Lokaludvalg FH Hovedstaden
FH Hovedstaden har i alt 6 lokaludvalg som består af medlemsorganisationerne i FH
Hovedstaden indenfor et geografisk defineret område, bestående af et antal kommuner.
Lokaludvalgenes arbejdsområder og økonomi vedtages på det årlige
repræsentantskabsmøde.
Lokaludvalgenes arbejde refererer til FH Hovedstadens repræsentantskab og
forretningsudvalg og herunder FH Hovedstadens Fagpolitiske program.
Lokaludvalgenes arbejde indgår i beretningen til repræsentantskabet.
Repræsentantskabet vælger lokaludvalgsformænd efter indstilling fra FH Hovedstadens
lokaludvalg.
Lokaludvalg – geografi og formænd pr. 1. januar 2022
•

Storkøbenhavn Vest (Høje Tåstrup, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Rødovre,
Glostrup, Albertslund). Lokaludvalgsformand: John Westhausen (3F Industri
Vestegnen)

•

Storkøbenhavn Nord (Gentofte, Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal). Lokaludvalgsformand: Carsten Enevoldsen (3F Storkøbenhavn).

•

City (Frederiksberg, København, Tårnby, Dragør). Lokaludvalgsformænd: Mia Skou
Jørgensen (BUPL Hovedstaden)

•

Nordsjælland Vest (Egedal, Frederikssund, Halsnæs). Lokaludvalgsformand: Henrik
Siir (Dansk El-forbund Nordsjælland)

•

Nordsjælland Øst (Hørsholm, Fredensborg, Helsingør). Lokaludvalgsformand: Hans
Nissen (3F Nordsjælland Øst)

•

Nordsjælland Midt (Allerød, Hillerød, Gribskov). Lokaludvalgsformand: Mikkel
Andersen (3F Frederiksborg)

Besluttet i FH Hovedstadens Repræsentantskab på stiftende møde d. 9. december 2020
Der etableres 6 lokaludvalg i FH Hovedstaden, hvert udvalg dækker over flere kommuner, og
tilsammen dækker de 6 lokaludvalg hovedstadens 28 kommuner.
FH Hovedstaden indkalder i første kvartal 2021 til møde i de 6 FH lokaludvalg, på første møde
indstilles en formand for hver lokaludvalg, indstillingen godkendes første gang af

forretningsudvalget, herefter godkender repræsentantskabet indstillinger af
lokaludvalgsformænd
Der udarbejdes på første møde en forretningsorden og en aktivitetsplan for de enkelte
lokaludvalg til baggrund for økonomi fra FH Hovedstaden, aktivitetsplanen godkendes af
repræsentantskabet.
FH Hovedstaden stiller ved lokaludvalgsmøderne med en konsulent som laver kort
mødereferat og indkalder til møderne ifølge aftale med lokaludvalgsformanden.
FH Hovedstadens forretningsudvalg behandler økonomi til lokaludvalg i første kvartal 2021,
herefter behandles økonomi til lokaludvalg i budgettet på ordinære repræsentantskabsmøder.
Hvad er formålet og hvad arbejder lokaludvalgene med
Lokaludvalgene arbejder med lokalpolitisk interessevaretagelse, samt danner tværfagligt
netværk indenfor lokaludvalgets geografiske område, og under ansvar for
repræsentantskabet og forretningsudvalget.
Hvert lokaludvalg udarbejder årligt en aktivitetsplan som efter godkendelse i FH
Hovedstadens repræsentantskab er det styringsværktøj, som udvalget arbejder og
planlægger aktiviteter i udvalgets kommuner/geografi i henhold til.
Ønsker lokaludvalget at arbejde med og bruge aktivitetsmidlerne på andet end beskrevet i
aktivitetsplanen, skal det ske efter aftale med FH Hovedstadens FU på baggrund af et
revideret forslag fremlagt af lokaludvalgsformanden på møde i FU.
Mulige aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

At samle fagligt interesserede til fælles aktiviteter i lokalområderne
At planlægge og gennemføre 1. maj, 8. marts og andre sammenkomster
At opbygge og understøtte faglige netværk
At gennemføre oplysningsarbejde og temaarrangementer
At indgå i lokalpolitiske netværk med lokalpolitikere og indgå i kommunale
valghandlinger
At fremme fagbevægelsens værdier og mål
At understøtte jobpatrulje/ungdomsaktiviteter
Etc.

Hvem kan sidde med om bordet i et lokaludvalg
Medlemmer af lokaludvalget er medlemsorganisationer af FH Hovedstaden med medlemmer
inden for lokaludvalgets geografiske område, som har tilsluttet sig lokaludvalget.
Medlemsorganisationerne i FH Hovedstaden indstiller medlemmer til de enkelte udvalg ved at
sende en mail til fh@fhhovedstaden.dk med kontaktoplysninger. Formanden for udvalget
orienteres ved indstilling af nye medlemmer.
Medlemmer af udvalget taler på egen organisations vegne ind i lokaludvalget, der er en
tværfaglig funderet fællesskabsopgave.

Har vi økonomi at bruge
Der er afsat 30.000 kr. som et aktivitetstilskud til hvert af de 6 lokaludvalg. Midlerne kan
anvendes til tværfaglige aktiviteter i hvert af de 6 lokaludvalg. Ikke anvendte midler overføres
ikke automatisk til det efterfølgende år.
Der vil derudover være mulighed for at søge ekstra midler i FH’s centrale aktivitetspulje efter
kr. – kr. princippet og med krav om 50 pct. medfinansiering. Midler fra aktivitetspuljen skal
søges inden en aktivitet sættes i gang og skal knyttes op på én eller flere af FHs kerneopgaver
besluttet i FH FU.
Der udarbejdes ikke et revideret regnskab for aktiviteter i lokaludvalget, regnskabet
udarbejdes af den tilsluttede FH Hovedstaden konsulent.

Bilag
Aktivitetsplaner for lokaludvalgene under FH Hovedstaden
Nedenstående aktiviteter er blevet besluttet på de respektive lokaludvalgs stiftende møder i
marts 2021.

LOKALUDVALG CITY
• Erhvervspolitik og kontakt med kommunen (Jobcenterchefer og borgmestre)
• Infrastruktur (herunder Københavns Lufthavn i Tårnby Kommune)
• Sammenhængskræften mellem det offentlige og private erhvervsliv
• Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på arbejdsmarkedet
• Skabe flere lære- og elevpladser
• Arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk)
• Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og deres fastholdelse
• Boligforhold for lønmodtagerne
• Teknologi, grøn omstilling og klimatilpasninger
• Ulighed og lavlønsstrategi
• Hvordan medarbejderne for medindflydelse på arbejdspladsen
Lokaludvalg Nordsjælland Midt
• Kommunal- og Regionsrådsvalg
• Møde med lokalpolitikere
• Fokus på det nye super-sygehus i Hillerød
• Rekrutteringsproblematikkerne
• Klima og grøn omstilling
• Arbejdsklausuler og social dumping
• Arbejdsmiljø (både fysisk- og psykisk)
• Uddannelsesområdet
• Velfærdsproblematikkerne

Lokaludvalg Nordsjælland Vest
• Uddannelsespolitik
• Grøn omstilling
• Møde med lokalpolitikerne (herunder KV21)
• Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
• Rekruttering – også uddannelsesområdet (både erhvervs- og
professionsuddannelser)
• Temamøder for lokale tillidsrepræsentanter
• Infrastruktur
• FN’s Verdensmål
• Genoplivning af ”skole-kontakt-arbejdet”
Lokaludvalg Nordsjælland Øst
• Kommunal- og Regionsvalg
• Møder med lokalpolitikere om aktuelle emner og evt. embedsmænd
• Infrastruktur i området: Endnu en mulig fast forbindelse over Øresund og ekstra spor
på både Kystbanen og motorvejen
• Rekruttering af offentlige ansatte og udfordringer i velfærden
• Fra deltids- til fuldtidsansættelser og evt. atypiske ansættelser
• Klima og grøn omstilling
• Uddannelsespolitik
• Kommunernes samarbejder med virksomheder, der ikke har overenskomst
Arbejdsklausuler i kommunerne (det er ikke alle kommuner der har)
• Social dumping
• 1. maj-arrangement
Lokaludvalg Storkøbenhavn Nord
• Erhvervs- og beskæftigelsespolitik er oplagte politiske områder at arbejde med
• Arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk arbejdsmiljø)
• Man kan arbejde med fælles arrangementer om fx 1. maj, 8. marts eller en messe
• Temamøder på tværs af fagforeningerne er ønskeligt
• Fremme efteruddannelse (VEU) har været et tema, der før har været oppe at vende
• Det kommende kommunalvalg (KV21)

Lokaludvalg Storkøbenhavn Vest
• Møder med den lokale jobcenterchefer og borgmestre
• Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
• Kommunalvalget (KV21) og Regionsvalget (RV21)
• Arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk arbejdsmiljø)
• Grøn omstilling
• Møde med de erhvervspolitiske udvalg i de respektive kommuner
• Samarbejde omkring overgange i uddannelse
• Velfærd – og ulighed i velfærd, og rekrutteringsproblemer

