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Afdelingsbestyrelsesmøde 28. maj 2020 

Via Teams 

Mødedeltagere: Leif Risgaard Jensen, Lene Berendt, Anna-Marie Thøgersen, Hanne 

Christensen, Svend Jensen, Lone Dalsgaard Jensen, Aase Dissing Povlsen, Lene 

Svenningsen, Mette Panum Andersen, Louise Djernæs, Jesper Arenskov Larsen, 

Maibritt Jensen. 

Dorte Porsborg (Bogholder) deltager i mødet 

Dorthe Stokholm afbud 

1. Valg af mødeleder 

Lene Berendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

4. Økonomi 

A. Formanden gennemgår udkast til regnskabet 2019. Det er godkendt. 

Skatteregnskabet er lavet anderledes end den plejer at være, PL vil tage 

stilling til hvordan den fremtidigt skal laves. 

B.  Formanden gennemgår Budgetbalance og redegørelse pr 31/3. Resultat kr. 

205 000 større end det budgetterede. Hovedsageligt pga. 

fratrædelsesgodtgørelse til formanden for pædagogisk sektor. 
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C. Budgetbalance pr 30/4 gennemgås. 

Der er indkøbt paraplyer og poser til generalforsamling mm 

AKUT rammeperioden udvides til 2022, altså et år mere til at bruge midlerne i. 

 

D) Budgetudkast for 2021 fremlægges på august mødet. 

Bogholderen beskriver nøgletal og de faktiske udgifter for at drive huset i 

Brønderslev. Samt giver forslag til ændringer der kan tænkes i. 

 

 

5. Bevilling 

a. Det blev godkendt at der indkøbes nye telefoner til valgte. 

 

6. Opfølgning fra bestyrelseskonferencen 5 og 6. marts 2020 

Der er lavet skriftlig beretning. Der er udskudt tre sektorgeneralforsamlinger 

samt afdelingsgeneralforsamlingen. Det foreslås at de tre sektorer og 

afdelingsgeneralforsamlingen afholdes hurtigst muligt og på samme dag.  

Der tjekkes op på, hvornår vi kan få Vrå hallen og derudfra bestemmes 

datoen. Der bakkes op om forslaget. 

 

7. Gensidig orientering 

Der har været en lille stigning i ledigheden i Hjørring. De seneste ledighedstal 

udsendes.  

Team Løn og Ansættelse: Har haft mange spørgsmål om Corona og den nye 

ferielov. Der er en del opsigelser og tjenstlige samtaler. Mange arbejdsgivere 

ønsker at hæve kontrakten på elever.  
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SOSU Der er en del elever som opsiges i prøvetiden og usikkerhed får skylden.  

De elever der har udfordringer har udviklet sig positivt ved at kunne blive 

undervist hjemme og ikke har skullet være sociale samtidig. Det har haft god 

indvirkning på dem. Forskel og ligebehandling er taget op i forbundet, fordi 

hvis man har en lidelse er man afskåret fra at få et job.  

Der er ikke afholdt bestyrelsesmøder. TR’erne har arbejdsmæssigt været 

udfordret især i Brønderslev.  

Teknik og service Der er kommet en del flexjobbere. Vi er udfordret på at èn 

leder ikke ved hvad en årsnorm er. 

Team Tillidsvalgte Der har ikke været noget at starte op. Der skal gøres 

uddannelsesforløb færdige resten af året. Der kommer flere oplysninger om 

hvad der kan startes op. 

Team Administration intet at berette. 

Team arbejdsmarkedsforhold Det har været svært med syge/ job samtaler. 

Seniorpensioner er stigende. I forbindelse med Rehabiliteringsmøder har vi 

fået en del der har fået seniorpension og det går stærkt, ca 14 dage inden 

godkendelsen er på plads. Corona smitte i Brønderslev er gået videre til 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Der bliver arbejdet på en AMR konference i efteråret af én dags varighed, som 

bl.a. skal omhandle senskader. 

Pædagogisk sektor: Sektorformanden er stoppet og vi har uddelegeret 

arbejdet. Det er en sektor der har været udfordret. Der har været flere 

henvendelser om hvordan de skulle fortolke reglerne f.eks. mht. rengøring af 

legetøj mm. Der er sagt at man kan åbne helt op men der skal stadig sprittes 

af og holdes afstand. Det er et stort problem for dagplejeren, som gerne vil 

tilbage til dagligdagen. 

Der er en opstillet kandidat til sektorformandsposten. 



217 
 

Bestyrelsesmedlemmer: I Brønderslev er de ved at være tilbage ved 

normalen. Udfordret på test. Da der ikke er enighed om hvornår det skal 

foregå. De holder styregruppemøder på teams. 

I Hjørring var der til at starte med lidt panik, men efterhånden er der styr på 

det. Der er åbnet for at de kan møde ind på kontoret, men de rådes stadig til 

at arbejde hjemme. Ude på arbejdspladserne har det gavnet beboerne. at der 

har været ro for besøg.  Hjemmeplejen har haft mindre rengøring.  

(Maibritt) Har haft kollegaer der har taklet det rigtig godt og en leder der har 

været hurtigt ude og fortælle, hvad de nye retningslinjer har været. Det har 

været en øjenåbner at vi har haft noget mere tid. Neopædagogik går i gang i 

uge 34. 

(Mette P.) 

På Regions Hospitalet har der været stort gang i Corona beredskabet. De 

begynder at nærme sig normale tilstande. Det akutte pandemi afsnit er 

lukket. De er kørt videre med virksomheds MED og øvrige er ved at starte op. . 

Der kommer gang i arbejdsmiljømøder igen. Der gives en stor tak til FOA 

Vendsyssel med hjælp til lokalaftaler. Det er blevet belyst at der er brug for 

vores faggruppe. 

(Aase ) Der er travlt og det har givet søvnbesvær hos nogle beboere. Nogle 

fordi de savner deres pårørende. Der har været et godt sammenhold. De 

demente har haft rigtig godt af at der været ro. Der har ikke været meget 

sygdom. Der er brugt meget tid på Corona.  

Daglig ledelse: Godt samarbejde med Brønderslev. Der har været 

Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder. TR har virkelig gjort det 

fremragende. Der er repræsentantskabsmøde den 22.juni i LO Vendsyssel – 

holdes virtuelt - vi har 8 pladser.  (Dato LO Brønderslev og Dronninglund. Det 

vides ikke endnu om det bliver et fysisk møde – efter mødet aftalt til den 16-

06-20 som Virtuelt møde.) 
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Der er lavet TR møder i Brønderslev og Hjørring. Vi starter op for fysiske 

møder.  

Mødelokalerne bliver åbnet op igen.  

I forhold til kongressen skal vi beslutte om vi skal lave en kulturkongres, hvis vi 

skal have en fordomsfri snak om FOAS fremtidige struktur.  

Der bliver regnet på reguleringsordningen, da de privat ansatte ikke får 

lønstigninger, betyder det så at vi ser ind i en negativ udvikling. 

 

8. Gennemgang af referater 

 

Referater godkendt.  

 

9. Lukket punkt 

Intet at berette 

10.  Eventuelt 

Der er planlagt bestyrelsesmøde til 1. juli, forslag om at det flyttes til den 25-

06. Bestyrelsen besluttede at flytte mødet.   

 

 

Tak for god ro og orden 

 

 

 

 

Referat Dorte Porsborg 


