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REFERAT  
 

Forbundet - Hovedbestyrelsen 
 
Dato: 08.12.2015 kl. 10:00 
Sted: Salen, 2. sal, forbundshuset Staunings Plads 
Arkivsag: 15/392581 

  
Tilstede:  Dennis Kristensen (), Mona Striib (), Inger Bolwinkel (), Joan Prahl (), Lene Lindberg (), 

Ken Patrick Petersson (), Ellen Pedersen (), Britt Petersen (), Dorit Dühring (), Mia V. 
Bendtsen (), Frits Tonni Nielsen (), Linda Andersen (), Anne Blak Bjerregaard (), Sigurd 
Gormsen (), Juttah Larsen (), Bodil Marker (), Bo Viktor Jensen (), Lissi Lund (deltog 
kun onsdag), Susanne Johannsen (), Birthe Valentin Nielsen (), Maiken Madsen (), 
Nina Skov-Lauridsen (), Susan Bøg Nielsen (),Bent Poulsen (), Ruth Nykjær (), Lone 
Snedker (), Frank Lundgren (), Lone Dybdal (), Marianne H. Christensen (), Carsten 
Haglund (), Inge-Lise Christensen (deltog kun tirsdag), Ulla Gram (),  Vibeke Pedersen 
(), Birger Thomsen (), Jens Nielsen (), Kenn Andreasen (), Anja Søe (), Kristian 
Gaardsøe (), Gina Liisborg (), Berit Jakobsen (), , Mogens Bech Madsen (), Birgitte 
Rasmussen (), Olaf Christensen (), Jytte Christensen (), Karen Stæhr (), Torben 
Klitmøller Hollmann (), Tony Hansen (), Jette Ohlsen (), Grethe Nielsen (), Ann 
Søgaard (), Reiner Burgwald (), Jan Nonboe (), Peter Ottosen (),Simone Rasmussen 
(deltog kun tirsdag), Mari-Ann Petersen () 

  
Fremmødte 
suppleanter: 

Pia Heidi Nielsen (kun tirsdag) i stedet for Steen Andersen, Pia Danielsson (kun 
tirsdag) i stedet for Lissi Lund, Irene Buus i stedet for Charlotte Jakobsen, Ida 
Sørensen (deltog kun onsdag) i stedet for Ruth Nykjær, Inge Jensen Pedersen deltog i 
stedet for Kirsten Normann Andersen, Tanja Lauenborg (deltog kun onsdag) i stedet 
for Simone Rasmussen 

  
Ikke tilstede:  Gitte Damm, Gitte Paulsen Mikkelsen, Malene Nygård Laursen, Sascha Madsen, 

Steen Andersen, Charlotte Jacobsen, Kenn Andreasen, Ruth Nykjær, Kirsten 
Normann Andersen 
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1/15 Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 1/15 

 
 

Indledning: Forbundsformanden byder velkommen og gennemgår afbud mv. 

 

 
 
 
Mødebehandling 
Dennis Kristensen bød velkommen til HB-mødet, som blev holdt i forbundshuset. En særlig velkomst 
til Mari-Ann Petersen, nyt HB-medlem fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen.  
 
Beslutning  
 
[Gem]  
 
 

2/15 Valg af dirigenter 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 2/15 

 
 

Indledning: Der vælges dirigenter til at lede mødet, jf. hovedbestyrelsens 

forretningsorden. 

 

Indstilling: Til godkendelse 

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Henning Brok og Jens Peter Ernst-Lyngbye var dirigenter. 
 
[Gem]  
 
 

3/15 Godkendelse af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 3/15 
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Indledning: Behandling af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet. 

 

 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 

Bilag: Dagorden med tidsplan. 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Dagsordenen blev godkendt. Tidsplanen blev godkendt.  
Efterfølgende blev dog pkt. 10 behandlet før pkt. 7, pkt. 18 behandlet før pkt. 15 og punkterne 24 og 
25 blev behandlet før pkt. 22 og 23. Pkt. 22 og 23 blev behandlet sammen.  
[Gem]  
 
 

4/15 Godkendelse af referat fra møde 19.-20. oktober samt 9. november 2015 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 4/15 

 
 

Indledning: Referater fra hb-møderne den 19.-20. oktober samt 9. november er udsendt. 

 

Sag: Olaf Christensen har bemærkninger til referatet fra 19.-20. oktober 2015 

punkt 5:  
”Jeg har følgende bemærkninger til referatets punkt 5, dot 

 Besparelser på advokatudgifter m.v. til forhandlings- og 
arbejdsskadesager i takt med at fortsat flere sager insources til det interne 
advokatkontor, 0,5 mio.  

 
I forbindelse med besparelserne på advokatudgifter tilkendegav Olaf 

Christensen om at få oplyst hvilke konkrete vurderinger der ligger til grund 
for insourcingen, herunder blandt andet: 

 Efter hvilke kriterier er insourcingen foretaget og tænkes foretaget 
fremover ? 

 Hvordan udvælges sagerne og drejer det sig om særlige sagstyper ? 

 Hvorfor og efter hvilke kriterier er nyt advokatfirma inddraget i 
behandlingen af arbejdsskadesager ? 

 En løbende vurdering af resultateffekten ved insourcingen og brug af nyt 
advokatfirma. 

 
Dennis tilkendegav at en sådan vurdering vil blive givet og erfaringerne 
behandlet løbende. 
 
Denne detaljeringsgrad af et referat er selvfølgelig ikke altid nødvendig, men 
lige præcis her vil jeg gerne have det, da advokatbrug har været og 



 5  

formodentlig vil være en løbende tilbagevendende diskussion og jeg vil gerne 
sikre mig at HB kan deltage kvalificeret i denne diskussion og være med til at 
vurdere resultateffekten.” 
 

Indstilling: Referaterne er til godkendelse. 

 

 

Bilag: Referater er udsendt 27. oktober og 10. november 2015.  

HB’s opfølgningsliste er vedlagt. 
 
 

Mødebehandling 
 
Beslutning  
Olaf Christensens kommentar til referatet vil blive komprimeret lidt og indsat i referatet.  
 
[Gem]  
 
 

5/15 Konstituering af forbundssekretærer 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 5/15 

 
 

Indledning: Hovedbestyrelsen besluttede på sit ekstraordinære møde mandag den 

9.november at HB-mødet i december skal foretage konstituering på de to 

vakante forbundssekretærposter. Fristen til opstilling af kandidater blev med 

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

den 23.november. 

 

 Den 23.november kl.11.00 havde følgende meldt deres kandidatur: 

 

 Joan Prahl, afdelingsformand, FOA-Bornholm 

 Berit Jakobsen, Næstformand i Kost- og Servicesektoren 

 Ken P. Peterson, afdelingsformand, FOA 1 

 

Sag: Forbundets love indeholder et skærpet flertalskrav som forudsætning for, at 

hovedbestyrelsen gennem konstituering kan ”overtage” kongressens opgave 

med valg af forbundssekretærer.  

 

 Med baggrund i den eksterne juridiske redegørelse, der lå til grund for 

dirigenternes gennemførelse af konstitueringen efter Peter Kvist Jørgensens 

fratrædelse i februar 2015, gennemføres mødepunktet ud fra samme og 

følgende forudsætninger, dog således at der ved første afstemning kan 

afgives to stemmer ud af de tre opstillede kandidater. 

 

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

blanke. 
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 Opnår ingen af kandidaterne de fornødne ¾ udskilles den kandidat 

med det laveste stemmetal. Ved en ny afstemning afdækkes det 

hvorvidt den tilbageværende kandidat har de fornødne ¾. 

 

 Afstemningerne vil være skriftlige. 

 

 Efter punktets indledning får HB mulighed for at drøfte proceduren, 

herefter får kandidaterne mulighed for en kort præsentationstale, 

hvorefter afstemningen påbegyndes.  

 
Konstituering og stillingtagen til PL’s sammensætning. 

 
På HB-mødet i november spurgte Marianne Højlund, FOA Herning, hvorfor 
Politisk Ledelse ikke har fremlagt det lovede papir omkring dilemmaer, som 
kom frem i debatten på hovedbestyrelsesmødet i juni 2014. Som 
forbundsformanden nævnte på HB-mødet, så har Nanna Højlunds og Ulla 
Warmings afgang ikke været ventet, hvorfor Politisk Ledelse ikke på den 
baggrund, har kunnet udarbejde notatet.  
Ydermere vedtog HB på sit møde i december 2014, at adskille stillingtagen til 
genbesættelse af forbundssekretærposten efter Peter Kvist Jørgensen fra 
debatten om PL’s sammensætning. Af sagen til HB i december 2014 fremgår 
bl.a.: 
 
”…PL’s konklusion om at adskille emnet politisk ledelses sammensætning som 
følge af kongressens vedtagelse af forslaget fra FOA Herning, fra HB’s 
stillingtagen til forbundssekretærposten efter Peter Kvist Jørgensens 
fratrædelse indebærer, at HB’s diskussion af kongrespålægget bliver en del af 
de forestående kongresforberedelser af kongressen i 2016, der forventes at 
påbegynde ultimo 2015…” 
 

 Det blev på HB-mødet ydermere fremhævet, at afdelingsformændene i 
Region Midt fremlagde notatet ”Alle mand på dæk” på HB-mødet i december 
2014. Det skal i den forbindelse understreges, at dirigenterne på mødet 
dengang konstaterede, at forslaget ikke blev betragtet som et 
ændringsforslag til PL’s indstilling. Notatet betragtes som et indlæg i den 
debat HB skal have frem mod kongressen i 2016. Som det fremgår ovenfor, 
var det i december 2014 vurderingen, at disse drøftelser skulle påbegynde 
ultimo 2015, altså på HB-mødet i december i år. På baggrund af den seneste 
udvikling og med HB’s beslutning om at foretage konstituering på HB-mødet i 
december, er det imidlertid vurderingen og anbefalingen, at HB tidligst på 
sidst møde i februar påbegynder drøftelserne af PL’s sammensætning med 
henblik på stillingtagen i forbindelse med kongressen i 2016. 

 

 

Indstilling: PL indstiller til HB, at konstituering af forbundssekretærer sker ud fra de 

beskrevne forudsætninger. 

 

 

Bilag: Mail fra de tre kandidater 
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Mødebehandling 
Henning Brok redegjorde for forløbet af konstitueringspunktet, hvorefter de tre kandidater 
præsenterede deres kandidaturer.   
 
Beslutning  
Ved første afstemning blev der afgivet 54 stemmer. Joan Prahl opnåede 41 stemmer, Berit Jakobsen 
opnåede 12 stemmer og Ken Petersson opnåede 28 stemmer. Joan Prahl var således - med over ¾ af 
stemmerne – konstitueret som forbundssekretær i resten af kongresperioden. 
Berit Jakobsen udgik, med laveste stemmetal. 
 
Ved den efterfølgende afstemning, om konstituering af Ken Petersson, blev der afgivet 57 stemmer. 
Ken Petersson opnåede – med 36 stemmer for, 18 imod og 3 undlod – ikke det krævede flertal på 
mindst ¾ af stemmerne.  
Den ene forbundssekretærpost er således stadig vakant.  
 
På næste HB-møde vil et punkt blive sat på dagsordenen om eventuel afholdelse af ekstraordinær 
kongres om valg af forbundssekretær for resten af kongresperioden. 
 
[Gem]  
 
 

6/15 Opfølgning på LO-kongressen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 6/15 

 
 

Indledning: Hovedbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af handleplanen for 2015 

besluttet at HB mødet i december følger op på LO-kongressen 25.-27.oktober 

 

Sag: Allerede under LO kongressen var der i FOA delegationen tilfredshed med 

FOAs indsats i forhold til bl.a. ændringer i målprogrammet og de forskellige 

indlæg på kongressen. 

Derudover bliver der på baggrund af FOAs arbejde med lønvilkår for LOs 

valgte, iværksat en proces der skal afklare de samlede vilkår for valgte i LO. 

 

Det var endvidere en enstemmig LO kongres, der bakkede op om 

bestræbelserne på, at undersøge mulighederne for at danne en ny 

hovedorganisation. Efterfølgende har FTFs kongres ligeledes enstemmigt 

bakket op om samarbejdets perspektiver. 

 

 FOA har efter LO kongressen ind suppleret Karen Stæhr og Mogens Bech 

Madsen til LO’s hovedbestyrelse. FOA repræsentation i LO’s HB og i LO 

udvalg behandles igen i forbindelse med at PL indgår ny konstitutionsaftale.  

 

 

Indstilling: Politisk Ledelse indstiller sagen HBs drøftelse. 
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Bilag: - 
 
 

Mødebehandling 
Dennis Kristensen indledte punktet og redegjorde for udviklingen i LOs politiske ledelse og i LO-huset 
siden kongressen. Oversigt over LO-ledelsens konstituering er vedlagt referatet. HB drøftede dette og 
kongressens forløb.  
 
Beslutning  
HB tog orientering og drøftelse til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

7/15 Medlemstilfredshedsundersøgelse 2015 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 7/15 

 
 

Indledning: I sagen gives der en kort status for den nyligt gennemførte 

medlemstilfredshedsundersøgelse blandt FOAs medlemmer. HB besluttede 

på sit møde i februar 2015 at bevilge 750.000 kr. til gennemførelse af 

undersøgelsen.  

 

Sag: I efteråret 2015 har alle FOAs medlemmer haft mulighed for at deltage i 

undersøgelsen. Knapt 33.000 medlemmer har gennemført undersøgelsen 

fuldt ud. 

 

Det er analysebureauet Epinion, der har gennemført undersøgelsen for FOA – 

valgt på baggrund af tilbud fra fire bureauer. Ud over den generelle 

undersøgelse med spørgsmål om den samlede tilfredshed med FOA, service, 

information, FOAs resultater mv. har alle afdelinger og de fire sektorer haft 

mulighed for at få højst 5 egne spørgsmål med i undersøgelsen. 34 afdelinger 

og alle 4 sektorer benyttede sig af denne mulighed. 

Fredag den 4. december 2015 modtager afdelingsformændene en rapport 

med svarene fra afdelingens erhvervsaktive medlemmer. 

Afdelingsrapporterne lægges på FOA Net under POLITIK & INDSATSER, 

Undersøgelser & analyser, Afdelingsundersøgelser, med mindre en afdeling 

senest 15. december 2015 meddeler FOA Kampagne og Analyse, at 

afdelingens rapport ikke må gøres tilgængelig på denne måde. 

Hovedrapporten foreligger efter mødet i hovedbestyrelsen, den udsendes og 

gøres tilgængelig på foa.dk og FOA Net. 

  

På ét af de første møder i 2016 vil hovedbestyrelsen få lejlighed til at tage 

stilling til, om medlemstilfredshedsundersøgelsen evt. skal gentages inden 

kongressen i november 2016. 
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Arbejdsdeling: Epinion udarbejder en hovedrapport til opfølgning på forbundsniveau, 

afdelingsrapporter til afdelingernes lokale opfølgning samt fire 

sektorrapporter. Forbundet tilbyder procesbistand efter gældende regler til 

afdelingernes opfølgning på svarene fra deres medlemmer.  

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller, at hovedbestyrelsen præsenteres for 

hovedresultaterne og indleder sine drøftelser af disse.  

 

Bilag: Ingen 
 
 
Mødebehandling 

Mona Striib indledte punktet. Et firesiders notat ”Hovedkonklusioner - uddrag af hovedrapport fra 
Epinion” omdeltes til HB. Inge Frölich FOA Kampagne og Analyse redegjorde for undersøgelsen, som 
Epinions seniorkonsulent Rie Schmidt Knudsen herefter gennemgik detaljeret, ledsaget af 
powerpoints, som omdeltes i print til HB. Undersøgelsens hovedresultater er udsendt pr. mail til 
afdelingerne. 

Inge Frölich fortalte om FOA Kampagne og Analyses overvejelser ifm undersøgelsen og dens 
resultater.  Opfordrede afdelingerne til at anvende de lokale resultater i det faglige arbejde. Belyste 
enkeltemner fra undersøgelsen ved hjælp af powerpoints.  

HB drøftede forskellige elementer fra undersøgelsen. 
 
Beslutning  

Undersøgelsens respondenters forskellige kommentarer til afdelingerne udsendes snarest til de 
enkelte afdelinger og skal behandles med nænsomhed.  
Hvis afdelingsrapport ikke ønskes opslået på FOAnet, skal det meddeles inden 15. december.  
HB tog drøftelsen til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

8/15 Status på servicestrategi og serviceløfter 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 8/15 

 
 

Indledning: HB nedsatte i februar 2015 en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et bud på 

en servicestrategi for FOA samt et oplæg til fremtidens serviceløfter. 

 

Til dette møde giver arbejdsgruppen en status på deres arbejde hidtil og 

lægger op til en åben drøftelse. 

Den endelige indstilling fra arbejdsgruppen til HB kommer i april 2016. 

 

Sag: HB har givet arbejdsgruppen i opdrag at udforme en servicestrategi og ud fra 

servicestrategien give et bud på fremtidens serviceløfter. Det fremgår af 

kommissoriet, at medlemsperspektivet skal være i højsædet. HB har også 
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pålagt  

arbejdsgruppen at udfordre organisationen. 

 

HB vedtog dertil i juni 2015 en brandingplatform for FOA. Arbejdsgruppen 

har lagt sit arbejde i forlængelse af denne ud fra devisen: vi skal leve op til 

det, vi 

lover.  Arbejdsgruppen har især arbejdet med udgangspunkt i sloganet  

”Sammen gør vi forskellen” og de tre værdier ”handlekraftig, inspirerende og 

hjælpsom”. Dertil har de lagt vægt på medlemmernes oplevelse af 

fællesskab. 

 

Arbejdsgruppen har mødtes fire gange og har på møderne drøftet 

udfordringer, overordnet retning samt de mange mulige veje at nå dertil. 

 

Arbejdsgruppen vil på sine kommende møder inddrage den medlemsunder-

søgelse, der bliver fremlagt på dette HB-møde. Undersøgelsen vil blandt 

andet  

blive brugt til at prioritere i arbejdsgruppens forslag. 

 

Servicestrategi med fire temaer 

Arbejdsgruppen har struktureret deres arbejde i fire temaer: 

 Ydelser til alle 

 Fællesskabets resultater 

 Serviceoplevelsen  

 Tilstedeværelse 

 

 Arbejdsgruppen vil på HB-mødet fremlægge sine foreløbige overvejelser i  

forhold til disse fire områder.  

  

Serviceløfter 

 Arbejdsgruppen har haft sin første korte drøftelse af serviceløfterne. 

Umiddelbart tegner der sig et billede af, at serviceløfterne er et nyttigt 

redskab for os som organisation. De understøtter vores fælles forpligtigelse 

over for medlemmerne og vi bruger dem til at tilrettelægge vores arbejde. 

  

Alligevel har de i deres nuværende form udtjent deres funktion. Fremtidens 

serviceløfter må derfor forventes dels at skulle hedde noget andet og dels at 

have en anden udformning. 

  

 Kongresbeslutninger fra 2013 

En række af kongresbeslutningerne fra ”2015 – Medlemmernes FOA” om 

Faglig service og kvalitet er relevante for arbejdsgruppens arbejde. Her 

gennemgås dem, der træder mest frem i forhold til arbejdsgruppens 

foreløbige drøftelser. 

 

 Kongresbeslutningerne lægger i kortform op til: 
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1. At der skelnes mellem individuelle og kollektive serviceløfter. 

2. At der arbejdes med serviceløfterne på en mere dynamisk måde. 

3. At der udarbejdes en strategi for, hvordan vi møder medlemmerne og 

yder service på en måde, som medlemmerne oplever som nyttig og af høj 

kvalitet. 

4.  At der tages stilling til resurser, arbejdsdeling og kerneydelser. 

 

Ud fra de foreløbige drøftelser i arbejdsgruppen kan det siges, at der er lagt 

op til en gentænkning af koblingen mellem det individuelle og det kollektive.  

 

Servicestrategien skal ifølge kommissoriet være en grundsten til at sikre, at vi 

som organisation øger vores evne til at tilpasse os forandringer og 

forskelligheder i ønsker til service. Arbejdsgruppen har blandt andet drøftet, 

at vi skal kunne tilpasse os både forandringer i samfundet og til 

medlemmernes ønsker. Samtidig skal vi være relevante for medlemmerne, 

uanset hvor de er i deres arbejdsliv.  

 

Medlemmernes oplevelse af service går på tværs af de fire områder i 

strategien, men er også løftet ud som et indsatsområde for sig. Det er 

baseret på en forståelse af, at serviceoplevelsen og kvaliteten hænger 

uforeneligt sammen - set i et medlemsperspektiv.   

 

Stillingtagen til resurser, arbejdsdeling og kerneydelser påhviler HB i 

forlængelse af arbejdsgruppens arbejde. De centrale elementer, i 

arbejdsgruppens foreløbige diskussion om strategien, handler om 

nødvendigheden af, at vi opbygger og forstærker den gensidige 

hjælpsomhed, tillid og vores fælles handlekraft som en forudsætning for den 

gode service.  

Involvering af organisationen/regionale møder  

Kommissoriet pålægger arbejdsgruppen at involvere organisationen mest 

muligt i udarbejdelsen af strategien og fremtidens løfter. Arbejdsgruppen har 

derfor overvejet, om den skulle indkalde til regionale møder med deltagelse 

af afdelingsbestyrelserne. Sådanne regionale møder giver en bred 

inddragelse af organisationen, men er samtidig meget resursekrævende. 

Møderne vil primært  

skulle gennemføres i februar 2016. HB bedes forholde sig til denne mulighed. 

 

Økonomi: Der er allerede afsat midler til projektet. 

 

Finansiering: Formuen /2015-midler er allerede afsat. 

 

Arbejdsdeling: Der deltager 5 afdelings-repræsentanter og 6 tillidsvalgte i arbejdsgruppen. 

Dertil deltager Mona Striib og tre fra forbundshuset. Arbejdsgruppen 

betjenes af forbundshuset. 
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Indstilling: HB tager status til efterretning og giver input til arbejdsgruppens videre 

arbejde. 

 

Bilag: Arbejdsgruppens kommissorium 

  
 
 
Mødebehandling 

Mona Striib præsenterede Irene, Lars, Anette og Louise fra den HB-nedsatte arbejdsgruppe og 
redegjorde for den foreløbige status på arbejdet, ledsaget af powerpoints, som omdeltes til HB i 
print.  

Lars fortalte om arbejdsgruppens arbejdsmåde, ledsaget af powerpoints.  

Annette og Louise talte om bl.a. tilstedeværelse/adgangen til afdelingerne og hvordan medlemmerne 
oplever det, ledsaget af powerpoints. 

Mona Striib lagde op til en efterfølgende bordrunde med diskussion af arbejdsgruppens foreløbige 
arbejde.  

Beslutning  

HB fandt det ikke hensigtsmæssigt at afholde de foreslåede regionale møder forud for HB’s 
behandling i april måned. 
HB tog orientering og drøftelse til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

9/15 Forberedelse OK18, vision for uddannelse 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 9/15 

 
 

Indledning: I forlængelse af evalueringen af OK15 fastlagde hovedbestyrelsen i august 

2015, at der på HB-mødet i december 2015 skal ske en drøftelse af en samlet, 

fælles strategi for uddannelse gennem overenskomsterne. 

 

Sag: OK15 resulterede i en række konkrete tiltag vedrørende uddannelse og 

kompetenceudvikling, som skal realiseres i løbet af denne 

overenskomstperiode. Dels skal der udvikles erhvervsuddannelser til nogle af 

de hidtil ufaglærte områder, og dels er der afsat midler til projektet ”Fra 

ufaglært til faglært, som skal understøtte, at ufaglærte på FOAs 

overenskomster gennemfører en erhvervsrettet uddannelse. 

 

Debatten i forbindelse med OK15 om ret og pligt til uddannelse, medfører at 

HB må drøfte om det er et fællesmål, at alle på FOAs overenskomster skal 

være faglærte, og at man i forlængelse heraf kun er ufaglært i en overgang. 

Således at der systematisk igennem overenskomsterne arbejdes med at opnå 

målsætningen om, at alle der arbejder på FOAs overenskomst områder skal 

have en relevant og kompetencegivende uddannelse på faglært niveau. 
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 Det skal derfor drøftes hvordan FOA i forhold til strategien ift. uddannelse og 

overenskomst bedst forbereder sig i perioden frem mod OK18.   

 

En fælles uddannelsespolitisk strategi i forhold til ret og pligt for 

overenskomstforhandlingerne i 2018 skal være afsættet for en fælles indsats, 

der fastlægger perspektiver og tempo for uddannelsesret og -pligt indenfor 

de enkelte faggruppeområder. 

 

Som forberedelse til OK18 kan følgende igangsættes: 

 Fastlæggelse af samlet uddannelsesstrategi for FOAs faggrupper 

 Strategi for ufaglærtes mulighed for at opnå faglært niveau, på de 

områder hvor der allerede findes uddannelse på faglært niveau  

 Hvilke ansættelsesretslige følger skal der tages hånd om, herunder 

vilkår i en kortere eller længere overgangsfase 

 Kompetencefondene tænkes ind i en samlet strategi 

 

Arbejdsdeling: Forbundet 

 

Indstilling: PL indstiller at Hovedbestyrelsen drøfter forberedelserne til OK18 på 

uddannelsesområdet, herunder mulighederne for at fastlægge en fælles 

strategi for ret og pligt til uddannelse.  

 

 
 
 
Mødebehandling 

Dennis Kristensen indledte punktet. En længere drøftelse fulgte. 
 
Beslutning  

HB besluttede, at der arbejdes videre med en fælles strategi for ret og pligt til uddannelse, samt at 
der til næste møde arbejdes med tidsplan, emneoversigt og en analyse af, hvad der skal afklares med 
henblik på en fælles strategi.  

[Gem]  
 
 

10/15 Trepartsdrøftelserne 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 10/15 

 
 

Indledning: Med udgangspunkt i Hovedbestyrelsens drøftelse af trepart i oktober er der 

arbejdet videre med de temaer, som FOA skal forsøge at rejse i de 

kommende trepartsdrøftelser.   

 

Sag: Efter Hovedbestyrelsens drøftelse af trepart i oktober er det blevet forsøgt at 

spidse FOAs forslag mere til. Der er således blevet luget ud i nogle af 
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forslagene, og de er blevet beskrevet mere tydeligt i vedlagte bilag. 

Regeringen har lagt en ramme om de kommende trepartsdrøftelser, som er 

ret snæver og handler om den danske konkurrenceevne. Der skal således 

arbejdes målrettet med FOAs forslag, hvis de skal have en chance for at 

komme på bordpladen i de kommende drøftelser. 

 

 Regeringen har endvidere tilkendegivet, at den forestiller sig en form for 

løbende trepartsdrøftelser i de kommende år med aftaler indgået undervejs. 

Regeringen har endnu ikke indbudt til de første drøftelser, men det forventes 

at ske i starten af det nye år. Regeringen har peget på uddannelse, som det 

første tema, der skal drøftes. FOA skal forsøge at få rejst sine forslag tidligt i 

processen, således at de kan rejses gennem LO og eventuelt også i 

offentligheden.  

 

Regeringen har peget på følgende temaer:  

 Danske virksomheders konkurrenceevne 

 Uddannelse 

 Flytte flere fra offentlig forsørgelse til job 

 Sikre, at det danske arbejdsmarked kan håndtere udenlandsk 

arbejdskraft 

 

Det er endnu uklart, om og i givet fald hvornår regeringen vil invitere de 

offentligt ansattes organisationer til forberedende drøftelser i lighed med 

drøftelserne med de privat ansattes organisationer. 

 

I bilaget peges der på forslag, som FOA skal forsøge at få ind i 

trepartsdrøftelserne. De fleste forslag er forsøgt placeret under regeringens 

overskrifter, men der peges også på forslag vedrørende arbejdsmiljø, 

tillidsdagsordenen og flexibel tilbagetrækning. Derudover har regeringen 

nævnt integration og under Folkemødet på Bornholm har statsministeren 

tidligere også nævnt pension som et muligt emne. 

Forbundet har som opfølgning på Ulighedsindsatsen bl.a. arbejdet på 

forslaget om flexibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet afhængigt af 

jobdebut, jobbelastning og levetid.  

  

  FOAs forslag:  

 Afdækning af den offentlige velfærds betydning for den private 

konkurrenceevne 

 Uddannelsesdækning af offentlig service og velfærd 

 Efteruddannelse,  

 Dimensionering  

 Revitalisering af jobrotationsordningen  

 Sporskifte  

 Bedre branchejobmatch  

 Styrkelse af eksisterende ordninger om bl.a. seniorførtidspension og 

revalidering  
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 Snitflader mellem ressourceforløb, føp og fleksjob skal afklares  

 Obligatoriske arbejdsklausuler ved kommuners og regioners indkøb 

 Krav til leverandører og tilbudsgivere om arbejdsmiljøforhold  

 Partnerskaber om tillid 

 Et effektivt Arbejdstilsyn 

 Styrket indsats ved alenearbejde 

 Arbejdsmiljøuddannelse af ledere  

 Arbejdsmiljørådgivning 

 Styrkelse af indsatsen for hygiejne i offentlige institutioner 

 Skabelse af fleksibel tilbagetrækning 

 Samspilsproblemer ift. pension  

  

 Der er ikke taget stilling til, hvilken ”betaling” regeringen vil forsøge at rejse 

som modkrav i de kommende drøftelser. Der er dog ingen tvivl om, at 

situationen i dag er en anden end under den tidligere succesfulde 

trepartsaftale i 2007, hvilket kan være med til at komplicere de kommende 

drøftelser. 

 

Økonomi: - 

 

Finansiering: - 

 

Arbejdsdeling: - 

 

 

Indstilling: Det indstilles, at HB drøfter forslagene og godkender, at FOA arbejder videre 

med de nævnte forslag og forsøger at få dem rejst i de kommende 

trepartsdrøftelser. 

 

 

Bilag: FOAs input til trepartsdrøftelserne 
 
 
Mødebehandling 

Sagsfremstilling og indstilling var eftersendt til HB. Dennis Kristensen redegjorde for forslagene, som 
efterfølgende blev drøftet. Muligheden for indførelse af indslusningsløn til flygtninge med 
arbejdstilladelse via lovgivning eller overenskomst blev drøftet. Prioritering af forslagene findes 
vanskelig, så længe præmisserne for trepartsforhandlinger er ukendt.  
 
Beslutning  

HB godkendte indstillingen.  
 
[Gem]  
 
 

11/15 Trykning af lønmagasin 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
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1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 11/15 

 
 

Indledning: På HB-mødet den 19. oktober blev budgetforslaget for 2016 godkendt. 

Blandt besparelsesforslagene var forslaget om udelukkende at udgive 

lønmagasinet online frem for som i dag at trykke og udsende det sammen 

med Fagbladet FOA. 

 
Sag: Det blev besluttet at udskyde en endelig stillingtagen til forslaget om 

lønmagasin til HB-mødet i december. Dette HB-møde ligger dog efter den 

frist, der gælder for bestilling af papir til udgivelse af trykt lønmagasin 

sammen første nummer af Fagbladet FOA i 2016. 

Det er derfor, at de gældende beslutninger om et trykt og omdelt lønmagasin 

følges, således at der med Fagbladet FOA primo februar 2016 udsendes et 

lønmagasin med januar- og april- lønreguleringerne. Der er pt. ikke 

budgetteret med denne udgivelse, der med sine 44-48 sider anslås at koste i 

omegnen af 0,5 mio. kr. Der vil derfor blive tale om en budgetoverskridelse, 

som drøftes ved en senere evt. budgetrevision.   

Der er ikke taget stilling til tryk og distribution af det lønmagasin, der 

indeholder oktober-lønreguleringerne.  

Det overvejes løbende, hvordan forbundet kan forbedre adgangen til 

oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår. Blandt ønskerne er en læsevenlig, 

digital og mobil løsning. Der stiles efter, at et bud på en digital løsning kan 

præsenteres for HB i løbet af 2016, og at denne løsning ville kunne indgå i 

overvejelserne om at udgive af et trykt og omdelt lønmagasin i oktober. 

 

 

Økonomi: Forventet udgift på kr. 500.000  

 

Finansiering: Budgetoverskridelse, som behandles ved evt. senere budgetrevision 

 

Arbejdsdeling: - 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller punktet til HB’s orientering 

 

 

Bilag: - 
 
 

Mødebehandling 
Dennis Kristensen indledte punktet. 
 
Beslutning  
Det kommende lønmagasin trykkes som vanligt. HB tog orienteringen til efterretning.  

 
[Gem]  
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12/15 Forslag til HB/PL forretningsorden 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 12/15 

 
 

Indledning: På hb-mødet i oktober 2015 blev budgettet for 2016 behandlet. Budgettet 

nødvendiggør bl.a. ændringer i antal hb-møder og derved også ændringer i 

forretningsordenen.  

 

Sag: Vedlagt er udarbejdet forslag til HB og PL forretningsorden. Der er ændret i 

§5 om afholdelse af møder. Forslag til ændringer fremgår af bilaget. Politisk 

ledelse fastsætter selv sin forretningsorden, men denne fremlægges for HB til 

orientering.  

 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller punktet til godkendelse. 

 

 

Bilag: Forslag til ny forretningsorden.  
 
 

Mødebehandling 
Henning Brok fremlagde PLs ændringsforslag til forretningsordenen. HBs mødehyppighed og 
varighed blev drøftet.  
 
Beslutning  
Forslag til ændring af § 5 blev trukket tilbage. Forslag til ændring af § 16 blev godkendt.  
Forretningsordenens bestemmelse i § 1, stk. 1.2 sættes til drøftelse på et kommende HB-møde.  
 
[Gem]  
 
 

13/15 Hold sammen på Danmark 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 13/15 

 
 

Indledning: Finansministeriet styrer i dag benhårdt at offentlig økonomi – centralt, 

regionalt og lokalt. Udviklingen går den gale vej. Hvis vi troede at New Public 

Management var under udfasning, så er det ikke tilfældet. Svaret har 

tværtimod været mere regnearksstyrtet management og mere 

konkurrencestat. Nye arbejdsudbudsmodeller er indført. Der er en historisk 

stram styring via budgetlove, stramme kommuneaftaler og f. eks. det nye 

”privatlønsværn” i overenskomsterne. Senest indføres der med finansloven 
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et ”omprioriteringsbidrag”, der sætter både kommunal velfærd og 

kommunalt selvstyre under nyt kraftigt pres. 

 

Sag: FOA har haft en vedvarende ambition om at synliggøre udviklingen og om 

muligt træde op mod den. Det gøres i denne sag ved to konkrete forslag: 

1. En ny aktivering af den såkaldte velfærdsalliance, hvor vi tidligere 

under overskriften ” Hold sammen på Danmark” har arbejdet 

sammen med DLF, BUPL, HK-Kommunal og socialrådgiverne om 

velfærdsudfordringerne i den offentlige sektor. 

2. Støtte til et nyt phd-projekt, der har til hensigt at sætte 

spørgsmålstegn til arbejdsudbudsteorien, som har været 

dominerende ved al arbejdsmarkedslovgivning siden 

dagpengereformen i 2010. Arbejdsudbudsteorien er hverken 

videnskabelig eller empirisk bekræftet. Alligevel er den nu indbygget i 

alle økonomiske modeller, hvilket har været voldsomt kritiseret – 

bl.a. af tidligere finansminister Mogens Lykketoft og professor Ove 

Kaj Pedersen. 

I Hold-sammen-på-Danmark-arbejdet er det tidligere besluttet at oprette en 

lille sekretariatsfunktion, som kan koordinere løbende arbejde. Hensigten er, 

at arbejder vi mere og bedre sammen, så har vi både større styrke og større 

legitimitet. Sekretariatet er endnu ikke oprettet. Meningen er nu, at bygge et 

samarbejde oven på det løbende arbejde om en indsats mod 

omprioriteringsbidraget. I forbindelse med den aktuelle debat om 

omprioriteringsbidraget har vi i fællesskab ageret med debatindlæg og 

aktiviteter på sociale medier (bl.a. er gruppen Velfærdsflertallet oprettet på 

Facebook). I skrivende stund kendes ikke det konkrete ændringsforslag til 

budgetloven (som vil være grundlaget for omprioriteringsbidraget). Men vi 

forventer en blivende indsats mod omprioriteringsbidraget med både 

aktiviteter og kampagnelignende tiltag. 

 

Phd-projektet tænkes igangsat i begyndelsen af 2016, og vil løbe i tre år. 

Hovedbidragsyder vil være tænketanken CEVEA. Derudover vil FTF, HK, og 

FOA støtte med samme beløb. Og endelig er AE Rådet også med som mindre 

sponsor. 

 

Økonomi: Der afsættes kr. 240.000 årligt i årene 2016, 2017 og 2018 til arbejdet i ”Hold 

sammen på Danmark”.  

 

Der afsættes derudover kr. 60.000 årligt i årene 2016, 2017 og 2018 til phd-

afhandlingen om konsekvenser af udbudsøkonomiens indtog i danske 

regnemodeller.  

 

Finansiering: Aktivitetspuljen. 

 

Arbejdsdeling: Forbundsopgave. 
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Indstilling: Politisk ledelse indstiller til HB’s godkendelse. 

 

 
 
 

Mødebehandling 
Dennis Kristensen indledte punktet. Oplyste, at spørgsmålet om et evt. sekretariats placering vil blive 
taget op i HB. 
 
Beslutning  
HB godkendte indstillingen.  
 
[Gem]  
 
 

14/15 Bevilling til forskningsprojekt: Den offentlige sektors forhandlings-, 
aftale og konfliktløsningsmodel i et internationalt perspektiv 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 14/15 

 
 

Indledning: I formandsnyt nr. 3/2015 orienterede formanden om, at der var drøftelser i 

gang blandt organisationer i Forhandlingsfællesskabet om støtte til et 

forskningsprojekt vedr. den offentlige aftalemodel. Det foreslås med denne 

sag at forskningsprojektet tiltrædes og støttes af FOA.  

 

Sag: Den offentlige udgave af den danske model for forhandlinger og aftaler 

mellem arbejdsmarkedets parter er udfordret på flere områder. 

Arbejdsgivernes varsling af ændret optræden ved konflikter efter strejkerne i 

2008, lockouten på lærerområdet i 2013 og Finansministeriets optræden ved 

OK 15 er eksempler på, at de offentlige arbejdsgivere ønsker at rykke ved de 

hidtidige balancer på det offentlige arbejdsmarked. En del af svaret på den 

nye arbejdsgiveroptræden kan ligge i dannelsen af Forhandlingsfællesskabet, 

de løbende drøftelser af fælles krav og ikke mindst i overvejelserne om 

hvordan de faglige organisationer kan optræde samlet, når det er 

nødvendigt. En anden del af svaret kan ligge i en mere grundlæggende 

overvejelse om selve forhandlingsmodellen, og mulige krav til ændring af 

denne. Det er i det lys at det foreslås at FOA støtter vedlagte 

forskningsprojekt. 

 

Økonomi: På baggrund af medlemstallet blandt de deltagende organisationer indstilles 

det at der bevilliges følgende: 

 2015/16: Kr. 202.709 

 2017: Kr. 214.454 

 2018: Kr. 155.352 

 

Finansiering: Aktivitetspuljen i de respektive budgetår. 
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Arbejdsdeling: Forskningsprojektet er et forbundsanliggende 

 

 

Indstilling: PL indstiller, at FOA tiltræder forskningsprojektet og den dertil svarende 

økonomi. 

 

Bilag: Den offentlige sektors forhandlings-, aftale og konfliktløsningsmodel i et 

internationalt perspektiv 

 Budget for forskningsprojektet  
 
 

Mødebehandling 
Dennis Kristensen indledte punktet. 
 
Beslutning  
HB tiltrådte indstillingen. 
 
[Gem]  
 
 

15/15 Hovedbestyrelsens årlige drøftelse om arbejdsmiljø 2015 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 15/15 

 
 

Indledning: HB vedtog på august mødet i 2012 ”Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen: FOAs 

politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020”.  

 

 Som en del af strategien besluttede hovedbestyrelsen:  

 ”Hovedbestyrelsen vil fra og med 2013 og frem til 2020 foretage årlige 

drøftelser af FOAs arbejdsmiljøindsats – og derved sætte arbejdsmiljøet 

eksplicit på dagsordenen. Drøftelserne skal forholde sig til retning, fokus og 

prioriteringer samt mulige initiativer for det næste år. Drøftelserne vil tage 

udgangspunkt i denne politik og strategi, i aktuelle arbejdsmiljøudfordringer 

samt de dagsordener, som ellers præger samfundet og FOA”. 

  

 Punktet udgør HBs årlige drøftelse om arbejdsmiljø for 2015. 

 

Sag: Siden 2012 har FOAs arbejdsmiljøindsats fokuseret meget på det psykiske 

arbejdsmiljø. Dette arbejde vil fortsætte, men i 2016 vil der også blive sat 

større fokus på ergonomisk arbejdsmiljø. Dette øgede fokus har til formål at 

styrke FOAs arbejde med at forebygge fysisk nedslidning blandt 

medlemmerne.  

 
FOAs medlemmer har fysisk hårdt arbejde. Medlemmerne har dermed 
overrisiko for at blive ramt af muskel- og ledsygdomme, med store personlige 
eller økonomiske konsekvenser til følge. Muskel- og ledsygdom er den 
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sygdomsgruppe, der koster flest tabte gode leveår. Således kan en 20-årig 
mand forvente at miste 5,5 gode leveår som følge af muskel- og ledsygdom, og 
en 20-årig kvinde kan forvente at miste 8,4 år. Ingen anden sygdom bare 
nærmer sig dette omfang af tabte gode leveår og bevirker en stor ulighed i 
sundhed for FOAs medlemmer. Samtidig skal vi holde længere på 
arbejdsmarkedet efter reformer af efterlønnen og pensionsalderen, hvor en 
stor del af FOAs medlemmer (ca. 40 %) allerede i dag vurderer, at de ikke vil 
kunne arbejde til pensionsalderen.  

 

Vedlagt er:  

 Beskrivelse af de indsatser, som har særligt fokus på implementering 

af strategien, og som FOA indtil videre har igangsat.” (bilag 2). 

 Orientering om status på ”Rejsehold og ekspertrådgivning om 

psykisk arbejdsmiljø” som er aftalt med KL og Danske Regioner i OK 

15 (Bilag 3).  

 Status på medlemmernes arbejdsmiljø (Bilag 4). 

 

Af bilagene kan bl.a. læses at:  

 FOA arbejder videre med indsatserne om alenearbejde og psykisk 

arbejdsmiljø samt AMR-løftet 2.0 i 2016.  

 Rejseholdet om psykisk arbejdsmiljø i kommuner starter op i maj 2016. 

Ekspertrådgivningen på det regionale område starter ligeledes op i 

foråret 2016.  

 Der er sket en stigning i antallet af medlemmer, som føler sig 

stressede. Fra 9 % i 2010, til 13 % i 2012 og til 19 % i 2015. 

 27 % af medlemmerne er blevet udsat for fysisk vold indenfor det 

sidste år.  

 68 % af medlemmerne har mange tunge løft eller forflytninger på 

deres arbejde.  

 

Økonomi: Allerede afsatte midler. 

 

Finansiering: Ingen. 

 

Arbejdsdeling: Forbund, afdelinger og sektorer arbejder videre med implementeringen af 

strategien, herunder med de allerede besluttede indsatser. 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller at:  

 Hovedbestyrelsen drøfter FOAs arbejdsmiljøindsats. 

 

Bilag:  
Bilag 1: Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen – FOAs politik og strategi for 
arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020. 
Bilag 2: Status på implementering af FOAs arbejdsmiljøstrategi, november 
2015 
Bilag 3: Orientering om rejsehold og ekspertrådgivning om psykisk 
arbejdsmiljø.  
Bilag 4: Status på FOA medlemmers arbejdsmiljø, november 2015 
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Mødebehandling 
Inger Bolwinkel indledte punktet. Der var generel ros til den årlige redegørelse., som HB drøftede. 
En lovet gennemgang af MED-aftaler, som skal belyse om aftalte regler overholdes, blev efterlyst. 
Dennis Kristensen oplyste, at redegørelsen er ved at være færdig og vil blive forelagt snart for HB. I 
den efterfølgende debat pegede flere på, at arbejdsmiljø ofte har medlemmernes første fokus. 
Samspillet mellem socialpolitik og arbejdsmiljøpolitik blev drøftet. Mona Striib oplyste, at det vil 
søges prioriteret i LO.  
 
Beslutning  
HB tog drøftelsen til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

16/15 Julegaver til ansatte i forbundshuset/FOA 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 16/15 

 
 

Indledning: Hovedbestyrelsen behandlede på mødet den 19.-20. oktober 2015 

budgettet. I den forbindelse blev en rammebesparelse på personaleudgifter 

vedtaget, dog således at endelig stillingtagen til julegaver til medarbejdere 

blev udskudt til hb-mødet i december.  

 

Sag: Hovedbestyrelsen godkendte i oktober en rammebesparelse på 0,5 mio på 

personaleomkostninger. Som et eksempel på udmøntning af besparelsen var 

nævnt bortfald af de julegaver, som forbundet de seneste knap 10 år har 

givet til valgte og ansatte i forbund, a-kasse og afdelinger. På HB-mødet blev 

der udtrykt bekymring for en negativ effekt i forbundshuset ved bortfald af 

gaverne. Der var ikke bekymring for effekten i lokalenhederne og 

afdelingerne, som typisk har egen gavetradition. 

 Spørgsmålet er derfor blevet revurderet og det foreslås, at forbundet 

fremadrettet alene giver julegaver til valgte og ansatte tilknyttet 

forbundshuset. Niveauet er uændret ca. 125,- kr. 

 

Økonomi: 50.000 kr. 

 

Finansiering: Driftsbudget 

 

Arbejdsdeling: Forbundsopgave. 

 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller punktet til HB’s godkendelse.  
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Bilag: - 
 
 

Mødebehandling 
Mona Striib indledte punktet. 
 
Beslutning  
HB godkendte indstillingen. 
 
[Gem]  
 
 

17/15 9 måneders regnskab 2015 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 17/15 

 
 

Indledning: Der er udarbejdet ledelsesrapport for 3. kvartal 2015. 

 

Sag: Ledelsesrapporten viser på indtægtssiden gennemsnitlig overensstemmelse 

mellem budgetteret og realiseret medlemstal. 

 

 Poster, som afviger fordi beløbet først anvendes i sidste kvartal er markeret 

med en rød *. 

 

 Formuefinansierede udgifter er vist i rapporten. 

  

 Årets atypiske OK-situation afspejler sig i rapporten med en 

budgetoverskridelse på knap 1 mio. 

  

 Finansielle poster vil nok ikke nå det budgetlagte mål for 2015, og særligt for 

strejkefonden er der tale om et decideret dårligt resultat, nemlig underskud 

på knap 1 mio mio mod årets budget på 12,3 mio. Der er især tale om 

faldende obligationskurser. 

 

 For så vidt angår a-kassen peger den nuværende tendens i retning af et bedre 

resultat en budgetteret, bl. a. p.g.a. den ekstremt lave diskonto. 

 

 

Arbejdsdeling: Forbund 

 

 

Indstilling: PL indstiller til godkendelse 

 

 

Bilag: 9 måneders regnskab. 
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Mødebehandling 
Henning Brok redegjorde for 9 måneders regnskabet og orienterede om forløbet med lukning af 
Røsnæs og forventninger om salg af ejendommen. 
 
Beslutning  
HB tog orienteringen til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

18/15 Mødeplan for HB-møder i 2016 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 18/15 

 
 

Indledning: På hb-mødet i oktober 2015 blev budgettet for 2016 behandlet. Der blev bl.a. 

besluttet en rammebesparelse på 1,2 mio. kr. på mødeudgifter. For 

hovedbestyrelsen betyder det en besparelse på 250.000 kr. i 2016. HB har 

desuden drøftet reduktion af mødevirksomhed på hb-mødet i juni 2015, hvor 

der også blev besluttet mødeplan for 2016. 

 

Sag: På baggrund af denne budgetreduktion ændres HB’s forretningsorden og 

dermed også mødeplanen for hb-møder i 2016, jf. forretningsordenens §5. 

Det forudsættes her, at hovedbestyrelsen på dette møde har besluttet ny 

forretningsorden jf. mødesag om dette.  

 

 

Økonomi: Inden for budgetrammen. Der er plads til evt. ekstraordinære ét dages 

møder. 

 

Finansiering: Projektnr. 120/20010-001. 

 

Arbejdsdeling: - 

 

Indstilling: Politisk Ledelse indstiller, at hb-møder i 2016 bliver disse datoer: 

9. februar 

9. marts 

12. april 

14.-15. juni 

23. august 

4. oktober 

13. december (A-kassens delegeretmøde afholdes også denne dag) 

 

(Kongressen afholdes 16.-18. november) 
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Mødebehandling 
Dennis Kristensen indledte punktet og ændringsforslag til punktet, jf. diskussionen vedr. forretnings-
ordenen, blev omdelt (med tastefejl vedr. augustmødet, som skal være 23. og 24. august).  
 

Beslutning  
Mødedatoerne i 2016 bliver herefter 9.-10. februar, 9. marts, 12.-13. april, 14. juni, 23.-24. august, 4.-
5. oktober og 13.-14. december. 
 
[Gem]  
 
 

19/15 Godkendelse og anvendelse af afdelingsundervisere 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 19/15 

 
 

Indledning: I forbindelse med godkendelse af rammeaftalen om AKUT-midler 2016-2018 
på HB-mødet august 2015 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et 
oplæg til HB med opdaterede retningslinjer for godkendelse af 
afdelingsundervisere og retningslinjer for anvendelse og finansiering af 
afdelingsundervisere. Således at der fremadrettet er kendte retningslinjer for 
afdelingernes anvendelse af forbundsundervisere, afdelingsundervisere, 
faglige medarbejdere i afdelingerne og eksterne undervisere. 

 

 

Sag: Formålet med at anvende afdelingsundervisere på de forbundsudbudte 

læringsaktiviteter og på afdelingernes egne lokale læringsaktiviteter er at 

styrke den lokale vinkel, og sikre lokal faglig ekspertise til at støtte de 

tillidsvalgte. 

 
Afdelingsundervisere kan medvirke til at afvikle forbundsudbudte 
grunduddannelser og læringsaktiviteter, og kan varetage undervisningen på 
de lokalt planlagte læringsaktiviteter.  
 
Afdelingsundervisere rekrutteres blandt afdelingernes faglige medarbejdere 
f.eks. inden for OK og arbejdstidsregler, arbejdsmiljø, MED, social- og 
arbejdsmarkedsviden mm., hvor de har stor faglig viden og erfaring.  
 
Afdelingernes faglige medarbejdere har således stor faglig ekspertise. Det der 
skal styrkes for at blive afdelingsunderviser er, den pædagogiske faglighed og 
kompetence. For at blive godkendt som afdelingsunderviser skal 
vedkommende derfor som minimum have et voksenpædagogisk grundkursus 
eller tilsvarende. (Retningsliner for godkendelse af afdelingsundervisere 
beskrevet i bilag 1). 
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Afdelingsunderviserne kan herefter både undervise på de forbundsudbudte 

katalogkurser og afdelingens egne læringsaktiviteter. Afdelingsundervisere 

kan også undervise i andre FOA afdelinger, men det er ikke et krav for at blive 

godt godkendt. 

 

Økonomi: Økonomien er inden for den HB godkendte budgetramme.  

 
Finansiering: Udgiften til afdelingsundervisens deltagelse på VPG og forbundskurser 

finansieres via de decentrale AKUT-midler til underviserlønninger, som HB 
godkender årligt.  
 
Udgiften til afdelingsunderviserens underviserløn til afdelingernes egne 
læringsaktiviteter finansieres via afdelingernes udlagte AKUT-midler.  
 
(Retningsliner for anvendelse og finansiering af afdelingsunderviseren er 
beskrevet i bilag 2). 
 
Udgiften til afdelingernes brug af eksterne undervisere til egne 
læringsaktiviteter finansieres via afdelingernes udlagte AKUT-midler (jf. 
Rammeaftale 2016-2018) 

 

Finansiering af afdelingernes faglige medarbejdere, som ikke er godkendte 

afdelingsundervisere, der giver oplæg og sparring til afdelingens tillidsvalgte 

på de forskellige læringsaktiviteter, finansieres via det årlige 

administrationsgebyr (jf. rammeaftalen 2016-2018) på 10 %, som 

afdelingerne årligt kan trække ud af AKUT-regnskabet  

 

(Beslutning om anvendelse af afdelingernes valgte/faglige medarbejdere, 

som ikke er godkendte afdelingsundervisere er beskrevet i bilag 3). 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller, at HB  

 Godkender retningslinjer for godkendelse af afdelingsunderviser 

 Godkender retningslinjer for anvendelse af afdelingsundervisere til 

henholdsvist centralt og i lokale læringsaktiviteter 

 

Bilag: Bilag 1: Opdaterede retningslinjer for godkendelse af afdelingsundervisere 

 Bilag 2: Retningslinjer for anvendelse af afdelingsundervisere 

Bilag 3: Beslutning om anvendelse af afdelingernes valgte/faglige 

medarbejdere, som ikke er godkendte afdelingsundervisere  

 
 
 
Mødebehandling 

Mona Striib fremlagde punktet og tilkendegav, at de pædagogiske krav til underviserne kan opfyldes 
på andre måder end VPG. 
 

Beslutning  
Indstillingen blev godkendt. Ved afstemning om indstillingerne undlod 3 at stemme, mens resten 
stemte for.  
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[Gem]  
 
 

20/15 Kongresforberedelse 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 20/15 

 
 

Indledning: Hovedbestyrelsen, afdelingerne og de centrale sektorbestyrelser er den 

26.oktober indkaldt til forbundets 4.ordinære kongres, som afholdes 16.-18. 

november 2016 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 

8000 Aarhus C. 

 

Hovedbestyrelsen forelægges på dette møde forslag til tidsplan for HBs 

behandling af kongrespunkter og de på nuværende tidpunkt kendte temaer. 

 

Sag: Tidsplan for HB’s kongresforberedelse 

 

Vedlagt (bilag 1) er udarbejdet forslag til tidsplan for hvornår HB påbegynder 

behandlingen af de enkelte kongrestemaer. Som det fremgår af tidsplanen 

påbegynder HB først behandlingen af egentlige forslag på HB-mødet i juni, 

mens perioden frem til juni-mødet overvejende bruges til det 

forslagsforberedende arbejde. Dette indebærer blandt andet, at det 

anbefales at kongrespålæg og øvrige kongresbeslutninger fra 2013, søges der 

konkluderet på i første halvår af 2016, hvorefter de videre diskussioner 

foregår i regi af arbejdet med nyt målprogram og lovarbejdet. Vedr. 

lovarbejdet og fastsættelse af løn- og pensions-forhold for de kongres- og 

sektorvalgte (jf. paragraf 14 stk.9) afklarer HB i februar hvorvidt der skal 

nedsættes udvalg til de to opgaver. 

 

 Handlingsplan 2016 

 

I HBs handlingsplan for 2015 indgår, at HB på sit møde i december skal drøfte 

handlingsplan for 2016. Det anbefales Politisk Ledelse, at dette ikke sker, 

men at handlingsplanen i 2016 bliver en integreret del af 

kongresforberedelserne. Dette foreslås konkret at ske ved, at HB i februar 

forelægges en status på de fagpolitiske aktiviteter i handleplanen og at denne 

status i øvrigt indgår som bidrag til kongresberetningen, som HB behandler 

og godkender på sit møde i august.  

 

Drøftelse af nye faglige aktiviteter bliver en del af HB’s drøftelser af nyt 

målprogram. Det er ydermere vurderingen, at dette i højere grad tager højde 

for at der kommer to nye forbundssekretærer, som dermed får god mulighed 

for at arbejde med deres faglige områder, der afklares primo januar. 
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Det anbefales derfor at FOAs fagpolitiske aktiviteter i 2016 er en fortsættelse 

af strategien og aktiviteter, der blev vedtaget i februar 2015: 

 

• Ulighedsindsatsen – flere skal på banen 

• Velfærdsalliancer – tættere på medlemmernes arbejde 

• Konkurrenceudsættelse 

• Budgetter og kommunaløkonomi 

• Tillid 

• Arbejdsmiljø - fokus på psykisk arbejdsmiljø og alene-arbejde 

• Udvikling af arbejdet med fag og faglighed 

• Uddannelse, kompetence og ansvar 

• OK-dækning på det private område 

• OK18 

 

Eventuelle nye initiativer eller ændringer indgår i status på HB-mødet i 

februar. 

  

Arbejdsdeling: HBs kongresforberedelse er forbundets ansvar, mens lokale 

kongresforberedelse er et anliggende for den enkelte afdeling. 

 

Indstilling: PL indstiller at sagen drøftes, og at den vedlagte tidsplan godkendes, 

herunder at handleplan 16 er en fortsættelse af de faglige aktiviteter i 

handleplan 15, og at eventuelle justeringer sker i forbindelse med status i 

februar eller indgår i drøftelserne af nyt målprogram. 

 

 

Bilag: Bilag 1 - Kongresforberedelse 2016: Tidsplan for HB-behandlinger 
 
 

Mødebehandling 
Mona Striib indledte punktet 
 
Beslutning  
HB godkendte indstillingen. 
 
[Gem]  
 
 

21/15 Indstilling fra Strukturudvalget 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 21/15 

 
 

Indledning: HB besluttede på sit møde den 26.-27. august 2014 at nedsætte et 
strukturudvalg for a-kassen. 

Udvalget blev nedsat, fordi a-kassen kunne se frem til et voksende 
driftsunderskud, der ville medføre, at formuen om få år ville være væk.  
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Udvalget har nu færdiggjort sit arbejde og indstiller til HB at vedtage en 
såkaldt ”prisbevidst differentieringsstrategi” med bevarelse af den 
nuværende struktur, en kontingentstigning på 2 kr. i 2016 og 2 kr. i 2017, 
øget digitalisering, overløb af ubesvarede telefonsamtaler til Callcentret samt 
et styrket samarbejde mellem a-kassen og de faglige afdelinger, bl.a. om 
jobformidling. 

 

Sag: Udvalget, som har haft 5 møder, har bestået af: 

Dennis Kristensen og Mona Striib samt to HB-repræsentanter fra hver region: 
Kristian Gaardsøe, Birger Thomsen, Marianne Højlund Christensen, Vibeke 
Pedersen, Nina Skov-Lauridsen, Jutta Larsen, Palle Nielsen, Lene Lindberg, 
Ruth Nykjær og Lissi Lund. 

Herudover deltog: Administrationschef Jens Peter Ernst-Lyngbye, A-kassechef 
Brian Rosendal Nielsen og A-kassens udviklingschef Bo E. Nielsen. 
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent Vibeke Kold har været sekretær for 
udvalget. 

Overordnet har udvalget skulle træffe et valg om at konkurrere mod 
tværfaglige a-kasser ved enten at have lave omkostninger (billiggørelses-
strategi) eller ved at differentiere sig på områder, som medlemmerne 
efterspørger, og som kan være vanskellige at kopiere for de tværfaglige a-
kasser (differentierings-strategi). 

Udvalget har desuden været bevidst om, at man kun kan følge en 
billiggørelsesstrategi, hvis man har særligt lave omkostninger, eller følge en 
differentieringsstrategi, hvis man reelt kan tilbyde noget særligt, ligesom man 
ikke har ønsket at placere sig mellem to stole, hvor man hverken er billig eller 
kan tilbyde noget særligt. 

Vurderinger af a-kassens aktuelle og fremtidige økonomi har derfor været et 
gennemgående tema i udvalgets drøftelser.  

I forlængelse af forbundets sparerunde og dennes afsmitning på a-kassens 
økonomi har udvalget kunne konstatere, at de hidtidige forventninger til a-
kassens økonomi og dermed forudsætningerne for udvalgets arbejde kunne 
ses i et mere positivt lys. 

Dermed er der blevet bedre betingelser for at gennemføre en 
differentieringsstrategi med bevarelse af det nuværende antal 
betjeningssteder med en beskeden kontingentstigning. 

Udvalget har besluttet at indstille til hovedbestyrelsen, at a-kassen følger en 
prisbevidst differentieringsstrategi, som er i direkte forlængelse af a-kassens 
nuværende struktur, og hvor vi først og fremmest skal differentiere os 
yderligere i forhold til KRIFA og Det Faglige Hus og andre gule a-kasser. 

Der er tale om en prisbevidst differentieringsstrategi, da selv en vellykket 
differentieringsstrategi vil være afhængig af, at den samlede pris ikke bliver 
for høj. 

Der, hvor FOAs A-kasse har en særlig mulighed for at differentiere sig i 
forhold til de tværfaglige A-kasser, er specielt på følgende områder: 

1. Antallet af lokale betjeningssteder bevares 
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2. Det dobbelte medlemskab, så man lokalt kan få den fulde pakke med 
betjening, vejledning og fuld sagsbehandling i forhold til både faglige 
problemstillinger og a-kassemæssige problemstillinger 

3. Mere målrettede Jobformidlingstilbud til især vores ledige medlemmer 

4. Overløb af ubesvarede opkald til a-kassens Callcenter, så medlemmer 
ikke ringer forgæves 

5. Udbygning af elevarbejdet i samarbejde mellem de faglige afdelinger og 
A-kassen 

Der er tale om områder, hvor vi som forbund og A-kasse kan levere et unikt 
produkt, som ikke – eller kun vanskeligt - kan kopieres af de tværfaglige a-
kasser. 

Derudover skal vi videreføre og udbygge vores digitaliseringsstrategi for at 
skabe bedre service og billiggøre det daglige arbejde, som en forudsætning 
for at kunne finansiere en differentieringsstrategi. 

Det vurderes, at en kontingentforhøjelse på 2 kr. i 2016 og 2 kr. i 2017 er 
tilstrækkeligt til at føre a-kassen forsvarligt gennem den næste 4 års periode 
– idet vi ved udgangen af 2019 vil stå med en formue på knap 50 mio. kr., 
svarende til godt og vel 2 måneders drift og en forventning om et 
driftsunderskud på ca. 26 mio.kr. i 2020.  

Set i et tidsmæssigt perspektiv betyder det, at a-kassens 
administrationsbidrag i 2019 er ca. 3 kr. lavere end i 2001, ligesom vi er billige 
i forhold til 3F og Metal, men vi vil stadig være dyrere end de billigste 
centrale a-kasser. 

Et mindretal i udvalget, havde gerne set, at vi havde besluttet os for færre 
lokalenheder eller yderligere tiltag, som kunne gøre os billigere. 

Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i 
den indstillede model og til bilag 2 for en samlet gennemgang af de emner, 
som udvalget har behandlet undervejs. 

 

Økonomi: Indstillingen medfører en stigning i det månedlige administrationsbidrag på 2 
kr. i 2016 og 2 kr. i 2017 for den samlede periode frem til udgangen af 2019.  

 

Arbejdsdeling: A-kasse-opgave 

 

Indstilling: Strukturudvalget indstiller til, at Hovedbestyrelsen godkender den vedlagte 

indstilling til en prisbevidst differentieringsstrategi. 

 

Bilag: Bilag 1: Strukturudvalgets indstilling til en prisbevidst differentieringsmodel 

Bilag 2:Rapport om Strukturudvalgets arbejde 

Bilag 3:  Oversigt over rapporter og notater, som har været behandlet i 

udvalget 

Bilag 4: Budget 2016 

Bilag 5: Rammebudget 2016-19 
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Mødebehandling 
Mona Striib indledte punktet, som HB efterfølgende drøftede, bl.a. jobformidlingsstrategien.  
 
Beslutning  
Indstillingen blev godkendt. Ved afstemning om indstillingen undlod 1 at stemme, mens resten 
stemte for. 
 
[Gem]  
 
 

22/15 Beretning 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 22/15 

 
 

Indledning: Forbundsformanden supplerer evt. det udsendte materiale. 

 

Indstilling: Til orientering. 

 

 

Bilag: - 
 
 

Mødebehandling 
Behandlet sammen med pkt. 23. 
 
Beslutning  
Se under pkt. 23. 
 
 
[Gem]  
 
 

23/15 Skriftlig orientering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 23/15 

 
 

Indledning: Der udarbejdes skriftlig orientering, som indeholder orientering om aktuelle 

sager og emner.  

 

Nedenstående emner indgår i den skriftlige orientering denne gang: 

 BeatCamp bliver til Optur United 

 Praksis for ”påse” af de lokale MED-aftaler 

 

Indstilling: Til orientering. 
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Bilag: Skriftlig orientering. 
 
 

Mødebehandling 
Punktet blev behandlet sammen med pkt. 22.  
 

Beslutning  
Dennis Kristensen omtalte, ud over den skriftlige orientering 

- Artikel i Berlingske 9. 12. ”CEPOS – er det livsfarligt at være akademiker?” 
og den aktuelle debat om tilbagetrækningsalder 

- Delpension og pensionsbidrag for pensionister, der fortsat arbejder 
- Henvendelse fra Dansk Industri og Danske Erhverv om fælles pejlemærker 

ifm. OPP og konkurser 
- Dennis Kristensen ønskede alle en god jul og et godt nytår 

 
[Gem]  
 
 

24/15 FOA SOSU-afdelingens afdelingslove  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 24/15 

 
 

Indledning: FOA Social- og Sundhedsafdelingen har i sine afdelingslove fastsat regler for 

valgte lønnedes afgangsalder, som er i strid med forbundslovene. 

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

forbundslovene. Hovedbestyrelsen påser dette. 

 

Sag: 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 

folkepensionsalder, dog således at afgang kan udskydes til senest den 

efterfølgende generalforsamling. ” 

Af forbundslovene fremgår imidlertid denne bestemmelse:  

”§ 3 stk. 4 

Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor 

folkepensionsalderen 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.   

Som det ses, er forbundets lovbestemmelse formuleret, så afgangsalderen er 

afhængig af den enkelte valgte lønnedes folkepensionsalder. 
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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. 

 

Hovedbestyrelsen pålagde i april 2015 afdelingen snarest at ændre sin 

lovbestemmelse, så den ikke længere er i modstrid med forbundslovenes § 3 

stk. 4 – og gjorde afdelingen opmærksom på, at bestemmelsen i 

forbundslovene § 3 stk. 4 tilsidesætter afdelingens lovbestemmelse, som 

således er uden gyldighed. 

 

Afdelingen afholdt generalforsamling d. 17. november 2015 og har her 

drøftet Hovedbestyrelsens pålæg. Afdelingen har efterfølgende meddelt til 

formandskabet i forbundet, at 

- Fagforeningen er indstillet på at tilrette fagforeningens love 

vedrørende afgangsalder, så de er i overensstemmelse med forbundslovene  

- Bestyrelsen skal herefter tage stilling til, hvornår der skal indkaldes til 

en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages stilling til ny lovtekst 

om afgangsalder samt ikrafttrædelsestidspunkt.  

 

Som det ses vil afdelingen – som pålagt af HB - ændre sin lovbestemmelse 

om afgangsalder, så den ikke længere strider mod forbundslovene. 

 

Det ses dog samtidig, at afdelingen endnu ikke har foretaget ændringen som 

krævet af Hovedbestyrelsen – snarest – men først vil tage stilling til en 

lovændring på en ekstraordinær generalforsamling, uden at en dato for 

denne endnu er meddelt.  

 

Desuden fremgår det, at afdelingen forestiller sig et ikraftrædelsestidspunkt 

for lovændringen, uanset at Hovedbestyrelsen har gjort afdelingen 

opmærksom på, at afdelingens nuværende lovbestemmelse allerede er uden 

gyldighed.  

 

Afdelingen har endvidere meddelt, at Palle Nielsen pr. 18. november 2015 er 

udtrådt af forbundets og a-kassens Hovedbestyrelser. 

 

Afdelingen har tidligere meddelt, at den på forbundets kongres i november 

2016 vil søge forbundslovenes bestemmelse om afgangsalder for valgte 

lønnede ændret til en bestemmelse svarende til SOSU-afdelingens. 

 

 

Arbejdsdeling: Forbundsanliggende 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller punktet til HB’s orientering. 

 

 

Bilag: - 
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Mødebehandling 
Mona Striib indledte punktet.  
Mari-Ann Petersen oplyste, at SOSU-afdelingens bestyrelse på sit kommende møde vil fastsætte 
datoen for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.  
 

Beslutning  
HB tog orienteringen til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

25/15 PenSam forsikring 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 Forbundet - Hovedbestyrelsen 08.12.2015 25/15 

 
 

Sag: Med over 2,5 mio. arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringsordninger i 
Danmark og kun ca. 3.600 ud af PenSams kunder, der er dækket kollektivt af 
sundhedsordningen Hold Fast, er PenSams kunder formentlig blandt de 
dårligst dækkede indenfor sundhedssikring. PenSam Forsikring oplever som 
en følge af dette en stigende efterspørgsel efter individuelle 
sundhedsprodukter. Da PenSam Forsikring har muligheden for henholdsvis at 
sælge og formidle disse produkter på meget attraktive vilkår på individuel 
basis vil PenSam Forsikring i 2016 tilføje sundhedsforsikring til 
produktsortimentet. 
Baggrund/uddybning 
PenSam Forsikring oplever at der en stigende efterspørgsel efter 
sundhedsforsikringsprodukter.  
 
Der er i dag (2014-tal) i alt knapt 2,6 mio. sundhedsforsikringsordninger i 
Danmark og omfanget af ordninger har været stabilt stigende med mellem 10 
% og 15 % årligt de sidste 10 år. Af de ca. 2,6 mio ordninger var ca. 95 % i 
2014 (2.543.459 ud af 2.598.723) arbejdsgiverbetalte ordninger. Til 
sammenligning er ca. 3.600 af PenSams kunder (svarende til ca 2 % af alle 
præmieaktive kunder) dækket af en kollektiv ordning. (Den primære andel 
består af privatgruppen under FOA’s overenskomstområde)  
 
Efterspørgslen efter sundhedsforsikring er primært centreret omkring 
forsikring, der indeholder mulighed for betaling af operationer. Dette 
harmonerer med at ca. 75 % af ordningerne i Danmark i 2014 (1.941.087 ud 
af 2.598.723) indeholder mulighed for betaling af operationer.   
Sundhedsforsikring er dermed det vigtigste produktområde, hvor PenSam 
Forsikring hidtil ikke har været i stand til at dække den efterspørgsel, der har 
været fra kunderne. 
 
PenSam Forsikring har nu mulighed for at tilbyde et sundhedsprodukt i 
samarbejde med Mølholm Forsikring, der er en af de største udbydere af 
sundhedsforsikring på markedet. Det attraktive i denne mulighed betyder, at 
Mølholm Forsikring vil tilbyde produktet til 1499 kr. (+ en administration til 
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PenSam Forsikring i niveauet 50-100 kr.). Dette er sammenlignet med 
markedet under halv pris. Det er desuden klart under hvad Mølholm leverer 
ydelsen for til andre forsikringsselskaber (Dette er typisk i intervallet 1700 kr. 
– 2600 kr.) Mølholm Forsikrings ydelse er i dækningsomfang og kvalitet i 
øvrigt fuldt på højde med markedet i øvrigt.  
Hold Fast 
Med henblik på at dække behovet hos de kunder, der ikke ønsker at have en 
forsikring, der sikrer dem behandling på privathospital (”spring over køen – 
dækningen”) planlægger PenSam Forsikring desuden, at supplere Mølholm 
Forsikrings sundhedsprodukt med en individuel udgave af PenSam Forsikrings 
kollektive produkt Hold Fast, der er en forsikring, der sikrer kunden 
socialrådgivning og patientvejledning samt supplerende behandling hos 
fysioterapeuter, kiropraktorer m.v. i situationer, hvor kunden kommer i 
behandlingsforløb på hospital eller der opstår lidelser, der kan/skal 
behandles udenfor hospitalerne. Dette produkt dækker ikke – bortset fra i 
helt specielle tilfælde der ikke er forekommet endnu – betaling for operation.  
Prisen for denne forsikring vil være i niveauet 600-700 kr. i årlig præmie.  
 
Det vurderes, at kombinationen af et traditionelt sundhedsprodukt og Hold 
Fast-produktet er god, idet Hold Fast kan blive det billige alternativ, til de 
kunder, der ikke ønsker dels at betale den relativt høje præmie for en 
traditionel sundhedsforsikring dels principielt ikke ønsker en forsikring med 
”spring over køen”-dækninger. 
 
Sundhedsforsikringsprodukterne er IKKE tænkt som kollektive ordninger men 
som individuelt tegnede produkter. 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller punktet til HBs orientering. 

 

 
 

Mødebehandling 
Mona Striib indledte punktet. Flere pegede på, at FOA principielt har vendt sig mod 
sundhedsforsikringer, og Mona Striib oplyste, at FOA Holdings bestyrelse vil tage en drøftelse om 
sundhedsforsikringer og rammevilkårene.  
Beslutning  
HB tog orienteringen til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

Klik her for at angive tekst. 


