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REFERAT  
 

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2024 
 
Dato: 21.09.2022 kl. 8:30 
Sted: Konventum Helsingør 
Arkivsag: 17/133445 
  
Tilstede:  Lene Lindberg, Rie Hestehave, Jens Nybo Rasmussen, Kim Walther Andrea-

sen, Margit Gurli Koch, Peter Spanggaard Gadving, Susanne Walther Andre-
asen, Tatiana Vends Skov, Mette Nørgaard Linsaa (deltager kun 21/9), Claus 
Bovin, Monia Reinhold Stoltz, Britt Wendelbo Christensen (deltager kun 
22/9), Annegrethe Soelberg Thomsen 

  
Fremmødte supple-
anter: 

 

  
Ikke tilstede:  Steffen Dannemand Goldschmidt, Jesper Harding Jensen 
  
Andre: Pensam v. Kenneth Hansen (pkt. 45/22), Bogholder Jeanette Büron (pkt. 

46/22 & 47/22), Uddannelseskonsulent Karen Gundersen (pkt. 49/22). 
  
Referent: Ann Schjødt 
  
Dirigent: Kim Walther Andreasen 
  
 
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Formalia 

42/22 22/305832-1 Valg af dirigent til at lede konferencen v. Lene Lindberg 3 

43/22 22/305832-2 Godkendelse af dagsorden v. dirigent 3 

44/22 22/305832-3 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent 4 

Til behandling 

45/22 22/305832-4 Præsentation af ny kontaktperson i Pensam / Kenneth Hansen 5 

46/22 22/305832-5 Regnskab pr. 31. august / status 5 

47/22 22/305832-6 1. behandling af budget 2023 v. Lene Lindberg 6 
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48/22 22/305832-7 FH kongres 2022 v. Lene Lindberg 7 

49/22 22/305832-8 TEMADRØFTELSE: Vilkår for FTR/TR 7 

50/22 22/305832-9 Valgperiode af FTR / TR v. Mette Linsaa 8 

51/22 22/305832-
10 

Strategier for arbejdsmiljø, uddannelse, organisering og presse/ 
sociale medier & kampagner v. PL 9 

Faste punkter 

52/22 22/305832-
11 Orientering fra Hovedbestyrelsen 11 

53/22 22/305832-
12 Opfølgning kongres 11 

54/22 22/305832-
13 Medlemsorganisering 12 

55/22 22/305832-
14 Gensidig orientering 12 

56/22 22/305832-
15 Eventuelt 13 

57/22 22/305832-
16 Evaluering af bestyrelseskonferencen 14 

58/22 22/305832-
17 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 14 
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Formalia 

42/22 Valg af dirigent til at lede konferencen v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 42/22 

 
 
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 afdelingsbe-
styrelsens medlemmer.  
 
På sidste møde tilkendegav Kim Walther Andreasen, at han på næste møde / 
konference ville påtage sig rollen som dirigent.   

 
 
Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at Kim Walther Andreasen vælges som dirigent 

til konferencen. Herudover skal der vælges en dirigent til næste møde, som 
afholdes den 30. november 2022.   

 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Kim Walther Andreasen blev valgt som dirigent.  
 
Tatiana Skov tilkendegav, at hun gerne påtager sig rollen ved næste møde som afholdes den 30. 
november. Ved Tatiana’s evt. fravær, påtager Claus Bovin sig rollen.  
 
[Gem]  
 
 
43/22 Godkendelse af dagsorden v. dirigent 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 43/22 

 
 
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]  
 
 
44/22 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde v. dirigent 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 44/22 

 
 
Indledning: Der er udsendt referat fra afdelingsbestyrelsens møde afholdt den 13. juni 

2022.   
 

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 godken-
delse.  

 
Indstilling: Til endelig godkendelse.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Godkendt. 
 
[Gem]  
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Til behandling 
45/22 Præsentation af ny kontaktperson i Pensam / Kenneth Hansen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 45/22 

 
 
Indledning: FOA Nordsjælland har fået ny kontaktperson i Pensam – Kenneth Hansen.  
 

Kenneth Hansen kommer forbi vores konference den 21. september ca. kl. 
9.15, hvor han vil benytte lejligheden til at hilse på afdelingsbestyrelsen, præ-
sentere sig selv og i øvrigt fortælle om, hvilke ideer han har for et kommende 
samarbejde med FOA Nordsjælland.   

 
Indstilling:     Til efterretning.  
  
 
 
 
 
Mødebehandling 
Kenneth Hansen præsenterede sig selv og Pensams vision: 
 

- At det, at vi ejer en bank og et forsikringsselskab kan øge stoltheden ved, at være en del af 
FOA  
 

- At Pensam’s værditilbud kan være medvirkende til at tiltrække og fastholde medlemmer og 
gøre en forskel for os og medlemmerne 
 

 
Herudover fortalte Kenneth Hansen om Pensams mission: 
 

- At skabe tætte relationer til FOA’s lokalkontorer, tillidsvalgte og via disse få muligheder for at 
komme ud i alle former for fora, og fortælle den gode historie, og øge kendskabet til Pensam 
og det værditilbud FOAs medlemmer får.  

 
Afdelingsbestyrelsen fik en gennemgang af de fordele som Pensam Bank og Pensam Forsikring kan 
tilbyde FOAs medlemmer.  
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning. De viste plancher vedhæftes referatet.  
 
[Gem]  
 
 
46/22 Regnskab pr. 31. august / status 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
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1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 46/22 

 
 
Indledning: Der fremlægges regnskab pr. 31. august 2022. Lene Lindberg giver en status 

på regnskabet. Bogholder Jeanette Büron deltager under behandlingen af 
dette punkt.   

 
Indstilling:     Til efterretning. 
  
Bilag: Regnskab pr. 31. august 2022  
 Regnskab akut midler pr. 31. august 2022      
 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
47/22 1. behandling af budget 2023 v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 47/22 

 
 
Indledning: Jævnfør afdelingens love § 13, stk. 3, skal afdelingsbestyrelsen – inden ud-

gangen af september – forelægges et forslag til budgetforudsætninger for 
det kommende år. Budgettet skal være godkendt inden udgangen af novem-
ber måned, hvorfor vi på september mødet foretager en 1. behandling.  
 
På mødet vil Lene Lindberg gennemgå forslaget til budget 2023. 

 
 
Indstilling: Til behandling og godkendelse. 
 
 
Bilag: Udkast til budget 2023  
 
 
Mødebehandling 
 
Beslutning  
Budgettet blev godkendt ved 1. behandlingen. Der skal derfor ikke foretages en 2. behandling i 
november 2022.  
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[Gem]  
 
 
48/22 FH kongres 2022 v. Lene Lindberg 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 48/22 

 
 
Indledning: Den 31. oktober og 1. november 2022 afholder Fagbevægelsens Hovedorga-

nisation (FH) kongres.  
 

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men Lene Lindberg vil fortælle 
om de emner der skal behandles / besluttes på den kommende FH kongres.   

 
 
Indstilling:     Til efterretning. 
  
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
Den 31. oktober / 1. november 2022 afholder Fagbevægelsens Hovedorganisation kongres. Lene 
Lindberg redegjorde kort for, at kongressen bl.a. skal behandle en reducering i antallet af valgte. 
Dette skyldes økonomi. Når forbundene taber medlemmer, går det også udover økonomien i FH.  
 
Lene Lindberg deltager som eneste repræsentant fra FOA Nordsjælland i FHs kongres. 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
49/22 TEMADRØFTELSE: Vilkår for FTR/TR 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 49/22 

 
 
Indledning: Afdelingsbestyrelsen har ofte været inde på problematikker omkring de til-

lidsvalgtes vilkår.  
 

Derfor sættes dette emne på som en teamdrøftelse på konferencen.  
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Under behandlingen af dette punkt, deltager Karen Gundersen fra FOA Nord-
sjælland med et oplæg om, hvilke vilkårsproblematikker afdelingens tillids-
valgte oplever, og hvilke konsekvenser dette har både ift. de tillidsvalgte, vo-
res medlemmer og FOA Nordsjælland som helhed.       

 
Indstilling:     Til drøftelse og videre stillingtagen.  
  
 
 
 
Mødebehandling 
Karen Gundersen gennemgik de udfordringer vi som afdeling ser pt. ift. de tilidsvalgtes vilkår, og 
hvilke konsekvenser det giver.   
 
Beslutning  
 
Efter en debat i afdelingsbestyrelsen var der enighed om følgende: 
 
Der skal fokus på vilkårsforhandlinger for de tillidsvalgte. 
 
At de tillidsvalgtes vilkår straks behandles og forhandles når afdelingen får besked, så de får ordnede 
forhold. 
 
At de tillidsvalgtes vilkår skal medtages ved OK 2024. 
 
Den lange grundudddannelse fortsætter, men vi bør se på noget for de tillidsvalgte der har været i 
systemet længe.  
 
 
[Gem]  
 
 
50/22 Valgperiode af FTR / TR v. Mette Linsaa 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 50/22 

 
 
Indledning: Social- og sundhedssektorens bestyrelse er enige om, at det vil være en 

fordel at de tillidsvalgte i FOA Nordsjælland, vælges for fire år i stedet for to 
år. Omfanget af de tillidsvalgtes opgaver er så komplekse, at det er 
uhensigtsmæssigt at man som nyvalgt TR/FTR ikke har ro til at komme i gang 
med hvervet inden der igen er valg, samt at erfarne tillidsvalgte ikke har den 
nødvendige tid til at sikre længerevarende relations arbejde med f.eks. 
ledelser.  
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Det tager mindst et år at blive uddannet TR, og ofte op til to år fra man er 
valgt og til hele uddannelsen er gennemført. I den tid er det selvsagt, at man 
ikke kan behandle alle sager og henvendelser på et ideelt niveau, og der vil 
være brug for at lære de mange opgaver at kende, inden det bliver rutine. 
Som nyvalgt TR er der også noget ulogisk og utrygt i, at man efter endt 
uddannelse kan risikere at stoppe, før man får mulighed for at eksekvere på 
et rimeligt niveau.  

 
For både nyvalgte og erfarne tillidsvalgte gælder det desuden, at det er svært 
at nå at få kontinuitet i opgaverne, og dermed opnå en god relation til de 
udvalg og samarbejder man indgår i, når man ikke ved om man er der til at 
følge tingene til dørs. Dertil gælder at det mest logiske vil være, at alle 
tillidsposter har den samme valgperiode, uanset om der er tale om politisk 
valgte i organisationen eller i kommunerne/Regionen. Behovet for at have 
den nødvendige tid til arbejdet er det samme for alle parter, og en vis 
stabilitet vil være til fordel for medlemmerne og bidrage positivt til 
arbejdsglæde som tillidsvalgt. 

  
 
Indstilling:     Det indstilles til afdelingsbestyrelsens vedtagelse, at der på den kommende 

generalforsamling i FOA Nordsjælland indstilles til beslutning at ændre 
valgperioden for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter fra to til 
fire år. 

 
 
 
Mødebehandling 
 
  
Beslutning  
 
Forslaget blev trukket af forslagsstillerne.  
 
[Gem]  
 
 
51/22 Strategier for arbejdsmiljø, uddannelse, organisering og presse/ sociale 
medier & kampagner v. PL 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 51/22 

 
 
Indledning: Politisk ledelse har arbejdet med strategi og handleplan for områderne: 
 

Organisering 
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Arbejdsmiljø 
Uddannelse 
Presse, sociale medier og kampagner 
 
Politisk ledelse lægger sidste hånd på værket ved deres møde den 19. sep-
tember, hvorefter strategierne / handleplanerne forelægges afdelingsbesty-
relsen på konferencen.   
 

 
Indstilling:     Til drøftelse, videre proces og stillingtagen.    
  
Bilag: Organiseringsstrategi & handleplan   
 Arbejdsmiljøstrategi & handleplan 
 Uddannelsesstrategi & handleplan 
 Strategi for presse, sociale medier & kampagner 
 
 
Mødebehandling 
Samtlige strategier og handleplaner blev gennemgået af Rie Hestehave.  
 
Beslutning  
Strategier og handleplaner blev godkendt – lægges på FOA Nordsjællands hjemmeside. Det blev 
besluttet, at formandskabet har mandat til at ændre i handleplanerne / aktiviteterne, såfremt der 
opstår behov.   
 
[Gem]  
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Faste punkter 

52/22 Orientering fra Hovedbestyrelsen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 52/22 

 
 
Indledning: Lene Lindberg orienterer om nyt fra FOAs Hovedbestyrelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
 
 
Hovedbestyrelsen har drøftet det netop afholdte løntræf 2022, som alle var enige om var en succes. 
Der er foretaget en evaluering blandt løntræffets deltagere. HB gennemgår denne på et kommende 
møde. Der er ønske om afholdelse af flere og lignende arrangementer, men grundet økonomi kan 
det blive svært at opfylde.  
 
HB drøfter det faldende medlemstal. Mange melder sig ud grundet økonomi, men andre fordi de 
vælger os fra. Som tidligere meddelt, arbejder FOA Nordsjælland intenst på at ændre tilgangene 
hertil i egen afdeling, således at alle er en del af medlemsorganisering.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
53/22 Opfølgning kongres 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 53/22 

 
 
Indledning: Lene Lindberg vil på mødet redegøre for de hidtidige drøftelser i strukturud-

valget.   
 
 
Indstilling: Til drøftelse og stillingtagen.  



 12  

  
 
 
 
 
Mødebehandling 
Strukturdrøftelser har ligget lidt stille over sommeren – genoptages snart igen.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
54/22 Medlemsorganisering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 54/22 

 
 
Indledning: Lene Lindberg og Rie Hestehave orienterer om sidste nyt indenfor området 

medlemsorganisering.  
 
   
 
 
  
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
  
 
 
Mødebehandling 
Lene Lindberg har trukket de områder ud der er værst, og der bliver sat ekstra fokus på disse.  
 
Afdelingen har implementeret «FOA Nordsjælland modellen» ift. løn, hvilket forhåbentligt vil betyde 
en medlemsfremgang med tiden.  
 
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
55/22 Gensidig orientering 
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Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 55/22 

 
 
Indledning: De tilstedeværende giver en orientering indenfor egne ansvarsområder / 

sektorområder.   
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
  
 
 
 
Mødebehandling 
De tilstedeværende gav en orientering indenfor egne ansvarsområder / sektorområder.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
56/22 Eventuelt 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 56/22 

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

redegørelse.  
 
 
Indstilling: Til efterretning.  
 
 
 
 
 
Mødebehandling 
FOAs juletræsfest genoptages igen.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
[Gem]  
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57/22 Evaluering af bestyrelseskonferencen 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 57/22 

 
 
Indledning: Afdelingsbestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelseskonferencen.  
 
Indstilling: Til evaluering. 
  
 
 
 
 
Mødebehandling 
Godt, gode debatter, mange har udtalt sig, godt at være sammen, lidt dårlig stemning ved det ene 
punkt, bekymret for om corona dukker op igen efterår/vinter – 30/11 afholdes evt. som teamsmøde.  
 
Beslutning  
Taget til efterretning.  
 
[Gem]  
 
 
58/22 360 e-meeting - teknisk punkt til brug for referenten 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2024 

21.09.2022 58/22 

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