Ændringer til sektorlovene den 22. marts 2018

§1. – Medlemskab
Social- og sundhedssektoren er underlagt, FOA – Fag of Arbejde, Frederikssund. Afdelingens medlemmer er obligatoriske medlemmer at den sektor, de
fagligt henhører under. Medlemmer på efterløn og pensionister er fortsat medlem af den sektor, hvorfra de overgik til efterløn / pension.

§ 2. – Formål
Sektorens formål er:
•

At organisere samtlige ansatte inden for FOA – Fag og Arbejde, Frederikssund omfattende følgende kommuner; Egedal, Frederikssund og Halsnæs,
samt de private, Region Hovedstaden og regionale virksomheder i disse
kommuner samt institutioner indenfor de geografiske områder, der er regionale.

•

At varetage faglige sager samt udbygge områdets egne erhvervsfaglige uddannelser og efteruddannelser

•

At udbygge oplysningsarbejde og ved forhandling med kommune/regionen,
altid at være repræsenteret ved Sektorformand/Sektornæstformand og tillidsvalgt

•

At sikre lokalaftaler, der ikke er ringere end de gældende overenskomsters
ordlyden

•

At indhente de specielle overenskomstkrav inden for alle sektorens faggrupper

•

At have opmærksomheden rettet mod de relevante uddannelsesbehov, der
måtte være inden for sektorens område, samt pege på eventuelle løsningsmodeller

•

At være opmærksom på at inddrage elever i det faglige arbejde og der
igennem udvikle faglighed og fagidentitet.

•

At bygge sin indsats på et veludbygget net af tillidsvalgte, der sikrer FOA
Frederikssunds medlemmer indflydelse alle steder, hvor ledelse udøves:
MED, SU og arbejdsmiljøorganisationer

•

Politikskabende jf. § 8 stk. 4 i afdelingslovene.

§ 3. – Generalforsamlingen
Stk. 1. Øverste myndighed
Generalforsamlingen er sektorens øverste myndighed under ansvar overfor
sektorens/afdelingens love.
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Stk. 2. Beslutningsdygtig
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 3. Indvarsling
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert andet år i marts/april måned på
lige årstal.
Indvarslingen til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel på FOA
Frederikssunds hjemmeside www.foa.dk/frederikssund, som minimum skal angive en foreløbig dagsorden, samt dato for sidste frist for indsendelse af forslag. Her skal angives, hvem der er på valg.
Indkomne forslag – herunder forslag til lovændringer – samt forslag til personvalg skal være sektoren i hænde senest 10 hverdage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag – herunder personvalg – vil herefter senest 6 hverdage før
generalforsamlingen være tilgængeligt for alle medlemmer på FOA Frederikssunds hjemmeside www.foa.dk/frederikssund, eller kan rekvireres i afdelingen.
Stk. 4.
Der føres et beslutningsreferat, der vil ligge til gennemsyn senest 4 uger efter
generalforsamlingen på sektorformandens kontor. Kommentarer til referatet
skal være sektorformand - næstformand i hænde senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Evt. kommentarer lægges som bilag til referatet ved
førstkommende generalforsamling. Såfremt der ingen kommentarer er, betragtes referatet som godkendt.
Stk. 5. Dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1.

Velkomst, herunder valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af forretningsorden

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Beretning/fremtidigt arbejde

5.

Indkomne forslag

6.

Personvalg

7.

Evt.

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen
Adgang til generalforsamlingen har Social- og sundhedssektorens medlemmer.
Sektorbestyrelsen kan beslutte, hvilke gæster der kan deltage på generalforsamlingen og om disse har taleret.
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Stk. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes, hvis flertallet
af sektorbestyrelsen eller Sektorformanden eller Sektornæstformanden - ved
formandens fravær - finder det nødvendigt. Endvidere, når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsender begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Mindst 25 af de pågældende medlemmer skal give fremmøde
på den ekstraordinære generalforsamling for at det kan gennemføres. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen.
Varslet til ekstraordinær generalforsamling følger varslet for ordinære generalforsamlinger.

§ 4. – Afstemninger
Stk. 1. Lovændringer
Til lovændringer fordres tilslutning af mindst 2/3 af de angivne stemmer.
Stk. 2.
Alle andre beslutninger kan afgøres ved almindeligt stemmeflertal eller ved
håndsoprækning. Afstemninger skal, for så vidt en af de fremmødte på generalforsamlingen stiller krav herom, ske skriftligt.
Afgår sektorformanden i en valgperiode pga. sygdom eller mangel på genvalg,
ved pension, efterløn, død samt fratrædelse på grund af strukturændringer
henvises til afdelingens love.
Stk. 3. Valg af Sektormand, Sektornæstformand samt Sektorbestyrelsesmedlemmer.
På sektorens generalforsamling vælges en Sektorformand, en Sektornæstformand, 9 10 Sektorbestyrelsesmedlemmer samt evt. 2 elevrepræsentanter.
Sektorformanden vælges forskudt for Sektornæstformanden, med opstartsdato
for Sektorformandsvalg i 2006. Sektornæstformanden vælges forskudt af Sektorformanden, med opstart i 2008. Det tilstræbes, at 5 bestyrelsesmedlemmer
vælges samme år som Sektorformanden, at 4 5 bestyrelsesmedlemmer vælges
samme år som Sektornæstformanden. Der tilstræbes at vælge 2 elevrepræsentanterne for 2 år.
Ved valg til sektorbestyrelsen tilstræbes det, at Egedal, Frederikssund og Halsnæs kommuner, det private område samt Hovedstads Regionens ansatte er
repræsenteret med hhv. 2+2+2+1+3 Det er vigtigt at have for øje, at flest
mulige faggrupper og arbejdsområder er repræsenteret i bestyrelsen.
Alle personvalg til Sektorbestyrelsen vælges med almindeligt flertal.
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Der kan altid foretages skriftlig afstemning til disse valg. For så vidt der alene
er én opstillet til hver af posterne, betragtes de som valgte.
Såfremt Sektorformanden afgår i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling for nyvalg for afgåede. Såfremt sektornæstformanden afgår
i utide, skal der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling for valg i restperioden.
Sektorbestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 årig periode.
Det tilstræbes at vælge suppleanter 1-1-1-1-1 fra Egedal, Frederikssund, Halsnæs, det private område og Regionen. Suppleanterne vælges for en 2 årig periode.
Stk. 4. Valg til afdelingsbestyrelsen.
Personvalg til afdelingens bestyrelse – et ordinært og en suppleant – vælges
med almindeligt flertal.
I henhold til afdelingslovenes § 7 vælges 1 ordinært medlem samt en 1. og 2.
suppleant til afdelingsbestyrelsen.
Valgperioden er 4 årig. Suppleanter er på valgt hver 2. år. (afdelingslovene §
7. stk. 2).
Stk. 5. Brevafstemning
Medlemmer, der på grund af tjenstlige forhold er forhindret i at deltage i en
ordinær/ekstraordinær generalforsamling, kan ved fremlæggelse af dokumentation fra arbejdsgiver afgive brevstemme ved alle personvalg. Brevafstemningen kan alene ske i perioden efter den endelige frist af opstilling af kandidater
er udløbet og frem til 6 timer før generalforsamlingens start. Brevafstemninger
kan kun ske på afdelingskontoret indenfor åbningstiden.
Er man indlagt og dermed forhindret i fremmøde, kan afdelingen hente stemmen hjem ved 2 valgtes foranstaltning.
Stk. 6. Pension / stemmeret
Medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet og overgået til pension, kan fortsat fortsætte deres medlemskab, idet de dog ikke er valgbare og ikke har
stemmeret med undtagelse af valg til seniorklubben.

§ 5. - Sektorbestyrelsen
Stk. 1. Fagpolitisk myndighed.
Bestyrelsen består af Sektorformand, Sektornæstformand, 9 10 bestyrelsesmedlemmer, 5 suppleanter, der indkaldes ved ordinære medlemmers fravær
samt evt. 2 elevrepræsentanter.
5

Bestyrelsesmedlemmerne skal, så vidt det er muligt, bestå af repræsentanter
fra de oprettede faglige områder sikre, at regionen er repræsenteret samt tilstræbe, at bestyrelsen favner bredt geografisk indenfor ansvarsområderne.
Bestyrelsen er sektorens øverste fagpolitiske myndighed mellem sektorgeneralforsamlingerne. Sektorformanden og sektornæstformanden har det fagpolitiske ansvar i forening.
Stk. 2. Sektorens virksomhed
Sektorformanden og sektornæstformanden er sektorens organisatoriske ledere. Sektorbestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt, hvoraf det ene kan være
en 2 dages konference.
Sektorbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for sin virksomhed.
Stk. 3. Kompetence
Sektorformanden / sektornæstformanden har kompetence til, under ansvar
overfor sektorbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen, at varetage alle faglige sager indenfor sektorens område i overensstemmelse med Sektorgeneralforsamling og afdelingsbestyrelsens beslutninger afdelingens generalforsamling beslutning.
Referater fra Sektorbestyrelsesmøderne tilgår afdelingsbestyrelsen efter godkendelse.
Stk. 4. Nedsættelse af udvalg
Sektorbestyrelsen har mulighed for at udpege repræsentanter til afdelingens
arbejdsmiljøudvalg.
Stk. 5. Klubber
Under sektoren kan der dannes faggruppeklubber/kommuneklubber/arbejdspladsklubber. Økonomi, se afdelingens love § 8, stk. 3. Klubberne fastsætter selv deres vedtægter og arbejdsform. Vedtægterne må ikke stride mod
sektorens eller afdelingens love.

§ 6. - Regionalt samarbejde
Sektoren skal i samarbejde med de øvrige berørte lokale sektorer og afdelinger, i Region Hovedstaden, aktivt deltage i organiseringen af et samarbejde,
der skal sikre de regionale ansatte tryghed og faglighed.

Vedtaget den xx 2018
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Ådalsparken 2
3600 Frederikssund
Tlf. 4697 1200
E-mail: Frederikssund@foa.dk
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