
 

 
Dags dato: 20.05.19 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

 

Referat 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
FOA Huset i Silkeborg 

Torsdag den 6. juni fra 9.00 – 14.00.  

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla vil gerne at vi kan slutte 14.15 da der er en anden aftale der presser på. 

Lene kommer til frokost, Lene deltager i mødet fra 12.45. 

 

2. Valg af ordstyrer (Karen og Lotte). Referent (Lone). 

 

3. Referater: 

• Bestyrelsesmødet den 4. april 2019 – bilag 1.  

Tina spørger ind til arrangementet i forhold til Ferieloven –det er datosat, der 

sendes besked til TR. Mødet ligger efter ferien.   

 

4. Orientering fra HB-mødet den 9. april 2019. 

Ulla var syg og deltog derfor ikke.  

Det der fylder er forberedelse til Kongressen. 

 

5. Forberedelse af HB-mødet den 9.- og 10. juni 2019 

Det der skal drøftes – er de besparelser der er effektueret i FOA Huset. 

Ulla mener at der vil være drøftelser i forhold til netværk – og om de skal bibeholdes. 



De netværk der er i dag, giver de mening og for hvem? Netværk vedr. nulvækst – MED 

og så videre…………… 

Tilpasning af overenskomster hvor vi har fælles overenskomster. 

Der skal ligeledes drøftes grænsedragninger - det drejer sig om at give og tage mellem 

eksempelvis 3 F og FOA. Det kan være svært, da det kan have store økonomiske 

konsekvenser for afdelingerne. 

Der er ligeledes status på udfordringerne i forhold til serviceassistenterne – det at man 

skal have den faglighed, og hvis man bliver ansat uden – ja så skal man tilbydes 

uddannelse inden for 2 år. 

Der skal ligeledes drøftes Kongres – der har været nedsat et lønudvalg. 

Der skal drøftes de private pasningsordninger. 

Der skal drøftes TR rådgiverfunktionen, det set i forhold til den samtale vi har vedr. TUS. 

Der har været en sag – som gør at det skal drøftes en rådgiverforsikring. 

Der er ligeledes en gennemgang af de klagesager der har været ind over klageinstansen. 

 

 

 

6. Fremtiden for Teknisk-servicesektoren i afdelingen. 

Daglig ledelse har fra sektorformand Jan Rod fået meddelelse om, at han ønsker at trække 

sig fra formandsposten på en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien. 

Daglig Ledelse holder møde fredag den 16. august med bestyrelsen, sektorens 

tillidsrepræsentanter og Jan Nonbo, næstformand i den centrale sektor, for at drøfte 

sektorens fremtid i afdelingen.  

Bestyrelsen vil få en uddybende orientering. 

 

Sektoren består af primært pedeller /brandmænd (132 medlemmer) engagementet blandt 

dem er også dalende. Dette område har potentiale for bedre organisering. 

Hvis der skal laves ændringer i strukturen i sektoren, er der behov for at der laves 

ændringer i afdelingens love. Så de kan være på dagsordenen til afdelingens 

generalforsamling i år. 

Den daglige sagsbehandling fortsætter som nu – det der skal tænkes ind er faglige/social 

arrangementer til denne gruppe. 

 

7. Kongresforberedelse 

FOA har som bekendt kongres den 9. – 11. oktober 2019 i Odense Congress Center. 

På dette møde skal vi vælge afdelingens delegerede og drøfte hvordan afdelingens 

delegerede og bestyrelsen sammen forbereder sig bedst muligt til kongressen. 

 



Afdelingsbestyrelsen besluttede på sit møde den 7. februar 2019, at vi på 

bestyrelsesmødet den 6. juni skal vælge afdelingens delegerede. Det er, jævnfør 

afdelingens love, bestyrelsen, der vælger afdelingens delegerede. 

Afdelingens har i alt 13 delegeret pladser. 

Heraf er Politisk Ledelse ”født” delegerede, jævnfør afdelingens love. 

 

Fem er altså ”født delegerede” og otte skal vælges, ligesom som der skal vælges mindst 

en suppleant: 

1. Ulla Gram 

2. Per Brobæk  

3. Jan Rod  

4. Jytte Flyvbjerg Kristiansen 

5. Lone Smedegaard 

efter valg kl. 13.15 er følgende valgt. 

6. Susanne Klausen 

7. Mette Henriksen 

8. Karen Munk Andersen 

9. Mathias Lodahl 

10. Mona Martens  

11. Lise Lotte Christensen 

12. Lene Rasmussen 

13. Susanne Døssing 

Suppleant/suppleanter 

14. Lene Blume. 

  

Som bestyrelsesmedlem bedes du tage stilling til, om du kandiderer til en delegeret plads. 

Mette Henriksen og Susanne Klausen har allerede meddelt, at de begge er kandidater. 

Hvis du bliver afklaret inden mødet, må du gerne give Per besked. 

Der er 9 personer der ønsker at deltag i kongressen derfor afholdes der en afstemning. 

Der er derfor lavet stemmesedler, der er ligeledes et stemmeudvalg (Berit – Jytte og 

Lone). 

 

 

 

8. Masterplan frem til afdelingens generalforsamling onsdag den 30. oktober 2019.       

- bilag 2. 



På dette møde behandles:  

 

• Regnskab 2018 underskrives der vil komme et link efter dette møde – linket er 

underskrift i forhold til regnskabet.  

Det er første gang at regnskabet er udsendt elektronisk, der tilkendegives at det er ok 

at modtage det på denne måde. 

Der har været møde med revisoren – der var en drøftelse af prisen på at få arbejdet 

lavet. For at få prisen ned på revision, er det besluttet at man puljer pengene. 

Der er et bilag der hedder note. Her kan man se hvad der har rykket sig. 

Der var en kort drøftelse af de emner med note. 

 

1. behandling af: 

• Hovedoverskrifter til beretning og fremtidigt arbejde drøftes  

Der er sendt noget ud på mail. 

Der er ligeledes skrevet en arbejdsskade sag ind i beretningen. Da afdelingen har 

vundet en sag for et medlem. 

Beretningen vil igen være et PowerPoint. 

Der var en kort drøftelse om overskrifterne i forhold til beretningen. Er det de rigtige 

emner som er i spil? Er der noget der mangler? Er der noget vi skal have særlige fokus 

på? 

Bestyrelsen har en drøftelse omkring hvilken pressedækning der skal være op til /efter 

generalforsamlingen, og hvilke temaer der kunne være dem vi gik i pressen med.  

 

 

• Budget 2020 og overslag 2021 (og 2022?) 

Der forslås uændret budget. Der skal ses på aktivitetsniveauet, skal vi have så høje et 

aktivitetsniveau – samlet set i afdelingen. 

Der kommer noget mere konkret, som bringes ind i bestyrelsen. 

 

Evt. forslag - lovmæssige forslag 

Dette skal afvente efter mødet med medlemmer af teknisk servicesektor. 

 

 

 

 

 



Oversigt over valg  

 

 

Valg. 

a. Valg af en fuldtidslønnet afdelingsnæstformand for fire år, på valg er:  

Per Brobæk Madsen 

b. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer for fire år, på valg er:  

Susanne Døssing, Karen Munk Andersen, Lise-Lotte Christensen, Lene Blume, 

Lene Rasmussen og Mona Martens 

c. Valg af fire suppleanter for to år, på valg er:  

Chris N. Nielsen, Heidi Jensen og Birgitte Spaanhede. Herudover en ubesat plads. 

d. Valg af bilagskontrollant for fire år, på valg er:  

Inger Lise Jensen 

e. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for to år, på valg er:  

Bodil Mogensen. Herudover en ubesat plads. 

f. Valg af en fanebærersuppleant for to år, på valg er:  

Jan Rod 

 

 

9.  Evaluering af mødet den 25. april for de kongresdelegerede hos FOA Århus 

Hvis man er valgt til kongresdelegationen, så er man pligtig til at deltage i de møder der 

måtte komme så man kan være ordentlig forberedt. 

Der er en overvejelse om der i regionen skal være et fælles møde op til kongressen, hvis 

der er behov, vil vi høre nærmere. 

Der er forskellige opfattelser af mødet den 25. april – men alle er spændt på at se hvad der 

kommer ud af de møder der er blevet afholdt i regionen.  

Der er kommet et udkast til et målprogram: 

• Velfærd i verdensklasse – forudsætter gode arbejdsvilkår 

• Forandring er et vilkår  

• Utryghed og nedslidning 

• Retfærdig løn til medlemmerne 

• Kunne være godt at få ret til uddannelse 

• Lønstigning i kr. og ikke i % 

 

 



 

10. Folketingsvalget, fokus på det lokale arbejde 

Dagen derpå hvor spændingen blev udløst. 

Der har være valgmøder i Silkeborg – hvor der var stor deltagelse. 

Der har været annoncer i de lokale aviser – MERE MENNESKE -MINDRE SYSTEM. 

Der var også besøg af forbundet i en autocamper på torvet, uddeling af ulighed i samfundet. 

Der har ligeledes være valgmøde i Skanderborg – god stor deltagelse. 

Der har været uddeling af rundstykker på banegården i Skanderborg. 

Så alt i alt har der været et godt og synligt valg. Vi har fået velfærd – klima og 

tilbagetrækningen på dagsordenen, og det har lykkes.  

Vi i afdelingen skal erkende at det er primært os der skal deltage i de aktioner der skal være. 

 

 

11. Status på de decentrale lønforhandlinger. 

Vi har rundet forhåndsaftaler på mange af vore områder. 

der er ikke lavet forhåndsaftaler på SOSU-området – så her er der individuelle forhandlinger. 

Op til forhandlingen på SoSu-området var der nogle bump på vejen. Disse har gjort, at 

afdelingen besluttede at Lone Smedegaard skulle deltage i alle forhandlinger. 

Der er også gang i forhandlingerne i Skanderborg. 

Begge kommuner udfordrere TR i forhold til modregning, da der gives erfaring før tid. Der er 

begge steder lavet flere uenighedsreferater. 

Sølund er på vej til at gå i gang – de mødes af at der ingen penge er, FOA har opfordret TR 

til at gå i gang, og så bede om uenighedsreferat. 

Der er ligeledes lokale lønforhandlinger for vores ledergrupper. Her har der været et lidt 

mærkeligt opstartsmøde – der er kommet et oplæg fra ledelsen i Skanderborg. Det oplæg 

gælder lederområdet. 

I Silkeborg har man talt om en fælles forhåndsaftale DSR -FOA og SL. Der er lavet et udkast 

som der er håb om enighed om. 

Der tales om det at der er en kultur omkring engangsbeløb contra kvalifikationsløn. Det skal 

vi have arbejdet noget mere med – arbejdet skal forgå sammen med TR. 

Medlemmerne har fået større andel af ny løn efter afdelingen og TR har sat fokus på dette. 

 

 

12. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen 

• Lars Vodsgaard har pr. 1. juni fået ansættelse i Forbundet, og vi skal drøfte, 

hvordan Politisk Ledelse ønsker at håndterer situationen.  

Redegørelse følger på mødet. 



Der er en del der har søgt ca. 20 personer. 

Der er nedsat et ansættelsesudvalg på 4 personer. Der er ligeledes lavet en dag 

hvor man laver samtalerne, det vil være før ferien. Håbet er så at den der skal 

starte, kan starte lige efter ferien. Den er slået bredt op. 

De sager som Lars har siddet med her til sidst, er overdraget til Ulla. 

Andre er overdraget til sektorfolk. Nogle af de særlige opgaver der lå hos Lars, 

er overdraget til andre i huset. 

 

• Besparelser på ældreområdet i Silkeborg – hvad gør FOA?   

– bilag 3, 4, 5 og 6. 

FOA TR på ældreområdet har afholdt en lille happening på Rådhuset. De blev 

godt modtaget og der var synlighed – det gav også genlyd i pressen med 

billede og tekst. Det er blevet noteret af mange.  

Der har ligeledes været et synspunkt i avisen – om konsekvenser af 

besparelserne. 

FTR på ældreområder har som de andre FTR skrevet brev til politikerne om 

konsekvenserne. 

Der er muligvis også besparelser på vej i Skanderborg. Det skal vi fælles hjælp 

hinanden med at holde øje med. 

Afdelingen sørger for at være i dialog med politikerne, når /hvis det kommer i 

byrådssalen skal vi være repræsenteret – der kunne også være en overvejelse 

om vi skal stille spørgsmål til politikerne. 

 

  Afdelingsbestyrelsesmøder 2019 

 

• Torsdag den 22. august 

• Torsdag den 3. oktober 

• Afdelingens generalforsamling er onsdag den 30. oktober 

• Torsdag den 5. december 

 

 

13. Evaluering 

Det er dejligt at vi har været så mange til mødet. 

14. Eventuelt  

På baggrund af den udsendelse der har været vist i TV, har central sektor været klædt på 

til at tage snakken, man har klædt TR på, med et skriv så de kunne være i dialog med 

forældre. Jytte har i sin snak med forbundet, talt om hvad der gøres for de forældre hvis 

børn er med i udsendelsen. Der skulle komme flere udsendelser – men ved ikke hvornår 



de kommer eller hvilke institutioner der deltager i disse udsendelser. Fra FTR 

Skanderborg er der ros til sektoren i den måde de er blevet klædt på med spørgsmål og 

svar. 

 

a-kasse nyt: 

Der er alene 80 ledige personer i vores kommuner – ledigheden falder i vores område. 

FOA-a-kasse har fra 1. januar alt kontakt til ledige de første 3 måneder. Her er de startet 

op – tilbyder ekstra samtaler, hjælp til ansøgninger, hjælpe til job lock. Så man kan sige at 

de er i træning. 

a-kassen vil ligeledes hjælpe opsagte medlemmer med samme tilbud. Der er frigjorte 

ressourcer på grund af den lave ledighed. 

Berit tilbyder ligeledes at gennemgå organisering med bestyrelse. Hun har nu mulighed 

for at dissekerer hvorfor de melder sig ud – deres begrundelser, samt hvor de melder sig 

over. 

 

Hilsen Ulla og Per 


