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Valg af ordstyrer
Maybrit Pedersen
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Valg af referent
Louise Djernes
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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Budget & økonomi
Indledning:
Medlemstallet i sektoren er pr.30.9 -21 2029 medlemmer. Et fald på 17 fra sidste
Opgørelse.
Vi har 200 elever, elever der er på hovedforløb elever på grundforløb indgår ikke i
Opgørelsen.
Konklusion:
Der er kommet en ansøgning fra elever på rengøringsteknikker uddannelsen om et tilskud til
en studietur. Dette efterkommes for dem, der er medlem af FOA.
Der har været lidt drøftelser omkring om efterlønnere og pensionister skal have mulighed
for at deltage i ex juleturen. Dette har medført at vi skal have en drøftelse af hvad gør vi i
afdelingen for vores efterlønnere, da de ikke kan være med i seniorklubben. Dette er en
gruppe som vi skal have fokus på.
Ønsket om en sektorbestyrelseskonference på tværs af de 3 sektorer er fortsat et stort
ønske fra bestyrelsen.
Bestyrelsen er positive og spændte på den opgave, der kommer med det nye omkring
lønindplaceringen fremover, dog er bestyrelsen bekymret for den store opgave der kommer
til at ligge i afdelingen, og om der er ressourcer nok til dette.

Bilag:
Bilag for sektorens økonomi.
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Regional konference om det forpligtende samarbejde
De fire FOA-afdelinger i Nordjylland afholder seminar d.16.17 december. Formålet er at¨
få drøftet rammerne for det forpligtende samarbejde, er vi stadig på rette kurs, er der

brug for at justerer på de aftaler vi har.
bestyrelsen bedes drøfte programmet og give ind put til hvordan de ser samarbejdet
kan udvikles og styrkes.
Konklusion:
Regionsnetværksmøderne har gennem årene fået mindre tilslutning end fra starten. Der
er 2 møder om året. Fra specialsektoren er meldingen at disse møder ikke giver det store.
Der er et ønske om at AMR kan inviteres med ind på tr netværksmøderne nogle gange om året, det
vil give god mening.
Der er et ønske om at der fortsat kan laves aftaler lokalt for et enkelt ex. Et regionshospital.
Der er en udfordring i at afdelingerne er suveræne, det gør at det kan være svært at være FTR for
alle FOA-afdelingerne, nogle steder må man noget og ikke det samme i andre afdelinger.
Et forpligtigende samarbejde på det kommunale område kan vi i bestyrelsen ikke se er en formel
mulighed, men man bør i det forpligtende samarbejde kunne drøfte holdninger til f.eks. peers,
inspirationsansættelser mv
Bilag:
Program til seminar
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Status på Kommune og Region v/ bestyrelsen
På Solsiden er der ved at blive indført et nyt dokumentationssystem. Der skal ske
nyansættelse af afdelingsleder.
I Brønderslev er der indkaldt til ekstraordinært HU omhandlende problematikken i
forhold til tiltag ved covid, som f.eks. at vise Corona pas. kan ledelsen kræve at medarbejderne viser
Corona pas?
I Hjørring er der ved at blive etableret et særligt tilbud for 3 borgere med demens og en
psykiatrisk overbygning.
RHN
Der har været afholdt fag dag for SSA i Vrå, og det var en inspirerende og god dag, hvor der blev sat
fokus på den faglighed de kan byde ind med, og hvor ledelsen fik nyt med hjem til
gennemtænkning,
Der blev peget på opgaveglidning og elev håndtering, hvilket kan være udfordret ikke mindst set i
lyset af at Regionen ikke optager elever mere, men stiller praktikker til rådighed.
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