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REFERAT  

 

fra 

 

hovedbestyrelsesmøde 9.-10. juni 2015  

 
 

 
Fraværende: Uden suppleant afbud fra: Birgitte Rasmussen, Ann Søgaard, Grethe Nielsen, 

Birthe Valentin Nielsen, Tony Hansen, Frank Lundgren, Inge-Lise Christensen, Jakob Sølv-

høj, Mia Bentsen. Sascha Madsen afbud – suppleant Camilla Pedersen deltog. Hanne Ulen-

dorf afbud – suppleant Hanne Hermansen deltog. Charlotte Jacobsen afbud – suppleant Ire-

ne Buus deltog. Kirsten N. Andersen afbud – suppleant Inge Jensen Pedersen deltog. Ras-

mus Petersen afbud – suppleant Malene Nygård Laursen deltog. Lone Snedker afbud – sup-

pelant Berit Rathleff deltog. Birger Thomsen afbud – suppleant Lene Berendt deltog. Simone 

Rasmussen afbud – Heidi Madsen deltog. Jens Nielsen deltog tirsdag – suppleant Louise Ni-

elsen deltog onsdag. Ken Andreassen deltog onsdag. Suppleant Leif Skaarup deltog tirsdag. 

Britt Petersen deltog tirsdag fra kl. 11.30 og onsdag fra kl. 11.00. Palle Nielsen forlod mødet 

tirsdag kl. 14.30 og deltog ikke onsdag. Ellen Pedersen forlod mødet tirsdag kl. 12.30 og 

deltog ikke onsdag. Ruth Nykjær og Jette Ohlsen forlod mødet tirsdag kl. 13.30 og deltog 

ikke onsdag. Bodil Marker deltog tirsdag fra kl. 13.00. Jutta Larsen forlod mødet tirsdag kl. 

15.00. Deltog onsdag. Olaf Christensen forlod mødet tirsdag 17.40. Deltog onsdag. Anne 

Bjerregaard afbud onsdag. Inger Bolwinkel deltog tirsdag samt onsdag fra kl. 11.00. 

Under punktet om LO-kongressen deltog de ekstra FOA-delegerede: Mari-Ann Petersen, 

SOSU, Hanne Skyum Pedersen, FOA Odense, og Pia Pedersen, FOA Aalborg 
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1. Velkomst ved forbundsformand Dennis Kristensen 

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

huset. 

2. Valg af dirigenter 

Beslutning:  Henning Brok og Jens Peter Ernst-Lyngbye var dirigenter. 

 

3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for afholdelse af mødet 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Tillægspunkt om overenskomst med Bru-

ger Hjælper Formidlingen blev behandlet efter pkt. 10. Tidsplanen blev 

godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra hb-mødet 14. april 2015 

Beslutning: Referat af mødet blev godkendt. 

 

5. LO kongres 2015 

Hovedbestyrelsen har efter indstilling fra PL tidligere besluttet, at LO-

kongressen er fast punkt på HB-dagsorden frem mod kongressen 25.-

27.oktober i Aalborg. FOAs kongresdelegation udgør udover FOAs HB, 

5 delegerede og disse deltager ligeledes i HBs behandling af LO kon-

gressen. 
 

 De 5 delegerede er. 

 

o Mari-Ann Petersen, næstformand, SOSU 

o Pia Pedersen, næstformand, Aalborg 

o Inge Jensen Pedersen, næstformand, Århus 

o Hanne Skyum Pedersen, næstformand, Odense 

o Hanne Tinggard Bach, næstformand, Randers 

 

På HB-mødet i april orienteredes om status på fusionsdrøftelserne mel-

lem FTF/LO, generel orientering om kongresforberedelserne og derud-

over havde HB besøg af én af de tre kandidater, Lizette Risgaard LO’s 

nuværende næstformand. 

 

 Punktet indeholder 3 emner: 

 

- Generel status på kongresforberedelserne 

- Præsentation af kandidater til LO formandsposten: Formanden for 

Hærens Konstabel- og Korporal Forening, Flemming Vinther og 

Formand for HK, Kim Simonsen. 

- Status og indstilling vedr. LO-FTF fusionen. 
 

Generel status på kongresforberedelserne 

 

LOs hovedbestyrelse behandler rapporten ”Hovedorganisation under 

forandring-Kongresrapport om LO’s opgaver og ansvar 2016-2019” på 

sit møde den 29.maj (samme dag der udsendes HB). HB orienteres om 
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rapportens arbejde men tager først stilling til de konkrete anbefalinger 

på hovedbestyrelsens møde i august måned, hvortil HB vil få tilsendt 

rapporten. 

 

Præsentation af kandidater til LO formandsposten: Formanden for Hæ-

rens Konstabel- og Korporal Forening, Flemming Vinther og Formand 

for HK, Kim Simonsen. 

 

De to kandidater er meddelt, at der er afsat i alt 1 time og det er an-

befalingen, at hver kandidat får lejlighed til at præsentere sig selv og 

sit valggrundlag og herefter stilles spørgsmål og debatteres. 
 

Status og indstilling vedr. LO-FTF fusionen. 

 

 LOs HB skal den 29.maj ligeledes tage stilling til om der kan arbejdes vide-

re på det grundlag som er beskrevet og at der under forudsætning af en 

sådan godkendelse, kan udarbejdes et forslag til kongresvedtagelse, som 

skal behandles den 18.septrember i LOs HB. 

 

Som det fremgår af rapporten har det forløbne samarbejde mellem FTF og 

LO frembragt dokumentation for at der er perspektiver i at sigte mod én 

hovedorganisation. Det anbefales HB, at FOA anbefaler en sammenlæg-

ning af LO og FTF. Hvis perspektivet skal fastholdes, så er det nødvendigt 

med klare signaler i den videre proces. 

 

Arbejdsdeling: Forbundet koordinerer forberedelserne til LOs kongres 

 

 Politisk Ledelse indstiller at HB drøfter LO kongressen og at HB på sit 

møde i juni træffer beslutning om at støtte en fusion af de to hovedor-

ganisationer LO og FTF. 

 

Bilag:  Politisk styregruppes rapport om LO-FTF 2020 projektet 

 

  

Beslutning: Dennis Kristensen bød velkommen til forbundsformændene Kim Simonsen, 

HK og Flemming Vinther, HKKF, som begge kandiderer til formandsposten 

i LO.  

Kim Simonsen og Flemming Vinther fremlagde deres kandidaturer og be-

svarede og kommenterede indlæg og spørgsmål fra HBs medlemmer.  

Dennis Kristensen orienterede om kongresforberedelserne i LO, herunder 

om fusionsdrøftelserne LO-FTF og anbefalede, at FOA støtter fusionspla-

nerne.  

HB godkendte indstillingen med alle stemmer for, bortset fra to, som und-

lod at stemme. 

HB behandler øvrige kongresemner på HB-møderne i august og oktober 

måned.  

6. Folketingsvalg 

Dennis Kristensen indledte punktet. Jens-Jørgen Krogh supplerede med 

oplsyninger om FOAs aktiviteter i anledning af valget. FOA har konstateret 

gode resultater af aktiviteterne.  



- 4 - 

 
 
 

 

7. Budgetscenarier 2016 

Budgetlægningen for 2016 og de efterfølgende år indledes med en 

drøftelse af forskellige scenarier, som har betydning for forbundets 

økonomi. 

 

 Med udgangen af 2015 ophører den 4 års periode, hvor der ved brug af 

kontingentstigninger og stram budgetstyring, har været fokus på at 

opnå en samlet økonomisk balance. Alt tyder på at målet mere end 

indfris – især på grund af uventet positive resultater på finansielle po-

ster. 

 

 Fremskrivninger viser imidlertid at i en ”alt andet lige” situation vil den 

kommende 4 års periode kalde på beslutninger, hvor der skal findes 

merindtægter eller besparelser svarende til i alt godt 100 mio. 

 PL har med afsæt i de 2 vedlagte notater om økonomiske udfordringer 

og organisering, marketing og medlemsservice konstateret at løsnin-

gen findes indenfor et spænd af følgende yderpunkter, idet hver af føl-

gende faktorer svarer til 100 mio: 

 14.500 fuldtidsbetalende medlemmer flere end forudsat 

 Kontingentstigning på 14 kr. medl./md. 

 Reduktion i den forbundsvendte del af personalestaben på gnsn. 

47 personer, eller godt 23%. 

 Andre besparelser 

 

 PL finder, at løsningen på problemstillingen bør findes for hele den 4-

årige periode og ved anvendelse af både forøgede indtægter (kontin-

gentstigning) og besparelser. Det er dog som udgangspunkt PLs opfat-

telse at forbundets ”muskelkraft” skal bevares, hvorfor besparelser på 

personalestaben ikke skal bære større dele af besparelsen. 

 

 Forbundets opgaver er mangfoldige og det bør nøje overvejes, om de 

alle er lige betydningsfulde for medlemmerne. Som eksempler – ikke 

at forveksle med forslag – kan nævnes: 

 

 En del er lovbestemt eller på anden måde kongresvedtaget og kan ikke 

uden kongresbehandling afskaffes, men det udelukker ikke, at der kan 

gennemføres besparelser på områderne. Således udgjorde f. eks. ud-

gifterne til lovpligtige møder inkl. opsparing til kongres ca. 10 mio i 

2014. Færre, kortere eller mindre møder eller afholdelse af digitale 

møder vil kunne medføre reducerede omkostninger. Hovedbestyrelsen 

har da også allerede i en hensigtserklæring udtrykt målet om en be-

sparelse på 20%. 

 



- 5 - 

 
 
 

En del er en af flere forudsætninger for at forbundet kan fungere, men 

funktionen kan måske flyttes eller ændres: Vil det f. eks. kunne betale 

sig at sælge forbundshuset og flytte til mere tidssvarende lokaler, opnå 

en billigere ejendomsdrift – og måske oven i købet frigøre et beløb, 

som kan give et større afkast til strejkefonden? Kan der igangsættes 

en kampagne med henblik på at få flest muligt medlemmer til at betale 

kontingent via træk på betalingskort? Metoden er ikke uden ulemper 

for den enkelte, men maximalt udnyttet vil der kunne spares et årligt 

beløb på 2,5 mio. Kan fagbladet nøjes med at komme i elektronisk 

form, hvis der årligt kan spares 10 mio på trykning og forsendelse? 

 

En del er udtryk for politiske beslutninger i HB eller PL og kan i praksis 

op- eller nedprioriteres. Der afsættes typisk et beløb i kr. og ører, 

mens trækket på personale ikke i alle tilfælde er tydeligt. Det gælder f. 

eks. for ulighedskampagnen, som er omkostningstung i relation til for-

brug af personaleressourcer. 

 

Opgaveløsning på tværs af organisationen vil sandsynligvis kunne ef-

fektivisere og dermed billiggøre driften. A-kassens organisation, hvor 

en opgave, der opstår i den ene ende af landet, bliver sagsbehandlet i 

den anden, kan næppe kopieres, men etablering af call-centre og an-

dre fællesskabsløsninger kunne imødekomme udfordringen. 

 

Der vil fortsat være områder, hvor investeringer i dag kan medføre be-

sparelser eller indtægter på længere sigt. Det vil således formentligt 

være mere til skade end gavn at neddrosle aktiviteterne på områder 

som medlemsorganisering og det private projekt, selv om bevillingerne 

i en vis udstrækning er tidsbegrænsede. Tilsvarende bør udviklingen af 

det digitale FOA fortsætte uden forsinkelse, selv om det umiddelbart 

kan være vanskeligt at høste gevinsten af investeringerne centralt i 

fuldt omfang. Den nyligt afholdte urafstemning viste at digitalisering 

både medførte besparelser og større medlemsdeltagelse. Denne erfa-

ring kan overføres til kontingentopkrævning og anden kommunikation 

med det enkelte medlem. 

 

Størrelsen på evt. kontingentstigninger må afvejes i relation til den pe-

riode, hvor medlemmerne skal opleve at kontingentet er i ro. 

  

Arbejdsdeling: Forbundsopgave. 

 

 Politisk ledelse indstiller, at HB drøfter budgetscenarierne og udpeger 

de retninger, som de kommende budgetter skal lægges efter. 

 

Bilag: 

 Notat om FOAs økonomiske udfordring. 

 Om organisering, marketing og medlemsservice 
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Beslutning: Dennis Kristensen indledte punktet, og Henning Brok redegjorde detal-

jeret for sagen. Drøftes igen på mødet i august. 

8. OK15 evaluering 

Overenskomstforhandlingerne med KL, RLTN og Moderniseringsstyrel-

sen er afsluttet og godkendt med resultatet af urafstemningerne pr. 

15. april 2015. Herefter er det nu op til hovedbestyrelsen at evaluere 

forløbet, bl.a. med henblik på planlægning frem mod overenskomstfor-

handlingerne i 2018 (og på det private område i 2017).  

 

 Evalueringen af FOA overenskomstforhandlinger ved OK 15 omfatter i 

sagens natur hele den samlede indsats, tidsmæssigt fra tidsplanens 

vedtagelse i HB i februar 2014 til godkendelsen ved urafstemningerne 

pr. 15. april 2015, og indholdsmæssigt fra de enkelte faglige udvalgs 

forhandlinger til Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL og 

RLTN.  

 I det foreliggende skriftlige forslag til evaluering af OK 15 er beskrivel-

sen af forhandlingsforløbet mellem FOA Fælles og KL vægtet højt, idet 

det var dette forløb, der kom til at sætte rammerne for en lang række 

af de øvrige forhandlinger. 

 Evalueringen udpeger herudover en række temaer, det kan besluttes 

at arbejde videre med – både faglige/politiske temaer og temaer af 

mere teknisk/forberedelsesmæssig karakter.  

 

Økonomi: Ikke aktuelt 

 

Finansiering: Se ovenfor 

 

Arbejdsdeling: Evaluering af overenskomstforløb er et forbundsanlig-

gende 

 

 Politisk ledelse indstiller, at HB drøfter og godkender evalueringen, 

herunder godkendes også de fremadrettede initiativer.  

 

Bilag: Forslaget til evaluering af OK 15 eftersendes.  

 

Beslutning: Dennis Kristensen indledte og redegjorde for det eftersendte bilag. 

Britt Petersen og Dennis selv oplyste om flere, mindre fejl, som skal 

rettes i evalueringsbilaget. På baggrund af debatten og de konkrete 

bemærkninger revideres bilaget vedr. FOAs evaluering af OK 15 af 

formanden. Bilaget fremsendes efterfølgende til HB. 

HB godkendte enstemmigt evalueringen og de fremadrettede aktivite-

ter.  

 



- 7 - 

 
 
 

9. Status på faglighedsarbejdet 

På mødet i august 2014, besluttede hovedbestyrelsen, at sektorerne 

skal orientere om status på arbejdet med faglighed, 2 gange om året. 

Sagen indeholder en skriftlig status fra hver sektor, og udvalgte områ-

der vil blive præsenteret mundtligt på HB mødet. 

 

 Som opfølgning på 2015 – medlemmernes FOA, vedtog hovedbestyrel-

sen, i august 2014, forskellige tiltag, der alle skal styrke arbejdet med 

fag og faglighed. Der arbejdes aktivt med alle tiltagene. Et af de områ-

der, som hovedbestyrelsen besluttede at styrke, er en bedre oriente-

ring om det arbejde, der foregår i sektorerne. 

  

 PL indstiller, at HB tager orienteringen til efterretning.  

 

Bilag: 

 1. Pædagogisk sektor 

 2. Social- og sundhedssektoren 

 3. Kost- og servicesektoren 

 4. Teknik- og servicesektoren 

 

Beslutning: Gina Liisborg indledte med at fortælle om Kost- og Servicesektorens 

arbejde med faglighed. Reiner Burgwald fortalte tilsvarende om Tek-

nik- og Servicesektorens arbejde med faglighed. HB tog orienteringen 

til efterretning.  

 

10. Fortsættelse af ændret arbejdsdeling på det private område 

Beslutningen fra HB mødet 10. -11. december 2013 om i en forsøgspe-

riode på et år – efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne 

2014 – at ændre arbejdsdelingen sådan ”at forbundet påtager sig regi-

strering og initiativpligt i forhold til frit-valg-virksomhederne”, er nu 

udløbet. Der skal derfor træffes en beslutning om hvordan indsatsen 

skal fortsættes. 

 

 Beslutningen i 2013 var i sin helhed: 

” Det foreslås derfor, at vi i første omgang i en forsøgsperiode på ét 

år, og i første omgang alene på Frit-valgsområdet, ændrer arbejdsde-

lingen, således at forbundet påtager sig registrering og initiativpligt i 

forhold til frit-valg-virksomhederne. 

 

I forsøgsperioden vil forbundet gennemgå samtlige kommuner, og vil 

rette henvendelse med krav om overenskomst til samtlige virksomhe-

der, der er godkendt til levering af frit-valgs ydelser. Der sendes sam-

tidig kopi af henvendelsen til lokalafdelingen, og afdelingen får ansva-

ret for at aftale en første forhandling med virksomheden. 
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Afhængig af virksomhedens respons aftales det videre forløb for hver 

enkelt virksomhed herefter mellem forbundet og afdelingen. Forbundet 

påtager sig i forsøgsperioden at registrere samtlige virksomheder, og 

hvilken korrespondance der har været med dem, og at gøre denne re-

gistrering tilgængelig for afdelingerne.” 

 

Med udløbet af forsøgsordningen skal der træffes en ny beslutning, 

men da HB endnu ikke har haft en grundig debat om indsatsen på det 

Private område – og da indsatsen endnu ikke er afsluttes foreslås det 

at fortsætte indsatsen indtil HB kan træffe beslutning om den samlede 

indsats på det Private område. 

Da den oprindeligt besluttede indsats blev forsinket i udrulningen, er 

der i de allerede afsatte midler plads til at fortsætte indsatsen et styk-

ke ind i 2016. 

 

Økonomi: Beslutningen om en fortsættelse af indsatsen kan rummes 

indenfor de allerede bevilgede midler fra formuen. 

 

Finansiering: Afholdes indenfor de allerede afsatte projektmidler til 

styrkelse af det private område 

 

Arbejdsdeling: Den midlertidige ændring af arbejdsdelingen i over-

ensstemmelse med HB beslutningen i 2013 fortsættes, indtil HB træf-

fer beslutning om den samlede strategi for indsatsen på det private 

område. 

 

Indstilling: Politisk Ledelse indstiller til Hovedbestyrelsen at fortsætte 

den midlertidige ændring i arbejdsdelingen, som beskrevet. 

 

Bilag: Ingen. 

  

Beslutning: Dennis Kristensen fremlagde forslaget, som HB tilsluttede sig. 

 

 

Tillægspunkt:  OK med Bruger Hjælper Formidlingen 

Forbundet har onsdag den 20. maj 2015 afsluttet overenskomstfor-

handlinger med Bruger- Hjælper Formidlingen A/S, og overenskomsten 

forligger nu i renskrevet form. Overenskomstresultatet forelægges 

hermed til godkendelse. 

 

 Overenskomsten dækker respiratorhjælpere og –teams, handicapled-

sagere, specialpædagogiske støtte og AKUT-team og vikarer.  Over-

enskomsten dækker ikke rene BPA-ordninger (SEL §95 og §96). 
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 Overenskomsten følger i hovedtræk BPA-overenskomsten. Det vil sige- 

løn, aften-nat-weekendtillæg, ferie, arbejdstid, udlandsrejser, sygdom, 

barsel og adoption.  Da virksomheden allerede har en pensionsaftale 

som først kan opsiges slut 2017, er der aftalt at de først begynder ind-

betaling til Pensam fra oktober 2017. Der er indført feriefridage, idet 

disse dog er suspenderet indtil videre, i lighed med BPA-

overenskomsterne. 

  

 Særligt for BHF-overenskomsten er der aftalt: 

 Respiratortillæg: Løntrin 12 efter 1 år (invasiv respiratorisk er-

faring) 

 Handicapledsagere: løn svarende løntrin 15+ 

 Overarbejdstillæg ved forbliven i tjeneste 

 Samarbejdsudvalg – målsætning om MED 

 TR-regler: De begynder med det samme op med 3 TR 

 

 Derudover er opsigelsesvarslerne en smule anderledes end BPA-

overenskomsten. Opsigelsesvarslerne er lidt kortere ved kort ansættel-

sesanciennitet, og lidt længere ved lang ansættelsesanciennitet, end 

det, der er aftalt på BPA-området.  

 

 Endeligt er det aftalt at FOA må udføre løntjek og få udleveret lønop-

lysninger. FOA får en gang om året adgang til at lave løntjek. Derud-

over adgang til løn- og pensionsoplysninger ved mistanke om proble-

mer. Der er ligeledes aftalt at Bruger-Hjælper Formidlingen ved ansæt-

telser udlevere materiale om FOA, A-kassen og PenSam. 

  

Parterne er enige om, at arbejde med uddannel-

se/kompetenceudvikling, særligt for det ufaglærte personale, herunder 

fokusere på sammenhængen mellem jobrettede kurser og egentlig 

kompetencegivende uddannelse. 

 

 Bruger-Hjælper Formidlingen har ca. 3200 medarbejdere.  

 

Økonomi: Ingen 

 

Finansiering: Ingen 

 

Arbejdsdeling: Der er aktuelt registeret 62 medlemmer med ansæt-

telsesforhold i BHF. Som det fremgår af forhandlingsprotokollatet af 

20. maj 2015, skal der inden d. 19. juni 2015 aftales en implemente-

ringsplan. Det indebærer formodentlig bl.a. fælles lokale præsentati-

onsmøder m.v., der involverer forbundet og de relevante afdelinger.  
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Indstilling: Det indstilles, at HB godkender overenskomsten med 

Bruger- Hjælper Formidlingen A/S 

 

Bilag: 

 Protokollat af 20. maj 2015 

 Overenskomst 2015 – 2017 mellem FOA og Bruger-Hjælper Formidlin-

gen A/S 

  

Beslutning: Dennis Kristensen fortalte om overenskomstindgåelsen med BHF. Og 

Jakob Bang besvarede spørgsmål til den nye overenskomst.  

HB godkendte overenskomsten. 

 

11. Brandingprojekt 

FOA har det sidste års tid arbejdet med en proces, der skal føre frem 

til en platform for vores branding.  Processen har været produktiv. Der 

har været afholdt en række workshops med FOA-aktører, og både 

medlemmer og ikke-medlemmer på FOAs organiseringsområde har 

været inddraget i fokusgrupper for at kommentere på vores position, 

vores værdier – og hvordan de oplever FOA og FOAs kommunikation. 

Processen har været understøttet af vores samarbejdsbureau Zupa. 

 

 En vigtig brik i arbejdet har været udvikling af et såkaldt brand-

promise. Hvad lover vi vores medlemmer og omverdenen? Hvilket slo-

gan skal FOA have? 

  

I foråret var vi nået frem til tre varianter af slogans, der alle blev te-

stet af fokusgrupper i København og Vejle: 

  

Fælles om at gøre en forskel 

Fælles om at gøre det bedre 

For dig – med dig 

  

Det kan umiddelbart konstateres, at en bred kreds af medlemmer ikke 

vil synes godt om de to sidstnævnte udgaver af et slogan. 

  

Sloganet ”Fælles om at gøre en forskel” testede klart bedst blandt næ-

sten alle deltagere i fokusgrupperne, men med et enkelt forbehold. 

Nogle medlemmer opfatter det noget floskel- eller klichéagtig, når man 

”gør en forskel”. 

  

I forbundet har vi derfor besluttet at forsøge endnu engang at udvikle 

alternative udgaver af slogans. 

  

Når dette skrives har vi tre nye udgaver af slogans til test i fokusgrup-

per (slut maj): 
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Vi arbejder for dig 

Sammen gør vi forskellen 

Mennesker til forskel 

  

De tre nye forslag afprøves nu sammen med "Fælles om at gøre en 

forskel." Resultaterne ligger ikke klar i skrivende sagsfremstilling 

stund, men vil blive præsenteret på HB-mødet sammen med udkastet 

til FOAs nye brandingplatform. Hensigten er at måle eller veje de tre 

nye slogan-forslag op mod resultatet for ”Fælles om at gøre en for-

skel”. Det er vigtigt at understrege, at fokusgrupper ikke er en sproglig 

facitliste, men hvis tilpas mange medlemmer misforstår eller vender 

sig mod en sproglig formulering, så er der grund til at tage det alvor-

ligt. 

  

Planen for branding-arbejdet er nu derfor: 

  

1. HB-godkendelse af brandposition 

2. Eventuel vedtagelse af nyt slogan for FOA. Testresultater fra fokus-

grupperne præsenteres på HB-mødet. 

3. Præsentation af implementeringsplan for brandingarbejdet og 

”værktøjskasse” til afdelingsbrug på næstkommende HB-møde 

4. Implementering og udmøntning af ovennævnte.  

 

Hensigten er fortfarende, at forbundet udarbejder materialer, design, 

merchandise mv. – og at alt materiale stilles til rådighed for afdelin-

gerne. 

 

 PL-indstillingen til HB lyder: 

Hovedbestyrelsen godkender FOAs nye brand-platform og tager stilling 

til slogan. Implementeringsplanen for udrulning af initiativer forelæg-

ges og godkendes ved HB-mødet i august. 

 

Beslutning: Jens-Jørgen Krogh indledte punktet. Camilla Guldberg, Tranberg + 

Partners, fortalte om arbejdet med et nyt slogan. Pegede på disse to 

forslag: ”Fælles om at skabe en forskel” – og: ”Sammen gør vi forskel-

len”. 

Sigurd Gormsen havde i henvendelse til HB peget på sloganet ”Vi er 

der”, som FOA har udbredt i Region Sjælland. Dette slogan kan stadig 

bruges i fælles konkrete kampagner.  

De to forslag blev sat til afstemning – flest gik ind for ”Sammen gør vi 

forskellen”. Dennis Kristensen oplyste, at forbundet iht. forbundslovene 

stadig hedder FOA – Fag og Arbejde.  

Det blev oplyst, at HB på mødet i august bl.a. vil blive præsenteret for 

en ”værktøjskasse” med det nye slogan til intern og ekstern udrulning. 

Brand-platformen blev godkendt af HB. 
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12. Beretning 

Behandlet sammen med pkt. 13. 

 

13. Skriftlig orientering 

Dennis Kristensen omtalte udvalgsarbejdet om offentligt ansattes yt-

ringsfrihed.  

Oplyste desuden, at PenSam havde skilt sig af med en mindre aktie-

post i Ryanair.  

 

14. HB’s mødeplan for 2016 

Mødeplan for det kommende kalenderår skal forelægges hovedbestyrelser-

ne i 2. kvartal, jfr. § 5 i hovedbestyrelsernes forretningsorden. 

 

Politisk Ledelse fremlagde følgende forslag til HB i december 2014, 

som følge af kongrespålægget under fællesskabets grundlag: 

 

 At fællesskabet, sektorerne og afdelingerne gennemgår samtlige 

møder, der følger af forbunds-, sektor- og afdelingslove. Hensig-

ten med gennemgangen er at vurdere, hvorvidt det er muligt at 

reducere antallet af møder. 

 

Forslaget lød: 

 

I forbindelse med at HB og sektorerne fastlægger deres mødevirksomhed for 
2016 skal der ske en reduktion i udgifterne svarene til 20%. Dette kan ske ved 
at der ikke afholdes 2-dages møder med overnatning, færre møder, flere elek-
troniske møder m.m.  

HB gør i august 2015 samlet status over den fremtidige mødevirksomhed med 
henblik på at reduktioner kan indarbejdes i budgettet for 2016. 

 

HB tilsluttede sig forslaget med den ændring, at måltallet 20% ift. re-

duktion af mødeudgifter ændres til en hensigtserklæring, ligesom net-

værksmøder indgår i undersøgelsen af de centrale møder. 

 

Der skal derfor være opmærksomhed på, at nærværende forslag og 

evt. vedtagelse efterfølgende vil kunne ændres som følge af HBs kon-

klusioner til august vedr. reduktion i mødevirksomheder. I konsekvens 

heraf skal HB ligeledes tage stilling til evt. ændringer i sin forretnings-

orden. Med dette forbehold fremlægges nedenstående forslag. 

 

Forretningsordenens § 5 angiver følgende: 

’Hovedbestyrelserne afholder ordinært møde hver anden måned. Mø-

derne afholdes normalt som 2 dages møder startende februar, april, 
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juni, oktober og december den 2. tirsdag. I august dog startende den 

4. tirsdag. Møderne afholdes kl. 10.00-18.00 på 1. dagen og kl. 9.00-

15.30 på 2. dagen.’ 

 

Økonomi: Inden for budgetrammen. 

 

Finansiering: Projektnr. 120/20010-001. 

 

 Politisk ledelse indstiller mødeplanen 2016 til HB’s godkendelse: 

 

9.-10. februar  

9. marts  

12.-13. april 

14.-15. juni  

23.-24. august 

4.-5. oktober (rykket en uge pga. kongresudsendelse) 

13.-14. december  

 

(Kongressen afholdes 16.-18. november i Århus). 

 

Beslutning: HB godkendte mødeplanen. 

 

15. HB-mødet i oktober 

Der er sammenfald mellem det planlagte hovedbestyrelsesmøde den 

6.-7. oktober 2015 og allerede aftalte KNS-aktiviteter i uge 41.  

 

 Det betyder, at det planlagte hovedbestyrelsesmøde må flyttes. Et 

”plaster på såret” er, at det giver HB god mulighed for at forholde sig 

til alle ændringsforslag til LO’s kongres, der indledes samme uge søn-

dag den 25.oktober 

 

 Det indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse, at hovedbestyrelses-

mødet i oktober måned afholdes den 19. og 20. oktober. 

  

Beslutning: HB godkendte ændringen af mødedatoen. 

 

16. Eksternt årsregnskab 2014 

Der er blevet udarbejdet eksternt årsregnskab for 2014.  

 

 Forbundets eksterne regnskab for 2014 afviger fra det interne regn-

skab (behandlet på HB-møde i marts 2015) på flg. punkter: 

 Regnskaberne for forbund, strejkekasse, AKUT og Røsnæs er 

opgjort under et. 
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 Hensættelser, i dette tilfælde uforbrugte midler til Faglig Mu-

skelkraft, vises ikke i det eksterne regnskab før de faktisk på-

virker resultatet – 0,8 mio. 

 Ejerandelen af PenSam er justeret – 8,2 mio. 

 Årets resultat er herefter et samlet overskud på 91,7 mio. 

 Ingen revisionsbemærkninger eller forbehold. 

 

Arbejdsdeling: Forbundsopgave. 

 

 Politisk Ledelse indstiller årsregnskabet til hovedbestyrelsens godken-

delse. 

 

Bilag: Eksternt årsregnskab 

 Revisionsprotokollat 

 

Beslutning: Henning Brok redegjorde for sagen og omtalte to mindre afvigelser ift. 

det tidligere godkendte regnskab.  

HB godkendte enstemmigt årsregnskabet.  

 

17. Ledelsesrapport 1. kvartal 2015 

Der er udarbejdet ledelsesrapport for 1. kvartal 2015. 

 

 Årets 1. rapport er som sædvanligt ikke specielt oplysende, idet en 

lang række budgetlagte aktiviteter først finder sted senere på året, en 

række udgifter er allerede betalt for det halve af eller hele året og mid-

ler fra eksterne parter er endnu ikke afregnet. 

 Der skal dog allerede nu peges på følgende afvigelser: 

 

 Medlemstallet er fortsat vigende, og i 1. kvartal desværre lidt mere 

end budgetlagt. Det er for tidligt at lede efter tendenser i udviklingen. 

  

 Finansielle poster ligger for forbundets vedkommende allerede efter 1. 

kvartal tæt på årsbudgettet med 18,3 mio, mens de for strejkefondens 

vedkommende med 5,3 mio udgør lidt mindre end halvdelen af årets 

budget. 

 

Arbejdsdeling: Forbundsopgave 

 

 PL indstiller til HB, at rapporten tages til efterretning. 

 

Bilag: Ledelsesrapport 1. kvartal 2015 

 

Beslutning: Henning Brok redegjorde for kvartalsregnskabet. 

HB tog ledelsesrapporten til efterretning.  
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18. Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt portørerne i 

Region Sjælland 

Sigurd Gormsen fortalte om den overenskomststridige konflikt blandt 

portørerne. Forbundsformanden præciserede de fagretlige regler om-

kring overenskomststridige konflikter.   

 

 

 


