FORHANDLINGSKARTELLETS

HVEM · HVAD · HVOR

Udgiver:
Forhandlingskartellet c/o FH
Islands Brygge 32D
2300 København S
Telefon 35 24 60 00
fk@fho.dk
forhandlingskartellet.dk				

Revideret udgave juni 2020

Du sidder nu med en pjece om Forhandlingskartellet og medlemsorganisationerne.
Du kan læse om de 9 organisationer i Forhandlingskartellet, og hvem deres medlemmer er, og så kan
du selvfølgelig finde kontaktoplysninger på relevante personer inden for hver organisation.
Når organisationerne i Forhandlingskartellet bruger hinanden aktivt, kan vi sammen styrke hinanden og gøre Forhandlingskartellet endnu stærkere.
Det er derfor vores håb, at vi med denne pjece kan
oplyse lidt om hinanden og åbne for øget samarbejde, erfaringsudveksling og videndeling.
God fornøjelse!
Forhandlingskartellet

OM FORHANDLINGSKARTELLET
Forhandlingskartellet er en sammenslutning af 9 faglige organisationer.
Forhandlingskartellets formål er at koordinere, forhandle og indgå aftaler om lønog ansættelsesvilkår, der er fælles for de tilsluttede organisationer, så organisationerne får størst mulig indflydelse på de forhandlings- og aftalemæssige forhold.
Efter flere års tilløb blev Forhandlingskartellet sat i verden den 14. maj 2007. En
række organisationer havde erfaret, at vi var stærkest, når vi stod samlet over for
samme arbejdsgiverorganisation, og derfor stiftede vi Forhandlingskartellet.
Forhandlingskartellet har forhandlet nye overenskomster ved alle OK-forhandlinger siden etableringen,og har indgået en række aftaler og overenskomster med KL
og Danske Regioner.
Organisationerne bag Forhandlingskartellet har det til fælles, at vi har medlemmer, som er ansat på det kommunale- og regionale område. Medlemsorganisationerne kæmper på hvert sit område for bedst mulig løn og arbejdsvilkår og servicerer medlemmerne i forskellige situationer på bedst tænkelig måde.
Forhandlingskartellet består af følgende organisationer:
•
Dansk Formands Forening - DFF
•
Dansk Musiker Forbund - DMF
•
DSL
•
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund - DOBL
•
Frederiksberg Kommunalforening - FKF
•
Gentofte Kommunalforening - GKF
•
HI - Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren - HI
•
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening - KLF
•
Maskinmestrenes Forening - MMF
Tilsammen repræsenterer organisationerne ca. 4000 medlemmer.
Formand Vibeke Bredsdorff Sørensen, GKF
Næstformand Henrik Høy-Caspersen, HI
Kontakt:
Lars Kehlet Nørskov, konsulent (lakn@fho.dk)
Mette Terp, sekretær (mete@fho.dk)

DANSK FORMANDS FORENING
Organisation:
Adresse:		

Dansk Formands Forening
Solrød Center 57, 1, 2680 Solrød Strand

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

danskformand.dk
kbm@danskformand.dk
32 96 56 22 / 40 29 90 43

Medlemmerne
Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører inden for asfalt, bygge- og
anlægsvirksomhed samt renovation, gartner og forsyningsvirksomhed.
Kontakt
Kim Bøje Madsen, formand
kbm@danskformand.dk

DANSK MUSIKER FORBUND
Organisation:
Adresse:		

Dansk Musiker Forbund (DMF)
Sankt Hans Torv 26, 2200 København N

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

dmf.dk
dmf@dmf.dk
35 24 02 40

Medlemmerne
Musikere i de fem landsdelsorkestre - symfoniorkestre fordelt over landet. Musikerne er såvel fastansatte som assistenter. Orkestrenes aktiviteter spænder vidt fra
symfoniske koncerter, børnekoncerter og akkompagnement af Den Jyske Opera til
turneer og CD-indspilninger.
Musikerne ansættes gennem internationale konkurrencer.
Kontakt
Jesper Hvolby Christensen, chefjurist
jc@dmf.dk

DSL
Organisation:
Adresse:		

DSL
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

skovogland.dk
dsl@skovogland.dk
33 23 00 45

Medlemmerne
Kernekompetencerne er drift og forvaltning af naturområder samt haver og
parker. Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører ansættes i
kommunernes miljø-, park- og vejforvaltninger, både som sagsbehandlere og som
ledere. Anden beskæftigelse er naturvejledning, naturformidling og grøn turisme.
Desuden varetager DSL forhandlingsretten for Jordbrugsteknologer samt professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed, der ofte ansættes i de samme forvaltninger.
Kontakt
Lars Delfs Mortensen, næstformand
lars.mortensen@aalborg.dk
John Ibsen, chef for forhandlings- og
arbejdsmarkedsafdeling
ji@fsek.dk

DET OFFENTLIGE BEREDSKABS
LANDSFORBUND
Organisation:
Adresse:		

Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL)
Solrød Center 57, 1.th., 2680 Solrød Strand

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

dobl.dk
dobl@dobl.dk
21 46 00 50

Medlemmerne
Ansatte i offentlige brandvæsener og beredskaber. Blandt medlemmerne er
assistenter, mestre, inspektører, chefer, direktører, koordinatorer og konsulenter.
Samt professionsbachelorer i risikomanagement.
Kontakt
Michael Petersen, formand
mp@dobl.dk

FREDERIKSBERG KOMMUNALFORENING
Organisation:
Adresse:		

Frederiksberg Kommunalforening (FKF)
Frederiksberg Rådhus, 5. sal, vær. 36, 2000 Frederiksberg

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

fkfinfo.dk
fkf@frederiksberg.dk
38 88 17 45

Medlemmerne
Fra elev til kommunaldirektør. Medlemmer af FKF er administrative tjenestemænd og overenskomstansatte samt tandklinikassistenter og lægesekretærer. De
er ansat i Frederiksberg Kommune eller institutioner, hvor Frederiksberg Kommune er parthaver/interessent.
Kontakt
Nee Marianne Attle, formand
neat01@frederiksberg.dk
Lisbeth Jessen, faglig sekretær
lije01@frederiksberg.dk

GENTOFTE KOMMUNALFORENING
Organisation:
Adresse:		

Gentofte Kommunalforening (GKF)
Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

g-kf.dk
gkf@gentofte.dk
39 98 39 60

Medlemmerne
Fra elev til kommunaldirektør. Medlemmer af GKF er administrative tjenestemænd og overenskomstansatte samt tandklinikassistenter, lægesekretærer, sundhedsservice- sekretærer, laboratorie- og miljøpersonale. De er ansat i Gentofte
Kommune eller institutioner, hvor Gentofte Kommune er parthaver/interessent.
Kontakt
Vibeke Bredsdorff Sørensen, formand
vib@gentofte.dk
Pia Midtgaard, sekretær
pmid@gentofte.dk
Kim Christian Jensen, sekretær
kcmj@gentofte.dk

HI
Organisation:
HI - organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og
		Fritidssektoren (HI)
Adresse:		
Solrød Center 57, 1, 2680 Solrød Strand
Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

h-i.dk
post@h-i.dk
56 14 74 44

Medlemmerne
Ansatte i chef- og lederstillinger i kommunale og selvejende institutioner i idræts-,
kultur- og fritidssektoren, samt professionsbachelorer i sportsmanagement og
studerende på sportsmanagementuddannelsen.
Kontakt
Henrik Høy-Caspersen, formand
hc@h-i.dk
Joy Amandus Andersen, konsulent
ja@h-i.dk

KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKERNES
FORENING
Organisation:
Adresse:		

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening (KLF)
Anelystparken 37d, 8381 Tilst

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

kl-f.dk
klf@kl-f.dk
86 14 68 18

Medlemmerne
Kort- og landmålingsteknikere udarbejder og opdaterer GIS- og geodata samt forskellige former for kortmateriale. Medlemmer er typisk ansat i en teknisk forvaltning eller i en forsyningsvirksomhed (gas, vand, varme, spildevand).
Kontakt
KLF’s sekretariat
klf@kl-f.dk

MASKINMESTRENES FORENING
Organisation:
Adresse:		

Maskinmestrenes Forening (MMF)
Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K

Hjemmeside:
Mail:		
Telefon:		

mmf.dk
mf@mmf.dk
33 36 49 20

Medlemmerne
Maskinmestre ansat som driftsteknikere og tekniske chefer inden for hospitaler og
forsyningsvirksomheder. Endvidere som rådgivere og projektledere inden for ejendomsvedligeholdelse og energi, samt maskinmestre ved kommunale færgefarter.
Kontakt
Arbejdsmarkedsafdelingen
mf@mmf.dk
Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef
kln@mmf.dk

BRUG HINANDEN
– SAMMEN STÅR VI STÆRKEST
Du er nu nået til vejs ende i denne lille pjece. Vi håber du er blevet lidt klogere på,
hvad Forhandlingskartellet er for en størrelse.
Vigtigst af alt håber vi, du vil gemme pjecen og kontakte en af de andre medlemsorganisationer, når der opstår en situation, hvor vi kan bruge hinanden.
Hvis vi bruger hinanden aktivt og deler vores viden og erfaringer, kan vi hele tiden
udvikle os – sammen står vi stærkest!

Mange hilsner
Forhandlingskartellet
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