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Dagsorden
1.

FTF-A-møde om efterløn

2.

Fordeling af 4 millioner lønkroner

3.

Lønpolitikken

4.

Bedømmelsesudvalg til udpegning af ny vicedirektør

5.

OK-11

6.

Afslutning af forhandleruddannelse

Ad punkt 1.
Der er tilmeldt 31 af Viftens og 15 af Betjentforeningens medlemmer til
FTF-A’s informationsmøde om efterlønsordningen den 19. marts.
Ad punkt 2.
Tillidsrepræsentanterne har holdt møde med direktionen om
fordelingen af de 4 mio. kr. Der er tre modeller i spil for fordeling af
midlerne: 1) Beløbet fordeles ligeligt til alle med en fast sum pr.
medarbejder. 2) De løbende lokale lønforhandlinger tilføres midler, og
der forhandles om fordeling af midlerne, som var det lokale lønmidler.
3) Der gennemføres en forhandlingsrunde, hvor det er enhedens
præstationer, der vurderes og eventuelt belønnes enhedsvist. Viftens
bestyrelse tilslutter sig model 1. Der er forventning om, at der træffes
endelig beslutning om fordelingen den 20. marts.
Ad punkt 3.
Bestyrelsen drøftede et foreløbigt arbejdspapir om lønpolitikken
udarbejdet i samarbejde mellem Tove m.fl. fra bestyrelsen og
Personalekontoret. Bestyrelsen fortsætter drøftelserne i den kommende
tid, herunder om, hvordan medlemmerne kan inddrages. Næste møde
mellem Personalekontoret og Viften er den 17.april.
Ad punkt 4.
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Tove er blevet valgt til at repræsentere tillidsrepræsentanterne i
bedømmelsesudvalget til ny vicedirektør.
Ad punkt 5.
Der er aftalt en generel lønstigning på 1,3 pct. på statens område, som
træder i kraft pr. 1. april. Den træder også i kraft for os nu, selv om
Folketinget endnu ikke har en overenskomst forhandlet på plads. For
forudlønnede kan reguleringen ses på lønsedlen fra den 1. april og for
bagudlønnede fra den 1. maj.
Ad punkt.
Tove blev færdig med FTF’s forhandleruddannelse den 13. februar.
Hun udtrykte stor tilfredshed med hele uddannelsesforløbet, og
bestyrelsen ønsker hende tillykke med uddannelsen.
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