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REFERAT  
 

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024 
 
Dato: 04.06.2021 kl. 9:00 
Sted: Via Teams 
Arkivsag: 17/133445 
  
Tilstede:  Lene Lindberg, Rie Hestehave, Jens Nybo Rasmussen, Margit Gurli Koch, 

Peter Spanggaard Gadving, Steen Andersen, Susanne Walther Andreasen,  
Monia Reinhold Stoltz, Britt Wendelbo Christensen, Annegrethe Soelberg 
Thomsen 

  
Fremmødte 
suppleanter: 

 

  
Ikke tilstede:  Merete Kragh, Claus Bovin, Kim Walther Andreasen, Mette Nørgaard Linsaa, 

Tatiana Vends Skov 
  
Andre: Jeanette Büron (pkt. 47/21), Michael Hæstrup (pkt 45/21), Signe Brinkler 

Larsen (pkt 45/21) 
  
Referent: Ann Schjødt 
  
Dirigent: Rie Hestehave 
  
 
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Formalia 

42/21 21/195145-1 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 3 

43/21 21/195145-2 Godkendelse af dagsorden v. dirigent 3 

44/21 21/195145-3 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent 4 

Til behandling 

45/21 21/195145-4 Strukturkongres i FOA 5 

46/21 21/195145-5 Styringsredskab for de politiske og administrative aktiviteter i FOA 
Nordsjælland v. Lene Lindberg og Rie Hestehave 8 

47/21 21/195145-6 Regnskab pr. 31. maj / status 9 
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48/21 21/195145-7 Lønpolitik for pædagogisk sektor v. Rie Hestehave & Annegrethe 
Soelberg Thomsen 10 

Faste punkter 

49/21 21/195145-8 Orientering fra Hovedbestyrelsen 11 

50/21 21/195145-9 Opfølgning kongres 11 

51/21 21/195145-
10 Medlemsorganisering 12 

52/21 21/195145-
11 Gensidig orientering 12 

53/21 21/195145-
12 Eventuelt 13 

54/21 21/195145-
13 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 14 
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Formalia 

42/21 Valg af dirigent til at lede mødet v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 42/21 

 
 
Indledning: Jævnfør afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 4, kan afdelingsbestyrelsen 

vælge en dirigent til at lede mødet.  
 

Det er tidligere aftalt, at rollen som dirigent går på skift blandt 
afdelingsbestyrelsens medlemmer.  
 
På sidste møde tilkendegav Rie Hestehave, at hun på næste møde ville 
påtage sig rollen som dirigent.   

 
 
Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at Rie Hestehave vælges som dirigent til mødet. 

Herudover skal der vælges en dirigent til næste møde.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Godkendt at Rie Hestehave er dirigent ved dagens møde. Dirigent til næste møde er Susanne 
Walther Andreasen. 
 
[Gem]  
 
 
43/21 Godkendelse af dagsorden v. dirigent 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 43/21 

 
 
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]  
 
 
44/21 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 44/21 

 
 
Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens møde afholdt den 15. april 

2021.   
 

Der er ikke modtaget bemærkninger hertil.    
 
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 

45/21 Strukturkongres i FOA 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 45/21 

 
 
Indledning: På afdelingsbestyrelsens møde den 15. april drøftede afdelingsbestyrelsen 

strukturudvalgets arbejde efter et oplæg fra chefkonsulent Michael Hæstrup. 
Baggrunden for drøftelsen skyldtes, at FOAs Hovedbestyrelse skal tage stilling 
til, om der er grundlag for at afholde en strukturkongres. På mødet drøftede 
afdelingsbestyrelsen hvad det betyder for FOA Nordsjælland.  

 
Afdelingsbestyrelsen skulle endvidere drøfte hvordan FOA Nordsjælland 
forholder sig til det videre arbejde med en evt. strukturkongres, samt den 
videre proces internt i afdelingen.   

 
 FOAs Hovedbestyrelse skal i juni måned træffe endelig beslutning om, 

hvorvidt der er grundlag for en strukturkongres.  
 

Afdelingsbestyrelsen aftalte følgende den 15. april:  
 
 At FOA Nordsjællands 3 sektorer skal afholde samme drøftelse som 

afdelingsbestyrelsen afholdte på mødet den 15. april, herunder drøfte 
faggruppetilknytning, kerneopgaver, valg af TR’ere m.m. Sektorbestyrelserne 
anmodes om at tage stilling til det fremlagte indhold og drøfte, hvilken 
struktur de mener FOA Nordsjællands medlemmer bedst kan se sig selv i. Når 
de 3 sektorer har afholdt denne drøftelse, meldes der samlet tilbage til 
afdelingsbestyrelsen ved sektorkonsulent Signe Brinkler Larsen.  

 
 På dagens møde deltager både chefkonsulent Michael Hæstrup samt 

sektorkonsulent Signe Brinkler Larsen. Sidstnævnte vil fremlægge de 3 
sektorers drøftelser, holdninger m.m. ift. en strukturkongres.  

 
 Herudover fremlægger Lene Lindberg seneste nyt fra Hovedbestyrelsen ift. 

deres seneste drøftelser om strukturkongres.  
 
   
 
Indstilling:     Til drøftelse og afdelingsbestyrelsens anbefaling.  
 
 
 
Mødebehandling 
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Michael Hæstrup indledte punktet med et oplæg samt 3 spørgsmål til brug for afdelingsbestyrelsens 
drøftelse: 
 
Spørgsmål:  
 

1. I hvilket omfang oplever vi og ikke mindst medlemmerne, at FOA Nordsjælland understøtter 
arbejdet med medlemmernes fag og arbejdsvilkår 

 
2. Udvalget har i forbindelse med tema 2 om faggrupperne, præsenteret en model for 

faggruppestrukturen indeholdende en to strenget struktur med et OK-spor, hvor TR er den 
væsenlige aktør og et faglighedsspor, hvor de tillidsvalgte og medlemmerne generelt er de 
væsentlige aktører i netværk, områder ect. – Hvorledes opleves den nuværende struktur for 
faggrupperne som tidssvarende for alle FOAs faggrupper 
 

3. Den nuværende centrale sektorstruktur - hvorledes understøtter den arbejdet med fag og 
faglighed og er garant for det nødvendige fokus på faggrupperne 
 

 
Med baggrund i sektorbestyrelsernes drøftelser, fremkom der tilbagemeldinger fra disse: 
 
 
Servicesektoren:  
Sektorbestyrelsen har svært ved at se, at det er en god ide at holde en strukturkongres lige nu, idet 
man ikke synes der er nok indhold til at ændre strukturen i FOA, samt bruge penge på en kongres. 
 
Sektorbestyrelsen nævnte, at der skal være større anerkendelse til TR fra FOA. TR skal styrkes af den 
lokale FOA afdeling. TRs vigtigste rolle er at få organiseret ikke medlemmer på arbejdspladserne, 
samt kæmpe for at beholde goderne på arbejdspladserne. 
 
Sektorbestyrelsen bakker op om netværk på tværs af afdelinger / kommuner og regioner. TRs rolle er 
nogen gange svær at fastholde på baggrund af arbejdsgiverens aggressioner.  
 
Ang. faggruppelandsmøder og involvering er det en stor udfordring, at folk ikke deltager i 
faggruppemøderne. Det skal nok forankres i, at TR skal have en større rolle der.  
 
Sektorbestyrelsen har ikke de vise sten for, hvordan faggruppesystemet skal se ud fremover, men ser 
gerne at der er flere netværk på tværs af landet. 
 
Sektorbestyrelsen bakker helt og fuldt op om en form for sektorsystem, hvor man har en lokal 
forankring om faglighed, overenskomstforhandlinger og uddannelse. 
 
På baggrund af det, er konklusionen fra mødet: 
 
Man beder hovedbestyrelsen om at arbejde videre med en form for nytænkning og modernisering, 
men stadigvæk fastholder forskellighederne for faggrupperne, herunder uddannelse, faglighed samt 
overenskomsterne. 
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Pædagogisk sektor:  
 
Nye tanker: 
TR netværk er givende for faggrupperne – det måtte gerne være faciliteret af FOA.  
 
En mulighed i en ændret struktur eller fremtidig styrkelse af tillidsrepræsentanterne i FOA 
demokratiet kunne være at styrke samarbejdet mellem FTR’ere og TR’ere fx i samme kommune (på 
tværs af sektorer).  
 
At styrke de mindre faggrupper kan sikres igennem lokale FOA-klubber (på tværs af sektorer) og 
lokale medlemsarrangementer.  
 
Afdækning af hvad der fungerer og ikke fungerer ved faggruppelandsmøderne.  
 
 
Anbefalinger fra pædagogisk sektors bestyrelse til afdelingsbestyrelsen i arbejdet med en evt. 
strukturkongres 

 
Vi er ikke overbeviste om, at en strukturkongres vil kunne løse de udfordringer, der er i FOA.  
Er det måske mere en kulturændring, der skal til? 
 
Bestyrelsen mener ikke at der er tilstrækkeligt belæg for at afholde en strukturkongres. 

 
 
 
Social- og sundhedssektoren: 
 
Nye tiltag/Idéer: 

 
Forbundet kunne i højere grad gøre brug af nogle særlige faggrupper som har en specialviden. Det 
kunne give noget mere medinddragelse for det enkelte medlem, og ville kunne sikre en faglig 
udvikling hos den enkelte. Forbundet skal i højere grad understøtte FOAs faggruppers kompetencer. 

 
Vi skal have fat i ildsjælene – dem der gerne vil arbejde med en specifik sag. Det skal være lettere at 
engagere sig i sine mærkesager – uden at skulle bruge mere tid end man ønsker til fagligt arbejde. 
 
Monofaglighed har fortsat en betydning: En faggruppestruktur med afsæt i fire grupper: Social- og 
sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper, Neurofysiologiassistenter og de lukkede 
uddannelser/arbejdsområder.  

 
Tværfagligheden har en lige så stor betydning: Vi skal samtidig også kunne arbejde på tværs af 
faggrupper og arbejdsområder – på faggruppelandsmøderne er der fx både brug for at mødes samlet 
og for at mødes i et arbejdsområdefællesskab.  

 
Vores faggruppestruktur skal afspejle samfundet og vores forskellige arbejdsområder – vi skal på 
samme måde som på arbejdspladserne kunne arbejde på tværs – men uden at give afkald på sin 
monofaglighed (arbejdsfællesskabets styrke). Det skal den fremtidige faggruppestruktur kunne 
rumme. 
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Det skal være nemmere at bevæge sig mellem sektorer og faggrupper. Der er behov for at se 
faggrupperne i lyset af det fagområde de arbejder på.  
 
 
Anbefalinger fra social- og sundhedssektors bestyrelse til afdelingsbestyrelsen i arbejdet med en 
evt. strukturkongres 

FOA skal følge med tiden og med de øvrige strukturer, der er i samfundet og i særdeleshed på 
arbejdsmarkedet. Bestyrelsen er ikke entydigt overbevist om, at det er en strukturændring, der skal 
til for at gøre FOA mere nærværende for sine medlemmer. 
 
Vi er nødt til at stille spørgsmålet ’hvad vil medlemmerne have at vi leverer? 
 
Afdelingernes suverænitet er til tider en bremseklods for udvikling  
 
  
Beslutning  
Lene Lindberg og Steen Andersen er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, og vil gøre det bedste ift. 
afdelingen og FOA generelt. Der afholdes HB møde i den kommende uge. Lene Lindberg har 
modtaget sektorbestyrelsernes notater, som medbringes i den videre proces. Punktet sættes på som 
fast punkt fremadrettet, da der også er hængepartier ift. kongres. På HB mødet i august kommer 
første beslutningsforslag, som kan behandles i afdelingernes afdelingsbestyrelser.   
 
[Gem]  
 
 
46/21 Styringsredskab for de politiske og administrative aktiviteter i FOA 
Nordsjælland v. Lene Lindberg og Rie Hestehave 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 46/21 

 
 
Indledning: Efter valget af ny næstformand (Rie Hestehave) og ny sektorformand for 

pædagogisk sektor (Annegrethe Soelberg Thomsen), har politisk ledelse set 
styringsgrundlaget for de politiske og administrative aktiviteter i FOA 
Nordsjælland igennem. Styringsgrundlaget er blevet revideret, og der er sket 
nogle ændringer ift. opgavefordeling i formandskabet.  

 
På mødet vil Lene Lindberg og Rie Hestehave gennemgå de ændringer der er 
foretaget.     

 
 
Indstilling:     Til efterretning.  
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Mødebehandling 
Rie Hestehave og Lene Lindberg oplyste, at styringsgrundlaget for de politiske og administrative 
aktiviteter i FOA Nordsjælland, indeholder de opgaver der er i afdelingen. Igennem årene er dette 
papir blevet kaldt mange ting, bl.a. «pilepapiret» og «FOA fremtid».  
 
Når der vælges nye politiske kolleger, ses opgaverne igennem og skal fordeles på ny mellem de 
politisk valgte. Der er nogle lovbestemte opgaver, og dem kan man ikke røre ved. Men øvrige 
opgaver kan fordeles. PL har behandlet det og opgaverne er blevet revideret. Der er opgaver hvor 
f.eks. formanden står på som etter og næstformanden står på som toer i tilfælde af, at formanden er 
fraværende gr. andre aktiviteter. Styringsgrundlaget er næsten på plads, idet der kun mangler at 
blive udarbejdet et nyt organisationsdiagram der svarer til nutiden. Når det er udarbejdet sendes det 
ud til jer, og det kommer også på hjemmesiden.   
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
47/21 Regnskab pr. 31. maj / status 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 47/21 

 
 
Indledning: Der kan ikke fremsendes regnskab pr. 31. maj, da der stadig er problemer 

med det nye regnskabssystem. Bogholder Jeanette Büron deltager under 
drøftelsen af dette punkt, og giver en status på regnskabet pr. 31. maj 2021.   

 
Indstilling:     Til efterretning. 
  
 
  
 
 
Mødebehandling 
 
Bogholder Jeanette Büron gav en status på regnskabet pr. 31. maj 2021. Regnskabet er forventeligt 
grundet mindre aktiviteter. 
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
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48/21 Lønpolitik for pædagogisk sektor v. Rie Hestehave & Annegrethe 
Soelberg Thomsen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 48/21 

 
 
Indledning: Bestyrelsen i Pædagogisk sektor har revideret deres nuværende lønpolitik. På 

mødet vil Rie Hestehave & Annegrethe Soelberg Thomsen fremlægge de 
ændringer der er foretaget.   

 
Indstilling:     Til efterretning.  
  
 
Bilag: Lønpolitik pædagogisk sektor 
 
 
Mødebehandling 
Lønpolitikken i pædagogisk sektor er revideret.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
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Faste punkter 

49/21 Orientering fra Hovedbestyrelsen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 49/21 

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

Hovedbestyrelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Drøfter pt. kun evt. strukturkongres. Ellers skal budgettet for 2022 behandles.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
50/21 Opfølgning kongres 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 50/21 

 
 
Indledning: Lene Lindberg og Steen Andersen vil på mødet redegøre for de hidtidige 

drøftelser i Hovedbestyrelsen og Strukturudvalget.   
 
 
Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen.  
  
 
 
 
 
Mødebehandling 
Er drøftet under pkt. 45/21. Se ovenfor.  
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Beslutning  
 
 
[Gem]  
 
 
51/21 Medlemsorganisering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 51/21 

 
 
Indledning: Lene Lindberg orienterer om sidste nyt indenfor området 

medlemsorganisering.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
  
 
 
Mødebehandling 
Lene Lindberg og Rie Hestehave er ved at danne sig et overblik over f.eks. deltagelse i møder ift. 
medlemsorganisering. Der skal nu afholdes møde med afdelingens organiseringsmedarbejder ift. 
hvordan arbejdspladsbesøg kan etableres på en anderledes måde, og hvordan vi får FTR og TR 
inddraget i denne opgave. I vil høre mere når der er skabt et fuldt overblik.  
 
Herudover er der nedsat en midlertidig arbejdsgruppe igennem afdelingsbestyrelsen. 
Arbejdsgruppen har ikke været mødtes endnu, men det forventes snarest.    
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
52/21 Gensidig orientering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 52/21 

 
 
Indledning: De tilstedeværende giver en orientering indenfor egne ansvarsområder / 

sektorområder.   
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Indstilling: Til efterretning.  
  
 
 
 
Mødebehandling 
De tilstedeværende gav en orientering indenfor egne ansvarsområder / sektorområder.  
 
Det blev endvidere oplyst, at der er etableret en facebookside kaldet «Jeg er så meget mere».  
Med dette faglige fællesskab vil vi vise omverdenen alt det vi, der arbejder på social- og 
sundhedsområdet, også er! Vi er nemlig meget mere menneske og meget mere faglighed og 
kompetencer end medier og omverden ofte viser.  
 
Linket til siden følger her: https://www.facebook.com/Jeg-er-s%C3%A5-meget-mere-
102000295195114 
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
53/21 Eventuelt 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 53/21 

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

redegørelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
Afdelingen har sagt ja til pilotprojekt fra forbundet med et værktøj der skal afprøves for at få mere 
fokus på kompetenceudvikling og uddannelse.  
 
Vi satser på, at afdelingen er næsten helt reetableret i slutningen af august.   
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 

https://www.facebook.com/Jeg-er-s%C3%A5-meget-mere-102000295195114
https://www.facebook.com/Jeg-er-s%C3%A5-meget-mere-102000295195114
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[Gem]  
 
 
54/21 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

04.06.2021 54/21 

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