
 

 
 

Dags dato: 11.12.2014  

   Skrevet af: Lars 

          Til: Afd. Bestyrelsen 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i FOA’s lokaler 
Torsdag 11. december 2014 fra 9.00 – 12.00 

Tilstede: Ulla Gram, Lone Smedegaard, Conni Hansen, Per Brobæk Madsen, Rene Sørensen Karen Munk 

Andersen, Susanne Døssin (deltog i pukterne 1 – 5 samt 7), Vita Christinsen, Tina Groth, Tove Jørgensen, 

Aase R og Lars Vodsgaard (ref.), Lotte Christensen (fra pkt 5), Berit Weitemeier (fra pkt 5) 

Afbud: Ellen Christiansen, Jan Rod Jensen og Lene Blume. 

 

Referat af dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla bød bestyrelsen velkommen- 

 

2. Valg af ordstyrer (Conni og Ellen). Referent Lars 

  Bestyrelsens behandling: 

   Conni tager opgaven alene i Ellens fravær 

 

3. Referater  

 Bestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 til godkendelse – bilag 1.    

Bestyrelsens behandling: 

Godkendt 

 

 Politisk Ledelsesmøde den 5. november 2014 til orientering – bilag 2. 

 Bestyrelsens behandling: 

 Taget til efterretning 

 

4. Budget 2015 og overslagsårene – til vedtagelse. 

På MED-mødet og ved bestyrelsens 1. behandling af budget 2015 var der stor opbakning første 

udkast, og der er kun meget små tekniske ændringer i 2. udkast, som DL foreslår at PL indstiller 



til bestyrelsens godkendelse. Bemærk, ingen bilag, da det kun er meget små tekniske ændringer i 

forhold til 1. udkast. 

 

 Bestyrelsens behandling: 

Ulla redegjorde kort for at det er samme udkast som ved 1. behandling. 

Bestyrelsen godkendte budgettet. 

 

5. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen. 

 

 Ledig stilling som bogholder. 

Bestyrelsens behandling: 

Gitte har fået nyt job og opsagt sin stilling pr. 31/12 2014. 

DL har haft møde med revisoren for at afdække opgavens indhold med henblik på 

nyt stillingsopslag. Stillingen forventes genbesat 1. marts 2015. 

Der er udarbejdet en nødplan med indkøb af bogholderi fra revisoren. 

Der gives besked til TR om, at der muligvis kan opstå forsinkelser på f.eks. km 

penge.  

  Den nye stillings indhold skal godkendes endeligt i PL. 

 

 Sidste nyt fra HB (møde den 9. og 10. december) 

Bestyrelsens behandling: 

 Den politisk valgte internationale sekretærs ledige stilling er ledig, og HB 

drøftede om og hvorledes denne stilling fremover skal besættes. Efter 

forslag fra Region Midtjylland vil stillingen frem til kongressen blive besat 

med en faglig sekretær. 

 Forberedelse til det kommende Folketingsvalget hvor fokus skal være på 

offentligt velfærd og øget ulighed. 

 HB drøftede beslutningen om at FOA skal være jobformidlende i 

forlængelse af den nyeste arbejdsmarkesreform. 

Vi har en opgave med at finde niveauet for vores lokale jobformidling 

senest d. 1/7 2015. Processen om denne afklaring vil foregå i et tæt 

samarbejde mellem faglig afdeling og A-kasse i foråret 2015. 

 Ulla gennemgik oplæg fra HB vedrørende sammenskrivning af FOA’s 

overenskomster. 

Oplægget afstedkom en del strategiske drøftelser og spørgsmål. Ulla fik 

klart mandat fra afdelingsbestyrelsen og forsøger at samle opbakning hos 

andre FOA afdelinger forud for det kommende ekstrordinære strategimøde 

d. 8. januar 2015 med dette som tema. 

 

 Opdatering om FOA’s arbejde med konkurenceudsattelse af FOA’s arbejdspladser 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om møder med Silkeborg Kommunes borgmester i forbindelse 

med ovenstående. Møderne har udviklet sig til at der nu forsøges udarbejdet en 



partnerskabs aftale i samarbejde med forbundet, med fokus på tillid og 

medarbejdertrivsel. 

Herudover er det aftalt, at vi har fuld fokus på MED behandlingen ved 

konkurrence udsættelse. 

I samarbejde med Forbundet afholdes der 2 temadage for TR’erne indenfor 

Sundhed og omsorg i Silkeborg  

Der overvejes om der skal tages initiativ til tilsvarende aftale med Skanderborg 

Kommune, hvilket Forbundet arbejder videre med. 

 

 Nyt fra A-kassen – FOA som jobformidler 

 Bestyrelsens behandling: 

Berit fortalte kort om arbejdet med at gøre noget særligt for den gruppe ledige der 

er i risiko for at ryge ud af DP systemet.  

Herudover gennemgik i overskrifter en række af de elementer der træder i kraft pr. 

1. januar: 

o Ændrede rettigheder vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse 

ændres til 6 ugers jobrettet uddannelse. 

o Der er afsat uddannelsesmidler til regionale beskæftigelsesråd, til de 

områder der er målrettes områder med særligt mange jobåbninger. 

o Der afsættes uddannelsesmidler der eventuelt vil kunne give en del 

af vores ufaglærte medlemmer en uddannelse indenfor 

dagpengeperioden. 

o Der er forøget tilskud til de ufaglærte ufaglærte der er ledige, hvilket 

kunne være et redskab for at vores medlemmer. 

o Der sker store ændringer, begrænsninger, for længden af 

løntilskudsjob indenfor det offentlige område. 

o Påbegyndelsen af afskaffelsen af G-dagsreglerne starter 1. januar, 

hvilket FOA hilser meget velkomment. 

 

Herudover orienterede Ulla og Per om de nye vejledende organer der oprettes 1. 

januar når de lokale beskæftigelsesråd nedlægges.  

Notat om Silkeborgs nye råd udsendes til bestyrelsen. 

 

6. Nødtelefonens fremtid. 

FOA Herning har besluttet at trække sig fra samarbejdet omkring nødtelefonen. 

Politisk Ledelse har på mødet den 5. november drøftet dette. 

Med udgangspunkt i, at der på nettet ligger mobilnumre på de valgte samt faglige 

sagsbehandlere, er det vurderingen, at der ikke længere er behov for en egentlig nødtelefon. 

Politisk Ledelse indstiller derfor til bestyrelsen, at vi nedlægger nødtelefonen pr. 1. januar 2014. 

Bestyrelsens behandling: 

Bestyrelsen besluttede at nedlægge nødtelefonen pr. 1. januar 2015. 

 

 



 

7. Direkte partistøtte fra LO Skanderborg – bilag 3. 

Spørgsmålet om partistøtte for LO er endnu engang sat på dagsordenen i Skanderborg.  

FOA har utallige gange sagt fra overfor dette, men udfordres fortsat af de øvrige organisationer. 

Politisk Ledelse ønsker dette tema dagsordensat på bestyrelsesmødet, så vi en gang for alle kan 

få afklaret vores svar på dette. 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla redegjorde for sagen og den situation, at LO’s flertal har besluttet at indrøkke 

valgannoncer til støtte af A, F og Ø til det kommende folketingsvalg. 

Der er enighed om at svaret ikke er at melde FOA ud af LO. 

FOA tilkendegiver overfor LO, at en annonce som ovenstående vil medføre en 

annonce fra FOA med vores synspunkter. 

8. Bestyrelsens mødeplan for 2015 

Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved halve bestyrelsesmøder/sektorbestyrelsesmøder, og 

konklusionen indgår i den samlede planlægning for 2015. 

Tid og sted for afdelingsgeneralforsamlingen fastsættes. 

 Forslag, bestyrelsesmøder: 
Mandag:  2. februar kl. 9.00 til 15.30 

Tirsdag:  7. april  kl. 9.00 til 15.30 

Torsdag:   4. juni  kl. 9.00 til 15.30 

Torsdag:   20. august kl. 9.00 til 15.30 

Torsdag:  1. oktober kl. 9.00 til 15.30 

Torsdag:  3. december kl. 9.00 til 15.30 

 

Evt. ekstraord. afdelíngsbestyrelsesmøde i marts for at godkende OK 15 

Generalforsamling onsdag eller torsdag i uge 44 - hvor? 

 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla motiverede at møderne er lagt forud for Hovedbestyrelsens møder. Herudover 

er det konstateret, at det ikke er hensigtsmæssigt med halvdagsmøder, hvilket 

betyder at udgangspunktet er at alle møder er heldagsmøder. 

Fremover afholdes 5 bestyrelsesmøder i år med GF, dog med 6 i 2015 grundet OK, 

samt 6 møder i år uden GF. 

Mødeplanen godkendt med en mulig ændring af GF i uge 44 grundet LO kongres. 

Dette orienteres der nærmere om. 

 

9. Evaluering 

Bestyrelsens behandling: 

10. Eventuelt  

 Bestyrelsens behandling: 

 Bestyrelsen godkendte, at satelit funktionen i Skanderborg nedlægges pr. 1/1 

2015. 

 

 

For referatet: Lars  


