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1. Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen 

Dennis Kristensen bød velkommen til HB-mødet. Overbragte en hilsen fra Camil-
la Pantel, som formentlig afgår som formand i FOA Sønderborg (generalforsam-
ling 20.10). Bød endvidere særlig velkommen til Lone Snedker. 

Foreslog som følge af offentliggørelsen af dagpengekommissionens beretning 
mandag kl. 13, at pkt. 9 behandles før pkt. 5, samt at HB i det hele taget er flek-
sible i forhold til rækkefølgen af dagsordens punkter.  Dagpengekommissionens 
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formand præsenterer anbefalingerne kl. 13. Muligvis trækker HB-mødet ud, så 
der skal arbejdes udover det i forretningsorden fastsatte tidspunkt.  

Gennemgik det efterudsendte materiale.   

2. Valg af dirigenter 

Henning Brok og Jens Peter Ernst-Lyngbye var dirigenter. 

 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet 

Dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet blev godkendt med den ændring, 
at mødet mandag kan udstrækkes til kl. 19.  

Pkt 9 og 11 behandles før kl. 17. 

 

4. Godkendelse af referat fra hb-mødet 25.-26. august 2015 
Opfølgningsliste vedlagt. 

Palle Nielsen har bemærkning til punkt 12 – strategiske temaer frem mod over-
enskomstforhandlignerne i 2018: ”Jeg har noteret, at Dennis til Kirsten N. An-
dersens forslag, bemærkede, at der vil blive iværksat analyser/undersøgelser af 
medlemmernes arbejdsforhold i slut 2016, start 2016”. 

 

Dennis Kristensen kommenterede på Palle Nielsens bemærkning, og at de rejste 
ideer dels vil være kongresforberedelse i 2016, dels behandles på forskellige tids-
punkter frem til OK 2018. 

 

5. Budget 2016 og rammebudget 2016-19 

Der er udarbejdet budgetforslag for 2016 og rammebudget for 2016-19. 

 
 Forudsætningerne 

Det foreliggende budgetforslag for 2016 er udarbejdet med henblik på at imø-
dekomme kravet om en samlet økonomisk balance for perioden 2016-19 

I forbindelse med behandlingen af budgetscenarier i PL og HB i forsommeren 
blev det afdækket, at en ”alt andet lige-fremskrivning” af budgetforudsætninger 
over den 4årige periode vil akkumulere et samlet underskud på ca. 100 mio, 
hvortil skal lægges det forbrug af bevilgede formuemidler, som finder sted i pe-
rioden. Det forventes, at der ved udgangen af 2015 vil bestå restbevillinger på 
anslået 14 mio. 

I arbejdet med at finde besparelser og merindtægter, der vender det akkumule-
rede underskud til balance, er følgende faktorer lagt til grund: 

 Forbundets faglige/politiske muskelkraft skal bestå 

 En kontingentstigning skal minimeres mest muligt 
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 Der skal i videst muligt omfang findes midler til at fortsætte udvalgte og 
prioriterede dele af de aktiviteter, som pt er finansieret af formuemidler. 

Der er indhentet en lang række forslag fra alle niveauer i forbundshuset, som ef-
terfølgende er samordnet i et sparekatalog. Sparekataloget opererer med 3 ty-
per af forslag: 

 Specifikke forslag med beregnet effekt 

 Generelle forslag med anslået effekt (rammebesparelser) 

 Forslag, hvor effekt hverken er beregnet eller anslået, men som skal analy-
seres nærmere. 

PL har herefter godkendt at der udarbejdes et budgetforslag hvor både de oven-
nævnte faktorer og de af sparekatalogets forslag, hvor effekten kan beregnes el-
ler anslås, indgår. 

Resultatet 

I det nu foreliggende forslag er der således foretaget normal fremskrivning af 
kontingentgrundlaget (uden kontingentstigning), af lønninger og priser og af fi-
nansielle poster. Hertil er medregnet beregnet og anslået effekt af specifikke 
forslag og rammebesparelser.  

Resultatet for 2016 er et underskud på 4,5 mio inkl. forbrug af formuemidler el-
ler et overskud på 4 mio ekskl. forbrug af formuemidler. 

For hele 4årsperioden er resultatet et underskud på 29,7 mio inkl. forbrug af 
formuemidler eller et underskud på 21 mio ekskl. forbrug af formuemidler. 

De faktiske konsekvenser 

Konsekvenserne af de medregnede forslag kan i hovedtræk opgøres således for 
2016 og med gennemslag for de følgende år. 

På indtægtssiden: 

 AKUT midler bidrager med 2 mio  til finansiering af udviklingsprojekter, som 
falder indenfor AKUT reglerne, men som hidtil alene er er blevet finansieret 
af forbundet. 

 Der søges udlejet endnu et større areal i forbundshuset, anslået indtægt 0,9 
mio. 

På udgiftssiden: 

 På mødeudgifter er jf. HB-beslutning indlagt en rammebesparelse på 1,2 
mio. Besparelsen forventes udmøntet dels ved reduktion i fysiske møder og 
udstrakt brugt af digitale møder, men også ved bortfald af muligheden for 
både at modtage fuld forplejning og diæter i f. m. mødevirksomhed. 

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

 På kommunikationsområdet er indlagt besparelser på 2,5 mio, som primært 
opnås ved en omlægning af distributionsmetoden (dette kan have indfly-
delse på samsending med lokale materialer), ved at reducere sidetallet med 
8 sider i 2 af de årlige numre af fagbladet og ved udelukkende at udgive 
lønmagasinet online. 
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 Under lønomkostninger indregnes en rammebesparelse på 2,5 mio, som 
forventes udmøntet som en mindre personalereduktion efter konkret vur-
dering. 

 Andre personaleudgifter pålægges en rammebesparelse på 0,5 mio som bl. 
a. opnås ved besparelser på fester, julegaver og sodavand. 

 I forbindelse med digitalisering af urafstemninger er indregnet en årlig be-
sparelse på 0,4 mio. 

 Det hidtil afsatte beløb til særlige opgaver efter den delvise udmeldelse af 
OAO på 2,5 mio bortfalder. 

 Ejendomsomkostninger pålægges en rammebesparelse på 0,5 mio. 

 Der søges opnået en besparelse på 2,5 mio ved gennemgang og genfor-
handling af leverandør- og konsulentkontrakter. 

Ved siden af de her nævnte besparelser påbegyndes en årlig opspa-
ring/henlæggelse til aktiviteter i f. m. folketingsvalg på 0,75 mio. 

Hvad skal analyseres nærmere? 

Blandt de forslag, som indtil videre ikke kan beregnes, og som derfor ikke er 
medregnet i budgetforslaget, er følgende, som det foreslås at analysere nærme-
re: 

 En konkret afdækning af de økonomiske konsekvenser af at afhænde for-
bundshuset og rykke til mindre, mere nutidige og hensigtsmæssige lokaler. 

  Foretage en skarp prioritering af kerneopgaver. 

 Yderligere overvejelser af brugen af eksterne konsulenter og andre leve-
randører med afdækning af muligheden for evt. at insource aktiviteter. 

 Bedre tilrettelæggelse af konferencer og netværksmøder m.v. med henblik 
på at effektivisere og billiggøre arbejdet. 

 En analyse af medlemsudviklingen under indtryk af hverveaktiviteter, de-
mografi og politisk bestemte faktorer. 

De ovenstående analyser skal foretages med henblik på at finde yderligere mid-
ler, som kan minimere udfordringerne i de 2 følgende afsnit 

Formuefinansierede aktiviteter 

I det foreliggende budgetforslag er alene medregnet de formuebevillinger, som 
p.t. er godkendt. De forsvinder med andre ord i takt med at midlerne bruges, og 
personale, som er tidsbegrænset ansat på disse midler, er forudsat fratrådt i 
samme takt. 

Konkret skal det understreges, at formuemidlerne til det private projekt, herun-
der organiseringsaktiviteterne, vil være opbrugt ultimo 2016. Skal aktiviteterne 
herefter fortsætte uændret på samme niveau, vil der mangle ca. 1,3 mio årligt, 
eller for 4 års perioden 4 mio. 

Tilsvarende vil formuemidlerne til elevfagligt arbejde og -organisering være op-
brugt ved udgangen af 2015 og er således ikke medregnet i budgetforslaget. Skal 
aktiviteterne herefter fortsætte uændret på samme niveau, vil der mangle ca. 
2,3 mio årligt, eller for 4 års perioden 9,2 mio. 
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Det foreslås på den baggrund at definere en FOA-model for organisering, fast-
holdelse og marketing, der tager højde for en arbejdsdeling mellem afdelinger, 
forbund og a-kasse. Det private område tænkes ind i modellen. Hovedbestyrel-
sen inddrages løbende og modellen skal være klar til endelig HB-beslutning me-
dio 2016. 

Det foreslås samtidig at videreføre de nuværende aktiviteter på uændret niveau, 
indtil modellen og den tilhørende finansiering er besluttet, vel vidende at det vil 
påvirke årsresultatet i negativ retning. 

Kontingent 

Det er opfattelsen at budgetforslaget langt hen ad vejen imødekommer kravet 
om at reducere et forventet underskud i 4 års perioden på 100 mio. Der peges 
nu på  

 et underskud på 21 mio ekskl. forbrug af formuemidler 

 en række områder, som efter nærmere analyse sandsynligvis kan forbedre 
resultatet yderligere 

Det foreslås derfor at kontingentstigninger udsættes endnu et år på afklaring af 
de resterende spørgsmål for tidligst at blive gennemført fra 2017. 

Det kan råt anslås at en kontingentstigning på 5 kr. mdl. fra 1.1.2017 vil give en 
merindtægt på 26,8 mio i perioden. 

A-kassen 

Budgetforslaget er baseret på fremskrivning af lønninger og priser, og påvirkes 
derudover positivt af besparelser i forbundet, idet fordelingsnøglerne mellem 
forbund og a-kasse er uændrede. Forandringer i øvrigt, herunder evt. stigninger i 
administrationsbidraget, afventer strukturudvalgets konklusioner og forslag. 

Der forventes et underskud i 2016 på 2,8 mio og for hele perioden 2016-19 et 
underskud på 57,2 mio. 

Indstilling: 

 Politisk ledelse indstiller budgetforslaget for 2016 til godkendelse i HB. 

De beskrevne analyser foretages. 

Der udarbejdes en model for organisering, fastholdelse og marketing. Det note-
res, at der mangler stillingtagen til finansiering indtil modellen er vedtaget. 

Kontingentstigning udsættes til tidligst 1.1.2017 

 
Bilag: 

 Budget 2016, notat om forbrug af eksterne konsulenter samt bilag om lovbe-
stemte møder. Endvidere udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i hoved-
MED-udvalget. 

 

Beslutning: Henning Brok fremlagde budgetforslaget og forslag til rammebudgettet, da der 

er tale om starten på en ny 4-årig budgetperiode.  

 

Hovedbestyrelsen udtrykte generel ros til budgetforslaget og til de mange for-

slag, der var kommet fra medarbejderne.  
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Med baggrund i medarbejdernes udtalelse blev der spurgt til hvilke aftaler, der 

er blevet opsagt. Henning Brok orienterede om, at der er tale om, at vi har (af hi-

storiske årsager), haft en række fridage med løn i forbundet og a-kassen, som ik-

ke fremgår af overenskomsterne. Det drejer sig om: 

• 1 fridag i forbindelse med eget bryllup 

• 1 fridag i forbindelse med eget sølvbryllup 

• 1 fridag i forbindelse med flytning    

• 1 fridag i forbindelse med julen. 

Disse fridage er nu varslet opsagt. Vi har valgt at forudse, at man vil hævde at de 

er kutymer, og der er derfor givet 3 mdr. varsel til overenskomstparterne. Frida-

gene bortfalder med andre ord ved årets udgang. 

Efter samme retningslinje ydes der 2 fridage i f. m. dødsfald i nærmeste familie. 

Disse er ikke opsagt.  

 

Hovedbestyrelsen tog herefter den del til efterretning 

 

Sigurd Gormsen stillede forslag om, at der allerede pr.1.januar 2016 sker en kon-

tingentstigning på 5 kr. Dette forslag blev forkastet. 

 

HB tilsluttede sig herefter enstemmet indstillingen, dog udskydes endelig stilling-

tagen til Lønmagasin og julegaver til medarbejder til HB-møde i december.  

 

6. Aktiviteter vedr. ligeløn og lavtløn frem mod OK 18 

På HB-mødet den 25.-26. august 2015 blev det besluttet, at ligeløn og lavtløn 

skal være blandt de prioriterede krav til OK18, og at perioden frem til kravsudta-

gelsen i Forhandlingsfællesskabet – forventet til november 2017 – skal buges til 

at skabe opbakning til FOAs krav på området.  

 

 Som udmøntning af denne beslutning foreslås det, at der igangsættes et projekt, 

der skal sikre kendskab og opbakning til en solidarisk lønpolitik på området. Mål-

sætningen er, at der ved OK18 afsættes en genopretningspulje, der kan komme 

de typiske kvindefag og de lavtlønnede grupper til gode. For at nå dette mål vil 

FOA i perioden fra nu og frem til OK18 gennemføre en række aktiviteter, der bå-

de skal påvirke befolkningen bredt, men også de centrale beslutningstagere i KL, 

RLTN og de andre lønmodtagerorganisationer. Projektskitse vedlægges som bi-

lag 1. 

  

 Projektskitsen udpeger de forskellige indfaldsvikler, der skal gennemtænkes for 

at få påvirket kravsudtagelsen (og den efterfølgende gennemførelse); medier, 

medlemsmobilisering og konkrete interessenter. Dernæst peges der på i hvilken 

timing/faser frem mod november 2017, de konkrete aktiviteter, kan tænkes af-

viklet.  
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Økonomi: Det forslås at der afsættes 2 mio. til formålet i en periode på ca. 24 

måneder fra oktober 2015.  

 

Finansiering: De 2 mio. afsættes fra formuebevilling af 2008 til OK 2008-

opfølgningsaktiviteter.  

 

Arbejdsdeling: En forbundsopgave. 

 

Indstilling: 

 PL indstiller til HB, at muligheder og ideer vedr. ligeløn og lavtløn drøftes på HB-

mødet. 

PL indstiller til HB af den fremlagte projektskitse er afsættet for forbundets akti-

viteter vedr. ligeløn og lavtløn frem mod OK 18.  

 

Bilag: 

 Notat vedrørende ligeløn og lavtløns aktiviteter frem mod OK 18. 

  

Beslutning:  Dennis Kristensen forelagde sagen. 
Hovedbestyrelsen drøftede sagen herunder fokus på Kvindernes sidste arbejds-
dag. 

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 

7. Opfølgning på OK15 – aftaler om uddannelse 

I OK15 er det, på både det kommunale og det regionale område, aftalt at afsæt-

te midler til en indsats, der skal løfte ufaglærte til et faglært niveau. Herudover 

er der på det regionale område også afsat midler til en Regional Kompetence-

fond. På det kommunale område fortsættes Den Kommunale Kompetencefond, 

som samtidigt er blevet tilført yderligere midler. Hovedbestyrelsen skal på okto-

ber-mødet tage stilling til forbundets videre arbejde med udmøntning af de af-

talte midler til uddannelse. 

Hovedbestyrelsen besluttede på mødet i august 2015, at diskussionen om for-

bundets visioner på uddannelsesområdet først behandles på mødet i december 

2015. 

 

 Der er i overenskomstperioden afsat 2 x 20 mio.kr. ved Forhandlingsfællesska-

bets forhandlinger til at understøtte at ufaglærte på KLs område får muligheder 

for at blive faglærte. Heraf tegner FOA sig for de ca. 2x15 mio. De tilsvarende be-

løb på det regionale område er henholdsvis 2 x 6 mio. kr. og ca. 2 x 3,4 mio. til 

FOAs grupper.  

 

Midlerne i projektet administreres på KL-området i regi af Den Kommunale 

Kompetencefond, men med egen tilskudspolitik målrettet ufaglærtes særlige 

behov. Den regionale kompetencefonds konstruktion er ikke på plads endnu, 

men FOAs udgangspunkt er, at administrationen skal svare til KL-området.  
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Ved OK 15 blev FOAs del af Den Kommunale Kompetencefond tilført nye midler, 

både i form af engangsmidler og i form af varige midler. I OK 15 perioden op-

kræves der i alt ca. 133 mio. til FOAs del af fonden, udover midlerne til ufaglært 

til faglært.  Det vil derfor være muligt at styrke indsatsen for ufaglært til faglært 

med ”egne” FOA-midler, udover de 2 x 15 mio.  

 

På det regionale område blev der også afsat både engangsmidler og varige mid-

ler. Samtidigt er kompetencefonden kun aftalt for en 2-årig periode. Det kan 

medføre, at de varige midler frigøres til andre formål ved OK 18. I alt påregnes 

det, at der er ca. 15 mio. til rådighed for FOA grupperne i regionerne i perioden 

fra 1.4.2016 – 1.4.2018.  

 

”Ufaglært til faglært” 

Der foreslås, at FOAs udgangspunkt i de videre forhandlinger er en tilskudspoli-

tik, som sikrer at alle ufaglærte grupper kan modtage tilskud, når de har været 

ansat 2 år på et område samt er fyldt 25 år (Bilag 1). Der skal kunne ydes tilskud 

til de uddannelsesaktiviteter, som er nødvendige for at den enkelte kan blive 

faglært. Tilskuddets størrelse foreslås beregnet, så det på den ene side sikrer, at 

udgifterne til at uddanne den enkelte medarbejder neutraliseres, på den anden 

side sikrer, at der ikke sker en dobbeltfinansiering gennem både fonden og 

overenskomstaftalerne. 

                             Det er ikke projektets hensigt at finansiere den uddannelsesaktivitet, som nor-

malt foregår i kommunen. FOA vil derfor forudsætte, at FOAs lokale afdelinger 

bliver part i godkendelsesproceduren.  

                             

                             Kompetencefonde           

På det regionale område er der aftalt etablering af en kompetencefond. FOAs 

udgangspunkt i drøftelserne med de øvrige parter vil være at få aftalt en admini-

stration, der ligger tæt op ad Den Kommunale Kompetencefond. Rammen er, at 

der kan søges om 25.000,00 kr. pr. år pr. ansat fra fonden (i regionerne er der ik-

ke aftalt en regional medfinansiering). Det forslås at følge en tilskudspolitik, der 

svarer til den kommunale tilskudspolitik, jf. Bilag 2. 

 

Tilskudspolitikken for Den Kommunale Kompetencefond tilrettes, så der skabes 

en større sammenhæng til ”Ufaglært til faglært” ved, at midlerne fremover mål-

rettes kompetencegivende uddannelse, der er relevant både for den enkelte 

medarbejder og for faggruppen generelt.  

 

Læse-, stave-, regne- og IT-færdigheder er forudsætningen for efterfølgende at 

kunne gennemføre en faglært uddannelse. Pilotprojektet i regi af Den Kommu-

nale Kompetencefond, som blev iværksat i 4 kommuner i 2015, fortsætter og 

udvides til at omfatte flere kommuner (Bilag 3). 

                             

I Bilag 4 gives en status på forbruget i Den Kommunale Kompetencefond. 

 

Arbejdsdeling: Forbundet løser opgaven 
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Politisk Ledelse indstiller; 

1. At HB godkender, at den foreslåede tilskudspolitik for projektet ”Fra ufag-

lært til faglært” er udgangspunktet for FOAs videre drøftelser. 

 

2. At HB tager til efterretning, at der arbejdes videre med udmøntning af Den 

Regionale Kompetencefond og tilretning af Den Kommunale Kompetence-

fond. 

 

Bilag: 

Bilag 1: Tilskudspolitik for projektet ”Fra ufaglært til faglært” 

Bilag 2: Tilskudspolitik for Den Regionale Kompetencefond 

Bilag 3: Status for læse-, stave-, regne-, og it-projekt 

Bilag 4: Status for Den Kommunale Kompetencefond 

Bilag 5: Eksempler på beregning af løntilskud 

 

Beslutning: Punktet blev udsat pga. tidspres.  
 

8. Strategiske temaer frem mod overenskomstforhandlingerne i 2018 - med fokus 
på TR/MED 

På HB-mødet i august 2015 blev der lovet et oplæg om, hvordan FOA kan iværk-
sætte en samlet diskussion af udviklingstendenserne på MED og TR-området, 
herunder forventningerne til det aftalte overenskomstprojekt og de efterfølgen-
de arbejdsgiverkrav. Som svar herpå foreslås det at nedsætte en tværgående ar-
bejdsgruppe, der har et dobbelt formål, dels at følge OK18-projektet nøje, dels 
at drive en OK18-forberedende proces med undertitlen ”FOA og den danske 
model”. En proces der indbefatter en række aktiviteter, der skal sætte fokus på 
både at undersøge og styrke MED og TR-området.  

 
 Ved OK 15 blev der aftalt projekter om MED/TR arbejdet både med KL og RLTN. 

Projekterne på begge områder tegner til at blive meget omfattende; projektet 
med KL er længst i planlægningen og til orientering vedlægges projektbeskrivel-
sen, hvor aktiviteterne fremgår (Se bilag1). Det fremgår, at det første heldags-
møde med en kommune er aftalt til d. 29. oktober, og der afsluttes med et 2-
dages seminar i marts 2017, således at selve projektet er afsluttet i god tid inden 
udtagelse af krav og forhandlinger ved OK 18. På HB-mødet vil der dels blive gi-
vet en uddybende status for projektplanerne og dels lagt op til en debat af per-
spektiverne frem mod OK 18. 
 
Det er vurderingen at, der er en reel risiko for at KL og RTLN løber med hele 
dagsordenen op til OK18 på TR og MED-området og dermed for at MED og TR-
området svækkes betragteligt, hvis organisationerne ikke gearer sig til et velbe-
grundet modsvar. KLs argument er stramme budgetter, men retorikken og KLs 
dagsorden har også væsentlige ideologiske elementer, som FOA bør være yderst 
opmærksom på. KL går som bekendt bl.a. efter følgende dagsorden på området 
(Se bilag 2): 
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- Begrænsning af antallet af TR og færre beskyttede TR/suppleanter 

- Reduktion af TRs kontrolfunktion og begrænse TRs tid til TR-arbejdet 

- Arbejdsgiver vil uddanne TR til samarbejdsrollen  

- Begrænse det formaliserede arbejde i MED, reducere MED opgaverne og en 
udhuling af MED mht. information og indflydelse for arbejdstager 

Det er derfor afgørende at FOA og andre organisationer bruger tiden op til OK 
18 proaktivt på aktiviteter, der styrker et modsvar og alternativer - ikke alene 
centralt, men også lokalt og i samarbejde med andre organisationer. 

Det foreslås derfor at HB igangsætter en OK18-forberedende proces med føl-
gende formål: 

- At FOA følger, det besluttede OK-projektet ”MED og TR – fokus på den dan-
ske model i kommunerne” der løber i perioden 2015-marts 2017, særdeles 
tæt. 

- At FOA proaktivt søger indflydelse på konklusionen i OK-projektet. 

- At FOA arbejder med en offensiv dagsorden, som modsvar til KL og RTLN 
dagsorden og søger at tilvejebringe alternativer. 

- At FOA skaber alliancer til andre faglige organisationer. 

- At FOA indhenter supplerende informationer fra igangværende projekter 
om TV/ledelses samarbejdet. 

Det foreslås endvidere, at HB giver tilsagn til at der afholdes en 1- dags konfe-
rence med ca. 800 TR/FTR/AMR med fokus på ”den danske models” udfordrin-
ger og potentialer med det formål at styrke det arbejdspladsnære niveau i pro-
cessen.  

Økonomi: 400.000 kr. til den OK-forberedende proces med fokus på MED og TR.  

Der vil blive udarbejdet og forelagt HB en særskilt ansøgning til TR-konferencen 

via ikke forbrugte AKUT-midler til HB mødet i december 2015 

 

Finansiering: 300.000 kr. fra HB-AKUT-puljen 2016 samt 100.000 kr. fra formuen 

til den del af aktiviteterne, der ikke kan AKUT-finansieres.  

 

Arbejdsdeling: Forbundet er ansvarlig for at drive processen og stiller forbunds-

ressourcer til rådighed til opgaverne. Afdelingerne vil blive inddraget via HB og 

dialog med arbejdsmiljø- og uddannelsesansvarlige.  

 
PL indstiller til HB  

 at igangsætte den OK18-forberedende proces og give mandat til de be-

skrevne aktiviteter 

 at bevillige 400.000 kr. 

 at give tilsagn til afholdelse af en 1-dags TR/FTR/AMR konference med 

fokus på den Danske Model op til kongressen 2016. 

 

Bilag: 
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 Bilag 1: Projektbeskrivelse ”fokus på den danske model i kommunerne” 

Bilag 2: TR-og MED-området i et OK-forhandlingsperspektiv  

Bilag 3: OK18 forberedende proces 

 

Beslutning: Dennis Kristensen forelagde sagen og refererede bla. til arbejdsgivernes ambiti-

onsniveau ift. Ændringer af MEDsystemet. 

 
Jakob Bang supplerede og orienterede om det personalepolitiske projekt og præ-
ciserede at spørgsmål om konferencen vender tilbage til HB december. 

Hovedbestyrelsen havde en grundig diskussion af sagen og Jakob Bang kvittere-
de for Palle Nielsens appel om lidt grundigere orientering om afdelingers rolle 
overfor TR inddragelse lokalt, herunder de forsøg der skal iværksættes. 

HB godkendte indstillingen herunder at stillingtagen til TR konference udskydes 
til december. 

 

9. FOAs holdning til dagpengekommissionens anbefalinger 

Grundlaget for FOAs arbejde overfor dagpengekommissionen, herunder indfly-
delsen gennem LO, blev behandlet i juni måned. I august fik Hovedbestyrelsen 
en orientering om den daværende status på arbejdet. Nu er kommissionen fær-
dig og dens anbefalinger præsenteres offentligt den 19. oktober.  

 
 Siden august har arbejdet i kommissionen været totalt lukket, hvilket har med-

ført, at FOA’s mulighed for indflydelse, har været de principielle diskussioner og 
problemstillinger som LO har præsenteret for forbundene.   
 
Men rammen for kommissionens arbejde har været, at den skulle komme med 
forslag til et nyt og mere robust system, som tager hensyn til alle grupper, og 
forhindre de mange som blot mister retten til dagpenge - uden at det må koste 
mere. 
 
Det har medført, at kommissionen også peger på forringelser som skal være 
med til at finansiere de ændringer de foreslår. 
 
Kommissionens rapport og anbefalinger er endnu ikke er offentliggjort.  
 
Men det vil den være, når HB-mødet holdes. 
 
Der er vedlagt et kort orienteringsnotat, og HB vil på mødet få en grundigere re-
degørelse for kommissionens anbefalinger og konsekvenserne for bl.a. FOAs 
medlemmer, samt overvejelser om de kommende politiske initiativer fra FOAs 
side. 

 

Økonomi: Ingen 

 

Finansiering: Ingen 
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Arbejdsdeling: Forbundsopgave 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller til HB’s drøftelse 

 

Bilag: Orienteringsnotat om dagpengekommissionens anbefalinger. 

  

Beslutning: Mona Striib gennemgik kort dagpengekommissionens beretning, som allerede 

kendes. Fremlagde forslag til pressemeddelse vedr. dagpenge: Tre skridt frem – 

og tre tilbage, som HB bedes tage stilling til 
 

Hovedbestyrelsen drøftede sagen og godkendte forslaget til pressemeddelelse. 

 

10. Status på udrulning af brandplatform 

I sagen gives der en kort status for processen med hhv. den interne og eksterne 
udrulning af brandplatform og slogan – sammen gør vi forskellen. Der gives lige-
ledes en orientering om, hvilke skrifttyper FOA har valgt der, som led i indfas-
ningen af brandplatformen skal benyttes fremover til f.eks. trykte materialer. 
Indhold, ”køreplan” samt finansiering for udrulningsprocessen blev behandlet og 
godkendt på HB’s møde i august 2015.  På HBs møde i oktober 2015 gives der li-
geledes en kort mundlig orientering om både den interne og eksterne udrulning.  

 
 Udrulningen af brandplatform og slogan er, som tidligere orienteret om på HB, 

opdelt i to processer. Dels en intern udrulning, der har til formål at sikre kend-
skab internt i organisationen, dels en ekstern udrulning, der har til formål at sik-
re kendskab om FOAs nye slogan hos FOAs nuværende og potentielle medlem-
mer, og de tilknyttede kerneværdier; handlekraft, inspirerende og hjælpsomhed. 
Den eksterne udrulning sker ved et parløb med de aktiviteter, der foregår i ar-
bejdspladsugen i uge 46, idet den eksterne udrulning tager sin start i netop uge 
46.  

 
Status på den interne udrulning 
Status på den interne udrulning er i hovedtræk, at der har fundet tre regionale 
møder sted i september måned i hhv. Århus, Odense og København. Der har væ-
ret en fin interesse for møderne. På de regionale møder er afdelingerne blevet 
introduceret for en værktøjskasse for bl.a. det grafiske udtryk. Denne værktøjs-
kasse vil løbende blive udbygget, også i forhold til hvilke ønsker afdelinger har 
givet udtryk for. På de regionale møder blev der givet en række gode forslag til, 
hvad værktøjskassen bør indeholde.  Ligeledes er der startet en møderække op 
internt i forbundshuset, hvor de enkelte enheder, bliver introduceret for brand-
platformens indhold. Herudover er der udarbejdet en såkaldt branding ABC. 
Denne giver svar på de mest almindelige vedrørende spørgsmål (kommunikation 
og grafisk design) vedrørende brugen af den nye brandplatform. FOAs branding 
ABC ligger kan hentes på FOAnet, og vil løbende blive opdateret med de nyeste 
tiltag. Generelt viser mange afdelinger meget stor interesse for den nye plat-
form, og der er en stor kontakt mellem afdelingerne og især FOA Medier, som 
har ansvaret for det grafiske udtryk.   
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Ny typografi 
Som udløber af HB’s beslutning om FOAs brand og design vil FOA fremadrettet 
anvende to forskellige skrifttyper til forskellige formål: 

Skriften Geogrotesque er FOAs nye forbundsskrift. Den benyttes fremadrettet til 
FOAs slogan, afdelingsnavne, sektornavne mv. samt til forskellige former for 
trykt materiale – fx foldere, rapporter, annoncer og plakater. Skriften fremstår 
markant og afrundet og lever op til FOAs værdier. Den er tillige med til at sikre, 
at FOA fremstår mere unik og genkendelig. Forbundet har indkøbt Geogrotes-
que-licenser, således at hver afdeling modtager én licens.  

Skriften Calibri benyttes primært til tekster på digitale medier og i standardbre-
ve. Skriften vil også være den gennemgående skrift i mails, i PowerPoints, på in-
foskærme og på FOA NET. FOAs websites skal med tiden skifte til Calibri. Skriften 
fremstår mere karakterfuld end fx Verdana. Den er web-sikker og er med i Offi-
ce-standardpakken og er derfor ikke en betalingsskrift. 

Skriften Verdana, som fra 2005 har været skrifttypen udfases. Der vil nogle ste-
der blive tale om en løbende udrulning. Et eksempel er visse standardbreve. Et 
andet eksempel er foa.dk, hvor Verdana fortsat vil blive anvendt i en periode 
fremover, da det kræver en større manuel tilretning, før vi kan skifte til Calibri. 
Se evt. mere om typografi i www.foa.dk/design.  
 

FOAs navn og logo  
FOAs navn ændres ikke og det gør logoet heller ikke. Derimod skal sætningen 
Fag og Arbejde ikke bruges ikke længere.  

 
Status på den eksterne udrulning 
Status på den eksterne udrulning er i hovedtræk, at der med henblik på at få ud-
viklet et kampagneudtryk for ”Sammen gør vi forskellen” har været en konstruk-
tiv dialog med alle fire sektorer i forbundshuset. Dette har givet god inspiration 
til vinklingen af kampagnen. På den baggrund har bureauet, ZUPA, formuleret et 
(primært viralt) kampagneudtryk.   
 
Det bærende element i kampagnen er anerkendelse af den forskel FOAs med-
lemmer og potentielle medlemmer gør for andre mennesker – gennem deres 
arbejde, og i det møde der opstår mellem borgeren og medlemmerne. Med an-
dre ord et stærkt medlemsfokus på ”det du gør”. Kampagnegrebet er med det 
afsæt en film, om det FOAs medlemmer gør for andre. Det er en film, som vil 
have fokus på stoltheden i jobbet. Den produceres med gode mættede billeder 
og med en god og attraktiv lydside. Filmen vil have varighed på ca. 1½ minut. 
Den vil blive stykket sammen af frekvenser fra ca. 4 forskellige faggrupper (alle 
fire sektorer samt køn er repræsenteret), der tilsammen vil give et billede af op-
gaver, FOAs medlemsgrupper typisk varetager. Filmen deles på de sociale medi-
er, FOAs hjemmesider mv. Der vil herudover blive produceret en række radio-
spot. Den eksterne udrulning af FOAs nye slogan og branding platform er koblet 
til arbejdspladsugen i uge 46, og skydes dermed i gang parallelt med uge 46 akti-
viteterne. Temaerne for uge 46 er i år dels anerkendelse af fagene (samme tema 
som kampagnen er baseret på), samt alenearbejde.   
 
Økonomi: Ingen bemærkninger  
  

http://www.foa.dk/design
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Finansiering: Ingen bemærkninger  
 

Arbejdsdeling: Opgaven løses i et samarbejde mellem FOA Kampagne og Analy-
se, FOA Medier og FOA Presse, i et samarbejde med afdelingerne.   

 
Indstilling: Politisk ledelse indstiller, at HB tager punktet til efterretning.  

 
 
Beslutning: Jens Jørgen Krogh forelagde sagen. 
 Hovedbestyrelsen tog sagen til efterretning. 
 

 

11. FOAs indsats i forhold til kommunerne og regionernes økonomi 

HB skal diskutere hvordan FOAs indsats i forhold til kommunernes og regioner-
nes økonomi skal håndteres.  

 
 Dette års økonomiaftaler har lagt linjen for kommunernes og regionernes øko-

nomi til næste år. Den nye regering har indført et såkaldt ”omprioriteringsbi-
drag”, som de kommende år vil medføre besparelser, der vokser med 1 procent 
om året i kommunerne. I 2016 spares der en halv milliard på kommunernes ser-
viceudgifter og der er lagt op til årlige besparelser på 2,4 mia.kr. om året i 2017 
og de efterfølgende år. Regionenerne har fået tilført flere penge, men ikke nok 
til at kunne modgå de bebudede besparelser i regionerne. Forbundet har hen 
over eftersommeren gennemført flere undersøgelser og analyser, som viser, at 
der skæres i servicen med de nye økonomiaftaler og kommunernes og regioner-
nes lokale budgetforslag. I finanslovsforhandlingerne for 2016, vil der muligvis 
kunne tilkæmpes en række midler til den lokale velfærd.  

 

 På sektorområderne kommer de pressede budgetter til udtryk på flere måder. 

Det handler blandt andet om: 

 Kost- og Servicesektoren: Besparelser på rengøringen medfører dårligere 

hygiejne. Tempoet er skruet op og udlicitering medfører dårligere vilkår for 

de ansatte. 

 Teknik- og Servicesektoren: Facility Management stiller nye krav til de ansat-

te, men kan også håndteres positivt og medføre gode diskussioner om opga-

verne. Det kan dog også være første skridt på vejen til mere udlicitering. 

 Social- og sundhedssektoren: Der sker mange rammebesparelser i kommu-

nerne. Regeringen vil give med den ene hånd til bl.a. demens, men tager 

samtidig med den anden. Social- og sundhedsassistenterne på sygehusene 

er på retur, men oplever til gengæld en efterspørgsel i kommunerne. 

 Pædagogisk Sektor: Normeringerne er gennem flere år blevet reduceret. 

Dagplejen har været udsat for store besparelser. SFO’erne og klubtilbud er 

også presset betydeligt efter skolereformen med længere skoledage. Samti-

dig kører der i mange kommuner en kamp om hvordan man får hævet ud-

dannelsesniveauet på dagtilbudsområdet.  
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 De lokale besparelser presser FOAs medlemmer og den service, der leveres over 

for borgerne. Samtidig foregår der på flere af FOAs områder en fag- og uddan-

nelseskrig. Der kan således være behov for, at PL tager en mere strategisk dis-

kussion af de udfordringer, som de ændrede opgaver og pressede budgetter stil-

ler sektorerne over for. Denne mere brede diskussion kan finde sted senere på 

året.  

 

 Den nye regering indfører en helt ny styring af den lokale økonomi, hvor man 

først kradser pengene ind gennem omprioriteringsbidraget og bagefter fordeler 

dem til regeringens prioriteter. Det vil lægge et helt nyt pres på den lokale øko-

nomi.  

 

Forbundet har gennem de seneste år oprustet i forhold til indsatsen med kom-

munernes og regionernes økonomi og gennemfører bl.a. årlige nulvækstmøder, 

ad hoc hjælp og sparring til afdelingerne, se bilaget. Denne indsats vil fortsætte 

på lige så højt niveau, men vil løbende blive tilpasset strategisk til de nye udfor-

dringer. Der er på den korte bane behov for at agere på den nye situation og 

specielt den stigning i afskedigelser, som vi må forvente.  

 

Forbundet vil indenfor de nuværende rammer for nulvækstarbejdet opprioritere 

den ”håndholdte” indsats for at hjælpe afdelingerne gennem de konkrete for-

handlinger om nedskæringer og omprioriteringer – herunder prioritere en pro-

aktiv indsats for at undgå og eventuelt afbøde virkningen af afskedigelser og 

nedskæringer på FOAs fagområder.  

  

På skype-mødet om ulighed den 17. september 2015 var der opbakning til, at 

der lokalt afholdes en række lokale ”nok-er–nok” møder med de lokale politike-

re, borgmestre, organisationer, borgere, medlemmer og tillidsvalgte i lokalafde-

lingerne. Målet med møderne skal være at synliggøre effekterne af de lokale be-

sparelser, der allerede er gennemført, og lægge et pres på kommunerne om at 

modarbejde regeringens omprioriteringsbidrag og ulighedsskabende initiativer. 

Helt konkret kunne det fx ske ved at kommunerne meldte klart og tydeligt ud, at 

de ikke vil være med til, at KL indgår en økonomiaftale, som indeholder et om-

prioriteringsbidrag til næste sommer. Møderne skal også vise hvordan kommen-

de besparelser vil medføre større ulighed, hvis det fx går ud over servicen til 

børn og ældre. Dermed kobles FOAs ulighedsindsats med indsatsen over for 

kommunernes og regionernes økonomi. Forbundet vil yde støtte til, at møderne 

afholdes i afdelingerne og vil bl.a. levere en ”pakke” med baggrundstal samt op-

lægsholder. Møderne planlægges afholdt i slutningen af 2015. Møderne plan-

lægges afholdt i stedet for efterårets runde af nulvækstmøder om kommunerne.  

 

Økonomi: Der vil være udgifter forbundet med at afholde de lokale møder til 

evt. oplægsholdere, annoncering mm.   

 

Finansiering: Finansieringen sker med de afsatte midler til ulighed.  
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Arbejdsdeling: De lokale ”nok-er-nok” møder arrangeres i samarbejde mellem 

forbund og lokalafdelinger. Møderne vil kunne afholdes om aftenen. Forbundet 

kan stå for materiale-pakker og oplægsholder samt planlægning af møderne. 

Møderne kan således arrangeres på samme måde som de lokale ulighedsmøder 

op til Folketingsvalget i sommeren 2015.  

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller, at:  

 HB diskuterer de udfordringer, som de kommunale og regionale budgetter 

stiller FOA over for, og hvad FOAs modsvar skal være.  

 

Bilag: 

  FOAs indsats over for kommunernes og regionernes økonomi 

   

  

Beslutning: Ulla Warming, Dennis Kristensen og Karen Stæhr forelagde sagen. 

  

Dennis Kristensen meddelte endvidere at på forslag fra Kristian Gaardsø inde-

holder punktet også en aktuel drøftelse af budgetsituationen i regionerne og de 

nedskæringer som flere af vores medlemsgrupper oplever. 

 

Hovedbestyrelsen havde en grundig diskussion af sagen, heri indgik særligt den 

regionale situation. Dennis Kristensen redegjorde for, hvordan HB samler op på 

kongrespålæggene. Omtalte kommunikations- og medie udfordringer vi står 

med, hvis vi både skal ramme beslutningstagere og medlemmerne.  

 

12. FOAs forberedelse af de kommende trepartsdrøftelser 

Regeringen har bebudet, at den vil indkalde arbejdsmarkedets parter til tre-

partsdrøftelser. Det vil formentlig ske i starten af det nye år. HB skal diskutere 

de konkrete temaer, som FOA vil rejse. Her er første bud på konkrete temaer, 

som er udarbejdet med udgangspunkt i input fra sektorer og politisk valgte.  

 
 Regeringen har i sit regeringsgrundlag peget på, at de kommende trepartsdrøf-

telser vil tage udgangspunkt i følgende overskrifter:  

 Styrke danske virksomheders konkurrenceevne 

 Uddannelse 

 Flytte flere fra offentlig forsørgelse til job 

 Sikre, at det danske arbejdsmarked kan håndtere udenlandsk arbejdskraft 

Regeringen overvejer, om pensionsspørgsmål også vil kunne drøftes i treparts-
forhandlingerne. Uddannelse vil ifølge regeringen blive det første tema, der skal 
indledes drøftelser om. 

FOA har udarbejdet 45 forslag, som HB på dette møde tager en første drøftelse 
af. En del af forslagene falder ind under regeringens overskrifter. En del vil dog 
også ligge uden for regeringens overskrifter og vil derfor kræve mere fodarbejde 
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at få rejst som særskilte trepartstemaer. Der er desuden brug for, at der på bag-
grund af HB’s diskussioner efterfølgende prioriteres i forslagene, og at de yderli-
gere gennembearbejdes. Forslagene beskrives i bilaget til sagen og ligger under 
følgende temaer: 

 Uddannelse, herunder mål om uddannelsesdækning 

 Integration på arbejdspladserne 

 Løntilskud og fleksjob 

 Sygedagpenge 

 Seniorførtidspension 

 Arbejdsmiljø 

 Revitalisering af jobrotationsordningen 

 Mulighed for ”sporskifte” i arbejdslivet 

 Bedre adgang til arbejdsmarkedet 

 Landdistrikterne/udkantsområderne 

 Erfaringer med privatisering af offentlige opgaver 

 Hygiejne 

 Det offentlige og private er hinandens forudsætninger – bedre konkurrence-

evne 

 Social dumping 

 Partnerskab om tillid og bedre velfærd 

 Politisk ledelse indstiller, at:  

 HB drøfter FOAs forberedelse af de kommende trepartsdrøftelser. 

 På baggrund af HB’s drøftelse udarbejder politisk ledelse et mere samlet og 

prioriteret udspil. 

 
Bilag: FOAs forberedelse af trepartsforhandlinger 

 

Beslutning: Dennis Kristensen forelagde sagen. 

 

Hovedbestyrelsen drøftede sagen. 

De af hovedbestyrelsen rejste temaer er alle med på listen, herunder social dum-

ping, som skal med, men vi skal overveje, hvordan vi strategisk indtænker det.  

 

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 
 

13. FOAs forberedelse af afstemning om retsforbeholdet den 3. december 2015 
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Efter det danske nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992, blev der i oktober 
1992 indgået et såkaldt ”Nationalt kompromis”. Dette resulterede i den såkaldte 
Edinburgh afgørelse, som gjorde at danskerne stemte ja til aftalen den 18. maj 
1993. Her tog Danmark 4 forbehold: 

 

1. Unionsborgerskabet 

2. Ømuen 

3. Forsvarssamarbejdet 

4. Overstatslige samarbejde om retslige og indre anliggender 

 

Efterfølgende har forbeholdene været til politisk diskussion og især det fjerde 

forbehold, som omfatter samarbejdet i europol har et flertal af folketingets par-

tier ønsket ophævet. Den nuværende regering har nu besluttet at det fjerde for-

behold skal til afstemning den 3. december 2015. Til HB’s orientering og drøftel-

se redegøres der kort nedenfor hvilke hovedargumenter der er fremkommet fra 

henholdsvis ja og nej siden.  

Regeringen har nedsat en analysegruppe, analysegruppen har bestået af repræ-

sentanter for Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for Børn, Lige-

stilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og 

Vækstministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet og Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. Formandskabet for analysegruppen er blevet varetaget af 

Justitsministeriet. Rapporten er vedhæftet som bilag. 

  

EU-oplysningen har en side om retsforbeholdet og aftale om folkeafstemning, 

hvor de enkelte retsakter er beskrevet. Denne er ligeledes vedhæftet.  

 
 Substansen i lovforslaget er, at det nuværende retsforbehold ophæves, hvorved 

Danmark formelt tilslutter sig samarbejdet om RIA-retsakter (retlige og indre an-
liggender), dog gennem den særlige tilvalgsordning. I lovforslaget opstilles 26 
retsakter som regeringen umiddelbart ønsker at tilvælge, og herefter indebærer 
tilvalgsordningen at Danmark skal forholde sig de kommende enkelte RIA-
retsakter fra sag til sag. 

 
Som faglig organisation har FOA en særlig interesse i spørgsmålet om lovforsla-
gets indflydelse på de udfordringer vi allerede oplever i samspillet mellem de 
europæiske retssystemer og det danske arbejdsretslige system. 

 
Det nuværende retsforbehold, har i dag en betydning for nationale arbejdsret-
slige afgørelser, hvilket f.eks. fremgik af Ryanair-dommen. Hvad lovforslaget vil 
betyde i udviklingen af de modsætninger der er mellem de 2 væsensforskellige 
retstraditioner er derfor interessant. 
 

Inden en folkeafstemning er det afgørende at få belyst hvilken betydning lov-

forslaget vil få på kort og længere sigt, ud fra de erfaringer der hidtil er indhøstet 

i modsætningen mellem det europæiske retssystem og det danske arbejdsretsli-

ge system. 
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Det må slås fast at et ja til valget den 3. december 2015 vil medføre en fjernelse 

af retsforbeholdet i Danmark. Kompetencen vil overgå fra en folkeafstemning 

ved ændringer, til en almindelig folketingsbehandling. 

 

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk folkeparti og Det 

Konservative folkeparti har besluttet at der skal afholdes folkeafstemning om at 

omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning.  

 

Forligsparterne anbefaler at der tilvælges 22 retsakter og at der fravælges 10 

retsakter. 

 

 Fra ja siden har hovedargumentet været at Danmark kan blive i det europæiske 

politisamarbejde. Desuden ønsker ja siden at tilvælge konkursforordningen for 

at sikre mere effektivitet i forhold til grænseoverskridende insolvensbehandlin-

ger.  

 

 Af de 22 tilvalgte retsakter har få direkte virkning på arbejdsmarkedet, med 

mindre der er tale om virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter. 

 

 Det slås fast i forligspartiernes aftale, at Danmark ikke skal være en del af asyl-og 

indvandrerområdet, hvor vi i dag står udenfor. Og den aktuelle situation på 

flygtninge- og indvandrerområdet sætter den danske position under stærkt pres.  

 

 Fra Nej siden er hovedargumentet fra både højre- og venstre side af partierne 

afgivelsen af suverænitet, der sker ved at stemme ja til aftalen. Det er utvivlsomt 

at Danmark vil afgive suverænitet i forhold til EU på retsområdet hvis der stem-

mes ja til aftalen. 

  

 

Indstilling: 

 Politisk ledelse indstiller, at HB tager orienteringen til efterretning og drøfter 

eventuelle FOA-tiltag i forhold til valget den 3. december 2015 

 

Bilag: 

 http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/20

15/samarbejdet_om_retlige_og_indre_anliggender_pdfa.pdf 

  

http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold/retsforbeholdet 

 

 

Beslutning: Dennis Kristensen forelagde sagen. Spurgte til om vi skal gøre som vi plejer og 

derfor, at vi ikke har en bestemt holdning, og at vi afholder os fra at komme med 

en anbefaling. Påpegede endvidere den aktuelle integrations og flygtninge situa-

tion, og at vi har et moralsk ansvar. Fælles europæisk håndtering af problemet 

uanset holdning til EU-spørgsmål. Men det bliver ikke en del af afstemningen. 
 

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/samarbejdet_om_retlige_og_indre_anliggender_pdfa.pdf
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/samarbejdet_om_retlige_og_indre_anliggender_pdfa.pdf
http://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold/retsforbeholdet
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Hovedbestyrelsen drøftede sagen, og der var enighed om, at FOA ikke kommer 
med anbefaling. 

 

14. Folkemøde 2016 

HB besluttede på HB-mødet august 2015 at give PL bemyndigelse til at forhånds-
reservere FOA camp 2016 på Sandvig Familie Camping og til at igangsætte FOAs 
Folkemøde-deltagelse 2016. 

 
PL skulle på HB-mødet oktober 2015 vende tilbage til HB med et forslag til ind-
hold, ramme og budget. 
 

 Folkemøde 2016 og FOA-camp i 2016 
Folkemødet 2016 
På baggrund af erfaringerne fra 2015 og den efterfølgende evaluering forelagt 
på HB-mødet august 2015 anbefales det, at FOA igen i 2016 deltager sammen 
med PenSam – og forsøger at styrke samarbejdet og afholde flere fælles aktivi-
teter med 3F.    
 
Folkemødet afvikles fra torsdag den 16. til søndag den 19. juni 2016, og det 
overordnede tema for Folkemødet 2016 skal hænge tæt sammen med FOAs po-
litiske strategier og temaer for 2016. Det anbefales, at PL senest 1. december 
lægger sig fast på det endelige tema og de overordnede rammer for Folkemødet 
2016.  
 
I forbindelse med folkemødeprojektet 2016 vil vi forsøge dels at styrke indsatsen 
med at få FOAs politisk valgte stærkere i spil – både som paneldeltagere og som 
aktive debattører i andre organisationers events – og dels arbejde målrettet på 
at etablere nye og styrke eksisterende netværk og relationer, som kan række ud 
over Folkemødet og ind i FOAs løbende politiske og faglige arbejde. 
 
Det anbefales, at FOA fortsætter samarbejdet med Pensam, som de tidligere år, 
og at der afsættes 325.000 kr. til folkemødet 2016.  
 
FOA-camp i 2016 
FOA-campen for FOAs medlemmer afholdes i perioden 11. juni – 19. juni 2016 
på Sandvig Familie Camping. Hovedbestyrelsens ønske om at tiltrække flere og 
nye deltagere til FOA-campen udmøntes ved at reklamere via flere og via nye 
kanaler, fx TZ, Facebook, kurser for tillidsvalgte. Det anbefales, at budgettet til 
FOA-campen fastholdes på 400.000 kr.  

  

Økonomi: 725.000 kr. 

 

Finansiering:  

Aktivitetspuljen for 2016:  625.000 kr. 

AKUT-budget 2016:   100.000 kr.  

 

Arbejdsdeling: Det er overvejende en forbundsopgave. Afdelingerne tager stil-

ling til egen deltagelse  
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Indstilling: Politisk ledelse indstiller: 

 

 At HB godkender, at PL fastlægger tema og overordnede rammer for 

Folkemødet 2016  

 

 At der over aktivitetspuljen og AKUT- budget 2016 afsættes henholdsvis 

225.000 kr. og 100.000 kr. til Folkemødet 2016 
 

 At der over aktivitetspuljen afsættes 400.000 kr. til FOA-campen 2016 
 

 
 

Beslutning: Dennis Kristensen forelagde sagen – opfordrede afdelingerne til at indsende for-

slag til temaer som med fordel kan behandles under Folkemødet i relation til 

samarbejdspartnere m.fl. 

 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

15. PenSam – generel status 

Som tidligere aftalt i hovedbestyrelsen deltager PenSam årligt på et hovedbesty-
relsesmøde for at orientere om og drøfte status på udvalgte fokusområder.   
 
Sag: PenSam’s direktion vil på mødet orientere om status og udviklingen i sel-
skabet siden præsentationen på HB i 2014. Orienteringen vil særligt omhandle 
den værdiskabelse PenSam skaber overfor kunderne, udviklingen i afkast og til-
tag vedr. omkostninger. 

 

Økonomi: Ikke aktuelt. 

 

Finansiering: Ikke aktuelt. 

 

Arbejdsdeling: Drøftelse og evt. konklusioner er et forbundsanliggende. 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller:  

 

 At HB på baggrund af oplæggene, drøfter den generelle status for arbejdet i 

PenSam. 

  

Beslutning: Helen Kobæk og Torsten Fels deltog og gav en generel årlig status ud fra diasop-

læg under overskrifterne: Hvor står vi, samspil med FOA, hvad sker der generelt i 

branchen, omdømme, fordele og samarbejde. 
 

PenSam efterlyste gode ideer til at få spredt budskab om godt afkast ud til med-
lemmerne samt kandidater til brugergrupperne.  
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16. Beretning 

Dennis Kristensen supplerede på mødet det udsendte materiale med orientering 
fra møde i LO dd. Der forventes en politisk aftale om dagpengereformen inden 
LO-kongressens åbning på søndag. Påvirkningsperioden er derfor ekstrem kort. 
Karensdagene bør være i fokus.  

Mona Striib efterlyste afdelingernes hjælp til at finde medlemmer, som vil indgå i 
medierne som sin historie.  

 

17. Skriftlig orientering 

Omkring årsrapport 2014 fra FOA Overenskomst: Dennis Kristensen tilkendegav, 
at vi kigger på om det kan lade sig gøre at udarbejde graferne afdelingsvis.  

 

18. Eksterne repræsentationer 

I forbindelse med valget til Folketinget i juni måned blev sektorformand Jakob 
Sølvhøj som bekendt valgt ind. Det giver derfor nu anledning til at nybesætte en 
række eksterne repræsentationer, som han hidtil har beklædt.  
Tilsvarende er der ændringer på vej i den nærmeste fremtid på baggrund af for-
bundssekretær Inger Bolwinkels afgang i 2016.  

 
 Jakob Sølvhøj repræsenterede FOA i 8 forskellige organisationer m.v. Nedenfor 

er der angivet en oversigt over hvilke repræsentationer, der er tale om, og ind-
stilling om fremtidig besættelse af pladserne med sektorformand Mogens Bech 
Madsen, Pædagogisk Sektor: 
 

 Forhandlingsfællesskabet (tidl. KTO)/bestyrelsen/bestyrelsessuppleant 
 

 Forhandlingsfællesskabet/forhandlingsudvalget/suppleant 
 

 Forhandlingsfællesskabet/fremfærd/børn/medlem 
 

 Forhandlingsfællesskabet/repræsentantskabet/repræsentant 
 

 International Børnesolidaritet/styrelsen 
 

 KNS/repræsentantskabet/repræsentant 
 

 SEVU/PASS/fagligt udvalg/medlem 
 

Endelig besættelse af følgende repræsentation med chefkonsulent Birgit Stech-
mann: 
 
Undervisningsministeriet/Rådet for børns læring/medlem 
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I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i PenSam Forsikring i 
april måned 2016, er det et ønske fra Inger Bolwinkel, at trække sig som næst-
formand i PenSam Forsikring med henvisning til Ingers fratrædelse senere i 
2016.  Dette åbner om for et ønske om yderligere ekstern repræsentation i be-
styrelsen.  
Det indstilles derfor, at næstformandsposten, som for tiden er besat af for-
bundssekretær Inger Bolwinkel, besættes eksternt. 

 
 PL indstiller; 
 

At de nævnte poster besættes som anført og at HB godkender, at næstfor-
mandsposten i PenSam Forsikring besættes eksternt. 

 

Beslutning: Mona Striib forelagde sagen. 

 

 Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

 

19. LO-kongressen 2015 

PL og HB har tidligere besluttet at LO-kongressen er fast punkt på dagsorden 
frem til kongressen 25.-27.oktober i Aalborg og at FOA delegerede udover FOAs 
HB, ligeledes deltager i behandlingen af punktet. 

 
 
 Forbundet har modtaget kongresmaterialer fra LO. Materialerne er sendt til de 

delegerede fra forbundet 1.oktober og består af et kongreshæfte og et numme-
reret adgangskort. HB bedes medbringe materialerne til HB-mødet. 

 
Som bekendt har en enstemmig LO hovedbestyrelse godkendt mandat til udvik-
ling af det strategiske samarbejde mellem LO og FTF samt afklaring af grundla-
get for en eventuel ny hovedorganisation (side 14-24) Det bør vægtes at FOAs 
delegation får en grundig gennemgang forslaget og ikke mindst baggrunden for 
forslaget, da forslaget er blevet til efter seneste HB-møde. Kompromisset har 
blandt andet ført til, at HK’s formand Kim Simonsen har trukket sit kandidatur til 
LO’s formandspost. 

 
 FOA har i udarbejdelsen af forslag til LO’s målprogram 2016-2019 fået medtaget 

en række synspunkter og forslag. FOA har desuden fremsendt vedlagte æn-
dringsforslag Indsats mod løndumping ved udlicitering. Ændringsforslaget er ble-
vet afvist af LO med henvisning til de hidtidige diskussioner i DL. 

 
 LO har meddelt at medlemsforbund, som måtte ønske at fremsætte ændrings-

forslag til de fremsendte forslag, opfordres til så vidt muligt at fremsende disse 
skriftligt til LO senest den 16. oktober 2015. FOAs HB mødes imidlertid først 19. 
og 20.oktober, hvorfor stillingtagen til evt. ændringsforslag først kan meddeles 
LO efterfølgende.  Formelt set kan der stilles ændringsforslag helt frem til kon-
gressen, hvor dirigenterne fastlægger fristerne i forbindelse med kongressens 
konstituering. 
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Siden HB sidst havde lejlighed til at diskutere LO-kongressen (17.9), har Nanna 
Højlund efterfølgende meddelt sit kandidatur til en LO-sekretær post og som 
ovenfor nævnt har Kim Simonsen, HK, trukket sit kandidatur til formandsposten, 
så der nu er 2 kandidater til formandsposten. Dansk Metal har fremsat forslag til 
LO-kongres om at udvide antallet af LO-sekretærer fra 2 til 3, dette forslag har 
FOA stemt imod. Som det fremgår af kongreshæftet har LOs HB undladt indstil-
ling.  
 
Arbejdsdeling: Forbundet koordinerer forberedelserne til LOs kongres 

 
Indstilling: Politisk ledelse indstiller til HB: 
 
At gennemgå og drøfte kongresdokumenterne til de enkelte kongrespunkter, 
herunder vurdere hvorvidt der skal stilles ændringsforslag. 

 

Bilag: FOAs ændringsforslag mod løndumping ved udlicitering 

 

Beslutning: Dennis Kristensen gennemgik de uddelte dias, som er de samme som på hb-

mødet i august – dog med ændringer, som var markeret med rødt.  

 

”Tilkendegivelse om repræsentation i MED-systemet”. HB godkendte forslaget. 

 

Metal foreslår en udvidelse af tillidsvalgte i LO: HB besluttede, at FOA ikke går 

ind for en udvidelse. Desuden at FOAs LO-kongresdelegerede kan stemme indivi-

duelt på dette punkt.  

 

Omkring ændringsforslag til lovene om at ændre titlen ”sekretær” til ”næstfor-

mand” besluttede HB ikke at støtte dette forslag. HB støtter forslaget om, at en 

af næstformændene vælges som stedfortrædende.  

 

Ændringsforslaget om afgangsalder for LO’s tilidsmænd: HB nikkede til forslaget 

om, at valgte afgår, når de når den individuelle folkepensionsalder. 

 

Valg af formand: HB besluttede, at FOA bakker op om Lizette Riisgaard. Der kan 

stemmes individuelt.  

 

Valg af sekretærer: HB besluttede, at Nanna Højlund er FOAs kandidat.  

 

Mona Striib supplerede omdelte bilag med lønudvalgets indstillinger. Der er flere 

steder, hvor FOAs holdninger er i undertal. Der udarbejdes ændringsforslag til på 

søndag.  

 
 


