
 

 
Dags dato: 29.03.19 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

Referat: 

Afdelingsbestyrelsesmøde 

FOA Huset i Silkeborg 

Torsdag den 4. april fra 9.00 – 14.00.  

 

Afbud: Tina Groth, Hans, Lotte, Chris, Heidi og 

Birgitte. 

Line skal gå kl. 14. 

Ulla har en forhandling og går kl. 12.30 

 

 

Dagsorden:  
Dagen starter med gennemgang af den nye ferieaftale – Lars Vodsgaard gennemgik ferieaftalen. 

Aftalt at det oplæg sendes ud til bestyrelsen.  

 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla bød velkommen kl. 10. Beklager at de ikke kunne være på mødet fra begyndelsen. 

 

2. Valg af ordstyrer Lene B. og Jytte. Referent Lone. 

 

3. Referater: 

• Bestyrelsesmødet den 7. februar 2019 – bilag 1.  

Vedr. dagplejensforhandling er der blevet forhandlet 32 trin, trods der som 

udgangspunkt ikke var nogen penge. Dette skal rettes i referatet. 



 

4. Orientering fra HB-møde den 5. - 6. februar 2019 

Det var et specielt HB-møde – da mødet skulle give HB medlemmer indsigt i hvor der 

kunne være besparelser. 47 mil. Skulle findes – det betød at der ville være opsigelser at 

medarbejdere, vakante stillinger skulle ikke besættes. Forhandlinsafdelingen skulle der 

ikke spares på. 

Der er afdelinger i huset der lægges sammen, elevarbejdet skal forgå lokalt, det private 

team skal alene tegne overenskomster. 

Der er chefer der er opsagt samt medarbejdere, der er nogle der har budt ind på at de var 

tæt på pensionen, har valgt at stoppe. 

Det har krævet en stor analyse arbejde for at finde de rigtige steder at spare. Der har været 

hårde drøftelser men det har været en god proces. 

HB-medlemmerne besluttede at der ikke kommer stigning i kontigentet. Der skal balance 

i budgettet.  

Der spørges ind til den lange sagsbehandling når sager sendes i forbundet – det er derfor 

der ingen besparelser skal være i OK afdelingen, det der derfor at der skal ansættes i den 

afdeling. 

Der er skåret ned på antal af fagbladet – der kommer nu 6 blade årligt. 

Der er set på antal af HB møder samt om det kunne være 1 dags møder. 

Alt netværksmøde er lagt ned, og hvis det viser sig at der er behov for dette netværk, skal 

det begrundes og derefter besluttes om det er noget der skal fortsætte. Der har været en 

god øvelse at får set på netværks aktiviteten. 

Der var meddelelse fra Joan Pral – hun stopper som forbundsektretær, og har fået nyt 

arbejde på Bornholm. Den stilling er vakant indtil kongressen. – men indstillingen til 

kongressen er at der skal være 3 forbundssektretærer. 

Der ses også på antal af medlemmer i HB.  

             

Forberedelse af HB-mødet den 9. april 2019. 

Der skal diskuteres OK krav for privatansatte. FOA er lilleput i den forhandling det er DA 

og DE der er de store spillere på dette område. 

Der er en grænsedragning mellem 3F og SL og BUPL og FOA. Dette skal drøftes. 

Der er deleoverenskomst og det er her det går galt. 

Der er ligeledes grænsedragning på SOSU-området samt på det Teknisk område. 

Der skal være klarhed over hvordan vi dækker DEM med en overenskomst. 

Serviceassistenterne på sygehusenen kan være medlem enten hos 3 F eller FOA. 

Der er forhandlinger i gang og der hvor der ikke er gang i forhandlingerne skal der 

klarhed over. Dette skal drøftes. 

Internt er der også uenigheder om egne medlemmer, det udfordrer FOA på 

overenskomsten. Hvordan får vi dem dækket med en overenskomst.  



 

Der skal ligeledes drøftes kongresforberedelse. 

 

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

– bilag 2 

Der er ikke så meget der skal drøftes på dette møde – der er ændret i forhold til 

udelsendelse af materiale. 

Der skal udsendes i FOA bladet. 

 

6.  Møde den 25. april for de kongresdelegerede hos FOA Århus 

Dette møde er forberedelse til kongres – vi bør alle melde os til så vi kan være tilstede på 

dette lyttemøde. 

Mødet den 25. april er fra kl. 17, dette møde kommer der en kalenderindbydelse på og så 

må bestyrelsen melde sig til. 

 

 

7. Folketingsvalg 

Lokalt i Silkeborg laves der en pjece som skal uddeles på arbejdspladserne. 

Der er valgt 4 temaer – ulighed, den offentlige sektor og klima. 

Der kommer et valgmøde. 

I Skandeborg laves der et event på Banegården og der vil komme et stort valgmøde på 

Fælleden. Temaerne her er de samme dog er der ikke valgt klima. 

FOA har deres egen kampagne – den er på facebook og hjemmesiden. 

 

8. Status på de decentrale lønforhandlinger. 

For nogle områder er det afklaret da der er lavet 2. årige aftaler (for 2018 og 2019) 

SOSU Skanderborg her er vi blevet mødt med modregning på flere nyansatte – denne 

modregning rykkes frem til første lønstigning efter 4 år, dette har der været møde om. Der 

var et ønske om at processen først skulle starte til september. Dette sagde FOA nej til 

derfor kom en ny indkaldelse til møde om procedure og principper. Mødet endte med at 

FOA fremsender dokumentationsmateriale til kommunen, så procenterne bliver synlige. 

Aftalen blev at vi har lavet en aftale om at man inden 1. maj skal indsende forslag og at 

man inden 1 juli skal have forhandlet. Vi er ikke kommet til biddet om kroner, vi har 

alene forhandlet om forhandlingen.  

 

SOSU Silkeborg – her har vi lukket aftalen for 2018, bla. har vi opsagt 

modregningsaftalen. Denne aftale giver 1 ekstra skalatrin til hjælpere og assistenter. 

Der er aftalt at alle får det samme beløb for at arbejde i aftenvagt.  



Der har været aftalt et årshjul for forhandlingerne for 2019. der har været arbejdet i TR 

kredsen og alle var klar til at afsende mail til lederne.  

Der var lagt op til en forforhandling inden den endelige forhandling, FOA har sagt at det 

vil vi ikke acceptere.  

Det blev fra DL ledelse besluttet at der skal tages kontakt til personalechefen, at dette skal 

stoppes og det med det samme. De har været et møde for at få en fælles procedure for 

forhandlingen – det vil være O&P der skal indplacere den enkelte i skemaet. 

Der vil blive lavet et skriv fra O&P der udsendes til alle involverede.  

Dagplejen i Silkeborg – her trækkes det i langdrag af ledelsen, der mangler en 

forhandlingsprocedure for dette års forhandling.  

 

9. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen 

• Barselvikar for Louise i sekretariatet 

Der har derfor været et ansættelsesudvalg til ansættelse af barselsvikar. 

Der var enighed i ansættelsesudvalget. Pia starter 1. maj, Pia overtager de 

opgaver som Louise sidder med i dag. 

• Fagforeningstema i Midtjyllands Avis den 28. marts 2019 – bilag 3. 

Der er stor tilfredshed med det der har været i avisen, det vil komme i Ekstra 

posten. Temaerne i det trykte er det som blev besluttet på generalforsamlingen. 

Det vil også kunne udsendes til alle medlemmer på mail. 

Det skal ligeledes printes så det kan sendes til TR så det kan printes og hænges på 

arbejdspladserne.  

Vi har købt rettighederne til denne kampagne. Vi kan bruge den hvor vi vil og 

ligeså tit vi har behov. 

Teknisksektorformand spørger ind til – hvorfor det er de 2 sektorformænd der 

alene er nævnt. Overvejelserne skal være at vi får favnet så mange som muligt. 

Der er et ønske om, at alle kan få det udsendt, derved kan det blive synligt for alle 

vores medlemmer.  

 

 

  Afdelingsbestyrelsesmøder 2019 

 

• Torsdag den 6. juni 

• Torsdag den 22. august 

• Torsdag den 3. oktober 

• Afdelingens generalforsamling er onsdag den 30. oktober 

• Torsdag den 5. december 

 

 

 



10. Evaluering  

Der er stor tilfredshed med den gennemgang der har være i forhold til den nye ferieaftale. 

Der er et ønske om at der bliver holdt et medlemsmøde i Skanderborg og i Silkeborg for 

medlemmerne. Det skal der arbejdes med. Det er Per og Ulla der arbejder videre med dette. 

11. Eventuelt  

Lørdag den 6. april vil der være demonstration om minimumsnormeringer. 

Der vil ikke være talere fra politisk side., dette er et forældrearrangement. 

Der har været en henvendelse, der søges bidrag til den demonstration der skal være lørdag i 

Silkeborg, FOA har valgt at give 5000 kr. til scene/ musik. 

Det samme vil man selvfølgelig give i Skanderborg, Lene bliver kontakten til Skanderborg. 

FOA har bolsjer med som vi vil give.  

Det er vigtigt at dette er et forældrearrangement, men at vi støtter op om det, og at vi deltager da 

vi er inviteret. Derfor kommer vi heller ikke med ”hænder” 

 

Ladywalk der må tilmeldes i Århus, så de af vores medlemer der ønsker at gå turen, kan tilmelde 

sig i Århus. Ulla kan du skriv på facebook at det er den beslutning der er taget. 

Hilsen Ulla og Per 


