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Dagsorden: 

 

1. Velkomst og præsentation 

 v/Elias Pedersen 

 

         Deltagere: 

 Niels-Ole Hartmann FOA Esbjerg 

 Frank Bruno Madsen FOA Frederikssund 

 Jørgen Erik Christensen FOA Guldborgsund 

 Svend Erik Andersen FOA Holstebro 

 Kent Laursen FOA Mariagerfjord 

 Tommy Boye Andersen FOA Roskilde 

 Kurt Kjærulf Vester FOA Vejle 

 Tonny Medholdt Pedersen FOA Sydsjælland   Afbud 

 Niels Henrik Winther FOA Sydsjælland 

 Lars Peter Larsen FOA Skive 

 Elias Pedersen FOA afd. 1 

 

2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af forretningsor-
den 

 v/Elias Pedersen 

Mødeleder: Peter Larsen 

Referent: Elias Pedersen/Peter Larsen 

Elias meddelte, at Flemming Christensen var udtrådt af det faglige udvalg, da han 
har skiftet arbejde og ikke længere er medlem af FOA.                                               
En stor tak til Flemming for hans indsats i det faglige udvalg gennem mange år. 

1. suppleant Tonny Pedersen er indtrådt i stedet i det faglige udvalg. 

Ifølge forretningsordenen skal der være valg ved det førstkommende landsmøde når 
et medlem udtræder i en valgperiode. Så der skal vælges et medlem til faglig udvalg 
samt en ny suppleant på dette møde.  
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 3. Orientering fra det faglige udvalg 

 v/Elias Pedersen 

Ud over planlægning af dette landsmøde har det faglige udvalg haft drøftelse med de 
2 øvrige lederudvalg i social og sundhedssektoren omkring en eventuel sammenlæg-
ning af faggrupperne til en fælles lederfaggruppe. Dette har udmøntet sig i et fælles 
udspil fra de 3 faggrupper som udsendes med indkaldelsen til landsmødet. Såfremt 
der er enighed om en samlet faggruppe, arbejder de 3 faglige udvalg videre med 
samlingen, og der udarbejdes retningslinjer og endeligt forslag til vedtagelse på 
landsmødet i 2011.                                                                 

 

 4. Fælles tema 

Social- og sundhedssektorens faggrupper - nøglepersoner i de 

svage borgers sundhed. 

Sundhed er højt på den politiske dagsorden. Danskerne har en lavere middelleveal-
der end sammenlignet med andre lande. Danskernes sundhed kan blive bedre.  

Der har i de senere år været en række forskellige initiativer og udredninger, der har 
sat fokus på dette. Forebyggelseskommissionen ”Vi kan leve længere og sundere” 
april 2009, ”Sundhed og trivsel på arbejdspladsen – en vejledning ” Sundhedsstyrel-
sen december 2009 og ”Sundhed – sådan – en håndbog til de kommunale arbejds-
pladser” februar 2010 for blot at nævne nogle af de vigtigste.  

Social- og sundhedssektoren ønsker med fællestemaet at sætte fokus på, hvad fag-
grupperne kan gøre i det daglige arbejde for de borgere/patienter/klienter de arbej-
der for og hvad faggrupperne kan gøre for at styrke og forbedre deres egen sund-
hed. 

Til at igangsætte den fælles diskussion ”Hvad kan du gøre for borgerens sundhed – 
og for din egen? er inviteret overlæge Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet. Bente 
Klarlund Pedersen har markeret sig stærkt i debatten blandt andet med ideen om 
motion på recept, hun har haft plads i Forebyggelseskommissionen og meget meget 
mere. 

Efter det fælles indspil er der diskussion og idéudvikling i grupper, der dannes på 
tværs af faggrupperne med udgangspunkt i arbejdspladsen – hospital, det kommu-
nale plejeområde, psykiatri. Arbejdet tager udgangspunkt i spørgsmålet  ”Hvad kan 
du gøre for borgerens sundhed – og for din egen? Konklusionerne fra debatterne vil 
indgå i FOAs sundhedspolitiske udspil, der kommer efter sommerferien. 

  

 

5. Sammenlægning af lederfaggruppeklubberne?   

 Sagsfremstilling 

For at få mere fokus på ”ledelse som fag” har de 3 faglige udvalg for ledere i soci-
al- og sundhedssektoren haft en dialog omkring en sammenlægning af de 3 faggrup-
per til 1 faggruppe. 

Hovedformålet skal være at fokusere på ledernes faglige problemstillinger i de tilpas-
ninger der løbende sker, og som har betydning for den enkelte leder i hverdagen, in-
den for vort arbejdsområde. Derved være med til at styrke ledernes placering i for-
hold til den centrale sektorbestyrelse og dermed videre op i FOA. 
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 Indstilling 

De faglige repræsentanter på landsmødet 2010 drøftede mulighederne for en samlet 
faggruppe for ledere, efter oplæg fra de faglige udvalg.                                       
Faglig sekretær Jakob Bang, der er lederansvarlig i forbundet holdt et oplæg om le-
dernes betydning for FOA og hvad forbundet kunne tilbyde samt hvad der indtil nu 
var opnået.                                                                                                       
Efterfølgende samledes de 3 faggrupper og efter en fælles indledning fra de 3 udvalg 
var der lagt op til en fælles dialog.                                                                       
Fra faggruppen for ledere/mellemledere var der kun en mødt frem fra det faglige, og 
da hun kun havde været med et år ville hun ikke binde faggruppen op noget. Ved 
fællesmøde måtte det konstateres at der i faggruppeklubben for leder/mellemledere 
ikke umiddelbart var stemning for en sammenlægning, da nogle af de faglige repræ-
sentanter mente, at monofaglige også var af stor betydning. Man havde også det 
problem at der i denne faggruppe er visitatorer der ikke har nogen personaleledelse 
men er lønindplaceret som ledere. 

Fra faggrupperne for værkstedsledere og assistenter samt fra ledende serviceperso-
nale var der en positiv stemning for at arbejde videre med en sammenlægning.                         
Konklusionen blev, at de 3 faglige udvalg samles, når der bliver indkaldt til møde for 
faggrupperne i forbundet og gør status over, hvor vi befinder os med hensyn til at 
arbejde videre med en fælles lederfaggruppe. 

  
6. Overenskomst 

 Sagsfremstilling 

Forberedelserne til OK 2011 er gået i gang, og der har været afholdt de første mø-
der. 

 

 Indstilling 

Der udarbejdes og samles specielle overenskomstkrav for ledende servicepersonale 
til OK 2011.                                                                                                         
Efter oplæg fra forbundsformand Dennis Kristensen blev der diskuteret overenskomst 
i faggruppen.                                

Der var en del usikkerhed omkring, hvilke muligheder der ville byde sig til næste 
overenskomst. Skulle overenskomsten forlænges eller skulle man lave en kortere pe-
riode? Alle var klar over, at det ikke ville blive et tagselvbord denne gang. Med hen-
syn til ny løndannelse har der gennem indeværende overenskomstperiode været en 
del kollegaer på landsplan, der havde den opfattelse, at det stort set kun var ”por-
tørcheferne” der fik glæde af de aftalte midler på 2,5%. 

Dette syntes dog ikke at være den generel opfattelse på landsmødet, og da arbejds-
giverne formodentlig ville gøre meget for at bibeholde muligheden for at kunne ho-
norere individuelt, skulle vi sikre at få så stor en procentsats som mulig. Ligeledes vil 
vi også bibeholde seniordage fremover. 

 

7. Leder i FOA 

 Sagsfremstilling 

Hvad kan FOA tilbyde og hvordan bruger vi, som ledere, FOA, og hvad kan vi modsat 
byde ind med? 

 

 Indstilling 

 Dialogen blev taget under punkt 5 efter indlægget med Jakob Bang. 
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8. 3 politiske budskaber til sektorbestyrelsen. 

 Sagsfremstilling 

Til brug i det videre arbejde vil sektorbestyrelsen gerne have tre politiske budskaber 
fra faggruppen. Budskaberne vil indgå i bestyrelsens diskussioner og arbejde med 
sektorens politik. Ud over at skrive budskaberne i referatet, skal de præsenteres 
mundtligt for hele faggruppelandsmødet. 

Budskaberne kan være faggruppens reaktion eller tanke om det, der står i Social- og 
Sundhedssektorens Statusrapport 2009. Den er udsendt med materialet. Rapporten 
fortæller om aktiviteter og resultater i sektorens arbejde. Den viser også sektorens 
Agenda, som er de politiske mål og aktiviteter, som sektorbestyrelsen har besluttet 
at arbejde med i denne kongresperiode (oktober 2008 - november 2010).  

Budskaberne kan også være baseret på nogle af de punkter, faggruppen selv har 
haft på dagsordenen 

 

Indstilling 

Der vælges en til at præsentere budskaberne til den fælles afslutning.                      

Der vælges tre politiske budskaber til sektorbestyrelsen. For hvert budskab vælges 
en kort begrundelse.                                                                                         
Elias fremlagde de politiske budskaber på faggruppens vegne.                                
1) Fagligt udvalg og deltagerne på landsmødet ser med megen bekymring på den 
ulighed der synes at opstå afhængig af om man er ansat på FOA- overenskomst i 
kommunerne eller man er ansat i regionerne. Det kunne godt se ud som om, at de 
der er ansat i Regioner kunne blive ”et B hold”, blandt andet lønmæssig. Deltagerne 
mener, at det er meget vigtigt, at sektoren og forbundet sikrer at det er den funktion 
man arbejder i og ikke hvem der er arbejdsgiver når der blandt andet aftales over-
enskomst.                                                                                                               
2) Sektoren bør fremover spille en aktiv rolle i forbindelse med at afdelingerne sen-
der repræsentanter til faggruppelandsmøderne. Der er faggrupper, hvor der er under 
10 til 12 repræsentanter på landsmødet.                                                               
3) Nåede ikke mere. 

 

9. Valg af ordinært medlem og suppleant. 

 Valget gælder for FOAs kongresperiode, dvs. indtil faggruppelandsmødet 2011. 

 Valgt som medlem af det faglige udvalg: Tonny Medholt Petersen, FOA Sydsjælland 

 Valgt som 1. suppleant: Kent Laursen, FOA Mariagerfjord. 

 Valgt som 2. suppleant: Niels Henrik Winther FOA Sydsjælland. 

 

9. Eventuelt 

 

 

10. Evaluering  

Der var tilfredshed med årets landsmøde. Såvel lokaliteter som forplejning var godt.       
Underholdningen efter spisningen fandt de fleste dog for politisk og for bluesagtig. 
Fællestemaet var, selv om det ikke direkte berørte faggruppen arbejdsmæssig, godt 
og tilrettelagt på en god måde. Bente Klarelund Pedersen var inspirerende og det var 
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en god måde hun fremlagde sit budskab på.                                                       
Det individuelle var også godt og der kunne godt være brugt lidt mere tid. 

 


