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Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 

 

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, 

Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen, Rene Sørensen, Vita Christiansen, Conni Hansen, 

Susanne Klausen, Susanne Døssing og Lars (referent)  

Afbud: Lene Blume, Maibrit Landbo og Lone Smedegaard. 

 

Referat af dagsorden: 
 

 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla orienterede om at Lene Blume har meddelt, at hun af private årsager trækker sig 

fra bestyrelsen. 

 

2. Valg af ordstyrer (Kim og Lis-Lotte). Referent Lars  

Bestyrelsens behandling: 

  Godkendt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla annoncerede et ekstra pkt. vedørende ”akut-pakken” for ledige der mister 

dagpende v. Berit fra A-kassen  

Dagsorden herudover godkendt 

 

4. Godkendelse af referater  

a. Bestyrelsesmødet den 30. august 2012 – bilag 1. 

Bestyrelsens behandling: 

Referatet godkendt. 

b. Politisk Ledelsesmøde den 10. september 2012 – bilag 2. 

Bestyrelsens behandling: 

  Orientering taget til efterretning. 
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Ekstra punkt – Akut plan fra regeringen vedrørende fald ud problematik. 

 

Berit orienterde om status på ledigheden lokalt, herunder at det særligt er 

pædagogisk sektor samt Sosu, der har oplevet væsentlig stigende ledighed. 

 

AKUT pakken medfører en forøget indsats i A-kassen i form af særlig indsats. 

Faglig afdelings rolle bliver, at byde ind med kendskab til arbejdspladserne samt 

jobåbninger, der kan være afgørende for vores ledige medlemmer. 

 

Vi bliver presset yderligere af skrivelse fra arbejdsmarkedsstyrelsen, der på det 

nærmeste lover de ledige at deres fagforening kan finde job til dem. 

 

En længere diskussion i bestyrelsen om de store problemer og dilemmaer også 

imellem vores medlemmer vedrørende problemet med de udfaldstruede. 

 

Der arrangeres TR møder i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg for at få 

dagsordensat problemet og de fælles løsninger overfor problemet. 

  

 

5. Generalforsamlinger 2012. 

a. Udkast til beretning. 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla Gennemgik stikordene til beretningen, herunder 

- Ny regering / ny politik 

- Arbejdsmarkedspolitk / ledighed 

- Kommunernes økonomi 

- 3 parts forhandlinger 

- OK 2013 

- TR rollen under pres 

- Intern kortlægning i afdeling – vedtægtsændringer. 

- Skanderborg huset – mandat til salg. 

- Kort om ”medlemmernes 2015” 

Kommende års opgaver: 

- OK 2013 

- Arbejdsmarkedspolitikken 

- Fastholdelse af indgåede aftaler 

- Arbejdsmiljø. 

 

Opbakning fra bestyrelsen til de valgte temaer. 

God idé at der veksles mellem formand og næstformand. 
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Vi gør klar til at bruge plancher til belysning af kontingent 

konsekvenser ved eventuelt forslag om nedsættelse. 

 

b. Gennemgang af det udsendte generalforsamlingsmateriale samt gennemgang af de 

endelige vedtægtsændringsforslag samt drøftelse af hvordan vi præsenterer og 

behandler det på generalforsamlingen – bilag mailes senest tirsdag  

Bestyrelsens behandling 

Bestyrelsen besluttede at indstille Forslag 5 B til generalforsamlingens 

godkendelse, sammen med de øvrige 4 forslag. 

 

c. Fordeling af opgaver på generalforsamlingen.  

Bestyrelsens behandling 

Bestyrelsen tog en længere drøftelse af punkternes præsentation på 

generalforsamlingen. 

 

d. Mandat til salg af huset i Skanderborg. 

Bestyrelsens behandling: 

Punktet tages og sættes til afstemning sammen med beretningen. 

 

 

6. Nyt fra daglig ledelse 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om det fortsatte forløb vedrørende FOA’s henvendelse til 

LO vedrørende de forliste 3 parts aftale. 

Problematisk at FOA formanden kommunikerer ud via Facebook i stedet for i 

Hovedbestyrelsen. 

 

Ulla orienterede om en lokal grænsestrid med HK vedrørende områdelederne 

hos Fælles Ejendomsdrift. 

 

7. Drøftelse af mødeformer i 2013. 

Bestyrelsens behandling. 

Ulla orienterede om at overvejelserne om mødeplanen for 2013, herunder at 

der forsøges med halvdags bestyrelses- og sektor bestyrelsesmøder 

henholdsvis formiddag og eftermiddag. 

Jytte tilkendegav at ville afsøge sektorbestyrelsen sammensætning og 

holdning til spørgsmålet om halvdags bestyrelsesmøder. 

 

8. Kort nyt fra regionen, herunder: 
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a. Regionhospitalet Midt. 

Bestyrelsens behandling. 

Lotte orienterede om at FTR valget afventer de sidste valg af TR. 

Der er fortsat problemer med den manglende dialog med ”dem fra Viborg” 

Temaet dagsordensættes på kommende temadag. 

b. DRO. 

Bestyrelsens behandling. 

Ikke noget nyt 

c. RMU – Regionen. 

Bestyrelsens behandling. 

På møde i næste uge skal der bl.a. drøftes nybyggeri samt rygepolitik. 

Sparekravet/effektiviseringskravet er øget fra 2 til 3 %. 

   

9. Kort nyt fra Silkeborg området, herunder: 

a. Hoved-MED 

Bestyrelsens behandling. 

Susanne og Kim orienterede om budgetmøde, hvor der lægges op til 1% 

effektiviseringer i de kommende 2 år. 

Der er uden orientering meldt ud til pressen, at dagtilbud skal flyttes. 

Der er sket brud på MED aftalen indenfor handicapområdet, og der skal 

aftales spørgsmålet om Silkeborg Kommunens bod.  

Bestyrelsen besluttede at der skal reageres overfor Silkeborg Kommune 

vedrørende manglende MED behandling af beslutningen om at flytte 

dagtilbud, genoptræning og hverdagsrehabilitering uden behandling i MED. 

Ulla aftaler videre med sektoren samt FTR om håndteringen. 

  

b. Fagligt Fællesskab i Silkeborg. 

Bestyrelsens behandling. 

Repræsentantskabsmøde i aften. 

Der er stadig en udfordring med at koordinere FF udmeldinger med Hoved 

MED udmeldinger. 

 

c. LO Silkeborg-Favrskov – ”Folkesvinget” 

Bestyrelsens behandling. 

Der afsættes økonomi fra ”fonden” til reklamekampagne vedrørende værdien 

af ”den Danske Model”  

 

10. Kort nyt fra Skanderborg området, herunder: 
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a. Hoved-MED 

Bestyrelsens behandling. 

Hoved MED har behandlet og besluttet fordeling af f.eks. fleksjob etc. På 

trods af at dette tidligere er blevet påpeget værende i strid med Hoved MED’s 

kompetencer. 

FOA reagerer skarpt overfor Skanderborg Kommune. 

Herefter en drøftelse af hvorledes samarbejdet med MED / TR / AMR 

omfattes. Måske behov for et netværk på tværs af kommunerne og sektorerne 

for FTR’erne for erfaringsudveksling. 

Vi skal have fuld fokus på at få skabt en forståelse og kultur med vores 

repræsentanter der sikrer en tilstrækkelig koordinering med FOA. 

Forhandlingsudvalget er indkaldt med henblik på tilretning af MED aftalen, 

primært med hensyn til AMR strukturen. 

Der blev stillet forslag om en fælles aftale vedrørende TR honorering. Ulla 

tager dette med til de kommende drøftelser. 

b. KIS 

Bestyrelsens behandling. 

Ligger i dvale – punktet udtages fremover af dagsordenen. 

 

c. LO-kal Skanderborg  

Bestyrelsens behandling. 

Intet nyt siden sidst. 

 

11. Punkter til næste møde den 15. november. 

Bestyrelsens behandling. 

Mødeplan samt plan for næste års arbejde. 

 

12. Eventuelt. 

Bestyrelsens behandling. 

Intet 

 

13. Evaluering 

Bestyrelsens behandling. 

Flot dirrigentarbejde. 

 

For referatet: Lars Vodsgaard 


