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BESTYRELSESMØDE   

 

Tirsdag d.14. december 2021 kl.16.00-20.00 
Mellemgade 12. 9800 Hjørring    



 

 

 

1 Valg af ordstyrer 

 Mette P 

 

   2            Valg af referent 

 Maybritt P 

 

     3            Godkendelse af dagsorden 

   Godkendt 

   4 Budget & økonomi 

  

       Indledning:  

       Medlemstallet i sektoren er pr.31.10 -21  2033 medlemmer. En stigning p 4 fra sidste 

       opgørelse.     

       Vi har 192 elever, elever der er på hovedforløb elever på grundforløb indgår ikke i       

       opgørelsen.        

       Sektoren kan forhåbentligt se ind i et forår med mere aktivitet, hvis vi kan holde Covid  

       nede. 

       Den sidste tur til den Gl. by i Aarhus måtte desværre aflyses på grund af vintervejr, men 

       Der har været god tilslutning til begge ture 

 

       Konklusion:   

                     Der har været god tilslutning til turene, ærgerligt at den sidste tur måtte aflyses, men  

                     De indkøbte rundstykker blev afleveret til de udekørende i hjemmeplejen. 

                       

                     Vejleder træf: rigtig gode tilbage meldinger fra de ledelsesrepræsentanter der har 

                     deltaget, aftaler at vi undersøger om vi kan få de samme oplægsholdere til at komme 

                     til et kvartalsmøde hvor vi inviterer vejledere.  

 

        

       Bilag:    

       Bilag for sektorens økonomi eftersendes,  

 

 

   

6. Status på Kommune og Region v/ bestyrelsen  

 

                     Regeringen har landet en Corona-vinterpakke for at forhindre kollaps på sundheds- 

                      Området. 1 milliard kroner skal fordeles, de afsættes på tværes af faggrupperne 

                      Der pågår lige nu indledende forhandlinger, idet der er en forventning om at 

                      Aftalerne og fordelingerne iblandt regionerne og de forskellige matrikler er på plads  

                      til 1.1.2022   

                      status uddybes på mødet. 

                      Procedureaftaler er ved at være på plads i kommunerne, og regionalt er der opstartet 

                      Lokale lønforhandlinger 



 

 Drøftelse/beslutning om politiske kaffemøder for de nye udvalg der tiltræder 1.1.22                     

 

                    Konklusion: 

i. Mette P orienterer om status indtil nu. 

ii. Det er i opstartsfasen, forhandlinger starter op på torsdag med de faglige  

organisationer og regionen. 

Derudover forhandles der beredskabsplan og FES aftale. 

 

Kommunalt har vi fokus på procedureaftaler og den aktuelle situation 

omkring det manglende personale, det er jo et problem båd e regionalt og 

kommunalt. Rekruttering og fastholdelse er vores store udfordring, men 

problemet er at ingen af kommunerne har givet udtryk for at de vil tilføre 

midler til området  

Der har været afholdt møde med Hjørring kommune vedrørende inspirations 

ansættelser altså unge imellem 14-17 år. 

Beskæftigelsesministeren har netop meldt ud at ferie der ikke kan nå at blive 

afviklet kan overføres til næste år, det har været en stor udfordring at afvikle 

ferie blandt andet pga. personalemangel hen over sommeren.  

   

iii. Jytte - Kommunen her ansætter vi alle de SSAer der søger. Vi har stor 

sygdom. 

iv. Lene – der har været et sted hvor der har været tilsyn, vi har en leder der er 

sygemeldt. 

v. Annette –  

vi. Karen - Der skal arbejdes i små bitte teams, der laves nye arbejdsplaner, så 

man ikke skal arbejde så mange weekender. 

vii. Elsebeth – Der har været noget omrokering på ledelsen, pga. en ledelse er 

stoppet. 

viii. Louise – Dem i sundhed/ældre/handicap får julegaver i år. Der er besluttet at 

når personale er mindre en 1 meter fra borgerne skal bære værnemidler. Der 

er indkaldt til lokal løns forhandling.  

ix. Maybritt – Vi har afsluttet lokalløn, på Solsiden opslås der en afd. Leder 

stilling i det nye år. 

x.                   Jytte - Kommunen her ansætter vi alle de SSAer 

der søger. Vi har stor sygdom. 

xi. Lene – der har været et sted hvor der har været tilsyn, vi har en leder der er 

sygemeldt. 

xii. Annette –  

xiii. Karen - Der skal arbejdes i små bitte teams, der laves nye arbejdsplaner, så 

man ikke skal arbejde så mange weekender. 

xiv. Elsebeth – Der har været noget omrokering på ledelsen, pga. en ledelse er 

stoppet. 

xv. Louise – Dem i sundhed/ældre/handicap får julegaver i år. Der er besluttet at 

når personale er mindre en 1 meter fra borgerne skal bære værnemidler. Der 

er indkaldt til lokal løns forhandling.  



xvi. Maybritt – Vi har afsluttet lokalløn, på solsiden opslås der en afd. Leder 

stilling i det nye år. 

 

                     

                    Bilag:  

                     

                         

              

                   

 

7. Evt. 

       Intet til referat. 

                     

                     

 

 

                     

 

                  Glædelig Jul & Godt Nytår                    

 

 

      

 

 
 

 

 

 

  



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                 

                

      

 

                   

  

 

 

 

                    

 

                     

                      

 

     

                      

     

                 

 

 

      

               

               

 

 

                          

       

 

               

 

        

 

                          

 


