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Status på foreningens økonomi 
Vi har en god økonomi, men skal hele tiden være opmærksomme på det stadig faldende 
medlemstal, som vi skal være på forkant med. Det er ikke organisationsprocenten der 
falder, men stillinger der nedlægges. 
 
Ved udgangen af 2015 udgør Særlig Fonds egenkapital 2.027 mio. kr. Det betyder, at vi 
næsten er oppe på niveau fra før lockouten. Flot resultat, som gør os helt kampdygtige. 
Derudover har vi øget foreningens egenkapital med 13,8 mio. kr. til 183,5 mio. kr. Vi har 
altså kapital til at investere i aktiviteter vi finder formålstjenestelige. Alt i alt en stærk 
økonomi. 
 
Kongres 2016 
Hovedstyrelsen er i fuld gang med at planlægge kongressen den 13. og 14. september 
2016 i Tivoli Congress Center. Det blev besluttet, at kongressen denne gang digitaliseres 
mest muligt. I forhold til dagsorden foreslog formanden et punkt om skolen i det 21. 
århundrede. Måske skal vi begynde at arbejde med et ”skoleideal”. Herudover kommer vi 
nok ikke udenom arbejdstidsstatus, men vi skal huske, at det ikke endnu er 
overenskomstkongres. 
 
Ekspropriation af overenskomstmidler 
Vi havde besøg af Professor Michael Hansen Jensen, der skulle orientere hovedstyrelsen 
om sin juridiske vurdering af ekspropriationen af overenskomstmidler i forbindelse med 
Lov 409. Jeg har en del noter fra mødet, så spørg til det på næste FAK møde. Overordnet 
kan jeg sige, at det svage punkt juridisk handler om, at der hvis der er tale om 
ekspropriation skal godtgøres, at der gribes ind i ejendom – i dette tilfælde en 
overenskomst. Men, da KL havde frigjort sig fra overenskomsten ved lockouten, er der 
ikke mere tale om en overenskomst og dermed en ejendom. 
 
Opfølgning på arbejdstidskonferencen 
Det overordnede formål med konferencen var at skabe det bedst mulige fundament for 
forhandlingerne om arbejdstid ved OK’18. Hovedstyrelsen refererede fra gruppearbejderne 
og samlede op. Der var gode tilbagemeldinger fra baglandende, men også bemærkninger 
om, at det var en svær proces. Det var svært at komme rigtigt ud af boksen og tænke 
kreativt, men vi fik alligevel nogle pejlemærker. Det gode lærerliv og muligheden for at 
lykkes med opgaven er centralt. Jeg ser også dilemmaet mellem professionsaftale og 
lønmodtagersikringer som en vigtig diskussion, ligesom man ikke kommer udenom, at vi er 
6 mia. bagud i forhold til finansiering. Kan vi overhovedet lave en fælles aftale uden de 
midler? Det er også interessant at få talt om hvad vi mener, når vi siger en central aftale. 
 
DLF strategi frem mod målene for 2019 (Mission, vision og målsætninger) 
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Hovedstyrelsens notat ” Mission, vision og målsætninger” skal der arbejdes videre med. 
De målsætninger, som hovedstyrelsen besluttede var, at DLF i 2019 var: 

1. En central aktør i en stærk fagbevægelse 
2. En respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør 
3. En troværdig aftalepartner 
4. Et stærkt professionsfællesskab 
5. Præget af sammenhold, engagement og opbakning blandt medlemmerne  
6. Økonomisk velfunderet 

 
På dette møde blev punkt 2 og 4 debatteret og jeg fremlagde FAK’s bemærkninger. På 
næste FAK møde skal vi forberede indikatorer på, om vi er på vej med punkt 1 og 3 og på 
junimødet punkt 5 og 6. 


