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Kontorets åbningstider
TELEFON NUMMER:

46 97 16 00

Mandag: kl. 10.00-15.00

Tirsdag: kl. 10.00-15.00

Onsdag: kl. 10.00-15.00 

Torsdag: kl. 10.00-17.00

Fredag: kl. 10.00-12.00 

Fax: 46 97 16 01

E-mail: koege@foa.dk

www.foa.dk/koege

SOCIALRÅDGIVER:
Telefonisk henvendelse og tidsbestilling er:

Mandag: 10.00-15.00
Tirsdag: 10.00-15.00
Onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-15.00
Fredag: Fri

PenSam:
Tid aftales hos PenSam på tlf. 44393372 
- eller kontakt FOA Køge på tlf. 46971600

PÆDAGOGISK SEKTOR:
Formand Lene Bylund, træffes efter aftale

TEKNIK- OG SERVICE SEKTOR:
Vacant

KOST- OG SERVICE SEKTOR:
Vacant

SOCIAL- OG SUNDHEDS SEKTOR:
Formand Susanne Uhde Pedersen, træffes
efter aftale 



LOKALBLAD NUMMER 93

3

LEDER
Om du vil betale til efterløn eller ej er
dit valg.
FOA Køge anbefaler medlemmerne, at
fortsætte med at indbetale til efterløn-
nen. Det kan nemlig godt betale sig. 
Alle partier i Folketinget undtagen
Enhedslisten nåede lige inden juleferie - d.
21. december 2011, at vedtage en tilbage-
trækningsreform som betyder en ny treårig
efterlønsordning. En af de ændringer som
har givet anledning til mange overvejelser og
diskussioner over middagsbordet er mulig-
heden for at få udbetalt et stort skattefrit
beløb til forbrug. Det er fristende at få udbe-
talt en så stor sum penge på én gang midt i en
finanskrise, men for mange vil det også være
en rigtig dårlig forretning.

Giv dig god tid ... 
Du når det nok ...
Udbetaling sker først fra d. 2. april 
Dog senest d. 1. oktober 2012

Her er et par af årsagerne til, at vi anbefaler,
at du fortsætter med at indbetale til efterløn. 

1. Du bør overveje, om du tror på, at du
kan have et aktivt arbejdsliv frem til du er
helt op mod 70 år, som bliver pensionsalde-
ren for en person der er omkring de 40 år i
dag.

2. Tænker du i økonomisk gevinst, bør du
overveje, hvad der er bedst for dig. Forbliver
du i ordningen, sikrer du dig bl.a. ret til at
hæve en skattefri præmie. 

3. Seniorjob er en ordning for medlemmer,
der mister retten til dagpenge på et tidspunkt,

hvor de har 5 år eller mindre til, at de når
efterlønsalderen. Din kommune er forpligtet
til at et fuldtidsjob (til fuldtidsforsikrede) og
et deltidsjob (til deltidsforsikrede medlem-
mer. Løn- og arbejdsvilkår skal være over-
enskomstmæssige, eller de for tilsvarende
arbejde sædvanligt gældende. Betaler du
ikke til efterlønsordningen mister du altså
også denne sikring.

FOA råder alle til, at gå en tur i tænke-
boksen inden der siges nej til efterløn-
nen. Netop fordi der ingen fortrydelses-
ret er, når først beslutningen er taget! 
OBS: Udbetaling sker først fra d. 2. april og
senest d. 1. oktober 2012

Godt nytår
Jonna Slott
Afdelingsformand

Efterløn ... SKAL - SKAL IKKE ...

Læs artikel i FOA bladet nr. 1 januar 2012 eller klik ind på FOAs hjemmeside
www.foa.dk eller Arbejdsløshedskassernes Samvirke www.ak-samvirke.dk og
beregn de økonomiske konsekvenser af at melde sig ud af efterlønsordningen. 
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AFDELINGEN
Udbetaling af efterlønsbidraget …
Tallene er baseret på, at du har betalt uafbrudt frem til den 1. april 2012. 
Vi har indregnet skattefri betaling for det, du har indbetalt til og med den 15. maj 2011 og
en afgift på 30 % for det, du har indbetalt i perioden 16. maj 2011 til den 31. marts 2012.

Jeg har indbetalt 
uafbrudt siden ...

1. april 1999 
1. januar 2000 
1. januar 2001 
1. januar 2002 
1. januar 2003 
1. januar 2004 
1. januar 2005 
1. januar 2006 
1. januar 2007 
1. januar 2008 
1. januar 2009 
1. januar 2010 

Du kan få udbetalt ca. kr.
(fuldtidsforsikret)

65.800 
63.500
58.900
53.500
48.100
42.800
37.400
32.100
26.700
21.300
16.000
10.600

Du kan få udbetalt ca. kr. 
(deltidsforsikret)

43.900
42.300
39.300
35.700
21.100
28.500
24.900
21.400
17.800
14.200
10.600
7.100

Britt Selvaag Petersen har været i FOA i 25 år

I den anledning indbydes medlemmer, 
kollegaer og samarbejdspartnere

til reception

Fredag d. 10. februar 2012 
kl. 12.30 til kl. 15.30

i FOA, Nørregade 52. 4600 Køge

på afdelingens vegne

Jonna Slott
Formand

Invitation til Reception
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AFDELINGEN
Indkaldelse til FOA Køges afdelingsgeneralforsamling

torsdag den 29. marts 2012 kl.19.00
på Teaterbygningen, Bag Haverne, Køge 

DAGSORDEN i henhold til lovene:

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigenter
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning 2011
6. Regnskab 2011 og budget 2012            
7. Indkomne forslag  - Lovændringsforslag 
8. Valg til afdelingsbestyrelse
9. Evt.

jf. § 6, stk. 2, valg:
afdelingsformand (4år), faglig sekretær (4år),
5 bestyrelsesmedlemmer (2 år), 2 bestyrelsessuppleanter (2 år), 1 bilagskontrollant (2 år), 2
bilagskontrollantsupp. (1 år), 1 fanebærer (1 år) og fanebærersuppl. (1 år)

jf. § 6 stk.3, Forslag til valg af afdelingsformand og faglig sekretær,
- skal være afdelingen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Valg til afdelingsbestyrelsen,
- forslag til kandidater kan stilles på generalforsamlingen

Afdelingsbestyrelsen indstiller ændringsforslag til lovene for sammensætning af afdelingsbe-
styrelsen, på grund af forslag til ændret politisk struktur.
Såfremt ændringsforslaget vedtages af generalforsamlingen bortfalder nuværende bestyrel-
sessammensætning..
Valg af afdelingsformand og faglig sekretær uændret.

Afdelingsberetning, ændringsforslag til afdelingslove samt regnskab, kan afhentes 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

jf. § 5, stk. 5: Indkomne forslag skal være afdelingen skriftligt i hænde, senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Afdelingen er vært ved en let anretning kl. 18.00
Tilmelding til spisning senest d. 26. marts 2012

5
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AFDELINGEN
Hjælp kræver medlemskab

Medlemsrettigheder
Fagforeningen og tillidsrepræsentanterne oplever i stigende grad at kollegaer, som har fra-
valgt at være medlem af fagforeningen og fællesskabet melder sig ind når ”skaden” er sket.
Og så forventer, at de automatisk får hjælp fra deres tillidsrepræsentant og fagforeningen.
Men i mange tilfælde handler det om kollegaer, som tillidsrepræsentanten gentagne gange har
forsøgt at få organiseret, og det går altså ikke. Man kan jo heller ikke vente med at forsikre
sig mod brand, når først huset er brændt.
Derfor er det vigtigt for FOA Køge at understrege, at det ikke er muligt for dig at få hjælp af
din tillidsrepræsentant eller fagforeningen i eksempelvis arbejdsskadesager- eller afskedigel-
sesager, hvis du ikke er medlem af FOA Køge og var medlem på det tidspunkt, hvor du blev
arbejdsskadet eller påtænkt opsagt - også kaldet hændelsestidspunktet.
Medlemsrettighederne gælder fra den dag du har meldt dig ind, såfremt dit kontingent er
betalt.
Ovennævnte er besluttet i FOA Køges bestyrelse.
Derudover har bestyrelsen også besluttet, at:

■ Såfremt man er medlem af en anden fagforening under en hovedorganisation 
(LO/FTF/AC) på hændelsestidspunktet, så ydes der hjælp i faglige sager. 
Det forudsætter dog, at der ikke forud har været tale om vægring ved at lade sig 
overflytte til FOA Køge. Inden hjælp ydes skal der foretages overflytning.

■ Såfremt man er medlem af en anden FOA afdeling på hændelsestidspunktet,
ydes der hjælp i faglige sager samtidig med, at der sikres overflytning til FOA Køge.

ÆNDREDE FRITVALGSORDNING FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 
PR. 1. JANUAR 2012

I den nye overenskomst er reglerne for fritvalgsordningen for medarbejdere, der er fyldt 55
år, ændret pr 1. januar 2012 (se § 12 B):
I stedet for 5 feriedage har man nu ret til at vælge mellem 5 seniorfridage eller forhøjelse af
pensionsbidraget fra 12,94 % til 15,23 %, og hvis man ikke direkte vælger seniorfridagene,
vil arbejdsgiveren yde forhøjelse af pensionsbidraget. Husk at man skal vælge seniorfridage,
ellers vil arbejdsgiveren forhøje pensionsbidraget i stedet for.
Ændringen betyder også, at seniorfridage normalt ikke kan overføres fra et kalenderår til et
andet, hvilket man kunne efter den hidtidige ordning, hvor fridagene var feriefridage.
Vi er bekendt med, at nogle afdelinger har kontaktet forbundet for at få forklaring på, hvor-
for reglerne er ændret, og hvad det konkret betyder. Vi vil holde jer orienteret.  
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AFDELINGEN

Fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag 1249,00 kr.
Fuldtidsforsikret uden efterlønsbidrag 789,00 kr.
Deltidsforsikret med efterlønsbidrag 954,00 kr.
Deltidsforsikret uden efterlønsbidrag 648,00 kr.

Efterlønsmodtagere
Fuldtidsforsikret 679,00 kr.
Deltidsforsikret 546,00 kr.

Forbundsmedlemmer
Fuldtidsforsikret 336,00 kr.
Deltidsforsikret 245,00 kr.
Ansat under 15 timer 150,00 kr.

Elever
Elever (elevløn) 65,00 kr.

Kontingent 2012

Afdelingens julekurv blev vundet af
pensionist Annie Christiansen Køge
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Billeder fra FOA's julearrangement
AFDELINGEN
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Billeder fra juletræsfesten 04-12-2011
AFDELINGEN
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STORT Tillykke til 16 nyuddannede
Erhvervsserviceassistenter 

Efter et års uddannelse kan Køge kommunes 16 ansatte i 
servicekorpset kalde sig Erhvervsserviceassistenter.
Det er blevet fejret først på Slagteriskolen, hvor alle fik overrakt uddannelsesbevis efter flot
overstået eksamen, og dagen efter blev de fejret sammen med kollegaer på Teaterbygeningen
i Køge. 
I 2012 er der 16 andre kollegaer nu i gang med uddannelsen, deres stillinger er besat af
arbejdsløse i perioden.
Uddannelsesprojektet er et samarbejde mellem Køge kommune, FOA og jobcenteret Køge,
og uddannelsen tages på Slagteriskolen i Roskilde. 
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A-KASSE
Dagpengesatser 2012
Satser gældende med virkning fra den 2. januar 2012

Dagpenge:
Fuldtidsforsikret 788 kr. (ca. 17.073 kr. pr. md.)
Deltidsforsikret 525 kr. (ca. 11.374 kr. pr. md.)
Dimittend, fuldtidsforsikret 646 kr. (ca. 13.996 kr. pr. md.).
Dimittend, deltidsforsikret 431 kr. (ca. 9.338 kr. pr. md.) 

OBS! For at opnå den højeste dagpengesats på 788 kr. pr. dag, skal du som fuldtidsforsikret
have tjent mindst 20.620 kr. pr. md. i de seneste tre måneder før du blev arbejdsløs.

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage):
Hel dagpengegodtgørelse 788 kr. 
Halv dagpengegodtgørelse 394 kr. 

Befordringstilskud (satserne for ledige):
❋ Offentlig ansættelse med løntilskud: 1,14 kr. pr. km. 
❋ Vejledning og opkvalificering: 1,14 kr. pr. km. 
❋ Virksomhedspraktik: 2,07 kr. pr. km. 
❋ Selvvalgt uddannelse på erhvervsniveauet: 2,07 kr. pr. km.

Der er ikke befordringsgodtgørelse til ledige på selvvalgt uddannelse på det videregående og
det almene niveau.

Efterlønsatser 2012
Fleksibel efterløn:
Fuldtidsforsikret (91 pct. sats) 717 kr. (ca. 15.534 kr. pr. md.)  
Deltidsforsikret (91 pct. sats) 478 kr. (ca. 10.356 kr. pr. md.)
Fuldtidsforsikret (100 pct. sats) 788 kr. (ca. 17.073 kr. pr. md.)
Deltidsforsikret (100 pct. sats) 525 kr. (ca. 11.374 kr. pr. md.) 

Selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden:
Maksimal indtægt 71.375 kr. 

Skattefri præmie (én præmieportion):
Efterløn som fuldtidsforsikret 12.293 kr. 
Efterløn som deltidsforsikret 8.190 kr. 
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Januar 2012 51/11 - 03/12 22. januar 2012
Februar 2012 04/12 - 07/12 19. februar 2012
Marts 2012 08/12 - 11/12 18. marts 2012
April 2012 12/12 - 16/12 22. april 2012
Maj 2012 17/12 - 20/12 20. maj 2012
Juni 2012 21/12 - 24/12 17. juni 2012
Juli 2012 25/12 - 29/12 22. juli 2012
August 2012 30/12 - 33/12 19. august 2012
September 2012 34/12 - 38/12 23. september 2012
Oktober 2012 39/12 - 42/12 21. oktober 2012
November 2012 43/12 - 46/12 18. november 2012
December 2012 47/12 - 50/12 16. december 2012

Måned Periode(uge nr.) Ydelseskortet kan 
indsendes fra den

Udbetalingsperioder 2012
til opslagstavlen

A-KASSE
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Vi i FOA Ungdom mener der skal være
meres fokus på demokrati på arbejds-
pladserne.
Vi lever i et samfund under konstant foran-
dring, og det kræver at arbejdspladserne føl-
ger med den udvikling. Samfundet skriger
efter mere selvstændighed fra den enkelte
medarbejder, men får vi lov til at have den
selvstændighed på arbejdspladserne? Vi i
FOA Ungdom mener vi mangler tillid fra
ledelsens side til at varetage selvstændige
opgave, så som planlægning af egen arbejds-
tidsplan og medbestemmelse af hvilke
arbejdsopgaver vi skal udføre i løbet af
arbejdsdagen. Det vil give en mere gnid-
ningsfri arbejdsdag, og både leder og medar-
bejder vil kunne få en lettere hverdag. 

Demokrati er ikke kun selvstændighed, men

også retten til at ytre sig. Vi i FOA Ungdom
mener vi skal være bedre til at gøre vores
arbejdspladser mere faglige. Vi skal kunne
snakke om de konflikter der må være på
arbejdspladsen. Vi er rigtig gode til såkaldt
”skylderums snak”. Den snak skal ind på
arbejdspladsen, hvor problemerne skal løses.
Vi skal være bedre til at sige problemerne
direkte i åbent forum og på den måde få dis-
kussionerne og dermed løst de eventuelle
problemer der må være.
Demokrati er ikke kun politisk, men også det
vi gør i hverdagen. Næsten alt hvad vi fore-
tager os er demokratisk, at vi kan ytre os frit
uden at blive fyret, at vi kan have medbe-
stemmelse og ret til at være selvstændige
individer. Derfor mener vi i FOA Ungdom at
demokratiet skal udbredes mere på arbejds-
pladserne. 

FOA-UNGDOM

SENIORKUB
Generalforsamling  i seniorklubben

28. februar kl. 13.00 i Riddersalen hos FOA

Påskehyggen foregår også i Riddersalen hos FOA
28. marts kl. 13.00

Kr. 60,- pr. person
Sidste tilmelding og betaling senest 19. marts i FOA

Fokus: Demokrati på arbejdspladsen
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FOA ungdoms landsmøde 2012
FOA Ungdomslandsmøde er 16-18 marts 2012 på Hotel Quality i Middelfart.

Fællesskab eller hvad? '

På FOA Ungdoms landmøde vil du møde en masse unge FOA medlemmer,
der alle er interesseret i at kæmpe for et bedre fællesskab. Vi vil have fællesskabet i fokus
både på arbejdspladserne, men også i vores samfund.

På landsmødet sætter vi fokus på, om det er vigtigt at have fokus på fællesskabet og hvorvidt
det værd at bevare. På landsmødet vil der være en række kreative og aktivistiske workshops,
oplæg og diskussioner, som handler om værdien af fællesskab. Derudover skal vi på traditio-
nelt vis vedtage en arbejdsplan. Vi skal ligeledes stemme om et nyt Ungdoms Netværk anno
2012, bestående af 10 unge FOA medlemmer fra hele landet.

Hele landsmødet foregår i hyggelige rammer, hvor der bliver mulighed for at møde nye men-
nesker og folk, du måske allerede kender. Fredag aften vil der traditionens tro være sangsaf-
ten. For dem der ikke er til sang, vil der være spil i en hyggelig café.

Lørdag aften er der temafest. Husk udklædning, hvis du er til det. 
Du kan være med til at vælge hvilket tema det skal være i år. 
Du skal bare gå ind på FOA Ungdomsside på facebook og deltage i afstemningen.

På FOA Ungdoms landsmøde vil du også møde nogle af vores gæster: Ungdomsansvarlige
fra FOAs lokalafdelinger, unge aktive fra andre LO-forbund og nordiske venner fra søsterfor-
bund Norge og Sverige.

Landsmødet er for alle medlemmer af FOA under 31 år.
FOA betaler dit ophold, det eneste du selv skal betaler, er de sodavand eller øl du drikker om
aftenen.
I FOA ungdom overnatter vi altid 2 og 2 på værelserne, så hvis allerede nu ved, at du skal
have en veninde, kæreste eller kammerat med som du gerne vil sove sammen med, skal du
blot oplyse det ved tilmeldingen.

Tilmeld dig ved at sende en sms på 1919 med tekst FOAU, dit navn og fødselsdato, eller på
mailadressen foabureau@foa.dk. 

Senest 2 uger før landsmødet vil du modtage det endelige program for hele landsmødet, samt
oplysninger om transport m. m.

Hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte
Ungdomskonsulent Dorte Mose Pedersen på dorp@foa.dk, tlf: 46972323 eller 23723073

Vi ses på Hotel Quality i Middelfart d. 16. marts 2012. 
FOA Ungdoms Netværket. 

FOA-UNGDOM
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Arbejdet vedrørende de fremtidige
Forbrugergrupper er færdige. I november
2011 blev oplægget forelagt bestyrelserne i
PenSam Liv, PMF Pension samt sektorerne i
FOA har været inde over valgreglerne for at
beslutte, hvor mange valgkredse der skulle
være i de enkelte sektorer.

Der er 5 valgkredse der følger 5 regioner
med 34 undervalgskredse. Der er 4 sektorer
og en ledergruppe. Social og sundhed har
210.000 kunder. Dette giver max. 220
Forbrugergruppemedlemmer, der fordeles
forholdsmæssigt efter antal kunder i valg-
kredsen.

I januar udsendes brev til alle kunder vedrø-
rende opstilling/kandidatur til forbruger-
grupper.

I dette er der instruks om, hvorledes dette
skal foregå. Valget gennemføres i
januar/februar 2012. De nye Forbruger-grup-
pemedlemmer/suppleanter tiltræder pr.
1.3.2012 med første møde 21.3.2012 på
Hotel Nyborg Strand. Disse får tilsendt sær-
lig invitation.

Når alt dette er sagt, er det begyndelsen til
det nye samarbejde med nye opgaver mellem
PenSam og Forbrugergruppen, som er grund-
lagt gennem år og specielt den sidste perio-
de, hvor de nye ændringer er blevet udarbej-
det og effektueret.

Det er også starten på en ny og grundig intro-

duktion til PenSam, Pensionsreform,
Forbrugergruppen, således at alle bliver godt
rustet og parate til de nye opgaver de næste
år.

Social og sundhed er en stor gruppe. Alle der
arbejder indenfor vores sektor indbetaler til
PenSam, men ikke alle er medlemmer af
FOA, da dette ikke er nogen betingelse.

Aldersmæssigt i Forbrugergruppen er det
den ældre del, der er godt repræsenteret, men
sådan ser virkeligheden ikke ud på vores
arbejdspladser, der er rigtig mange unge
medarbejdere og gudskelov for det, for de er
vores fremtid. Mit håb og ønske er, at de
unge har lyst til, at tage udfordringen op og
repræsentere fremtiden, tage aktiv del,
komme med deres tanker, ideer, ønsker til
pensionsspørgsmål, og dermed være klar til
at tage over når de ”ældre” trækker sig tilba-
ge. Man skal huske, at det, at være en del af
Forbrugergruppen også er, at varetage de
unge/de ældres pensionsvilkår til det bedste i
samarbejde med PenSam.

PenSam har de udskrevne finansielle, løv-
mæssige rettigheder, der skal give os det
bedst mulige afkast alt efter, hvad vi vælger,
men vi er en værdifuld demokratisk samar-
bejdspartner for dem og vores kollegaer.

Rigtig godt valg til jer alle

Marianna Pedersen
Forbrugergruppeledelses repræsentant

PenSam - den nye valgperiode 
1.3.2012 - 29.2.2016




