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Referat  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde 11. februar 2021 

FIUSYS. nr. 9501-21-08-00 

Mødet startede kl. 9.00, og sluttede kl. 13.00  

Mødet blev afholdt Virtuelt over ”Teams” 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Aase Dissing Povlsen AaP 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Lene E. Nielsen LN Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Anne Thøgersen AT Jesper Arenskov Larsen JAL 

Anne Jette P. Rasmussen AJR Maibritt Jensen MJ 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

 

Afbud:  

Indkaldt:  

 

Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Lene Berendt 

b) Beslutning: Lene Berendt 
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2) Godkendelse af dagsorden: 

Anne Thøgersen gjorde opmærksom på, at dato på referat nævnt under pkt. 3 a) 

i dagsordenen er forkert. Den korrekte dato er 16-12-2020. Herefter blev 

dagsordenen godkendt. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde  

 

a) Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 15-12-2020  Bilag: 1 

Den korrekte afholdelsesdato er 16-12-2020, 

ellers intet at bemærke. 

 
b) Referat fra ekstraordinær generalforsamling 20-01-2020 Bilag: 2 og 3 

Intet at bemærke. 

 

4) Økonomi  

 
a) Foreløbigt Årsregnskab pr. 31-12-2020  Bilag: 4 og 5  

Formanden gennemgår det foreløbige årsregnskab med kommentarer. 

Der mangler faktura på daglønstab fra Havblik, som ikke er med i foreløbigt 

(Akut-)regnskab.  

Der var budgetteret med et underskud på 81.438. Det foreløbige regnskab 

viser et overskud på 148.424. Det skyldes bl.a. at der ikke blev udbetalt løn til 

1 sektorformand der først blev valgt sidst på året 2020, samt en ansat der 

stoppede oktober 2020, samt manglende indtægt ved udlejning til AOF 

(COVID). Der har også været nedgang i kontingent på grund af 80 mistede 

fuldtidsbetalende medlemmer. 

Det giver et foreløbigt resultat på 148.424. 

Der er ca. 1 million kr. i overskud på kontoen for akutmidler grundet 

manglende afholdelse af kurser i 2020. Beløbet overføres til afholdelse af 

kurser i 2021. 

Louise Djernæs ville høre om hvad udgiften til Falck abonnement indeholder. 

Formanden fortalte at det drejer sig om brandudstyr på kontorerne i 

Brønderslev og Hjørring. Et manglende brandkursus for personalet, der skal 
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afholdes hvert 2. år, og som ikke er afholdt i 2020 grundet Coronavirus. 

Varmeudgiften er steget markant. Skyldes formentligt ny bogføringsmåde. 

Formanden følger op på dette. Og melder tilbage. 

Der er 2648 fuldtidsbetalende medlemmer pr. 31. december 2020. Sektor og 

seniorklubbernes regnskab pr 31.12.2020. udviser et mindre forbrug på 

370.000, som er tilbageført til afdelingen  

 

b) Indstilling: DL indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til  

                 efterretning 

c) Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabsaflæggelsen til efterretning. 

 

5) Grønnegade 15, 9700 Brønderslev – status på hussalg, 

overtagelsesdato og fremtidigt lejemål 

a) DL orienterer – herunder fraflytning af Grønnegade  

Formanden orienterede om at købskontrakten er underskrevet den 

10.02.2021, AOF overtager huset pr. 01.03.2021. FOA er begyndt at mærke 

og pakke udstyr ned og sende det til opbevaring hos flyttefirma. Bestyrelsen 

fik forevist en tegning af det lejemål som man ønsker at overtage. Det drejer 

sig om nye lokaler på 156 m2 Dannebrogsgade 19 st. (gl. lægeklinik) i 

Brønderslev. 

Bestyrelsen debatterede de forskellige ændringer, og hvilken betydning det får 

i forbindelse med flytning af kontoret fra Grønnegade i Brønderslev. 

 

6) OK 21  

a) Status på forhandlingerne  

Formanden orienterede. Der er senest indgået et forlig på Statens område, 

med en ramme for lønudvikling på 4,42 procent. Der lægges nu ud til 

forhandling af rammer for KL og Regionerne. Der er positive tanker om 

arbejdstidsregler og arbejdstid. Regionen har et stort ønske om at 

sammenskrive serviceoverenskomsterne (fra 5 til 1). Der er på statens 

område indgået forlig om minipension. Sektorformændene for pædagogisk 

sektor og Social og sundhedssektoren står stand Bay for indkaldelse til 

forhandlinger. Det vil ske hen over weekenden. Kost og servicesektoren har 
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ikke hørt noget om forhandlingerne endnu, der afventes. Maibritt Jensen 

havde hørt at 6. ferieuge er i spil. Kan den splittes op (statens forlig) 

Formanden bemærkede at han ikke havde hørt om, at 6 ferieuge ikke stadigt 

er intakt. 

Nyt er at det er aftalt at der fremover er 2 seniordage. Der er ikke aftalt noget 

i forhold til ”frit valg” (løn-pension – fridage) man kan enten få fridag eller 

pensionsindbetaling. 

Følg med på FOA’s Facebook side, der vil der blive orienterede om 

overenskomsterne.  

b)  formanden orienterede om de områder afdelingen havde udpeget hvis 

der bliver konflikt.  

Afdelingen har meldt ind til forbundet, hvilke arbejdspladser som er udpeget.   

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
7) Afdelingsgeneralforsamling – foreløbigt aftalt til den 23-03-2021 

 

a) Ny dato hvis fysisk gen.? DL ønsker bestyrelsen drøfter om vi skal 

udsætte generalforsamlingen. 

Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen den 23-03-2021. 

Flyttes hertil 

Formanden foreslog den 21. april 2021 som ny afholdelsesdato, eller når vi 

kan mødes fysisk. – Mere herom senere. 

 

8) Kollektiv sundhedsordning i Pen – Sam  

a) Formanden orienterer om nyt tilbud til Pensionsordningens 

medlemmer 

Kollektiv sundhedsordning i Pen Sam Pension. Vedtaget i alle 4 

forbrugergrupper (PÆD, SOSU, KOST, SER). Ordningen træder i kraft ultimo 

2021 i forbindelse med implementering af nyt it-system. Anne Thøgersen 

fortalte, at det har vært et kæmpe ønske i overenskomstforhandlingerne for 

pædagogisk sektor og Social- og sundhedssektoren. Lene Berendt orienterede, 

at det er vigtigt, der sørges for at der er bevilling fra Pen Sam, inden 
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behandlinger af medlemmerne sættes i gang. De enkelte medlemmer 

orienteres fra Pen Sam inden aftalen træder i kraft.  

Punktet taget til orientering.  

 

9) FH møder vedrørende kommuneudvalg / Regionsudvalg afholdt den: 

a) FH Brønderslev 25-01-21 

b) FH Hjørring 26-01-21 

c) FH Region Nordjylland 28-01-21 

- Formanden og næstformanden orienterer om opstartsmøderne 

Lene Berendt 01.01.2021 blev LO sektioner nedlagt og FH Nordjylland blev 

oprettet.  

FH Brønderslev har haft stiftende møde mandag 08.01.2021.  

Per Kjeldsen afd. formand 3F Brønderslev, blev valgt som formand. 

Stiftende møde FH Hjørring mandag 15.01.2021, der er ikke noget navn på 

formand endnu. Tirsdag den 16.01.2021 var der stiftende møde for FH 

Regionen. 

Bestyrelsen debatterede om der var nogen fra FOA Vendsyssel, der var 

interesseret i at opstille som formand for FH Hjørring. Der blev ikke 

tilkendegivet nogen. 

 - Orienteringen taget til efterretning. 

 

10) TR / AMR ”pakke” (Nytårsparolen) 

a) LB orienterer  

TR-konferencen blev aflyst i 2020. Der skulle afholdes virtuelt arrangement, 

som også blev aflyst. Nu er man ved at arrangere et nyt arrangement virtuelt i 

uge 11, Inden mødet skal TR/AMR afhente en pose i FOA. Mødet vil starte med 

orientering til TR/AMR bl.a. om nedlæggelsen af Tillidszonen, og oprettelse af 

ny TR-side på FOA’s hjemmeside. 

Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at der udleveres net med gave i, 

(de er allerede pakket og klar til udlevering), og efterfølgende indkaldes til et 

TR/AMR møde. 
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Flere gav udtryk for at ”banko” ikke var en god idé på dette tidspunkt – 

hvorfor dette tages ud. 

 

11) Forslag til arrangementer for medlemmerne i 2021 

a) Giv et par bud på arrangementer for medlemmerne, så vil PL 

undersøge og melde tilbage på kommende bestyrelsesmøde 

Formanden orienterede om hvorfor pkt. er på. FOA har måttet aflyse, de 

arrangementer der var planlagt i 2020. Man kan bl.a. udlevere T-shirt, til 

medlemmerne, hvis der er motionsløb, f.eks. ”Stafet for livet”, de ønsker at 

deltage i. Der kan afholdes virtuelle møder med foredragsholdere. Der kan 

gives tilskud til køb af billetter til f.eks. sommerspillet. 

 

12) Gensidig orientering 

a) A-kasse.  

Dorthe Stokholm orienterede om Covid 19 pauser i dagpengesystemet, som er 

forlænget til og med 30. april 2021, så forbruger de ledige ikke af 

dagpengeretten, men vil stadigvæk skulle stå til rådighed og søge job i 

perioden. FOA Jobmatch på landsplan er der fundet job til 362 medlemmer. Af 

171 stillinger er de 101 faste stillinger.  

Hjørring:  12 ledigmeldte SSA’ere, heraf har de 6 afløsertimer. 

 23 ledigmeldte SSH’ere, heraf har de 11 afløsertimer. 

Brønderslev: 3 ledigmeldte SSA’ere, heraf har 2 afløsertimer. 

 16 ledigmeldte SSH’ere, heraf har 11 afløsertimer. 

Så, FOA har reelt kun 24 indenfor området, som ingen arbejdstimer har. Af 

disse kan der sagtens være flere, som ikke kan arbejde indenfor området. 

Det kan være en af grundene til at det kan være svært for arbejdspladserne at 

rekruttere ledige til manglende stillinger. 

AOF aftale om jobcafe, som foregår på FOA Hjørrings kontor hver torsdag 

stopper. AOF har meddelt, for at det skal kunne køre økonomisk, så skal der 

være minimum 10 deltagere hver gang, og det er der ikke. 

FOA vil selv lave et FOA tilbud med en jobcafe, hvor faglig og a-kassen i 
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fællesskab kan hjælpe medlemmerne med ansøgninger og it-hjælp. Der er 

oprettet en planlægningsgruppe. Det gælder ikke kun de ledige, men også 

medlemmer der er syge og medlemmer der er i arbejde. Der er aftalt 

planlægningsmøde i gruppen i april måned. 

 

Aase Povlsen ville høre hvorfor det ikke altid er til at få ledige til 

ansættelserne. En af grundene kan være, at det er aften- og nattevagter, og 

det kan være en udfordring at få ledige til disse stillinger.  

 

b) Teams. 

Team løn og ansættelse: udmøntning af de aftaler de har lavet, bl.a. Covid-19 

aftaler, forståelse af aftalerne. Team tillidsvalgte: FTR linjeuddannelsen er 

sendt ud. Der skal ske gennemgang af TR og AMR aftaler, er de udløbet. Der 

skal arrangeres møder med nye TR der skal have lavet TR aftaler. Der er 

udsendt mail om uddannelser til TR. Er godt i gang med udarbejdelse af 

uddannelser for tillidsvalgte. Forbundet har udmeldt, at online kurser forgår til 

og med 27. juni 2021. Tillidsvalgte kan låne PC i afdelingen, til virtuelle 

kurser, hvis det er nødvendigt. Team arbejdsmarkedsforhold: Forlængelse af 

syge dagpengeperiode sker kun en måned ad gangen. Nogen af medlemmerne 

mangler praktik i forhold til afklaring. Der er kun 3 i teamet da en 

medarbejder er flyttet over i team TR. Der indkaldes til flere sygesamtaler på 

arbejdspladserne. Der hvor jobcentret er med, foregår det på teams. Der er 

en del medlemmer der bliver ramt af Covid-19. Team administration: De 

ansatte arbejder hjemmefra hvis det er hensigtsmæssigt.  

c) Sektorerne 

Servicesektoren: generalforsamlingen udsættes til efter sommerferien, så den 

kan afholde fysisk. Der afholdes møde med ambulancefolk i 2021. 

Forhåndsaftale for teknisk service medarbejder i Hjørring Kommune skal 

forhandles.  

Pædagogisk sektor: har også udsat deres generalforsamling, indtil den kan 

afholdes fysisk. Mangler at holde bestyrelsesmøder, skal holde et virtuelt. 

Skriver om PAU uddannelsen der er 2 gange årligt. Håber der kommer nogen 

på uddannelsen. Det handler meget om Covid-19. Social- og 

sundhedssektoren: afholder virtuel generalforsamling den 15.03.2021, fordi 



254 

 

der bl.a. er valg til formandsposten, og godkendelse af valg fra 2020. Der er 

primært arbejde med covid-19, aftaler med Kommunen og Regionen. Det ser 

ikke ud til, at der kan laves aftale med Hjørring Kommune om merarbejde, 

aftalen udløber i marts måned 2021, og skal genforhandles. Social- og 

sundhedseleverne kan FOA kun mødes med virtuelt, da vi ikke kan komme ud 

på skolerne. Arbejdsmiljøet på arbejdspladserne er ikke så godt i øjeblikket, 

Det kan skyldes Covid-19 situationen. Det kan også give problem for elever 

med hensyn til at skifte praktiksteder  

d) Bestyrelsesmedlemmer: 

Lene Svenningsen: Det er meningen at eleverne skal indgå i normeringen på 

plejecenterdelen, men der er ikke fundet en afklaring endnu. Louise Djernæs: 

Det fylder meget med testning 2 gange om ugen, og kviktest hver dag. Aase 

Povlsen: synes arbejdsmiljøet er meget presset. Mette Panum Andersen: Der 

er travlt på Regionshospitalet med Covid-19. Pandemiafsnittet kører 

stadigvæk. Det fylder meget med testning og vaccination. Alle er ved at være 

kørt trætte i forbindelse med Covid-19. 

 

e) Daglig ledelse. 

Formanden gennemgik udmeldelsen fra forbundet om afvikling af 

lærings og møder fysisk, som først sker efter den 27. juni 2021.  

Forbundet har modtaget tilbud til aftale med forsikringsselskab, 

omkring Rådgiveransvar (forsikring). Afdelingen har endnu ikke set 

noget på skrift, da det først skal behandles i Hovedbestyrelsen.  

Materiale sendes ud til de tillidsvalgte vedr. tidlig pension. 

Fra 01.03.2021 er der kun ét FOA-kontor på grund af flytningen fra 

Grønnegade, Brønderslev til nyt kontor. Bestyrelsesmødet den 

09.03.2021 aflyses. Mange af HB-møderne afholdes digitalt. Husk at 

medlemmer der meldes ind i FOA eller flytte fra anden fagforening til 

FOA, i forbindelse med en evt. konflikt, skal huske at melde sig ud af 

gammel fagforening, når de er blevet medlem af FOA. Det sker ikke 

automatisk. 
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13) Gennemgang af referater 

a) HB: 04.01.2021 

Der arbejdes videre med afholdelse af Strukturkongres  Bilag 6 

bestyrelsen holdes orienteret.  

b) HU Hjørring: Intet siden 17-11-2020  Bilag  

c) HU Brønderslev: 11.12.2020 Lene Svenningsen  Bilag 7 

orienterede om tygepolitik, seniorpolitik 

d) HU Regionen: 17.12.2020 Intet at bemærke  Bilag 8 

e) Servicesektoren: Intet siden 27-08-2020  Bilag  

f) Pædagogisk sektor: Intet siden 26.11.2020  Bilag  

g) Social- og sundhedssektor: 12.01.2021 Intet at bemærke Bilag 9 

 

14) Lukket punkt 

 

15) Eventuelt 

Intet at bemærke.  

Lene Berendt afsluttede mødet og takkede bestyrelsen.  

 

 

Næste møde:  

12. april 2021 i Hjørring 

 

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

 

_____________________  ______________________ 

Lene Berendt   Mette Kabbeltved Pedersen 

Dirigent    referent 


