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Referat af KREDSGENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT 
OG PATIENTERSTATNINGEN 
 

D. 27. SEPTEMBER 2018 kl. 16.00 I IDA CONFERENCECENTER, KALVEBOD BRYGGE 31-33, 
1780 KØBENHAVN  
 
Formand Allan Graversen bød velkommen til kredsgeneralforsamlingerne. Oplyste, at Forretningsudval-
get havde besluttet, at sammenlægge de 3 generalforsamlinger på grund af et lille fremmøde fra Pati-
enterstatningen og BDO. 
 
1. Valg af dirigent 
Jan Jørgensen fra BDO blev valgt som dirigent. Dirigenten tilkendegav at Generalforsamling var lovligt 
indkaldt. 
 
2. Beretning.  
Et tilbageblik på de sidste to år v/Allan Graversen.  Slides fra mødet vedhæftes. 
 
Forretningsudvalget har i de sidste 2 år drøftet følgende emner i overskriftsform:  

• Samarbejde med SAFU 

• Strategi for arbejdet i kredsene 

• TR-seminar 

• SAMPENSION 

• Persondataforordningen 

• PF´s fremtid 
 

- Beretning Kreds KL v/Allan Graversen: 
TR-kredsen har de sidste 2 år bl.a. arbejdet med følgende emner: Lønforhandlinger, overenskomstfor-
handlingerne 2018, personaleomsætningen i KL, ændring af personalepolitik retningslinjer, udbetaling af 
overarbejde/merarbejde/fleks mm., markering af færdiguddannede elever, personalesammensætnin-
gen - hvilke opgaver udføres af hvem, herunder sekretærsituationen Samarbejde/dialog med TR og le-
delsen, personalesager/opsigelser. 
På Samarbejdsrådsmøderne har emnerne været: Lukkedage, APV og lederevaluering, IT-politik og nye 
systemer, persondataforordningen, sygefravær statistik, psykisk arbejdsmiljø, stress, årlig sundhedsuge, 
nyt MUS-koncept. 
Referaterne er tilgængelige på intranettet. 
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- Beretning - Kreds KOMBIT v/ Allan Graversen: 

Ingen tilstede fra KOMBIT og vi mangler medlemmer derfra.  
Allan varetager kontakten til medarbejderklubben. Overenskomstforhandlingerne fra 2017 er endnu 
ikke færdige, hvorfor overenskomsten ikke er fornyet. Der er dog aftalt en sammenlægning af løn og bo-
nus, mens ledelsens ønsker om en firmapensionsordning undersøges. 
 

- Beretning fra BDO v/Jan Back Jørgensen 
Jan Back Jørgensen orienterede om arbejdet i BDO. I BDO har vi en offentlige revisionsafdeling, som tid-
ligere var en del af KL og derfor med i Personaleforeningen. Personaleforeningen havde en overens-
komst, men i forbindelse med overgang til BDO kom der i stedet en samarbejdsaftale, som nu er ophæ-
vet. Der er ca. 80 medlemmer. PF er repræsenteret i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget (SAMU) via 
undertegnede. 
 
Fagligt har der været Lukning af kontor i Skive og dermed hjælp til afskedigede kollegaer, Ny pensionsaf-
tale hos SEB, som nu bliver til Danica, ny regionsstruktur i BDO, rådgivning af medlemmer.  
Kontingentopkrævning er pt sket over lønnen, men en ny ordning skal findes i det ledelsen har meddelt, 
at de ikke længere vil indeholde kontingentet via lønnen. 
 

- Beretning fra Patienterstatningen v/Janne Enequist 
Patienterstatningen har mange erstatningssager. Vi samarbejder tæt sammen med DJØF om lønfor-
handlinger, lønpolitik samt udmøntning af engangsvederlag. Lovgivningsmæssigt er der sket en udvi-
delse, hvilket på sigt forventes at give flere sager. 
 
Alle beretninger blev godkendt. 
 
3. Regnskab for 2016 og 2017 v/Morten Bang 
Regnskabet blev godkendt 
Se slides, som er blevet medsendt og derudover findes regnskaberne på: www.pfpersonaleforenin-
gen.dk 

- 2016 
Overskud 15.469 kr. 
Egenkapital udgør 795.734 kr. svarer til 5.400 kr. pr. medlem 

- 2017 
Overskud 86.793 
Egenkapital 885.208, som svarer til 7.256 kr. pr. medlem 
 
4. Indkomne forslag 
Forretningsudvalget har ikke modtaget forslag. 
 
5. Forslag til fastsættelse af budget for 2019 og 2020, herunder kontingent. 
Budgettet for 2019 og 2020 blev gennemgået og godkendt. 
Forretningsudvalget indstillede uændret kontingent for 2019 og 2020. Det blev ligeledes godkendt. 
Kommentarer: Der kan komme ekstra udgifter i forbindelse med persondataforordningen, men som ud-
gangspunkt lægges der op til, at udgifter og indtægter balanceres. 
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6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og –suppleanter. 

• Valg af tillidsrepræsentanter til Kreds I (KL og KOMBIT): 
Allan Graversen, Annika Rosendal, Jette Kyhl, Julie Deleuran, Annika Rosendal 

 

• Valg til BDO:  
Jan Back Jørgensen blev valgt. Der er ledige pladser i kredsbestyrelsen, hvorfor kredsen har mu-
lighed for selv at supplere sig med flere. 
 

• Valg til PATIENTERSTATNINGEN (PEBL)  
Janne Enequist blev valgt. Der er ledige pladser i kredsbestyrelsen, hvorfor kredsen har mulig-
hed for selv at supplere sig med flere. 

 
7. Eventuelt 

• O18 
Første møde er berammet til på tirsdag 2.10.18 (udskudt til d. 9. oktober), hvor krav udveksles. Tæt 
samarbejde med AC gruppen, hvor der er fælles tætte snitflader. FF-forliget skal i spil.  
Emner, som kan komme i spil: Sammenlægning af lønrunder, fravalg mellem løn og pension, kompeten-
ceudvikling, fleks, senior og ny ferieaftale. 
 
PF vil prioritere forhøjelse af grundlønnen især på de laveste trin i overenskomsten samt pensionsfor-
bedringer. Fleksibilitet i arbejdet - skal gå begge veje, En vigtig del er en afklaring af udbetaling af 
fleks/overarbejde, som sikkert kommer til at hænge sammen med sammenlægning af lønrunder. Derud-
over bliver kompetenceudvikling en vigtig del, kompetencepakkerne, Seniordage skal fastholdes og det 
skal være det samme som gælder på det kommunale område - det hænger sammen med mulighederne 
for fleksibilitet. 
 
Arbejdsgivers krav: bortfald af kompetence, mulighed for frit valg, bortfald af seniordage og bemærknin-
ger ift funktionærloven (serviceoplysning om tidsperiode ved afskedigelse). KL er absolut ikke lønfø-
rende på PF´s område og det giver rekrutteringsudfordringer. 
 
Fra medlemmerne kom følgende gode ideer og respons til PF's videre arbejde: 

- Tage godt imod ny ansatte fx med en kort intro, et personligt møde og materiale om PF.  
- En velkomstmail – gerne en standard, med et overblik over TR personer og hvem man 

skal kontakte 
- Reklamere for PF-TR 
- Personlig kontakt  

 
 

Tak for et godt møde og tak for god ro og orden 

 

Ref.: Jette Kyhl 
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