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Referat 

fra  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde mandag den 17. december 2018 

FIUSYS. nr. 9501-18-08-01 

 

Mødet startede kl. 9.00 og sluttede kl. 15.35 

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Hjørring 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen  LRJ Aase Dissing Povlsen  AaP 

Lene Berendt  LB Lene Svenningsen  LS 

Jane Sommergren  JS Mette Panum Andersen  MPA 

Hanne Christensen  HC Louise Djernæs  LD 

Svend Jensen  SJ Anders Nis Aagren Broberg ANB 

Anna-Marie Thøgersen  AT Dorthe Stokholm Olsen  DSO 

Lone Dalsgaard Jensen  LDJ  

 

Afbud:  

Indkaldt:  

 

Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Hanne Christensen 

b) Beslutning: Hanne Christensen 
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2) Godkendelse af dagsorden: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde:  

Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde. 

 

4) Økonomi      Bilag 1 

Budget opfølgning november 2018     

a) Indstilling: Formanden gennemgik den fremsendte budgetopfølgning. 

Økonomisk ser budgetopfølgningen fin ud. 

b) Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.  

 

Pkt. 6 blev behandlet før pkt. 5 af hensyn til 2 bestyrelsesmedlemmer der 

deltog senere. Anders kom til pkt. 6 (kl. 9.20). 

 

5) Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling den 16-11-2018 

Ledig stilling som Faglig sekretær i afdelingen efter generalforsamlingen 

a) Formanden redegjorde for henvendelse til forbundet i relation til 

afdelingslovenes § 7 stk. 3 og 4 – og svar fra forbundet 

Beslutning:  

Formanden har haft kontakt til juridisk afdeling i forbundet i 

forbindelse med tolkning af lovene. Afdelingen er forpligtiget til at 

afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en faglig 

sekretær. Bestyrelsen diskuterede om man skal ansætte en person, 

eller vælge en faglig person. Afdelingslovene skal ændres, hvis man 

skal ansætte fremfor at vælge en person. Bestyrelsen var enige om at 

det skal være en valgt faglig sekretær. Bestyrelsen besluttede at 

afholde ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 12. februar 2019 

kl. 18 i Vrå Idrætscenter.  
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6) Bestyrelsen i Social – og sundgedssektoren ønsker at afdelingsbestyrelsen drøfter 

og vedtager en strategi for, ”Hvordan når vi som afdeling ud til vore mindre 

faggrupper med lavt medlemstal”.? 

Indstilling. Hanne Christensen orienterede om punktet.  

Beslutning: Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder for at lave 

arrangementer, der rammer flere faggrupper. Svend Jensen orienterede 

om, at Forbundet er ved at undersøge, om de små faggrupper får samme 

opmærksomhed, som de store faggrupper. Formanden orienterede om at 

der er 58 faggrupper, og 46 af dem har under 1000 medlemmer. De små 

faggrupper hører også til i en sektor, men måske kunne afdelingen 

afholde forskellige arrangementer, eller få forbundet til at komme og 

afholde forskellige arrangementer, evt. starte forskellige 

fællesarrangementer, på tværs af sektorerne.  

Aase Poulsen foreslog, at man kunne høre om erfaringer hos andre 

fagforeninger, der har samme problem.  

Anna-Marie foreslår, at man spørger medlemmerne, hvad de ønsker, og 

som bestyrelsen så kan arbejde ud fra. Lone Jensen tænker, at det kan 

være svært at få medlemmerne til at deltage. Anders Broberg har været til 

mange arrangementer de sidste 1½ år, og synes de har været meget 

relevante. 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med pkt. og sætter det på 

bestyrelsesmødet i februar måned 2019. 

 

Louise Djernæs deltog fra midt i pkt. 6 (kl. 9.40). Bestyrelsen var herefter 

fuldtallig. Der blev afholdt en lille pause kl. 9.50, derefter blev pkt. 5 

drøftet.  

7) Fastsættelse af kontingent sats for medlemmer, der er visiteret til fleksjob, men er 

på ledighedsydelse? 

Formanden redegør for problemstillingen for de medlemmer der har lav indkomst 

men efter tidligere beslutning betaler fuldt fagligt kontingent 

Beslutning: Lene Berendt redegjorde for punktet. Der er ca. 48 medlemmer 

der har hvilende medlemskab. Bestyrelsen vil gerne have undersøgt hvor 
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mange medlemmer det drejer sig om, og hvad er økonomien. Bestyrelsen 

ønsker punktet kommer på til næste bestyrelsesmøde for videre drøftelse.  

 

8) Dataforordningen og de udfordringer den giver både afdelingen og muligvis TR 

Formanden giver konkrete eksempler på problemstillinger vedrørende 

lokal praksis i forhold til udlevering af oplysninger til afdelingerne eller 

FTR / TR. 

Formanden orienterede om, at der i forbundet vil blive ansat en DPO – 

”Data protection officer” til at holde kontrol med at forbundet / 

afdelingerne overholder den nye lovgivning omkring håndtering af data i 

det daglige arbejde.  

Liste over faggrupper medsendes referatet. 

 

9) Fastsættelse af datoer for det kommende år:  Bilag 2 

Afdelingsbestyrelsesmøder, bestyrelseskonference og Afdelingsgeneralforsamling 

(FOA Ordinære Kongres er fastsat til 09.-10.-11. oktober 2019) 

Bestyrelsen godkendte mødeplanen, som vil blive udsendt med referatet. 

 

10) 1. maj i Hjørring og Brønderslev – deltagelse fra bestyrelsen? 

Jane Sommergreen giver en status / reminder på udvalgsarbejdet i FOA 

Der er nedsat et udvalg bestående af Lene Svenningsen, Lene Berendt, 

Lone Dalsgaard, Jane Sommergreen og Leif Risgaard. Der er indkaldt til et 

møde i gruppen den 10.01.2019, hvor man vil finde ud af hvilke 

arrangementer der skal foregå. 

 

11) Gensidig orientering 

a) A-kasse  

Dorthe orienterede om forhøjelse af administrationsbidraget i 2019. I 

forbindelse med økonomien vil der ske nedskæring af medarbejdere. 

Som skal ske ved naturlig afgang. Der vil sandsynligvis ikke ske 



159 

 

nedskæringer i Frederikshavn og Hjørring. Der er sket ændringer i 

arbejdsgangene i A-kassen. Telefonslyngen til A-kassen, der går ud på 

at medlemmet får første ledige medarbejder, virker godt. Ledighedstal 

pr. oktober måned er 37 ledige i Brønderslev, i Hjørring er der 88 

ledige. 

b) Teams: Team arbejdsmarkedsforhold  

Lene Berendt orienterede om, at 2019 er 

Arbejdsmiljørepræsentanternes år. Der er nedsat et arbejdsmiljøudvalg 

der skal lave forskellige arrangementer. Der arbejdes på at lave en 

arbejdsmiljøkonference til efteråret.  

Team løn- og ansættelse  

Formanden information om afgørelsen i Kærkommen sagen mellem 

kommunerne og LG. Der er allerede nogen der har fået udbetalt 

pengene. Medlemmerne vil fremover komme på digital postkasse i 

faglig afdeling. 

 

c) Sektorerne: Servicesektoren ved Svend Jensen  

har en del udfordringer med ændringer af serviceteams i Hjørring Kommune. 

Der er udfordringer med forhåndsaftaler med Brønderslev Kommune i 

forbindelse med servicelederne. Orientering om besparelser i Hjørring 

Kommune, bl.a. lukningen af Vendelbohus.  

Pædagogisk sektor ved Jane Sommergreen  

orienterede om ændring af dagplejen i Brønderslev Kommune. Store 

besparelser på dagplejen i Hjørring Kommune. Pilotprojekt med voksenlærling, 

hvis du er ledig, i Brønderslev Kommune. Håber at det også kommer til at køre 

i Hjørring Kommune.  

Sosu sektoren ved Hanne Christensen  

Har bedt om en fase 2 forhandling sammen med forbundet mod 

Brønderslev Kommune omkring konkrete lønsager – vi afventer dato. 

I Hjørring Kommune vil der ske omplacering af tidligere medarbejdere 

fra Havbakken, som skal lukke senest med udgangen af 2019. Der er 
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mange udfordringer med ansættelser ved kommunerne og de private 

arbejdsgivere. 

d) Bestyrelsesmedlemmer. Der var generel orientering fra de forskellige 

bestyrelsesmedlemmer.  

e) Dagligledelse. Formanden orienterede fra daglig ledelse, bl.a. om besøg 

af Pen-Sam i afdelingen vedr. virksomhedsoverenskomst. Der er 

arrangeret møde med AOF og sektorformændene, hvor man vil aftale 

hvilke kurser og møder der kan afholdes i 2019. Kontingentet stiger i 

alt med 29,- i 2019. Formanden er med i lov og strukturudvalg, der 

frem til kongressen i oktober skal mødes i alt 10 gange for at se på love 

og struktur i FOA.  

 

12) Gennemgang af referater 

a) HB: Intet at bemærke.  Bilag 3 

b) HU Hjørring:  

Lene Berendt kommenterede punktet anmeldelser af  

vold på arbejdspladsen.  Bilag 4 

c) HU Brønderslev:  

Lene Berendt kommenterede punktet vedr. sygdoms- 

politikken og tjenestelig samtaler   Bilag 5 

d) HU Regionen: Intet at bemærke.   Bilag 6 

e) Servicesektoren: Intet at bemærke.   Bilag 7 

f) Pædagogisk sektor: Intet at bemærke.  Bilag 8 

g) SOSU sektor: Bemærkninger fra formanden vedr. strukturen Bilag 9 

 

13) Lukket punkt. 
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14) Eventuelt.  

FOA oplyser, i dag at Mona strib er blevet valgt formand til 

forhandlingsfællesskabet.  

Formanden takkede for et godt møde og ønskede alle en god jul og et 

godt nytår. 

 

Næste møde: 23.01.2019 

 

Nyt FIU nr.  for 2019:     9501-19-08-02 

 

Husk at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan deltage. 


