FOA – FAG OG ARBEJDE

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN
SOSU. 4/2021
FIU 9501-21-08-07

BESTYRELSES REFERAT

Tirsdag d.15.juni 2021 kl.16.00 – 20.00
Mellemgade 12, 9800 Hjørring

Deltagere: FM Hanne Christensen, Louise Djernes, Lene Svenningsen, Jytte Graven, Karen Lund
Lassen, Elsebeth Nielsen, Mette Panum, Maybritt Pedersen, Malene Holland
Suppleanter: Anette Stenskrog, Nicoline Gram
Afbud: Malene Holland
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Valg af ordstyrer
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Budget & økonomi
Nyt fra bestyrelsen/ centrale sektor
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Referat:
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Valg af ordstyrer
LD
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Valg af referent
HC
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Budget & økonomi
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Indledning:
Medlemstallet i sektoren er pr.30.04.21 2027 medlemmer.
Et medlemsfald på 22 medlemmer
Vi har 187 elever, elever der er på hovedforløb elever på grundforløb indgår ikke i
opgørelsen
forventer en tilgang til sektoren ved næste opgørelsesperiode.
Pga. tekniske udfordringer, har sektoren ikke modtaget regnskab for sidste periode.

Konklusion:
Bestyrelsen undrer sigover afgangen, ud fra den betragtning at flere af dem jævnligt får
Nye kolleger overført til fra andre afdelinger, det kan skyldes at for det første er der rela
tivt mange der går fra til efterløn/pension, og de nye kommer ind på et skævt tidspunkt
Så de først vil fremgår af næste tælling.
Bilag:

5.

Nyt fra bestyrelsen/ centrale sektor
Afdelingsbestyrelsen tog godt imod forslaget om 2 konferencedage hvor bestyrelserne
Drøfter afdelingens politiske profil.
Brønderslev kommune har fået bevilliget puljemidler til at arbejde med at styrke kvalitet,
omsorg og nærvær på plejecentrene, bestyrelsen bedes tage en indledende drøftelse af
emnet der udspringer af et beslutningsforslag fremsendt af V, DF, NB og LA i forlængelse
af sagerne i Randers og Aarhus.
Mona Strib har i et krads interview langet ud efter DSR i forhold til Ok-forhandlingerne
Og den igangværende proces omkring lønreformen.
Den centrale sektor taler ihærdigt for at få tjenestenummer indenfor psykiatrien.

Konklusion:
NG anbefaler at vi kontakter Sune Rosdahl i forbindelse med vores konference, hun har
oplevet ham som en meget kompetent underviser på bestyrelseskonference:
Vi har efterfølgende aftalt at vi vil afvikle det d.4.5. november i Sæby hvis muligt.
Bestyrelsen efterlyser at de to dage for TR træf d.17.18. november.
Så de kan få det sat i kalenderen og søgt tjenestefri.
MP efterlyser materiale vedrørende opkvalificering af husassistenter i Regionen, der kan
være kolleger der gerne vil gå denne vej.
Generelt opleves det at der er stor mangel på medarbejdere og alle tænker kreativt for at
løse behovet, det er fra at elever aflyser ferie til at efterlønnere og pensionister trækker i
arbejdstøjet igen.
Man ser ind i en hård sommer både kommunalt men også regionalt. KLL fortæller at de u
fastansætter vikarer for at holde på dem, og det ser ud til virke.
I Brønderslev er et nyt projekt sat i værk ”Bestyrelser på plejecentre” LS sidder i
Styregruppen og HC er inviteret til at være med i referencegruppen. Et spændende projekt
med en økonomi på ca.5.mill.
Der er hele vejen rundt fokus på fravær det er for højt, det store spørgsmål er hvordan får
man det nedbragt.
NG fortæller at der er lavet psykisk APV, de har 7 langtidssyge deriblandt Amr, hun efterlyser
synlig ledelse.
HC oplyser at d.9.11 er der Fag dag for SOSU med Torben Holmand, bestyrelsen har sendt
brev til ham og Mona Strib med en opfordring til at sætte fokus på OK forhandlingerne.
Mona har haft en artikel i Altinget og har givet et positivt svar i forhold til vores eget blad.
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Evt.
God sommer

