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REFERAT  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. August 2021 

FIUSYS. nr. 9501-21-08-00 

 

Mødet startede kl. 9.00, mødet sluttede kl. 14.45 

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Hjørring 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Maibritt Jensen MJ 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Lene E. Nielsen LN Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Anne Thøgersen AT Kristina Bredal KB 

Jesper Arenskov Larsen JAL Anette Seidler AS 

Anne Jette P. Rasmussen AJR Elsebeth Nielsen EN 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

Aase Dissing Povlsen AaP  

 

Afbud: Majbritt Jensen, Elsebeth Nielsen, Lene Svenningsen, Lone Jensen og 

           Dorthe Stokholm Olsen, Kristina Bredal barn syg 
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Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder 

a) Indstilling: DL Indstiller Lene E. Nielsen 

b) Beslutning: Lene E. Nielsen blev valgt. 

 

2) Godkendelse af dagsorden: 

a) Indstilling: godkendelse af dagsorden 

b) Beslutning: dagsordenen blev godkendt. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 29-06-2021 

Referat blev godkendt. 

 

4) Økonomi   

 
4.1 Budgetopfølgning pr. 30-06-2021   Bilag: 1 og 2 

Formanden gennemgik budgetopfølgningen pr. 30-06-21, samt år til dato – med 

kommentarer. Budgettet viste et overskud på 260.521,- Det skyldes bl.a. større 

kontingentindtægt i forbindelse med tilgang af medlemmer, samt færre lønudgifter 

p.g.a ubesat stilling, samt øgede indtægter af sygedp. refusioner.  

Anne Thøgersen orienterede om det arbejde man gør i team løn- og ansættelse for 

at hverve flere medlemmer. 

 
a) Indstilling: DL indstiller til at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til 

efterretning 

b) Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 

 

4.2 Budgetopfølgning – AKUT midlerne   Bilag: 3 

Formanden gennemgår budgetopfølgningen pr. 30-06-21, samt år til dato – med 

kommentarer 
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a) Indstilling: DL indstiller til at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til 

efterretning 

b) Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgning – AKUT midler til 

efterretning. 

 

4.3 Ophør af Abonnement – jf. generalforsamlingsbeslutning vedr. annoncering 

Formanden informerer: Der annonceres ikke længere i ugeaviserne, ved 

indkaldelse til generalforsamlinger ifølge generalforsamlingsbestemmelse. 

Fremover udsendes indkaldelser til generalforsamlingerne på mail/sms samt ved 

opslag på FOAs hjemmeside, og Facebook. 

 

4.4 Budget 2022 – til behandling og vedtagelse på oktober mødet 

Formanden orienterede om, at DL har modtaget udkast til budget 2022. Det vil 

blive behandlet på oktober mødet. 

 

5) Personalesituationen / Nye kolleger i afdelingen  

a) Formanden / Næstformanden informerer om nyansættelser i faglig afdeling 

Ny medarbejder Mette Guldbæk-Olsen ansat 1. august 2021 til team 

arbejdsmarkedsforhold. Ny medarbejder ansat pr. 1. september 2021 til team 

administration. 

 

6) TR Uddannelse / kurser / konference  

- Ny ”form” for Grunduddannelse (Virtuelt – fysisk fremmøde) 

Formanden informerede om forsøg på virtuelt grunduddannelse. Det Bygges op i 

moduler, hvor man møder op fysisk til første modul, så man lærer hinanden at 

kende. Det kaldes hybrid uddannelse. Fremtidige moduler bliver afholdt som en 

vekselvirkning af fysisk fremmøde og virtuelt. Man kan låne udstyr hos FOA. Der 

evalueres herefter, om det er en fremtidig uddannelsesmåde.  

Bestyrelsen gav udtryk for, at ikke alle kan tage en uddannelse virtuelt. 

Der var bekymring for, at det ikke er for alle, der så kan tage en 
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grunduddannelse – hvis en del er virtuelt. FOA vil følge op på afholdelse af 

virtuelle kurser. FOA skal samtidig være opmærksom på at en hel dag på virtuelt 

kursus, kan være anstrengende. Der var en bekymring for hvornår man deltager 

i de virtuelle kurser.  

Vil man også gøre det hvis man har barn syg, eller skal arbejde samtidig. Der 

skal huskes på relationer og netværk, som er en vigtig del af deltagelse i 

forbindelse med kurserne. 

 

-  MED projekt FOA Vendsyssel / FOA Frederikshavn – færdigt 

Anne Thøgersen orienterede om projektet, der bestod af 4 workshop som er 

afsluttet. Det har været rigtig godt, der overvejes en 5. workshop hvor der 

samles op på de redskaber der blev givet på de andre workshops. Blandt andet 

styrke repræsentanterne i MED, hvordan fungere det, hvor kan man hente hjælp 

m.m.  

- Status tilmeldinger til TR / AMR Konferencen 17.- 18. november 2021 

Der er 30 deltagere tilmeldt d.d. Programmet er ikke færdigt endnu. Der 

udsendes reminder om tilmelding. Der er 4 arbejdspladser hvor der skal være 

valg til TR/AMR, der kan derfor ske ændringer på deltagerlisten. 

 

7) Gensidig orientering 

a) A-kasse: Formanden orienterede om ny leje aftale på Brønderslev kontoret med 

A-kassen. Hvordan kan FOA formidle ud til elever, at de skal huske at 

orienterede A-kassen, hvis de har indtægt ud over deres elevløn. Det har 

nemlig stor indflydelse på det kontingent de betaler. 

b) Teams: Team Løn- og ansættelse har ikke så mange afskedigelser for tiden, 

men mange andre opgaver indenfor området. 

 

Team Arbejdsmarkedsforhold: Jobcentrene er igen åbne, så der er mange 

samtaler der bliver afholdt fysik. Der er mange opsigelser på dem der har 

været syge af covid19. Forbundet opfordrer til at de anmeldes som 

arbejdsskade – samt at afdelingen giver forbundet besked, hvis vi modtager en 

opsigelse der er begrundet i senfølgeskader i forbindelse med covid19, som du 

har pådraget dig på dit arbejde. 
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Der har været rigtig mange forespørgsler på seniorpension og tidlig pension 

(ARNE pension). Medlemmerne skal henvende sig til Udbetaling Danmark ved 

tidlig pension, sagsbehandlingstiden kan være helt op til 6 måneder. Det giver 

mange henvendelser fra medlemmerne. 

Team TR og team administration: Orienteret under pkt. 5 og 6. 

 

c) Sektorerne Social- og sundhedssektoren: Hanne Christensen orienterede om 

en travl hverdag i sektoren, Blandt andet med mange møder og kurser. 

Pædagogisk sektor: Hos Lene Engelbrecht det handler meget om fastholdelse 

og rekruttering. I forbindelse med Kommunalvalg vil sektoren deltage i 

vælgermøderne rundt omkring, og vise at FOA er til stede.  

Servicesektoren: Jesper Arenskov Larsen der skal laves aftale for 

ambulancefolk, FOA har kontaktet regionen for at få gang i forhandlingerne. 

Aftale vedr. falckreddernes pensionsforhold. I Brønderslev kommune skal der 

vælges 1 AMR for Brønderslev Øst og 1 for Vest. 

d) Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne orienterede fra de forskellige 

arbejdspladser, bl.a. mangel på arbejdskraft, det er svært at rekruttere 

personale til de ledige stillinger. Der er en del udfordringer på 

arbejdsmiljøområdet. Sygeplejerskernes strejke har indflydelse på FOAs 

områder. Der er flere voldelige hændelser indenfor psykiatrien.  

e) Daglig ledelse. 

Formanden orienterede om at forbundet har tegnet rådgiveransvarsforsikring 

gældende fra 23.03.2021.  

Hvordan kan FOA sikre sig, at medlemmerne er organiseret det rigtige sted, i 

forhold til det arbejdsområde de arbejder under.  

PENSAM er belastet økonomisk med hensyn til udbetaling af seniorpension i 

forhold til de indbetalinger medlemmerne kommer med.  

Der laves en medlemstilfredshedsundersøgelse i 2022. Ledelsen vil udarbejde 

spørgsmålene.  

Den kommende kongres bliver udvidet til 4 dage, den afholdes 1. kvartal 2023 

f) Nyt tema 

De fire kongrespunkter – behandles på det kommende bestyrelsesmøde 
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8) Gennemgang af referater 

a) HB: 14.07.2021 Intet at bemærke.  Bilag: 4 

b) HU Hjørring: Ingen siden 15.06.2021  Bilag  

c) HU Brønderslev: 30.06.2021 Intet at bemærke.  Bilag: 5 

d) HU Regionen: 24.06.2021 Intet at bemærke.  Bilag: 6  

e) Servicesektoren: 24.06.2021 Intet at bemærke   Bilag: 7 

f) Pædagogisk sektor: Ingen siden 03.06.2021  Bilag  

g) Social- og sundhedssektor: Ingen siden 15.06.2021  Bilag  

 

9) Lukket punkt 

 

10) Eventuelt 

 

 

Næste møde:  

11. oktober 2021 

 

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

 


