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Dagsorden 

44/21 Valg af dirigenter og referent 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 44/21 

 
 

Sag:      Der skal vælges to dirigenter – en fra politisk ledelse og en fra øvrige 

repræsentantskabsmedlemmer. 

 

Indstilling:     Politisk ledelse har valgt Jesper Hermansen som dirigent. Der skal vælges en 

dirigent fra øvrige repræsentantskabsmedlemmer. 

 

 Politisk ledelse foreslår Susanne Tranholm som referent. 

 

Beslutning  

Til dirigenter blev valgt Susan Jørgensen og Jesper Hermansen. 
Susanne Tranholm blev valgt til referent. 
 
[Gem]  
 
 

45/21 Godkendelse af dagsorden 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 45/21 

 
 

Sag:      Dagsordenen godkendes ved mødets start. 

 

Indstilling:     Til godkendelse. 

 

Beslutning  

Godkendt. 
 
[Gem]  
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46/21 Konstituering af repræsentantskabsarbejdet - Forretningsorden v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 46/21 

 
 
Sag:    Repræsentantskabets forretningsorden drøftes og evt. tilrettes. 
 

Stk. 1. 

Repræsentantskabet holder som hovedregel møde én gang i kvartalet. 
Møderne planlægges for et år ad gangen. Ordinært repræsentantskabsmøde 
holdes som dagmøde, der påbegyndes kl. 09.00 (der vil være kaffe fra kl. 
08.30) og afsluttes senest kl. 16.00. Mødedag og -tid kan ændres, såfremt 
uopsættelige grunde kræver dette. 
 
Stk. 2. 

Repræsentantskabet konstituerer sig på første møde efter fagforeningens 
generalforsamling. 
 
Stk. 3. 

Formanden indkalder via mail og eMeetings til repræsentantskabsmøderne 
med mindst én uges varsel. Dagsorden med bilag udsendes sammen med 
indkaldelsen. 
 
Såfremt repræsentantskabsmedlemmerne har sager, de ønsker påført 
dagsordenen, skal disse indsendes til fagforeningen senest 10 dage før 
mødets afholdelse. 

 
Dagsorden kan udvides/ændres ved mødets begyndelse efter godkendelse af 
repræsentantskabet. 
 
Stk. 4. 

Formanden kan indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, eller 
når 6 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt har ønsket det. 
 
Stk. 5. 

Repræsentantskabsmøder kan holdes, når formanden eller en næstformand 
og én mere fra politisk ledelse samt når 3 repræsentantskabsmedlemmer 
udenfor politisk ledelse er til stede. 
 
Ved afbud til ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes suppleant. 
 
Udebliver et repræsentantskabsmedlem uden lovligt forfald to på hinanden 
følgende repræsentantskabsmøder, fratræder 
repræsentantskabsmedlemmet og suppleanten indtræder som ordinært 
medlem. 
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Stk. 6. 

Repræsentantskabsmedlemmerne skal ved afstemning afgive stemme for og 
imod. Sager, hvorom der ikke er enighed i repræsentantskabet, afgøres ved 
afstemning, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.  
 
Afstemningen tilføres referatet. 
 
Repræsentantskabsmedlemmer, der med eller uden lovligt forfald, udebliver, 
møder for sent eller forlader mødet inden afslutningen, tilføres referatet. 
 
Stk. 7. 

På repræsentantskabsmøderne fremlægges der regnskabs- og 
budgetoversigt kvartalsvis. 
 
Budgettet for det efterfølgende år fremlægges for repræsentantskabet før 
fagforeningens generalforsamling samt i årets sidste kvartal for eventuelle 
rettelser. 
 
Stk. 8. 

Der vælges 2 dirigenter for 2 år ad gangen til at lede 
repræsentantskabsmøderne. 

 
Stk. 9. 

Dirigenten giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori det er 
begæret - herfra undtages formanden. 
Dirigenten er selv berettiget til at tage ordet i samme rækkefølge mod at 
overdrage dirigentvirksomheden til meddirigenten eller formanden. 
 
Ønsker et medlem ordet til forretningsordenen, er denne pligtig til at opgive i 
henhold til hvilken paragraf ordet begæres. En sådan begæring skal da straks 
imødekommes. 
 
Ved debatter, der ikke kræver afstemning, er medlemmernes taletid 
uindskrænket. 

 
Stk. 10. 

Dirigenten er berettiget til at fratage et medlem ordet, såfremt den 
foreliggende sag fraviges, dog har dirigenten pligt til forinden at underrette 
taleren herom. 

 

Stk. 11. 

Ved ændringsforslag skal forslagsstilleren redegøre for forslaget, forinden det 
sættes under afstemning af dirigenten. 
 
Stk. 12. 

Stilles der forslag om forhandlingernes afslutning med de indtegnede talere, 
skal et sådant forslag straks sættes under afstemning. Er afslutning vedtaget 
kan ændringsforslag ikke fremsættes. 
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Stk. 13. 

Referenten indskriver behandling af hvert punkt. 
 
Dirigenterne refererer efter hvert punkt den af repræsentantskabet vedtagne 
konklusion til referenten, der straks noterer dette. 

 
Stk. 14. 

Konklusionsreferatet godkendes på mødet og afskrift udsendes til 
repræsentantskabsmedlemmerne, suppleanterne og bilagskontrollanter 
senest 14 dage efter mødets afholdelse. 
 
Referatet skal indeholde samtlige dagsordenspunkter og de vedtagne 
konklusioner. 
 
Såfremt der er repræsentantskabsmedlemmer, der vil have tilført 
konklusions-referatet fremførte motiver for eller imod en sag, skal dette 
respekteres. 
 
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet 12. februar 2020. 

Indstilling:     Til drøftelse og godkendelse. 

 

Mødebehandling 

Anja Søe gennemgik forretningsordenen. 
 
Beslutning  

Forretningsordenen blev godkendt med tilføjelse til stk. 1: ”Der kan afholdes virtuelle møder efter 
behov.” 
 
 
[Gem]  
 
 

47/21 Regelsæt/retningslinjer for FOA Nordjylland v/AS 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 47/21 

 
 

Sag:      Anja Søe til gennemgå regelsættet/retningslinjerne for FOA Nordjylland. 

 
Det nuværende regelsæt indstilles til godkendelse inkl. nyt forslag om en 
tilføjelse under ”5.3 Fortæring ved møder”  
Forplejning ved TR-valg 

Der kan tilbydes kaffe/kage ved afholdelse af TR-valg. 
 
Forventet økonomi:  
102.260 kr. afsættes i budgettet – svarende til 10 pct. af FOA Nordjyllands 
erhvervsaktive medlemmer inkl. elever (pr. 30/4-2021) i alt 1.023 
medlemmer x 100 kr. til forplejning.  
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De 100 kr. er sat som et max skøn afhængig af, om mødet/valget holdes i 
FOA Nordjyllands lokaler, på arbejdspladsen eller eksternt ude i byen 
(restaurant eller kro m.m.)  
 

Indstilling:     Det samlet regelsæt er til godkendelse. 

 

Bilag: Regelsæt/retningslinjer for FOA Nordjylland 

 
Mødebehandling 

Regelsættet blev gennemgået via overskrifterne i regelsættet. 
Pkt. 8 behandles som et samlet punkt på repræsentantskabsmødet i september 2021. 
 
Drøftelse af iPads til repræsentantskabsmedlemmerne.  
Tilføjelse af nyt pkt. 2.4.: Ved behov stilles iPad til rådighed til repræsentantskansmedlemmerne til 
udførelse af repræsentantskabsarbejdet – desuden tilbydes der undervisning heri. 
Der bruger 100.000 kr. af formuen til indkøb af iPads. 
 
Under pkt.3.8 slettes nedenstående tre afsnit, da det er dækkende under pkt.13: 
”Ansøgninger fra foreninger af humanitær karakter, såsom Kræftens Bekæmpelse, Dansk 
Blindesamfund m.v., samt ansøgninger fra forskellige fredsforeninger, arbejdsskadeforeninger m.v., 
som fagforeningen ikke har tegnet medlemskab af henlægges, såfremt politisk ledelse ikke er enige 
om at bevilge den ansøgte støtte. 
 
Støtte af ovennævnte karakter kan max. ydes med 1.000 kr. pr. ansøgning. 
 
Politisk ledelse orienterer om ovennævnte ansøgningers behandling på førstkommende 
repræsentantskabsmøde.” 
 
Under pkt. 5.3 tilføjes 
”Forplejning ved TR-valg 
Der kan tilbydes kaffe og brød ved afholdelse af TR-valg.” 
 
Udgifterne indarbejdes i budgettet 
 
Beslutning  

Godkendt.  
 
[Gem]  
 
 

48/21 Regelsæt for personale i FOA Nordjylland v/AS 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 48/21 

 
 

Sag:       Anja Søe vil gennemgå regelsættet for personale i FOA Nordjylland. 

 

Indstilling:     Til efterretning. 
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Bilag: Regelsæt for personale i FOA Nordjylland. 
 
Mødebehandling 

Regelsættet blev gennemgået via overskrifter i regelsættet. 
 
Beslutning  

Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 
 

49/21 Status på corona-situationen v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 49/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en aktuel status i forhold til corona-situationen 

internt i FOA Nordjylland. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe orienterede om corona-situationen eksternt og internt. 
 
Beslutning  

Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 

50/21 Aktuelle sager - Evaluering af generalforsamlingen 20. april 2021 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 50/21 

 
 

Sag:      Politisk ledelse har med baggrund i TR- og medlemshenvendelser evalueret 

den virtuelle generalforsamling 20. april 2021 i forhold til det praktiske og det 

tekniske.  

 

• Helt overordnet gik det rigtig godt. 

• Afstemningsproceduren var rigig god – hurtig proces. Overvejelse om 
elektronisk afstemningsmodul på fremtidige fysiske generalforsamlinger.  

• Der var forslag om at overveje en kombination af fysisk og virtuel 
generalforsamling i fremtiden. 

• Mundtlig beretning på 10 minutter – det er svært at få sagt det, man 
gerne vil have med. 

• Der var ønske fra generalforsamlingsdeltagere om, at 
bilagskontrollanterne skulle have været præsenteret med billede og/eller 
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med sektor-tilhørelsesforhold. Det var ikke muligt på en virtuel 
generalforsamling, da man kan stille op lige op til. 

• Der var ønske om, at PL havde fået PowerPoint til gennemsyn inden 
generalforsamling. 

• Michael Hæstrup var god som dirigent – man var tryg. 

• Hvordan var det for kandidaterne, at de sad for sig selv i lokale 206? 
Vibeke synes, det var trygt og ok, at de sad for sig selv. 

• Ved eventuel fremtidig virtuel generalforsamling skal vi overveje, om 
chatfunktionen skal slås fra. Chatfunktionen blev brugt til 
kandidatanbefalinger – det foregik dog i en god tone. 

• Da vi ikke sang på den virtuelle generalforsamling, kunne vi have overvejet 
at spille ”Når jeg ser et rødt flag smælde” 

• Der var forskellige opfattelser af, om 3 tre timer er for lang tid for en 
virtuel generalforsamling.  

 

Generalforsamlingen evalueres også i repræsentantskabet. 

 

Indstilling:     Til drøftelse. 

 

Mødebehandling 

Overordnet gik det godt. 
 
Evaluering fra repræsentantskabet: 

• Virtuel generalforsamling fordi det ikke kunne være anderledes. Vil aldrig anbefale en virtuel 
generalforsamling frem for en fysisk generalforsamling. 

• Muligheden for at undlade at stemme skal præciseres.  

• Tænke over hvordan man agerer foran skærmen (dem der sad inde i fagforeningshuset). 

• For og imod åben chat-mulighed. 

• Kandidaterne havde det hyggeligt i lokalet ved siden af. 

• God valgprocedure. 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
[Gem]  
 

51/21 Aktuelle sager - Tilbagemelding fra PL-seminar 26.-27. maj 2021 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 51/21 

 
 

Sag:      Politisk ledelse var samlet til seminar 26.-27. maj 2021, hvor vi bl.a. drøftede 

• Kerneopgaver 

• Arbejdsfællesskaber 

• Organisationsopbygning 

 

Kristian Gaardsøe giver en tilbagemelding fra seminaret. 
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Indstilling:     Til efterretning. 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe gennemgik kort FOA Nordjyllands kerneopgaver forud for oplægget om 
kerneopgaver og arbejdsfællesskaber – set i et lokalt perspektiv. 
 
Kristian Gaardsøe orienterede endvidere fra PL-seminaret, startende med gennemgang af FOA 
Nordjyllands opbygning herunder FOA Nordjyllands mission og vision samt grundlag og 
formålsparagraf.  
 
Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og de interne i FOA Nordjylland blev kort drøftet.  
 
Beslutning  

Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og de interne i FOA Nordjylland drøftes yderligere på et 
kommende repræsentantskabsmøde. 
 
[Gem]  
 
 

52/21 Aktuelle sager - Østerport 2, Aalborg v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 52/21 

 
 

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

Aalborg. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe gav en status på arbejdet med grunden på Østerport i Aalborg. 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
 
[Gem]  
 
 

53/21 Aktuelle sager - Personale og drift v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 53/21 

 
 

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

Nordjylland. 
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Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe gav en status på personalesituationen og driften i FOA Nordjylland. 
 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
[Gem]  
 
 

54/21 Aktuelle sager - Valg til Kulturfonden v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 54/21 

 
 

Sag:       Uddrag af kulturfondens fundats: 

§ 5  

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer – kaldet 
kulturfondsbestyrelsen – 5 valgt af og iblandt 
repræsentantskabsmedlemmernes midte og 2 valgt af og iblandt politisk 
ledelses midte. 

Udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sker på det første 
repræsentantskabsmøde efter fagforeningens ordinære generalforsamling. 

P.t. består kulturfondsbestyrelsen af: 

• Kristian Gaardsøe 

• Kim Jacobsen 

• Lotte Christensen 

• Annette Ottosen 

• Torben Sejrup 

• Susanne Andersen 

• Lene Stefansen 

 

Politisk ledelse har valgt Vibeke Elise Jensen i stedet for Kim Jacobsen, der 
ikke længere er valgt. 

På repræsentantskabsmødet skal der vælges ny repræsentant i stedet for 
Lene Stefansen. 

 

Indstilling:     Valg til kulturbestyrelsen 

  

Beslutning  

Laila Iversen og Vibeke Elise Jensen blev valgt til kurlturbestyrelsen. 
 
 
[Gem]  
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55/21 Aktuelle sager - Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 55/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en orientering om FOA Nordjyllands arbejde med 

kommunal- og regionsrådsvalget 2021. 

 

 FHs mærkesager: 

• En velfærd til fremtiden. 

• Job og uddannelse til alle. 

• Stop for fusk og fupfirmaer. 

 

Forbundets mærkesager: 

• Ældreområdet herunder rekruttering på social- og sundhedsområdet. 

• Børneområdet herunder minimumsnormeringer og pædagogiske 

assistenter. 

• Hygiejnisk rengøring. 

• Social- og sundhedsassistenter og øvrige grupper på sygehusene. 

 

FOA Nordjyllands mærkesager: 

•   Flere hænder 

o Rekrutteringsudfordringer 

o Fastholdelse 

 Besparelse og sygdom 

o Normeringer 

o Hygiejne 

• Velfærd frem for velstand 

o Ikke tjene på velfærden 

 Privatisering, bosteder m.m. 

o Velfærdsløft 

• Nærhed – mere menneske/mindre system 

o Arbejdsfællesskaber/Sam skabt styring 

 Ansvaret på den med foden på speederen  

o Budgetlov 

o Lokalt selvstyre 

 

 

 

 

 



 13  

 

 

 

 

• Ulighed 

o Uddannelse 

 Ufaglært til faglært 

 Anerkendelse af faglighed 

o Sundhed 

o Arbejdstid 

 Fuldtid som ret – deltid som mulighed 

o Digitalisering 

o Seniorlivet 

• Arbejdsmiljø 

o Arbejdsvilkår 

 

Indstilling:     Til drøftelse. 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe gennemgik mærkesager fra FOA Nordjylland, forbundet og FH. 
 
FH har udarbejdet et godt materiale, hvor der kan indtastet en given kommune, hvorefter 
kommunens tal vil fremkomme på forskellige områder. Materialet udsendes til repræsentantskabet. 
 
Forbundet har udarbejdet Danmarks-kortet – demokratiudviklingen 
 
Kommunenet- og regionsnetværk inddrages i valg-arrangementer. 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
[Gem]  
 
 

56/21 Aktuelle sager - Studieture 2022 v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 56/21 

 
 
Sag:      Coronaen har sat ny dagsorden ved udlandsture, herunder 

studieture. Der vil gå en rum tid, inden de institutioner vi plejer at 
besøge lukker op for besøgende. 

 
Der lægges op til en første gangs drøftelse på FOA Nordjyllands 
studieture i 2022 eller om alternative på studieture. 
 
Studieturenes retningslinjer: 
Formål: 



 14  

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. 
 

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:  
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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 foreslår, at studieturene sættes på pause. 

 

Beslutning  

Indstilling godkendt. Tages op igen i efteråret 2021 i forhold til 2022. Formen på studieturene skal 
også drøftes.  
 
 
[Gem]  
 
 

57/21 Kerneopgaver - oplæg v/Anders Seneca 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 57/21 

 
 

Sag:      Vi har inviteret Anders Seneca til at komme og give et oplæg om 

kerneopgaver. 

 
Oplægget vil omhandle: 

Er kerneopgaven reelt kerneopgaven, når det kommer til stykket?  
 
Kerneopgaven kender vi alle - eller gør vi? Har vi en fælles forståelse af, hvad 
vi skal lykkes med, - og hvordan gør vi det?  
 
Vi skal ikke lave det samme, men lykkes med det samme, nemlig 
kerneopgaven. På mange arbejdspladser er der travlt, men det er ikke altid 
kerneopgaven der stresser.   
 
Vi har styr på kerneopgaven, men vi styrer ikke efter kerneopgaven. Vi styrter 
rundt, men det er ofte uden retning. Vi har travlt med at spilde tiden.  
 
Fremfor at tænke ud af boksen, er gevinsten stor, når vi i stedet kigger ind i 
boksen og sætter fokus på, hvad vi sammen skal lykkes med. Det handler om 
kerneopgaven, den fælles motivation - og hvordan vi styrker det fælles VI i 
organisationen. 
  
Ét er at kende kerneopgaven - noget helt andet er at løse kerneopgaven 
bedst muligt sammen. 
 
Fokus på Kerneopgaven er konkret afsæt for nytænkning af 
arbejdsfællesskab, kvalitet, prioritering og trivsel på arbejdspladsen.  

   

Indstilling:     Til efterretning. 
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Beslutning  

Taget til efterretning. 
 
Anders Senecas oplæg udsendes sammen med referatet. 
[Gem]  

 

58/21 Kerneopgaver og arbejdsfællesskaber set i et lokalt perspektiv v/PP 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 58/21 

 
 

Sag:      Pia Pedersen giver et oplæg om kerneopgaver og arbejdsfællesskaber set i et 

lokalt perspektiv. 

 

 Efterfølgende vil der være gruppearbejde. 

 

Indstilling:     Til drøftelse. 

  

Mødebehandling 

Pia Pedersen gav et oplæg om kerneopgaver og arbejdsfællesskaber set i et lokalt perspektiv, 
hvorefter der var 20 minutters gruppearbejde opdelt på nedenstående fællesskaber: 

• Det organisatoriske fælllesskab 

• Det oprettede fællesskab 

• Det kollegiale fællesskab 

• Det faglige fællesskab 
 
Hver gruppe gav efterfølgende en kort tilbagemelding 
Link til to videofilm: 

https://youtu.be/5pgqI3hRxLo 

https://video.kk.dk/video/54062048/styrket-arbejdsfaellesskab-i 
 
Beslutning  

Drøftet. 
Pia Pedersens oplæg udsendes sammen med referatet. 
 
[Gem]  
 
 

59/21 Skriftlig beretning - FH Nordjylland v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 59/21 

 
 

Sag:      FH Nordjylland holdt bestyrelsesmøde 5. maj 2021 – referat vedlagt. 

 

Indstilling:     Til efterretning. 
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Bilag: Referat 5. maj 2021. 
 
Mødebehandling 

Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 22. juni 2021 på Søparken, Aabybro kl. 
19.00-22.00, hvortil FOA Nordjylland har 9 delegeretpladsen. 
 
Beslutning  

Nedenstående deltager på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde: 
Kristian Gaardsøe 
Pia Pedersen 
Anja Søe 
Anne-Grethe Sveistrup 
Line Hjort-Jensen 
Carina Wohlgemuth 
AnnaGrethe Sperling 
Susan Jørgensen 
Mona Jensen 
 
Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes til deltagerne 
 
[Gem]  
 
 

60/21 Skriftlig beretning - FH kommuneudvalg v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 60/21 

 
 

Sag:      Ved oprettelse af de lokale FH kommuneudvalg var beslutningen, at politisk 

ledelse meldte ind på de forskellige udvalg. 

 

 FH regionsudvalg v/Anja Søe 

 FH kommuneudvalg, Aalborg v/Pia Pedersen 

 FH kommuneudvalg, Rebild v/Anne-Grethe Sveistrup 

 FH kommuneudvalg, Thisted v/Kristian Gaardsøe 

 FH kommuneudvalg, Morsø v/Kristian Gaardsøe 

 FH kommuneudvalg, Vesthimmerland v/Pia Mehlbye 

 FH kommuneudvalg, Jammerbugt v/Leif Vestbjerg-Nielsen 

 

 Tanken er at FOA Nordjyllands over tid bliver repræsenteret af 

repræsentantskabsmedlemmer/kommunenetværksledelse i de respektive 

kommuner og regionen. Dette er i øvrigt allerede etableret i FH 

Vesthimmerland, hvor Susanne Andersen og AnnaGrethe Sperling deltager og 

i FH Rebild, hvor Torben Sejrup deltager. 

 

 Dette vil blive drøftet med kommune- og regionsnetværkene på møde 18. 

juni 2021. 
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Indstilling:     Til drøftelse. 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe uddybede punktet. 
 
Der var en drøftelse især i forhold til FH Aalborg og underudvalgene herunder. Pia Pedersen 
orienterede om arbejdet i FH Aalborg 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
[Gem]  
 
 

61/21 Skriftlig beretning - Forbrug i kompetencefonde i FOA Nordjyllands 

dækningsområde v/PP 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 61/21 

 
 

Sag:      Forbrug i kompetencefonde i FOA Nordjyllands dækningsområde 

Forbruget af midler i henholdsvis den regionale og den kommunale 
kompetencefond blev gennemgået på Hovedbestyrelsesmøde 3. maj. 
Nedenfor ses en oversigt over midler, der er søgt og udbetalt til Region 
Nordjylland samt de seks kommuner, FOA Nordjylland dækker. 
 
De fleste steder er det tydeligt at se, Covid-19 har påvirket søgningen og 
udbetaling af midler, da kursusaktiviteter for vores medlemmers 
vedkommende har været sat på pause. Det er et generelt billede, der ses 
over hele landet.  
 
Forbruget i Rebild har siden kompetencefondens opstart tilbage i 2013 været 
meget lavt og den nye ældrechef er gjort opmærksom på det og vil handle på 
det. Desværre har der i kommunen været flere på efteruddannelse uden 
hjemsøgning af midler.  
 
Efter sommerferien genstartes et stort forløb af Bedre til ord, tal og it i 
Aalborg hjemmepleje og ligeledes vil vi i gang med nye drøftelser med Region 
Nordjylland om opstart af Bedre til ord, tal og it.  

 

2019 

 Den 
overordnede 
pulje 
 

Bedre til ord, 
tal og it 

Fra ufaglært til 
faglært  

Thisted 188.858 kr. 53.827 kr. 23.597 kr. 

Morsø 616.269 kr.  111.950 kr. 

Vesthimmerland 931.985 kr.   
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Rebild 14.520 kr.   

Jammerbugt 310.183 kr.  35.925 kr. 

Aalborg 4.681.120 kr. 3.200.241 kr. 92.740 kr. 

Region Nordjylland 76.894 kr.  17.886 kr. 

 

Den overordnede pulje  

  SOSU PÆD KS TS Antal 
ansøgere 

Thisted 188.858 kr. 10 7   51 

Morsø 616.269 kr. 24 2   97 

Vesthimmerland 931.985 kr. 6 3  2 60 

Rebild 14.520 kr.  1   1 

Jammerbugt 310.183 kr. 12 8   83 

Aalborg 4.681.120 kr. 76 40  7 551 

Region Nordjylland 76.894 kr. 8    8 

 
Bedre til ord, tal og it 

  SOSU PÆD KS TS Antal 
ansøgere 

Thisted 53.827 kr  1   1 

Morsø       

Vesthimmerland       

Rebild       

Jammerbugt       

Aalborg 3.200.241 kr. 57 5   885 

Region Nordjylland*       

*Bedre til ord, tal og it var ikke en mulighed i regionen i 2019.  
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Fra ufaglært til faglært  

  SOSU PÆD KS TS 
 

Thisted 23.597 kr.  2   

Morsø 111.950 kr.    2 

Vesthimmerland      

Rebild      

Jammerbugt 35.925 kr.  1   

Aalborg 92.740 kr.  5   

Region Nordjylland 17.886 kr.     

 
2020 

 Den 
overordnede 
pulje  
 

Bedre til ord, 
tal og it 
 

Fra ufaglært til 
faglært  
 

Thisted 95.088 kr. 65.789 kr. 109.786 kr. 

Morsø 18.876 kr.  18.177 kr. 

Vesthimmerland 1.895.795 kr.   

Rebild 13.440 kr.   

Jammerbugt 176.543 kr.  20.892 kr. 

Aalborg 1.693.044 kr. 173.090 kr. 718.776 kr. 

Region Nordjylland 717.452 kr.  67.645 kr.  

 
Den overordnede pulje  

  SOSU PÆD KS TS Antal 
ansøgere 

Thisted 95.088 kr. 5 1   31 

Morsø 18.876 kr. 2 1   3 

Vesthimmerland 1.895.795 kr. 8 2  4 161 

Rebild 13.440 kr. 1    1 

Jammerbugt 176.543 kr. 4 6  1 25 

Aalborg 1.693.044 kr. 39 15  8 189 

Region Nordjylland 717.452 kr. 25 1  52 78 

 

Bedre til ord, tal og it 

  SOSU PÆD KS TS Antal 
ansøgere 

Thisted 65.789 kr.  1   11 

Morsø       

Vesthimmerland       

Rebild       

Jammerbugt       

Aalborg 173.090 kr. 38    38 

Region Nordjylland       
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Fra ufaglært til faglært  

  SOSU PÆD KS TS 

Thisted 109.786 kr.  6   

Morsø 18.177 kr.  1   

Vesthimmerland      

Rebild      

Jammerbugt 20.892 kr.   1  

Aalborg 718.776 kr. 4 15   

Region Nordjylland 67.645 kr.    1 1 

 

 Pia Pedersen giver en orientering om, hvordan vi arbejder med 

kompetencefonden i FOA Nordjylland og i Forbundet. 

 

 Hvad gør man på arbejdspladserne? 

 Hvordan sikrer vi, at de tillidsvalgte kender og bruger kompetencefonden? 

 Hvad gør vi med gruppeansøgninger, hvor der også er ikke-medlemmer? 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Mødebehandling 

Pia Pedersen orienterede om arbejde med kompetencefonden. 
 
Repræsentantskabsmedlemmerne blev bedt om at tænke over, om de ønsker mere information om 
kompetencefonden for at være klædt bedst muligt på. – Er der ønske om yderligere information, 
skriv da til Pia Pedersen eller Susanne Tranholm.  
 
FOA Nordjylland kommer gerne ud og fortæller om komptencefonden. 
 
De tre overstående spørgsmål udsættes til næste repræsentantskabsmøde 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
Punktet sættes på dagsordenen igen på mødet i september 2021.  
 
[Gem]  
 
 

62/21 Skriftlig beretning - Medier og kommunikation v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 62/21 

 
 

Sag:      Pressemeddelelser/læserbreve udsendt af FOA Nordjylland: 

• Er budgetlov skyld i forringet velfærd på Mors? (Anja Søe og Pia 

Pedersen) 
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  Pressemeddelelser/læserbreve udsendt til forbundet: 

• Tryghed om vacciner forudsætter forsigtighed 

• Ældretopmødet udvider samarbejdet om nye løsninger for ældreplejen 

• Forlig om bosteder svigter de svageste 

• FOA: Vi skal have en plan for vaccinering af frontpersonale 

• FOA: Positivt med en hurtig plan for den videre vaccinering af personalet 

• FOAs medlemmer stemmer ja til ny overenskomst 

• Kommunernes underforbrug snyder borgerne for velfærd for milliarder 

• Truet dagpleje frataget forældre frit valg mellem dagtilbud 

• Drop tunnelsynet på pædagogisk faglighed 

• En håndsrækning til mennesker med demens 

• Nødråb: Hjælpen til mennesker med handicap og psykiske lidelser er 

utilstrækkelig 

• Stigende antal børn og ældre koster kommunerne 1,25 mia. kr. næste år 

• Eksplosion i langtidsledighed kræver flere løsninger 

• 100 velfærdstalenter fra hele landet hyldes i dag 

 

Indstilling:     Til efterretning.  

 

Beslutning  

Taget til efterretning. 
 
[Gem]  
 

63/21 Forbundet - HB-møder v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 63/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe giver en orientering fra ordinære og ekstraordinære 

hovedbestyrelsesmøder i perioden 26. marts 2021 – 1. juni 2021: 

• 26. marts 2021 

• 13. april 2021 

• 3. maj 2021 

 

Hovedbestyrelsen holder endvidere møde 8. juni 2021. Kristian Gaardsøe 

giver en orientering fra mødet. 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Bilag: Referat fra ovenstående HB-møder. 
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Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe orienterede fra HB-mødet 8. juni 2021.  
 
Beslutning  

Drøftet. 
Referatet fra HB-mødet udsendes sammen med repræsentantskabsreferatet. 
 
[Gem]  
 
 

64/21 Forbundet - Lov- og strukturudvalget v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 64/21 

 
 

Sag:      Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at igangsætte en proces for at finde 

ud af, om ønskede strukturændringer kræver en ekstraordinær kongres. 

 

 Som det ses af de seneste HB-referater har drøftelserne været delt op i fire 

emner, hvoraf de tre har været drøftet. Sidste emne er valgprocedure af PL. 

  

  Kristian Gaardsøe gennemgår de fire emner på mødet. 

 

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 

 

 

Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe orienterede om Lov- og strukturudvalget arbejde. 
 
Der bliver ingen strukturkongres. Der arbejdes videre med Lov- og strukturudvalgets arbejdet indtil 
næste ordinær kongres i 2023. 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
[Gem]  
 
 

65/21 Økonomisk enhed - Kvartalsrapport v/KG 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 65/21 

 
 

Sag:      Kristian Gaardsøe vil gennemgå kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 på 

mødet 

  

Indstilling:     Til drøftelse/efterretning. 
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Bilag: Kvartalsrapport 1. kvartal 2021. 
 
Mødebehandling 

Kristian Gaardsøe gennemgik kvartalsrraporten for 1. kvartal 2021.  
 
Fra næste repræsentantskabsmøde forsøger vi os med en budgetrapport, der fortæller historien bag 
tallene, for at repræsentantskabsmedlemmerne får en bredere baggrundsviden herom inden mødet. 
 
Beslutning  

Drøftet. 
 
[Gem]  
 

66/21 Næste møde 

 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordjylland - Repræsentantskab 09.06.2021 66/21 

 

Sag:      Næste ordinære repræsentantskabsmøde er planlagt til torsdag 23. 

september 2021 i fagforeningshuset i Aalborg. 

 

Indstilling:     Til efterretning. 

 

Beslutning  

Taget til efterretning. 
 
 
[Gem]  
 
 
 


