
REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

28. marts og 1. april 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Ny start arbejdstidsforhandlingerne 

På begge møder blev der drøftet forløbet af arbejdstidsforhandlingerne. 

Bestyrelsen ser det som et helt nødvendigt og ufravigeligt krav, at der kommer et skønnet 

tidsforbrug på opgaverne. 

Bestyrelsen drøftede, hvad konsekvenserne ville være, hvis det ikke vat muligt at nå igen-

nem med et sådant krav. Herunder at det kunne blive nødvendigt at arbejde under Lov 409. 

Det er bestemt ikke et ønske at arbejde under de vilkår, som fremgår af lov 409, men det vil 

i yderste konsekvens kunne være resultatet. 

Ansvarlige og bæredygtige investeringer 

Bestyrelsen besluttede at flytte 10 mio. kr. af foreningens formue over i en særlig portefølje 

med ansvarlige og bæredygtige investeringer.  

De nye investeringer vil blive foretaget i en investeringsforening, hvor der sker en sammen-

sætning af en lang række forskellige typer investeringer fx grøn energi, mikrolån, miljø og 

sociale projekter. I de projekter, som der investeres i, vil være i overensstemmelse med FNs 

17 verdensmål. Det vil kunne indebære en mindre svækkelse af afkastkravene, men der læg-

ges fortsat vægt på sikkerhed og kapitalbevarelse. 

 

I alle foreningens øvrige investeringer i værdipapirer lægges der naturligvis også vægt, på at 

det skal være etisk korrekt. 

 

  

Uddannelsesambassadører og deres arbejdsopgaver 

Thomas Roy havde bedt om en drøftelse af uddannelsesambassadører og deres arbejdsopga-

ver. 

Uddannelsesambassadørerne får flere og flere opgaver. Man skærer centralt i UU og satser 

på, at uddannelsesambassadørerne nu bliver UU-vejledere "light". Det er helt urimeligt, at 

man over en årrække flytter en vejledingsressource fra skolerne for at gøre den central. Her-

efter slanker man den centrale enhed og lægger en del af opgaverne tilbage til lærerne/ud-

dannelsesambassadørerne uden at skolerne får tilført flere ressourcer, og i en situation hvor 

der efter sommerferien vil være 1-2 lærere færre på skolerne. 

Det blev drøftet, hvad KLF kunne gøre ved denne udvikling. 

Det blev besluttet at tage problemstillingen op på et kommende møde i BUF 

 

Aktioner og aktiviteter med øvrige organisationer 

KLF tilslutter sig et fælles københavnsk tillidsrepræsentantmøde 2. maj samt en demonstra-

tion 14. maj om budgetloven og konsekvenserne heraf.   



 

Det blev endvidere besluttet, at KLF tilslutter sig et stormøde for københavnske tillidsre-

præsentanter 29. april under overskriften: ’Stop velfærdsnedskæringer - Skrot Budgetloven.’ 

KLF var inviteret til en konference om de privates OK2020. Thomas Roy, Peter Jensen og 

Inge Thomasen deltager. 

 

Sekretariatet  

Sekretariatet orienterede om, at der afsiges dom i byretten i en sag, hvor kommunen ikke 

har villet tilbagebetale for en fejlagtig lønudbetaling længere end 5 år tilbage.  

 


