
 

 
 

Dags dato: 09.10.2014  

   Skrevet af: Lars 

          Til: Afd. Bestyrelsen 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i FOA’s lokaler 
Torsdag den 9. oktober fra 9.00 – 15.30  

Morgenmad fra 8.30 – 9.00 og frokost fra 12.00 – 12.30. 

Tilstede: Ulla Gram, Lone Smedegaard, Conni Hansen, Ellen Christiansen Karen Munk Andersen,, Vita 

Christinsen, Tina Groth, Tove Jørgensen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen (til og med pkt. 7), Berit Weitemeier 

(til og med pkt. 7) og Lars Vodsgaard (ref.) 

Afbud: Per Brobæk Madsen, Rene Sørensen, Lotte Christensen, Susanne Døssing, Jan Rod Jensen og 

Lene Blume. 

 

Referat af dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla bød velkommen. Lars er til møde og kommer senere. Afbud fra: Per, Lotte, 

Susanne D., Jan og Rene 

 

2. Valg af ordstyrer (Susanne og Tina). Referent Lars 

  Bestyrelsens behandling: 

   Godkendt 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

  Bestyrelsens behandling: 

  Pkt. 5 afventer at Lars kommer. 

  Vi starter med pkt. 4 - 7 – 8 – 9. 

 

4. Referater  

 Bestyrelsesmødet den 22. august 2014 til godkendelse – bilag 1.    

Bestyrelsens behandling: 

Godkendt 

 

 



 Politisk Ledelsesmøde den 25. september 2014 til orientering – bilag 2. 

 Bestyrelsens behandling: 

 Taget til efterretning 

 

5. Budget 2015 og overslagsårene – første behandling – bilag 3. 

Efter at vi er gået over til to årige generalforsamlingsperioder, er det bestyrelsen, der fastlægger 

budgettet, dog således at kontingentet er fastsat af generalforsamlingen. 

Budgettet behandles til godkendelse på bestyrelsesmødet den 11. december 2014. 

 Bestyrelsens behandling: 

  Lars og Ulla gennemgik 1. udkast til budget 2015. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budgettet og godkendte at der arbejdes videre 

med det forelagte frem mod den endelige godkendelse på næste møde. Obs på 

problematikken om begravelseskassen. 

Endvidere anerkendelse af den nye opstilling af budgettet, der gør det mere 

gennemskueligt at følge udviklingen. 

 

6. Revisionsprotokollat til bestyrelsens behandling og underskrift. 

Afdelingen har den 18. september 2014 haft uanmeldt beholdningseftersyn af vores revisor. 

Revisoren har på den baggrund udarbejdet et revisonsprotokollat, som skal behandles og 

underskrives af bestyrelsen 

 Bestyrelsens behandling: 

  Bestyrelsen gennemgik og underskrev revisionsprotokollatet. 

 

7. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen. 

 Orientering fra MED-mødet i FOA den 3. oktober 2014. 

 Bestyrelsens behandling: 

  Ulla orienterede om seneste MED møde i huset: 

- Der skal ses på og ryddes op i alle rum i huset. Opperations dagsværk skal 

hjælpe med at få tømt rummene for det, der skal smides ud. 

- Den gamle datastue tænkes indrettet som afslapningsrum. 

- Der er blevet bestilt høje cafe borde op udenfor trekanten. 

 Sidste nyt fra HB (møde den 7.- og 8. oktober) 

 Bestyrelsens behandling: 

 Ulla orienterede fra HB mødet, herunder: 

- Fokus på såvel den offentlige som private OK under overskrifterne Lighed / 

klarhed. Bestyrelsen fik udleveret kopi af KL pjecen ”Velfærd i forandring”. 

Ulla foreslår at alle TR modtager pjecen for info om, hvad der venter fra KL til 

de kommende forhandlinger. 

- Kort info om FOA Branding 

- Der indføres nyt dokumentationssystem i alle afdelinger, der skulle lette og 

være mere brugervenligt. Kim er ansvarlig her i afdelingen. 



- Medlemsbidraget til staten skal indbetales. Det er for dem, der er faldet ud af 

dagpengesystemet. 

- Kommunal kompetencefond: 

Sløv start, men nu er der bevægelse på kontoen. 

Vi skal blive bedre til at benytte fonden. 

Der skal ses på de 20% egen betaling fra arbejdsgiveren. 

Vi skal være bedre til at gøre TR obs på at pengene bliver brugt på 

uddannelse for alle, idet det primært pt. er ledere der har anvendt puljen. 

- Pensam orienterede HB om status, og det ser ud til at Pensam ligger godt i 

forhold til andre kasser. 

- Rejsereglerne i FOA er blevet drøftet, og der lægges op til en mindre rigid 

administration, således at sund fornuft i forhold til omkostninger fremover vil 

være udgangspunktet. 

 Nyt fra A-kassen 

 Bestyrelsens behandling: 

Berit omdelte en aktuel ledigheds statistik. Der er ikke de store ændringer i de 

seneste år, men dog et mindre fald. Tallene kan således ikke bruges som 

udgangspunkt for konstatering af særlige indsatsområder. 

Det kan overvejes at afdække om vores ledige har behov for yderligere 

kompetencer. Herunder en drøftelse af om nogle af de ledige har personlige 

kompetencer der virker begrænsende for deres muligheder for at finde 

beskæftigelse. 

Bestyrelsen gav opbakning til at de lediges kompetencer bliver afdækket, som et 

væsentligt redskab til at hjælpe medlemmerne videre. 

Berit omdelte statestik over hvad der er sket med de af vores medlemmer, der  har 

mistet retten til dagpenge, ialt 93 medlemmer. 

26 er registreret i arbejde, mens henholdsvis 15 og 16 er på ARMY eller 

kontanthjælp. 

 

8. Afdelingens OK krav er nu sendt til Forbundet - bilag 4. 

 Drøftelse af det videre arbejde med OK 2015. 

 Bestyrelsens behandling: 

 Ulla gennemgik de fremsendte generelle krav. Kravene skal bearbejdes på strategi 

seminar for HB og sektorbestyrelserne i forbundet. 

Lokalt har vores proces med TR som ansvarlige betydet, at vi har fået væsentligt 

flere krav ind end tidligere. 

Der var enighed om at det har været en nærværende og inddragende proces for 

såvel TR som de enkelte medlemmer. 

Vi bør allerede nu begynde at planlægge at det ligeledes er TR der gennemgår 

resultatet for deres kollegaer, når det endelige resultat foreligger.  

De indsendte krav har vist at der rundt omkring på nogle arbejdspladser er 

forskellige problematikker, der skal tages hånd om af sektorerne. 

 



9. Budgetforlig i Silkeborg, Skanderborg og Region Midt. 

Hvad vurderer bestyrelsen, at budgetterne betyder for FOA og FOA’s medlemmer, og er der 

forslag til nye initiativer? 

  

Bestyrelsens behandling: 

Skanderborg: For første gang har FOA opfordret TR til at deltage i 1. 

behandlingen, hvilket blev bemærket. 

Der er desværre besluttet rammebesparelser på 0,5% på alle områder. Det tegner 

ikke til at udlicitering pt. er i overhængende fare for at blive aktuelt. 

Desværre nåede skrivelsen fra FOA ikke frem til byrådet inden 2. behandlingen. 

Regionen: Budgetsamarbejdet vedrørende regionen foregår via DRO, og der er 

blevet gjort det vi kunne i forhold til at gøre indsigelse, selvom dette ikke har 

ændret det store. 

Silkeborg: Det er indgået forlig indeholdende konkurrence udsættelse / udbud 

samt effektiviseringer på 1% årligt. 

Vi har sammen med Forbundet lavet et oplæg til tillidsdagsorden vi ønsker drøftet 

og aftalt med Silkeborg Kommunes borgmester. 

Vi skal også til næste år søge at involvere TR i budgetmøderne i byrådene. 

 

10. Sektorerne har generalforsamling i år – kort status fra sektorformændende … 

Nedenstående er link til de tre sektorgeneralforsamlingsfoldere … 

http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Silkeborg-Skanderborg/Om%20afdelingen/Generalforsamlinger/T_K_S_sektor 

 http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Silkeborg-Skanderborg/Om%20afdelingen/Generalforsamlinger/SOSU_sektoren 

http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Silkeborg-Skanderborg/Om%20afdelingen/Generalforsamlinger/Paedagogisk_sektor 

   Bestyrelsens behandling: 

   Sosu: Er klar til generalforsamling d. 28. oktober på medborgerhuset. 

Pædagogisk og Kost- teknik- og service: begge sektorer er klar og materialet er 

udsendt til medlemmerne. 

 

11. Evaluering 

Bestyrelsens behandling: 

 God stemning og godt møde trods de mange afbud. 

 

12. Eventuelt  

 Bestyrelsens behandling: 

 Ulla orienterede om vores aftaler med Scandic vedrørende diverse 

arrangementer. 

 Vi har fået godkendt pilot projekt vedrørende praktik i kommunalt regi for 

Sosu assistent uddannelsen.  

 

 
For referatet: Lars  

http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Silkeborg-Skanderborg/Om%20afdelingen/Generalforsamlinger/T_K_S_sektor
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Silkeborg-Skanderborg/Om%20afdelingen/Generalforsamlinger/SOSU_sektoren
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Silkeborg-Skanderborg/Om%20afdelingen/Generalforsamlinger/Paedagogisk_sektor

