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Hvem sidder i det faglige udvalg for 
seniorer?

 ∆ 5 regionalt udpegede klubformænd 
– vælges for en 2-årig periode på 
seniorernes landsmøde. Blandt 
disse vælges en formand/næst-
formand. Formand indtræder i 
Faglige Seniorers hovedbestyrelse.

 ∆ Forbundssekretær – som er  
ansvarlig for FOAs seniorarbejde.

 ∆ Konsulent fra FOA Ledelse.

Arbejdsopgaver i det faglige udvalg 
for seniorer:

 ∆ Deltagelse i 4 årlige møder.
 ∆ Informeres om politiske aktiviteter 
og relevante emner i FOA samt 
Faglige Seniorer.

 ∆ Informeres, om hvad der rører sig i 
regionerne samt drøfter eventuelle 
indkomne forslag.

 ∆ Synliggørelse af vores arbejde, ved 
at videresende udvalgets dagsor-
dener og referater til klubformæn-
dene for derigennem at få input/
gode idéer fra klubberne.

 ∆ Planlægning af landsmøderne.

Hvad vil vi i det faglige udvalg? 
Opfordre klubberne til at:

 ∆ udvikle – inspirere og støtte det 
lokale klubarbejde

 ∆ styrke det fagpolitiske aspekt i 
klubberne

 ∆ fremme synliggørelse til gavn for 
fastholdelse/tilgang af nye med-
lemmer

 ∆ tilrettelægge et varieret aktivitets-
program, gerne med inspiration 
fra lands-/regionsmøder

Styrke fagligheden i seniorarbejdet. 
Opfordre klubberne til at styrke det 
fagpolitiske aspekt ved at:

 ∆ invitere lokale politikere og fagfolk 
til klubbens arrangementer for at 
informere og diskutere ældrepolitik

 ∆ styrke samarbejdet med senior- 
/ældreråd, bl.a. ved gensidig orien-
tering/drøftelse på kommunernes 
ældreområde

 ∆ bakke op om evt. kandidater til  
senior-/ældrerådsvalg

 ∆ samarbejde med andre FOA-klub-
ber om evt. afholdelse af tema-
dage. Gerne tværgående emner 
– som har særlig interesse for  
enkelte faggrupper.

Fremme FOAs holdninger og  
synspunkter ved at:

 ∆ deltage aktivt i Faglige Seniorers 
regionale grupper

 ∆ deltage aktivt i Faglige Seniorers 
kommunegrupper

 ∆ opfordre medlemmer til at stille op 
til senior-/ældrerådsvalg

 ∆ samarbejde med senior-/ældreråd.

Påvirke politikerne – både lokalt og 
på landsplan – ift. vilkår, som har  
betydning for ældre, såsom:

 ∆ Serviceniveauet i hjemmeplejen/
på ældreområdet.

 ∆ Transport og trafikforhold.
 ∆ Boligforhold.
 ∆ Kontakte politisk ansvarlige eller 
senior-/ældreråd.

 ∆ Evt. indlæg i lokalpressen.

Hvad skal kendetegne FOAs faglige 
seniorer?

 ∆ At vi fastholder seniorerne  
omkring det faglige fællesskab.

 ∆ At vi arbejder for indflydelse på  
ældres generelle vilkår – både  
fagligt og politisk.
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“Til varetagelse af seniorernes særlige interesser etableres et  
tværgående, landsdækkende seniorarbejde. Hovedbestyrelsen  
fastsætter nærmere regler herfor.” 
(FOAs love § 12, stk. 2)
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FOA
FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet 
for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er 
at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede 
arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, 
din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for 
uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fælles-
skab. Ved at stå sammen i FOA, står hvert enkelt medlem stærkere. Og 
med den fælles styrke kan vi optræde handlekraftigt. 
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