
Referat 

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmode 12. februar 2020 

FIUSYS. nr. 9501-20-08-00 

Modet startede kl. 9.00 

Modet sluttede kl. 15.00 

Modet afholdes i afdelingens lokaler i Hjorring 

Mode deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Aase Dissing Povlsen AaP 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Jane Sommergreen JS Mette Panum Andersen M PA 

Hanne Christensen HC Louise Djernaes LID 

Svend Jensen SJ Jesper Arenskov Larsen JAL 

Anna-Marie Thogersen AT Maibritt Jensen MJ 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

Afbud: Mette Panum Andersen 

Indkaldt: Anne Jette Rasmussen, der deltog 

Formanden onskede et Nyt pkt. 8 — "Spireansaettelser" i kommunerne 

Dagsorden: 

1) Valg of modeleder. 

a) Indstilling: Anne Thogersen 

b) Beslutning: Anne Thogersen blev valgt 
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2) Godkendelse of dagsorden: 

Dagsorden godkendt 

3) Godkendelse of referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmode 

Formanden og Louise Djernaes havde ikke nyt i sagen om afholdt 

dialogmode i Hjorring Kommune, vedr. fremtidige organisering of 

fritvalgsomr5det. 

Referatet fra sidste mode blev herefter godkendt. 

4) Okonomi 	 Bilag: 1 og 2 

Budgetopfolgning december 2019 - Budgetredegorelse december 2019, og 

forelobigt arsregnskab (01-01 til 31-12 2019) til dato 

a) Indstilling: Formanden gennemgar Budgetopfolgningen og budget-

redegorelsen - med kommentarer. 

DL indstillet, at budgetopfolgningen og budgetredegorelsen tages til 

efterretning 

b) Beslutning: Arsregnskab ikke afsluttet, men afdelingen vil komme ud 

med overskud - hvilket er tilfredsstillende for bestyrelsen. 

Bestyrelsen tog budgetopfolgningen og budgetredegorelsen til 

efterretning. 

Aase Povlsen deltog i mode fra pkt. 5. 

5) Afdelingsgeneralforsamling 23. april 2020 i VrS 

a) Dagsorden - gennemgang of denne (ikke med sendt) 

Formanden gennemgik dagsordenen. 

b) Dirigent - Bestyrelsen gav daglig ledelse mandat til at finde en dirigent 

c) Annonce til Nordjyske - gennemgang of denne (ikke medsendt) 
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Begge bilag vises pa TV skaerm 

d) Valg (afdelingen har sendt brev til alle der er pa valg, om de genopstiller) 

Samtidig blev det p5peget, at onskede nogen at opstille pS andre 

poster end den man havde i dag - indsendes blanket/mail til 

afdelingen inden fristens udlob S. april 2020. 

e) * Frist for indsendelse of forslag - herunder forslag til valg (8. april 2020) 

f) * Valg of Afdelingsnaestformand 

Lene Berendt 

9) * 3 bestyrelsesmedlemmer for 3 ar 

Lone Dalsgaard Jensen, Lene Svenningsen, Jesper Arenskov Larsen 

h) * 3 bestyrelsessuppleanter for 1 ar 

Anne Jette Praesius Rasmussen 

i) * 1 Bilagskontrollanter for 2 ar 

Anne Marie Kjaer Moller 

j) * 2 Bilagskontrollantsuppleanter for 1 Oar 

Vagn Quist Jensen, Ditte Mikkelsen 

k) * 2 fanebaerere for 1 ar 

Ingrid Mose, Ditte Mikkelsen 

1) *5 medlemmer til Ionudvalget for 1 ar 

Aase Dissing Povlsen, Dorete Heilesen Andersen, Lene Svenningsen, 

Lene Engelbrecht Nielsen, Mogens Stadsvold. 

m) Besog fra Pen - Sam pa Generalforsamlingen 

Formanden orienterede om aftalen med Pen Sam 

6) Bestyrelseskonference 5.- 6. marts 2020 - "Ronnes Hotel" 

a) Indhold pa konferencen.? 

Bestyrelsen vil bl.a. arbejde pS den mundtlige beretning til 

genera lforsamIingen. 
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2. dagen vil blive brugt pS 1 of de 4 temaer vedtaget pS kongressen. 

7) TR/AMR konference 15.-16. september 2020 

a) Orientering om sted for afholdelse (kontrakt forventes indgaet inden 

bestyrelsesmodet) Der er ikke lavet kontrakt endnu, men der er 

indhentet 3 tilbud, sour daglig ledelse vil kigge igennem. 

Forbundssekretaer Helene Mikkelsen har takket ja til at komme og 

holde oplaeg. Bestyrelsen vil lobende blive holdt orienteret. 

8) "Spireansaettelser" i kommunerne 

Formanden udleverede og gennemgik bilag til bestyrelsen vedr. 

"Spireansaettelser, ansaettelse of unge pS aeldreomr5det - status pS 

droftelser med KL" samt "FOA forhandler om fundamentet for 

ungarbejdere" 

Spireansaettelser: 

Afdelingsbestyrelsen stutter ikke op om bornearbejde, og dermed heller 

ikke ansaettelser heft ned til 13 Ar - som det kendes fra forskellige 

"spireprojekter" andre steder i landet. 

Vi anerkender til fulde, at der er store udfordringer i forhold til 

rekruttering til fagomrSdet, pS grund of de smS Argange og den store 

afgang. 

Vi opfordrer i stedet kommunerne, vore samarbejdspartnere til at 

genindfore og bruge erhvervspraktikken, som introduktion der samtidigt 

vil give eleverne et reelt billede of arbejdet i plejesektoren. Dette foregSr 

i dagtimerne og i samarbejde med faglaert personale. 

Lone Dalsgaard Jensen deltog i modet fra pkt. 8. 

9) Gensidig orientering 

a) A-kasse. 

Dorthe Stokholm Olsen orienterede om ledighedstal fra december 

2019. I Bronderslev var der 35 ledige, en ledighedsprocent pS 3. I 
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Hjorring var der 86 ledige, en ledighedsprocent pS 2. Tilbud om 

webinar som vil indeholde forskellige tilbud til de ledige. Fra 1. januar 

2020 fSr ledige ogsS indbetalt til pension, 0,30/b of bruttobelobet, som 

betales of Staten. 

b) Teams. 

Team arbejdsmarkedsforhold: Lene Berendt orienterede om 

situationen for selvforsorgende med vikararbejde og som bliver syg og 

skal have dagpenge. Et medlem samt en repraesentant fra FOA 

Vendsyssel havde mode med Folketingets beskaeftigelsesudvalg om 

sagen. Erstatningsnaevnet er kommet med ny afgorelse, ansogninger 

om erstatning skal behandles i Iobet of 3 mdr. Team tillidsvalgte: Anne 

Thogersen og formanden har vaeret til mode i Frederikshavn vedr. 

opstart of MED-projekt. Der afholdes 4 moder i 2020, om de 

udfordringer AMR har. Der har vaeret opfolgning pS TR-aftaler. Der 

skal vaere TR valg pci Gronningen i Bronderslev samt TR-valg p5 

Bronderslev sygehus. Ny Struktur p5 borneomridet i Bronderslev og 

Hjorring kommune, der er indkaldt til mode for valg of TR p5 

borneomr5det. Invitation til strukturmode for AMR. 

Team administration: Formanden orienterede. Der laves opfolgning p;S 

kompetenceprojektet med administrative medarbejdere. 

Team Ion og ansaettelse: Der skal afholdes mode i Bronderslev p5 

specialomr5det, hvor der skal laves en arbejdstidsaftale. Der afholdes 

mode med i afdelingen med medlemmerne, den 19. februar 2020, om 

aftalen. Der er lavet aftale om overenskomst pi det Private omrsde, 

som sendes ud til afstemning. Der er faldet lidt ro p5 de mange 

Iontjek, der kommer ind i afdelingen. Der bliver kigget p;h de lokale 

arbejdstidsaftaler. 

c) Sektorerne 

Paedagogisk-sektor: Der er Ionforhandlinger i Hjorring Kommune. Der 

er udsendt skema ud til alle medlemmer i Paedagogisk- og 

Servicesektoren hvor medlemmerne kan komme med indstillinger. 

Sektorformanden i PEED afventer svar fra Bronderslev kommune i en 
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Ion sag. Jane Sommergreen orienterede bestyrelsen om, at hun 

stopper som sektorformand den 31. marts 2020. Social- og  

sundhedssektor: Orienterede om Ionforhandlinger i Hjorring og 

Bronderslev kommune. Forhandling of arbejdstidsaftale i forbindelse 

med kommende overenskomstforhandling. Der blev orienteret om de 

forskellige overenskomstkrav der samles ind. Der er flere kandidater 

der opstiller til sektorbestyrelsen i Social og sundhed. 

Til de kommende overenskomstforhandlinger, afholdes der et 

strategimode med alle faggrupperne. 

Servicesektoren: Svend Jensen orienterede om sydost skolen, hvor 

der er blevet ansat en serviceleder. Der er valgt ny TR i nordvest 

skolen 1. februar 2020. De indkomne Ionforhandlingsskemaer er 

videresendt til kommunen til Ionforhandling. Der er i den forbindelse 

aftalt moder med kommunen. Svend Jensen onsker mode med 

kommunen om serviceledernes forh5ndsaftale. 

d) Bestyrelsesmedlemmer. Aase Povlsen roser laesebrev om Havbakken. 

Aase Povlsen har vaeret pS TRS kursus, hun onske sig mere 

information/sparring i forhold til TR, m5ske et aftensmode som TRS 

hvis man skal overtage funktioner for TR. Louise Djernaes orienterede 

fra HU modet 11. februar 2020, om ny mAde at behandle budget i 

Hjorring Kommune i den kommende budgetperiode i 2020. Anne Jette 

Rasmussen har en TRS som hun sparrer ret godt med. Anne 

Thogersen, orienterede om at Regionens lokale IVIED struktur er faldet 

pA plads. Der er valgt en TR for portorerne. 

e) Daglig ledelse. 

Leif orienterede om invitation fra LO Vendsyssels bestyrelse til 

demonstration om OK20 i Aalborg fredag den 14. februar 2020. AOF 

Hjorring holder rep raesentantskabsmode den 15. april 2020 kl. 19. 

AOF Vendsyssel holder repraesentantskabsmode den 20. april 2020 kl. 

19. 

Formanden orienterede fra sidste HB mode, bl.a. omkring struktur-

aendringer. 



10) Gennemgang of referater 

a) HB: Ingen referat 	 Bilag 

b) HU Hjorring: Ingen referat 	 Bilag 

c) HU Bronderslev: Kommentarer til referatet 	 Bilag 3 

d) HU Regionen: Ingen bemaerkninger 	 Bilag 4 

e) Servicesektoren: Sporgsm5l til valg til sektorbestyrelsen Bilag 5 

f) Paedagogisk sektor: Valg til posten som sektorformand 	Bilag 6 

g) Social- og sundhedssektor: Sporgsm5l til referatet 	 Bilag 7 

11) Lukket punkt 

12) Eventuelt 

Anne Thogersen afsluttede mode og takkede for god ro og orden. 

Modeleder 

 

Referent 

Naeste mode: 

Onsdag den 18. marts 2020 i Hjorring 

Afbud fra 7esper Arenskov Larsen, 

Afbud fra indkaldt suppleant 

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