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REFERAT  
 

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021 
 
Dato: 09.11.2017 kl. 8:30 
Sted: FOA Nordsjælland, mødelokale I 
Arkivsag: 17/133445 
  
Tilstede:  Lene Lindberg, Rie Hestehave, Ann-Mari Simonsen, Ingrid L Traczyk Thrane, 

Jens Nybo Rasmussen, Kim Walther Andreasen, Peter Spanggaard Gadving, 
Susanne Nielsen,   

  
Fremmødte 
suppleanter: 

 

  
Ikke tilstede:  Tatiana V. Skov, Merete Kragh, Steen Andersen, Maria Melchiorsen, Anita 

Gudmundsson, Vinni Jakobsen, Margit Koch, Susanne Madsen 
  
Andre:  
  
Referent: Ann Hansen  
  
Dirigent: Ann-Mari Simonsen 
  
 
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Formalia 

41/17 17/277714-1 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 3 

42/17 17/277714-2 Godkendelse af dagsorden v. dirigent/mødeleder  3 

43/17 17/277714-3 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. september 
2017 v. dirigent / mødeleder 

4 

Til behandling 

44/17 17/277714-4 Pædagogisk sektors lønpolitik v. Rie Hestehave  5 

45/17 17/277714-5 Ungdomsarbejde - kommissorium v. Rie Hestehave 5 

46/17 
17/277714-
16 

Bor FOA Nordsjælland det rigtige sted v. Rie Hestehave & Lene 
Lindberg 

6 
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47/17 17/277714-6 Årsplan for arbejdet det kommende år v. Lene Lindberg 7 

Faste punkter 

48/17 17/277714-7 Orientering fra Hovedbestyrelsen  9 

49/17 17/277714-8 TR version 2 9 

50/17 17/277714-9 Medlemsorganisering 10 

51/17 
17/277714-
10 

Status OK forhandlinger 11 

52/17 
17/277714-
11 

Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder 12 

53/17 
17/277714-
12 

Orientering fra sektorerne  12 

54/17 
17/277714-
13 

Eventuelt 13 

55/17 
17/277714-
14 

Evaluering af dagens bestyrelsesmøde 13 

56/17 
17/277714-
15 

Dagsorden - 360 emeeting - teknisk punkt til referenten 14 
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Formalia 

41/17 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 41/17 

 
 

Indledning: Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 4, kan afdelingsbestyrelsen 

vælge en dirigent til at lede mødet.  

 

På sidste afdelingsbestyrelsesmøde blev der udtalt ønske om, at rollen som 

dirigent / mødeleder går på skift blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsens tilsluttede sig dette.  

 

Tatiana Skov meldte sig som dirigent/mødeleder til afdelingsbestyrelsens 

næste møde.  

 

 

Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at Tatiana Skov vælges som dirigent til at lede 

dagens møde.  

 

 

 

 
 
Mødebehandling 
Da Tatiana Skov har meldt afbud til dagens møde, indstilles i stedet Ann-Mari Simonsen som dirigent 
/ mødeleder til dagens møde.  
 
Beslutning  
Ann-Mari Simonsen valgt som dirigent / mødeleder. Vi sætter Tatiana Skov på som mødeleder til 
vores næste møde.  
 
[Gem]  
 
 

42/17 Godkendelse af dagsorden v. dirigent/mødeleder  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 42/17 

 
 

Indledning: Dagsorden / mødebog m. tilhørende bilag er udsendt.  
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Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at den udsendte dagsorden / mødebog 

godkendes, og at der arbejdes efter denne.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Godkendt.  
 
[Gem]  
 
 

43/17 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. september 2017 v. 
dirigent / mødeleder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 43/17 

 
 

Indledning: Den 13. september 2017 blev der udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens 

møde afholdt den 6. september 2017.  

 

Der er ikke modtaget bemærkninger til det udsendte referat.  

 

Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 12, betragtes referatet som 

godkendt, hvis der inden 8 dage efter modtagelsen ikke er gjort indsigelser. 

Referatet optages på det efterfølgende bestyrelsesmøde til endelig 

godkendelse.  

 

Indstilling: Til endelig godkendelse.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Godkendt.  
 
[Gem]  
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Til behandling 

44/17 Pædagogisk sektors lønpolitik v. Rie Hestehave  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 44/17 

 
 

Indledning: Pædagogisk sektors bestyrelse har den 15. september 2017 besluttet nogle få 

redaktionelle rettelser til sektorens lønpolitik. Rie Hestehave vil på mødet 

orienterer om ændringerne.  

 

 

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at ændringerne i pædagogisk sektors 

lønpolitik tages til efterretning.  

 

 

Bilag: Revideret lønpolitik (ændringerne er markeret med gult) 
 
 
Mødebehandling 
Rie Hestehave gennemgik de redaktionelle ændringer der er foretaget af pædagogisk sektor.  
 
Beslutning  
Godkendt. 
 
[Gem]  
 
 

45/17 Ungdomsarbejde - kommissorium v. Rie Hestehave 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 45/17 

 
 

Indledning: Ungdomsarbejdet er en vigtig opgave i relation til den igangværende 

organiseringsindsats. Derfor nedsatte afdelingsbestyrelsen i april 2017 et 

udvalg for ungdomsarbejdet. Det overordnede formål med ungdomsarbejdet 

er, at inspirere FOA Nordsjællands unge medlemmer til, at engagere sig i 

fagforeningsarbejdet samt at arbejde for, at flere unge medlemmer ønsker at 

tage aktivt del i et fagligt fællesskab på tværs af de tre sektorer. 

 

 Rie Hestehave vil på mødet gennemgå kommissoriet.    

 

 

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at de drøfter og godkender udkastet til 

kommissorium for det fremtidige ungdomsarbejde.  



 6  

 

 

Bilag: Kommissorium - ungdomsarbejde 
 
 
Mødebehandling 
Rie Hestehave gennemgik det udsendte udkast til kommissorium for det fremtidige ungdomsarbejde. 
Rie opfordrede til, at afdelingsbestyrelsen tænker at ungdomsarbejdet er et fælles anliggende, og 
dermed påtager sig opgaven at hjælpe til ved behov.  
 
Der afholdes arrangement den 6/12. Her vil de unge blive spurgt, hvad de kan tænke sig at arbejde 
med, og hvilke fremtidige aktiviteter de ønsker sig. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et årshjul 
for ungdomsarbejdet. Invitationen til arrrangementet sendes ud via sms, lægges på hjemmesiden, 
facebook m.v.  
     
 
Beslutning  
Kommissorium godkendt.  
 
Afdelingsbestyrelsen tilkendegav at de er enige i, at ungdomsarbejdet er et fælles anliggende og gav 
samtidig udtryk for, at de gerne stiller sig til rådighed ved behov. 
 
Der udarbejdes en notits om afdelingens ungdomsarbejde til indlæg i næste nyhedsbrev der 
udsendes til de tillidsvalgte.  
   
 
[Gem]  
 
 

46/17 Bor FOA Nordsjælland det rigtige sted v. Rie Hestehave & Lene 
Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 46/17 

 
 

Indledning: Der opleves et stort pres på afdelingens lokaliteter. Alle afdelingens kontorer 

udnyttes til sidste kvadratmeter, og der sidder flere samlet på de kontorer 

der er til rådighed. Der mangler ofte lokaler til at afholde møder i, både 

diverse bestyrelsesmøder, medlemsarrangementer, øvrige møder og kurser - 

men også i forhold til samtaler med afdelingens medlemmer.  

 

Spørgsmålet er, om FOA Nordsjælland bor det rigtige sted. Lene Lindberg og 

Rie Hestehave vil uddybe problematikken på mødet. 

  

 Lene Lindberg og Rie Hestehave ønsker, at undersøge de omstændigheder 

der måtte være, ved eventuelt at skulle fraflytte den nuværende afdelings 

beliggenhed, og hvilke behov der måtte være ift. en ny matrikel. Opgaven er, 
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at undersøge forholdene omkring en fraflytning af de nuværende lokaler 

beliggende Frederiksværksgade 10 & 12.  

    

 

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen at denne tager til orientering, at 

ovenstående forhold undersøges nærmere. Efterfølgende vil Lene Lindberg & 

Rie Hestehave – på vegne af en samlet politisk ledelse – præsentere det 

indsamlede materiale for afdelingsbestyrelsen på et kommende 

bestyrelsesmøde.   

 

 

 
Mødebehandling 
Rie Hestehave og Lene Lindberg uddybede baggrunden for ønsket om, at undersøge en evt. flytning 
til andre lokaler.   
 
 
Beslutning  
Godkendt at Lene Lindberg og Rie Hestehave arbejder videre med at undersøge de nærmere forhold. 
Det indsamlede materiale præsenteres for afdelingsbestyrelsen på et kommende møde.   
 
[Gem]  
 
 

47/17 Årsplan for arbejdet det kommende år v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 47/17 

 
 

Indledning: Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 1, fastlægger 

afdelingsbestyrelsen på årets sidste møde, en årsplan for arbejdet det 

kommende år.  

 

Med baggrund i seneste FOA kongres, blev der vedtaget en strategi for faglig 

service og kvalitet for FOA, hvor der indgår 4 indsatsområder: 

 

Den bedst mulige løn og de bedst mulige ansættelsesvilkår 

De bedste muligheder for et godt arbejdsliv 

Attraktive uddannelser, anerkendelse og faglig udvikling 

Retfærdighed for medlemmer i knibe 

 

Lene Lindberg foreslår, at afdelingsbestyrelsen fordyber sig yderligere i 

denne, og drøfter hvilke lokale tiltag der evt. skal foretages ift. FOA 

Nordsjælland.  
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Herudover foreslås det, at afdelingsbestyrelsen i det kommende år arbejder 

med: 

 

Yderligere opfølgningsemner fra seneste FOA kongres 

Organisering 

Løn 

 

 

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at drøfte og godkende en årsplan for 

arbejdet i det kommende år.  

 

 

Bilag: Kongresvedtaget pjece ”Strategi for faglig service og kvalitet” 
 
 
Mødebehandling 
Lene Lindberg oplyste, at emnet «Faglig service og kvalitet» er sat på programmet ved det 
kommende årsmøde for tillidsvalgte. Lene Lindberg foreslog, at emnerne herfra tages op som 
temadrøftelser på afdelingsbestyrelsens møder, samt at afdelingsbestyreelsen arbejder med 
emnerne fra FOAs seneste kongres, organisering samt løn.   
 
 
Beslutning  
Godkendt.  
 
[Gem]  
 
 
  



 9  

Faste punkter 

48/17 Orientering fra Hovedbestyrelsen  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 48/17 

 
 

Indledning: Lene Lindberg og Steen Andersen orienterer om nyt fra FOAs 

hovedbestyrelse.  

 

 

Indstilling: Til efterretning.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
HB møderne bærer stadig præg af, at der skal skiftes ud i ledelsen. Det er stadig kun Mona Striib der 
har meldt sit kandidatur. Tiden nærmer sig dog for deadline for opstillere.  
 
Ellers drøfter hovedbestyrelsen overenskomst. Lokalløn for FOAs faggrupper daler desværre. Det 
gælder dog ikke for ledergruppen.  
 
Der arbejdes også med «Faglig service og kvalitet» og dermed også med kompetenceafklaring. Det 
samme gør sig gældende her i FOA Nordsjælland, hvor der pt. arbejdes med en kompetenceafklaring 
for både ansatte og valgte. Dette med baggrund i at vi skal sikre, at vi har de kompetencer der skal 
bruges til at løse afdelingens opgaver. Hvis det viser sig, at der er brug for opkvalificering, så vil dette 
blive tilbudt, da det er et udviklingsprojekt for alle i afdelingen.  
 
Hovedbestyrelsen arbejder endvidere med medlemsorganisering. Uge 46 afsættes igen i 2018 til 
organisering, også selvom vi som afdeling arbejder med organisering året rundt.  
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

49/17 TR version 2 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 49/17 
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Indledning: Maria Melchiorsen orienterer om nyt vedr. TR version 2.  

 

 

Indstilling: Til efterretning.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
Da Maria Melchiorsen var fraværende ved mødet, gav Lene Lindberg følgende information: 
 
Afdelingen er ved at være færdige med de TR samtaler der skal afholdes. Disse munder ud i 
udfærdigelsen af TR aftaler. Det er stadig svært for de tillidsvalgte, at få den fornødne tid til at løse 
de opgaver de er valgt til.  
 
Hvis der f.eks. sker besparelser ude i et område, så er der naturligt flere opgaver for en TR i den 
forbindelse, men det har arbejdsgiverne ikke forståelse for.   
 
Kim W. Andreasen oplyste i den forbindelse, at det i Hillerød kommune opleves, at HR koncentrerer 
sig om de TR der er frikøbte. De forlanger mere synlighed, og forventer at tingene sker hurtigere end 
før. TR presses, og der stilles spørgmålstegn ved, hvorfor de er frikøbt osv.   
 
Rie Hestehave fremkom med oplysning om, at kommunerne i højere grad beder de tillidsvalgte om, 
at indberette alt TR arbejde – og at der i højere grad anmodes om daglønstab. Det vil komme til at 
kunne ses på vores regnskab fremadrettet.    
  
Der er en del tillidsvalgte der ikke får fri til de aktiviteter som FOA forventer de skal deltage i. I de 
sager retter afdelingen henvendelse herom til de pågældende arbejdsgivere. Der er pt. 2 sager 
vedrørende dette. 
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

50/17 Medlemsorganisering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 50/17 

 
 

Indledning: Lene Lindberg orienterer om sidste nyt indenfor området 

medlemsorganisering.  

 

Indstilling: Til efterretning. 
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Mødebehandling 
FOA Nordsjælland arbejder med dette område hele tiden. Der foretages fortsat arbejdspladsbesøg. 
På nuværende tidspunkt foretages der omdeling af kalendere til afdelingens medlemmer, hvilket 
også skaber synlighed på arbejdspladserne.    
 
Emnet «Organisering» er på programmet ved det kommende årsmøde. Afdelingen har mistet ca. 50 
medlemmer på 2 måneder. De 20 af dem skyldes overgang til pension, men der kommer ikke 
tilsvarende medlemmer ind i den anden ende af skalaen.  
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

51/17 Status OK forhandlinger 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 51/17 

 
 

Indledning: Lene Lindberg giver en status indenfor området overenskomstforhandlinger.  

 

 

Indstilling: Til efterretning.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
Kim W. Andreasen meddelte, at han sidder i forhandlingsudvalget ift. det tekniske område: Her 
drøftes bl.a. særydelser. Samspilsproblematikken vendes, og de store pensionsselskaber drøfter, 
hvordan de kan komme med et modspil.  
 
Jens Nybo Rasmussen oplyste, at det pt. drøftes, at der ikke er grund til at sætte flere penge af til 
pension, da der modregnes i særydelser, varmetillæg, folkepension m.v. Derfor kan det ikke betale 
sig, at indbetale ekstra til pensionen.   
 
Kim W. Andresen gav udtryk for, at man i stedet kunne ændre det til et engangsbeløb, da det ikke 
rammes af modregninger. Men det vil kræve, at man foretager et valg heraf. FOAs medlemmer har 
svært ved at forstå det, og det kræver en forklaring.   
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Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

52/17 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 52/17 

 
 

Indledning: De tilstedeværende politisk valgte, giver en orientering indenfor egne 

ansvarsområder.  

 

 

Indstilling: Til efterretning.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
De tilstedeværende politisk valgte gav en orientering indenfor egne ansvarsområder.  
 
   
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

53/17 Orientering fra sektorerne  
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 53/17 

 
 

Indledning: De tilstedeværende sektorrepræsentanter giver en orientering indenfor egne 

sektorer.  

 

 

Indstilling: Til efterretning.  
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Mødebehandling 
De tilstedeværende sektorrepræsentanter gav en orientering indenfor egne sektorer.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

54/17 Eventuelt 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 54/17 

 
 

Indledning: Emner der ikke nåede dagsordenen, kan tages op under punktet Eventuelt 

for en kort redegørelse.  

 

 

Indstilling: Til efterretning.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
Punkt til næste bestyrelsesmøde: Drøftelse vedr. IGU elever / IGU praktikanter v. Ann-Mari 
Simonsen.  
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.   
 
[Gem]  
 
 

55/17 Evaluering af dagens bestyrelsesmøde 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 55/17 

 
 

Indledning: Der foretages en kort evaluering af dagens møde.  
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Indstilling: Til efterretning.  

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
Gode drøftelser, god mødeledelse, god tid til drøftelserne. 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 

56/17 Dagsorden - 360 emeeting - teknisk punkt til referenten 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

09.11.2017 56/17 

 
 

Indledning: Teknisk punkt til brug for referenten.  

 

 

Indstilling: - 

 

 

 
 
 
Mødebehandling 
- 
 
Beslutning  
- 
 
[Gem]  
 
 
 


