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Ny administrativ  
medarbejder i FOA 1
Så er der kommet endnu et nyt ansigt til i FOA 1. Vi byder velkommen til 
Loa Tejmers, der er vores nye administrative blæksprutte. 
Loa Tejmers er 33 år og har tidligere haft sin daglige gang på Bispebjerg 
Hospital, hvor hun hovedsageligt stod for det administrative arbejde ved 
boligudlejningen til ansatte. 
 
I FOA 1 skal hun arbejde med et væld af administrative opgaver og holde 
styr på de tillidsvalgtes møder og uddannelse i form af indkaldelser til 
møder og kurser. Hun beskriver selv sin nye rolle som at være ”den lille 
møtrik i den store maskine, der får det til at løbe rundt”.
Loa har en kandidatgrad i kultur og formidling fra Syddansk Universitet. 
Hun kommer oprindeligt fra Møn, men er sidenhen flyttet til København. 
Her bor hun i dag med sin søn Viggo på 6 år.
 
Stillingen i FOA 1 vakte Loas opmærksomhed, fordi den lød spændende, og 
fordi ”det er dejligt at være et sted, hvor mit arbejde gør forskel på sin egen 
lillebitte måde”, som hun forklarer.
Endnu engang velkommen til.
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På studietur med FOA 1 i Berlin  
– en rejsefortælling 
Den 7. juni drog jeg sammen med FOA 1 og 10 andre deltagere afsted på studietur til Berlin. Her oplevede vi alt fra  
fagpolitik til historiske byvandringer og smagte på både svineknæ, currywurst og en masse dejlig øl.

Bussen til Berlin afgik en tidlig juni-morgen fra Sjælør 
Station. Vi blev indlogeret på hotel Mercure, et hotel i cen-
trum af byen og kun et stenkast fra den ikoniske plads 
Alexander Platz. Kort efter indlogeringen på hotellet mød-
tes vi alle og tog i fællesskab afsted mod Köpenicker 
Strasse, hvor eftermiddagen bød på foredrag og panelde-
bat i fagforbundet Ver.di.
 
Under besøget blev vi introduceret til Ver.di, som er 
Tysklands næststørste fagforening med cirka 2 millioner 
medlemmer. Det er en sammenslutning af fem fagforenin-
ger, der både har offentligt ansatte og privatansatte med-
lemmer. Ver.dis medlemstal er over de seneste år faldet fra 
2.6 millioner medlemmer til cirka 2 millioner medlemmer. 
Det skyldes primært, at det er svært at organisere de unge. 

Efter introduktionen var der paneldebat. Tre medlemmer 
fra Ver.di, som samtidig repræsenterede henholdsvis de 
politiske partier De Grønne, Die Linke og SPD, forklarede 
og debatterede om den fagpolitiske struktur i Tyskland 
- og udfordringerne for den tyske arbejderbevægelse. De 
fortalte om kampen imod outsourcing og privatisering af 
offentlige arbejdspladser, og om hvordan det stort set er 
umuligt at lave overenskomster på nogle private områ-
der, da man har helt ned til 10 procents 
medlemstilslutning. 
 
De fortalte også, hvordan nogle arbejdsgivere hyrer 
særlige advokatfirmaer, der hjælper med at tvinge fagligt 
aktive ansatte væk fra arbejdspladsen. Ligeledes døjer 
man med effekterne af de såkaldte Hartz-reformer; en 

Gruppebillede af deltagerne på turen..

Loa Tejmers er ny medarbejder i FOA 1.

Af: Rasmus Mørck Lange, portør på HovedOrtoCentret på Rigshopitalet
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række reformer indført af den socialdemokratiske regering i 
starten af årtusindet. De indførte en række sanktioner imod 
arbejdsløse og legitimerede de prekære ansættelser, hvor 
folk er ansat på korte kontrakter. Efter Hartz-reformerne 
trådte i kraft, faldt lønningerne for de lavest lønnede tyskere 
markant, og det har medført, at man ved lov har indført en 
mindsteløn, der nu ligger på cirka 9 euro i timen. 
 
Efter besøget hos Ver.di skulle vi have noget at spise. Vi 
valgte at spise på et Bräuhaus. De fleste valgte den tyske 
klassiker schweinshaxe fra menukortet – en hel svineskank 
med sprød svær og dertil hørende sauerkraut, sennep og 
brød. Ingen kunne spise op.

Mødet med en tysk teknisk servicemedarbejder

På anden dag blev vi vist rundt i kvarteret Neukölln af en 
teknisk servicemedarbejder, der hed Detlev. Han viste os 
også den skole, han arbejdede på. 

Vi så nogle af de første arbejderboliger, der blev bygget i 
Berlin med toilet og bad, og Detlev fortalte om nazisterne, 
der havde smidt beboerne ud af lejlighederne for at benytte 
dem selv.
 
På skolen blev vi også mødt af viceinspektøren. I fællesskab 
fortalte de to om skolens historie, om arbejdsforhold og om 
nogle af de problemstillinger, de stod over for. 
 
Eksempelvis støtter staten i nogen grad nye byggeprojekter, 
men skolen skal selv sørge for renoveringen. Underviserne 
har store problemer med at inkludere børn med særlige 
behov - for eksempel børn med psykiske diagnoser. I nogle 
klasser med 24 elever har 11 af børnene en diagnose. 
 
En teknisk servicemedarbejder på en skole i Berlin tjener 
omkring 2300 euro om måneden før skat. 

Øl-foredrag og ølsmagning blev der også tid til på turen.

På besøg hos Rosa Luxemburg

Efter rundvisningen fyldte vi maverne med currywurst og 
pommes frites hos den nærliggende pølsebod, inden 
turen gik videre. Anden del af dagen bød på besøg hos 
Rosa Luxemburg Stiftelsen, en tænketank tilknyttet 
venstrefløjspartiet Die Linke. Alle større partier i Tyskland 
har en lignende organisation tilknyttet, og de bliver finan-
sieret af staten. 
 
Rosa Luxemburg Stiftelsen opererer i Tyskland, hvor de 
bl.a. arrangerer paneldebatter og kurser - men de arbej-
der også i udlandet, bl.a. i Danmark. 
 
I Italien har de støttet den italienske fagbevægelse finan-
sielt, så den kunne arrangere oplysningskampagner i 
flygtningelejre i Syditalien, hvor afrikanske flygtninge 
bliver udnyttet som billig arbejdskraft på slavelignende 
vilkår. 
 
Efter besøget hos Rosa Luxemburg Stiftelsen var det tid 
til en kold øl, og derefter stod den på lækker middag på en 
peruviansk restaurant i Moabit - en hal, der minder om 
Torvehallerne i København. 

Byvandring i Østberlin

Den sidste dag var der arrangeret byvandring på den 
gigantiske boulevard Karl-Marx-Allee. 
 
Karl-Marx-Allee hed indtil 1961 Stalin-Allee. En morgen i 
november vågnede beboerne op, og vejskiltene var skiftet 
ud. Ligeledes var den store statue af Josef Stalin, der 
stod midt på boulevarden, fjernet. Efterfølgende dukkede 
flere nye dyre-statuer op ved den zoologiske have i 
Østberlin – de var alle lavet i samme materiale, som den 
fjernede statue. 
 
Under byvandringen hørte vi også om opstanden i 1953, 
hvor 60 mennesker døde, om indretningen og størrelsen 
på lejlighederne, om de forskellige arkitekter - og om 
hvordan de frivillige, der havde hjulpet med at bygge 
lejlighederne, fik en lodseddel, hvor de kunne vinde en 
lejlighed. 
 
Om aftenen besøgte vi bryggeriet Südstern. Her fik vi en 
grundig gennemgang af den komplicerede  
 
 

brygningsproces, og vi fik også smagsprøver af den dejli-
ge øl. FOA 1 havde bagefter sørget for en lækker middag 
med tre retter og rigeligt kold øl. 
 
Den sidste eftermiddag hentede bussen os ved hotellet, 
og vi kørte hjem mod Danmark. 
Studieturen var en skøn oplevelse, der gav et unikt indblik 
i arbejderbevægelsen og den fagpolitiske struktur i den 
fantastiske tyske hovedstad. 

Sommerferien er også den travleste periode for tekniske service-
medarbejdere i Tyskland.

Berlin viste sig fra sin smukkeste side i strålende solskin. Undervejs 
fandt deltagerne frem til nogle dejlige åndehuller i den varme by.
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En hverdag med asfalt  
og trafiksikkerhed
Dette nummers vinder af ”På sporet af ordet” er Inge Elvekjær. Etteren har været en tur forbi og besøge hendes  
arbejdsplads – det lærte vi meget af.

Asfalt er ikke bare asfalt! Alt efter sammensætningen kan den være 
både hård eller blød, den kan gøres støjdæmpende, være med til at afle-
de vand, og nogen typer kan endda dræne vand ned i jorden. Alle slags 
asfalt har fordele og ulemper – og der kan være stor forskel på prisen 
og holdbarheden. 
Det ved Inge Elvekjær en hel masse om. Hun er fagansvarlig for private 
fællesveje i Center for Trafik og Byliv, som er en vejmyndighed, der 
blandt andet har tilsyn med vejene i Københavns Kommune. Her arbej-
der hun som sagsbehandler for borgere, der skal i gang med større 
arbejder på deres veje. 
I Københavns Kommune er en stor del af vejene nemlig private fælles-
veje – det vil sige, at det er grundejerne, der står for vedligeholdelses-
udgiften.  I Center forTrafik og Byliv sender de medarbejdere rundt i hele 
byen for at tjekke vejene og se, om der er større eller mindre skader, der 

skal ordnes. Derefter melder de ind til Inge, der sender påbud og varsler 
for at få rettet op på situationen. Alt sammen for at skabe en større 
trafiksikkerhed.

Større trafiksikkerhed for alle
Nogle gange er det blot et lille hul i vejen, som skal repareres – andre 
gange skal vejen igennem en samlet istandsættelse. Det kan være, at 
kørebanen skal have ny belægning, eller der skal rettes op på alle 
kantstenene eller fortovet. Måske er der træer, der skal beskæres og 
brønde eller kantsten, der er i stykker eller tærede. 
Alt i alt er det nødvendigt med en stor istandsættelse, hvis vejen er i så 
dårlig stand, at den skaber fare for trafikanterne – både dem på to ben, 
to hjul og fire hjul. 

         Borekerne fra en asfaltvej.         Et hul på en privat fællesvej som skal ordnes.

        En tæret rist som skal sættes i stand.

Det er en af de ting, som Inge Elvekjær er rigtig glad for ved sit job 
– nemlig at skabe en større trafiksikkerhed for alle trafikanter. Derud-
over kan hun godt lide at være i kontakt med en masse forskellige 
mennesker. Og det er ofte meget engagerede folk, som hun er i dialog 
med - for som hun siger, ”de skal selv betale for det arbejde, der skal 
laves, så de er meget interesserede i detaljer, muligheder og gode råd.” 
Juraen på området er også spændende. Inge fortæller, at Privatvejslo-
ven er omskrevet flere gange, og alle de nye ting gør, at hun altid er nødt 
til at være på dupperne og holde sig opdateret.

Står for de større istandsættelser
Inge er ikke så ofte ude i marken. De fleste dage foregår på kontoret tæt 
ved Islands Brygge, hvor hun primært står for de større samlede istand-
sættelser. I Københavns Kommune bliver der valgt ca. 20-25 veje ud om 
året, som skal gennem større istandsættelser. Det er grundejernes ansvar, 
og det er dem, der bærer de fulde udgifter – undtagen hvis det drejer sig 
om hovedkloakken. Inge kan rådgive i forhold til love og regler, trafiksikker-
hed og plusser og minusser ved de forskellige tekniske løsninger. Hun 
sender varsler, laver partshøringer og tager sig af klager, indsigelser og 
spørgsmål fra grundejere på Københavns private fællesveje.

Aktiv fritid
De seneste 23 år har Inge arbejdet i Københavns kommune. Hun 
startede i Parkopsynstjenesten i 1995, og efter en omorganisering blev 
hun distriktsleder på Amager og fagansvarlig for private fællesveje. 
Til hverdag cykler og løber hun en del og har et rigtig aktivt liv. Fritiden 
bliver især tilbragt i sommerhuset, hvor der bliver brugt en del kræfter 
på at sætte det i stand. Hun har tre dejlige børnebørn i alderen syv, ni og 
tretten, som hun ser jævnligt –  ”Det er dejligt”, siger hun. Måske skal 
gavekortet, som hun har vundet, bruges sammen med dem?

Vidste du… 
at en lastbil slider ligeså meget 
på vejbelægningen som 10.000 
personbiler?

FAKTABOKS

 
Hvad er en Privat Fællesvej?

Vejene i Danmark er opdelt i offentlige veje og private fællesveje. 
På private fællesveje er det grundejerne, der skal betale for at 
vedligeholde vejen.
En privat fællesvej er et privatejet vejareal, som mere end én 
grundejer bruger for at komme til og fra sin ejendom. I Køben-
havns Kommune er næsten halvdelen af byens veje private 
fællesveje.
En vej består både af kørebanen til biler -  men også af cykelsti, 
fortove, kantsten og overkørsler ind til ejendommene. Det er ikke 
kun vejbelægningen, der skal være i orden. Der er regler for 
hække og træer, vejriste og stikledninger til kloakken, fartbump 
og chikaner samt plantekummer, bænke og andet privat udstyr 
på vejen.
Det er Københavns Kommune, der står for vedligeholdelse af 
vejskilte og gadebelysning på vejen, mens HOFOR ejer og vedlige-
holder hovedkloakkerne i vejen.
Kilde www.kk.dk
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Kom til lederarrangement med Rikke Hartmann Bossen, som 
er rådgiver for ledere i nogle af de største virksomheder i 
Danmark. Få klarhed over, hvordan du ved at være dig selv 
styrker din ledelsesstil. 

Kom og vær med til et inspirerende arrangement, som er 
skræddersyet til dig som FOA-leder. 
 
Det er torsdag den 20. september, det løber af stablen.  Du 
kommer til at reflektere over din lederrolle og lærer med 
konkrete værktøjer og praktiske øvelser, hvordan du bliver en 
nærværende leder med integritet både indadtil og udadtil.

 
Vejen ud af hamsterhjulet
Som leder kan du tit opleve, at du står på en brændende 
platform. Din dag går med drift, drift og atter drift. Du  
forholder dig ikke til ledelse, eller oplever ikke, at du kan  
 

 
finde tid til ledelse. Dermed er du med i samme hamsterhjul 
som dine medarbejdere. Hvem har så overblikket?
Kom og bliv klogere på, hvordan du leder, og få ideer til, 
hvordan du finder vejen ud af hamsterhjulet.

Mennesker følger mennesker – ikke strategier
Mennesker følger mennesker, som har en sag og tydeligt 
brænder for den og kommunikerer den klart. 

 
Hvordan arbejder du bevidst med ledelse? Hvad gør du, som 
du ved er rigtigt på den lange bane – altså bæredygtig ledel-
se både for dine medarbejderne, organisationen og 
borgerne?

 
Stopper du nogensinde op og reflekterer over din lederrolle? 
Det kommer du til her.

 

Om Rikke Hartmann Bossen
 
Rikke har mange års erfaring som sparringspartner for executives og ledere i ind- og udland. Hun er en respek-
teret træner, facilitator, foredragsholder og coach, som arbejder med både det forretningsmæssige og det 
menneskelige aspekt.
 
Lidt fra Rikkes CV:
 
•  Executive coach og træner med 16 års erfaring
•  Foredragsholder og facilitator
•  Associeret partner i Instituttet for Fremtidsforskning
•  Bestyrelsesmedlem i Lederne og Time-Gruppen – Erhvervskorps
•  Certificeret i The Personal Business Plan
•  Udfører JTI-forløb
•  Underviser i og om netværk samt faciliterer og katalyserer netværk
•  Tidligere Sales Development Manager og Trainer mv. i DHL Express
•  Tidligere Global HR Development Manager i FOSS
•  Erfaring med headhunting

FAKTABOKS

Tør du være dig selv som leder?
Medlemsarrangement  - for dig, som er leder

         Arrangementet: Lederarrangement  
         – Tør du være dig selv som leder?

Sted: FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby, 
kælderen – indgang i gavlen 
 
Dato: Torsdag den 20. september
 
Tid: Kl. 15.45-20.00 – dørene åbner 15.30
 
Tilmelding: foa1.dk/arrangementer
 
Tilmeldingsfrist: Efter først-til-mølle-princippet. Der 
er maks. kapacitet på 50 personer
 
Målgruppe: Ledere i FOA 1 – arrangementet er gratis

Hvad får du med hjem?

 

Du får indsigt og klarhed over:

Hvad du er med til at sætte i gang som daglig leder,  
og hvad du har mulighed for at stoppe.  

Hvad skal du forsætte med at gøre, og hvad kan du 
gøre anderledes. 

 
Hvordan du står ved, hvem du er som leder, så det  
skaber troværdighed og en lyst til at følge dig. 

Hvordan dine beslutninger påvirker dine 
medarbejdere.

Om arrangementet:
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VOXPOP  
Om forårets debatrække  
og studietur med FOA 1
I foråret kørte FOA 1 et tema om ”Det usikre arbejdsmarked - og kampen mod fattigdom i Danmark 
og Europa”. Det mundende ud i tre debataftener med spændende oplægsholdere og en studietur til 
Berlin. Vi har talt med nogle af deltagerne.

Jens Anker Clausen, portør på Finsens-centret  
på Rigshospitalet

Hvilke arrangementer var du med til?
”Jeg deltog i det tredje arrangement; ”Det usikre arbejdsmarked med europæiske 
briller”, hvor EU-politiker Rina Ronja Kari var ude og fortælle om EU og  
arbejdsmarkedspolitik.”

Hvad, synes du, var godt?
”Det var vanvittig spændende. Hun kunne perspektivere og gå i dybden på en helt 
anden måde, end når man ser nyheder – og så kunne vi stille spørgsmål. Der kom en 
rigtig god debat. Og så synes jeg, det var flot at kunne hive en EU-politiker ind til FOA 1.”

•Var du med på studieturen?
”Ja, den var jeg meget begejstret for. Det var et rigtig godt program, der var lagt. For 
mig er det ikke fremmed, hvordan den tyske fagbevægelse er bygget op, og hvordan 
man kæmper. Men det er noget andet at møde menneskerne ansigt til ansigt og høre 
om deres hverdag og kamp.”

Flemming Dam, rådhusbetjent på Københavns Rådhus
  
Hvilke arrangementer var du med til?
”Jeg var med til de to første om Tyskland og working poor.”
•  
Hvad synes du var godt?
”Det var rigtig godt - det arrangement med film og billeder.” (Working poor Roadtrip 
- Fortælling og visuel rejse til et Europa på kanten Red.)
 ”Vi talte rigtig meget om lavtløns- og dobbeltjob.”
•  
Var du med på studieturen?
”Ja, det var jeg. Den havde et godt og varieret program – der var en god afveksling. Vi 
var både ude hos politiske partier, på en skole og til et oplæg hos Rosa Luxem-
burg-stiftelsen. Og så var der et rigtig godt socialt arrangement om lørdagen.”

Peter Hansen, pensionist
  
Hvilke arrangementer var du med til?
”Jeg var med til arrangementet med Rina Ronja Kari - politikeren fra EU.”

Hvad, synes du, var godt?
”Jeg synes, det var spændende at få en masse indblik i EU - hvordan hverdagen er 
med rejsepenge og politikernes arbejde dernede. Det var en god indsigt. ”

•Var du med på studieturen?
”Ja, jeg var med på Berlin-turen. Den var også fin. Det var en god oplevelse at besøge 
Ver.di (tysk fagforening - red.), men det ville have været godt med en tolk.”

Kim Fleron, portør på Bispebjerg Hospital

Hvilke arrangementer var du med til?
”Jeg var med til alle tre debat-arrangementer. Både det om det usikre arbejdsmarked 
i Tyskland og det om working poor og det sidste med Rina Ronja Kari.” 
 
Hvad, synes du, var godt?
”Arrangementerne gav et godt indblik i, hvor det danske og europæiske arbejdsmar-
ked bevæger sig hen, og hvordan fagforeninger bliver decimeret rundt omkring. Og så 
var det spændende at høre Rina Ronja Kari fortælle, hvad der foregår i EU. De snakker 
om at udbrede et større arbejdsudbud, men modarbejder det i stedet ved lovgivning.”
 
Var du med på studieturen?
”Nej, det var jeg ikke.”
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EU har en kæmpe betydning for os alle hver dag. De 
fleste ved bare ikke hvordan – og de færreste ved, hvad 
EU egentlig er. Hvad har de indflydelse på, hvor meget er 
vi selv med til at bestemme – og er der overhovedet et 
dem og os?
 
Det vil vi gerne vide mere om. Over fire aftener dykker vi 
ned i EU-materien. Vi skal høre om, hvad EU er for en 
størrelse, hvordan systemet er bygget op – og om, at det 
hele ikke kun handler om krumme agurker.

Bliv klogere på emnet- og en del af  
udviklingen og løsningen
Som faglig organisation vil vi gerne blive klogere på, 
hvordan EU påvirker vores hverdag. Vi vil lære, hvordan vi 
som fællesskab og individualister kan blive bedre til at 
benytte os af EU og være med til at påvirke de politiske 
strømninger.

Samlet pakke
Første arrangement i rækken løber af stablen i oktober 
måned. 
 
Den røde tråd er EU – alt, du behøver at vide op mod det 
kommende parlamentsvalg. Det er selvfølgelig i orden 
kun at deltage i et arrangement, men du får det fulde 
udbytte af at deltage i den samlede pakke. Vi slutter af 
med et vælgermøde i maj med de politikere, som er på 
valg - og her vil du være rigtig godt klædt på til en god 
debat. 
 
Alle arrangementer foregår i FOA 1, Vilhelm Thomsens 
Allé 9, 2500 Valby. Vi serverer lidt at spise og drikke til 
hvert arrangement.

Debatrække om EU  
– sæt kryds i kalenderen 
 
Fra oktober måned og frem mod EU-Parlamentsvalget i maj holder FOA 1 en række informations-  
og debataftener, hvor du kan blive klogere på EU og den indvirkning, det har på din hverdag.

EU – Alt du behøver at vide
30. oktober kl. 17-20.
Her kommer vi hele vejen rundt om EU. Hvad beslutter EU, og hvor gør de det henne? Hvorfor har det hjemme i både Strassburg og  
Bruxelles? Og hvem vælger kommissærerne? Alt det og meget mere får du svar på i oktober. Når du går hjem fra arrangementet,  
kender du forskel på Kommissionen, Rådet, Parlamentet og EU-institutionerne, og der er rig mulighed for at stille spørgsmål og  
komme med input undervejs.

EU – Indflydelsen på din hverdag
November kl. 17-20.
Den præcise dato bliver meldt ud senere i FOA 1s nyhedsbrev og på foa1.dk
Få indsigt i de elementer i EU, som har direkte indflydelse på din hverdag. I løbet af aftenen fokuserer vi især på de  
arbejdsmarkedsrelevante elementer. For EU laver heldigvis meget andet end at lovgive om krumme agurker. Det er herfra,  
der er kommet ensartet lovgivning om bl.a. øremærket barsel til mænd, love mod aldersdiskriminering og regler for sygdom under ferie. 

EU – Har du indflydelse?
Januar kl. 17-20.
Den præcise dato bliver meldt ud senere i FOA 1s nyhedsbrev og på foa1.dk
EU har et ry for at tiltrække alverdens lobbyister, og det er angiveligt let for store selskaber at få indflydelse på EU's beslutninger  
- er det sådan? Og hvordan har du mulighed for at få indflydelse?

EU – Har du styr på det?
Februar kl. 17-20.
Den præcise dato bliver meldt ud senere i FOA 1s nyhedsbrev og på foa1.dk
Afrunding på emnerne, vi har været igennem, samt debat om dilemmaer og udfordringer for EU. Og så serverer vi belgisk øl  
og chokolade på ægte Bruxelles-manér.

Vælgermøde forud for EU-Parlamentsvalget
9. maj kl. 17-20.
Vælgermøde og debat med EU-politikere fra de forskellige partier.

FAKTABOKS

Arrangement-rækken
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Det er tirsdag den 30. oktober, vi åbner op for godteposen 
af EU-viden. Det er de færreste, der har helt styr på EU, og 
selv de kyndige skal holde tungen lige i munden, for det er 
et stort apparat, der involverer en masse aktører – både 
politikere, embedsfolk og lobbyister.
 
Vi kommer hele vejen rundt om EU. Hvad beslutter de, og 
hvor gør de det henne? Hvorfor har EU hjemme i både 
Strassburg og Bruxelles? Og hvem vælger kommissærer-
ne? Alt det og meget mere får du svar på tirsdag den 30. 
oktober. 
 
Målet er, at når du går hjem fra arrangementet, så kender 
du forskel på Kommissionen, Rådet, Parlamentet og EU-
institutionerne, og ved hvad EU har indflydelse på. Og der er 
rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Om EU
Den Europæiske Union (EU) er en gruppe af europæiske 
lande, der samarbejder og laver fælles regler på en lang 
række politikområder. 
EU kan sammenlignes med en klub eller en forening. Et 
land skal opfylde en række krav for at blive medlem af 
klubben, og som medlem skal landet betale kontingent. 
 
Landet forpligter sig til at overholde alle klubbens regler. Til 
gengæld får landet indflydelse på klubbens regler, der også 
gælder i alle andre medlemslande. 

Med fælles regler og fælles midler forsøger man at ændre 
vilkårene for borgere og virksomheder i hele EU. 
Hovedformålet med samarbejdet i EU-klubben er at løse 
problemer, der går på tværs af landenes grænser, og som 
de enkelte lande ikke kan løse lige så effektivt alene.
  
I EU har man f.eks. lavet fælles regler for grænseoverskri-
dende forurening og for fri bevægelighed for varer mellem 
alle medlemslande, så der ikke er nogen hindringer for 
handel mellem landene. 

EU – Alt, du behøver at vide
Kom til en spændende debataften og bliv klogere på EU, og få bogen ”117 spørgsmål om EU”.  
Mød folk, der repræsenterer EU-Parlamentet og Kommissionen i Danmark og vil give os en  
grundig indføring i emnet. 

Medlemsarrangement:

Arrangement:  
Oplæg og debat om EU ved Repræsentanter fra Europa-Parla-
mentets kontor i Danmark og Den Europæiske Unions Repræ-
sentation i Danmark.
 
Sted: Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby. Indgang i gavlen.
 
Dato: Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 17.00 - 20.00.
 
Tilmelding: Tilmelding foregår elektronisk under arrange-
menter på foa1.dk. Der bliver serveret en sandwich og en vand 
eller øl.
 
Arrangementet er gratis.

Kom med til generalforsamling:
Generalforsamling i FOA 1 torsdag den 22. november 2017 kl. 17.00  

Forslag til dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmeudvalg
3.  Repræsentantskabets beretning
4.  Årsregnskab
5.  Fremtidige aktiviteter
6.  Indkomne forslag
7.  Valg – på valg er: Fanebærer Lars Skov

Faglig sekretær Lars Lund, som blev valgt tidligere på året  
ved en ekstraordinær generalforsamling for ledere, ville  
”normalt” være på valg i år, men er først på valg i 2022.

Efter generalforsamlingen gennemføres punktet  
”Spørg ind”, hvor du kan tage alt mellem himmel og jord op,  
når det har med fagforeningen eller forholdene på din  
arbejdsplads at gøre.
 
Den skriftlige beretning er tilgængelig på www.foa1.dk  
senest den 25. oktober 2018.

Medlemmer, der på grund af tjenstlige 
forhold er forhindret i at deltage i general-
forsamlingen, kan afgive stemme til pe-
sonvalg ved personligt fremmøde i FOA 1 
på følgende tidspunkter:

•   torsdag den 15/11 kl. 8.30-16.00
•   fredag den 16/11 kl. 8.30 – 15.00
•   mandag den 19/11 kl. 8.30– 16.00
•   tirsdag den 20/11 kl. 8.30 – 16.00
•   onsdag den 21/11 kl. 8.30 – 16.00

Forslag til punkt 6 ”Indkomne forslag” og punkt 

7 ”Valg” skal være FOA 1 i hænde senest den  

1. november 2018.

Indkomne forslag, herunder forslag til person-

valg, og årsregnskab er tilgængelig på www.

foa1.dk  senest den 8. november 2018.
På www.foa1.dk kan du også løbende tjekke, om 
der er ændringer i dagsorden etc.

Praktisk
Under generalforsamlingen byder  
FOA 1 på et let måltid.

Repræsentantskabets forslag til 
generalforsamlingen
 
Forslagene bliver besluttet på et ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde i september, og bliver efterfølgende offent-
liggjort på foa1.dk. 
Fokuspunkter for det kommende generalforsamlings-år 
bliver også besluttet på det ekstraordinære repræsentant-
skabsseminar og derefter offentliggjort på foa1.dk.

BERETNING

PRAKTISK
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Så er det ved at være  
generalforsamlingstid igen
På de næste sider kan du læse et lille uddrag af de ting, som fagforeningen har beskæftiget sig med  
i denne generalforsamlingsperiode. Den mere uddybende beretning kan du finde på foa1.dk.  
Vi supplerer med en mundtlig beretning på generalforsamlingen i november, men den skal du da  
næsten bare møde op for at få med.

Som medlem af FOA 1 har du mange 
muligheder for at følge diskussio-
nerne i fagforeningen, fx ved at 
komme og overvære møderne i 
repræsentantskabet - fagforenin-

gens besluttende organ mellem 
generalforsamlingen. Her drøftes 
stort og småt om fagforeningens 
mange opgaver. Du kan finde mø-
derne og læse mere på foa1.dk.

Repræsentantskabs-møderne i FOA 1 er åbne,  
og du skal være hjertelig velkommen. 

Ring til os, mail til os,  
mød op. Vi er der, for  
at du skal bruge os!
 
Hvad laver de i FOA 1? Hvilken 
overenskomst er jeg omfattet af? 
Hvad står der i ferieaftalen? Hvad 
giver Bistandsfonden tilskud til? 
Hvad sker der på generalforsam-
lingerne i FOA 1? Hvor mange dage 
må jeg arbejde i træk? Hvad skal jeg 
gøre, hvis de vil fyre mig? Hvordan 
kan jeg spare penge via medlem-
skabet af FOA 1?

BERETNING BERETNING

FOA 1 og LO Hovedstaden
FOA 1 blev i starten af 2018 medlem 
af den lokale del af LO, nemlig LO 
Hovedstaden. Det har været sådan, 
at selvom man er medlem af LO, har 
det ikke været obligatorisk at være 
medlem af den lokale organisation af 
LO. Det valgte generalforsamlingen i 
2017, at vi skulle være, hvorfor vi 
meldte os ind pr. 1. januar 2018. Vi er 

blevet godt modtaget af LO 
Hovedstaden, og indgår nu i arbejdet 
lokalt.
Antallet af udpegninger til råd, ar-
bejdsgrupper, udvalg og bestyrelser 
er dog kommet noget bag på os. For 
der har været ganske mange. Vi 
holder dog fast i, at vi alene bruger 
arbejdstid der, hvor det gør en forskel 

for vores medlemmer.
Vi glæder os dog til samarbejdet og 
erfaringsudvekslingen på de områ-
der, LO Hovedstaden arbejder med, 
selv om vores deltagelse i foråret, 
som følge af den spændte overens-
komstsituation, har været lidt 
nedprioriteret.

FOA 1 udgiver 12 gange årligt  
et elektronisk nyhedsbrev.
Her kan du læse, hvad der sker her og nu  
      – og du kan se kommende arrangementer.  

Vinterordningen i  
Københavns Kommune
FOA 1 har haft en diskussion med 
Koncernservice i Københavns 
Kommune om vinterordningen, og 
hvordan den skal honoreres.
Det har været normal praksis igen-
nem årene, at vintertillægget er 
10.800 kroner, hvis medarbejderen 

både påser behovet for snerydning 
og udfører arbejdet med at få ryddet 
sne.
Vi har forhandlet om, hvorvidt hele 
tillægget skal udbetales, uanset 
hvilken periode, snerydningen sker i, 
eller om det skal udbetales forholds-

mæssigt efter antal måneder.
Københavns Kommune har nu givet 
os ret i, at hele tillægget skal udbeta-
les, uanset om snerydningen foreta-
ges på fx 4 eller 6 måneder.
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FOA 1 har i samarbejde med en repræsentant fra AOF 
forsøgt at udbrede kendskabet til den særlige indsats 
”Bedre til ord, tal og IT”, som hører ind under Den kom-
munale Kompetencefond. 
Formålet er at forbedre de grundlæggende kompetencer 
inden for dansk, matematik eller IT samtidig med, at der 
ydes tilskud til vikarudgifter eller lønrefusion.  

Netop færdigheder inden for de her områder er grundla-
get for at komme videre med anden kompetencegivende 
uddannelse. 
FOA 1  og TR var med til at et orienteringsmøde i Ishøj 
sammen med AOF, FOA KLS og FOA PMF. I flere kommuner 
har ordningen kørt som et forsøg med positive erfaringer. 
Ordningen er nu udbredt til hele landet.

Kompetenceudvikling, Fra ufaglært til 
faglært, Bedre til ord, tal og IT.

BERETNING

OK 2018 

Forhandlingerne i foråret 2018 blev 
både nervepirrende og dramatiske. 
Arbejdsgiverne indledte med at 
påstå, at de ansatte skyldte arbejds-
giverne penge, og det fastholdt de 
langt hen i forhandlingsforløbet. 
Derfor var der stor uenighed om, 
hvordan lønudviklingen skulle være i 
forhold til de privatansattes resultat. 
Arbejdsgiverne ville også forringe 
seniorordningerne. 
Fagforeningerne lavede en muske-
ter-ed og stillede krav om realløns-
fremgang, herunder penge til ligeløn 

og til de lavtlønnede. Lærerne skulle 
have en reel arbejdstidsaftale, og de 
statsansatte skulle have sikret deres 
frokostpause. For at lægge pres på 
blev der afsendt strejkevarsler for 
omkring 10% af medlemmerne. 
Arbejdsgiverne svarede igen med at 
varsle lockout for halvdelen af de 
offentlige ansatte, og dermed var der 
stor risiko for, at hele den offentlige 
sektor blev lagt ned. 
Så langt kom det heldigvis ikke. Som 
bekendt blev der lavet forlig og næ-
sten alle fagforeningernes krav blev 

opfyldt - så musketereden viste sit 
værd. Lærerne aftalte dog et ud-
valgsarbejde i stedet for en 
arbejdstidsaftale. 
Et nyt element i de ansattes rettig-
heder er, at faderen nu også får 
sædvanlig løn i den såkaldte 
sorg-orlov i indtil 14 uger efter et 
barns død. Sorgorlov kan gives, hvis 
barnet er dødfødt eller dør inden den 
32. uge efter fødslen.
Forhandlingsresultatet blev god-
kendt af medlemmerne med rungen-
de ja.

Husk at medbringe dit LO Plus-
kort til generalforsamlingen 

Vi har elektronisk registrering i 
døren for at tjekke for medlemskab 
af FOA 1. 
Har du glemt dit LO Plus-kort, skal 

du ikke fortvivle. Vi kan godt regi-
strere dig, hvis du blot oplyser dit 
cpr-nummer i døren. 
Du kan også gå ind på www.loplus.

dk/mistetkort og få tilsendt et nyt, 
eller ringe til LO Plus A/S på telefon 
70 10 20 60.

Se, hvem der er med i FOA 1s  
repræsentantskab og hvem, der er formand for 
det faglige udvalg inden for dit arbejdsområde 
på www.FOA1.dk

BERETNING

Vi vil gerne blande os i debatten om dét, der  
direkte berører forholdene for FOA 1s medlem-
mer, fx områder som arbejdsløshed og beskæf-
tigelse, arbejdsmiljø, uddannelse og ulighed.
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Navn:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefonnummer og e-mail:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Din arbejdsplads:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S Æ S K E B J Æ L P J G

A V E J N E A O U Ø O A

U G V N J R T S T T E R

E M K F X L F R F N C B

R E L L R I F O R A I G

K D R I E N E U L A L T

R L P K L O C K O U T T

A E T R A F I K R O E R

U M T T I G Æ R O D R T

T U O P A R L A M E N T

O V E R E N S K O M S R

S M E D A R B E J D E R

På sporet af ordet
Find minimum 4 ord i nedenstående boks. Ordene er alle nogle, som du kan finde her i bladet. Sæt ring 
om dem, og send det ind til FOA 1, Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby. Du kan også tage et billede af 
siden eller scanne den og sende til foa1@foa.dk. Blandt de rigtige svar vil der blive trukket lod om et 
gavekort til www.gavekortet.dk på 400,- kr., som kan bruges i tusindvis af butikker. Vinderen og en 
omtale af vinderens arbejdsplads vil blive offentliggjort i næste nummer af Etteren. Svaret skal være os 
i hænde senest den 10. december 2018.n

BERETNING

Medlemsarrangementer i det foregående generalforsamlingsår: 

Jul på Frilandsmuseet
Lørdag den 2. december 2017 inviterede FOA 
1 på guidet rundvisning på frilandsmuseet. Vi 
udforskede julens historie og de gamle danske 
traditioner. Det var en dag, der bød på ægte 
julestemning og hygge

Juletræsfest
Den 10. december 2017 blev den traditionelle 
juletræsfest holdt. Der var julemand og dans 
om juletræet, æbleskiver, sodavand, godtepo-
ser og gaver til børnene. Danse- og latter-
musklerne blev rørt, og alle gik derfra i godt 
humør.

Nytårskur
Nytårskuren var det første arrangement i 
2018. Underetagen i FOA 1 var pyntet op efter 
alle kunstens regler, og der blev serveret 
perlende bobler og kransekage. Underholdnin-
gen blev leveret af Mikkel Karlsen, der gav os 
et fuldstændig spektakulært og psykologisk 
underholdningsshow.

Det usikre arbejdsmarked  
– hør om Tyskland
I foråret kørte FOA 1 tema om ”Det usikre 
arbejdsmarked – og fattigdom i Danmark og EU”. 
I den første debat var det Jakob Lykke, der er 
formand for 3F Esbjerg og gedigen tysklands-
kender, der fortalte om 0-timers kontrakter, 
deltidsjobs, løndumping, fattigdom og social 
ulighed blandt almindelige tyskere.

Working poor road-trip  
– mød Europas fattige.
Fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Ras-
mussen tog os med på en visuel rejse til et 
Europa på kanten. Med fotos, video, fortællinger 
og fakta lagde de op til debat om, hvor Danmark 
og Europa bevæger sig hen. For 20 år siden 
skulle de helt til Sydamerika for at finde historier 
– nu behøver de ikke forlade Danmark.

Arbejdsmarkedet med  
europæiske briller
I april kom Rina Ronja Kari, medlem af 
EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, 
forbi FOA 1 og fortalte om det europæiske 
arbejdsmarked. Hun fortalte om en af hendes 
mærkesager - kampen for at bekæmpe social 
dumping. Det var en spændende at få indblik i 
EU-apparatet, og debatten flød lystigt.

Rundvisning på Royal Arena
Maj måned bød på en guidet rundvisning på 
Royal Arena, hvor vi kom med bag kulisserne 
på Københavns nye og elegante multiarena. 
Med sit gennemtænkte design og klassiske 
nordiske look er arenaen en visuel perle både 
indvendig og udvendig.

Gratis forpremiere på ”Den skyldige”
FOA 1 havde arrangeret en gratis biograftur 
for alle vores medlemmer og deres ledsage-
re. Flere af skuespillerne fra den anmel-
derroste film var tilstede, bl.a. hovedrollein-
dehaveren Jakob Cedergren, og efter filmen 
svarede de på spørgsmål fra publikum

Studietur til Berlin
Som afrunding på forårets tema ”Det usikre 
arbejdsmarked og fattigdom i Danmark”, tog 
vi på studietur til Berlin. Deltagerne var ude 
at besøge arbejdspladser, fagforeninger, 
interesseorganisationer og politikere. Der 
blev heldigvis også tid til sightseeing og 
ølsmagning.

Sommerarrangement for FOA 1’ere 
Efter et facebook-forslag fra et medlem 
valgte vi at holde sommerhygge med øl og 
pølser for alle vores medlemmer og eventu-
elle ledsagere. Der var stort fremmøde, 
masser af sol og god stemning. Et arrange-
ment, der godt kunne godt gå hen og blive en 
tradition.
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Spar penge med FOA 1

Det koster penge at være medlem af en fagforening. Men hvis du benytter dig af tilbuddene i FOA 1, kan du helt 
eller delvist spare kontingentet – ja, du kan oven i købet tjene penge på dit medlemskab. Og så kan du stadig 
benytte dig af de øvrige fordele af at være medlem af FOA 1.

Her finder du frem til de gode medlemstilbud:

FOA 1                                46 97 11 00         foa1@foa.dk                                      www.foa1.dk

Forbrugsforeningen         33 13 88 22          fbf@forbrugsforeningen.dk           www.forbrugsforeningen.dk

PenSam Bank                  44 39 39 44          pensam@pensam.dk                          www.pensam.dk

TJM Forsikring                  70 33 28 28          tjm@tryg.dk                                             www.tjm-forsikring.dk

FolkeFerie.dk                  70 30 10 90          info@folkeferie.dk                                www.folkeferie.dk

LO-PLus                  70 10 20 60          loplus@loplus.dk                             www.loplus.dk

OPSLAGS 
TAVLEN

HAR DU EN GOD 
HISTORIE FRA DIN 
ARBEJDSPLADS? 

Så vil vi meget gerne høre 
fra dig. Mail os på: 

foa1@foa.dk
eller ring til os på 

4697 1100.

Telefon og mail:
FOA 1
Telefonnummer: 46 97 11 00.
Mail: foa1@foa.dk
A-kassen
Telefonnummer: 46 97 11 01.
Mail: akasse-valby@foa.dk

Er du nyvalgt?

Husk at fortælle FOA 1, hvis du er valgt som  
tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

FOA 1 har en bred vifte af tilbud til vores tillidsvalgte medlemmer: ”beskyttelse” i konkrete situationer, 
uddannelse og efteruddannelse, kurser og temadage, og på en del arbejdspladser er der også forhandlet 
funktionsløn til de valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
Det er derfor vigtigt for FOA 1 at vide, at du er tillidsvalgt, så du kan få de relevante tilbud.
Registreringen gælder for ALLE tillidshverv, både hvis du er (fælles)tillidsrepræsentant, arbejdsmiljø- 
repræsentant, medlem af samarbejdsudvalg - SU og MED -, eller hvis du er suppleant til nogen af posterne.

Kontakt os på telefon 46 97 11 00 eller mail foa1@foa.dk.

Arbejdsledernes
efterløn- og seniorklub
Program
Efterår & vinter 2018.

Fredag den 21.sep. kl. 10.30,FKA*. Th** klub 9: 
Bankospil 
Der bliver 10 spil med gode præmier på 1. række, og 
flotte kødpræmier på fuld plade - plus sidegevinster. 
Pris: 6 plader 50 kroner.
Venner og bekendte er velkomne.

Fredag den 5. oktober, kl.10.30 FKA*. Th** klub 4:
Foredrag:
Bakkens Pjerrot Kurt Flemming fortæller om ”Livet set 
med (H)VIDVINKEL” Krydret med arbejdsglæde – sjove 
historier og magi. Et foredrag om livets op og nedture.

Fredag den 12. oktober, kl. 10.00 FKA*. Th** klub 9: 
Rosenborg slot 
Rundvisning ”Det bedste af Rosenborg”
Mødested: Øster Voldgade 4 A Kbh. K.
Efter rundvisningen spiser vi frokost på en af 
Københavns ældste restauranter. 
Pris: Medlemmer 150 kroner ledsager 200 kroner. 
Tilmelding til Svend Roslev        
NB. Begrænsede antal pladser så ”Først til mølle”
 

Fredag den 16. november, kl.10.30 :
Klubbens 39 års fødselsdagsfest 
Vi lykønsker medlemmer, der runder eller halv med en 
gave. Erik Norman Svendsen, tidligere biskop over 
Københavns stift, kommer og holder foredrag om 
”Luther og den danske reformation”. Derefter er klub-
ben vært med smørrebrød og en ”lille en”.
Tilmelding til Svend Roslev nødvendig.

Fredag den 14. december, kl. 13.00 FKA* : 
Seniorklubbernes Julefrokost
 Arrangementet er endnu ikke fastlagt.

Reserver også d. 4. januar kl. 10.30 til Nytårskuren.

Tilmeldinger:
Svends mailadresse: svro@webspeed.dk
Svends tlf.nr. 60629902 
Betaling: Klubbens bankkonto: 5339 0305984.

* FKA: Fælles-Klub-Arrangement.
**Th: Tovholder (hvilken klub står for arrangementet).

På bestyrelsen og aktivitetsudvalgets vegne
                 Louis Skov-Jensen
                                                                 Formand

Faggruppeklubben for Ledere/Mellemledere 
– Visitatorer og Andre ligestillede i hjemme-
plejeregi m.m. i Storkøbenhavn – Region 
Hovedstaden
Afholder ordinær generalforsamling.  d. 08.10.2018 kl. 17.00
Sted: FOA 1, Vilhelm Thomsens Allé 9, Valby.

Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg ad dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg
 •  Formand. (for 2 år) Kaja Kjær Kamp 
    genopstiller ikke.
 •  1 bestyrelsesmedlem. (for 2 år) Hanne Rügge  
    genopstiller ikke.
 •  1 bilagskontrollant. (for 2 år) Anita Strand-Holm  
    genopstiller ikke.
 •  2 bestyrelsessuppleanter. (for 1 år)
 •  1 bilagskontrollantsuppleant. (for 1 år)

Forslag, herunder forslag til personvalg, skal være be-
styrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlin-
gen (sendes til formanden).

Tilmelding til generalforsamlingen senest 03.10.18 
af hensyn til den efterfølgende spisning.

På bestyrelsens vegne
Kaja Kjær Kamp (formand for klubben), Bastholmen 45, 
3520 Farum, tlf. 24606277 eller på  
mail: sofkak@gladsaxe.dk
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Afdelingsformand
Ken Petersson

Nu er sommeren gået på hæld, og ingen kan 
vel mindes en sommer som denne. Om det er 
klimaforandringerne, der er slået igennem 
allerede, er der lidt tvivl om. Men at det er 
sådant et voldsomt vejr, vi kan forvente af 
fremtiden, med klimaforandringerne, er der 
vel ingen tvivl om. Og måske endda meget 
værre.

Det giver nogle helt nye problemer at håndte-
re ude på arbejdspladserne: Hvor varmt må 
det være, når man arbejder; hvordan får vi den 
væske, vi har brug for, og hvordan holder vi de 
fornødne pauser osv. Der er masser af pro-
blemstillinger, som er kommet frem i dagens 
lys her i løbet af sommeren, som de lokale 
MED-udvalg bør tage fat i, når efteråret 
kommer.

Nogle arbejdspladser bør måske få lokalerne 
indrettet mere hensigtsmæssigt. Solfilm på 
vinduerne, aircondition eller luftcirkulation 
kan nemt blive varme emner på kommende 
udvalgsmøder.

Nogle brancher har også oplevet, at andre 
arbejdsopgaver end normalt kendetegnede 
arbejdstiden. For eksempel har beredskabs-
området landet over kæmpet med utallige 
naturbrande, og hvis denne type sommer 
gentager sig, kan det danske beredskab ikke 
bare fortsætte, som om intet er hændt. De 
nye opgaver kræver måske noget helt andet 
udstyr, og mange af opgaverne kræver måske 
også andre kompetencer, end det lokale 
beredskab aktuelt har. Der skal derfor ske en 
større koordinering på tværs af landet, lige-
som vi også har set indsatser, der går på 
tværs af landegrænserne.

Redningsopgaverne i forbindelse med disse 
naturkatastrofer har flere steder i Europa 
involveret både 2, 3 og flere lande, og så 
nytter det ikke noget, at vi har et beredskab, 
der alene er fokuseret omkring eget lokalom-
råde. For så er vi nødt til at have et større blik 
på verdenen og dét, der foregår der. En styr-
kelse af beredskabet, så den lokale enhed får 
både det nationale og det internationale 
udsyn, er nødvendigt, og det kan ikke alene 
overlades til Beredskabsstyrelsen.

Og så har det også været sommeren, hvor de 
første resultater af forårets overenskomstfor-
handlinger har udmøntet sig som penge på 
bankbogen. Det er selvfølgelig rart, men det 
giver også mindelser om den del, som ikke 
blev opfyldt ved overenskomstforhandlinger-
ne: Større sikkerhed i ansættelsen, mindre 
stress og større arbejdsglæde – dét mangler 
stadig på de offentlige arbejdspladser, og den 
opgave venter på handling. 

Du kan gøre dit til, at det lykkes at få ændrin-
ger igennem. Støt dine lokale tillidsvalgte i 
deres kamp; sørg for, at uorganiserede kolle-
gaer kommer ind i varmen, og - vigtigst af alt 
- stem på personer eller partier, som du ved 
vil støtte de offentligt ansatte, når vi inden 
næste sommer igen skal i stemmeboksen og 
sammensætte det nye folketing.

God kamp og godt efterår.

Sikke en sommer!


