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■ Stormøde om OK-krav

Omkring 60 tillidsvalgte mødtes mandag for at diskutere kravene til de kommende overenskomstforhandlinger, og budskabet fra medlemmerne var
klart. Mere løn, bedre værnsregler og bedre arbejdsmiljø.
De vigtigste krav var:
Mere løn i kroner – ikke procenter. Stigning i procent giver nemlig største
lønstigninger til højestlønnede Bedre værnsregler herunder: Dyrere og
længere varsler. Kende arbejdsplaner længere tid i forvejen.
Bedre arbejdsmiljø herunder: 6. ferieuge skal afholdes, så ingen kan presse til at opgive den  Ret til senioraftale
Ret til pauser, da mange ikke har tid til at holde pauser.

■ Nye løn- og TR-aftaler med Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg

FOA Århus har i sommer indgået en såkaldt forhåndsaftale med Aarhus
Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. FOA Århus har under forhandlingerne om forhåndsaftalen lagt vægt på, at aftalen skulle betyde flere
penge til basispersonalet, og det er lykkedes. Forhåndsaftalen indeholder et
løngenopretningstillæg, der er til alt uddannet social- og sundhedspersonale,
der i maj 2017 havde været ansat mindst tre år i Aarhus Kommune og ikke i
forvejen får særlige personlige løntillæg. Samtidig lykkedes det at bevare tre
løntrin i forhåndsaftalen, der også kommer basispersonalet til gode, ligesom resultatløn hovedsageligt skal gives til
teams og grupper af medarbejdere. Forhåndsaftalen indeholder også flere elementer, der sikrer, at det er attraktivt
for social- og sundshjælpere og andre grupper at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter, og endelig er der
flere penge til områdets seniorordning. FOA Århus har også lavet ny aftale, der handler om tillidsrepræsentantstrukturen i Sundhed og Omsorg. Aftalen betyder samlet set, at social- og sundhedspersonalet i Sundhed og Omsorg fremover vil have 40 i stedet for 16 tillidsrepræsentanter.

■ Skriv under for velfærd

FOA står sammen med andre fagforbund bag initiativet Danmark for Velfærd, som hellere vil have bedre velfærd end
skattelettelser. Du kan støtte en underskriftsindsamling for kravet. Baggrunden for initiativet er, at skoler, daginstitutioner,
sygehuse, ældrepleje og andre velfærdsordninger mangler ressourcer, og at regeringen samtidig vil give store skattelettelser til de allerrigeste. Du finder link til underskriftsindsamlingen på hjemmesiden.

■ Maddag skaber sammenhold og madglæde

Den årlige fælles maddag ”Sammen om maden” blev tirsdag d. 13. september igen afholdt i hele landet, og i Tilst var
der masser af hygge og madlavning, og personalet synes det er vigtigt. Fælles mad giver nemlig bedre sammenhold.

■ Foredrag om omsorgsfagenes kamp for ligeløn

Kvindepolitisk Forum arrangerer et foredrag, der handler om de store kvindefags kamp for ligeløn i perioden fra
1990 til 2017. Foredraget ”Offentlige koner kræver flere kroner – historien om omsorgsfagenes kamp for ligeløn
1990-2017” bliver holdt på DOKK1 i Lille sal, og det sker onsdag d. 20 september fra kl. 19 til 21.

■ Spørg FOA Århus via hjemmesiden

Du kan for eksempel kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til fagforeningskontoret, hvis du har spørgsmål til
FOA Århus, men du kan også skrive til os via afdelingens hjemmeside. Se hjemmesiden.
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