
Referat of repraesentantskabsmode den 27. april 2022 
pA Hotel Svendborg 

1. Valg of dirigent 

Tine Hoist, vicesekretariatschef i SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes 
Forhandlingsfaellesskab) blev valgt til hvervet som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse og dagorden var i overenstemmelse med 

vedtaegterne. Dirigenten konstaterede, at modet var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtigt. 

2. Vedtagelse of forretningsorden 

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden biev godkendt. 

3. Orientering fra Hovedbestyrelsen 

Formand Hanne Pontoppidan og naestformand Morten T. Bay orienterede om 

forbundets situation og maiopfyldelse. Formanden henviste i den forbindelse til den 

skriftlige orientering 

I forlaengelse of orienteringen fremlagde Hovedbestyrelsen 2 resolutioner. 

Naestformand Morten T. Bay preesenterede resolutionen "Solidaritet med Ukraine. Fordom 
Ruslands invasion." 

Solidaritet med Ukraine. Fordom Ruslands invasion 

Uddannelsesforbundet fordommer Ruslands invasion i Ukraine og udtrykker dybtfolt 
solidaritet med og stotte til Ukraines laerere og undervisere, Ukraines elever, studerende 
og kursister og det Ukrainske folk. 

Storstedelen of verden og herunder storstedelen of Europa stSr sammen i fordommelsen 
of Ruslands invasion og den russiske hxrs fremfaerd i Ukraine. Den internationale 
laererorganisation (Education International), som Uddannelsesforbundet er medlem af, 
udtrykker liges3 fordommelse, og den udtrykker samtidig sin urokkelige forpligtelse 
overfor de to ukrainske laererorganisationer. 

Efter to m3neders krig har omkring 10,5 millioner ukrainere forladt deres hjem, mess 
omkring 4 millioner ukrainere er flygtet ud of landet. Det er den storste flygtningekrise 
i Europa siden Anden Verdenskrig. Danmark har p5 nuvaerende tidspunkt modtaget ca. 
23.500 ukrainske f/ygtninge, og der er udsigt til, at mange flere kommer hertil. Det skaber 
et massivt Ares p5 alle kommuner og mange skoler. Men vi skal tage godt imod de 
flygtede, A de foler sig velkomne, og A trygge i det danske samfund, som det er muligt 
med de traumer mv., de kommer med. De er vores nye naboer, vores burns nye 
kammerater, vores nye medborgere, vores nye arbejdskolleger og vores fremtidige elever 
og kursister. 
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Ukrainerne kommer med kompetencer, men uden det danske sprog, og vi skal give dem 
forudsc-etningerne for at Ware sig i det danske samfund og p~ vores arbejdsmarked. De 
skal la?re dansk, s3 de kan indg3 som aktive borgere i deres barns skole, i lokalsamfundet 
og p3 arbejdsmarkedet, og de skal have de nodvendige erhvervskompetencer til at indg3 
p3 arbejdsmarkedet. 

Uddannelsesforbundet fordommer den russiske invasion og fremfaerd i Ukraine, og onsker 
at Danmark tager imod flygtningene og giver dem mulighed for en s3 tryg og normal 
tilvaerelse i Danmark som muligt. 

Jan Andreasen, hovedbetyrelsesmedlem, kommenterede resolutionen, herunder om det 

overhovedet er Uddannelsesforbundets anliggende at forholde sig til situationen i Ukraine. 

Jan var dog glad for det overordnede perspektiv, som resolutionen udtrykker. Derudover 

er konsekvenserne of krigen sa vidtraekkende, at de ogsa har betydning for 

Uddannelsesforbundets omrader. 

Jan papegede, at Uddannelsesforbundet ikke tidligere har vedtaget resolutioner, nor 

stormagter har invaderet lande. Jan opfordrede til, at Uddannelsesforbundet ogsa 

vedtager lignende resolutioner, nar der sker overgreb andre steder i verden. 

Naestformanden var enig i Jans tilgang til resolutionen. Naestformanden naevnte, at 

Uddannelsesforbundet er medlem of Education International (EI) og resolutionen folger 

linjen fra EI. 

Herefter vedtog Repraesentantskabet resolutionen. 

Dernaest praesenterede naestformanden resolutionen "Sammenholdet er afgorende frem 
mod OK23 og OK24. " 

Dorthe Henriksen, Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghojskoler, stottede 
resolutionen, men hun savnede henvisninger til fakta og/eller statistik til underbygning of 
pastandene i resolutionen. 

Per Schmidtke, Lokalforeningen ved EUC Syd, problematiserede, at Uddannelsesforbundet 

ifolge resolutionen skal sikre reallonnen. Per mente, at det er for uambitiost. Vi bor 
kaempe for en reallonsfremgang. 

Morten T. Bay kommenterede de to indlaeg. Morten naevnte, at CFU har udarbejdet et 

notat om pris- og lonudviklingen. Morten foreslog, at man i resolutionen henviser til 

notatet for at imodekomme Dorthe Henriksens opfordring til at underbygge pastandene i 
resolutionen. 

Derudover var naestformanden enig med Per Schmidtkes tilgang om, at malet ma vaere en 

reallonsfremgang. Morten foreslog, at det blev tydeliggjort i resolutionen, at reallonnen 

skal forbedres. 

Herefter vedtog Repraesentantskabet resolutionen med folgende ordlyd: 

Sammenholdet er afgorende frem mod OK23 og OK24 

I tiden efter Covid19 og med krig i Ukraine, ser situationen for dansk Okonomi anderledes 
og mere udfordrende ud end for M m3neder siden. 
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Inflationen er stxrkt stigende, men lonningerne folger ikke med. Dermed udhules 
reallonnen for lonmodtagerne pb b3de det private og offentlige omr5de. Samtidig 
gar det dog godt okonomisk for mange virksomheder pS det private omr3de. 
Overskuddene stiger, men lonnen til de ansatte i virksomhederne folger ikke med. 
Denne situation vil ogsS M betydning for lonudviklingen for de ansatte p3 de 
offentlige omr3der og dermed ogsS for denne del of Uddannelsesforbundets 
medlemmer. 

Denne uacceptable udvikling skal imodeg5s samlet og tydeligt of fagbevxgelsen. 

Presset p5 lonningerne bliver med sikkerhed temaet for de private OK-forhandlinger i 23 
og de offentlige i 24. Skal fagbevxgelsen lykkes med at sikre en fremtidig udvikling i 
reallonnen, krxver det enighed og fxlles retning. OK18 viste, at vi med M krav, som alle 
organisationer var enige om, kunne presse arbejdsgiverne til vxsentlige indrommelser og 
A et resultat, som medlemmerne kunne sige god for. 

Uddannelsesforbundets gJr ti/ overenskomstforhandlingerne i 23 og 24 med en tilgang om 
at arbejde for et Let sammenhold i fagbeva✓gelsen, som sikrer lonudviklingen b5de lokalt 
og centralt. Der skal sages enighed mellem organisationerne om at fremsxtte M men 
tydelige overenskomstkray. Der skal her vxre et helt sxrligt fokus p5 sikring og 
forbedring of medlemmernes reallon. 

Hen visninq_ 
CFU-status p5 udviklingen i reallonnen p5 det statslige omr3de den 25. marts 2022. 

)an Andreasen praesenterede vegne of sektionsbestyrelsen of ungdomsskolelaererne i 
Uddannelsesforbundet udtalelsen "OPRUST PA UDDANNELSE OG VELFfERD". 

OPRUST PA UDDANNELSE OG VELFAERD 

Vores skole og uddannelsesomr3der har i Brevis lidt under manglende ressourcer og vores 
undervisere har kxmpet med en undervisningshverdag prxget of forringede forhold og vi 
har set frem ti/ et loft of hele vores undervisningssektor og of velfxrden. 

En of forhindringerne er budgetlovens rigide indretning, som bl.a. har fastholdt 
kommunerne i et okonomisk jerngreb. Kravet om i det mindste at xndre p5 budgetloven 
er vokset i fagbevxgelsen, s3ledes det okonomiske r3derum kunne udvides og anvendes 
p5 fx uddannelse og velfxrdsomr3det. 

Efter blot et dogns forhandlinger om "det rationale kompromis", kom der s3 en xndring of 
/oven, men ikke ti/ gave for uddannelse og velfxrd! Den nationale sikkerhedspolitiske 
dagsorden lob med alle midlerne. 18 mia. mere til krudt og kugler om 3ret! 

Vi krxver oprustning pb uddannelse og velfxrd. 

En anden del of det det nationale kompromis handler om, at vi 1. 6. skal til 
stemmeurnerne hvor et politisk flertal gerne ser, at vi Stemmer for at afskaffe det s&kaldte 
forsvarsforbehold i EU. 

Vores ledelse i FH er g3et p5 bnnen med en anbefaling om at vi skal afskaffe 
forsvarsforbeholdet. 
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Det er vigtigt at understrege, at det ikke nodvendigvis er hele fagbevcegelsen som billiger 
en afskaffelse of forsvarsforbeholdet, da det vil krxve ogede danske udgifter til et 
voksende EU-militcer. 

Vi krc-ever i stedet oprustning pS uddannelse og velfaerd. 

Naestformanden praesenterede Hovedbestyrelsens aendringsforslag til udtalelsen. Et flertal 
i HB foreslog, at afsnittene om forsvarsforbeholdet og ogede udgifter til forsvaret udgik. 

Jeppe Jensen, Sektionen of ungdomsskolelaerere i Uddannelsesforbundet, understregede, 
at det havde vaeret vigtigt for sektionen, at udtalelsen ikke skulle rumme en afvisning of 
afskaffelsen of forsvarsforbeholdet. Problemet er, at Fagbevaegelsens Hovedorganisation 
(FH) har udtalt, at fagbevaegelsen stotter afskaffelsen of forsvarsforbeholdet. Det er vigtigt 
at fortaelle, at det ikke er alle i fagbevaegelsen, der onsker at afskaffe forsvarsforbeholdet. 
Det er formalet med det afsnit i udtalelsen, der alene er en beskrivelse of virkeligheden. 

Isabel Munksgaard Berg, Sektionen of ungdomsskolelaerere i Uddannelsesforbundet, 
mente, at nar FH aktivt stotter en fjernelse of forsvarsforbeholdet, sa bliver 
fagbevaegelsen et aktivt taleror for alle. Det er vaesentligt, at man far tydeliggjort, at det 
ikke gaelder alle medlemmer. 

Per Nielsen, Hovedbestyrelsen, kunne tilslutte sig udtalelsen. Per naevnte, at det ikke var 
en enig hovedbestyrelse, der havde fremsat aendringsforslaget. For Per var det vaesentlige 
i udtalelsen omkring forsvarsforbeholdet, at man anerkender, at der inden for 
fagbevaegelsen er forskellige synspunkter. 

Torben Michelsen, Hovedbestyrelsen, mente, at det er vigtigt i forhold til 
medlemsopbakningen, at Uddannelsesforbundet er partipolitisk uafhaengigt. Torben fandt 
det uheldigt, at FHs formand har udtalt en stotte til afskaffelse of forsvarsforbeholdet, men 
Uddannelsesforbundet bor ikke forholde sig til politiske emner, der ligger sa langt fra 
Uddannelsesforbundets kerneomrader. 

Flemming Bruun, Lokalforeningen for Uddannelsesforbundet pa Mercantec, neevnte, at det 
i forbindelse med medlemshvervning er et vaesentligt argument, at man kan oplyse, at 
Uddannelsesforbundet er partipolitisk uafhaengigt. Flemming vurderede, at der er for 
meget politik i udtalelsen. 

Kjeld Jacobsen, Lokalforeningen pA AMU Nordjylland, var fuldstaendigt enig med 
Flemming. Kjeld onskede ikke at bringe partipolitik ind i Uddannelsesforbundet. 

Lone Elgkaer, Seniorgruppen, opfordrede til, at Repraesentantskabet ikke vedtog en 
udtalelse, der kan modvirke regeringens muligheder for at opbygge et europaeisk 
forsvarssamarbejde. 

Lotte Klein, hovedbestyrelsesmedlem, forholdt sig til, at flere havde opfattet udtalelsen 
som et udtryk for partipolitik. Lotte havde svaert ved at se det partipolitiske. Det fremgar 
of udtalelsen, at pengene, der bruges pA at foroge forsvarsudgifterne kun kan bruges en 
gang. Hvis man bruger pengefne pa forsvaret, sA kan de ikke samtidig bruges pa velfaerd. 
Lotte fandt, at der var tale om en konstatering fremfor en partipolitisk ytring. Derudover 
burde FH ikke have forholdt sig til afstemningen om forsvarsforbeholdet, men nar det er 
sket, sA er det vaesentligt at fa tydeliggjort, at der ogsao  er andre holdninger i 
fagbevaegelsen. Lotte stottede derfor udtalelsen. 

Jesper McCandless, Hovedbestyrelsen, stottede Hovedbestyrelsen aendringsforslag. Jesper 
anerkendte, at der muligvis ikke var tale om partipolitik, men Jesper mente, at der er tale 
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om en politisk tilkendegivelse, der ligger vaesentligt udenfor Uddannelsesforbundets 
arbejdsfelt. Jesper betonede, at udmeldingen fra FH ma sta for FH-formandens helt egen 
regning. Jesper vurderede, at man taler ned til folk, hvis man har behov for at tydeliggore, 
at andre i fagbevaegelsen har en anden holdning. Det er befolkningen og medlemmerne 
helt bevidste om. 

Jens Andersen Hovedbestyrelsen, naevnte, at det er et stort indsatsomrade i 
Uddannelsesforbundet at sikre medlemsopbakning gennem hvervning. Jens vurderede, at 
udtalelsen kunne fore til, at medlemmer ville melde sig ud of Uddannelsesforbundet, hvis 
man forholder til politiske sporgsmal, der ikke er naturlige for Uddannelsesforbundet. Jens 
vurderede, at mange medlemmer vil stemme for en afskaffelse of forsvarsforholdet, og de 
vil kunne forsta udtalelsen som en opfordring til at gore det modsatte. 

Bent Pedersen, Seniorgruppen, mente, at udtalelsen rummer markeringer, der kan tolkes 
som partipolitiske. Derudover anfaegtede Bent blandt andet antagelsen om, at de 18 
milliarder ville vaere til radighed for velfaerd og uddannelse, hvis de ikke blev brugt pa en 
forogelse of forsvarsudgifterne. 

Jurgen Andersen, Hovedbestyrelsen, stottede udtalelsen. Pengene kan kun bruges en 
gang. De 18 milliarder, der er bandlagt til forsvar, kan ikke samtidig bruges til velfaerd. 
Derudover mente Jurgen, at Hovedbestyrelsen er et politisk organ, som ma forventes at 
forholde sig til politiske emner. 

Lotte Klein, Hovedbestyrelsen, mente, at hvis det er rigtigt, at udtalelsen kan fa nogen til 
at melde sig ud, sA burde man netop vedtage udtalelsen. Mange medlemmer ma Pole sig 
ekskluderet efter udmeldingen fra FH. Udtalelsen kan opfattes som en modvaegt til FHs 
anbefaling. 

Kjeld Jacobsen, Lokalforeningen pA AMU Nordjylland, mente, at man ikke kan betragte de 
18 milliarder som en pulje, der er til radighed til andre formal. 

Naestformanden oplyste, at Hovedbestyrelsens indstilling var uaendret. Morten anerkendte 
det problematiske i udmeldingen fra FH, men Morten haeftede sig ved, at udtalelsen 
forholder sig til emner, som det ikke er forbundets kerneomrade at beskaeftige sig med. 

Jeppe Jensen, Sektionen of ungdomsskolelaerere i Uddannelsesforbundet, fandt det 
vanskeligt at acceptere argumentet om, at Uddannelsesforbundet ikke ma beskaeftige sig 
med politik. Uddannelsesforbundet bur have en holdning til udsatte unge og mange andre 
politiske forhold. 

Jens Andersen, Hovedbestyrelsen, praeciserede, at hans pastand om, at udtalelsen kunne 
medfore udmeldelser gar pa, at hvis Uddannelsesforbundet vil forholde sig til en raekke 
omrader, som ikke er i votes saedvanlige interessesfaere, sa vil det kunne medfore 
udmeldelser. 

Jan Andreasen, Hovedbestyrelsen og Sektionen of ungdomsskolelaerere i 
Uddannelsesforbundet, takkede for en god debat. Hvis man ikke havde diskussionen, vil 
det kunne betragtes som et udtryk for et problem med medlemsdemokratiet. Jan mente, 
at det er problematisk, hvis Uddannelsesforbundet ikke ma mene noget politisk. Jan 
henviste endvidere til, at udtalelsen omhandler, hvad vi skal bruge statsfinanserne til. Jan 
vurderede, at det er en central prioriteringsdebat, som ogsao  vil pavirke 
Uddannelsesforbundets omrader. 

Herefter blev der forst stemt om Hovedbestyrelsens ayndringsforslag om, at afsnittet om 
de ogede forsvarsudgifter skulle udga of udtalelsen 
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Hovedbestyrelsens aendringsforslag blev vedtaget. 

Dernaest blev der stemt om Hovedbestyrelsens aendringsforslag om, at afsnittene om 
forsvarsforbeholdet skulle udga. 

Hovedbestyrelsens aendringsforslag blev vedtaget. 

Herefter blev udtalelsen vedtaget med folgende ordlyd; 

OPRUST PA UDDANNELSE OG VELFLERD 

Vores skole og uddannelsesomrader har i arevis lidt under manglende ressourcer og vores 
undervisere har kasmpet med en undervisningshverdag prceget of forringede forhold og vi 
har set frem til et loft of hele vores undervisningssektor og of velfc-erden. 

En of forhindringerne er budgetlovens rigide indretning, som bl.a. har fastholdt 
kommunerne ! et pkonomisk jerngreb. Kravet om i det mindste at arndre pa budgetloven 
er vokset i fagbevaegelsen, saledes det okonomiske raderum kunne udvides og anvendes 
pa fx uddannelse og velfaerdsomradet. 

Efter blot et dogns forhandlinger om "det nationale kompromis", kom der Aen aendring of 
/oven, men ikke til gavn for uddannelse og velfa3rd! Den nationale sikkerhedspolitiske 
dagsorden lob med alle midlerne. 18 mia. mere til krudt og kugler om aret! 

Vi kraever oprustning pa uddannelse og velf.-erd. 

Lotte Klein praesenterede en supplerende udtalelse, der imodekommer synspunktet om at 
fagbevaegelsen ikke skal vaere partipolitisk. 

Lizette Risgaard var hurtig ude, da hun for nyligt bekendtgjorde, at Fagbevcegelsens 
Hovedorganisation onsker at fjerne Danmarks forsvarsforbehold i EU ved 
folkeafstemningen den 1. juni. 

Vi - Uddannelsesforbundets reprae-sentantskab - tager kraftigt afstand fra, at FH-toppen 
pa den made vxiger sa utvetydigt at give udtryk for en holdning til, at Danmarks EU-
medlemskab udvides uden hensyntagen til, at mange lonmodtagere og medlemmer of FHs 
medlemsorganisationer har forskellige holdninger til dette sporgsmal. 

Naestformanden oplyste, at Hovedbestyrelsen havde droftet forslaget. Et flertal i 
Hovedbestyrelsen stutter ikke forslaget med den begrundelse, at kritikken bur holdes 
internt i fagbevaegelsen. 

Herefter blev der stemt om den supplerende udtalelse. 

Udtalelsen blev forkastet. 

4. Godkendelse of Srsregnskab 

Formanden redegjorde for en raekke HB-beslutninger, der op til Kongressen blev 
ivaerksat pa baggrund of faldende medlemstal samt for beslutninger pa kongressen, 
der samlet set rummede en raekke besparelser. 

Herefter redegjorde formanden for regnskabsaflaeggelsen for 2020 og 2021. 
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Dirigenten konstaterede, at Repraesentantskabet godkendte regnskaberne for 
henholdsvis 2020 og 2021. 

S. Eventuelt 

Per Schmidtke, Lokalforeningen ved EUC Syd, papegede, at det er uholdbart, at 
mange fagforeninger under FH forsoger at fastholde medlemmer, selv om de ikke 
har forhandlingsretten for. Per opfordrede Hovedbestyrelsen til at arbejde for, at 
det inden for FH aftales, at alle organisationer skal opfodre til, at man altid er 
organiseret hos den organisation, der har forhandlingsretten. 

Naestformanden var heft enig i, og det er en prioriteret opgave at sikre den korrekte 
organisering. Morten oplyste, at han vedvarende bringer problemstillingen frem i 
FH-fora. FHs formand, Lizette Risgaard, har meldt ud, at der ikke bor vaere forbund 
inden for FH, der har medlemmer, sour de ikke har forhandlingsretten for. 

Derudover oplyste Morten, at han har haft moder med en raekke formaend, der 
egentligt er velvillige, men det er endnu ikke lykkedes at fa de endelige 
underskrifter. 

Svendborg den 27. april 2022 

Tine Holst 	 Flemming Jorgensen 
Dirigent 	 Ref?rent 
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