
 

 
 

Dags dato: 2. februar 2015. 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. Bestyrelsen 

 

Referat 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 2. februar 2015 fra 9.00 – 15.30        

 

Tilstede: 
Lotte Christensen, Lene Blume, Ulla Gram, Tove Jørgensen, Tina Groth, Vita Valbjørn Christiansen, 

Karen Munk Andersen, Aase Rohde Christensen, Susanne Døssing, Lone Smedegaard, René Sørensen 

og Per Brobæk. 

Afbud:  

Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Jan Rod, Conni Kruse Hansen, Ellen Kristiansen, Lars Vodsgaard og Berit 

Weitemeyer. 

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla bød velkommen og nævnte at mødet måske sluttede lidt før tid. 

 

2. Valg af ordstyrer (Lene og Lotte). Referent Lars 

Lene og Lotte blev ordstyrer og Per referent. 

 

3. Referater  

 Bestyrelsesmødet den 11. december 2014 til godkendelse – bilag 1. - godkendt 

 Politisk Ledelsesmøde 8. december 2014 til orientering – bilag 2. – taget til efterretning 

 Politisk Ledelsesmøde den 19. januar 2015 til orientering – bilag 3. – taget til efterretning 

 

 

4. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen. 

 Status på arbejdet med at ansætte en ny bogholder. 

Ulla redegjorde for den foreløbige proces. Stillingen har været opslået i Midtjyllands 

Avis og Ekstraposten, og der er kvalificerede ansøgere. Der er ansættelsessamtaler den 

20. februar. 



 Opfølgning på forbundets strategimøde (8. januar) om OK 2015 

Fokus på ideen om at sammen skrive og forenkle alle eller mange af FOA’s 

overenskomster. Det kom frem som lidt af en ”kanin” på Strategimødet i oktober, har 

været over HB og et ekstraordinært Strategimøde den 8. januar. Mødet den 8. januar var 

et godt møde som fint belyste både fordele og ulemper ved at sammenskrive. 

Udfordringerne med at sammenskrive vil blive behandlet igen på et strategimøde den 4. 

februar, og lokalt vil vi drøfte det med vores tillidsrepræsentanter på afdelingens TR-

møde den 18. februar. En anden udfordring i overenskomststrategien er om vi skal gå 

efter at få uddannelsesdækkethele FOA’s overenskomstområde. Også dette kommer til at 

fylde meget. 

 

 Sidste nyt fra HB (møde den 3.-4. februar) 

OK 15 vil fylde – se ovenstående 

Konstituering af forbundssekretær – her er to kandidater: Ken Petersson, FOA 1 og Ulla 

Warming, FOA Aarhus. Ulla har over for HB anbefalet Ulla Warming. 

Dispensation for antal HB-medlemmer og kongresdelegerede ved sammenlægning af fem 

sjællandske afdelinger til FOA Sjælland. Afdelingerne ønsker at videre føre antallet i en 

overgangsperiode. Vi afviser både politisk og da muligheden ikke har lovmæssig 

hjemmel. 

Konfliktunderstøttelse: Ulla redegjorde for de forskellige udfordringer og forslag til 

principper, herunder evt. lånemulighed, hvilket vi afviser. 

Vi skal pege på konfliktområder, og vi drøfter det med FTR’erne og TR’erne for 

dagplejen i forlængelse af afdelingens TR-møde om OK den 28. februar. Afdelingen skal 

meddele forbundet forslag senest den 20. februar. 

 

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

FOA forbundet og afdelingen har været til møder med Silkeborg Kommune, og mange af 

FOA’s krav bliver indskrevet i materialet. Vil vil bl.a. sætte fokus på at der skal føres nøje 

komntrol med at det lovede også efterleves af de der vinder udbuddene. Der skal 

konkurrence udsættes 72 plejehjemspladser, men vi søger mest mulig indflydelse på 

udbudsmaterialet og den efterfølgende kontrolforplitgtigelse. 

Ældreområdet i Silkeborg er præget af store besparelser og konsulentfirmaet Mantec – 

”tidsstudieekssperter”- undersøger netop nu området. Der skal spares 15 mio. kr. på 

driften og der henstår en gæld på 13 mio. kr. fra 2013 og 2014. Afdelingen har holdt 

mæøde med borgmesteren og søger mest mulig indflydelse og Ulla har markeret 

afdelingens synspunkter i Midtjyllands Avis – bl.a. at personalet hverken kan eller skal 

løbe stærkere. 

 

 FOA Silkeborg- Skanderborgs retningslinjer for Valg af tillidsrepræsentanter og 

suppleanter – bilag 4. 

Ulla redegjorde for baggrunden for notatet, som blev rost og taget til efterretning. 

 

 Ulla oplyste, at FOA er anbefaler af en demonstration i dag i Silkeborg, som hedder  

Silkeborg mod fremmedhad 

 

https://www.facebook.com/events/834258516617092/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming


5. Evaluering af afdelingens Nyhedsbreve 

– hvad går godt og hvor er forbedringsmulighederne? 

Der var generelt mange positive tilbagemeldinger og medlemmer har modtaget brevene godt. Vi 

drøftede om der skal være faste udgivelsesterminer, men blev enige om at udgivelse skulle være 

lidt situationsbestemt. Vi drøftede problemer med manglende e-mailadresser, enige om at vi skal 

hjælpes om at få flest mulige registrerede. 

 

6. Masterplan for arbejdet med afdelingsgeneralforsamling 2015 – bilag 5. 

Masterplanen blev vedtaget og generalforsamlingen fastlagt til torsdag den 29. oktober. Dette 

beskrives i næste Nyhedsbrev med link til masterplanen. 

 

7. Snitfladen mellem afdelingsbevillinger og sektorbevillinger … - bilag 6. 

FOA har fået henvendelse fra Remstruplund vedr. sponsorering/reklamering på 

”Remstruplundbussen”. SoSu-sektoren mener, at det er et afdelingsanligende, Daglig Ledelse 

mener, at det er et sektoranliggende, ligesom Pædagogisk Sektor bevilliger til ”Fest i Vand”. PL 

drøfter og afklarer snitfladen …  

Referat fra PL’s behandling den 18. december: 
Snitfladerne mellem hvad der kan bevilges i sektorerne og hvad der skal bevilges centralt af FOA 

blev drøftet. 

Vi dagsordensætter spørgsmålet bevillings- og sponsor politikken på et kommende 

bestyrelsesmøde i afdelingen. 

PL enedes om, at pædagogisk sektor bør stoppe salget af Christiania cyklerne indtil 

bevillingspolitikken er drøftet i afdelingsbestyrelsen. 

 

Efter en lang og meget konstruktiv drøftelse besluttede bestyrelsen at bevillinger frem over ligger 

i afdelingsregi, således af evt. tvivlsspørgsmål besluttes af bestyrelsen. 

 

 

8. Bestyrelsens mødeplan for resten af 2015 

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 

 

 

9. Evaluering 

Kun ros til ordstyrerne … 

 

10. Eventuelt  

Ulla orienterede om, at vi mangler fire delegerede til LO Silkeborg-Skanderborgs 

Repræsentantskabsmøde den 25. februar kl. 17.00 

PL modtager dagssorden elektronisk og prøvet at finde nogle tillidsrepræsentanter, der gerne vil 

deltage. 

 

  


