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Bestyrelsens beretning FOA-Guldborgsund  

Generalforsamlingen 5. maj 2022 

 

Velkommen til jer alle til vores Generalforsamling. Det er dejligt at vi igen kan 

mødes og se hinanden i øjnene – det har vi savnet i de sidste par år. 

Vi befinder os i en helt urimelig periode, hvor der er krig i Europa. Ukraine er blevet 

invaderet og angrebet af Rusland, Præsident Putin har helt uprovokeret valgt at 

invadere Ukraine og dermed starte en krig i landet. Vi oplever at et stort antal 

borgere bliver flygtninge og er nødt til at forlade deres land.  

Størsteparten af flygtningene er kvinder og børn, som må efterlade deres mænd, 

sønner og fædre i Ukraine, til en ekstremt usikker fremtid med en farlig kamp for at 

bevare deres lands frihed og selvstændighed. 

Vi vil tage godt imod flygtningene og forsøge at give dem et så godt liv som muligt, 

mens de afventer Ukraines skæbne. Mange af dem vil have behov for hjælp til at 

leve med de traumer de allerede har fået og kommer til at opleve. Det vil kræve stor 

indsats fra os alle, de mange børn skal integreres i vores dagtilbud og skoler. Der vil 

være behov for en stor indsats i Dagplejen, Daginstitutionerne og Skolerne. 

Mit håb er at mange af de voksne kan tilbydes uddannelse eller arbejde og dermed 

være i en bedre situation, når de forhåbentligt snart kan vende hjem igen og være 

med til at genopbygge deres land. 

Krigen i Ukraine er startet af en mand, Putin, som helt uprovokeret angriber et 

selvstændigt land. Det er på alle måder uforståeligt og helt urimeligt. 

 

Vi har gennem næsten 2½ år været fastlåst af Corona. Det har været hårdt for alle, 

men forskellen til krigen i Ukraine er tydelig. Her er der ikke nogen der er skyldige - 

Corona er udefrakommende, det er en pandemi, som har og stadig hærger i hele 

Verden. 
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Corona har heldigvis efterhånden tabt pusten i Danmark. Vi bliver ikke længere 

testet og isoleret, vi bliver ikke konfronteret med dagens tal, vi må igen gå ud, 

opleve fællesskab og et nogenlunde normalt hverdagsliv. 

Men der er stadig store grupper, hvor det er usikkert og farligt at blive smittet, det 

er de særligt sårbare. Det betyder også at der stadig er problemer på afdelingerne 

på sygehuset med mange isolerede patienter. Det belaster sundhedspersonalet.  

Vi hører bare ikke om det mere. Pressen er en flygtig størrelse, de styrer i uhyggelig 

høj grad, hvad vi alle sammen skal tale om og mene og hvilken vej politikerne skal 

gå. Pressen har en uhyggelig magt, som de ikke altid forvalter hensigtsmæssigt. For 

dem handler det om at skabe sensationer og sælge historier. 

 

I Afdelingen: 

I afdelingen skal vi flytte til nye lokaler i august måned. Vi bor til leje på Gåbensevej 

116. Vores nuværende husvært har i efteråret 2021 varslet huslejestigning på 

180.000 kr. om året. Det er helt urimeligt, huslejestigningen gælder hele lejemålet, 

vi har 600 m3 i stueplan og 300 m3 i kælderen, alle m3 tæller samme pris.  

Husværten havde varslet stigningerne hos Forsyningen først og fået deres accept på 

den højere husleje. Han har søgt og fået tilladelse til at ombygge hele ejendommen 

til lejligheder, både i stue og kælderplan. Hvis Forsyningen havde sagt nej til 

stigningen, ville han have opsagt vores lejemål og ombygget hele ejendommen på 

en gang. 

Vi har set os om efter andre muligheder og har fået kontakt til en bygherre, 

Christoffer Palle, han bygger et hus til os på Århusvej 18. Det bliver et hus på 600 m3 

i et plan, kontorer og mødelokaler, som passer til vores behov. Huslejen bliver 

endda billigere end vores nuværende lejemål. 

Vi glæder os meget til at flytte ind i de nye lokaler – vi vil selvfølgelig invitere jer til 

en eller anden slags åbning i de nye lokaler, når vi er flyttet ind. 
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I afdelingen har vi i dele af coronaperioden arbejdet i hold som skiftevis var fysisk på 

arbejde og arbejdede hjemme alt efter anbefalingerne fra myndighederne. Vi har på 

intet tidspunkt lukket helt for medlemmer, men vi har anbefalet alle at kontakte 

afdelingen på telefon eller gennem mit FOA, hvis det var muligt, for at minimere 

risikoen for at FOA skulle være smittespreder.  

Vi har afviklet mange møder på teams, det er et værktøj vi fremadrettet kan se 

fordele i til nogle typer møder, men vi er helt klar over at det ikke skal erstatte alle 

fysiske møder. Teams møder skal bruges klogt og kun der hvor det giver mening. 

Året har været præget af travlhed, vi har naturligvis fået mange opgaver fra vores 

medlemmer i en periode som denne.  

Jeg vil specifikt nævne Tinas område – til jer som eventuelt ikke kender Tina, så er 

det Tina, som har overtaget opgaverne efter Hans Kappel, da han gik på pension. 

Der er rigtigt mange af vores medlemmer der er tilkendt en seniorpension i året der 

er gået. I perioden gælder det for 19 medlemmer, som er tilkendt seniorpension, 

mens 2 medlemmer har fået afslag. Betingelserne for at få tilkendt en seniorpension 

er at restarbejdsevnen skal vurderes til at være mindre end 15 timer om ugen 

indenfor det seneste erhverv. 

Vi har fået afgjort mange tunge arbejdsskadesager. Det betyder at 22 sager, alene i 

FOA Guldborgsund, er blevet afgjort, vores medlemmer har fået næsten 18 millioner 

kr. hjem i erstatninger. Den største del af beløbet udmøntes for erhvervsevnetab. 

Hvis man kommer alvorligt til skade i en ung alder, er der mange års indtjening, der 

skal kompenseres for. For et medlem er erstatningen på 6 millioner. Erstatningen for 

erhvervsevnetab til medlemmerne i afdelingen er samlet set 16,6 million. Disse 

beløb kan man få udmøntet over resten af arbejdslivet eller vælge at få kapitaliseret 

hele eller dele af erstatningen alt efter livssituationen.  

Det er selvfølgelig positivt at få store beløb i erstatning, men ingen skal være i tvivl 

om at de ramte hellere ville have deres liv, tryghed og førlighed tilbage. Når det ikke 

er en mulighed, er det trods alt en fordel, at det ikke længere er økonomien, der skal 

være problemet, som fylder i hverdagen. 
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Guldborgsund Kommune:  

Der har været kommunevalg i november 2021. Det betyder at vi har fået ny 

Borgmester, Simon Hansen. Sådan helt overordnet tror vi ikke det ændrer den 

politiske linje væsentligt, økonomien er ikke anderledes end den var, så det er ikke 

sandsynligt at det i sig selv flytter bjerge. Vi vil naturligvis mødes med Simon Hansen 

og drøfte vores områder, vi vil prøve at påvirke udviklingen og retningen. Vi vil også 

mødes med og etablere et samarbejde med de udvalgsformænd, der er på vores 

medlemmers arbejdspladser. 

Overordnet set er de største problemer lige nu rekrutteringsudfordringen. Der 

mangler medarbejdere på langt de fleste af vores arbejdsområder. 

SOSU-området: 

Ældreområdet har været meget presset i Coronaperioden. Deres arbejdsopgaver 

har været meget vanskelige, medarbejderne har arbejdet med værnemidler i form 

af mundbind, vesirer, handsker og overtræksdragter. Det er ekstremt hårdt at bære 

værnemidler i så mange timer.  

Medarbejderne har ikke færre opgaver, de samme borgere skal have den samme 

hjælp som de plejer, nogle af dem er bare mere plejekrævende på grund af Corona 

og der har blandt personalet været fravær på grund af smitte eller nærkontakt med 

smittet. Det har givet et misforhold mellem opgaver og ressourcer. 

Vi har i flere omgange forsøgt at få ekstra honorering hjem på området. Det 

lykkedes at aftale at en ekstravagt blev honoreret med 500 kr. oveni den 

overenskomstmæssige løn i perioden fra 3. januar til udgangen af marts måned. Vi 

har forsøgt at få forlænget perioden til efter sommerferien, da alle kan se at 

udfordringerne fortsætter og at sommeren bliver hård at komme gennem. Men i 

modsætning til det regionale område er der ikke sendt vinterpakker eller andre 

coronamidler ud fra Folketinget. Kommunerne har fået besked på at de ikke får 

ekstra til at afhjælpe den stramme økonomi. Det er rigtigt ærgerligt, men vi 

fortsætter kampen i et forsøg på at forhandle ekstra midler til opgaverne. 
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Der har på alle områder manglet medarbejdere, både på grund af sygdom og de 

store rekrutteringsvanskeligheder. Vi har i mange år stort set ikke set ansættelser af 

ufaglærte på ældreområdet. Det ser vi nu, der er ikke uddannede nok. Vi vil arbejde 

på at de ufaglærte der ansættes tilbydes uddannelse, så de kan blive opkvalificeret 

hurtigst muligt.  

Vi ser også at der bliver ansat Pædagogiske Assistenter på plejecentrene. Det 

tænker vi er et godt tiltag, de kan bidrage med deres pædagogiske vinkel, denne 

faggruppe vil være til gavn for den samlede personalegruppe, faggrupperne vil 

kunne spille hinanden stærkere. 

Ældreområdet er et fokusområde i de kommende år. FOA ønsker at flere vil vælge at 

arbejde på fuld tid, det vil tilføre nogle resurser til det hårdt pressede område. Fuld 

tid vil sikre vores medlemmer bedre egen forsørgelse og en højere pension, når de 

bliver ældre. Vi har sammen med ledelsen gennemført en undersøgelse for at finde 

frem til hvor mange der reelt ønsker flere timer, det ligger desværre ikke lige til 

højrebenet. Besvarelserne viser at langt de fleste medarbejdere ikke ønsker at 

arbejde flere timer end de gør, de vil typisk hellere tage et par ekstravagter, når det 

passer ind i deres hverdag.  

Handicapområdet, Socialpsykiatrien og Forsorgshjemmet: 

Der har været en omstrukturering hvor deres med-udvalg er blevet sammenlagt til 

et udvalg. Vi håber, områderne kan styrke hinanden, når de har lært hinanden bedre 

at kende.  

FOA har fået valgt TR på Handicapområdet og vi glæder os over have fået lidt bedre 

fat i dette område. Det har fra gammel tid været 3F der organiserede 

omsorgsmedhjælperne, men nu er der ansat både Social- og Sundhedsassistenter og 

Pædagogiske assistenter, det har åbnet døren for FOA på Handicapområdet. 

På Forsorgshjemmet er der etableret en ny afdelingen med 4 pladser for borgere 

med særlige behov. Det er ressourcekrævende borgere, der er blandt andre 

faggrupper ansat en del Social- og Sundhedsassistenter til opgaven. 

Socialpsykiatrien er flyttet til nye lokaler/grupperum. 
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Pædagogiske område: 

Dagplejen er også udfordret af rekrutteringsvanskeligheder. Det er svært at få unge 

til at vælge jobbet som Dagplejer. Der er store krav til indretning af hjemmet af 

sikkerhedshensyn. Blandt gruppen af dagplejere er gennemsnitsalderen meget høj, 

det betyder at der er en begrundet frygt for fremtiden for Dagplejen. Samtidig har 

Dagplejere over 58 år ret til at sige nej til gæstebørn, det belaster de resterende 

dagplejere yderligere, da de ofte har gæstebørn inde som 5. barn. Det bliver vi nødt 

til at finde en løsning på. I Forbundet bliver der arbejdet med tanker om hvordan vi 

kan fremtidssikre dagplejen. Der arbejdes med forskellige modeller for stordagpleje 

og gæstehuse. Alle gode forslag er velkomne. 

Også her har corona været hård, der har været store krav til hygiejnen, dagplejerne 

har ikke kunnet være sammen i legestuerne og mange har følt sig meget isoleret i 

perioden. Det har også betydet et øget sygefravær, der gør det svært at drifte.  

På grund af at der er færre Dagplejere er der blevet ændret i 

gruppesammensætningen, der var for få Dagplejere i den enkelte gruppe til at de 

kunne finde gæstepladser i gruppen ved sygdom/fravær. TR Jette Andersen har 

overtaget gruppelederposten i en stor del af Dagplejen, hun kan disponere bredere 

over flere gæstepladser. 

Daginstitutioner og Skoler kæmper også med ekstra krav til rengøring, den daglige 

vask af legetøj tager mange resurser. Der er blevet afsat penge til 

desinfektionsskabe, som vi håber kommer på samtlige daginstitutioner.  

Der har været institutioner der nærmest har været lukket på grund af corona blandt 

medarbejderne og børnene. 

Vi er meget opmærksomme på udmøntningen af minimumsnormeringen. Det 

betyder at der højst må være 3 børn pr. voksen i vuggestuen og 6 børn pr. voksen i 

børnehaven. Det interessante er metoden for beregningen, alle ansatte tæller med, 

også ledelsen. De umiddelbare beregninger viser at Guldborgsund Kommune 

overholder minimumsnormeringerne. Men vi håber alligevel at det giver en gevinst i 
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hverdagen i vores daginstitutioner. Vi vil følge op på det, når vi mødes med den nye 

udvalgsformand. 

Det er lykkedes FOA at få valgt TR i næsten alle Daginstitutioner. FTR Marianne 

Hovmand har gjort en stor indsats for at få medlemmerne til at stille op, så der 

kunne vælges TR. 

Det er interessant at Pædagogiske assistenter får bedre fat indenfor alle områder - 

uddannelsen har eksisteret i 25 år – det viser endnu engang at ting tager tid. 

Kost- Teknik og Service 

I Fælleskøkkenet – (Fælleskøkkenet er oprettet i samarbejde mellem Lolland, 

Guldborgsund Kommuner og Region Sjælland) Der er bygget et nyt stort 

grøntsagsrum og kontorer til. Fælleskøkkenet er et spændende arbejdsområde, hvor 

der altid er gang i udvikling af de produkter, de skal levere ud af huset. Alle 

medarbejdere arbejder sammen med ledelsen på at forbedre kvaliteten. Det er 

positivt at ledelsen lægger vægt på at der bliver brugt lokale råvarer. Fælleskøkkenet 

leverer delkomponenter til maden på Regionens Sygehuse og alt maden til begge 

Kommuners Plejecentre og den del af de hjemmeboende pensionister, som har valgt 

Fælleskøkkenet.  

Teknik og Service – her har vi også oplevet strukturforandringer. Det tidligere Vej og 

Park er lagt sammen med det tidligere Ejendomscenter. Nu hedder det Teknik- og 

Miljø, Drift. Der har været nogle ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med 

sammenlægningerne og strukturændringer. FTR Jens Holst og FOA har holdt møde 

med ledelsen i Teknik og Miljø. Det var tæt på et rødt kort til ledelsen for manglende 

inddragelse af medarbejdersiden. På mødet blev vi enige om at det samlede MED 

udvalg skal arbejde sammen på en temadag for at opnå en fælles forståelse for 

regelsættet i MED-håndbogen. 

Regionen  

Det har været et presset år for alle vores grupper igen i år.  
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I hele perioden har der været udfordringer med at skaffe medarbejdere til 

plejeopgaverne, det det har udfordret alle afdelinger på arbejdsmiljøet. Der har 

gennem lang tid været en ubalance mellem opgaverne og ressourcer. 

Der er blevet arbejdet med arbejdsmiljøet, medarbejderne har været gennem et 

forløb, hvor de er blevet bedre til at hjælpe og støtte hinanden, de har fået nogle 

værktøjer til at sige til og fra. Medarbejdergruppen har fokus på at løfte hinanden i 

stedet for at begrænse hinanden. Det er positivt at arbejdsmiljøet bliver taget 

alvorligt og at der bliver givet nogle redskaber, som der kan arbejdes med.  

Der er tilført Vinterpakker og ekstra Covid 19 honorering. Det har det været en stor 

udfordring at regelsættet er meget snævert, de forskellige tillæg er meget 

specifikke. Der kom tillæg til de medarbejdere der arbejdede på særlige afdelinger, 

som var udpeget til Covid 19 afdeling. Det er svært forstå at der er kolleger der får 

ekstra betaling, når man selv udfører det samme arbejde, bare på en anden afdeling, 

hvor patienterne har Covid 19 som B-diagnose.  

Der er aftalt samme honorering i hele Regionen ud fra de samme kriterier, uanset 

om man er uddannet Sygeplejerske eller Social- og Sundhedsassistent. Men netop 

fordi kriterierne er så snævre, udmønter det ikke et tillæg på alle afdelinger. Det er 

fuldt forståeligt at det er frustrerende, men de tillæg der er aftalt, dækker bare 

meget specifikt, enten skulle man være tilmeldt som en del af Beredskabet, ellers 

skulle man være ansat på en udpeget Covid 19 afdeling. Derudover er der aftalt et 

fastholdelsestillæg i perioden. Serviceassistenterne er også dækket af tillægget. 

Serviceassistentkonceptet er fuldt udrullet på Nykøbing Sygehus, der er ikke en 

eneste Hvid Portør tilbage. Vi opfatter det stadig som en fordel at Serviceledelsen 

igen er kommet hjem, så den er en del af Ledelsen på Nykøbing Sygehus, i stedet for 

at være organisatorisk underlagt Regionshuset i Sorø. 

Der er ansat Social- og Sundhedshjælpere på Nykøbing Sygehus som et forsøg på at 

imødegå arbejdskraftmanglen. Det har været en blandet succes. Nogle steder 

fungerer det fint, men der er desværre mange blandt den nye gruppe, som har 

forladt Sygehuset igen. Deres oplevelse har været at man fra ledelsens side ikke har 
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været rigtigt klar til denne nye gruppe, trods et aftalt uddannelsesforløb på SOSU 

skolen. 

Test og Vaccinationscentret har været en stor udfordring. Her blev der ansat alle 

mulige forskellige medarbejdere: pensionister, efterlønnere, unge på sabbatår og alt 

hvad man ellers kunne få fat i. Mange havde ikke sundhedsfaglig 

baggrund/uddannelse. Det har været svært at arbejde med, vi har aldrig tidligere set 

ufaglærte tilfældige medarbejdere, som efter en kort oplæring var klar til at give 

patienter vacciner og pode dem i halsen. Det ville vi aldrig have troet muligt i et 

velorganiseret land som Danmark, hvor der normalt er stramme regler med 

autorisation og faglighed. Men under Covid 19 blev det de muliges kunst. Nu er 

testcentrene stort set lukket ned igen og vi kan vende tilbage til mere normale 

tilstande for denne omgang. 

 

Forbundet 

Ligeløn/lige vilkår: FOA arbejder fortsat for at mindske uligheden i Danmark. Det går 

desværre den helt forkerte vej. De lavest lønnede sakker mere og mere bagud. Vi 

kører for tiden en kampagne, hvor FOA i reklameindslag beskriver med små og store 

indkøbskurve forskellen mellem de højtlønnede og lavtlønnedes muligheder. Den 

illustreres med 1 liter mælk i en lille kurv og noget med en palleløfter       (vi kan vise 

den når jeg er færdig med beretningen) 

Alle TR er inviteret til løntræf 6. og 7. september som en optakt til OK24. Vi skal 

være sammen 2 dage i Fredericia. Der er lagt op til et par spændende dage med 

2.000 TR fra hele landet. 

A-kassestrukturen: FOA`s A-kasse har gennem de seneste år været under voldsomt 

pres på økonomien.  I Hovedbestyrelsen har der været nedsat et A-

kassestrukturudvalg, som nu er kommet med deres oplæg til en fremtidig 

bæredygtig A-kasse. Deres oplæg er at samle A-kassen i 5 regionskontorer, med 

mulighed for at faglige medlemmer kan få A-kassebetjening i egen faglig afdeling 

ved aftalte fysiske møder eller på teams i afdelingen. Forventningen er at de fleste 
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møder bliver virtuelle. Ved at samle A-kassen i større enheder, forventer vi at 

medarbejderne kan løse alle opgaver og at de kan have en udvidet åbningstid. Det 

vil betyde at vi kan undvære callcenter og fiksberedskab.  

Der skal spares tæt på 50 medarbejdere i den samlede A-kasse. Hvis vi fortsætter 

uændret med fast A-kassebetjening i alle faglige afdelinger, vil konsekvensen være 

en stigning på 79 kr. om måneden alene på administrationsdelen af A-

kassekontingentet. Det er helt uholdbart. 

Vi har behandlet forslaget i Hovedbestyrelsen på aprilmødet og der skal træffes en 

endelig beslutning på junimødet. Det er en alvorlig sag, A-kassen betaler en del af 

vores husleje og af de faste omkostninger i afdelingen. Vi forventer at vedtage en 

kompensationsordning, som betaler de første 2 år, derefter skal vi have tilpasset os 

den nye økonomiske virkelighed. 

Tak til de tillidsvalgte:  

I er FOA`s ansigt på arbejdspladsen i hverdagen. Vi er dybt afhængige af jer, det er 

jeres opgave at sikre arbejdsmiljøet og forholdene ude i grupperne. I skal herfra 

høre en stor tak for indsatsen og samarbejdet. Vi ser frem til en periode, hvor vi igen 

kan være mere sammen, hvor I kan mødes i afdelingen og vi kan sparre med 

hinanden om vores fælles opgaver med at styrke og forbedre jeres arbejdsforhold. 

A-kassens bidrag: 

 

Jeg vil slutte af med at sige tak til Bestyrelsen, tak for samarbejdet i løbet af året. 

Det har igen været en vanskeligt år med teamsmøder og begrænsninger, tak for 

jeres støtte i arbejdet. 

Og til sidst - tak til afdelingen, I gør det super godt. Tak fordi I er jer og tak fordi I 

altid bakker op og med stor ansvarlighed tager hånd om vores medlemmer og løser 

vores fælles opgaver. 
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