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Dagsorden
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9. januar 2018

Åbenhed om løn
Aftale om særarrangementer
Status for individuel pensionsrådgivning
Status for lokale lønforhandlinger
Generel lønstigning 1/12-17
Opgradering af Viftens hjemmeside
Generalforsamling 26. februar 2018
Status på aftale om bygningskonstruktør
Tillidsmandsgodtgørelse
Folketingets understøttelsesfond
Evt.

Ad. 1
Bestyrelsen har arbejdet med spørgsmålet hele efteråret og kommet frem til
den beslutning, at vi vil bede Personalekontoret udarbejde oversigt over
gennemsnitslønninger forud for de årlige lokale lønforhandlinger. Oversigten
vil blive sendt ud til medarbejdere og chefgruppen. Bestyrelsen har fravalgt at
have fuld åbenhed om løn i forhold til den enkelte medarbejders lønforhold,
da dette vil kræve samtykke fra alle Viftens medlemmer.
Ad. 2
Praksis vedr. særarrangementer i Folketinget som kulturnat og
statsborgerskabsdag er nu nedfældet i en skriftlig aftale, som kan læses på
Viftens hjemmeside.
Ad. 3
43 personer har nu over 7 dage været igennem møder med PFA om
individuel pensionsrådgivning. Bestyrelsen anser behovet for at være dækket
i denne omgang og gør opmærksom på, at man altid selv kan henvende sig til
PFA vedr. pensionsrådgivning.
Ad. 4
Der er ikke gennemført lokallønsforhandlinger for 2017. Det skyldes, at
ledelsen har haft en ønske om ændre tidspunktet for de lokale
lønforhandlinger. SU er blevet enige om at orientere om det i en artikel på
Nettinget.
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Ad. 5
I OK15 blev der aftalt en generel lønstigning på 1,5 pct. som blev udmøntet
1.12.2017.
Ad. 6
Viftens hjemmeside gik i luften i 2010 og trænger nu til en opgradering.
Bestyrelsen har indhentet tilbud fra leverandøren vedr. fornyelse af design og
sikkerheden på hjemmesiden. Bestyrelsen vil snarest sætte arbejdet i gang.
Ad. 7
Forslag om kontingentstigning: Bestyrelsen anbefaler, at det månedlige
kontingent stiger til 85 kr. Kontingentet har ikke steget i 10 år og dette
efterslæb er relevant at rette op på nu, således at den faste kassebeholdning
øges til fremtidige udgifter. Denne beslutning skal vedtages på
generalforsamlingen.
Ad. 8
Der er nu indgået en samarbejdsaftale og grænsedragningsaftale med
Konstruktørforeningen, således at det er muligt at ansætte
bygningskonstruktør under Viftens organisationsaftale i Folketinget.
Ad. 9
Det har været et ønske fra en af Folketingets faglige foreninger, at
tillidsrepræsentanterne bør honoreres med et fast tillæg. Personalekontoret
har bedt foreningerne om at tilkendegive en fælles holdning til dette
spørgsmål. Bestyrelsen har drøftet det og vil gerne bakke op om forslaget.
Derfor drøftes det nu blandt alle tillidsrepræsentanterne.
Ad. 10
Personalekontoret har opfordret tillidsrepræsentanterne at gøre deres
medlemmer opmærksomme på Folketingets understøttelsesfond, hvor man
som medarbejder kan søge midler i forbindelse med sygdom, problemer og
lign. Ansøgninger skal sendes til Personalekontoret, att. John Baastrup.
Ad. 11
Intet at bemærke.
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