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Fusionsprojektet er nu nået et vigtigt skridt videre: Nu præsenteres et samlet forslag til Politisk Ledelse i 

overgangsperioden. Endelig er budgetgruppen tæt på at kunne præsentere et budget i balance for den 

kommende afdeling. Alt i alt er det nu kun de sidste justeringer og kommaer der mangler, før de fem 

nuværende bestyrelser kan præsenteres for et samlet fusionsgrundlag for den nye afdeling.  

 

Indstilling til politisk ledelse på plads 
Der er blevet arbejdet intensivt med at få det samlede puslespil for den kommende politiske ledelse på 

plads. Næsten alt er på plads – med enkelte undtagelser.  

Det indstillede formandskab (Sigurd Gormsen og Bo Viktor Jensen) har i oktober og november måned haft 

til opgave at interviewe alle valgte og lægge det puslespil, som skal blive til den kommende politiske ledelse 

for vores nye afdeling. 

Begge fortæller, at opgaven har været både spændende og krævende, da der viste sig at være flere overra-

skeler undervejs. Det er lykkes i størst mulig udstrækning at komme alles ønsker i møde.  

Der har været tre hensyn: 

• Dels at tilgodese den kommende afdelings behov 

• Dels at imødekomme de ønsker til placering i organisationen de valgte har haft 

• Dels at tilgodese den enkeltes kompetence, erfaring, og geografiske viden 

Der er i interviewet, både blevet sket afklaring af ønsker til politiske poster, politiske ansvarsområder - samt 

administrative arbejdsopgaver. 

Personer, poster og ansvarsområder 
Medlemmerne af den kommende politiske ledelse deles op i følgende hovedgrupper: 

• Formandskab 

• Daglige ledere i områderne 

• Sektorvalgte 

• Faglige sekretærer 
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To forbehold 

I boksene nedenfor er alle de, indtil nu, behandlede poster og ansvarsområder skrevet ind.  

Der er dog enkelte politiske ansvarsområder, som stadig enten ikke er besat eller afventer en afklaring. Alle 

ansvarsområder er endeligt fastlagt ved politisk ledelses konstituering i marts, efter stiftende generalfor-

samling. Endelig er der umiddelbart tre vakante poster for Kost og Servicesektoren, Teknik og Servicesekto-

ren samt regionsansvarlig, som der lige nu arbejdes på at finde løsninger omkring.  

Fordelt på de tre grupper, ser den kommende politiske ledelse således ud: 

Formandskabet 

Navn og post 

 

 Ansvarsområder (ud over postens faste ansvarsområder) 

Sigurd Gormsen  

Organisatorisk afdelingsformand 

 

 

• Ledelse og koordinering ift. afdelingsrepræsentantskab og afdelingsbestyrelse 

• Ledelse og koordinering ift. politisk ledelse og daglig ledelse 

• Overordnet personaleansvar for ansatte 

• Personaleansvar for lønnede valgte 

• Klagesager 

 

Bo Viktor Jensen 

Faglig afdelingsformand 

 

 
 

• Ledelse og koordinering af tværgående faglige indsatser – f.eks. mellem sektorerne 

• Afdelingens synlighed, indflydelses- og påvirkningsarbejde 

• Presse og information 

• Medlemsorganisering 

• Faglige kampagner 

• Ansvarlig for seniorarbejdet 

• Koordinator for kultur- og aktivitetsområdet 

  Fælles ansvarsområder – varetages efter aftale: 

•  

• Afdelingens økonomi 

• Deltagelse i HB møder 

• Repræsentative opgaver  

• Organisationssamarbejde på formandsniveau 

• Regionssamarbejdet 

• Relevante møder i områderne 

• Fusionsprocessen 

 

Daglige ledere i områderne 

Navn og post 

 

 Ansvarsområder (ud over postens ansvarsområder) 

Jutta Larsen 

Område Nordvest 

 

 

Hanne Ulendorf 

Område Holbæk 

 

 

Tina Pedersen 

Område Roskilde 
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Navn og post 

 

 Ansvarsområder (ud over postens ansvarsområder) 

Linda Andersen 

Område Køge 

 

 

Birgit Lundsbjerg 

Område Midtsjælland 

 

• Politisk ansvarlig for arbejdsmiljø 

 

Sektorformandskaber  

Navn og post 

 

 Ansvarsområder (ud over postens ansvarsområder) 

Formand for Teknik- og Service 

Sektoren 

 

VAKANT 

 

 Hans Pedersen (Faglig Sekretær) tilknyttes sektoren som ressourceperson 

Formand for Kost- og service 

Sektoren 

 

VAKANT 

 

 Hans Pedersen (Faglig Sekretær) tilknyttes sektoren som ressourceperson 

Mogens Bech Madsen 

Formand for Pædagogisk Sektor 

 

 

Ea Kristensen 

Næstformand for Pædagogisk 

Sektor 

 

 

Ann Søgaard 

Formand for Social- og Sundheds-

sektoren 

 

 

Lone Rosenville 

Næstformand for Social- og Sund-

heds Sektoren 

 

 

Rikke Hansen 

Næstformand for Social- og Sund-

heds Sektor 

 

• Ressourceperson på TR uddannelsesområdet 

 



[3] 

 

11. Udgave udsendt d. 21.10.2014 

 
Faglige sekretærer 

Navn og post 

 

 Ansvarsområder (ud over postens ansvarsområder) 

Pia Røn Larsen 

 

• Ressourceperson for område Køge 

• Politisk ansvarlig for den koordinerende elev- og skoleindsats 

Lone Hansen 

 

• Ressourceperson for område Roskilde 

• Opsøgende arbejdspladsbesøg mv. i samarbejde m. sektorerne 

Hans Pedersen 

 

• Ressourceperson for Teknik- og Service, samt Kost- og Service (særlig indsats) 

• Politisk ansvarlig for udlicitering og omstilling på arbejdspladsen 

• Politisk ansvarlig for det private område 

Hanne Hennings 

 

• Politisk ansvarlig for økonomi 

• Politisk ansvarlig for TR uddannelse 

• Ressourceperson for område Midtsjælland 

Lissie Dunk Larsen 

 

• Ressourceperson for pædagogisk sektor 

• Sagsbehandlingsopgaver i pædagogisk sektor 

Bettina Hansen 

 

• Ressourceperson for pædagogisk sektor 

• Politisk ansvarlig for arbejdsskadeområdet  

• Sagsbehandling ved arbejdsskadesager 

Annette Elvensø  

 

• Politisk ansvarlig for social- og beskæftigelsespolitik 

• Ressourceperson på ligestillingsområdet 

Liselotte Vistisen 

 

• Politisk ansvarlig for ligestilling og integration 

• Ressourceperson på det socialpolitiske område 

• Ressourceperson på arbejdsmiljøområdet 

VAKANT  • Politisk ansvarlig for det regionale område 

 

Tre af valgte har i processen meddelt formandsskabet, at de ikke ønsker at gå med over i den nye organisa-

tion som valgte. Det drejer sig om Jonna Slot (FOA Køge), Vibeke Andersen (FOA Roskilde) og Hanne Her-

mansen (FOA Holbæk).  
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Tættere på et budget i balance 
Økonomigruppen har nu besøgt alle fem nuværende afdelinger og grundigt gennemgået alle tal.  

Det store arbejde omkring budgetarbejdet har handlet om, at frembringe tallene så fra de enkelte afdelin-

ger, så det er muligt at sammenligne på tværs. Det foreløbige budget viser, at forholdet mellem indtægter 

og udgifter balancerer.  

Økonomigruppen er derfor nu tæt på at være færdige med et budget i hovedtal, der kan præsenteres for 

bestyrelserne d. 3.12.  

Når det endelige budget for 2015 i de enkelte afdelinger er besluttet, gennemgås budgettet igen, så det 

endelige budget opstilles ud fra budget 15-tal.  

 

Et samlet fusionsgrundlag på vej 
Til det fælles bestyrelsesmøde vil alle deltagere blive præsenteret for et samlet fusionsgrundlag. Fusions-

grundlaget bliver en samlet tekst med alle indstillinger til den stiftende generalforsamling.  

Stort set al tekst i fusionsgrundlaget vil tidligere have været præsentereret i form af forslag til bestyrelserne 

og tekster i dette nyhedsbrev. Med fusionsgrundlaget behøver du derfor kun læse ét sted for at finde viden 

om alle beslutninger.  

 

Klar til fælles bestyrelsesmøde 
Inden stiftende generalforsamling d. 28.2.15 afholdes det tidligere annoncerede fælles bestyrelsesmøde 

d. 3.12.14. Dette er det sidste fælles bestyrelsesmøde inden den stiftende generalforsamling og inden 

debatten med medlemmer går i gang.  

Til bestyrelsesmødet vil deltagerne blive præsenteret for den samlede fusionspakke, som indeholder: 

• Et navn til den nye afdeling 

• Den politiske organisation 

• Politisk Ledelse i overgangsperioden 

• Lovgrundlag 

• De øvrige fusionsbestemmelser omkring overgangsordninger 

• Et budget for 2016 i hovedtal  

• En køreplan for arbejdet frem mod åbningen 1.1.2016 
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3.12 2014
Fælles bestyrelses 

møde

Depat      
periode

28/2 2015

Generalforsamlinger

1/1 2016 
Ny afdeling starter

Periode med 
både de gamle 
og den nye afd.

På det fælles bestyrelsesmøde skal debatteres to spørgsmål: 

• Hvordan får vi forberedt medlemmer og tillidsvalgte på fusionen? 

• Hvad skal vi i 2015 have fokus på, i det fælles bestyrelsessamarbejde?  

 

Køreplan 2014-15: 

 

 


