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Dagsorden 

67/21 Godkendelse af dagsorden 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 67/21 

 
 

Sag:      Dagsordenen godkendes ved mødets start. 

 

Indstilling:     Til godkendelse. 

 

Beslutning   Godkendt. 
 
[Gem]  
 
 

68/21 Status på corona-situationen v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 68/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en aktuel status på corona-situationen internt i FOA 

Nordjylland. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Mødebehandling Kristian Gaardsøe gav en kort status på corona-situationen. Vi skal huske de 
gode vaner fra corona-tiden. 

  
Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
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69/21 Samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og de interne i FOA 

Nordjylland v/LLK 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 69/21 

 
 

Sag:      Der ønskes en drøftelse af samarbejdet mellem de tillidsvalgte og de interne i 

FOA Nordjylland. Det drejer sig om informationsniveau og arbejdsdelingen i 

forhold til TR-aftaler, herunder 

• Hvad er TR’s beføjelser og handlemuligheder? 

• At vi arbejder for samme sag/trækker på samme hammel og dermed 

sikrer godt omdømme ved medlemmet og i kommunen. 

• At vi tager hånd om vores medlemmer. 

• Vi skal sikre, at vi som tillidsvalgte kan henvende os til alle ansatte og 

ikke kun enkelte ansatte. Men hvordan sikres kendskab og viden til 

det, vi henvender mig med? 

 

Jeg ønsker, at dette punkt skal se fremad. For mig er det vigtigste det med-

lem, vi skal hjælpe og den positive omtale, som gerne skulle give flere med-

lemmer. 

 

  Lene Lykke Kjeldgaard uddyber på mødet. 

 

Indstilling:  Til drøftelse.     

 

Mødebehandling Lene Lykke Kjeldgaard motiverede punktet. 
 
  Punktet blev drøftet. Der var enighed om, at der er behov for at få kigget på 

TR-aftalerne og brugen heraf. 
 
 Der er p.t. drøftelser med forbundet i forhold til revidering/brugen af TR-

aftalerne.Herefter skal repræsentantskabet have en drøftelse herom samt 
drøftelse af, hvordan vi kommer tættere på hinanden igen/får skabt 
relationer samt en drøftelse af samarbejdet og forventerninger til hinanden. 
 

Beslutning   Drøftet. 
 
   Drøftelserne fra i dag tages med i snakken med forbundet. 
 
[Gem]  
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70/21 Regelsæt/retningslinjer for FOA Nordjylland v/AS 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 70/21 

 
 

Indledning: På repræsentantskabsmødet 9.-10. juni 2021 blev regelsæt/retningslinjer for 

FOA Nordjyllands gennemgået og godkendt – bortset fra pkt. 8, som skal be-

handles som et samlet punkt på dette møde. 

  

8. Netværk 

8.1 Studietursnetværk 

Formål: 
At arrangere studieture for FOA Nordjyllands medlemmer med indslag af 
faglig og kulturel karakter, for her igennem at medvirke til større 
international forståelse mellem grupper af offentligt ansatte med 
sammenlignelige uddannelser/arbejdsopgaver, som FOA Nordjyllands 
medlemmer har. 
 
Studietursledelsen består af 6 personer:  
2 valgt blandt og af politisk ledelses midte – 4 valgt blandt og af øvrige 
repræsentantskabsmedlemmers midte. 
 
Valgene er gældende for én studietur, og sker efter en turnusordning, 
vedtaget i henhold til politisk ledelse og af de øvrige 
repræsentantskabsmedlemmer. 

 
Ved afgang rykker nye repræsentantskabsmedlemmer/politisk ledelse ind 
på turnusordningens nederste pladser. 
 
Studietursledelsen refererer til repræsentantskabet vedrørende 
beslutninger og økonomi. 
 
De menige medlemmer i studietursledelsen modtager dokumenteret 
daglønstab ved deres deltagelse i studietur. 
 
Økonomi: 
Studieturenes økonomi ansøges gennem FOA Nordjyllands Kulturfond og 
evt. fagforeningens midler, samt ved brugerbetaling ved deltagelse i 
studieture. 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar til 31. december. 

 
Udvalgets midler, kasse, ud- og indbetalinger administreres af 
fagforeningen. 
 
Pris:  
Maks. 1.900 kr. – skal indeholde halvpension og forudplanlagte fællesture 
og udflugtsmål. 
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Varighed:  
Søndag til torsdag (som hovedregel) 
 
Ansvarlige:  
6 personer (2 valgt blandt og af politisk ledelses midte – 4 valgt blandt og 
af øvrige repræsentantskabsmedlemmers midte). De 6 personer udvælger 
indhold på turen. 
 
Støtte pr. tur:  
65.000 kr. 
 
Minimumsdeltagelse:  
40 medlemmer + arrangørerne. 
 
Deltagere:  
Medlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent (inkl. efterlønnere) er 
målgruppen for deltagelse. De der ikke har deltaget før, har 
førsteprioritet. Der skal tages hensyn til køn, faggruppe og geografi. 

8.2  Faggruppenetværk 

Formål: 
Målet med netværkene er at fremme faggruppernes faglighed. 
Faggruppenetværkene rådgiver og vejleder den sektoransvarlige i faglige-
/uddannelsesmæssige spørgsmål. 

 
Ansvar: 
De sektoransvarlige  
• skal tage initiativ til at der dannes faggruppenetværk for hver fag-
gruppe 
• yder bistand ved udarbejdelse af forretningsorden i samarbejde med 

tovholderne 
• Læringsaktiviteter udvikles i samarbejde med tovholderne 
• Kan efter behov bruge faggruppenetværket i forskellige arbejdsgrup-

per/udvalg 
 

Faggruppenetværket 
• Det er faggruppenetværkenes ansvar at bidrage til faggruppernes 

faglighed og udvikling 
• Faggruppenetværkene skal formidle faggruppernes holdninger og ud-

fordringer og eventuelle løsningsmodeller over for den sektoransvar-
lige og skal kunne bruges som høringsorgan. 

• Udarbejder forretningsorden for afholdelse af møderne. 
• Faggruppenetværkene skal være selvstændigt handlende og kompe-

tente mellem medlemsmøderne. Faggruppenetværkene er ansvarlige 
for at de debatter, der føres på medlemsmøderne, har karakter af at 
tage udgangspunkt i det pågældende fagområde, og at det samtidig 
er debatter, der kan bidrage til det faglige samarbejde. 

 
Sammensætning: 
Alle medlemmer fra faggruppen kan deltage i netværket. Som tovholder 
for faggruppenetværket skal der vælges mellem 1-7 personer. 
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Valg: 
Faggruppenetværkets tovholdere vælges på årsmødet indkaldt af tov-
holderne. 
 
Faggruppenetværkets tovholdere består af op til 7 personer, derudover 
kan der vælges 3 suppleanter. 
 
Valgene er 4-årige. 
 
Økonomi: 
Faggruppenetværket modtager økonomi fra afdelingen 
 
Faggruppenetværkene har XX kroner (grundbeløb samt beløb pr. med-
lem) til rådighed, som skal bruges til faglige aktiviteter/møder. 
 
Faggruppenetværkene lægger et årligt budget, som skal godkendes af 
den sektoransvarlige. 
 
Faggruppenetværkene sender udgiftsbilagene til FOA Nordjylland 
v/økonomisk enhed, som registrerer bilagene. 
 
Bruger faggruppenetværkene ikke hele det budgetterede beløb, føres 
restbeløbet tilbage til afdelingen.  
 
Udgifter over XX kroner skal godkendes af den sektoransvarlige 
 
Mødevirksomhed 
Tovholderne: 
• Minimum 4 årlige møder 

o Som kan kombineres mellem 2 dagsmøder, skypemøder og fyraf-
tensmøder 

• Motiveret dagsorden udarbejdes af tovholderne 
 

Årsmøde: 
• Holdes i 4. kvartal, dog undtaget i 2019, hvor det holdes i 1. kvartal 
• Hvert 4. år holdes der valg til tovholdergruppen 
• På årsmødet vælges repræsentanterne til faggruppelandsmøderne 
 
Medlemsmøder: 
• Holdes efter behov 
• Motiveret dagsorden udarbejdes af mødeindkalder. Den sektoran-

svarlige forbeholder sig ret til at sætte punkter på.  
 
Alle dagsordener lægges på hjemmesiden.  

 
Referater: 
Mødeindkalderne udarbejder referater fra: 
• Faggruppenetværksmøderne 
• Medlemsmøderne  
• Årsmødet  
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Alle referater tilgår den sektoransvarlige og lægges derefter på hjemme-
siden. 
 
Fusion af faggruppenetværk: 
Den sektoransvarlige yder teknisk bistand. 
Dette forudsætter, at det er netværk i samme sektorområde. 
 
Alle medlemmer fra de involverede netværk fortsætter herefter i fusi-
onsnetværket. 
 
Retningslinjerne skal tage højde for at sikre de monofaglige interesser, 
herunder forslag til udpegning af repræsentant til faggruppelandsmøde. 

 

8.3 Kommunenetværk 

Formål: 
Målet med kommunenetværkene er at give medlemmerne i FOA 
Nordjylland en mere nærværende og handlekraftig fagforening. 
 

Netværkene bygges op omkring de enkelte kommuner og regionen og 

består af tillidsvalgte og medlemmer der bor og arbejder i kommunen. 

Tillidsvalgte vil via en netværksledelse være dem der faciliterer og 

understøtter netværket – i samarbejde med politisk ledelse i FOA 

Nordjylland. 

 

Netværkene er for de medlemmer og tillidsvalgte som interesserer sig 

for de organisatoriske og ledelsesmæssige processer i kommuner og 

region eks. budgetter og medlemsaktiviteter. 

  

Opgaver for netværket 

• Netværke. 

• Medlemsaktiviteter. 

• De kommunale budgetter (primært budgetgrupperne, som kan 

inddrages i Netværkene). 

• Repræsentation i FOA Nordjyllands repræsentantskab. 

• Politisk påvirkning. 

 

For det regionale område er det de samme opgaver undtaget 

medlemsaktiviteter.  

 

Medlemmerne af FOA Nordjylland kan deltage i medlemsaktiviteter på 

tværs af kommunegrænser. 

 
Sammensætning: 
Tillidsvalgte og medlemmer som arbejder i den pågældende kommune. 
 
Netværket for regionsansatte består af: 
Tillidsvalgte og medlemmer som arbejder i Region Nordjylland 
 
Til Netværksledelsen kan vælges FTR/TR/AMR. 
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Valg:  
Netværksledelsen vælges på årsmødet indkaldt af kommunenetværket. 
 
Netværksledelsen består af 3-8 personer. Der kan vælges suppleanter. 
 
Valgene er 2-årige. 
 
Til FOA Nordjyllands repræsentantskab: 
Valg til FOA Nordjyllands repræsentantskab foregår blandt 
tillidsrepræsentanter, der arbejder i den pågældende kommune. 
 
Nedenfor anvises fordelingen af kommunenetværkenes antal pladser i 
repræsentantskabet. 
Der skal forlods tildeles 1 plads til hver af de 3 sektorområder social og 
sundhed-, pædagogisk- og serviceområdet. 
Morsø          3 ordinære + personlige suppleanter 
Rebild           3 ordinære + personlige suppleanter   
Vesthimmerland      3 ordinære + personlige suppleanter 
Jammerbugt             3 ordinære + personlige suppleanter 
Thisted                      3 ordinære + personlige suppleanter 
Aalborg                      8 ordinære + personlige suppleanter 
Region Nordjylland      5 ordinære + personlige suppleanter           
 
Valgene er 2-årige. 

 
Økonomi: 
Kommunenetværket modtager økonomi fra afdelingen. 
Grundbeløb i forhold til størrelse af medlemsgrundlag.   
Derud over kan der ansøges om yderligere økonomi. 
 
Kommunenetværkene har 500.000 kr. til rådighed, som skal bruges til 
faglige aktiviteter/møder. 
 
Kommunenetværkene lægger et budget, som skal godkendes i politisk 
ledelse/repræsentantskabet. 
 
Kommunenetværkene sender udgiftsbilagene til FOA Nordjylland 
v/bogholderiet, som registrerer bilagene. 
 
Bruger kommunenetværkene ikke hele det overførte beløb, føres 
restbeløbet tilbage til afdelingen.  

 
Politisk ledelse har det overordnede ansvar for økonomien i 
kommunenetværkene ud fra den økonomi, repræsentantskabet 
fastsætter.  
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Mødevirksomhed for kommunenetværk: 
Netværksledelsen: 
• Kvartalsvise møder, som udgangspunkt, ellers ved behov. 
• Motiveret dagsorden udarbejdes af netværksledelsen. 

 
Årsmøde: 
• Holdes i 1. kvartal 

• Hvert 2. år holdes der valg til netværksledelsen. 

• På årsmødet vælges repræsentanterne til repræsentantskabet i FOA 

Nordjylland. 

Medlemsmøder: 
• Holdes efter behov 

• Dagsorden udarbejdes af mødeindkalder. Politisk ledelse 

forbeholder sig ret til at sætte punkter på.  

 
Alle dagsordener lægges på hjemmesiden.  

 
Referater: 

Mødeindkalderne udarbejder referater fra: 
• Kommunenetværksmøderne 

• Medlemsmøderne  

• Årsmødet  

 
Alle referater lægges på hjemmesiden. 
 
Retningslinjerne er vedtaget på repræsentantskabsmødet 12.-13. marts 
2018.  

 

8.4 Ledernetværk 

Formål: 
Synliggøre FOA Nordjyllands lederpolitiske målsætning på tværs af 
faggrænser/sektorområder ved at fungere som igangsætter, inspirator 
og koordinator af ledelsesfaglige aktiviteter - ledelse som værktøj og fag.  

 
Målsætning: 

• At alle FOAs ledermedlemmer bliver bekendt med netværkets 

aktiviteter herunder faglige sekretærer med sektoransvar. 

• At der søges samarbejde med øvrige afdelinger i regionen. 

• At understøtte og udvikle en aktiv platform for ledermedlemmer, 

hvor der drøftes og gives sparring på lederrelaterede emner. 

• At alle FOA´s ledermedlemmer har mulighed for at ”Netværke”, 

hvor der kan skabes og udvikles relationer både indenfor og 

imellem faggrænser på lederniveau. 

• At der inddrages private og offentlige ledervinkler i netværket. 

• At forbundets lederarbejde og ressourcer inddrages efter behov. 

• At vi er repræsenteret på det årlige ledertræf og aktivt påvirker 

dagsordenen igennem det centrale lederudvalg. 
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• At ledernes fysiske- og psykiske arbejdsmiljø synliggøres i 

netværkets aktiviteter. 

• At sociale aktiviteter er en naturlig del af lederarbejdet. 

Der behandles ikke ledermedlemmers individuelle løn- og 
ansættelsesvilkår. 

 
Hvordan: 
Fire gange årligt afvikles der arrangement og netværk (-dannelse) for 
FOA Nordjyllands ledermedlemmer, som primært udfører praksisnær 
ledelse eller strategisk ledelse i ansættelsesforholdet, på tværs af 
faggrænser/sektor områder i netværket.  
 
Arrangementernes indhold i Ledernetværket kan både have 
fagpolitiske, lederfaglige og sociale vinkler. 

Arrangementerne er koblet op på muligheden for at ”Netværke” i 
ledernetværket – hvor relationer og faglig sparring skabes og udvikles - 
det vil ligge naturligt i forbindelse med arrangementerne. 
 
To af arrangementerne er halvdagskonferencer som er fagpolitisk 
aktuelle og efterlever målsætningen for ledernetværket er en del af 
arbejdet i styregruppen. Politisk ansvarlig sikrer, at arrangementerne 
gennemføres. 
 
Under de fire årlige arrangementer understøtter den politiske 
ansvarlige, Netværksdannelse sammen med ”styregruppen” i netværk. 
 

Der implementeres et årshjul med pejlemærker over ønskede 
aktiviteter i ledernetværket(styregruppen), hvor der ar fastsat dato for 
de to årlige halvdagskonferencer. 

 
Styregruppen: 
• Styregruppen består af ledermedlemmer, som har lyst til at indgå i 

planlægning af netværkets arrangementer og relations skabelse i 
netværket.  

• Der holdes årligt fire styregruppemøder i henholdsvis juni, 
september, december og marts. Annonceres på hjemmeside. 

• Dagsorden cleares altid med politisk ansvarlig og foreligger sammen 
med mødeindkaldelsen ca. 14 dage før afholdelse. 

• Styregruppen udpeger en tovholder for et år ad gangen. 

• Møderne afvikles selvstændigt uden FOAs deltagelse – kan 
hidkaldes efter behov. Konklusionsreferat foreligger i netværket 
efter hvert møde. 

• Der er frit fremmøde til styregruppemøder. 

Kort overblik over det samlede lederarbejde. 

Central:  
• Lederudvalget 
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• Forbundets lederarbejde 
 
Lokal:  
• Ledernetværk og arrangementer 
• Ledernetværkets Styregruppe 

 
Koblingen mellem Central og Lokal understøttes af den politisk 
ansvarlige for lederarbejdet i FOA Nordjylland ved aktiv inddragelse af 
styregruppen og den lokale repræsentation i ledernetværket i 
overensstemmelse med en dagspolitisk FOA-vinkel jfr. netværkets 
målsætning. Politisk ledelse og repræsentantskabet holdes løbende 
orienteret om netværkets aktiviteter og tilslutning af ledermedlemmer 
på tværs af faggrænser/sektor områder 

Geografi: 
Mødeaktivitet og arrangementer i netværket kan afholdes i egnede 
lokaler i fagforeningshusene i FOA Nordjylland - det aftales i 
netværket.   
 
Åbenhed: 
Ledermedlemmer kan invitere en lederkollega fra en LO-/FTF-
organisation til udbudte arrangementer efter aftale med den politiske 
ansvarlige. Der inviteres altid efter aftale med de lokale lederansvarlige 
i regionens øvrige FOA-afdelinger til ledernetværkets arrangementer. 
 
Synlighed: 

Der kan benyttes hjemmeside og nyhedsbrev til at skabe synlighed.   
 
Økonomi: 
Repræsentantskabet tildeler et rammebudget. 
  

Overordnet ansvarlig: 
 Politisk ansvarlig: Anja Søe Vibeke Elise Jensen. 

 

8.5 Arbejdsmarkedspolitisk netværk – kommer nyt skriv fra PP 

Overordnet ansvarlig:  
Kim Jacobsen/Politisk ledelse 
   
Sammensætning: 
Den politisk ansvarlig, repræsentanter fra sektornetværk, faglige 
sekretærer med sektoransvar, interesserede tillidsvalgte og 
repræsentanter fra kommunenetværk. 
 
Netværket tiltrædes af a-kasselederne. 
 
Formål: 
Synliggøre FOA Nordjyllands arbejdsmarkedspolitiske målsætning ved 
at fungere som rådgiver, igangsætter, inspirator og koordinator 
gennem motivering og uddannelse, specielt overfor 
repræsentantskabet. 
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Netværket ligger i øvrigt op til politiske drøftelser af 
arbejdsmarkedspolitiske emner i repræsentantskabet, med henblik på 
politikformulering. 

 
Målsætning: 
• At alle FOA’s medlemmer får uddannelse og efter-

/videreuddannelse. 
• At få skabt tryghed i ansættelsen og optimal økonomi for 

medlemmerne. 
• At medlemmerne fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet på 

trods af, at der er varige eller midlertidige begrænsninger i 
arbejdsevnen. 

• At arbejdsmarkedspolitisk aftalte job ikke må erstatte ordinært 
ansatte og at de sker på overenskomstmæssige vilkår. 

• At få nedbragt ledigheden og få skabt gode varige jobs til glæde for 
medlemmerne gennem et helt arbejdsliv. 

• At tillidsrepræsentanterne via uddannelse bliver i stand til at indgå 
aftaler på området og aktivt indgår i lokale indflydelsessager 
(indsatser). 

• At der arbejdes fordomsfrit med brancheskifte, hvor det tjener 
medlemmernes interesser. 

• At styrke samarbejdet med a-kassen og her igennem i fællesskab 
understøtte FOA JobMatch, Jobcafé og Jobklub. 

• At LAR, beskæftigelsesudvalgene og RAR forbliver synlige 
indflydelsesveje i FOA Nordjylland. 

• At der skabes bevidsthed om konditionerne og udfordringerne på 
henholdsvis det private arbejdsmarked og det offentlige 
arbejdsmarked (Synliggøres i LO-regi). 

• At MED-systemet tænkes ind i netværkets indflydelsesveje. 
• At frikommuneforsøget 2017-2019 er et fast opfølgningspunkt - 

herunder vores løbende påvirkning i LO-regi. 
 

Hvordan: 
Der holdes årligt to heldagsmøder (september/maj) og en konference i 
januar måned med bredere deltagelse. Efter behov kan der indkaldes 
til ét ekstra halvdagsmøde. Der foreligger altid et rammeprogram 14 
dage forud for møderne og et indsatsorienteret konklusionsreferat 
kort tid efter møderne.   
 
Geografi: 
Heldagsmøderne afvikles i egnede lokaler hos lokal arbejdsgiver eller 
hos lokal uddannelsesinstitution. Den årlige konference afvikles på skift 
i fagforeningshusene i FOA Nordjylland. 
 
Åbenhed: 
Tillidsvalgte kan invitere deres suppleant eller kollega efter aftale med 
den politisk ansvarlig. 
 
Synlighed: 
Der kan benyttes hjemmeside og nyhedsbrev til at skabe synlighed.   
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Økonomi: 
Tildeles rammebudget besluttet af repræsentantskabet. 

 

8.6 Arbejdsmiljøpolitisk netværk 

Formål: 

At være forum for politiske drøftelser overfor FOA Nordjyllands interne 

organisationsstruktur og i forhold til de eksterne fora, som FOA er re-

præsenteret i, såsom bl.a. LO Aalborg. 

 

At skabe sunde og trygge arbejdspladser, herunder at arbejde for et 

bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 

At arbejdsmiljøindsatsen er en integreret og synlig del af arbejdsplad-

sernes og virksomhedernes dagligdag. 

 

At FOA Nordjylland er en stærk politisk aktør indenfor arbejdsmiljøet. 

 

At FOA Nordjyllands tillidsvalgte bliver uddannet til at varetage ar-

bejdsmiljøet på arbejdspladserne – med udgangspunkt i FOA Nordjyl-

lands arbejdsmiljøindsats. 

 

At understøtte og videreudvikle arbejdet med arbejdsmiljøet i MED-

organisationerne. 

Sammensætning: 

Målet er at netværket består af min. én arbejdsmiljørepræsentant fra 

hver kommune (Aalborg Kommune og regionen er repræsenteret med 

min. 2 arbejdsmiljørepræsentanter) og som har interesse i det ar-

bejdsmiljøpolitiske arbejde i FOA Nordjylland. 

 

Der etableres kommune- og regionsgrupper for alle arbejdsmiljørepræ-

sentanter og som vil være fundament for arbejdsmiljøpolitisk netværk. 

 

Mødevirksomhed: 

 3-4 gange årligt. 

 

Økonomi: 

Tildeles rammebudget, besluttet af repræsentantskabet. 

 

Geografi: 

Den politisk ansvarlige understøtter den arbejdsmiljøpolitiske indsats i 

FOA Nordjylland ved aktiv inddragelse af netværket – deres lokale vi-

den og forankring aktiveres. 

 

Åbenhed: 

Netværkets repræsentation kan udvides efter forudgående drøftelse i 

netværket. 
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Synlighed: 

Der benyttes hjemmeside og nyhedsbrev til at skabe synlighed. 
 

Politisk ansvarlig: Leif Vestbjerg-Nielsen. 

 

8.7 Seniornetværk (pr. 1. januar 2020) 

Årsmøde: 

I 1. kvartal holdes årsmøder i henholdsvis Thisted-området og Aalborg-

området. 

Der vælges netværksledelse optil 10 personer og 2 suppleanter. Heraf 

udpeges der optil 3 personer, som udgør den overordnet Seniornet-

værksledelse. 

 

Seniornetværksledelsen (overordnet): 

• Er ansvarlig for den samlede økonomien, budget og regnskab 

overfor FOA Nordjyllands repræsentantskab. 

• Tildeler Aktivitetsnetværkene i Thisted og Aalborg økonomi til 

planlægning af aktiviteter. 

• Er ansvarlig for afholdelse af årsmøder. 

 

Aktivitetsnetværk (netværksledelse): 

Planlægger og udbyder aktiviteter ud fra tildelt økonomi fra den over-

ordnet Seniornetværksledelse. 

Varetager den administrative opgave i forbindelse med: 

• Udarbejdelse af budgetforslag til netværksledelsen. 

• Planlægning og afholdelse af aktiviteter. 

• Tilmeldinger/afbud til aktiviteter. 

 

Aktiviteter: 

• Aktiviteter udbydes til deltagelse til alle FOA Nordjyllands ”seni-

ormedlemmer” som er efterlønner, pensionister og førtidspensio-

nister i FOA Nordjylland. 

• Netværket skal bestræbe sig på at lave aktiviteter, der er sociale, 

faglige og politiske. 

• Aktiviteter skal planlægges, så alle kommuner tilgodeses. 

• FOA Nordjyllands hjemmeside bruges til at annoncere Netværkets 

aktiviteter  

 

Økonomi: 

• Der tildeles økonomi fra FOA Nordjyllands repræsentantskab. For 

2019 udgør det i alt 150.000 kr. 

• Netværket er ansvarligt for at lave et regnskab og budget til re-

præsentantskabet en gang årligt. 

• Der kan ikke overføres uforbrugte midler til nyt regnskabsår. 

• Netværket må ikke opkræve særskilt ”klubkontingent” 
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8.8 Ungdomspolitisk netværk – Udgår (erstattes af ungdomsambas-

sadører) 
Formål 
Ungdomspolitisk netværk i FOA Nordjylland engagerer sig i 
aktiviteter, problemstillinger og faglighed for FOA Nordjyllands 
medlemmer under 31 år.  
Netværket skal repræsentere FOA Nordjyllands unge medlemmer 
under 31 år og virke som en effektiv arbejdsgruppe. 
 
Netværket understøtter afdelingens faglige og sociale arrangementer 
såsom 1. maj, Fårup Sommerland, events v. skolebesøg, 
arbejdspladsbesøg mv. Netværket arrangerer også arrangementer 
selvstændigt – både sociale, faglige og ungdomspolitiske.  

 
Netværket arbejder med følgende: 
• At være nytænkende og ideudviklende 
• At øge FOA Nordjyllands synlighed for unge medlemmer og 

potentielle medlemmer under 31 år 
• At være fagligt engagerede  
• Meningsdannere 

 
Sammensætning: 
Netværket består på nuværende tidspunkt af 6 aktive unge FOA-
medlemmer under 31 år – (ønskværdigt med ca. 10 unge aktive i 
netværket)  
 
Netværket sammensættes først og fremmest ud fra de unge 
medlemmers ønske om at være fagligt aktive og engagerede i FOA 
Nordjyllands arbejde. Herefter forsøges det at sammensætte et hold 
på tværs af sektorerne, for at sikre en bred en dækning over FOAs 
faggrupper. 
 
For at sikre netværkets forankring i afdelingens aktiviteter og politik, 
ledes og koordineres arbejdet i samarbejde med en repræsentant fra 
FOA Nordjylland. (Netværksansvarlig/Anne Ulstrup)  
 
Mødevirksomhed 
Der holdes faste netværksmøder en gang om måneden – herudover 
er der arbejdsgruppemøder, som netværket selv internt planlægger 
og afholder f.eks. i forbindelse med afholdelse og planlægning af 
arrangementer. 
Til hvert møde udsendes der referat fra forrige møde samt dagsorden 
med faste punkter. Derudover har netværket selv mulighed for at 
sætte punkter på dagsordenen. 
 
Netværket udpeger fra gang til gang en referent og en mødeleder 
ved hvert møde. 
Den netværksansvarlige koordinerer samarbejdet mellem netværket 
og afdelingen.  
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 Økonomi 
Der er i 2017 afsat 75.000 kr. i budgettet fra FOA Nordjylland til 
Ungdomsarbejde, hvorfra midlerne til aktiviteter og drift af 
netværksarbejdet kommer fra. 
 
Geografi 
Grundet netværksmedlemmernes bopæle, afholdes 
netværksmøderne i fagforeningshuset i Aalborg, da denne 
geografiske placering, er tættest på netværksmedlemmerne. Såfremt 
dette ændrer sig, vil møderne lige såvel kunne placeres i 
fagforeningshuset i Thisted. Placering af møderne vil foregå i 
samarbejde med netværksmedlemmerne. 

 
Overordnet ansvarlig 
Politisk ansvarlig: Pia Pedersen  
Netværksansvarlig: Anne Ulstrup 
 
Åbenhed 
Netværket arbejder som en ”lukket” og fast arbejdsgruppe og 
planlægger arrangementer og aktiviteter for alle FOA Nordjyllands 
medlemmer under 31 år.  
 
Hvis der er medlemmer under 31 år der ønsker at være fagligt aktive 
og arbejde som en del af gruppen, koordineres og aftales dette med 
afdelingens netværksansvarlige. 

 
Synlighed 
Ungdomsnetværket arbejder for at blive mere synlige for FOA 
Nordjyllands medlemmer under 31 år. Netværket har deres egen 
Facebookside, ”Ungdomsnetværket – FOA Nordjylland.” Siden er 
netværket stadig i gang med at gøre mere aktiv og de vil 
fremadrettet arbejde med siden. 
 
Derudover er netværket synlige på aktiviteter som 1. maj, Fårup 
Sommerland, juletræ og andre faglige og sociale arrangementer – 
netværket bærer oftest deres netværkstrøjer under aktiviteterne, 
som gør dem synlige i billedet.  
 
Netværket har gennemgået tre dages kursus i retorik og 
kommunikation og flere af deltagerne har ligeledes deltaget i 
meningsdannerkurser via Forbundet.  
Netværket er ligeledes deltagende på det årlige FOA Ungdom 
Landsmøde.  
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8.9 Økonomiske ansøgninger, der behandles i repræsentantskabet 

eller politisk ledelse 

Ansøgninger fra fagforeningens kommunenetværk, faggruppenet-

værk, grupper af fagforeningens medlemmer, herunder støtteudta-

lelser m.v. behandles som princip altid af repræsentantskabet. 

 

Ansøgninger af ovennævnte karakter, kan - såfremt politisk ledelse 

finder ansøgningen akut - behandles af politisk ledelse, men skal altid 

forelægges for repræsentantskabet ved førstkommende møde. 

 

8.10 Ansøgning  

Ansøgninger fra faggrupper fremsendes via den sektoransvarlige fag-

lige sekretær til behandling i politisk ledelse/repræsentantskabet. 

 

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse.      

  

 

Mødebehandling Drøftet.  
Der blev udleveret et nyt skriv i forhold til pkt. 8.5. som blev godkendt med 
enkelte rettelser. 

 
Beslutning   Godkendt. 
 
[Gem]  
 

71/21 Relationsdage 18.-20. maj 2022 v/PP 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 71/21 

 
 

Sag:      Som tidligere besluttet holdes der Relationsdage 18.-20. maj 2022 på Vigsø 

Feriecenter. 

 

 Dato for Relationsdagene sendes ud til målgruppen i løbet af oktober 2021. 

Endelig indbydelse udsendes i januar 2022.   

 

  Pia Pedersen giver en status på planlægningen. 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Mødebehandling Pia Pedersen gav en status på planlægningen af relationsdagene. Alle 
repræsentantskabs-medlemmer tilmeldes – giv besked til Susanne Tranholm, 
hvis du ikke har mulighed for at deltage. 
Relationsdagenes overskrift er “Den Danske Model”.  
 

Beslutning   Taget til efterretning. 
   Der var positive tilkendegivelser over valget af overskift til relationsdagene. 
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[Gem]  

72/21 Studieture 2022 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 72/21 

 
 

Sag:      FOA Nordjyllands studieture har været sat i bero i corona-perioden.  

 

Der er igen begyndt at bliver åbnet op for indrejse, ophold, seværdigheder og 

studiebesøg. Det betyder, at vi igen får mulighed for at iværksætte studieture 

med udgangspunkt i vores regelsæt for studietursnetværket. 

 

Der ligges op til en debat af indholdet, specielt hvad angår pris og støtte pr. 

tur. 

 

   Regelsæt for studietursnetværk 

Formål: 
At arrangere studieture for FOA Nordjyllands medlemmer med indslag af 
faglig og kulturel karakter, for her igennem at medvirke til større 
international forståelse mellem grupper af offentligt ansatte med 
sammenlignelige uddannelser/arbejdsopgaver, som FOA Nordjyllands 
medlemmer har. 
 
Studietursledelsen består af 6 personer:  
2 valgt blandt og af politisk ledelses midte – 4 valgt blandt og af øvrige 
repræsentantskabsmedlemmers midte. 
 
Valgene er gældende for én studietur, og sker efter en turnusordning, 
vedtaget i henhold til politisk ledelse og af de øvrige 
repræsentantskabsmedlemmer. 
 
Ved afgang rykker nye repræsentantskabsmedlemmer/politisk ledelse ind på 
turnusordningens nederste pladser. 
 
Studietursledelsen refererer til repræsentantskabet vedrørende beslutninger 
og økonomi. 
 
De menige medlemmer i studietursledelsen modtager dokumenteret 
daglønstab ved deres deltagelse i studietur. 
 
Økonomi: 
Studieturenes økonomi ansøges gennem FOA Nordjyllands Kulturfond og evt. 
fagforeningens midler, samt ved brugerbetaling ved deltagelse i studieture. 
Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar til 31. december. 
 
Udvalgets midler, kasse, ud- og indbetalinger administreres af fagforeningen. 
Pris:  
Maks. 1.900 kr. – skal indeholde halvpension og forudplanlagte fællesture og 
udflugtsmål. 
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Varighed:  
Søndag til torsdag (som hovedregel). 

 
Ansvarlige:  
6 personer (2 valgt blandt og af politisk ledelses midte – 4 valgt blandt og af 
øvrige repræsentantskabsmedlemmers midte). De 6 personer udvælger 
indhold på turen. 
 
Støtte pr. tur:  
65.000 kr. 
 
Minimumsdeltagelse:  
40 medlemmer + arrangørerne. 
 
Deltagere:  
Medlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent (inkl. efterlønnere) er 
målgruppen for deltagelse. De der ikke har deltaget før, har førsteprioritet. 
Der skal tages hensyn til køn, faggruppe og geografi. 

 

Indstilling:     Politisk ledelse indstiller, at vi genoptager studieturene. 

Til drøftelse og beslutning. 

 

Mødebehandling Kristian Gaardsøe uddybede punktet. 
 
  Der var også forslag om studietur/relationstur for tillidsvalgte med 

daglønstab (læringsaktivitet). 
   
Beslutning   Indstillingen godkendt. Distination, tidspunkt, pris m.v kommer med på 

repræsentantskabsmødet i december 2021. 
 
[Gem]  
 
 

73/21 Aktuelle sager - Østerport 2, Aalborg 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 73/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en status på arbejdet med grunden, Østerport 2, Aal-

borg. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Mødebehandling Kristian Gaardsøe gav en status. Vi håber, der bliver vedtaget en lokalplan 
inden nytår. 

 
Beslutning   Drøftet/taget til efterretning. 
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[Gem]  

74/21 Aktuelle sager - Kommunal- og regionsvalg 2021 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 74/21 

 
 
Sag:        P.t. er der planlagt nedenstående arrangementer:  
 

Lyttemøde 13. september: i FOA i Thisted, Thisted kommunenetværk 
 
Valgmøde 28. september: Kimbrerkroen, Vesthimmerland kommunenetværk 
 
6. oktober: I FOA i Aalborg, Aalborg kommunenetværk  
– politikere er indbudt – endnu ikke annonceret for medlemmer  
 
21. oktober: I FOA – måske begge adresser – besluttes 6. – 7. september – 
her inviteres politikere også – Lyttemøde – Regionsrådet  
- endnu ikke annonceret –  

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

  

Mødebehandling Repræsentanter fra Kommune-/regionsnetværket orientrede om planlagte 
aktiviteter. 

     
 13. september: i fagforeningshuset i Thisted, Thisted kommunenetværk 

- er annonceret – netværk står selv for det hele 
Anja Søe indkaldt som ordstyrer  
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter/lyttemoede-
thisted-130921 
Afviklet med 21 deltagere 
 
28. september: Kimbrerkroen, Vesthimmerland kommunenetværk 

- er annonceret – netværk står selv for det hele 
Kontakt eventuelt AnnaGrethe Sperling om de har brug for deltagelse fra FOA 
Nordjylland Pia Pedersen skulle være kaldt på. 
Husk i skal tilmeldes i forhold til forplejning 
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter/valgmoede-
vesthimmerland-28092021 
 
6. oktober: I FOA i Aalborg, Aalborg kommunenetværk  
– politikere er indbudt – er annonceret for medlemmer Kristian Gaardsøe 
indkaldt som ordstyrer  
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter/lyttemoede-
aalborg-061021 
 
27. oktober: Sport og kulturcenter Brovst, Jammerbugt kommunenetværk  
- politikere indbudt – er annonceret for medlemmer Line Hjorth kontakter 
afdelingen hvis de har brug for deltagelse fra FOA Nordjylland 
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-
nordjylland/aktiviteter/valgmoedejammerbugt271021 
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Regionen, Rebild og Thisted holder arrangement sammen med FH-lokalt. 
Morsø holder ikke valgarrangement.. 

 
Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 

75/21 Aktuelle sager - Personale og drift v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 75/21 

 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en status på personalesituationen og driften i FOA 

Nordjylland. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Mødebehandling Kristian Gaardsøe orienterede om 
• At der har været holdt personaleseance, hvor arbejdsfællesskaberne 

blev præsenteret og drøftet. Det blev taget godt imod. 
• Personaleressourcerne 

 
Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  

76/21 Skriftlig beretning - FH Nordjylland v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 76/21 

 

Sag:      FH Nordjylland har holdt bestyrelsesmøde 8. juni 2021 og 18. august 2021 – 

referater vedlagt. 

 

Indstilling:     Til efterretning 

 

Bilag: Referater fra bestyrelsesmøde 8. juni 2021 og 18. august 2021.  
 
Mødebehandling Kristian Gaardsøe gav en kort orientering om opbygningen af FH Nordjylland. 
 
   FOA-repræsentanter i FH lokalt: 

• Jammerbugt: Leif Vestbjerg-Nielsen 
• Thisted: Kristian Gaardsøe 
• Morsø: Kristian Gaardsøe 
• Vesthimmerland: AnnaGrethe Sperling 
• Rebild: Anne-Grethe Sveistrup og Torben Sejrup 
• Aalborg Pia Pedersen 
• Region: Anja Søe 
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Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 

77/21 Skriftlig beretning - Nyhedsbrevet Oswald v/PP 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 77/21 

 
 

Sag:      Nyhedsbrevet Oswald 15. årgang nr. 2, 3 og 4 er vedlagt 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Bilag: Nyhedsbrev Oswald 15. årgang nr. 2, 3 og 4. 
 
Mødebehandling I forhold til Oswald nr. 2 gav Peter Ottosen en orienterede om udfordringer i 

forhold til handicapfirmaerne/handicaphjælperne/kommunen. 
 
   Opfordring til at tage fat i kolleger i forhold til AMR-uge. 
 
   Uge 47 – FOA er på sygehusene sammen med FH Nordjylland. 
 
  Der arrangeret bustur ud til enkelte arbejdspladser, der ikke har 

tillidsrepræsentanter. 
 
Beslutning  Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 

78/21 Skriftlig beretning - Medier og kommunikation v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 78/21 

 

Sag:      Pressemeddelelser/læserbreve udsendt af FOA Nordjylland: 

• Tjenestemandsreform skyld i at løn halter (Pia Pedersen og Anja Søe) 

• Lad gode arbejdsvilkår blive det nye mantra (Kristian Gaardsøe) 

• Ansæt ved eksamensbordet og undgå ledighed! (Pia Pedersen og Lars 

Olesen) 

• Løn er godt – men gode arbejdsvilkår er vigtigst (Pia Pedersen og Jesper 

Hermansen) 

 

Pressemeddelelser/læserbreve udsendt af forbundet: 

• Oplæg til ny kontanthjælp skuffer fælt 

• Kommunerne tvinges til million-hugst i egne lommer 

• Vismænd afslører stor ulighed i pensionsalder 

• 1000 flere ansatte til trængende ældrepleje 
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• En økonomiaftale lige til øllet 

• Skuffende aftale savner visioner for kommende sundhedsreform 

• Det oplagte svar ved dagens samråd: Giv erfarne pædagogmedhjælpere 

uddannelse 

• Corona-fokus på hygiejne nedbringer sygefravær 

• Dato på plads for Ældretopmødet i 2021 

• Kommunerne kan få store gevinster ud af corona-krisen 

• Arbejdsgivere presser ansatte til at skjule magtanvendelser 

• Stort behov for mere ambulancepersonale 

• Kommuner svinger sparekniv trods større tilskud 

• FOA varsler sympatikonflikt 

• Antallet af ufaglærte i ældreplejen stiger dramatisk 

• Omfattende salg af stoffer på bosteder 

• Stærkt udspil fra radikale rummer beklagelig mangel 

• Personalemangel risikerer at eskalere indenfor hårdt presset socialom-

råde 

• Stik imod planen: Dramatisk dyk i pædagogisk uddannede 

• Finanslov skyder under målet 

• Ny konkurs i ældreplejen er ekstra trist 

• Madordninger kan mere end at mætte 

• Stort vikarforbrug gør hverdagen utryg for psykisk syge og handicappede 

• Reformudspil: En buket med meget få torne 

• Stigende smittetal på plejecentre kalder på mere rengøring 

• Velfærdskroner samler støv i kommunerne 

• Det dine børn putter i munden betyder noget 

• Ældretopmøde samler partnerskab om ny retning for ældreområdet 

• Dom om krænkende video-overvågning kalder på politisk handling 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
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79/21 Forbundet - HB-møder v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 79/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en orientering fra hovedbestyrelsesmøder i perioden 

9. juni 2021 – 16. september 2021: 

• 1. juli 2021 

• 24.-25. august 2021 

• 16. september 2021 

Dagsorden: 

• Orientering om status på aktuelle sager 

• Jens Nielsen ønsker at stoppe som forbundssekretær 

• Online læringsaktiviteter for tillidsvalgte og organisationsvalgte 

efter Covid-19 

• Finanslovsforslaget for 2022 

• Overblik over punkter til kommende HB-møder 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Bilag: Referat fra HB-møde 1. juli 2021 og HB-møde 24.-25. august 2021.  
 
 
Mødebehandling Kristian Gaardsøe orienterede fra HB-møderne. 
 
Beslutning   Drøftet og taget til efterretning. 

Referat fra HB-mødet 16. september 2021 udsendes sammen med referatet. 
 
[Gem]  
 

80/21 Økonomi i forbindelse med valgaktiviteter 2021 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 80/21 

 
 

Sag:      Aktiviteterne skal afspejle FOA-holdninger og kan dermed ikke være i form af 

person-/partistøtte. 

  

• Til valgaktiviteter afsættes 5 kr. pr. medlem eksklusiv det antal medlem-

mer, der har fravalgt partistøtten (besluttet på repræsentantskabsmødet 

juni 2021). 

• Aktiviteterne følger retningslinjernes ordlyd. 

• At beløbet fra de partistøttende fravalgte overføres til kulturfonden til 

andre aktivitetsformål. 

• Kommunenetværkene inddrages i valgnetværkets arbejde og strategi. 



 26  

 

RevisionsInstituttet har som forbundets revisor modtaget erklæringer fra de 

af FOAs medlemmer, der ønsker sig fritaget for at bidrage til politiske partier 

og partipolitiske formål. 

 

 Bevilget fra formue: 13.767 medlemmer x 5 kr.  68.835 kr. 

 Frameldt partistøtte: 

 (overføres til kulturelle formål) 298 medlemmer x 5 kr.   1.490 kr. 

 Til valgaktiviteter     67.345 kr. 

 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 

81/21 Økonomisk enhed - Kvartalsrapport v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 81/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe vil gennemgå kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 på mø-

det. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Bilag: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2021.  
 
Mødebehandling Kristian Gaardsøe gennemgik kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021. 
 
  Derudover blev der givet en orientering om udfordning i forhold, hvad FOA 

Nordjyllands love siger og hvad banksystemet kan håndtere, i forhold til 
godkendelse af betaling af regninger. 

 
Beslutning   Drøftet og taget til efterretning. 
 
[Gem]  
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82/21 Næste møde 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 23.09.2021 82/21 

 
 

Sag:      Næste ordinære repræsentantskabsmøde er planlagt til mandag 13. decem-

ber 2021 i fagforeningshuset i Aalborg. 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Beslutning   Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 
 
 


