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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  

den 9. september 2014  

i FOA Nordsjælland  

 

 

Tilstede: Lene Lindberg, Ann-Mari Simonsen, Margit Koch, Rie Hesteha-

ve, Maria Melchiorsen, Jens Nybo Rasmussen, Kim Andreasen, 

Tatiana Skov, Conny Brynjolf (gået kl. 15.00), Susanne Nielsen, 

Susanne Madsen, Vinni Jakobsen, Anita Gudmundsson (gået kl. 

14.15), Steen Andersen (gået kl. 12.15 – retur kl. 14.45)  

 
Fraværende:  Annette Linderstrøm, John Gudmandsen, Merete Kragh. 
   

 

    Formalia 
 

1. Valg af mødeleder v. Lene Lindberg 

Ann-Mari Simonsen blev valgt som mødeleder.  

 

2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder 

Bestyrelsen aftalte, at punktet ”uddannelsesafdelingen/kurser” sættes 
på ved hvert møde. Dagsorden ellers godkendt.    

  
 

3. Godkendelse af referat fra konferencen den 24. og 25. juni 2014    

Referat godkendt.   
 
 
Sager til orientering / drøftelse / efterretning  
 
Afdelingsbestyrelsen har tidligere givet udtryk for, at når budgettet for 
det kommende år skal behandles / besluttes, skal punkterne om regn-
skab fremgå forinden. Med baggrund heri, er punkter på dagens møde 
under ”sager til orientering/drøftelse/efterretning” flyttet op før punk-
terne til ”beslutning”.  
 
 

4. Afdelingens rengskab pr. 31/8-2014 v. Ann-Mari Simonsen  
 
Sagsfremstilling: 
 
Afdelingens regnskab pr. 31. august 2014 er udsendt. Ann-Mari vil på 
mødet besvare evt. spørgsmål hertil.  
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Indstilling: 

Til efterretning.  
 

Beslutning: 

Regnskabet blev taget til efterretning.  
 
 

 
5. Afdelingens akutregnskab pr. 31/8-2014 v. Ann-Mari Simonsen 

 
Sagsfremstilling: 
 
Afdelingens akutregnskab pr. 31. august 2014 er udsendt. Ann-Mari vil 
på mødet besvare evt. spørgsmål hertil.  
 
 
Indstilling: 

Til efterretning.   
 
 
Beslutning: 

Akutregnskabet blev taget til efterretning. 
 
 
 
 
Sager til drøftelse / beslutning 
 
 

6. 1. behandling af budget 2015 v. Ann-Mari Simonsen 
 
Sagsfremstilling: 
 
Udkast til budget for 2015 er udsendt. Ann-Mari vil på mødet besvare 
evt. spørgsmål hertil.  
 
 
Indstilling: 

Til 1. behandling og evt. godkendelse.    
 
 
Beslutning: 

Det udsendte budget for 2015 blev vedtaget under 1. behandlingen.  
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Sidste nyt / opfølgning fra nedsatte arbejdsgrupper 
 

 

7. Visionsgruppen  

På vegne af visionsgruppen oplyste Ann-Mari Simonsen, at der ikke er 
arbejdet yderligere i gruppen grundet ferieafholdelse. Næste møde af-
holdes som et heldagsmøde den 1. oktober, hvor gruppen arbejder vi-
dere som tidligere aftalt med afdelingsbestyrelsen. Visionsgruppen for-
venter, at de på dette møde får udarbejdet et endeligt oplæg, som kan 
fremlægges på et kommende afdelingsbestyrelsesmøde.   

 

 

8. Procedure / retningslinjer v. udpegning til MED & Hvordan skal 
afdelingen forholde sig, hvis et medlem udtræder af afdelings-
bestyrelsen før valgperiode udløber 

På vegne af gruppen oplyste Maria Melchiorsen, at der er afholdt møde 
i sidste uge. Oplæg fra dette møde er udsendt til afdelingsbestyrelsen, 
og det er med baggrund heri, at afdelingsbestyrelsen på dagens møde 
tager en drøftelse. Oplægget blev gennemgået, og kommentarer / ret-
telser indarbejdes.  
 
På trods af, at punktet er anført under ”sidste nyt / opfølgning fra ned-
satte arbejdsgrupper”, traf afdelingsbestyrelsen følgende beslutning: 
 
MED-papiret er godkendt med de ændringer der fremkom på dagens 
møde.  
 
Med hensyn til retningslinjer for afdelingsbestyrelsens måde at håndte-
re medlemmers fratræden heraf, benyttes det skrevne notat indtil der 
ændres i afdelingens love på den kommende generalforsamling.  
 

På næste bestyrelsesmøde fremlægger Rie, Vinni, Steen og Lene et op-
læg specielt målrettet afdelingens ungdomsarbejde.  

 

På næste bestyrelsesmøde træffer afdelingsbestyrelsen beslutning om, 
hvad vi pt. stiller op med den vakante plads (ungdomsrepræsentant). 

 

På næste bestyrelsesmøde nedsættes et lovudvalg. Der udarbejdes 
kommissorium / opgaveoversigt for lovudvalgets arbejde frem mod den 
kommende generalforsamling i 2015.  

 
Temadrøftelse 
 

 

9. Arbejdsmarkedspolitiske reformer v. Ann-Mari Simonsen, her-
under: 

Konsekvenser for FOAs medlemmer 
Arbejdsmarkedspolitiske opgaver f. FOA Nordsjælland 
 
Herudover drøftes emnet ”Ulighed i Danmark” v. Lene Lindberg, som 
en direkte konsekvens bl.a. med baggrund i de nye reformer.  
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Sagsfremstilling: 
 
Med baggrund i de mange arbejdsmarkedspolitiske reformer der er 
vedtaget og implementeret over det sidste år finder politisk ledelse (PL) 
det nødvendigt, at FOA Nordsjælland forholder sig til de arbejdsopgaver 
der naturligt følger med, når så mange reformer bliver sat i søen på så 
kort en periode. Det er PLs overbevisning, at det er til gavn for vores 
medlemmer, at området prioriteres højt og tænkes ind i det uddannel-
sesarbejde, som afdelingen i forvejen er involveret i. 
 
Det er af stor betydning for FOA’s medlemmer, at arbejdsmarkedspoli-
tikken bliver sat på dagsordenen alle de steder det er muligt og PL op-
fordrer til, at dette skriv kan være omdrejningspunkt for diskussioner i 
afdelingsbestyrelsen, så der er så mange som muligt af FOA’s med-
lemmer, der får kendskab til de muligheder og også begrænsninger de 
nye reformer giver. 
 
Ann-Mari Simonsen står for denne del af temadrøftelsen.  
 
Udover temadrøftelse om de arbejdsmarkedspolitiske reformer, opfor-
dres bestyrelsen til at drøfte emnet ”ulighed i Danmark”, som bl.a. er 
en konsekvens af ovenstående reformer.  
 
Lene Lindberg står for denne del af temadrøftelsen.  
 
 
Indstilling: 

Til drøftelse og godkendelse 
 
Beslutning: 

Afdelingsbestyrelsen var enig i, at arbejdsmarkedspolitikken skal priori-
teres. Ann-Mari Simonsen tilbød sin tilstedeværelse i diverse netværk 
på arbejdspladserne, således at der kan sættes en debat i gang. 

Arbejdet om ulighed prioriteres jf. beslutningen fra Hovedbestyrelsen, 
Lene Lindberg er politisk ansvarlig herfor. 

 

Faste punkter 
 

 

10. Orient. fra adm.ledelse v. Lene Lindberg & Ann-Mari Simonsen.       

 
Lene Lindberg oplyste, at afdelingens studentermedhjælper Anton, ar-
bejder ihærdigt med at udarbejde notater om kommunernes og regio-
nens økonomi og budgetter for det kommende år som tidligere meddelt 
i afdelingsbestyrelsen. Notater udsendes snarest.  
 
Lene Lindberg orienterede om, at der er udsendt indbydelse til årets ju-
lefrokost, og at det i år forsøges afviklet med en anden målgruppe end 
tidligere. I år afholdes der én fælles julefrokost for sektorbestyrelses- 
og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne har ønsket at af-
holde egen julefrokost med deltagelse af politisk ledelse. 
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11. Orient. fra hovedbestyrelsen 

Der henvises til ulighedskampagnen der blev drøftet under punkt 9. 
Herudover henviste Lene Lindberg til den nye beskæftigelsesreform, 
som ligger op til et endnu tættere samarbejde med a-kassen ift. sam-
taler i jobcentrene. Der er nogle opgaver der skal løses i fællesskab, og 
dette drøfter Lene Lindberg og Ann-Mari Simonsen i den kommende 
uge. Derudover er der via hovedbestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, 
der skal se på a-kassens struktur. Arbejdet foregår over de næste 6 
måneder. Afdelingsbestyrelsen holdes orienteret om gruppens arbejde.  

 

 

12. TR Version 2 

Maria Melchiorsen oplyste, at arbejdet med version 2 er i fuld gang. 
Maria Melchiorsen og Karen Gundersen har netop været ude i de sidste 
to store netværk i henholdsvis Rudersdal og Helsingør. Er pt. ved at 
danne sig et overblik over behovet for uddannelse, ved at planlægge 
kick-off dage samt arrangere mentorforløb.  

 

 

13. Medlemsorganisering 

Intet nyt. 

 

 

14. Status overenskomstforhandlinger 

Conny Brynjolf meddelte, at afdelingen i fredags har indsendt OK krav  
vedrørende regionens område. Der var ikke modtaget så mange på 
trods af, at kravene kunne indtastes via afdelingens hjemmeside. Midt i 
den kommende uge, er der deadline hvad angår OK krav på det kom-
munale område.  
 
På det private område rører der sig en del, bl.a. med firmaet Cura Ple-
je, som bl.a. Hillerød Kommune benytter sig af. FOA har i årevis forsøgt 
at få en overenskomst med firmaet, men forgæves. Det er derfor aftalt 
med forbundet, at vi i et samarbejde fører en aktivistkampagne over 3 
dage foran Cura Plejes driftskontor. Deltagere er Conny Brynjolf, Jo-
acim Ipsen og en repræsentant fra forbundet. Målet er at få medarbej-
derne som medlemmer samt oplyse dem om, hvor vigtigt det er at ar-
bejde for et firma med overenskomst. De medlemmer vi trods alt har, 
er bange for at møde op i FOA når de har problemer, idet de er bange 
for at miste deres arbejde. Afdelingsbestyrelsen holdes orienteret om 
situationen.  
   
 
 

15. Orient. fra politisk valgte – egne ansvarsområder 

De tilstedeværende politisk valgte gav en status indenfor egne an-
svarsområder.  
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16. Orient. fra sektorer, kommuner, region 

De tilstedeværende gav en status indenfor egen repræsentation i 
kommuner / region / sektor.  
 
 
 

17. Eventuelt 

Margit Koch henviste til den udsendte strategiplan på overenskomst-
området, idet hun har fået oplyst, at den skal godkendes i afdelingsbe-
styrelsen, forinden den kan benyttes i Margits netværk. Med baggrund 
heri, sættes strategiplanen på som punkt på næste afdelingsbestyrel-
sesmøde.  
 
Rie Hestehave spurgte til, om der var noget nyt i forhold til den opfølg-
ning, der blev lovet på en fælles indsats for at få indhentet det, vi mi-
ster ift. den lokale løn, jf. drøftelse på afdelingsbestyrelsesmødet d. 10. 
marts 2014. 

  
 

18. Evaluering af dagens møde 

Godt med politiske drøftelser, meget interessant temadrøftelse, god 
stemning, godt møde, kunne godt have brugt gruppearbejde under te-
madrøftelsen.  
 
 

 
Referent: Ann Hansen                                 

 

  


