
Faggruppelandsmode 2020 

Faggruppe 7 - Serviceassistenter / Kost- og Servicesektoren 

Referat 

Faggruppelandsmode 

22.  —  23. januar 2020 

Dag 1— 22. januar 2020 

1. 	Velkomst og formalia mode i egen faggruppe —10.00 —11.00 

Inge Holk Rasmussen — OK-repr.Tsentant - regionerne 

Leila Nymann Vorm - Arsmoderepra?sentant 

Kent Simmelkja?r - Suppleant for arsmoderepr.Tsentant og for OK-reprxsentant 

Elene Munkholm -1. suppleant OK-reprxsentant - kommunerne 

• Bo Bergstrom - 2. suppleant i fagligt udvalg 

Fremmodte: 5 fra kommuner og 32 fra regioner 

Fagligt udvalg opfordrer om vigtigheden i at videregive den viden og de informationer, 

man far pa landsmpdet, til bade den lokale FOA-afdeling og til arbejdspladsen. 

Hvilke tanker har gruppen gjort sig iden de kom pa landsmodet? 

fa sparring med kollegaer pa tvaers of landet 

- 	de forventer konstruktiv dialog 

- 	interesse i at fa talt om at hverve medlemmer/gule medlemmer 

- 	at fa talt om 3F-problematikken/graenseaftalen 

- 	nye fagtitler (patientassistenter) opfindes og medarbejdere ansaettes pa 

afdelingerne pa sygehusene i en flyverfunktion. Der blev diskuteret, hvilke faldgruber der 

kan vaere i forhold til serviceassistentuddannelsen 

- 	vigtigheden i klimadebatten/plastikproblematikken — engangsservice forbydes fra 

2021(EU) 

2. 	Valg of modeleder og referent 

Faggruppen foresldr: 

• Leila Nymann Vorm som modeleder 

• Inge Holk Rasmussen og Kent Simmelkja?r som ordstyrer 

• Elene Munkholm og Bo Bergstrom som referenter 

Konklusion: Godkendt 
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Faggruppe 7 - Serviceassistenter / Kost- og Servicesektoren 

3. Godkendelse of dagsorden 

Godkendt med ombytning of punkt 8 og 9 (punkterne er rettet i referatet). 

HELLES EMNER  —  se tidsplan 

4. Faelles velkomst m.m. —11.00 —12.00 — sektorformand Pia Nielsen 

Sektorformand Pia Nielsen byder velkommen til faggruppelandsmodet 2020 

Nxstformand Berit Jacobsen informerede om funktionen som faggruppekoordinator 

Frokost —12.00 —12.45 

Faelles emner  — fortsat 

5. Efter kongressen — hva' nu? —13.00 —14.00 — forbundsformand Mona Striib 

Forbundsformanden kommer og forta?ller isa?r om arbejdet i forbundet efter kongressen, 

herunder forberedelser til OK21. 

Konklusion 

Dejligt at se forbundsformanden, hun talte et sprog, der var til at forsta. 

6. Malprogram og handleplan —14.00 —15.00 — sektorformand Pia Nielsen 

Sektorformanden vil her koncentrere sig om sektoren malprogram og handleplan. 

Kaffepause —15.00 —15.30 

EGEN FAGGRUPPES EMNER 

7. 	Faglig sparring —15.30 —17.00 

• Dagligdagen i medgang og modgang. Kom med 2 eksempler of hoer. 

Eksempler: lederne, Tndringer of vagter i utide, arbejdstidsplonla?gning, tonen i 

blandt kollegaer/ledelse, fratagelser of opgaver m.m. 

Odense OUH: Serviceassisten tern e bliver ikke i tilstra?kkeligt omfang hurt ved 

flytning/procedurexndring/omla?gning til det nye hospital, der er uvished om 

ansa?ttelsen fortsa_=tter 

Randers: Fast personale fyret og der bruges timelonnede vikarer 

Esbjerg: Er ved at fa ny sengebygning, hvor det er serviceassistenter, der bliver ansat 

Portorer ansxttes kun, hvis de har rengoringskursus. Der er 2 mellemledere som arbejder 

meget forskelligt 

Lolland Kommune: Samarbejde med andre person alegrupper fungerer godt 

Herning: Der tilkaldes personale uden opla?ring til at da?kke vagter 
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Holstebro: Manglende information om, hvad der sker mht. udflytning 

Herning og Holstebro slas sammen, og det bliver form entlig nemmere at fa overblikket 

over, hvor mange serviceassistenter, der skal bruges, nar arbejdsgangen er startet pa det 

nye hospital 

Koge: Serviceassistenter er med i hele planl.Tgningen of det nye supersygehus 

Arhus: Har rekrutteringsproblemer og har udfordringer med at fastholde kollegaer. Nye 

serviceledere kender ikke til TR, AMR og MED, ddrlig ledelse, a?ndring of vagtplan uden, at 

medarbejdere far besked. Der bliver ikke altid sl6et stillinger op, medarbejdere flyttes 

internt uden mulighed for lonforhandling 

Viborg: Er flyttet over til nyt hus, og alt var planlagt, det viste sig siden, at pd mange 

omrader gik det galt 

Bornholm: Har ingen TR, har 3 koordinatorer, som er ansat som serviceassistenter, men 

mange of funktionerne er ledelsesopgaver 

Konklusion 

Manglende information ved flytning/sammenlxgning of arbejdspladsen, vi skal va?re 

bedre til at bruge MED-aftolen, overdreven brug of vikarer uden kendskab til jobbet. 

Middag & Oplaeg —17.45 — 21.00 

Dag 2 — 23. januar 2020  

EGEN FAGGRUPPES EMNER 

8. 	Valg til faglige udvalg 08.30 — 09.30 

Sagsfremstilling 

Faggruppens deltagere skal vx1ge ordina?re medlemmer samt suppleanter til det faglige 

udvalg. 

Indstilling 

Det indstilles, at faggruppens deltagere va?lger ordinxre medlemmer (3) og suppleanter 

(2) til det faglige udvalg. Herunder vxlges ogsa en foggruppekoordinator, som 

reprxsenterer faggruppen. 

Bilag 

Ingen. 

Konklusion 

4 stillede op til de 3 ordin.Tre plodser. 
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Det faglige udvalg for de nwste 4 ar bestar of folgende: 

Ordinxre medlemmer 

Line Marie Sorensen — FOA Aarhus 

Inge Holk Rasmussen — FOA Aarhus 

Leila Nymann Vorm — FOA Herning 

4 stillede op til suppleantpladserne. Der var kampvalg mellem Kent Simmelkj,—,-r, Joni 

Christensen, Elene Munkholm og Bettina Kolle Jorgensen. 

Suppleanter for de nwste 4 ar bestar of folgende: 

1. suppleant — Bettina Kolle Jorgensen (FOA Odense) 

2. suppleant—Joni Christensen (FOA Koge) 

Arsm0dereprmsentant: Line Marie Sorensen (FOA Aarhus) 

OK-reprmsentant (regioner): Inge Holk Rasmussen (FOA Aarhus) 

Pa posten til faggruppekoordinator var der kampvalg mellem Kent Simmelkja'r (9) og Leila 

Nymann Vorm (28). 

Faggruppekoordinator: Leila Nymann Vorm (FOA Herning) 

Derudover blev Elene Munkholm (Koge Kommune) valgt til at deltage i OK21s 

kommunale OK forhandlinger. 

EGEN FAGGRUPPES EMNER 

9. 	Delte overenskomster med 3F og de problematikker, det giver pa arbejdspladserne 

09.30 —11.00 — sektorformand Pia Heidi Nielsen 

Sagsfremstilling 

OplcTg v/sektorformanden m. efterfolgende debat. 

Indstilling 

Forhandlingsretten er knyttet op pa pensionsselskabet, og ikke den faglige organisation. 

Hvordan loses denne problematik og hvad skal sektorformand Pia Nielsen og 

nxstformand Berit Jacobsen tage med tilbage til forbundshuset og arbejde videre med i 

forhold til problem atikken ? 

Bilag 

Ingen 

Konklusion 

Det er et problem, at ansatte/uddannede mange steder pr. automatik overgar til 

PensionDanmork. Nar "gamle" FOA-ansatte kommer pa voksenuddannelse, overgar de til 
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PensionDanmark. Nar uddannelsen er afsluttet, skifter flere til 3F. Det skal sikres, at det 

ikke koster det enkelte medlem penge at skifte pensionsselskab. Den nyansatte skal 

kontakte lon- og person alekontoret for at skifte selskab. Ved vi hvor mange of vores 

kollegaer, som er medlem of FOA, der er knyttet til PensionDanmark? Kent Simmelkjxr 

har udorbejdet et skriv for at anskueliggore forskellen pd PensionDanmark og PenSam. 

Dette skriv er sendt til PenSam til gennemsyn/redigering. 

Der laves en temadag for TR, sektorformTnd og onsvorlige for Kost- og Servicesektoren 

om problematikken. 

10. 	Evaluering og Onsker til faggruppelandsmodet 2021-11.15 —12.00 

Sagsfremstilling 

Faggruppelandsmodet 2020 evolueres. 

Indstilling 

Det indstilles, at faggruppens deltagere evaluerer faggruppelandsmodet 2020 og drafter 

eventuelle og aktuelle emner for faggruppelandsmodet 2021. 

Bilag 

Ingen. 

Konklusion 

13 serviceassistenter deltager for forste gang. 

• Meget vigtigt og spxndende, at emnet om pensionsdelen er sat pa som emne. 

• Der har va?ret god tid til gruppen at sparre efter opla?g. Godt, at der ikke har vmret 

"overfyldt" program. 

• Stadig et problem, at ikke alle far invitation til faggruppelandsmodet. 

• Emner pa dagsorden er relevante. 

• Som ny kan det va?re overva?Idende at fa sa mange informationer — men gode ting 

• Spa?ndende doge 

Nye ideer til n&-ste ar 

• Vi skal blondes mere ved bordene, fagligt udvalg kan lave bordkort 

• Arbejdsmiljo/arbejdstilsyn og APV — hvordan bruges det i dagligdagen 

• Status pa OK21 

• Opfolgning pd forhandlingsretten 

• Randers-projektet med affaldssortering 

• Kwmpeoplevelse at vxre med for forste gang — vigtigt at serviceassistenter 

kommer med i det store fwllesskab (den rode trod), sa vi synliggores mere 

• Hvilke specialopgaver arbejdes der med pa de forskellige sygehuse med henblik pa 

f,—,-Iles kompetenceudvikling 

• Interne konflikter med 3F fylder for meget i forhold til organisering of "de gule" 

• Gode ideer til funktionstill~—g - hvad udloser det rundt om i landet — en mulig 

opgave for faggruppekoordinotoren 
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Frokost  —  kl. 12.00 —12.45 

11. Graenser i robusthedens navn —12.45 —14.00 — forsker Mille Mortensen, Kobenhavns 

Universitet 

Sagsfremstilling 

Pa faggruppelandsmodet i 2019 papegede en del of deltagerne udfordringer pa 

arbejdspladserne, som omhandlede blandt andet pres fro ledelse og andre 

medarbejdergrupper. Som inspiration til opl.Tgget kan du med fordel 1xse artiklen 

nedenfor —  KLIK HER. 

Deltog sammen med andre faggrupper. 

Konklusion 

Oplxg holdes i plenum 

12. Fselles afslutning —14.00 —15.00 — sektorformand Pia Heidi Nielsen 

Sektorformanden runder of og takker for denne gang. 

13. Eventuelt 

Tak for denne gang — kom godt hjem! 
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