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■ Pædagogmedhjælper får efterbetalt tillæg for 100.000 kr.

En pædagogmedhjælper får knap 100.000 kr. før skat, efter hendes fællestillidsrepræsentant opdagede, at hun manglede en række løntillæg. Fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i
Aarhus Kommune Kim Møller Hansen studsede, da han i foråret tjekkede et
medlems løn. Det skete, mens han forberedte de lokale lønforhandlinger på
hendes arbejdsplads. Op til lokale lønforhandlinger tjekker Kim Møller Hansen altid, hvad udgangspunktet er, og især om de involverede medlemmers
anciennitet og tillæg passer sammen.
- I det her tilfælde var noget tydeligvis helt galt, og det viste sig, at medlemmet manglede tillæg helt tilbage fra 2011,
fortæller Kim Møller Hansen, som henvendte sig til Aarhus Kommune og krævede, at kommunen efterbetaler
pengene
Aarhus kommune har nu erkendt, at de skal betale pædagogmedhjælperen knap 100.000 kr., og der kan være endnu flere penge på vej. Kommunen vil nemlig ikke efterbetale de tillæg, der er mere end fem år gamle, da de mener,
at den del af efterbetalingskravet er forældet. Men FOA Århus er uenig, så den del af sagen er endnu ikke afgjort.

■ SOSU-elever vil gerne være FOA-medlemmer

FOA Århus har i længere tid målrettet været tilstede på SOSU Østjylland, og
det er en god ide. Mange elever vil nemlig gerne have den tryghed det giver
at være medlem af en fagforening og a-kasse. Hvad er en fagforening og hvad
er en overenskomst? Det er nogle af de spørgsmål, som elever på SOSU Østjylland får, når FOA Århus er på besøg med blandt andet konkurrencer med
præmier og ikke mindst quizhjulet, der får gang i mange diskussioner. Afdelingen har i flere år fast mødt op på skolen hver 1. og 3. torsdag i måneden.

■ Regionalt ansatte kan få stor rabat på Folkeuniversitetet

Region Midtjyllands ansatte kan få en stor rabat på en række kurser, som Folkeuniversitetet holder i Århus og Herning. Regionen betaler nemlig 75 % af deltagerprisen, mens den ansatte så selv skal betale de sidste 25 %. Regionens ansatte
kan tilmelde sig ét hold pr. semester til rabatprisen. Tilmelding skal ske på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fuau.dk. Her skal regionalt ansatte gå helt ned i
bunden af hjemmesiden og vælge menupunktet ”Specialaftaler” nederst og skrive
adgangskoden ”RM”. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter
først-til-mølle-princippet. Når puljen er brugt, bliver der lukket for tilmelding.

■ Genvælg Mogens Jensen til Ældrerådet

FOA Århus opfordrer til, at århusianere over 60 år stemmer på brandmændenes tidligere tillidsrepræsentant Mogens Jensen, der genopstiller til Ældrerådet. Valget til Aarhus Kommunes Ældreråd foregår fra d. 10. til d. 31. oktober
2017, og interesserede kan stemme elektronisk, pr. brev og ved fremmøde.
Ældrerådet rådgiver Aarhus Kommune om ældres forhold, og alle borgere er
stemmeberettigede, hvis de er fyldt 60 år og bor i kommunen.
Mogens Jensen har i de sidste fire år siddet i Ældrerådet, og FOA Århus støtter hans genvalg.
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