
 

 
Dags dato: 06/03-18 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

Referat 

Afdelingsbestyrelsesmøde 

FOA Huset i Silkeborg 

Onsdag den 14. marts 2018 fra 9.00 – 15.30.  

Fra 8.30 – 9.00 er der morgenmad og der er frokost fra kl. 12.00.                                                         

 

Referat:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

 

2. Afbud:  
 

3. Valg af ordstyrer (Jan og Tina). Referent (Jytte). 
 

4. Referater: 

• Bestyrelsesmødet den 23. noverber 2017 til godkendelse – bilag 1.    

• Politisk Ledelsesmøde den 1. marts 2018 til orientering (ikke godkendt) – bilag 2. 

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde og referat fra PL blev taget til efterretning. 
 

5. Evaluering af afdelingskonference 22-23. januar 2018. 

• Politisk prioriteringsplan. 

Vi tager fat på handleplanerne, når vi er på den anden side af en evt. konflikt. 

• Hvordan har bestyrelsen oplevet at være afsted? 

o Et godt sted. 

o Godt at være sammen som bestyrelse et andet sted og have muligehed for at være 

sammen om andet end bestyrelsesdagsorden. 

o Fantastisk at der var afsat tid til at arbejde i dybden med et tema. 

o Styrken er, at vi også har suppleanterne med. Det gør det lettere for suppleanterne 

at træde ind i bestyrelsesarbejde, når de bliver suppleret ind. 

o Godt arbejde med ”medlemsrejsen”. 

o Der blev undervejs sagt, at programmet var presset, men ved hejmkomst en 

oplevelse af, det var godt, hvert sekund var brugt – der var ingen spildtid. 
 

Vi skal have lagt en konference ind i første kvartal efter generalforsamlingen. 
 

6. Silkeborg for Velfærd 

Aktivitat som Fagligt fællesskab har den 16. maj 2018. 

Der er valgt temaer ud. Ansatte og borgere er invilveret. 



Det starter med et tema om det gode børneliv. Der bliver paneldebat – startende med 

oplæg af Lola Jensen. 

Derefter følger temaer med Handicap og psykiatri, ældreområdet. Det afgøres efter første 

aften og evaluering af denne.  
 

7. Hvis/når konflikten kommer skal FOA være forberedt. 

• Masterplan OK 18. 

o Masterplanen tilrettes løbende. 

o Der har været afholdt medlemsmøde i Silkeborg, hvor der var ca. 270. I aften er 

det i Skanderborg. 

o Vi opfordrer til TR deltager i stormøde for TR i Fredericia den 22. marts. 

Afdelingen har sat busser ind. 

o Århus er i gang med at arrangere stor demonstration den 22. marts. Så de vil gerne 

have busserne fra mødet i Fredericia til at køre til Århus på hjemturen. 

o Vi skal have lagt aktiviteter i Skanderborg, så de også giver en indsats, da det er 

alles konflikt. 

o I Silkeborg arbejder de faglige organisationer tæt sammen om aktiviteter. 

Vi opfordrer til medlemmer og TR fra Skanderborg også deltager i 

arrangementerne.  

o Der er lavet en Facebook side for TR, der er en del af konflikten. 

o Vi har i afdelingen bestilt ”røde hænder”, og gule veste. 

Vi vil løbende holde TR og medlemmer orienteret. 

Bestyrelsen drøftede, hvordan det kan arrangeres med at deltage i demonstrationen i 

Århus, når vi kommer fra Fredericia: 

o Det vigtigste for os er, vores TR prioriterer stormødet i Fredericia. 

o Der sendes en mail ud om, hvem, der vil med til Århus, så løser vi transport 

logistikken, når vi har et deltagerantal. 

Konflikt/lockout: 

o Det ser nu ud til, der for FOAs områder er varslet lockout for kommunaltansatte 

undtagen ældreplejen og handicapområdet. 

Skanderborg: 

o Det tidligere KIS – skal forsøges genoplivet i denne situation. BUPL og HK har 

givet tilsagn om, at de gerne er med. 

o Der skal arrangeres møde med Borgmesteren, for at sikre gode relationen og 

gensidig orientering. 

o Vi skal have fundet egnede lokaler, hvis Skanderborg kommer i lockout. 

Det må ikke være kommunale indstitutioner og der skal være OK.  

Det skal aftales med de andre organisationer, om vi skal gå sammen eller om det 

kun skal være for FOA. 

 Nødberedskab: 

o FOA forbund skal i dag mødes med KL og Danske Regioner for at aftale 

rammerne for nødberedskab. 

De steder, hvor der skal være nødberedskab er TR ikke en del af konflikten, da de 

skal være behjælpelig med at lave nødberedskab. 

KL vejleder i øjeblikket arbejdsgiverne om at afsøge, hvor de ansatte er 

medlemmer. Det kan først afsøges, lige inden en konflikt. 
 

Der er mange forskellige udmeldinger, og det er den enkelte fagligeorganisations 

repræsentative beslutningsorgan, der træffer beslutninger. Så der kan være forskellige 

udmeldinger. 

Vi opfordrer vores medlemmer til at læse mail og følge med på vores hjemmeside.  

 



8. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen 

• Udpegning af forretningsudvalgsmedlemmer til LO Silkeborg – Favrskov. 

FOA har udpeget, Ulla, Per.  

• Delegerde til ekstraordinær kongres den 25. april. 

Bestyrelsen har skullet melde tilbage om, de ønskede at være delegeret til den 

ekstraordinære kongres. 

Ifølge lovene deltager: 

Ulla, Per, Lone, Jytte og Jan,  

Bestyrelsen har delegeret: Susanne Klausen, Aase, Mette, Karen, Tina, Matias, Mona 

og Lotte..  

Første suppleant: Susanne Døssing.  

• LO kongres – stiftende kongres for sammenlægningen af LO, FTF og AC. 

Det er FOAs hovedbestyrelse, der er delegeret. 

• Nyt fra Hovedbestyrelsen. 

Der var en orientering om, hvor sektorerne er i OK 18. 

Aktierne i Alka er solgt. Nogle af de midler vil blive sat i Pensam, så FOA bliver ene 

ejer af Pensam. 
 

Afdelingsbestyrelsesmøder 2017: 
 

• Onsdag den 14. marts fra 9.00 – 15.30 

• Onsdag den 23. maj fra 9.00 til 15.30 

• Torsdag den 6. september fra 9.00 – 15.30 

• Torsdag den 29. november fra 9.00 – 15.30 
 

9. Evaluering af dagens møde:  

Det er givende med orientering om OK 18 og evt konflikt. 
 

10. Eventuelt. 

Da Mette er blevet valgt til næstformand i pædagogisk sektor, holder hun i 

afdelingsbestyrelsen. 

Det betyder suppleant Mona Martens nu er ordinært bestyrelsesmedlem. Supplanterne 

rykker derfor en plads frem. 

LUU – sammenlægningen af SOSU skolen i Århus og Silkeborg har affødt nye LUU. 

Der er et LUU for pædagogisk assistentuddannelsen, et for SOSU uddannelsen og et for 

AMU. 

 

Hilsen Ulla og Per 
Således opfattet af Jytte. 


