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■ Privat plejehjem vil fyre kritisk tillidsrepræsentant

Firmaet Forende Care vil fyre SOSU-tillidsrepræsentant Hanne Staal, efter hun
klagede til Embedslægen. Hanne Staal klagede, fordi hun og hendes kollegaer
oplever, at plejen i Plejeboligerne Bøgeskovhus i Århus er uacceptabel.
- Jeg og andre har flere gange klaget til ledelsen uden resultat. Og så er det min
pligt som autoriseret social- og sundhedsassistent at gå til embedslægen, når
der mangler tid, så der for eksempel er rod med medicinen, siger Hanne Staal.
Alligevel vil firmaet Forenede Care nu fyre Hanne Staal og henviser direkte
til, at hun har henvendt sig til Embedslægen. Forenede Care har drevet plejeboligerne siden 1. september 2014, efter
Århus Kommune besluttede at udlicitere Bøgeskovhus.
FOA Århus mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om privatansattes ytringsfrihed, når de udfører en opgave,
som en offentlig myndighed har udliciteret.
Hvis Århus Kommune stadig drev Bøgeskovhus så var sagen nemlig klar. Justitsministeriet har fastslået, at offentligt
ansatte har ytringsfrihed omkring deres arbejde.
- Og åbenheden er vigtig, fordi offentligt ansatte jo arbejder for alle borgeres skattepenge og ofte hjælper personer,
der kan have svært ved at forsvare sig selv som for eksempel demente, udviklingshæmmede og børn, forklarer FOA
Århus formand Inge Jensen Pedersen.
Men når en kommune udliciterer en opgave, så mister de ansatte pludselig de rettigheder, som Justitsministeriet giver
i sin vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed.
- Det er helt urimeligt overfor både de ansatte, de berørte borgere og skatteyderne, mener Inge Jensen Pedersen.
Hun ønsker en lovgivning, der kræver, at det altid skal indgå i en offentlig myndigheds udbudsbetingelser, at et privat
firmas ansatte skal have de samme rettigheder, som Justitsministeriets vejledning beskriver, når de privatansatte udfører opgaver for den offentlige myndighed. .

■ Kom til FOA Århus store juletræsfest

FOA Århus holder juletræsfest 4. december 2016. I FOA Århus reception kan
alle medlemmer frem til og med d. 18. november købe billetter til årets store
juletræsfest. Nissefar kommer til festen, hvor også nissebørn og voksne fra
DUI-Leg og Virke underholder. Der er gaver og godteposer til alle børn og fællesdans omkring juletræet. Børnebilletterne til juletræsfesten koster 40 kr. og
voksenbilletterne 25 kr. Der er som regel rigtig mange, som gerne vil deltage i
juletræsfesten, og derfor kan hvert FOA-medlem højest købe to voksenbilletter.
Festen varer fra kl. 10 til kl. 12.30, og den bliver holdt 4. december 2016 hos Århus Firma Sport, Paludan Müllers
Vej 110, 8200 Århus N. På FOA Århus Facebook-side kan du se en lille film om juletræsfesten.

■ Lær at lave en flot fotobog

FOA Århus tilbyder alle medlemmer et kursus, hvor deltagerne kan lære at lave
en flot fotobog i en rigtig god kvalitet. De udforsker forskellige muligheder, lærer
at bruge en række værktøjer, vælger deres eget design og indsætter selv billeder og
tekst. Kursisterne medbringer deres egne billeder på mobil, CD, kamera eller USBstik og skal huske at have eventuelle kabler med. Når kurset er slut kan deltagerne
vælge at få fotobogen trykt for egen regning. Kurset foregår over to formiddage
28. november og 1. december 2016, begge dage fra kl. 8.30 til 11.30 i FOA Århus
lokaler, som ligger på Christian X’s Vej 56-58, Viby J. Tilmeld dig på hjemmesiden.
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