FOA – FAG OG ARBEJDE

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN
SOSU. 6/2019
FIU 9501-19-08-07

BESTYRELSESMØDE

Mandag d.19.august 2019 kl. 16.00-20.00
Grønnegade 21, 9700 Brønderslev

Referat
Deltagere: FM Hanne Christensen, Louise Djærnes, Karen Lund Lassen, Lene Svenningsen, Jytte
Graven, Maybritt Pedersen, Mette Panum, Elsebeth Nielsen, Malene Holland
Suppleanter: Nicoline Grim, Anette Stenkrog
Afbud: Nicoline Grim Mette Panum gik kl 18.30
DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Budget & økonomi
Lokal / Central sektor arbejde
Lokal handleplan og udvikling for sektorarbejdet
Status fra bestyrelsen
Evt

REFERAT:

1

Valg af ordstyrer
Maybritt Pedersen

2

Valg af referent
Louise Djernæs

3

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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Budget & økonomi
Indledning:
Orientering om status og igangværende aktiviteter,
Konklusion: pr. 30/6 2019 er der 66.500,00 kr. i sektoren. Der arbejdes i øjeblikket
videre med en samlet konference for alle sektorbestyrelserne i de 4 afdelinger i foråret
2020.
Det sidste kvartalsmøde blev aflyst, det næste der er planlagt er den 13/11 2019.
tidligere er der taget en beslutning om at arrangere en juletur til den gamle by, som vi
tidligere har gjort.
Der er et kursus i injektionsteknik, for SSA, det foregår over 2 omgange 1 hel dag og 2
eftermiddag/aftens seance, der hænger sammen.

Bilag:
Kontoudtog ,balance
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Lokal / Central sektorarbejde
Indledning
Orientering fra den Centrale sektor
Orientering fra lokal Sektorformandsmøde
Faggruppe landsmøde 2019
Sektorårsmøde og Kongres 2019
Konklusion: Den 1. Oktober afholder den centrale sektor møde i Ålborg, der vil de lokale
sektorbestyrelser blive inviteret ind til en eftermidags7aften sna med bestyrelsen
Sektorformand Torben Hollmann kommer den 24/9 til Nordjylland på arbejdspladsbesøg,
der er planlagt et besøg i besøge portørcentralen på regionshospital i Hjørring.
I den centrale sektor har der været en drøftelse af pædagogiske assistenter i ældreplejen.

Der har også været fokus og drøftelse af begrebet mesterlære. Det er en anderledes
Tænkning og kan give en bekymring i forhold til hvorvidt vores arbejdspladser er gearet til at
tage hånd om det, da det er en stor opgave.
Autismecenter nord har en fælles lokal aftale vedrørende vagtlængde og nedsættelse af
Hviletiden. Aftalen er indgået imellem FOA afdelingerne i Nordjylland, undtaget er Mariager
Fjord, der på går en revidering af aftalen.
Brønderslev kommune er der anmodet om lønforhandling. I Hjørring kommune står
forhandlingerne stille. I Regionen er der indledt lønforhandlinger.
Faggruppelandsmødet for SOSU sektoren bliver afholdt den 27-28/11 2019.
Den 8/10 er der årsmøde i sektoren og den 9-11/10 er der kongres. De delegerede vil inden
blive indkaldt til møde med de opstillede til de centrale poster.

Bilag.
Referat fra Central sektor 040619
Referat lokal sektorformandsmøde 12.08.19 eftersendes
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Lokal handleplan og udvikling for sektorarbejdet.
Indledning:
Status på kommune og Region, i forhold til rekruttering og fastholdelse af
Faguddannede medarbejdere.
Drøftelse af Deltid/fuld tid

Konklusion: Hanne orienterede om en ordning der er indført, som et projekt, i
Frederikshavn kommune hvor medarbejderne kan gå ned til 80% i tid, få 90% i løn og
100% i pensionsindbetaling. Et projekt der er værd måske også at gå videre med i andre
Kommuner. Der er et ønske om et kompetenceforum for SOSU, der er
nu indkaldt til et møde om det.
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Status fra bestyrelsen
I Hjørring skal der være TR og FTR valg her i efteråret. I hjemme plejen i Hjørring er der
lavet et projekt hvor medarbejdere der er stoppet skal interviews om årsagen dertil,
men også medarbejdere der har været på arbejdspladsen i lang tid skal
interviewes for at høre hvad det er der gør at de fortsat er der.
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Evt:

