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Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet torsdag d. 8. december 
 

Tidspunkt: Kl. 9:00 til 15:30. Morgenmad fra kl. 8:30 og julefrokost ca. kl. 12:00 

Lokale: Trekanten, Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg 

Tilstede: Ulla, Christian, Matias, Lene B. Tina, Lene R., Karna, Kirsten, Hans, Lotte, Mette H., 
Berit – gik kl. 12.45, Laura – gik kl. 12.30. 

Afbud: Karen Munk Andersen, Jette Schultz, Helle Kristensen(suppleant), Jan Rod 

1. Velkomst ved Ulla Gram  
2. Valg af: Ordstyrer (Hans og Kirsten Sørensen). Valg af referent (Mette 

Henriksen) 
3. Referater: Sidste afdelingsbestyrelsesmøde 
4. Orientering og drøftelse af byggeprojektet med videre 
5. Orientering fra ledelsen. FH-årsmøder og HB  
6. Sende et bidrag til Dansk Folkehjælp som julehjælp 
7. Nyt fra arbejdsgruppen v/tømning af Dalgasgade 
8. Status vedrørende eventuel sammenlægning med FOA Horsens 
9. Kongres 2023, 20-23. november 2023 
10. Temadrøftelse: Nedsættelse af kontingent for unge under 25 år 
11. Eventuelt 

Møder i 2023 

 Torsdag/fredag 26-27. januar (konference) 
 Torsdag den 30. marts ændres til tirsdag d. 28. marts 
 Torsdag den 1. juni er ændret til torsdag d. 8. juni 
 Torsdag den 24. august ændres til tirsdag d. 22. august 
 Torsdag den 26. oktober 
 Torsdag den 7. december 

 

Ulla Gram     Christian Mardal 

Afdelingsformand    Afdelingsnæstformand 
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1. Velkomst ved Ulla Gram 

Referat: 

2. Valg af: Ordstyrer (Jette Schultz og Kirsten Sørensen). 
Valg af referent (Mette Henriksen) 

Referat: 
 

 

3. Referater: Sidste afdelingsbestyrelsesmøde 

Indstilling 
Orientering 

Sagsfremstilling 
Bilag: Referat afdelingsbestyrelse d. 6.10 

Referat: 

 Ingen kommentarer. 
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4. Orientering og drøftelse af byggeprojektet med 
videre 

Indstilling 
Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Referat: 
Indtil videre er planen stadig, at vi får nøglen d. 24.3-2023. Vi er ikke løbet ind i forsinkelser. Til 
gengæld er der andre udfordringer, som koster ekstra penge.  

Vi skal have en anden type alarm end vi først havde troet. Det skal være et briksystem, som det er 
muligt at lukke af til de forskellige afdelinger.  

Der er også noget med taget. Tagpap er meget dyrt og der er nævnt på et byggemøde, at der kan 
være nogle ekstraomkostninger i forhold til det. 

Der er også et problem omkring gipsvæggene, hvor entreprenøren har erfaret at der kan være 
mulighed for at de slår revner med den stålkonstruktion vi har. For at garantere det ikke sker, skal 
der en anden løsning til, som igen koster flere penge. Der arbejdes med løsninger, men vi ved 
endnu ikke hvor stor andel af merudgifterne der havner hos os. 

Ulla har spurgt Kaj om han vil hjælpe os i forbindelse med flytningen og spørger bestyrelsen om de 
kan være med på det. Det er der ingen der har indvendinger til. 

Kaj starter med at pakke køkkenet ned, som skal flyttes over i det nye hus efter jul. 

Det betyder, at hvis der skal være møder i huset efter jul, bliver det med forbehold for at der kun 
er køkkenfaciliteterne i A-kassen og vi er i gang med at pakke huset ned. 

Udenfor dagsorden: 

Berit orienterede om hvor langt man er med at beslutte hvor A-kasse kontoret i Region Midt skal 
ligge. Der skal meldes ud om meget kort tid, men det er ikke helt på plads endnu.  

Grundtænkning med at lave den nye struktur, hvor vi samler A-kasserne i regionerne, er at forsøge 
at sænke administrationsomkostningerne, så vi kan konkurrere med de tværfaglige A-kasser. 
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5. Orientering fra ledelsen. FH-årsmøder og HB  

Indstilling 
Orientering 

Sagsfremstilling 
Christian er startet op som afdelingsnæstformand 

Der har været afholdt årsmøder i FH Skanderborg og FH Silkeborg. Der har også været afholdt 
repræsentantskabsmøde i FH Østjylland 

Referat: 
FH Silkeborg har holdt et årsmøde, hvor de valgte ikke at invitere tillidsrepræsentanter ind. Man 
havde forsøgt at få en oplægsholder ind, men det lykkes ikke og derfor valgte FH Silkeborg ikke at 
lave noget stort ud af det. 

FH Skanderborg er en del af FH Århus. Der har de en fuldtidsfrikøbt formand. De har en lidt større 
økonomi. Her har FOA også givet til kende, at de ikke er enige i at vores medlemskroner skal gå til 
løn til en formand der opererer i Århus Kommune. 

I november var der repræsentantskabsmøde i FH Østjylland (Randers, Djursland, Favrskov og 
Silkeborg). 

FOA ønsker ikke, at der skal være en fuldtidsfrikøbt formand for FH Østjylland. Der er ikke enighed 
om hvilke opgaver en fuldtidsfrikøbt formand evt. skulle varetage i Silkeborg Kommune. 

 

Orientering fra HB: 

Vi har i en periode blødt 800-1000 medlemmer om måneden i FOA.  

Vi har kigget på et forslag til ny struktur i FOA som skulle præsenteres på kongressen. 

Udgangspunktet er, at der skal være færre politikere for at undgå at der bliver for få ansatte i de 
forskellige afdelinger i forbundet 

Forslaget er kort fortalt, at dem der skal vælges, bliver valgt på samme kongres. 
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1 formand for FOA, 1 for SOSU og 1 for PÆD og 1 for TEK/SERV. Næstformændene tilbydes andre 
stillinger. KOST/SERV. Skal nedlægges. 

Der skal stadig være 2 forbundssekretærer. 

Der er noget modstand på det i de forskellige sektorer. Derfor er det ikke afgjort endnu hvad der 
bliver præsenteret på kongressen i 2023. 

Der bliver arbejdet med at planlægge kongressen i Hovedbestyrelsen. 

Man drøfter også opfølgning på løntræffet. Det skal vi også have taget fat på i afdelingen. 

Organisering er det helt store tema og absolut nødvendigt at vi fortsætter med at have stærkt 
fokus på, så vi kan få fastholdt de medlemmer vi har og få organiseret de mange nye der ansættes 
på vores overenskomster. 
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6. Sende et bidrag til Dansk Folkehjælp som julehjælp 

Indstilling 
Beslutning om bidrag på 15.000 kr. til Dansk Folkehjælp 

Sagsfremstilling 
Grundet den økonomiske situation som også rammer FOAs medlemmer, indstiller formandskabet at 
afdelingen sender et bidrag til Danske Folkehjælp på 15.000 kr.   

Referat: 
Når vi vælger Dansk Folkehjælp kan vi bestemme, at vi vil give så og så mange penge til 
henholdsvis Silkeborg og Skanderborg. Det er en del af fagbevægelsens hjælpeorganisation. Der er 
stort behov for julehjælp i vores lokalområde. 

Bestyrelsen synes det er en god idé at vi sender et bidrag til dem. 

Vi beslutter samtidig, at vi i stedet for at støtte Danmarksindsamlingen næste år, vil hjælpe med et 
større beløb lokalt til julehjælp. 
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7. Nyt fra arbejdsgruppen v/tømning af Dalgasgade 

Indstilling 
Beslutning om at afdelingen giver det inventar vi ikke selv kan bruge, til velgørende formål 

Sagsfremstilling 
Det har ikke været muligt at finde nogen der vil købe det nuværende inventar, derfor forslår 
formandskabet af vi donere det overskydende inventar til en velgørende organisation. 

Referat 
Ulla foreslår, at vi kontakter varmestuen i Silkeborg og hvis der er en i Skanderborg og hører om de 
vil komme og se om de kan bruge nogle af bordene i kantinen.  
DUI (fagbevægelsens svar på spejderbevægelsen) kan måske også bruge noget af det. 

Lene har haft kontakt med Ukrainebørnene. De blev meget glade for, at vi ville give dem to 
Christiania cykler. De har både børnehave og vuggestue derude. 

Ulla og Christian arbejder videre sammen med Kaj om at få styr på hvordan vi får huset ryddet. 
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8. Status vedrørende eventuel sammenlægning med 
FOA Horsens 

Indstilling 
Orientering 

Sagsfremstilling 
Bilag: Information om eventuel sammenlægning af FOA Horsens og FOA Silkeborg-Ska 

Der er nedsat en styregruppe bestående af samtlige politisk valgte fuldtidsansatte i begge afdelinger. Vi 
havde det første møde tirsdag d. 8. november. Der bliver afholdt yderligere 3 møder i løbet af november og 
december. 

D. 26-27. januar 2023 vil der blive afholdt bestyrelseskonference omkring en mulig sammenlægning. 

Referat 
Ulla orienterer om hvor langt vi er i processen. Der vil også blive sendt en nyhedsopdatering ud til 
bestyrelsen. 

Da styregruppen var samlet d. 5.12. så vi på hinandens økonomi. Vi ligner hinanden på mange 
måder. De store forskelle er, at de lejer lokaler og vi ejer lokaler. En anden hurdle er kontingentet, 
som i Horsens er ca. 45 kr. lavere end i Silkeborg. Der er også forskelle på, hvordan vi er lønnet 
både valgte og ansatte. De ligger noget lavere i Horsens. 

Når man beskriver et grundlag for en sammenlægning, vil man typisk tage højde for de forskelle 
ved at lave en overgangsordning. Man sikrer, at alle der er ansat/valgt nu er med og ikke går ned i 
løn. Det man ikke kan vide 100% er hvilket ansvarsområde man får. 

Vi er startet på drøftelser om hvordan en struktur kan se ud i et fælles FOA Østjylland. Skal der 
være sektorer eller ej, hvor mange valgte skal der være. Der var en oplevelse af, at vi fælles var 
mere optaget af, hvordan man sikrer at vi arbejder med faget og fagligheden for vores forskellige 
faggrupper end hvorvidt det skal være opdelt i sektorer eller ej. 

På bestyrelseskonferencen, vil der komme et oplæg til bestyrelserne på hvordan styregruppen 
tænker fordelingen af ansvarsområder/poster skal være. 

Berit har fra andre fusioner i FOA bemærket, at det er vigtigt der lægges stor vægt på, at man får 
spillet medarbejderne i de to huse godt sammen. Hun anbefaler, at man udpeger en der har 
ansvaret for medarbejderne, fordi formanden får meget travlt og måske ikke lige får taget hånd 
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om det i det omfang der er behov for det. I det hele taget vigtigt at få talt om hvordan man får 
skabt den sammenhængskraft der skal til. 

Der bliver spurgt til om bestyrelsessuppleanterne skal deltage i bestyrelseskonferencen. Ulla siger, 
at de vil blive inviteret med. 

Bestyrelsen har en drøftelse om forskellige fordele og ulemper ved en fremtidig fusion. Der bliver 
bla. stillet spørgsmål til hvad den økonomiske fordel er, når vi skal fortsætte på 2 matrikler. Og om 
vi ikke vil blive meget mere kørsel end i dag, hvis vi skal på arbejdspladser i Horsens/Hedensted. 

Hvis vi ender med at indstille til en generalforsamling at vi ønsker at sammenlægge os, skal vi i 
Silkeborg-Skanderborg have 2 på hinanden følgende generalforsamlinger for at kunne beslutte 
det. Og så skal vi også have en stiftende generalforsamling sammen med FOA Horsens. 
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9. Kongres 2023, 20-23. november 2023 

Indstilling 
Orientering om kongres 2023 

Sagsfremstilling 
FOAs kongres bliver afholdt i Aalborg d. 20-23. november 2023. I løbet 2023 vil afdelingsbestyrelsen blive 
inddraget i forarbejdet op til kongressen. 

Referat 
Ulla fortæller at vi plejer at få 11-12 mandater til kongressen. Vi har tradition for at vi sender 
sektornæstformændene med, så vi har ikke mandater til hele bestyrelsen. Men Ulla opfordrer til 
at bestyrelsen sætter kryds i kalenderen, så dem der bliver valgt, har kalenderen fri til det. 
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10. Temadrøftelse: Nedsættelse af kontingent for unge 
under 25 år 

Indstilling 
Drøftelse og beslutning om en kontingentet nedsættelse for unge 25 år inden for det pædagogiske område 
i en prøveperiode i 2023. 

Sagsfremstilling 
Bilag: Oplæg til temadrøftelse om ungekontingent 

Der er et stort potentiale for at organisere unge pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på 
dagtilbud og skole. Langt de fleste unge på området er desværre ikke medlemmer. En nedsættelse af 
kontingentet målrettet unge under 25 år, kunne være en måde at få flere af dem til at blive medlem. Men 
samtidigt er vi bundet af et forbundskontingent som vi ikke har mulighed at ændre på 

Referat 
Christian præsenterer det oplæg han har lavet, som belyser de økonomiske konsekvenser af at sænke 
kontingentet for de unge under 25 år eller under 22 år.  

Vi drøfter for og imod nedsættelse af kontingent. Bestyrelsen er enige om, at vi ikke kan holde til at lave 
den forskelsbehandling, det vil være, at det kun er unge pædagogmedhjælpere der får et lavere kontingent. 

Måske kan vi holde til at sige det er en forsøgsordning, som vi har valgt at lave på daginstitutionsområdet, 
fordi der er et stort potentiale?  

Vi snakker om, at vi bør få belyst hvordan det ser ud på alle vores områder, inden vi beslutter om vi skal 
prøve det af. Christian vil forsøge at skaffe personalelister på alle ansatte på vores faggrupper i Silkeborg 
Kommune med alder på, så han kan lave en samlet opgørelse på hvilke konsekvenser det vil have at sænke 
kontingentet for unge under 22 år. 
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11. Eventuelt 

Referat: 
Tina spørger om det er muligt, at FOA vil finansiere en gave til de medlemmer hun i ny og næ 
inviteres ud til afskedsreception ved. Det er ikke muligt. Det vil skabe for stor ulighed, fordi vi har 
andre områder og mange andre medlemmer, som ikke får noget fra FOA når de går på 
pension/efterløn. 

Kirsten er ved at starte en faglig klub og spørger til hvordan det er med vedtægterne. Der ligger 
nogle standardvedtægter i FOA, som vi kan tage udgangspunkt i. Vi har ikke nogen vedtaget 
særligt for FOA Silkeborg-Skanderborg, dette vil blive taget op på næstkommende 
bestyrelsesmøde, så vi kan få styr på rammen for klubber i afdelingen.  


