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FOA – Fag og Arbejde Randers 
 

indkalder hermed til ordinær generalforsamling 
 

tirsdag den 21. oktober 2014 
i Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers C 

 
Generalforsamlingen starter kl. 18.30, der er spisning fra kl. 17.30 

 
I dette materiale finder du følgende 
 

1. Dagsorden til generalforsamlingen – side 2 
2. Forslag til forretningsorden – side 3 
3. Forslag til fagpolitiske indsatsområder – side 4 
4. Skriftlig beretning – side 6 

 
Materialet offentliggøres på afdelingens hjemmeside www.foa.dk/randers og kan 
hentes i papirform i afdelingen 8 dage forud for generalforsamlingen. 
 
Der serveres et let traktement kl. 17.30. Ønsker du at deltage i dette, bedes du melde 
dig til senest 15. oktober 2014 på mail randers@foa.dk med oplysninger om navn og 
medlemsnr./fødselsdag eller på telefon 4697 1900. 
 
Generalforsamlingen er indkaldt med følgende dagsorden 
 

A. Åbning af generalforsamlingen 
B. Godkendelse af forretningsorden 
C. Valg af dirigenter 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Budget 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Fagpolitisk indsatsområde 
8. Sammenlægning af Kost- og Teknik- og servicesektorerne  
9. Lovændringer – LÆS Ændringsforslaget her 
10. Valg 

a. Valg af 1. bilagskontrollant (2 år) Erla Sørensen modtager genvalg 
b. Valg af 1. bilagskontrollant suppleant (2 år) Elisabeth Toft modtager ikke 

genvalg 
c. Valg af fanebærer (2 år) Flemming Strøm Sørensen 

11. Præsentation af afdelingsbestyrelsen 
12. Afslutning 

 
Afdelingsbestyrelsen 
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Forslag til FORRETNINGSORDEN på afdelingens generalforsamling 

 
 
1. Generalforsamlingen vælger 2 dirigenter til at lede generalforsamlingen. 

Valget ledes af formanden. 
2. Dirigenterne vælges ved simpelt flertal. 
3. Dirigenterne kan, ved generalforsamlingens begyndelse, stille forslag om 

nedsættelse af stemmeudvalg. Der vælges mindst 5 personer. 
4. Dirigenterne kan stille forslag om debattens afslutning enten straks eller med de 

indtegnede talere, ligesom dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. 
Forslaget kan også stilles fra deltagerne. 

5. Når det er vedtaget at afslutte debatten med de indtegnede talere, kan der ikke 
indtegnes andre talere end forslagsstilleren. Dog kan formanden få ordet for at 
besvare eventuelle spørgsmål. 

6. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge, begæring herom er 
indleveret. I særlige tilfælde kan dirigenterne, uden generalforsamlingens 
samtykke, fravige denne for meget korte bemærkninger. 

7. Ingen kan indtegne sig for mere end én tale ad gangen. Begæring om ordet 
fremsættes skriftligt, hvis dirigenterne skønner det nødvendigt. Begæringen skal 
indeholde oplysning om vedkommendes navn. Ingen må tale uden dirigentens 
tilladelse. Der tales fra talerstol, med mindre dirigenten tillader, at taleren taler fra 
sin plads. 

8. Skriftlig afstemning skal finde sted, når én af de fremmødte stiller krav herom. 
9. Dirigenterne har, med generalforsamlingens tilladelse, ret til at indtegne sig selv 

som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den tillid, forsamlingen viser 
ham/hende, da der ved korte indlæg ikke udpeges en anden dirigent. Ved større 
eller særlige indlæg fra dirigentens side overdrages dirigenthvervet til den anden 
dirigent - eventuelt formanden. 

10. Anmoder et medlem om ordet til forretningsordenen, er det denne 
forretningsorden, der henvises til. Vedkommende må samtidig med begæring om 
ordet til forretningsordenen opgive, hvilket punkt i denne der begæres ordet til. 
 

Randers, den 21. oktober 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generalforsamling 2013 
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Status Fagpolitiske indsatsområde 2013 
 
Sidste års generalforsamling besluttede følgende indsatsområder: 
 
1. Fastholdelse af medlemmer 
– særligt fokus på organisering af privat ansatte 

2. Arbejdsmiljø 
– implementering af Forbundets arbejdsmiljøstrategi  

3. Jobrotation 
– kompetenceudvikling til alle medlemmer gennem jobrotation 

 
Ad 1. Fastholdelse af medlemmer 
Afdelingen har i hele 2013/14 haft fokus på fastholdelse af medlemmer igennem en 
øget tilstedeværelse på arbejdspladserne dels i forbindelse med forhandlinger og dels i 
forbindelse med egentlige medlemsmøde. Endvidere har medlemsorganisering været 
et fast fokuspunkt i arbejdet med de tillidsvalgte. 
Endeligt har afdelingen godt fat i eleverne. Vi har en høj organiseringsprocent på 
skolerne og det er ofte den bedste måde at sikre medlemskabet også når de afslutter 
deres uddannelse og bliver ”almindelige” medlemmer. 
For første gang i flere år har vi formået at fastholde antallet af fuldt betalende 
medlemmer i en generalforsamlingsperiode.  
Så selvom der skæres i antallet af stillinger inden for vores fagområder og der er 
ændret i dagpengeregler, så flere ledige falder helt ud af dagpengesystemet, er det 
lykkedes afdelingen at holde antallet af fuldt betalende medlemmer næsten status 
quo.  
Det skal dog på ingen måde blive en sovepude. Der er ingen tvivl om at 
udfordringerne fremover bliver endnu større end de har været indtil nu. 
 
 
Ad 2. Arbejdsmiljø 
Afdelingsbestyrelsen og sektorerne har i løbet af det indeværende år udarbejdet en 
lokal arbejdsmiljøpolitik i forlængelse af forbundets strategi for området. 
Den lokale politik har følgende formål: 
 

”Alle medlemmer har ret til at arbejde på sunde, sikre og attraktive 
arbejdspladser, hvor medlemmernes arbejdsmiljø tager udgangspunkt i 
arbejdet og i løsningen af arbejdsopgaverne. Medlemmerne skal have 
indflydelse til at udføre deres arbejde til en god kvalitet, med brug af deres 
faglighed og kompetence. Medlemmerne skal arbejde på arbejdspladser, 
hvor den sociale kapital er i top. 
FOA Randers skal i samarbejde med sektorerne og tillidsvalgte sikre at 
fastholde medlemmer i ordinære stillinger. 
FOA Randers skal i samarbejde med sektorerne og tillidsvalgte sikre, at 
ansatte på andre vilkår, herunder vikarer, afløsere, elever, praktikanter, 
medlemmer i aktivering/løntilskud m.fl. oplever at arbejdspladsen kan 
rumme dem, således at oplevelsen af at være tilknyttet arbejdsstedet, sker 
på en sund og arbejdsmiljøvenlig måde. 
Tillidsvalgte og MED udvalg skal, for at fremme forståelsen og holdning til 
ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, en gang årligt drøfte 
arbejdspladsens rummelighed jf. Rammeaftale om social kapitel.” 
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Ad 3. Jobrotation 
Afdelingsbestyrelsen vedtog følgende handleplan for indsatsen omkring jobrotation: 

1. At alle tillidsrepræsentanter får kendskab til redskabet jobrotation 
2. At alle MED får igangsat drøftelser om at kombinere kompetenceudvikling og 

jobrotation 
3. At udbrede medlemmernes kendskab til mulighederne for enkeltpladsrotationer 
4. At videreudvikle på igangværende rotationsforløb 

 
Som det fremgår senere i dette materiale, bliver jobrotation brugt i stor stil på 
afdelingens område. Afdelingen ser jobrotation som et vigtigt værktøj til dels at sikre 
kompetenceudvikling/uddannelse af medlemmer i arbejde samtidig med, at ledige 
medlemmer sikres meningsfyldt arbejde og forbedrede muligheder for at komme i 
varig beskæftigelse eller uddannelse. 
 
 
 
Fagpolitiske indsatsområde 2014 
Medlemsfastholdelse, arbejdsmiljø og jobrotation skal fortsat være fokusområder 
særligt set i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger OK15 og de 
kommende ændringer omkring brugen af jobrotation (beskrives senere i materialet) 
 
Da der er risiko for, at OK15 ender i konflikt, er det vigtigt, at der gøres en særlig 
indsats for at sikre organisering på arbejdspladserne. HB har besluttet, at man skal 
have været fagligt medlem senest pr. 1. januar 2015 for at have ret til 
konfliktunderstøttelse. 
 
Samtidig er det meget vigtigt, at de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af OK15 
bliver beskrevet, så afdelingen bedst muligt kan sikre medlemmernes fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø. 
 
Afdelingsbestyrelsen indstiller derfor, at de fagpolitiske indsatsområder 2013 
forlænges indtil næste generalforsamling. 
 
1. Fastholdelse af medlemmer 
– særligt fokus på organisering af privat ansatte 

2. Arbejdsmiljø 
– implementering af Forbundets arbejdsmiljøstrategi  

3. Jobrotation 
– kompetenceudvikling til alle medlemmer gennem jobrotation  

AMR og deres ledere til temadag: ”Fra stress til trivsel”  
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Skriftlig beretning 2014 - Året i Medlemshuset 
 
I det følgende kan du læse lidt om, hvad der er sket i FOA Randers i den forgangne 
generalforsamlingsperiode. 
 
 
 
Lukning af kontoret i Grenaa  
Afdelingsbestyrelsen i FOA Randers har besluttet at nedlægge kontoret i Grenaa i sin 
nuværende form. 
Beslutningen skyldes dels et ønske om at frigøre ressourcer i afdelingen generelt og 
dels et ønske fra a-kassens hovedbestyrelse. 
 
 

Afdelingen har altid prioriteret at være tæt på 
medlemmerne, og lukningen af kontoret i Grenaa kan 
ses som et brud med dette princip i forhold til 
medlemmer på Djursland. I forhold til medlemmerne i 
den vestlige del af vores område, vil de sparede 
ressourcer give mulighed for en øget tilstedeværelse i 
deres områder. Allerede i 2007 i forbindelse med 
kommunesammenlægningen, da FOA medlemmerne i 
den nye Favrskov Kommune ved en afstemning 
besluttede, at de ville høre under FOA Randers, kom det 
på tale at ændre kontoret i Grenaa. 
 
Lukningen er blevet aktuel nu, da beregninger på 
hovedkontoret har vist, at administrationsbidraget i a-
kassen skal stige med op til 40 kr. pr. mdr. pr. medlem, 
hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. 
Derfor har a-kassens hovedbestyrelse bedt om, at der 
ses på lukning af lokale kontorer, da de ikke finder, det 
er muligt at spare flere personaleressourcer. 
 
Endvidere har hensynet til vores egne medarbejdere 
også spillet ind, idet det har været vanskeligt at undgå 
alenearbejde på kontoret i takt med, at der er reduceret 
i antallet af ansatte i a-kassen. Hele personalegruppen 
fra Grenaa har fået tilbud ansættelse på kontoret i 
Randers. 
 
Afdelingen er i øjeblikket ved at indgå aftale om at leje 
lokaler i Grenaa, så der fortsat kan afholdes møder for 

eleverne på Social- og sundhedsskolen o. lign.  
 
Afdelingen har et ønske om, at de frigjorte ressourcer kan bruges, så vi i højere grad 
kan være tilstede, når medlemmerne har akut brug for det. Senest i forbindelse med 
de mange fyringer i Randers Kommune, hvor kontoret i Randers holdt længere åbent, 
så de opsagte medlemmer kunne få hjælp og vejledning. 
 
 
Afdelingsformand Inge-Lise Christensen – tlf. 4697 1901  
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Skriftlig beretning 2014 - Året i Medlemshuset 
 
16,9 mio. kroner i erstatning til medlemmer indenfor det sidste år 
 
Social og arbejdsskadesteamet har opgjort alle sager, der er behandlet i den seneste 
generalforsamlingsperiode. 
 
I perioden oktober 2013 til oktober 2014 er der oprettet 144 nye sager og afsluttet 
143. I 42 af sagerne har medlemmerne opnået retten til erstatning på et samlet beløb 
af 16,9 mio. kroner, heraf er de 11 mio. kroner fritaget for beskatning. 
 
Herudover modtager 15 medlemmer en løbende erstatning på tilsammen 100.000 kr. 
pr. måned i arbejdsskadeserstatning. Den løbende udbetaling fortsætter indtil deres 
forsørgelsesgrundlag bliver afklaret. Hvis medlemmet f.eks. er i fleksjob, kan der gå 
op til 5 år før dette sker. 
 
32 medlemmer har fået forlænget deres sygedagpenge, tilkendt revalidering, fleksjob 
eller førtidspension og 42 gange har myndighederne måtte ændre deres afgørelser 
som følge af vores høringssvar. 
 
Vi er glade for, at vi kan hjælpe medlemmerne med at føre deres sag, og i mange 
tilfælde nå til en omgørelse af de beslutninger, som myndighederne træffer. 
Der er ofte tale om meget omfattende og komplekse sager, som løber i mange år. At 
være syg eller kommet til skade er vanskeligt for alle og de meget lange sagsforløb er 
meget opslidende for de involverede. Derfor er det godt, når det lykkes at få sagerne 
afgjort til medlemmernes fordel. 
 
Social- og arbejdsskadeteamet, teamkoordinator Frank Kold Sørensen, tlf. 4697 1916 
 

  1. maj i Grenaa 2014  
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Skriftlig beretning 2014 - Året i Medlemshuset 
 
Facility Service i Randers Kommune 
Nu er projekt Facility Service ved at være klar til start i Randers Kommune. Siden den 
dag i oktober 2013, hvor projektet blev formelt godkendt af byrådet, har FOA Randers 
og vores dygtige tillidsfolk bidt sig fast for at blive del af en styregruppe, og det er 
lykkedes. 
FOA var fremme med en ide til et ejendomscenter allerede i august 2012, men det 
blev dengang forkastet. 
 
I efteråret 2013 præsenterede Randers Kommune, så planerne til et Innovations-
projekt, der blev kaldt ”projekt ejendomsservice”, som er det, der arbejdes ud fra i 
dag. 
 
Randers kommune hyrede Rambøll til at lave en analyse af ejendomsdriften i Randers 
Kommune. Analysen skulle afgøre om der ville være økonomiske fordele i at lave en 
sammenlægning af ejendomsservicefunktionerne i Randers Kommune. 
Det blev en lang proces fra Rambølls side, inden man kom frem til ikke blot en, men 2 
modeller, der kunne arbejdes ud fra.  
De to modeller blev sendt ud til høring, og det resulterede i, at der kom omkring 70 
høringssvar fra de eventuelle berørte institutioner. Herefter skulle man læse 
høringssvar og ud fra dette ville der komme en samlet konklusion. 
 
Men så langt nåede man ikke, projektet blev overhalet indenom. I forbindelse med 
budgetforliget indgået fredag den 19. september 2014, blev det besluttet, at der skal 
oprettes et ejendomscenter, eller som det bliver formuleret af forligspartierne ”at 
gennemføre ejendomsservicen i Randers Kommune ud fra en tilpasset model”. 
Hvad der præcist ligger i formuleringen ”tilpasset model” er endnu ikke helt klart. 
Det ligger dog helt klart, at fra 2016-2018 skal der - udover de oprindelige 5 mio. i 
2015 - spares 2 mio. i 2016 - 4 mio. i 2017 og 6 mio. i 2018. 
Opdeling i områder/teams pågår fra slutningen af september måned. 
 
Så nu ventes der spændt på, hvad byrådet endeligt beslutter den 17. november. Lige 
nu er der en del forvirring blandt de involverede medarbejdere/medlemmer og det er 
ganske forståeligt. 
Uanset hvad der bliver besluttet, ligger det dog fast, at der fortsat vil være fast 
teknisk servicepersonale og rengøringspersonale tilknyttet den enkelte bygning, så 
der ikke bliver tale om, at en masse skiftende medarbejdere servicerer bygningerne. 
 
Sektorformand Andrè Vangsgaard 4697 1923.  
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Skriftlig beretning 2014 - Året i Medlemshuset 
 
Evaluering af løntilskudsaftale Randers kommune 
I 2011 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Randers Kommune, DA Randers, 
DI Randers, FTF, AC og LO Randers om brugen af virksomhedspraktikker og 
løntilskudsjob. Samarbejdsaftalen var foranlediget af den centrale omlægning af 
kommunernes økonomi og indsats på det beskæftigelsespolitiske område, hvor 
ændrede refusionsregler øgede det kommunale ansvar for finansieringen af de 
beskæftigelsespolitiske redskaber.  
Dette bevirkede et behov for at øge antallet af virksomhedspraktikker og løntilskud. I 
Randers Kommune hævede man antallet af løntilskudspladser fra 326 til i alt 524 
løntilskudsjob i 2013. Til alle løntilskudsstillinger skulle der udarbejdes en jobprofil 
med angivelse af jobindhold, kompetencekrav mv., som de ledige kunne matches til.  
FOA Randers og tillidsrepræsentanterne har været en meget aktiv del af denne aftale 
for at sikre kvalitet og indhold til tilskudsstillingerne. Aftalen er nu blevet evalueret. 
 
Evalueringens hovedkonklusioner: 
Vurdering af løntilskudsordningen ud fra et brugerperspektiv: 
• Ledige oplever, at løntilskudsjob tilfører dem erfaring og udvikler deres 

kompetencer.  
• Ledige, der er/har været i jobrotation er mere positivt stemte i skønnet af deres 

arbejdsopgaver.  
• Ledige har tre primære indvendinger mod løntilskudsansættelse: at man er 

fuldtidsbeskæftiget men fortsat på dagpengesats, at løntilskudstimer ikke berettiger 
til optjening af ny dagpengeret, og at jobsøgningen begrænses, da denne overlades 
til fritiden. 

 
Vurdering af løntilskudsordningen ud fra et medarbejderperspektiv: 
• På trods af tidskrævende oplæring af løntilskudsansatte formår medarbejdere med 

mentorfunktion under oplæringsprocessen at holde fokus på deres primære 
arbejdsopgaver 

• Medarbejderne er tilfredse med at agere mentorer, men finder det udfordrende at 
skulle investere tid og energi i oplæringsprocessen, og at modtagelse af 
løntilskudsansatte kan stille krav til rummeligheden på arbejdspladsen 

• Af gevinster opleves, at arbejdspresset mindskes, og at servicen/kvaliteten øges 
ved at have løntilskudsansatte 

 
Opmærksomhedspunkter omkring brugen af løntilskudsjob: 
• 34 % af de lediges jobsøgningsaktivitet er reduceret under den 37-timers 

aktivering på trods af, at de pågældende ikke har været stillet fast job i udsigt 
• Til trods for, at det ikke er den generelle tendens forekommer det, at 

løntilskudsansatte dækker for vikartimer på arbejdspladserne 
• Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse (merbeskæftigelse) af 

antallet af ansatte hos den pågældende arbejdsgiver. Det viser sig desværre, at 
løntilskudsansatte i et vist omfang varetager ordinære arbejdsopgaver 

• Tillidsrepræsentanterne skal i højere grad involveres i ansættelsesprocessen og 
planlægningen af løntilskudsforløb 

 
Samlet set har den særlige aftale i Randers Kommune været med til at sikre kvalitet 
og indhold i tilskudsstillingerne. 
 
Resultaterne fra evalueringen vil indgå i vores fremadrettede indsats på området til 
gavn både for de ledige, der skal bestride stillingerne samt det fastansatte personale, 
der skal tage imod de tilskudsansatte.  
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FOA Randers ville gerne have udbredt aftale med Randers Kommune til alle vore 
kommuner, men desværre vil der endnu en gang blive ændret i lovgivningen for 
området. Vilkårene for løntilskudsjob og virksomhedspraktik ændres både for 
arbejdsgiver og den ledige, så der efter vores opfattelse vil blive et meget mindre 
forbrug af dette redskab. 
FOA Randers vil, når den nye lov er endelig vedtaget, arbejde for, at løntilskud og 
virksomhedspraktik i videst mulige omfang kun bliver brugt som rekruttering af nye 
kolleger, der skal opnå den praktiske arbejdserfaring for at komme ind på uddannelse 
indenfor fagområdet - og så bruge løntilskud aktivt i forbindelse med jobrotationer. 
 
 
 
Jobrotation 
I forbindelse med den nye beskæftigelsesreform, der forventes endeligt vedtaget 
inden jul, er et af ændringsområderne omkring mulighederne for jobrotation. 
 
Rotationsydelsesprojekter 
Samlet set har over 4000 af afdelingens medlemmer været i gang med 
kompetenceudvikling og efter/videreuddannelser via jobrotationsprojekter. 
Alle ansatte har under forløbene som minimum været sikret deres sædvanlige løn, 
ligesom alle har været sikret en tilbagevenden til job. 

 
De, der har været vikarer 
under forløbene, har fået 
kompetenceudvikling, en fast 
tilknytning til en arbejdsplads i 
en længerevarende periode og 
på nogle fagområder har der 
været tilknyttet en 
uddannelsesgaranti. Bredt set 
er gennemsnitlig 70 % 
kommet i uddannelse og/eller 
ordinær beskæftigelse. 
Bindemidlet for at få dette til 
at lykkes har været de snart 
forsvundne regler om 
jobrotationsydelse. Der har 
været afsat en statslig pulje, 
som arbejdsgiveren kunne få 
del i til at lønne en vikar, mens 
en ansat var på uddannelse. 

Vikaren skulle have sammenlagt 3 måneders ledighed, og så kunne arbejdsgiveren få 
ydelsen i op til 12 måneder til den samme vikar. Ulempen er, at det ikke tæller som 
ordinære arbejdstimer, men vikaren har fået ordinær løn, og ikke forbrugt af sin 
dagpengeperiode. 
Der lægges op til ændringer, så vikaren skal have 6 måneders ledighed for at komme 
i betragtning og arbejdsgiveren kan maksimalt få udbetalt til den samme vikar i 6 
måneder. Som argument bruges der, at så kan flere ledige komme i betragtning! Der 
kommer også ændrede refusionsregler i forhold til jobcentrene, så deres incitament 
for at bruge ordningen bliver meget lille. 
 
Der er ingen tvivl om, at det bliver meget vanskeligt at arbejde med store projekter 
under disse forhold. Mange arbejdspladser vil vige tilbage i forhold til at skulle skifte 

Informationsmøde om jobrotation i Favrskov Kommune 
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vikarer i det omfang, der lægges op til, og når der så samtidig også røres ved de 
økonomiske vilkår, så er det dybt bekymrende. 
FOA Randers har arbejdet aktivt for at ændre på vilkårene, uden held, ligesom vi 
aktivt har forsøgt at få politikerne til at ændre reglerne så rotationsvikartimerne kan 
tælle med i forhold til at genoptjene ny dagpengeret - mange er enige, men desværre 
har det ikke vundet gehør ved beslutningstagerne. 
 
 
Enkeltpladsrotationer med løntilskud: 
Der ændres også i reglerne omkring løntilskud, men ud fra nuværende viden, vil vi 
stadig kunne tilbyde ansatte og ledige den unikke mulighed, at mens den ansatte er 
på uddannelse, kan den ledige vikar efter få måneders løntilskud få op til 17 
måneders ordinær beskæftigelse, som giver ordinær løn og ordinære arbejdstimer til 
genoptjening af dagpengeret. 
Igennem de seneste 3 år har flere og flere medlemmer opdaget denne mulighed og 
samlet set er vi nu på over 200 af disse aftaler. 
 
Afdelingsnæstformand Hanne Tinggaard – tlf. 4697 1905 
 
 
 
Ledighedsstatistik 
Indenfor det sidste år er antallet af ledighedsberørte i FOA på landsplan, udviklet sig i 
positiv retning. 
I august 2013 til august 2014 er ledighedsberørte gået fra 8.116 til 7.824, et fald på 
3,6 %. 
 
I FOA Randers er tallet dog gået i negativ retning. 
I august 2013 til august 2014 er antallet af ledighedsberørte gået fra 367 til 380. Ikke 
den store forskel – men dog den forkerte vej. 
 
Antal dagpengemodtagere fordelt på sektorer i august 2014: 
 
Kost- og servicesektoren  19 personer 
Pædagogosk sektor  161 personer 
Socila- og sundhedssektor 199 personer 
Teknik og servicesektor  1 person 
 
Medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra uge 1. januar 2013 i forbindelse med 
at ydelsesperioden blev ændret: 
 
Grenaa 39 medlemmer 
Randers 136 medlemmer 
 
A-kasseleder Lene Overgaard – tlf. 4697 1931 


