
Referat 

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmode 28. maj 2021 

FIUSYS. nr. 9501-21-08-00 

Modet startede kl. 9.00, modet blev afsluttet med frokost kl. 12.00 

Modet blev afholdt pa hotel Viking, Saeby 

i forbindelse med afdelingskonferencen 2021 

Mode deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Maibritt Jensen MJ 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Lene E. Nielsen LN Mette Panum Andersen M PA 

Hanne Christensen HC Louise Djernaes LD 

Anne Thogersen AT Kristina Bredal KB 

Jesper Arenskov Larsen JAL Anette Seidler AS 

Anne Jette P. Rasmussen AIR Elsebeth Nielsen EN 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

Aase Dissing Povlsen AaP 

Afbud: Jette Rasmussen 

If. beslutning pa seneste afdelingsbestyrelsesmode deltager suppleanterne i 

bestyrelsesmoderne frem til naeste afdelingsgeneralforsamling 
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Dagsorden: 

1) Valg of modeleder. 

a) Indstilling: Lene Berendt 

b) Beslutning: Lene Berendt blev valgt 

2) Godkendelse of dagsorden: 

a) Indstilling: godkendelse of dagsordenen 

b) Beslutning: dagsordenen blev godkendt 

3) Godkendelse of referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmode 

• Referatet udsendes sammen med dagsordenen of hensyn til suppl. Bilag: 1 

a) Indstilling: godkendelse of referatet 

b) Beslutning: referatet blev godkendt. 

4) Okonomi 	 Bilag: 2 og 3 

4.1 	Budgetopfolgning 31-03-2021 samt ar til dato 
Formanden gennemgik budgetredegorelsen 
Periodens regnskab er 78.000 bedre end budget. Det skyldes bl.a. 
manglende afholdelse of aktiviteter for de tillidsvalgte. 
medlemstallet er siden 1. januar 2021 faidet med 62 medlemmer. 

a) Indstilling: DL indstiller at bestyrelsen tager redegorelsen og 

perioderegnskabet til efterretning. 

b) Beslutning: Perioderegnskabet og redegorelsen blev taget til 

efterretning. 

5) Bronderslev kontoret - Dannebrogsgade 

Daglig ledelse orienterer bestyrelsen om status i forhold til indflytning / 

overtagelse of lokalerne 
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a) Abnings dato 01-06-21 (rSdighed fra 21-05-21) 

b) Abningstider pA kontoret 

A-kassen har Sbent tirsdag og torsdage. 

Faglig afdeling har Sben tirsdag, onsdag og torsdage 

Bestyrelsen droftede den fremtidige bemanding of kontoret. 

6) Konferencedage for sektor- og afdelingsbestyrelser 

Sektorbestyrelsen i Social- og sundhedssektoren stiller forslag om, at der 

afholdes 2 konference dage for afdelings- og sektorbestyrelser, med henblik pa 

at drofte afdelingens politiske profil: 

- Forslaget lyder; 

Hvad vil vi vaere kendt pa, hvor ligger vi vores indsatsomrader, hvad skal vores markedsstrategi 

vaere, hvordan brugervi de sociale medier mv. 

Vi foreslar en temadag om foraret og en om efteraret forud for budgetforhandlingerne. 

Pa bestyrelsens vegne 

Hanne Christensen 

Sektorformand 

Hanne Christensen begrundede forslaget. 

Bestyrelsen aftalte, at punktet bliver taget med pS det naeste mode for 

politisk ledelse. 

7) Gensidig orientering 

a) A-kasse 

Dorthe Stokholm Olsen orienterede om forskellige undersogelser 

indenfor dagpengeomr5det. 

Lovforslag om efterlonsbidrag er vedtaget. Personer der pr. 1.januar 

2022 ikke har opn5et efterlonsalderen, kan vaelge at M udbetalt 

efterionsbidraget i forste halvir of 2022. 

Der er 97 ledighedsberorte pr. april 2021. Det vil sige en 

ledighedsprocent pci 2,6. 

b) Teams 

Team tillidsvalgte, Formanden: Afdelingen begynder at afholde fysiske 

kurser og arrangementer efter 1. august 2021. 
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Team arbejdsmarkedsforhold, Lene Berendt: Forlaengelse of aftale om 

udbetaling of sygedagpenge i forbindelse med Corona gaeldende indtil 

30. juni 2021, sS ingen vil overgS til jobafklaringsforlob. Der er et 

stort antal der soger seniorpension. De tillidsvaigte hjaelper med 

samtalerne om sygedagpenge pS arbejdspladserne. 

c) Sektorerne 

Servicesektoren, 7esper Larsen: Der er lavet Ionforhandlinger for 

husassistenterne og rengoringsteknikkerne. Ny forh5ndsaftale med 

regionen. PA omrAdet for Ambulancefolk er 3 FOA afd. i gang med 

Ionforhandlinger med regionen. 

Mette Panum orienterede om sygefravaeret pS regionshospitalet. 

Paedagogisk sektor, Lene Engelbrecht: Genera lforsamIingen i 

paedagogisk sektoren har vaeret udsat, og bliver forst afholdt til 

forciret. Orientering om hvor langt man er i forhold til vaccinering 

indenfor paedagogisk omrAde. 

Social- og sundhedssektoren, Hanne Christensen: FOA Ungdom og Pen 

Sam har k5ret Velfaerdens Talent 100, bl.a. et medlem of FOA 

Vendsyssel. 

Sektorerne orienterede om uddannelser indenfor de forskellige 

sektorer. 

d) Bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmerne debatterede rekruttering og fastholdelse ps 

arbejdspladserne. Rekrutteringsproblemer pS de forskellige 

arbejdspladser. Bl.a. arbejdsforhold og hvilke faggrupper der 

ansmttes bl.a. aeldreomr5det, samt kompetenceudvikling. 

e) Daglig ledelse 

Formanden orienterede om bemandingen og arbejdsopgaverne i 

administrativt team. Betjeningen of omstillingen fremover. 

8) Gennemgang of referater 

a) HB: 3. maj 2021 Intet at bemaerke 
	

Bilag 4 

b) HU Hjorring: 13. april 2021 Intet at bemaerke 
	

Bilag 5 



c) HU Bronderslev: 8. april 2021 Intet at bemaerke 	 Bilag 6 

d) HU Regionen: 8. april 2021 Intet at bemaerke 	 Bilag 7 

e) Servicesektoren: Intet siden sidst 9. december 2020 	 Bilag 

f) Paedagogisk sektor: Intet siden 24. marts 2021 	 Bilag 

g) Social- og sundhedssektor: Intet siden 12. januar 2021 	Bilag 

9) Lukket punkt 

10) Eventuelt 

Anne Thogersen orienterede om MED pjecer som de tillidsvalgte kan fci 

udleveret. 

Formanden konkluderede pS strukturdroftelserne fra 1. dagen, at 

bestyrelsen var enige om, at der skal ske forandring i forhold til 

faggruppelandsmoder. Der kunne godt ske noget nyt. Det blev et nej til 

centralisering. De tillidsvalgte skal knyttes mere til faggruppe-

landsmodet. 

Bestyrelsen var enige om at det kunne vaere en id6, at man tog noget 

fra de forskellige modeller til struktur, som kan komme til at virke 

lokalt for FOA Vendsyssel. 

FOA Vendsyssel nikker ja til, at der kan arbejdes videre mod en 

eventuel strukturkongres. Hovedbestyrelsen drofter det pA mode den 8. 

juni 2021. Hvor der vil vaere en vejledende afstemning, om fortsaettelse 

eller ej. 

Der er lavet et notat fra 1. dagens droftelser - som udsendes sammen med 

referatet til orientering. 
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Naeste mode: 29. juni 2021 kl. 09.00 - 15.00 

Der er afbud fra Elsebeth Nielsen til naeste mode 

Husk at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan deltage. 
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Lene Berendt 	 Mette Kabbeltved Pedersen 

Afdelingsnaestformand 	 referent 
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