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REFERAT  
 

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021 
 
Dato: 20.11.2018 kl. 8:30 
Sted: Mødelokale I og II FOA Nordsjælland 
Arkivsag: 17/133445 
  
Tilstede:  Lene Lindberg, Anita H. Gudmundsson, Ann-Mari Simonsen, Ingrid L.T. 

Thrane, Jens Nybo Rasmussen, Kim Walther Andreasen, Margit G.  Koch, 
Steen Andersen, Susanne Walther Andreasen, Tatiana V. Skov, Mette N. 
Linsaa 

  
Fremmødte 
suppleanter: 

 

  
Ikke tilstede:  Maria Melchiorsen, Susanne M. Nielsen, Merete Kragh, Peter S. Gadving, Rie 

Hestehave 
  
Andre: Gæst: FOAs næstformand Thomas Enghausen pkt. 69/18 
  
Referent: Ann Hansen  
  
Dirigent: Jens Nybo Rasmussen 
  
 
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Formalia 

66/18 18/565983-1 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 3 

67/18 18/565983-2 Godkendelse af dagsorden v. dirigent / mødeleder 3 

68/18 18/565983-3 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent / 
mødeleder 4 

Til behandling 

69/18 18/565983-
17 TEMADRØFTELSE: FOAs 7 bud på udvikling af den offentlige sektor 5 

70/18 18/565983-
16 Nyt fra studiegruppen - studietur 2019 6 
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71/18 18/565983-4 Årsplan for arbejdet det kommende år v. Lene Lindberg 7 

72/18 18/565983-
15 Bestyrelsesmøder i 2019 8 

Faste punkter 

73/18 18/565983-5 Orientering fra administrativ ledelse 10 

74/18 18/565983-6 Orientering fra Hovedbestyrelsen 10 

75/18 18/565983-7 TR version X 11 

76/18 18/565983-8 Medlemsorganisering 11 

77/18 18/565983-9 Status OK forhandlinger 12 

78/18 18/565983-
10 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder 13 

79/18 18/565983-
11 Orientering fra sektorerne 13 

80/18 18/565983-
12 Eventuelt 14 

81/18 18/565983-
13 Evaluering af bestyrelsesmødet 14 

82/18 18/565983-
14 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 15 
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Formalia 

66/18 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 66/18 

 
 
Indledning: Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 4, kan afdelingsbestyrelsen 

vælge en dirigent til at lede mødet.  
 

Det er tidligere aftalt, at rollen som dirigent / mødeleder går på skift blandt 
afdelingsbestyrelsens medlemmer.  
 
Jens Nybo Rasmussen har tilkendegivet, at han gerne påtager sig rollen som 
dirigent / mødeleder til dagens møde.  

 
 
Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at Jens Nybo Rasmussen vælges som dirigent til 

at lede mødet. Herudover skal der vælges en dirigent til næste møde.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
  
 
Beslutning  
Jens Nybo Rasmussen blev valgt som mødeleder / dirigent til dagens møde. Susanne Walther 
Andreasen tilkendegav, at hun gerne påtager sig denne post ved næste afdelingsbestyrelsesmøde.    
 
[Gem]  
 
 
67/18 Godkendelse af dagsorden v. dirigent / mødeleder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 67/18 

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

godkendes, og at der arbejdes efter denne.  
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Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Godkendt.  
 
[Gem]  
 
 
68/18 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent / 
mødeleder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 68/18 

 
 
Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens konference afholdt den 24. 

og 25. september 2018.  
 

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 

69/18 TEMADRØFTELSE: FOAs 7 bud på udvikling af den offentlige sektor 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 69/18 

 
 
Indledning: På sidste afdelingsbestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen drøftede 

ledelseskommissionens sammenhængsreform aftaltes det, at vi på dette 
møde drøfter ”FOAs 7 bud på udvikling af den offentlige sektor”. 

 
 De 7 bud er overordnet: 
 
 Vi vil bevare velfærdssamfundet 
 Vi vil et forpligtende partnerskab med nationale mål 
 Vi vil bygge på tillid og arbejdsfællesskaber 
 Vi vil et nærhedsprincip med tillidsbaseret ledelse 
 Vi vil en langsigtet økonomisk tænkning 
 Vi vil kun have den nødvendige dokumentation    
    Vi vil have flere ledere og fokus på kompetencer 
 

Afdelingsbestyrelsen aftalte ved sidste møde, at når denne temadrøftelse har 
fundet sted, skal anbefalingerne ligeledes drøftes via FTR netværket, så de 
kan komme videre ud på de respektive arbejdspladser.  

  
Som aftalt har vi inviteret FOAs næstformand Thomas Enghausen til 
drøftelsen.       

 
Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen. 
 
 
Bilag: FOAs 7 bud på udvikling af den offentlige sektor 
 
 
Mødebehandling 
FOAs næstformand Thomas Enghausen gennemgik FOAs 7 bud til «Udvikling af den offentlige 
sektor».  
  
 
Beslutning  
Hvordan kommer vi videre med dette? Hvordan får vi ført FOAs 7 bud videre ud på de lokale 
arbejdspladser?  
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FOAs 7 bud danner en del af FOAs fundament når FOAs repræsentanter mødes med lokale politikere 
eller når der drøftes andre politiske emner. De 7 bud kan også medinddrages når der drøftes 
kommunale og regionale budgetter.  
 
Alle FOAs repræsentanter, både fra afdeling, som tillidsvalgt, som medlem eller som medarbejder 
kan bruge de 7 bud i dagligdagen.  
 
Vil man se flere konkrete værktøjer og inspiration, kan man gå på hjemmesiden vpt.dk/fremfaerd. 
Her findes endvidere inspiration, gode råd og konkrete spørgsmål der kan bruges til at få debatten 
skudt igang på arbejdspladserne.  
 
Afdelingsbestyrelsen aftalte, at de 7 bud endvidere skal tages op i FTR netværket. Jens Nybo 
Rasmussen tilkendegav, at han bringer det videre i FTR netværket.   
 
Det materiale som Thomas Enghausen brugte ved bestyrelsesmødet, er vedhæftet dette referat.  
 
[Gem]  
 
 
70/18 Nyt fra studiegruppen - studietur 2019 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 70/18 

 
 
Indledning: Studiegruppen orienterer om sidste nyt ift. planlægning af studietur for 

afdelingsbestyrelsen i 2019.  
 
 
Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen. 
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Studiegruppen oplyste, at der er mange problemer med at få adgang til diverse arbejdsgivere og 
organisationer i Polen. Derfor foreslås det, at studieturen i stedet går til Malmø. Studiegruppen 
foreslog endvidere følgende: 
 
Vi mødes i FOA Nordsjælland lørdag den 25. maj 2019 kl. 11.30. Vi spiser frokost, og bliver derefter 
kørt i bus til Malmø. Vi skal bo på Hotel Jørgen Kock i Malmø centrum. Der er bestyrelseskonference 
søndag den 26. maj på hotellet. Mandag den 27. maj er der besøg hos arbejdsgivere. Tirsdag den 28. 
maj er der besøg hos diverse organisationer. Herefter hentes vi atter i bus, og køres hjem til FOA 
Nordsjælland om aftenen.  
 
Beslutning  
Godkendt.    
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[Gem]  
 
 
71/18 Årsplan for arbejdet det kommende år v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 71/18 

 
 
Indledning: Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 1, fastlægger 

afdelingsbestyrelsen på årets sidste møde, en årsplan for arbejdet det 
kommende år.  

 
 Lene Lindberg foreslår, at afdelingsbestyrelsen i 2019 arbejder videre med 

fokusområderne fra 2018 som var/er: 
 

Organisering 
Løn 
FOAs strategi for faglig service og kvalitet, herunder de 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 
 
Strategien blev vedtaget på den senest afholdte FOA kongres.  
 
Herudover foreslås det, at afdelingsbestyrelsen løbende arbejder med 
kongresforberedelse ift. FOAs kongres der afholdes i oktober 2019. Der er 
allerede nedsat et strukturudvalg, hvis arbejde afdelingsbestyrelsen kan følge 
undervejs.  
 
Lene Lindberg foreslår, at afdelingsbestyrelsen fordyber sig yderligere i disse 
emner, og drøfter hvilke lokale tiltag der evt. skal foretages ift. FOA 
Nordsjælland.  

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

arbejdet i det kommende år.  
 
 
 
 
Mødebehandling 
Lene Lindberg tilføjede «Arbejdsmiljø 2019».  
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Beslutning  
Godkendt.  
 
[Gem]  
 
 
72/18 Bestyrelsesmøder i 2019 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 72/18 

 
 
Indledning: På årets sidste møde aftales bestyrelsesmøder for det kommende år.  
 

Der er ift. nedenstående datoer, taget hensyn til øvrige arrangementer lokalt 
og centralt fra.  

 
 Forslag til afdelingsbestyrelsesmøder i 2019: 
 
 20. februar 
 10. april 
 20. juni 
 26. og 27. september konference 
 07. november   
 
 
Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at ovenstående datoer godkendes.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Den 20. juni slettes gr. linjeuddannelse.  
Konferencen i dagene den 26. og 27. september slettes, idet der holdes bestyrelseskonference i 
Malmø den 26. maj 2019.  
FOAs kongres den 9. – 11. oktober 2019 tilføjes.  
 
Møder i 2019 ser nu således ud:  
 
20. februar 
10. april 
26. maj konference ifb. med studietur Malmø 
9. – 11. oktober FOA kongres 
07. november   
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Der indkaldes til møderne via outlook kalendersystem.  
 
 
Beslutning  
Godkendt.  
 
[Gem]  
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Faste punkter 

73/18 Orientering fra administrativ ledelse 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 73/18 

 
 
Indledning: Lene Lindberg og Ann-Mari Simonsen orienterer om nyt ift. den 

administrative ledelse af afdelingen, herunder om de tiltag der pt. er igangsat 
rent administrativt i FOA Nordsjælland.  

 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Der arbejdes videre med kompetenceudvikling internt i afdelingen. Processen fortsætter som aftalt. 
Ift. nye lokaler, så arbejder Rie Hestehave og Lene Lindberg videre med forskellige muligheder  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
74/18 Orientering fra Hovedbestyrelsen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 74/18 

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

hovedbestyrelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
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Mødebehandling 
Hovedbestyrelsen drøfter pt. økonomi. Der vil komme en stigning i januar 2019.   
 
Ift. nedsættelsen af konkurrenceudsættelsesudvalget, så er bevillingen forlænget indtil udgangen af 
2020. 
 
Administrationschefen i Hovedforbundet fratræder af helbredsmæssige årsager.   
 
LO-Skolen / Konventum fylder 50 år i 2019. Repræsentantskabet på Konventum har besluttet, at de 
vil igangsætte nogle flere faglige tiltag, f.eks. sommerskole m.m., hvor medlemmerne kan aktiveres. 
Arrangementerne med faglige input vil fordele sig over en hel uge i 2019. 
  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
75/18 TR version X 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 75/18 

 
 
Indledning: Maria Melchiorsen orienterer om nyt vedr. TR version x.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Lene Lindberg oplyste, at det er svært for FTR’ere og TR’ere at få den fornødne tid. Det hænder, at de 
opgaver der skulle være på arbejdspladsen kommer tilbage i afdelingen. Der skæres i vilkårene for 
FTR’ere og TR’ere. Maria Melchiorsen og Karen Gundersen arbejder på dette.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
76/18 Medlemsorganisering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 20.11.2018 76/18 
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2017/2021 
 
 
Indledning: Ann-Mari Simonsen orienterer om sidste nyt indenfor området 

medlemsorganisering.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
FOA Nordsjælland arbejder hele tiden med medlemsorganisering. Hen over sommeren har der været 
et stort fald i medlemmer, men dette er nu vendt igen. Indenfor den sidste måned har FOA 
Nordsjælland haft en tilgang på lidt over 20 medlemmer.  
 
Kalender samt julehilsen fra FOA Nordsjælland uddeles pt. via TR/FTR på arbejdspladserne. Det er 
også en form for synlighed.    
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
77/18 Status OK forhandlinger 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 77/18 

 
 
Indledning: Lene Lindberg giver en status indenfor området overenskomstforhandlinger.  
 
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Intet nyt pt.   
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[Gem]  
 
 
78/18 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 78/18 

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

ansvarsområder.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
De tilstedeværende politisk valgte gav en orientering indenfor egne områder.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
79/18 Orientering fra sektorerne 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 79/18 

 
 
Indledning: De tilstedeværende sektorrepræsentanter giver en orientering indenfor egne 

sektorer.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
De tilstedeværende sektorrepræsentanter gav en orientering indenfor egne sektorer.  
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Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
80/18 Eventuelt 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 80/18 

 
 
Indledning: Emner der ikke nåede dagsordenen, kan tages op under punktet for en kort 

redegørelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Steen Andersen oplyste, at han er blevet formand for FO fond bestyrelsen. Steen Andersen sad 
tidligere i FO Byg’s bestyrelse.   
 
Kim W. Andreasen oplyste om 3 FOA medlemmer der har bestået svendeprøven som ejendoms-
servicetekniker. En af dem er stærkt ordblind, men har gennemført med hjælpemidler. Det er et 
bevis på, at hjælpemidler kan være til stor gavn for den enkelte.     
  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
81/18 Evaluering af bestyrelsesmødet 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 81/18 

 
 
Indledning: Der foretages en kort evaluering af bestyrelsesmødet. 
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Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
God stemning, spændende med besøg af Thomas Enghausen, gode diskussioner/drøftelser, godt at 
få luftet sine synspunkter rent politisk.   
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
82/18 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.11.2018 82/18 

 
 
Indledning: Teknisk punkt til brug for referenten.  
 
 
Indstilling: - 
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
- 
 
Beslutning  
- 
 
[Gem]  
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