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Velfærdskørekort til Borgmesteren! 

 
FOA Frederikshavn har i dag afleveret et velfærdskørekort til Borgmester Lars 
Møller. Med velfærdskørekortet ønsker FOA at sætte fokus på ansattes 
arbejdsforhold og servicen overfor børn, ældre og handicappede i Frederikshavn 
kommune. 
 
Langt størstedelen af FOA´s medlemmer er ansat til at yde omsorg overfor børn, ældre og 
handicappede. Med den pressede økonomi, bliver der mindre tid til at udføre opgaverne, 
hvilket giver grobund for en oprigtig bekymring om FOA medlemmernes arbejdsvilkår. 
 

”Medarbejdere i Frederikshavn kommune løber allerede nu stærkere end hvad godt er, og 
jeg kan simpelthen ikke se, at der er mere at skære I”, siger afdelingsformand René 
Johansen, og henviser til meldingerne om nye besparelser på op imod 100 millioner kroner.  
 
”Nye besparelser vil unægtelig kunne mærkes overalt, af såvel børn som ældre. Det bliver 
lille Ole i vuggestuen og daginstitutionen, hvor der bliver stadig færre voksne til at give 
tryghed og tilbud om læring og udvikling i barnets vigtigste år. Det bliver fru Hansen på 3. 
sal, hvor social- og sundhedshjælperen får endnu mindre tid til pleje, omsorg og bistand”, 
siger René Johansen.  
 
”Det er unægtelig en bekymrende udvikling vi står overfor. Vi har nu igennem flere år, 
uanset ”farven” på den regerende borgmester, oplevet store besparelse på de bløde 
områder. Med velfærdskørekortet ønsker vi allerede nu at få sat øget fokus på de 
forestående budgetforhandlinger”, siger René Johansen.  
 
Med velfærdskørekortet i hånden opfordrer FOA Borgmesteren til: 
 

• at arbejde imod tidstyrani og kontrol 

• at arbejde for flere hænder på området 

• at sikre et bedre arbejdsmiljø uden nedslidning 

• at arbejde mod udlicitering og privatisering 
 

”På dagens møde blev saksen i tasken”, fortæller afdelingsformanden og slutter: 
 
”Tiden vil nu vise, om og hvornår der måtte blive brug for ét eller flere klip i 
velfærdskørekortet. Vi håber det ikke, men holder selvfølgelig øje med situationen.  
 
 
For yderligere information, kontakt: 
 
Afdelingsformand 
René Johansen, mobil: 4228 2900 eller 2972 0172, mail: rejo@foa.dk  
FOA - Fag og Arbejde, Frederikshavn 
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn   
  


