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■ Privat plejehjem trækker advarsel til tillidsrepræsentant

Firmaet Forende Care har trukket en advarsel til SoSu-tillidsrepræsentant
Hanne Staal. Firmaet gav hende advarslen, efter Hanne Staal klagede til Embedslægen, fordi hun og hendes kollegaer oplevede, at plejen i Plejeboligerne
Bøgeskovhus i Århus var uacceptabel. Forenede Care ville først fyre tillidsrepræsentanten, men opgav at gennemføre en fyringssag. Firmaet fastholdt dog,
at Hanne Staal skulle have en advarsel, men det ville FOA Århus ikke acceptere
og valgte at køre sagen videre i det fagretslige system.

■ Stormøde hos FOA Århus efter hjemmeplejekonkurs

Omkring 70 medlemmer mødte frem, da FOA Århus holdt krisemøde ovenpå
Hjemmehjælpen ApS´ konkurs. Der var mange spørgsmål og meget usikkerhed ovenpå konkursen, fordi de mange medlemmer ikke kender deres fremtid. FOA Århus er gået ind i sagen for at hjælpe medlemmerne med alt papirarbejde. Bestyreren af konkursboet har lovet, at der er penge til at beskæftige
de fleste medarbejdere frem til d. 22. maj, men efter den dato, er der ingen der
ved, hvad der sker, og nu må de mange medlemmer afvente situationen.

■ Kommunen har valgt hjemmehjælpsfirmaer, der falder på stribe

Aarhus Kommune har et ansvar for, at 1100 århusianere nu er berørt af endnu
en hjemmehjælpskonkurs. Kommunen valgte nemlig selv i 2014 at udbyde
opgaven med at tilbyde borgerne et frit valg mellem kommunal og privat
hjemmehjælp. I stedet kunne kommunen have valgt at fortsætte med den
såkaldte godkendelsesmodel for frit valg. Tre firmaer vandt i januar 2015 udbuddet af privat hjemmehjælp, som firmaerne så overtog 1. maj 2015. Af de
tre firmaer er de to nu gået konkurs.

■ Lad os få frit valg af frit valg

Efter endnu et privat hjemmehjælpsfirma gik konkurs, har flere byrådspolitikere opfordret Christiansborg-politikerne til at ændre reglerne på området.
Det er fint nok, og i FOA Århus synes vi for eksempel, at kravene til firmaerne
bør være skrappere. Men vi synes også, at politikerne på Christiansborg bør
have mere respekt for det lokale selvstyre. I denne sammenhæng betyder det,
at byrådspolitikerne frit bør kunne vælge, om der i deres kommune overhovedet skal være en mulighed for at vælge privat hjemmepleje.

■ Se video fra folkemøde om fremtidens ældreliv

Aarhus for Velfærd holdt d. 17. maj et folkemøde, hvor borgerne kunne fortælle, hvad de mener, der er vigtigt for,
at livet som ældre bliver godt. Du kan se videoklip fra mødet på Aarhus for Velfærds Facebookside

■ FOA Århus fredag efter Kristi himmelfartsdag

Faglig afdeling holder lukket fredag d. 26 maj, som er dagen efter Kristi himmelfartsdag.A-kassen har åbent for
personlig henvendelse fra kl. 10-12, men der er lukket for telefonisk kontakt hele dagen.
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