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■ Medlem på barsel fik 30.000 kr. for manglende tillæg

Et medlem af FOA Århus var på barsel, men hun fik ikke sit sædvanlige aftentillæg, og det havde hun krav på, selvom
hun var på barsel. Mette Larsen var gået på barsel, da hun opdagede, at hendes udbetalinger var mindre end normalt.
- Jeg lagde godt mærke til, at jeg ikke fik de sædvanlige tillæg, men jeg gjorde ikke mere ved det, fortæller hun.
Fejlen blev derfor først opdaget, da en medarbejder fra FOA Århus ringede til hende i forbindelse med en anden
sag, og derfor spurgte Mette Larsen, om det var korrekt, at hun ikke havde fået aftentillæg, mens hun var på barsel.
- Han kontaktede derfor min arbejdsgiver, og samme dag bekræftede de, at jeg skulle have tillægget, også selv om jeg
var på barsel, siger Mette Larsen. I alt blev det til lidt over 30.000 kr., og det er Mette Larsen rigtig godt tilfreds med.

■ FOA Århus kritiserer private OK-forlig

FOA Århus er stærkt kritisk overfor den udvikling på arbejdsmarkedet, som overenskomstforligene på det private
område er udtryk for. Det er især to ting, der bekymrer FOA Århus. Den ene ting er, at arbejdsgiverne får mulighed
for at diktere systematisk overarbejde, så lønmodtagerne i perioder skal kunne arbejde op til 42 timer om ugen.
FOA Århus mener, at den øgede fleksibilitet for arbejdsgiverne vil skade lønmodtagernes familie- og fritidsliv.
Den anden bekymrende ting er, at lønmodtagerne nu skal bruge deres egne pensionspenge, hvis de vil have flere
seniordage. FOA Århus synes, at det er en forkert udvikling, hvis der bliver indført et princip, som handler om at
”fodre hunden med sin egen hale”.

■ Få politikerne op på cyklen

”Produktivitetskravene er udenfor kategori – læg ruten om inden kæden hopper af”. Sådan lyder budskabet, når DRO,
Den Regionale Organisationsrepræsentation i Region Midtjylland arrangerer en event ved Danske Regioners generalforsamling. I en længere periode har skiftende regeringer og Danske Regioner indgået økonomiaftaler, som har betydet,
at sygehusenes produktivitet hvert år har skullet stige med 2%. Et par motionscykler indgår i DRO’s event, så politikerne
kan mærke, hvordan det er, når kravene hele tiden bliver skruet i vejret. DRO’s event foregår fra kl. 8 den 6. april 2017 ved
Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Århus C, hvor Danske Regioners generalforsamling så begynder kl. 9.30.

■ Anne-Grethe Bjarup Riis fortæller om at have et alvorligt sygt barn

I foredraget fortæller Anne-Grethe Bjarup Riis, hvordan hun og hendes familie kom i dyb krise, da hendes søn fik
diagnosen leukæmi. Hun oplevede, hvordan det er tabu at fortælle, at man er i krise, fordi alt i vores kultur skal se
perfekt ud på overfladen. Foredraget bliver holdt i FOA Århus lokaler 27. april fra kl. 19 til 21. Tilmeldingsfristen
er 21. april. Tilmelding på hjemmesiden.

■ Enkelte ledige pladser til Ken Loachs film ”I, Daniel Blake”

Filmen ”I, Daniel Blake”, handler om en enlig mor og en midaldrende mand med hjerteproblemer, der bliver udsat
for et ufølsomt og tåbeligt bureaukrati, da de henvender sig på socialkontoret for at få hjælp. Filmen bliver vist 25.
april 2017 fra kl. 19.30 til 22.00 i biografen Øst for Paradis, Paradisgade 7-9, Århus C. Der er enkelte ledige pladser
tilbage, som vil fordelt efter ”først-til-mølle-princippet.” Tilmelding på hjemmesiden.

■ Lær din Android-tablet bedre at kende

Afdelingen tilbyder FOA Århus-medlemmer et tre timers gratis kursus, hvor de på deres android tablet kan lære
mange forskellige nyttige ting og få gode tips. Undervisningen foregår hos FOA Århus på Christian X’s Vej 56-58,
Viby J d. 27. april mellem 17.30 til 20.30. Husk at medbringe din egen tablet. Tilmelding på hjemmesiden.
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