Nyhedsbrev fra FOA Århus
torsdag d. 29. juni 2017

■ Penge på vej til psykiatrien

Tirsdag d. 20. juni lagde FOA Århus hus til et psykiatritopmøde, som under
overskriften ”Nok er nok” samlede godt 40 tillidsvalgte, der repræsenterede
ansatte i behandlings- og socialpsykiatrien samt dele af hjemmeplejen.
De tillidsvalgte fortalte om en psykiatri, hvor der er alt for mange og alt for
syge psykiatriske patienter til alt for få senge og alt for lidt personale. De tillidsvalgte var meget enige om, at mere personale er det allervigtigste krav, når
man skal forbedre sikkerheden på de psykiatriske afdelinger. Ligesom de var
enige om, at en velfungerende psykiatri kræver flere sengepladser. På topmødets anden del præsenterede de tillidsvalgte deres kritik og løsningsforslag for flere regionspolitikere med regionsrådets 1. næstformand Anders Kühnau
i spidsen. Anders Kühnau lovede på mødet, at han under de kommende budgetforhandlinger i Region Midtjylland
vil arbejde for, at psykiatrien får ”et tocifret millionbeløb” til de mest belastede afdelinger.

■ Ledelsen mødtes med serviceassistenterne

Ledelsen på Århus Universitetshospital afholdt torsdag d. 22. juni stormøde med
serviceassistenter og portører på Århus Universitetshospital Skejby, og deltagerne kom med en tro på, at ledelsen på Århus Universitetshospital ønsker en dialog
om fremtiden. Serviceassistenterne har mange arbejdsområder og listen er meget lang, men ledelsen vil i forbindelse med det nye superhospital i Skejby fordele
serviceassistenternes opgaver på tre forskellige områder, og det er et problem
mener serviceassistenterne, fordi fleksibiliteten og variationen i arbejder ryger.

■ Pædagogmedhjælper: Derfor skal du være medlem af FOA

I en YouTube-video fortæller Caroline Horst, at hun har råd til sin lejlighed, fordi
FOA sikrer hende en ordentlig løn. Alle bør være FOA-mellemmer, hvis deres løn
og arbejdstid følger FOAs overenskomster – aftaler – med arbejdsgiverne. For det
er gennem den fælles styrke i FOA, at vi kan sikre hinanden ordentlige løn- og arbejdsforhold. Hvis du vil være med til at sprede de budskaber, så kan du dele en ny
video, der ligger på FOA Århus YouTube-kanal (www.youtube.com/foaaarhus).

■ Følg FOA Århus på Instagram

Interesserede kan nu følge FOA Århus på Instagram. Her vil fagforeningen
fremover lægge billeder og korte videoer på, der kan være interessante for
medlemmerne. Hvis du vælger at følge fagforeningen, kan du også vælge at få
besked, hver gang der kommer et foto eller videoklip på.
Søg eller find os her: www.instagram.com/foaarhus/

■ Dit lokale fagforeningsblad er kommet

Lønstigninger i kroner og ikke procenter. Og bedre beskyttelse af fritiden. Sådan lyder nogle af de krav, som FOA Århus
medlemmer præsenterer i det nye nummer af Fagbladet FOA Århus. Bladets tema handler nemlig om næste års overenskomstforhandlinger, der fastlægger løn- og arbejdsforhold fremover. Og her kan interesserede også læse, hvordan de får
indflydelse på overenskomstkravene.
Fagbladet FOA Århus præsenterer også en lang række spændende medlemsarrangementer, der forgår i 2. halvår af 2017.
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