte.  
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Herunder fremlagde Jakob Sølvhøj et forslag til HB-beslutning, hvis 

overenskomstresultatet blev anbefalet af hovedbestyrelsen til godken-

delse ved urafstemning blandt medlemmerne:  

”Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere og lege-

pladsmedarbejdere har på deres nuværende overenskomster krav på 

en uddannelsesløn og pensionsbestemmelser, der er væsentligt bedre 

end vilkårene på voksenelevløn. Hovedbestyrelsen forpligter sig derfor 

på at sikre de pågældende grupper supplerende løn- og pensionsmidler 

fra en kompetence-/uddannelsesfond, så de som minimum oppebærer 

de samme løn- og pensionsforhold under den pædagogiske assistent-

uddannelse som efter de hidtidige overenskomster.” 

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.  

Undervejs i debatten besluttedes det at lukke talerlisten.  

Ved debattens afslutning sagde formanden, at hvis det samlede resul-

tat ikke kunne anbefales af hovedbestyrelsen, vil vi få en klassisk 

overenskomstfornyelse, hvor der blot mangler at blive sektorforhandlet 

om 0,40 %. Arbejdstidsaftalen forventes fastholdt og indgår i den en-

delige urafstemning.  

Dirigenterne foretog herefter afstemning, som efter anmodning fra 

Kenn Andreasen, i henhold til forretningsordenen, blev foretaget ved 

navneopråb.  

Afstemningen gav dette resultat: 

Disse 12 HB-medlemmer kunne anbefale overenskomstresultatet til 

godkendelse ved urafstemning blandt medlemmerne: 

Dennis Kristensen, Mona Striib, Ellen Pedersen, Marianne H. Christen-

sen, Inge-Lise Christensen, Gina Liisborg, Berit Jakobsen, Pia Nielsen, 

Karen Stæhr, Torben Hollmann, Tony Hansen og Ann Søgaard 

Disse 46 HB-medlemmer kunne ikke anbefale overenskomstresultatet 

til godkendelse ved urafstemning blandt medlemmerne: 

Inger Bolwinkel, Nanna Højlund, Joan Prahl, Charlotte Jacobsen, Lene 

Lindberg, Ken Petersson, Britt Petersen, Dorit Dühring, Mia Bendtsen, 

Frits Nielsen, Palle Nielsen, Linda Andersen, Anne Bjerregaard, Sigurd 

Gormsen, Jutta Larsen, Bodil Marker, Bo Viktor Jensen, Lissi Lund, Su-

sanne Johansen, Birthe Valentin, Maiken Madsen, Nina Skov-Lauridsen, 

Susan Bøg Nielsen, Camilla Pantel, Bent Poulsen, Ruth Nykjær, Frank 

Lundgren, Hanne Petersen, Ulla Gram, Kirsten N. Andersen, Birger 

Thomsen, Louise Nielsen, Kenn Andreasen, Anja Søe, Kristian Gaard-

søe, Jakob Sølvhøj, Birgitte Rasmussen, Olaf Christensen, Jytte Chri-

stensen, Jette Ohlsen, Jan Jensen, Reiner Burgwald, Jan Nonboe, Peter 

Ottosen, Thor Noe og Simone Rasmussen. 
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Ét HB-medlem undlod ved afstemningen at tage stilling til anbefaling af 

overenskomstresultatet til godkendelse ved urafstemning blandt med-

lemmerne: Peter Kvist Jørgensen. 

Det af Jakob Sølvhøj stillede forslag bortfaldt med resultatet af afstem-

ningen.  

Herefter erklærede dirigenten HB-mødet afsluttet.  


