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Budget 2018 
Budgettet for 2018 blev 2. behandlet og godkendt. Vi har de seneste år arbejdet med at 
tilpasse driften det faldende medlemstal (vores organisationsprocent er intakt). Vi har 
således budgetteret med et årligt overskud de kommende år. Vores egenkapital forventes 
at stige fra 200 mio. kr. i 2016 til 221,2 mio. kr. i 2022. Det er højst tilfredsstillende, at vi 
har et økonomisk råderum til at iværksætte diverse tiltag, der understøtter vores strategier. 
 
Opdateret tosprogspolitik 
Hovedstyrelsen debatterede en ny opdateret tosprogspolitik formuleret af 
undervisningsudvalget. Der var en del bemærkninger, så den skal udvalgsbehandles på 
ny. Herefter vil vi se den igen evt. til godkendelse. 
 
Totalundersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold 
Vi fik en gennemgang af den seneste medlemsundersøgelse. Resultaterne viser en 
fremgang i forhold til medlemmernes arbejdstilfredshed og tilfredshed med foreningen. Vi 
får resultatet udsendt – også kredsopdelt. 
 
Kommunikationsplatformen - DLF Insite 
DLF Insite kører og vi skal alle på først i det nye år. Der var mange tilbagemeldinger fra 
kredsene vedr. teknik og drift, og der vil blive samlet op på alt det. Ad hoc gruppen, som 
jeg har været en del af, er nu nedlagt, og en netværksgruppe med tovholdere i alle 
kredsfællesskaber vil blive oprettet. 
 
OK’18 
Hovedstyrelsen fik seneste nyt i forhold til OK forhandlingerne. Sammenholdet mellem 
organisationerne er stærkt og vi har allerede set det manifesteret. Man bliver helt glad og 
stolt af fagbevægelsen. Selvfølgelig er det også skrøbeligt, da alle også har særinteresser, 
men overordnet fungerer det. En af knasterne på vores side af bordet er holdningen til 
fritvalgsordninger og hvad der i givet fald kan indgå i disse.  
 
Vigtigheden af den lokale interessevaretagelse vedr. OK´18 er stadig i fokus. I FAK har 
kredsene været til borgmestrene, udvalgene, direktion, andre organisationerne mv. Vi kan 
godt tage en runde mere her efter kommunalvalget. 
 
2020 
Hovedstyrelsen fik en status på arbejdet vedr. fusionen mellem FTF og LO. Man er meget 
tæt på mål og har fået stort set alle fællespapirer på plads. Sidst, men ikke mindst, 
principper for ny fællesøkonomi. LO, som har langt flere midler end os, får en form for 
”særeje”, men det virker som om, at der er stor generøsitet og villighed til at få enderne til 
at finde sammen.  
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