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REFERAT  
 

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021 
 
Dato: 20.02.2019 kl. 8:30 
Sted: FOA Nordsjælland, lokale I og II 
Arkivsag: 17/133445 
  
Tilstede:  Lene Lindberg, Rie Hestehave, Ann-Mari Simonsen, Ingrid L.T. Thrane, Jens 

Nybo Rasmussen, Kim Walther Andreasen, Maria Melchiorsen, Margit G. 
Koch, Peter Spanggaard Gadving, Steen Andersen (mødt kl. 11.50), Susanne 
M.J. Nielsen, Susanne Walther Andreasen, Tatiana Vends Skov, Anne Mette 
Nørgaard Linsaa 

  
Fremmødte 
suppleanter: 

 

  
Ikke tilstede:  Merete Kragh, Anita H, Gudmundsson 
  
Andre: Lise Müller, SF 
  
Referent: Ann Hansen  
  
Dirigent: Susanne Walther Andreasen 
  
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Formalia 

1/19 19/238913-1 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 3 

2/19 19/238913-2 Godkendelse af dagsorden v. dirigent / mødeleder 3 

3/19 19/238913-3 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent / 
mødeleder 4 

Til behandling 

4/19 19/238913-
15 

Emner der optager FOA ift. det kommende folketingsvalg - der 
deltager en gæst under dette punkt: Lise Müller fra SF 5 

5/19 19/238913-4 Årsregnskab 2018 v. Ann-Mari Simonsen 6 

6/19 19/238913-
16 TEMADRØFTELSE: Kongresforberedelse 7 
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Faste punkter 

7/19 19/238913-5 Orientering fra administrativ ledelse 9 

8/19 19/238913-6 Orientering fra Hovedbestyrelsen 9 

9/19 19/238913-7 TR version X 10 

10/19 19/238913-8 Medlemsorganisering 10 

11/19 19/238913-9 Status OK forhandlinger 11 

12/19 19/238913-
10 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder 11 

13/19 19/238913-
11 Orientering fra sektorerne 12 

14/19 19/238913-
12 Eventuelt 13 

15/19 19/238913-
13 Evaluering af bestyrelsesmødet 13 

16/19 19/238913-
14 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 14 
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Formalia 

1/19 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 1/19 

 
 
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.  
 
Susanne Walther Andreasen har tilkendegivet, at hun gerne påtager sig rollen 
som dirigent / mødeleder til dagens møde.  

 
 
Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at Susanne Walther Andreasen vælges som 

dirigent til at lede mødet. Herudover skal der vælges en dirigent til næste 
møde.  

 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Susanne Walther Andreasen blev godkendt som mødeleder/dirigent. Mette Linsaa tilkendegav, at 
hun gerne påtager sig rollen som mødeleder/dirigent ved næste bestyrelsesmøde.  
 
[Gem]  
 
 
2/19 Godkendelse af dagsorden v. dirigent / mødeleder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 2/19 

 
 
Indledning: Dagsorden / mødebog med 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]  
 
 
3/19 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent / 
mødeleder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 3/19 

 
 
Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens møde afholdt den 20. 

november 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 

4/19 Emner der optager FOA ift. det kommende folketingsvalg - der deltager 
en gæst under dette punkt: Lise Müller fra SF 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 4/19 

 
 
Indledning: Senest den 17. juni 2019 skal der være afholdt folketingsvalg i Danmark. Vi 

kender endnu ikke datoen. I forbindelse med det forestående folketingsvalg, 
har vi fået en mulighed for at møde en politiker fra SF – Næstformand Lise 
Müller – der gerne vil høre, hvilke emner / områder der optager FOA.   
 
Lise Müller har selv 3 pejlemærker: 

Mindre regneark – mere fornuft 

Lise vil et sundhedsvæsen med plads og tid. Hvor der er overskud til både den 

medicinske patient, den pårørende og den socialt udsatte. Vi skal have et 

større Nordsjællands Hospital, en stærkere kommunal hjemmepleje og 

adgang til læger i hele Danmark 

Mindre ulighed 

Omfordeling af goderne er forudsætning for et trygt samfund. Vi skal af med 

kontanthjælpsloftet og indføre et uligheds-stop. Det psykiske og fysiske 

arbejdsmiljø skal forbedres og vi skal sikre værdig tilbagetrækning for alle.  

Mere lighed – for alle! 

Integration handler om lighed. Lige vilkår, lige muligheder. Det kan lade sig 

gøre. Vi skal manglende frihedsrettigheder og reaktionære tankegange til livs 

og give børnene samme muligheder som de etniske danske. Vi skal gøre det 

der skaber lighed.  

I kan læse mere om Lise Müller på www.lisem.dk  

 
Indstilling: Til debat.  
 
 
 
 

http://www.lisem.dk/
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Mødebehandling 
 
Afdelingsbestyrelsen fik mulighed for at fortælle SF politiker Lise Müller om, hvad der optager dem -  
både set med FOAs øjne, men også ift. ude på de enkelte arbejdspladser.  
 
Der blev bl.a. nævnt følgende:  
 
Privatisering af sundhedsvæsenet 
Manglende kompetenceudvikling 
For få uddannelsespladser 
Nedslidning 
Besparelser 
Rekruttering og fastholdelse 
Få faggrupper til at arbejde sammen på tværs 
Afskaffe new public management, da der bruges meget tid på dokumentation, administration og 
kontrol.  
Fokus på den stigende ulighed i samfundet 
Anerkendelse af FOAs faggrupper 
  
 
Beslutning  
Der var en god politisk drøftelse af emnerne på mødet. Lise Müller var glad for at deltage, og dermed 
få kendskab til de problematikker FOA Nordsjællands afdelingsbestyrelse ser som udfordringer pt. og 
i årene fremadrettet.   
 
[Gem]  
 
 
5/19 Årsregnskab 2018 v. Ann-Mari Simonsen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 5/19 

 
 
Indledning: Der foreligger årsregnskab for 2018 til godkendelse. Ann-Mari Simonsen vil 

på mødet mundtligt gennemgå årsregnskabet.  
 
 
Indstilling: Til godkendelse.  
 
 
Bilag: Årsregnskab 2018 & protokollater 2018  
  
 
 
Mødebehandling 
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Beslutning  
Kvartalsregnskaber vil fremover blive vist som powerpoint/skærm, hvorefter det gennemgåes i 
fællesskab. Årsregnskab 2018 blev godkendt.   
   
 
[Gem]  
 
 
6/19 TEMADRØFTELSE: Kongresforberedelse 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 6/19 

 
 
Indledning: På sidste afdelingsbestyrelsesmøde aftaltes det: 
 

• At afdelingsbestyrelsen i 2019 bl.a. skal forberede arbejdet henimod 
den kommende kongres 

• At afdelingsbestyrelsen skal fordybe sig i emnerne hertil, samt drøfte 
hvilke lokale tiltag der evt. skal ske i FOA Nordsjælland  

 
Lige i øjeblikket drøfter Hovedbestyrelsen indgående de temaer de ønsker 
der skal være en del af kongressen i 2019. 
  
Foreløbig har hovedbestyrelsen sat følgende temaer i spil: 
  

• FOA-medlemmer er en del af et stærkt arbejdsfællesskab på 
arbejdspladserne (arbejdsmiljø/arbejdsfællesskab)  

• FOA-medlemmer er uundværlige på fremtidens arbejdspladser (faglig 
udvikling/uddannelse) 

• FOA-medlemmer står aldrig alene (socialpolitisk ansvar) 
• FOA-medlemmer skal have den løn, de har krav på og ordentlige 

vilkår (løn, ansættelsesvilkår og aftaler) 
• Lyttemøder 

  
Disse foreløbige temaer, skal være omdrejningspunktet i debatten frem til 
kongressen. Det er hensigten, at der vil blive foretaget en temperaturmåling 
blandt alle medlemmer og tillidsvalgte, der opfordres til at fortælle om, hvad 
de mener, der er det vigtigste, at vi i hele FOA arbejder for i de næste tre år – 
på arbejdspladserne, i de lokale fagforeninger og i forbundet.  
  

 
Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen, herunder hvilke lokale tiltag FOA Nordsjælland 

skal foretage sig. 
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Mødebehandling 
 
Afdelingsbestyrelsen drøftede de temaer der er sat i spil ift. den kommende FOA kongres, herunder 
hvilke lokale tiltag FOA Nordsjælland kan arrangere i den forbindelse.  
 
Ift. lyttemøder oplyste Lene Lindberg, at hun pt. arbejder sammen med forbundet ift. at få arrangeret 
et lyttemøde for afdelingens medlemmer – et lyttemøde der vil blive afholdt i forbundshuset. Det 
kan evt. kobles sammen med en rundvisning. Datoen kendes endnu ikke. Der blev gjort opmærksom 
på, at et evt. lyttemøde skal afholdes sent på dagen af hensyn til dagplejernes arbejdstid.  
 
Der fremkom flere forskellige ideer til, hvordan vi kan nå ud til medlemmerne ift. kongresemnerne. 
F.eks. blev følgende foreslået: 
 
Brug af sociale medier / lokalt debatmøde el. skovtur + krydre det med lidt musik og vin / invitere til 
walk and talk f.eks. med deltagelse af lokal politikere el. forbundets politisk valgte / skal være med et 
folkeligt islæt, så der kommer flere deltagere.  
 
   
     
Beslutning  
Afdelingsbestyrelsen var af den opfattelse, at der udover lyttemødet i forbundet skal afholdes et 
lokalt arrangement. Det besluttedes, at politisk ledelse arbejder videre med ideerne og udarbejder 
en plan for dette.     
 
[Gem]  
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Faste punkter 
7/19 Orientering fra administrativ ledelse 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 7/19 

 
 
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 er for nyligt afholdt en personalekonference som startskud til de mus-samtaler der afholdes over 
de næste par måneder.   
 
Vedr. en evt. flytning til nye lokaler, så er der pt. ikke noget nyt.     
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
8/19 Orientering fra Hovedbestyrelsen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 8/19 

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

hovedbestyrelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
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Mødebehandling 
I den kommende uge afholder Hovedbestyrelsen en temadag, hvor HB’s klima og arbejdsmiljø skal 
drøftes.   
 
Ift. besparelser vil alle netværk i forbundshuset blive nedlagt. Nogle vil blive reetableret, men 
deltagerne vil ikke modtage daglønstab. En del netværk kan samles ude i regionsområderne, og en 
del kan også klares via skypemøder.  
  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
9/19 TR version X 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 9/19 

 
 
Indledning: Maria Melchiorsen orienterer om nyt vedr. TR version x.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
FOA Nordsjælland er i gang med uddannelse af både tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. Det er endvidere AMR år i 2019, så her vil der være en del fokus.    
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
10/19 Medlemsorganisering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 10/19 
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Indledning: Ann-Mari Simonsen orienterer om sidste nyt indenfor området 
medlemsorganisering.  

 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Medlemstallet er pt. faldende. Afdelingen arbejder kontinuerligt på at få flere medlemmer, samt 
fastholde dem der ønsker at udmelde sig.   
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
11/19 Status OK forhandlinger 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 11/19 

 
 
Indledning: Lene Lindberg giver en status indenfor området overenskomstforhandlinger.  
 
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Snart påbegyndes OK forhandlinger ift. det private område.  
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
12/19 Orientering fra politisk valgte - egne ansvarsområder 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
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1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 12/19 

 
 
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]  
 
 
13/19 Orientering fra sektorerne 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 13/19 

 
 
Indledning: De tilstedeværende sektorrepræsentanter giver en orientering indenfor egne 

sektorer.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
De tilstedeværende sektorrepræsentanter gav en orientering indenfor egne sektorer.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
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14/19 Eventuelt 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 14/19 

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

redegørelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
Der blev spurgt ind til, hvornår det forventes, at afdelingen orienterer FTR/TR ift. den nye ferielov. 
Lene Lindberg oplyste, at der er rykket for FOAs fortolkning heraf via hovedbestyrelsen. Forbundet vil 
snarest sende denne ud til lokalafdelingerne.   
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
15/19 Evaluering af bestyrelsesmødet 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 15/19 

 
 
Indledning: Der foretages en kort evaluering af bestyrelsesmødet. 
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Gode og konstruktive dialoger i et åbent miljø.   
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Beslutning  
 
 
[Gem]  
 
 
16/19 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

20.02.2019 16/19 

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