
 

 

 

 

 

 
Dags dato: juni 2014  

   Skrevet af: Lars 

           

 

Referat afAfdelingsbestyrelsesmøde i FOA’s 

lokaler 
Torsdag den 19. juni fra 9.00 – 15.30  

Morgenmad fra 8.30 – 9.00 

 

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Lone Smedegaard, Conni Hansen, Susanne Døssing, 

Ellen Christiansen Karen Munk Andersen, Rene Sørensen, Connie Obling, Vita Christinsen (til og 

med pkt. 7), Aase Rohde, Berit Weitemeier, Tina Groth, Jan Rod og Lars Vodsgaard (ref.)  

Afbud: 

Lotte Christensen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Jan Roed Jensen og Tove Jørgensen 

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla bød velkommen  

 

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

Bestyrelsens behandling: 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsens behandling: 

Dagsorden godkendt 



4. Referater  

 Bestyrelsesmødet den 2. april 2014 til godkendelse – bilag 1.  

Bestyrelsens behandling: 

Referatet godkendt 

 

5. Godkendelse af regnskab 2013, samt underskrifter … - bilag 2 

Bestyrelsens behandling: 

Regnskab rundsendt til underskrift. 

 

 

6. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen. 

 Orientering fra huset (nyt punkt) 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om at Jytte er sygemeldt, og at opgaverne er fordelt på 

øvrige i huset.  

 

 Sidste nyt fra HB 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orineterede fra HB, der lå på Bornholm i forbindelse med 

Folkemødet. 

- FOA er på vej tilbage til daglig ledelse i LO.  

- Regnskabet for 2013 udviser overskud, og det tyder på at der er styr på 

budgetterne fremadrettet. 

- HB drøftedede FOA’s krav i forbindelse med den øgede udlicitering af 

opgaver fra kommuner og regioner til private virksomheder. 

- HB arbejder med en mindre revison af reglerne for kontingentfritagelse 

for personer med særlig lav indtægt. 

 

 ESDH-system Public 360 

Bestyrelsens behandling: 

Vi skal i FOA have et nyt journaliseringssystem, som skal implementeres i 

huset. Kim er udpeget som ansvarlig. 

 

 



 Nyt fra A-kassen 

Bestyrelsens behandling: 

Berit gennemgik ledighedstallene og situationen for de ledige i afdelingen. 

Vi ligger desværre stadig over ledighedsniveauet i resten af landet. 

 

 

 Arbejdsmarkedsreformen 

Bestyrelsens behandling: 

Berit gennemgik den nye arbejdsmarkedsreform. Forliget indeholder såvel 

positive som negative elementer. 

Desværre får A-kasserne ikke ansvaret for de ledige i de første 6 måneder 

som foreslået oprindeligt af regeringen. 

Ændringerne vedrørende jobrotation kan få alvorlige konsekvenser for 

vores muligheder for at etablere jobrotation. 

På positivsiden tæller det, at A-kasserne pålægges at holde møder med de 

ledige på jobcentrene, hvilket er en fordel for de faglige a-kasser. 

Ligestillingen af offentlige og private jobtræning må formodes at minske 

antallet af ekstra ordinært ansatte på de offentlige arbejdspladser. 

 

 FOA som jobformidler 

Bestyrelsens behandling: 

Berit fortalte om FOA’s fokuspunkt på jobformidling. 

Bestyrelsen enedes om, at der på det næste bestyrelsesmøde temasættes en 

diskussion om hvorledes vi i FOA Silkeborg-Skanderborg håndterer 

jobformidlingen fremadrettet. 

 

 LO Silkeborg-Faverskov sponsorat (nyt punkt) 

Bestyrelsens behandling: 

LO Silkeborg-Faverskov har overvejelser om at indgå sponsor aftale med 

Silkeborg Idræts Forening / Silkeborgs nye stadion. Der er store 

uenigheder i LO, i spørgsmålet. 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet, og gav mandat til at FOA tilslutter sig 

LO aftalen. Skulle der opstå situation med anden finansiering end via LO, 

vendes dette i bestyrelsen forinden effektuering. 

 

7. Evaluering af afdelingens TR konference den 26-27. maj. 



Bestyrelsens behandling: 

Alle udtrykte at det havde været en super konference både med hensyn til indhold 

fagligt, socialt og de fysiske rammer. 

Ønske om at deltagerlisten udsendes forinden konferencen næste gang. 

Hilsen fra Mona, der gav et kompiment for den gode stemning. 

Det blev bemærket at der ikke hos alle var fuld tilfredshed med maden. 

 

8. Status på arbejdet med seniorjobs. 

Bestyrelsens behandling: 

Per orienterede om situationen. Vi har fokus på hvilke ændringer der eventuelt 

måtte være for bl.a. seniorjob i den kommende arbejdsmarkedsreform.  

 

9. ”Plan” for OK 2015 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om, at der mandag d. 25. august holdes TR møde fra 9 – 12 for 

indhentning af overenskomstkrav.  

”Dine krav – mine krav” udsendes inden sommerferien med indkaldelse til TR 

mødet.  

Der skal efterfølgende afholdes bestyrelsesmøde inden udgangen af september. 

DL udsender indkaldelse, eventuelt til et aftenmøde. 

Bestyrelsen nikkede til, at vi fremlægger en plan for OK fornyelsen, 

indeholdende et eventuelt beløb til afholdelse af aktiviteter og/eller materialer i 

forbindelse med OK 15. 

 

10. Aftaler med Scandic – se bilag 3.,  4. og 5. 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om, at vi i højere grad fremover vil anvende Scandic til diverse 

arrangementer, for herigennem at mindske anvendelse af ressourser fra de valgte 

og ansatte i huset. 

Bestyrelsen gav mandat til at gå videre med aftalerne, herunder at TR julegaverne 

erstattes af et fælles arrangement. 

 

 

11. Sektorgeneralforsamlingerne – se bilag 6. 

Bestyrelsens behandling: 

Bestyrelsen havde ingen kommentarer eller bemærkninger. 



12. Decentrale lønforhandlinger – hvordan går det og hvordan griber vi det an? 

Bestyrelsens behandling: 

Der har været holdt møde på Silkeborg Kommune vedrørende decentrale 

lønmidler.  

Visse af FOA’s faggrupper halter bagefter, og DL har derfor indledt dialog med 

personalechefen om primært Sosu hjælper og dagpler grupperne. 

  Der arbejdes videre med løn sagen 

Et tilsvarende møde / forløb er planlagt i Skanderborg, hvor Ulla og Lone er 

ansvarlige. 

Flere fra bestyrelsen redegjorde for egne erfaringer fra arbejdspladserne. 

 

13. To dags konference for bestyrelsen den 13.-14. november  

Er der forslag til indhold eller skal det dagsordensættes til bestyrelsesmøderne 28. august 

og/eller 9. oktober. Planlægger PL – eller hvordan?  

Bestyrelsens behandling: 

Ulla luftede en tanke om at vi overvejer, om vi skal tænke FOA deltagelse helt 

eller delvist i folkemødet 2015 på Bornholm, i stedet for konferencen. Dette 

vendes i PL og genoptages på bestyrelsesmødet i august. 

Vi forhåndsreserverer plads til overnatning, allerede nu, med forventning om at vi 

uden problemer kan aflyse igen. 

Såfremt bestyrelseskonferencen fastholdes, er følgende temaer mulige:  

Budget og regnskab 

Fremadrettede aktiviteter  

De mindre faggrupper  

Hvad tilbyder vi afdelingens TR’ere 

 

14. Evaluering 

Bestyrelsens behandling: 

Ingen bemærkninger 

 

15. Eventuelt  

Bestyrelsens behandling: 

Intet nyt 

 

For referatet: Lars 


