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Referat   

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel.  

Bestyrelsesmøde 02. september 2020  

FIUSYS. nr. 9501-20-08-00  

  

Mødet startede kl. 9.00  

Mødet sluttede kl. 14.15  

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Brønderslev  

  

Møde deltager:  

Leif Risgaard Jensen  LRJ  Aase Dissing Povlsen  AaP  

Lene Berendt  LB  Lene Svenningsen  LS  

Anna-Marie Thøgersen  AT  Mette Panum Andersen  MPA  

Hanne Christensen  HC  Louise Djernæs  LD  

Svend Jensen  SJ  Jesper Arenskov Larsen  JAL  

Lone Dalsgaard Jensen  LDJ  Maibritt Jensen  MJ  

Dorthe Stokholm Olsen  DSO      

  

Afbud: Lone Dalsgaard Jensen – Lene Berendt – Maibritt Jensen -  

Indkaldt: suppleant Jette Rasmussen, der havde afbud  

   

Dagsorden:  

1) Valg af mødeleder.  

a) Indstilling: Hanne Christensen  

b) Beslutning: Hanne Christensen  
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2) Godkendelse af dagsorden: Mødeleder gennemgik dagsordenens punkter. 

Der var indkommet et forslag fra Social- og sundhedssektorens 

bestyrelse, som blev sat på som pkt. 4.3.  

Dagsordenen blev herefter godkendt.  

  

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde.  

 Referatet blev godkendt.  

  

4) Økonomi             

4.1 Finansbalance pr. 01-06-2020                  Bilag 1 og 2  

Formanden gennemgår finansbalancen.  

Resultatet viseret underskud på 81.000, som skyldes 

fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge til fratrådt medarbejder.  

a) Indstilling: Formanden gennemgik finansbalancen   

b) Beslutning: Bestyrelsen tog finansbalancen balancen til  

             efterretning.  

4.2 Forslag til Budget 2021    Bilag 3  

Formanden gennemgår budgetforslaget: Der er budgetteret med et 

underskud på 45.000, før evt. ændringsforslag til budgettet.  

Forslag 1 - regulering af afdelingskontingentet, i henhold til lovene – 

pristalsregulering. 

Herefter udviser budgettet et overskud på 65.000. 

c) Indstilling: Det indstilles at kontingentet i 2021 hæves.  

d) Beslutning: Forslag 1 vedtaget. - kontingentet reguleres i 

henhold til Nettoprisindekset 1,5 % - svarende til 3,00 kr. 

for et fuldtidsmedlem pr. måned.  
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4.3 Forslag fra Social- og sundhedssektorens bestyrelse, vedrørende  

anerkendelse af de tillidsvalgtes indsats i foråret og sommeren 2020.  

Hanne Christensen uddybede forslaget for afdelingsbestyrelsen. 

Bestyrelsen drøftede forslaget, og besluttede at Politisk Ledelse i 

afdelingen fandt frem til en eller anden anerkendelse der kunne gives 

i forbindelse med nytårs afslutningen for alle tillidsvalgte i  

december 20/januar 21.  

 

Indstilling:   

Beslutning: Det blev besluttet, at forslaget bliver drøftet i politisk  

                  ledelse.  

 

5) Evaluering af generalforsamlingerne 31-08-2021   

Afdelingsgeneralforsamlingen blev som bekendt aflyst på grund af  

Covid19. 

Bestyrelsen drøftede hvordan afdelingen kan afvikle generalfor-

samlingerne.  

Skal der afholdes generalforsamlinger i alle 3 sektorer samt afdelingen i 

2020. Formanden orienterede om, at der var aftalt møde med forbundet 

vedrørende afvikling af virtuelle generalforsamlinger. Mødet afholdes  

04-09-2020.  

 

Beslutning: Der hvor der er lønnet personvalg forsøges 

generalforsamlingerne afholdt. Bestyrelsen holdes orienteret omkring 

mødet med forbundet.  

 

Datoer for bestyrelsesmøder, konference og Generalforsamling 2021  

Datoerne er meddelt bestyrelsen i mail udsendt den 22-07-2020  Bilag 4  
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Louise Djernæs ville høre, om generalforsamlingerne fremover evt. kan 

afholdes samme dag. Bestyrelsen drøftede for og imod.   

Beslutning: Det blev besluttet, at politisk ledelse vil drøfte fremtidig 

                  afholdelse af fælles generalforsamlinger. Bestyrelsen tog  

                  mødedatoerne til efterretning.   

 

6) TR/AMR konferencen 15.- 16 september 2020  

Formanden orienterede om aflysning af konferencen. De tillidsvalgte 
er blevet orienteret. Der er ikke aftalt ny dato.  
 

Antal tilmeldte - Der var 85 tilmeldt konferencen.   

Program / indlægsholdere -ikke gennemgået / ikke aktuelt  

a) Orientering til bestyrelsen omkring brev vedr. organisering  Bilag 5  

Formanden gennemgik brevet. Den tillidsvalgte på arbejdspladsen kan 

udlevere brevet til sin nye kollega. Bestyrelsen synes det er en rigtig 

god ide. Dorthe Stokholm Olsen foreslog man måske skulle lægge en 

lille ting i kuverten sammen med brevet. Der var forslag om, at det er 

en bestemt person der er organisationsansvarlig i afdelingen ved 

henvendelser.  

 

Beslutning: Det blev besluttet at politisk ledelse vil drøfte forslaget.  

 

7) OK 2021          Bilag 6  

a) Fastsættelse af medlemsmøder  

Der var virtuelt medlemsmøde tirsdag den 01.09.2020 om OK 2021. 

Det vil være det eneste da vi ikke kan mødes i større sammenhænge 

endnu.  
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b) Afdelingens plan for arbejdet med indhentning af forslag fra medlemmerne 

Formanden orienterede: På FOA DK/Vendsyssel, kan alle medlemmer 

indsende ønsker til OK 2021. Sidste frist for indsendelse af ønsker er 

den 17. september 2020.   

 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der sendes sms, med link til  

                  hjemmesiden, ud til alle medlemmerne, med opfordring til  

                  at gå på hjemmesiden.   

 

8) Gensidig orientering  

a) A-kasse. Dorthe Stokholm Olsen orienterede om ledighedsprocenten 

der er 2,4%. 63 ledige i Hjørring 37 ledige i Brønderslev.   

 

b) Teams.  

Team TR ved formanden, der er igangsat flere grundkurser for 

tillidsvalgte. Bestyrelsen gennemgik afholdelse af de kommende 

møder. De afholdes, hvis forholdene tillader det på grund af Covid19.  

Der kommer en ny regional underviser som hedder Per Nissen.  

 

Team løn Anne Thøgersen: Der har været mange spørgsmål om 

udbetaling af indefrosne feriepenge. Der er stadigvæk en del 

spørgsmål der omhandler Covid19. Beredskabsaftale håndtering. 

Brønderslev Kommune aftale om Covid test, hvordan honoreres det, 

hvis det ikke foregår i arbejdstiden. Teamet kan godt mærke at de 

mangler en kollega/sektorformand.  

 

c) Sektorerne: Teknik og Service ved Svend Jensen er igang med 

lønforhandlinger med Hjørring kommune, det foregår over Teams. 

Lønforhandlingerne med Brønderslev Kommune er ikke startet op. Er 

igang med forhandling sammen med Lillian Andersen Hjørring 
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Kommune om forhåndsaftale på ældreområdet for serviceledere, der 

aftales møde i september måned  

Pædagogisk sektor Formanden orienterede om at kommunen har 

igangsat ny arbejdstidsaftale / arbejdstidsnorm på 4 uger indenfor 

daginstitutionsområdet.  Afdelingen og FTR har skrevet til alle 

medlemmerne indenfor området - hvad tænker de?. Ingen ønsker så 

kort en normperiode. FOA har aftalt møde med Hjørring Kommune 

vedr. normen.   

Social- og sundhedssektoren - ved Hanne Jensen sektoren har haft 

fysisk bestyrelsesmøde for første gang i meget lang tid. Sektoren er 

udfordret på fagligheden (sommerens TV udsendelser fra plejecentre i 

Midtjylland).  

Spørgsmål: er Social- og sundhedssektorens uddannelser gode nok, 

set ud fra de tv udsendelser der har været. Ja det mener sektoren. Der 

er mange udfordringer der spiller ind, bemanding, økonomi m.v.  

Sektoren har en stor opgave i at fastholde medlemmer indenfor 

området. Lønforhandlinger er i gang på alle områder. Dog ikke 

Hjørring Kommune, hvor der ikke forhandles i 2020 på SOSU-området.  

Der er mange spørgsmål indenfor ferieområdet.   

d) Bestyrelsesmedlemmer.  

Lene Svenningsen er i gang med et projekt i Brønderslev Kommune 

vedr. sygefravær på arbejdspladserne. SOSU-elever skal til at indgå 

100 procent i arbejdet på centrene.   

Louise Djernæs skal på budgetseminar indenfor Hjørring Kommune 

som hovedudvalgsmedlem  

Mette Panum Covid19 fylder en stor del på arbejdspladserne.  

e) Daglig ledelse.  

Den 11. september 2020 er der happening i Aalborg og  

Frederikshavn ”Stop 68 kampagnen” – bestyrelsen opfordres til 

at deltage.   
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28. september 2020 starter synlighedskampagne i 14 dage, om 

hvor vigtigt det er med tillidsrepræsentant på 

arbejdspladserne.  

Specielt henvender kampagnen sig til de 20 -40årige.  

Der kommer en løntjeks kampagne som tidligere på 

hospitalerne.   

Den lokale struktur i LO/FH er ikke på plads endnu. 

Pensionsudspillet om ret til tidlig tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet – godt modtaget i FOA.   

Forespørgsel fra FOA Aalborg om ændring af valgperioden for 

fællestillidsrepræsentanter i regionalt regi, skal der fremover 

afholdes 4 års valg – kommer som punkt til det næste 

regionsnetværksmøde.  

 

Orientering fra Lov og strukturudvalget i Hovedbestyrelses 

møde på baggrund af de 7 temaer vedtaget på kongressen, skal 

udvalget prøve at lave et forslag til ny struktur til næste 

Hovedbestyrelsesmøde i oktober.  

 

9) Gennemgang af referater  

a) HB: Ingen referat siden sidst    Bilag:   

b) HU Hjørring: 23-06-2020 Intet at bemærke    Bilag: 7  

c) HU Brønderslev:25-06-2020 Intet at bemærke    Bilag: 8  

d) HU Regionen: 24-06-2020 Intet at bemærke    Bilag: 9  

e) Servicesektoren: Ingen referat siden sidst    Bilag:   

f) Pædagogisk sektor: Ingen referat siden sidst    Bilag:  

g) Social- og sundhedssektor:  Ingen referat siden sidst  Bilag:  
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10) Lukket punkt  

 

11) Eventuelt  

Intet.  

Hanne Christensen afsluttede mødet, Formanden takkede for god ro og 

orden.  

 

 

Næste møde:   

  Mandag den 2. november 2020 afholdes på kontoret i Hjørring  

  

 

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


