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Dags dato: 20. januar 2011     

   Skrevet af: Per 
Til: Afdelingsbestyrelsen 

Referat: 

FOA’s afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 20. januar kl. 8.45 – 15.30 
 

Tilstede: 

Ulla Gram, Berit Weitemeyer, Karen Munk Andersen, Susanne Klausen, Lone Smedegaard, Jytte 

Flyvbjerg Kristiansen, Benny Andersen, Jørgen Johansen, Tina Groth, Niels-Jørn Kristensen, Kim 

Barslund Nielsen, Brian Dinesen og Per Brobæk 

Michael Dahl og Lotte Christensen deltager fra 9.45 

Afbud: Lene Blume og Berit Weitemeyer 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla bød velkommen og fortalte, at der var afbud fra Lene, og at Niels-Jørn er 

indkaldt og at Michael og Lotte kommer senere … 

Særlig velkomst til Dorthe Hasager, vores nye medlemskonsulent, som deltager i 

starten af mødet.  

 

2. Valg af ordstyrer og referenter 

Jytte Flyvbjerg Kristiansen og Susanne Klausen blev valgt som dirigenter, Per 

Brobæk blev valgt som referent. 

  

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 

 

4. Godkendelse af referater  



10-09-2003/dukoment 

a. Bestyrelsesmødet den 8. december – bilag 1. 

Under punkt 10. ændres ”omkring processen ved opsigelserne” til ”hele processen i 

forbindelse med sparekataloget”. 

Herefter godkendt. 

b. Politisk Ledelsesmøde den 20. december – bilag 2. 

Orienteringen taget til efterretning 

c. Politisk Ledelsesmøde den 10. januar – bilag 3. 

Orienteringen taget til efterretning 

 

5. Medlemskonsulent  

a. Dorthe Hasager kommer og møder bestyrelsen. 

Dorthe præsenterede sig selv og fortalte, at hun kommer fra en stilling som 

pædagogmedhjælper og FTR i Odder – gennem mere end 20 år. Har helt tilbage fra 

det gamle PMF arbejdet med medlemsorganisering på forbundsplan og var indtil 

hun blev ansat her i afdelingen, en del af FOA Ildsjælekorps, hvilket har givet hende 

stor viden, erfaring og lyst til jobbet – ser det som sit ”drømmejob” og er begejstret 

for, at afdelingen nytænker på området, bl.a. ved at oprette stillingen ser man også 

at afdelingen prioriterer organiseringsarbejdet meget højt. 

Glæder sig – er allerede i gang med arbejdspladsbesøg – de næste par måneder er 

ved at være booket. Fokus er arbejdspladsbesøg med løntjek samt at besøge 

nyansatte i løntilskud. Dorthe modtager kopi af ansættelsesbreve og tager FOA-

bilen til et besøg og tilbyder organisering – med succes … 

Tilbyder besøg på alle tider af døgnet – der hvor det passer medlemmerne og 

arbejdspladsen bedst - og har allerede planlagt fem aften/nat besøg.   

Tror på at kurven vender og at vi vil se medlemsfremgang … 

Bestyrelsen var glade for, at møde Dorthe og ser frem til, at hendes indsat giver 

resultater … 

 

6. TR-konference - se bilag – 4.  

Ulla og Per uddybede notat, som ligger op til at årets TR-konference holdes under 

overskrifter: 

”Tillidsrepræsentant – for medlemmernes skyld – hvad betyder det?”  

Det er samtidig aftalt, at Dennis kommer og debatterer under temaet: FOA efter OK 

2011. 

Der var enighed om overskrifter og temaer. 
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Ud over Ulla og Per indgår Susanne, Brian, Lotte og Kim i den forberedende 

arbejdsgruppe. 

Ulla fortalte samtidig, at DL ligger op til, at konferencen afholdes enten på 

Skarrildhus eller på Finansforbundets kursuscenter i Skanderborg. 

Der var enighed om at pege på Skarrildhus, vi går efter at det kan blive i uge 23. 

Vi skal være hurtige med en afklaring og få invitationerne ud til vores 

tillidsrepræsentanter. 

 

7. Ungdomsudvalgsarbejdet – se bilag 5. 

Lone indledte og fortalte om de drøftelser Kim, Karina og Lone havde haft, samt 

baggrunden for udarbejdelse af notatet, som indeholder mange gode ideer til 

ungdomsaktiviteter. 

Lone har snakket med SoSu-skolen om, at der kan søges nogle EU-midler og Lone 

har fundet gode kontakter. 

Udvalget mener, at der skal være en lille brugerbetaling ved de dyreste 

arrangementer, Københavner ture o.s.v. 

Ulla orienterede om, at PL havde drøftet det og PL foreslår, at bestyrelsen afsætter 

et budgetbeløb til ungdomsaktiviteter.  

Der var enighed om, at mødestrukturen og rammerne for ungdomsarbejdet ikke må 

blive for stramt, og at der skal være plads til forskelligheden og de unges måde, at 

ønske at arbejde på.  

Det undersøges frem til næste bestyrelsesmøde, hvad det koster at samsende 

ungdomsbladet og FOA’s fagblad til afdelingens medlemmer under 32 år. 

Der afsættes 40.000 kr. for 2011 til ungdomsaktiviteter. 

Ungdomsarbejdet evalueres op til generalforsamlingen. 

 

8. Nyt fra Daglig Ledelse: 

a. OK 11 

Ulla omdelte to mails fra Dennis, som bl.a. omhandlede problemer med at 

kapitalisere tre-partsaftalens seniordage, hvis de fortsat skal kunne kapitaliseres. 

Forhandlingerne er næsten gået i stå og vi er langt bag ud af tidsplanen. Det ser på 

mange måder svært ud, og rent tidsmæssigt er vi her midt i januar en måned bag ud 

i.f.t. tidsplanen og parterne nu under stort pres. 

Bestyrelsens drøftede overenskomst situationen og tog orienteringen til efterretning. 

 

b. Nyt punkt – efterlønnen: 

Ulla orienterede om FOA’s aktiviteter for at bevarer efterlønnen og om FOA’s 

samarbejde med 3F og NNF. 
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Vi var på gaden sammen i går onsdag, hvor vi delte flyders ud. Det gik OK i 

Skanderborg, men vi havde svært ved, at skabe kontakt på gaden i Silkeborg og 

nogle var direkte afvisende for kontakt. Det skabte nok signalforvirring, at vi 

agiterer for at bevarer efterlønnen – og samtidig havde materialet et stort billede af 

Lars Løkke! 

Lang debat om efterlønnen og folkepensionsalderen, og der var enighed om at der 

skal mere fokus på den høje folkepensionsalder, der ligger i den nuværende aftale. 

Vi skal sende noget faktamateriale ud til vores tillidsrepræsentanter. 

Afdække hvor mange af afdelingens medlemmer både lokalt og på landsplan er 

tilmeldt efterlønsordning. 

LO har indkaldt til landsdækkende TR-møde om efterlønnen, og afdelingen har 

mailet invitationen ud til TR’erne.  

Der var enighed om at der skulle oplyses meget mere om, hvad FOA mener. 

 

9. Arbejdsmarkespolitik. 

a. Orientering om situationen med Silkeborg og Skanderborg Jobcentre 

Generelt: 

Per startede med at opridse udfordringerne: Mængden af løntilskudsstillinger stiger 

markant fra 2010 til 2011 fordi de udmeldte tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til de 

enkelte kommuner er steget og fordi refusionsreglerne nu er skruet sådan sammen, 

at Jobcentrene (kommunerne) får 30% i refusion for ledige og 50% i refusion for 

ledige i løntilskud. Endelig og ikke mindst er det en udfordring, at skulle godkende 

oprettelse af pladser i en nedskæringstid – det er på den ene side uanstændigt og 

uacceptabelt, og på den anden side ”nødvendig” at få styr på hvor og hvordan 

pladserne oprettes, da pladserne formodentlig vil blive oprettet på grund af 

økonomiskruen. 

Silkeborg: 

I Silkeborg forhandles om en Rammeaftale for betingelserne. Forhandlingerne er 

overgået fra Jobcentret til Organisation og Personale, og det ser FOA som en 

fordel. 

Forhandlingerne foregår fælles med de øvrige organisationer, og aftalen ligger op 

til en kvotefordeling af pladser inden for de forskellige overenskomster. 

Der var i bestyrelsen en lang drøftelse af de dilemmaer, der er i at indgå en aftale.  

Ikke mindst hvor urimeligt det vil være, hvis der kommer løntilskudsstillinger på 

arbejdspladser der har ansatte på samme overenskomst, som er blevet vilkårsændret 

eller direkte opsagt og fratrådt 31.12.2010. 

Der var enighed om, at der arbejdes videre for at lave en overordnet rammeaftale 

som dækker afdelingen og som de enkelte sektorer og faggrupper efterfølgende 

udfylder. 

Der var enighed om, at der holdes et ekstra ordinært bestyrelsesmøde der behandler 

aftaleudkastet, inden endelig aftale kan indgås. 

  Arbejdsmarkedsstyrlsens tal for Silkeborg 
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Skanderborg: 

Ulla orienterede om situationen i Skanderborg, hvor vi ikke er helt så tæt på 

Jobcentret og kommunens personaleafdeling. Vi har en aftale via KIS, men den 

bliver ikke overholdt, vi modtager i alt fald ikke ansættelsesbreve – som det ellers er 

aftalt … 

Vi er ved at tage kontakt til både Jobcenter og kommune og vil se om vi ikke kan 

bruge allerede indhøstede erfaringer. 

Vil vi bl.a. bede om en oversigt over aktuelt ansatte i løntilskud på FOA’s 

overenskomst. 

Arbejdsmarkedsstyrelsens tal for Skanderborg:  

 

10. Nyt fra regionen, herunder: 

a. Oplæg omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland – bilag   

b. Hvad ske der på Regionhospitalet Silkeborg. 

c. Hvad gør vi fra FOA Silkeborg – Skanderborg. 

Punkterne a., b., og c. blev behandlet samlet: 

Ulla orienterede om de store spareplaner på 500 mio. kroner og at forslaget 

rammer Regionshospital Silkeborg hårdt, og FOA’s faggrupper (SoSu-assistenterne) 

i regionen hårdt. Der er lavet fælles høringssvar for de 8 FOA afdelinger i regionen, 

det har været et fint samarbejde og en god proces, der lover godt for det kommende 

samarbejde i regionen. 

Straks besparelsesforslagene var i avisen, tog Ulla kontakt til Lotte i løbet af 

weekenden og allerede mandag var der TR-møde, hvor alle TR’ere mødte op og 

Bente Nielsen var inviteret og deltog. 

Der var stor høring den 18. januar – med masser af fremmødte, så mange - at 

mange hundrede gik forgæves og måtte gå hjem. 

Mandag den 24. januar afholder vi dialogmøde med de valgte regionspolitikere 

valgt i afdelingens geografiske område + vores tillidsrepræsentanter fra 

regionshospitalet. Her vil vi både drøfte de konkrete spareforslag samt FOA’s 

medlemmers berettigelse på regionshospitalerne fremadrettet. 

Lotte har skrevet et læserbrev som bliver bragt en af dagene og Ulla vil søge om at 

få ”Dagens Mening” i Midtjyllands Avis i den nærmeste fremtid. 

Der var generelt stor tilfredshed med FOA indsats og stor utilfredshed med regions 

oplæg. 

Lone synes det var godt med ”Dagens menig”og opfordrede til, at det blev i alle 

eller flere af afdelingens lokalaviser. 

Lone fortalte samtidig, at SoSu-sektoren (Lone og Lotte) arbejder for at komme i 

Midtjyllands Avis og præsenterer FOA’s synspunkter. 

d. DRO. 

DRO ligger relativt stille, og det virker som om man har travlt i de enkelte 

organisation … 
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e. RMU – Regionen. 

Har afgivet høringssvar, Else Kayser (DSR) næstformand i RMU, har været 

tovholder. Du kan få høringssvaret ved at kontakte Ulla. 

 

 

11. Nyt fra Silkeborg området, herunder: 

a. Hoved-MED 

Kim:  

Evaluering af processen vedr. mulighedskataloget … 

– A-siden utilfreds med konklusionerne i evalueringen og det vil ikke blive gentaget 

… 

Frivillighed:  

Mærkelig proces, og det virker som om nogen har besluttet, at der skal 25 % 

frivillige ind på de kommunale arbejdspladser, og det mest handler om, hvordan det 

kan implementeres.  

Det afstedkom en længere drøftelse og det blev aftalt at temasætte på næste 

bestyrelsesmøde. 

b. DKK  

– Drøftelserne med FTF om formaliseret samarbejde går nu i gang. 

c. LO Silkeborg-Farvskov  

Repræsentantskabsmøde den 1. marts kl. 17.00 på Teknisk Skole – vi har 27. 

pladser, og man tilmelder sig til Ulla. 

 

12. Nyt fra Skanderborg området, herunder: 

a. Hoved-MED  

– Der er en proces i gang med at ansætte en ny kommunaldirektør 

b. KIS  

– Nytårskur med Jørgen Gaarde den 1. februar.  

c. LO-kal Skanderborg  

– den 27. januar er der møde om 1. maj – vi foreslår brunch kl. 9.00 og f.eks. en 

forbundsformand + Jørgen Gaarde. 

 

13. Eventuelt. 

Ulla forslår vi – ligesom sidste år – giver 5.000 kr. til 

Danmarksindsamlingen/Læger Uden Grænser 
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 Evaluering: 

Der var generelt meget gode tilbagemeldinger om dages møde, gode dirigenter og 

godt med politiske debatter samtidig med, at der er en god stemning med humør og 

latter. 

Der efterspørges en ordbog til forkortelser. Benny melder sig som den, der vil samle 

forkortelser og beskrive betydningen af disse – send evt. forkortelser til Benny. 

Dagsordenen bedes beskrevet lidt mere tydeligt, hvilket der blev givet tilsagn om. 

 

Mødet sluttede kl. 15.25 


