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LEDER
Kommuners og regioners økonomi er
under pres - der skal spares millioner og
de drastiske besparelser kan betyde en
kraftig opbremsning i udviklingen af
den borgernære velfærd og det vil
uundgåeligt give væsentlige forringel-
ser, også i årene fremover.

Den borgernære velfærd og service går nogle
hårde år i møde, hvor forringelser på nogle
områder skal betale for udgiftsstigninger på
andre områder. 

De kommunale budgetter skal være på plads
d. 15. oktober og vi ved allerede nu at bespa-
relserne betyder at der skal tages afsked med
mange kollegaer sidst på året. 

Her i afdelingen mærker vi også at den
stramme økonomi fremmer kreativiteten hos
vores ledere,
◆ vi ser at der ansættes medarbejdere uden

uddannelse frem for uddannede,
◆ vi ser at nyuddannede pædagog-

medhjælpere fyres,
◆ vi ser medarbejdere der tvinges ned i tid,
◆ Vi ser alenearbejde i belastende vagter,
◆ vi ser ved sygdom dækkes vagten ikke

af vikarer i ydertimerne
◆ vi ser at antallet af ekstraordinære an-

satte er stigende
◆ vi ser arbejdstidsplanlægning der omgås

overenskomsten
Alt sammen nogen der har konsekvenser for
arbejdsmiljøet og de ansattes faglighed.

Ud over besparelserne har kommunernes en
kæmpe rekrutteringsudfordring. FOA's
beregninger viser, at det stigende antal ældre

burde udløse en årlig personalefor-øgelse på
2,8 procent. Stigningen gennem det sidste år
har været under 1 procent. Det betyder, at
kommunerne skubber et stigende personale-
behov foran sig som en sneplov. Vælger
kommunerne at fortsætte ad denne vej, så vil
ældreplejen i løbet af få år stå med ryggen
mod muren uden mulighed for at levere de
ydelser, som borgerne visiteres til.

Det ses måske tydeligst på ældreområdet,
hvor udgifterne på grund af de demogra-
fiske ændringer skal stige med 8,5 procent i
de næste tre år, hvis den nuværende omkost-
ning pr. ældre skal fastholdes. 0-vækst på
ældreområdet vil derfor i praksis betyde
besparelser på 8,5 procent. På samme måde
ser det desværre ud på de øv-rige områder,
hvor regeringen ønsker en forstærket indsats
i de kommende år, ek-sempelvis folkeskolen.

Sparevejen ud af den økonomiske krise er
brolagt med forringelser for borgerne og
tempoopskruning for de ansatte. Det er gan-
ske enkelt uholdbart og er en tikkende
bombe under vores velfærd.

Jonna Slott
Afdelingsformand
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AFDELINGEN
En social- og sundhedsassistent fra FOA
Køge fik afslag på anerkendelse af sin
arbejdsulykke. Skaden opstod, da hun ud af
øjenkrogen ser en borger, som er ved at falde
og pr. refleks drejer overkroppen uden at få
benene med. Det gav et knæk i knæet og
medførte en korsbåndsskade.
Arbejdsskadestyrelsen afslog at anerkende
skaden som en arbejdsulykke. Det var
begrundet i, at hændelsen ikke kunne give en
belastning, som kunne give korsbåndsska-
den.
FOA Køge ankede sagen til Ankestyrelsen,
som også gav afslag på anerkendelse.
FOA stævnede herefter Ankestyrelsen og der
blev stillet spørgsmål til Retslægerådet.
Sagen blev ført af advokat Søren Kjær

Jensen fra Elmer & Partnere. FOA vandt
sagen i byretten. 
Ankestyrelsen ankede dommen og stillede
supplerende spørgsmål til Retslægerådet,
som skulle bruges Landsretten.
Retslægerådet vurderede fortsat, at kors-
båndsskaden kunne opstå som følge af hæn-
delsen. Derefter hævede Ankestyrelsen
anken.
Den anerkendte arbejdsskade behandles nu i
Arbejdsskadestyrelsen, hvor det skal vurde-
res, om der er ret til erstatning for varigt mén
og erhvervsevnetab.
Dommen kan få betydning for andre anmeld-
te arbejdsskader, som afvises begrundet med,
at hændelsen ikke kan medføre den beskrev-
ne skade.

FOA vandt sag i byretten - Ankestyrelsen hævede anke

I januar 2010 lukkede Agens, som i en perio-
de har fungeret som anden aktør i Køge kom-
mune.  
Agens varetog sagsbehandlingen i halvdelen
af sagerne fra Køge jobcenter ved aktivering,
sygedagpenge, kontanthjælp, starthjælp og
førtidspension. Den anden halvdel af sagerne
blev fortsat behandlet af jobcenter Køge. 
Køge byråd havde en ide om, at med en kom-
munal del jobcenter Køge og en privat del -
Agens (som anden aktør), ville flere personer
hurtigere komme tilbage til arbejdsmarkedet
eller i øvrigt blive afklaret hurtigere, når der
var skabt en konkurrence. 
Det endte med en konkurs og en beslutning i
Køge byråd om, at alle borgere igen skulle
tilbage til Jobcenter Køge. 
Det betyder, at sagsbehandlingen af igang-

værende sager igen er hos Jobcenter Køge.

Ændringerne har medført pres på jobcentret
og sagsbehandlerne.  Men især har det påvir-
ket de borgere, som blev ramt af lukningen
og ændringerne i den forbindelse. 
Det betyder også, at en del af FOA Køges
medlemmer, som var tilknyttet Agens blev
ramt.  Medlemmer som har afventet opfølg-
ning i deres sager for at få afklaret, hvad der
skal ske, må væbne sig med tålmodighed.
Nogle har oplevet et eller flere sagsbehand-
lerskift og ventetid ved henvendelser. Det er
et stort pres, når man i forvejen er på syge-
dagpenge eller kontanthjælp og fremtiden er
usikker i forhold til helbred og forsørgelses-
grundlag.
Jobcenter Køge har nu indført telefontid, så
sagsbehandlerne er at træffe mellem kl. 9.00
og 10.00.  

Agens gik konkurs - Jobcenter Køge har overtaget sagsbehandlingen

FOA anbefaler, at såfremt du er sygemeldt og ikke hører fra Køge jobcenter som forventet,
må du rette henvendelse, så du får kontakt til din sagsbehandler,

så det sikres, at der følges op i din sag.
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Som beskrevet i anden artikel i bladet, er
Agens (anden aktør i Køge kommune) nu
lukket. 
Mens Agens fungerede har virksomheden
ifølge aftale med Køge kommune truffet
afgørelser i sager om stop af sygedagpenge
frem til januar 2010. 
FOA rettede i 2008, da Agens startede skrift-
lig henvendelse til formand for arbejdsmar-
keds- og integrationsudvalget, socialdirektø-
ren samt jobcenterchefen, da vi vurderede, at
det var ulovligt at Agens traf afgørelser i
sager om sygedagpenge. Dette blev afvist og
en ulovlig praksis fik desværre lov at fortsæt-
te mens Agens eksisterede. 
Nogle af sagerne om stop af sygedagpenge
blev anket til Beskæftigelsesankenævnet.
Beskæftigelsesankenævnet afviste at
behandle sagerne med henvisning til, at
Agens ikke havde bemyndigelse til at træffe
afgørelser om ophør af sygedagpenge.  Da
Agens er anden aktør er der ikke i lovgivnin-
gen grundlag for, at de må træffe afgørelser.
Det betød, at jobcenter Køge skulle træffe
afgørelse i sagerne. Jobcenter Køge valgte at
anke nogle af afgørelserne fra Beskæf-
tigelsesankenævnet til Ankestyrelsen for at
få en principiel afgørelse om, hvorvidt det
var ulovligt, at Agens traf afgørelser om stop
af sygedagpenge. Imens har de øvrige sager
afvente en ny behandling. Det betyder at
mange borgere i månedsvis har afventet nye
afgørelse eller revurdering af deres ankesa-
ger.

Efterfølgende har Arbejdsmarkedsstyrelsen
udsendt en skrivelse til alle kommuner om,
hvordan de skal handle i forhold til de sager,
der er afgjort af anden aktør. 
Det betyder, at jobcenter Køge skal genopta-
ge alle sager, hvor Agens har truffet afgørel-
se om stop af sygedagpenge.
Jobcenter Køge skal informerer om, at sagen
er genoptaget, så der kan træffes en afgørel-
se i henhold til loven. Der skal foretages
partshøring. Det vil sige, at man inden der
træffes endelig afgørelse, får mulighed for at
se sagens akter og komme med bemærknin-
ger. Når der er truffet afgørelse, vil det være
muligt at anke sagen, hvis man er uenig.
Selvom Jobcenter Køge skal træffe en ny
afgørelse, er det ikke ensbetydende med at
sygedagpengene genoptages frem til at der
træffes ny afgørelse.
Hvis Jobcenter Køge er enig i den tidligere
afgørelse fra Agens, vil sygedagpengene
fortsat ophøre fra den dato, der tidligere var
besluttet af Agens. Det vil sige fra den dag,
hvor der ikke længere er ret til sygedagpenge
i henhold til loven.
Hvis Jobcenter Køge er uenig i afgørelsen,
skal der træffes afgørelse om, hvornår syge-
dagpengene så skal ophøre.

Agens havde ikke ret til at træffe afgørelser om stop af sygedagpenge

Ankestyrelsen har afgjort,
at det er ulovligt, at 
anden aktør træffer 
afgørelse om stop af 

sygedagpenge.

Såfremt du har været 
tilknyttet Agens og dine
sygedagpenge er blevet

stoppet af Agens, vil din sag
således blive behandlet

igen.
Er du i tvivl om, hvorvidt
afgørelsen er korrekt og
hvorvidt den bør ankes,
er du velkommen til at 

kontakte FOA.
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TR/SR INFORMATION

Kroopholdet blev
vundet af:
Christina Mogensen, fra
Lerbæk Torv, som her
får overrakt gavekortet
af Pia Røn Larsen.

3 x 2 flasker vin
blev vundet af:
Charlotte Larsen,
Dagplejer i Solrød
Lissi Høst, Sosuass. på
Køge Sygehus
Birgit Jensen,
Sosuhjælper i Køge
Kommune  

Vindere fra Arbejdspladsbesøgne i uge 18

For alle Arbejdsmiljørepræsentanter (SR)

Nye regler fra 1. oktober 2010
Læs mere på WWW.foa.dk/koege 
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KURSUS NYT EFTERÅR 2010
Der stadig ledige pladser på kurset i arbejdstidsaftalen 
på SOSU området og Kost - og Service området 
den 1. - 3. februar 2011.

Kurset afholdes i FOA Køge (besøg din lokale afdeling) hver dag fra 8.00 - 16.00. 
Vi servere vanen tro både morgen kaffe med bød samt frokost. 
Ved tilmelding oplys FIUNR. 2425-11-00-04 samt cpr. nr.
Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter.

Husk Mini FOA på LO skolen 
den 21. - 20. januar 2011.
FIU Nr. 2414-11-03-01

Den årlige regionale Arbejdsmiljørepræsentant konference 
på Tune Kursus Center 
den 29. - 30. november 2010. 

Hovedoverskrifter:
- Nye Arbejdsmiljø regler
- Nyt fra forbundet
- Elektronisk arbejdsskade anmeldelser
Sikkerhedsrepræsentanten bliver til arbejdsmiljørepræsentant
Pr. 1. oktober 2010, ændres loven om arbejdsmiljø, herunder en række navneændringer.
Navneændringen symboliserer udviklingen - sikkerhedsarbejdet handler ikke længere i så høj
grad om sikkerhedshjelme og sikkerhedssko, men om alle aspekter af vores arbejdsmiljø - de
fysiske såvel som de psyko-sociale. Derfor:
· Sikkerhedsorganisationen bliver til arbejdsmiljøorganisationen
· Sikkerhedsgruppe bliver til arbejdsmiljøgruppe
· Sikkerhedsudvalget bliver til arbejdsmiljøudvalget
· Sikkerhedsrepræsentanten bliver til arbejdsmiljørepræsentant

Den 13. - 14. oktober 2010 
i Den Hvide BY i effektivmødeledelse 
Indeholder blandt andet:

'Deltageren kan lede møder som afholdes på det operationelle niveau. 
Kurset omhandler blandt andet:
- Fastlæggelse af mødets formål og indhold 
- Anvendelse af motivations- og kommunikationsteknikker på et grundlæggende niveau
- At mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

Kurset lader engagement og involvering af mødedeltageren være omdrejningspunktet; og udfor-
drer dig som kursist på metode, mødeledelsesstil og overbevisning.
Efter kurset vil du have konkrete modeller, teknikker og metoder til at opbygge en effektiv møde-
kultur i organisationen.

Sæt x i kalenderen nu - det er et tilbud der bliver rift om.
FIU Nr. 2414-10-03-04 & cpr. nr. ved tilmelding
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EDB
Alle kurser kan etableres som dag,

eftermiddag og aftenkurser ved min. 14
deltagere i FOA Køge.

FOA KØGE 
I SAMARBEJDE MED 

KØGE HANDELSSKOLE

DATA STUEN

Ring eller mail efter ansøgningsskema og for nærmere oplysninger hos Eva
tlf. 46 97 16 00, E-mail: koege@foa.dk

Kurserne foregår på Handelsskolen
Kurserne afvikles hele året på nær 

uge  8 og 42.

Alle kurser er om dagen 
fra  ca. kl. 8.15 - 15.15

Gratis for ledige,
men kontakt din A-kasse inden tilme-
ding. 
A-kassen godkender deltagelse,
hvorefter Jobcenter underskriver og
stempler optagelsesblanket. 
(Udlevers på Køge Handelsskole eller i
FOA Køge)   

Hvem kan deltage - Alle kan deltage.
Hvis du er fyldt 20 år og din
uddannelse ikke overstiger en
erhvervsuddannelse eller et niveau,
der kan sidestilles hermed.

Du har også mulighed for at søge
VEU-godtgørelse, som svarer
til højeste dagpengesats.  

JULETRÆSFEST
For afdelingens medlemmer med familie

Søndag den 5. december 2010
fra kl. 14.00 - 17.00

på Teaterbygningen
Billetter kan købes i afdelingen fra 1. november til den 26. november 2010

(eller så længe der er billetter) 
til en pris af 

kr. 50 for voksne og kr. 25 for børn

læs mere på www.foa.dk/koege 
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SENIORKLUBBEN

Efterårshygge torsdag 28. oktober 2010
Efterårsarrangementet, der holdes i Riddersalen hos FOA

Nørregade 52 kl. 13.00, vil i år være noget nyt…
Det vil være hygge med musikalsk underholdning.

Efter underholdningen, vil vi være vært ved en let anretning.
Pris kr. 60.00

Max. 30 personer
Tilmelding samt betaling senest d. 20. oktober

Julehygge torsdag 18. november 2010

Julehyggen foregår i Riddersalen Kl. 13.00.
hos FOA, Nørregade 52 

Dette arrangement er gratis, medbring blot en pakke til kr. 30.00.
Tilmeldingsfrist 8. november 2010 i afdelingen.

Julefrokost torsdag 9. december 2010

Julefrokosten afholdes i Riddersalen hos FOA kl. 13.00
Pris kr. 200.00 incl. drikkevarer - max. 35 personer.
Tilmeldingsfrist samt betaling 29. november 2010
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A-KASSEN
Lidt fakta om ledighed
Det kan være noget svært at følge med - især når meldingerne går 
både den ene og den anden vej, jeg tænker naturligvis på alle de 
meddelelser der kommer om,
at NU er kurven knækket
at NU falder ledigheden
at NU stiger den igen
at NU stiger beskæftigelsen.
Det skyldes, som tidligere skrevet, at det ændrer sig hele tiden og at de såkaldte eksperter taler
om forskellige ting.

Beskæftigelsestallet stiger og har gjort det siden februar hører man f.eks fra arbejdsgiverfor-
eningerne - ja det er rigtigt - det begreb er nemlig et udtryk for hvor mange der mister et job
og hvor mange der får et job i den periode man måler på. Det er jo godt nok, desværre siger
det ikke en dyt om hvor mange der er arbejdsløse. Derfor er det et tal specielt borgerlige øko-
nomer er glade for at slynge om sig.
Antallet er ledige er faldet i juli hører man også, ja det er også helt rigtigt, der er nemlig en hel
masse på ferie og man medtager ikke aktiverede i ledighedstallet, samtidig er der mange der
kommer i arbejde men der er også mange der bliver opsagt, men rigtigt mange af dem der
opsiges i sommerperioden, starter med ferie, så lad os se tallene for august inden vi jubler helt
vildt.
Det er også nødvendigt at holde tungen lige i munden når man ser på faldet. Lad os se på de
lokale tal 
I FOA Køge var antallet af ledige i juli 106 personer, i juni var det 113, så ja ledigheden er
faldet. Meeeeeeeeen man kunne jo også vælge at se på ledighedtallet i juli 2009, der var der
75 ledige - er ledigheden så steget eller faldet - jeg tror man skal være Inger Støyberg for at
påstå at den er faldet.
I hele FOAs akasse var der i juli 2009 3246 ledige, i juli 2010 5114 - det er altså ikke et fald!

Beregning af dagpengesats
Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 23. august meddelt, at de alligevel ikke vil ændre
beregningen af dagpengesatsen fra 3 måneder til et år - Fr. Støyberg udtaler i den forbindel-
se at regeringen ”med de to elementer i dagpengereformen der er vedtaget, opnået de ønske-
de budgetforbedringer” Mon ikke sandheden om det er lidt mere nuanceret:

1. De havde selv beregnet at spare 20 millioner i 2013 på dette kunstgreb 
- det er så lidt penge at det er ligegyldigt, forslaget var kun lavet for at genere

2. De trænger til lidt medgang for tiden,
de vil gerne kunne sige at de gør noget godt for de ledige

3. Det er komplet umuligt for nogen at gennemskue hvad den ændring der blev vedtaget 
i juli har af effekt halvanden måned efter - ren politik

4. Det er næsten umuligt teknisk at gennemføre fordi det e-indkomstregister de har lovet 
at lave, nok ligger i den samme afdeling som andre af de store IT succeser som f.eks 
digital tinglysning og arbejdsmarkedsportalen.
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Men lige meget hvad er det da altid godt når nogen kommer på bedre tanker, så tak for det.

6-ugers selvvalgt uddannelse
Ledige har som udgangspunkt ret til 6 ugers uddannelse efter eget valg i den første del af
ledighedsperioden. FOAs medlemmer benytter ikke den mulighed ret meget. Det er synd for
der er faktisk rigtigt mange muligheder. Både Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole og
flere andre har faste tilbud og som noget helt nyt starter SOSU skolen i Greve i oktober for-
løb specielt designet til ledige pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Kontakt a-kassen eller den enkelte kursusudbyder hvis du vil vide mere

Erik Damgaard        
A-kasseleder

Orienteringsmøde om efterløn
FOA-Køge inviterer medlemmerne til orienteringsmøde om efterløn.

Hvis du er fyldt 58 år og betaler til efterlønsordningen, så er der en mulighed for at komme
til møde i afdelingen, hvor vores A-kasseleder Erik Damgaard vil gennemgå reglerne for

◆ Efterlønsbevis
◆ Overgang til efterløn
◆ Udskydelse af efterløn
◆ Pensionsmodregning
◆ Arbejde og efterløn
◆ Økonomi i efterlønsperioden
◆ Skattefri præmie

Der plejer at være efterspørgsel på disse møde og vi har også tradition for at man kan med-
bringe en ledsager.

MANDAG d. 15. november 2010 
samt

TIRSDAG d. 7. december

i FOA, Nørregade 52

Mødet starter mødet kl 17, hvor afdelingen serverer en sandwich og afhængig af spørgely-
sten, skal man regne med at møde varer ca. 2 timer

Tilmelding er absolut nødvendig på telefon 46 97 16 00
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Invitation
Vi vil hermed gerne invitere  jer til en hyggelig indkøbsaften hos 
Bog & ide Torvegade 10 og Kop & Kande Rønnedevej 8 i Faxe.
Onsdag den 24. november og mandag den 29. november 2010 
Der vil være mulighed for at handle i begge butikker fra kl. 18.00 
til 21.00.
I er meget velkomme til at tage en gæst med, pr. deltager.
Husk at hos Kop & Kande er der et stort udvalg af legetøj.
Julen nærmer sig hastigt og det er en travl tid, hvor det kan være
svært at nå det hele,
Og derfor tilbyder vi jer denne aften. 
Der vil være mulighed for at handle til både arbejde og privat og vi
vil disse aftener
(kun disse aftener) tilbyde jer RABAT:

-20% på alt 
Vel mødt.
Tilmelding ved Birthe Jepsen på tlf. 20717443 
eller mail birthejepsen@mail.dk 
(husk navn, tlf.nr., hvor mange der kommer og hvilke dag).
Sidste frist for tilmelding mandag den 22. november 2010

Med venlig hilsen
Bog & Ide  Charlotte og Jesper 
Kop & Kande Anita og Natasja
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SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOR
Hetz mod hjemmeplejen …
Sommeren har været varm - til tider hed ikke mindst blev det hedt for FOA og ”hjemmehjæl-
perne”, som igen blev forsidestof på TV og aviserne med en negativ historie.. 

TV 2 sendte nogle indslag, med afsløringer om svigt i hjemmeplejen i København, som nu
viser sig, ikke være helt sandfærdig. Det ser ud som om TV 2 har udnyttet en kraftig konflikt
mellem nogle medarbejdergrupper samt dårlig ledelse. FOA har anmeldt TV 2 til pressenæv-
net, da det er FOAs opfattelse at deres presseetik i disse indslag ikke er acceptabel for de
uskyldigt implicerede. TV 2 har manipoleret med befolkningen. 
Forbundsformand Dennis Kristensen og sektorformand Karen Stæhr var hurtigt i pressen og
på TV. Meldte ud at det ikke er acceptabelt at borgerne ikke får de ydelser de skal have, og
det skal der handles på!
En undersøgelse blev sat i gang af Københavns Kommune og FOA har hjulpet deres medlem-
mer, som er blevet misbrugt af pressen/TV2. 
Ligeledes indkaldte Karen til sektorformandsmøde i social og sundhedssektoren den 9.
august, Et leder træf for alle FOA ledere samt et TR topmøde den 30. august hvor kvalitet og
faglighed er dagsordenen.

Efterfølgende er spørgsmålet, om det er OK at beskylde alle medarbejdere i ældreplejen for
at snyde, når en enkelt eller to medarbejder ikke viser sig ansvarlig. Vi ved at inden for alle
brancher og hvor der mennesker, kan der være brodne kar, - det være sig ministre, lokalpoli-
tikere, fagforeninger, embedsmænd, ledere, medarbejdere, der udnytter til egen fordel. Og det
skal stoppes!

Det er ikke i orden at køre hetz på alle ansatte. Det synes som, at når det er inden for social
- og sundhedssektoren, så er det alle social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassi-
stenter over hele landet, der står for skud i pressen, eller enkelte politikere, som gerne vil pro-
movere sig ved at blive set og hørt på TV.

I Køge Solrød og Stevns kommuner har politikere og ældrechefer bakket op omkring deres
medarbejdere i hjemmeplejen. De har tillid til at deres medarbejdere er faglige og ansvarlige,
og der er ikke meldt ud om øget kontrol. I nogle kommuner har borgmestrene meldt ud til
deres borgere at de ansatte i hjemmeplejen passer deres job og skal behandles ordentlig af
både brugere og borgerne.

På sektorformandsmødet, som jeg som næstformand deltog i, grundet formandens ferie, blev
der meldt ud, at der i nogle kommuner havde været grove tilråb og lignende fra borgere efter
ansatte i hjemmeplejen. 

Derimod kom Dansk folkeparti igen med en hurtig udmelding om at der skal mere kontrol.
Et kontrolkorps der 6 gange årligt skal kontrollere, om den enkelte borger får den tid de er
visiteret til. Dette forslag koster penge, som igen vil blive taget fra tiden til den ældre, da der

Fortsættes næste side
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jo nok ikke følger penge med. Jeg kan blive nervøs for at kravet fra Dansk folkeparti er med
ved finanslovsforhandlingerne. Det vil sige vi igen kan få mere bureaukrati og administration
i hjemmeplejen.

Jeg tror på, at i de kommuner, hvor der er synlig ledelse og hvor der fokuseres på kvalitet, og
hvor der sikres at medarbejderen har ansvar, samt får lov at bruge deres faglighed, vil borger-
ne få den bedste service frem for mere kontrol. 

Hver dag udfører vi som medarbejdere i hjemmeplejen fagligt kvalificeret arbejde. Alligevel
tror jeg også, at det er vigtigt løbende at drøfte kvalitet - faglighed - etik - moral og værdier
på alle arbejdspladser.  

FOA er ved at udvikle en værktøjskasse, som kan bruges til dialog på arbejdspladserne.
Værktøjskassen vil blive præsenteret og færdig udviklet på TR topmødet den 30. august. 

Mit håb er, trods en kedelig sag for de implicerede i København, at vi kan få love til at udfø-
re vores arbejde, at der i befolkningen igen vil være den respekt for os og vores arbejde, som
vi så under strejkerne.

Vi vil i social og sundhedssektoren være jer behjælpelige med at få dialog værktøjskassen om
faglighed og kvalitet fra FOA ud på de enkelte arbejdspladser.

Margrethe Joost
Social og sektorbestyrelsen næstformand 

Fortsat

indkalder til:
Fælles sektorårsmøde

23. november 2010 kl. 18.00 - ca. 21.30 
på Teaterbygningen i Køge.

Af hensyn til spisningen er tilmelding til
generalforsamlingen nødvendig 

på tlf. 46 97 16 00 
senest d. 15. november 2010.

Dagsorden:
Kl. 18.00 Indskrivning og Spisning

Festligt indslag
Kl. 20.00 Individuelle sektorårsmøder
Kl. 21.30 Tak for i aften i sektorerne

Sektorernes årsberetninger og dagsordener
vil ligge til afhentning i afdelingen fra 

d. 8. november 2010.

Forslag der ønskes behandlet skal skriftligt
være sektorerne i hænde senest

d. 8. november 2010

Pædagogisk-, Teknik og Service-, Kost og Service- 
og Social og Sundheds sektoren
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Du kan finde vores nye fælles kursu-
sprogram www.sosugreve.dk under
“Kurser”.
- samt på www.foa.dk/koege 

De fleste AMU-kurser er gratis, og der kan
søges løntabsgodtgørelse.

Har du spørgsmål,
er du velkommen til at ringe til 
kursusafdelingen på tlf. 43 97 23 07.

Foto fra Bocenter Lindegården

AMU-kurser efterår 2010

Nysgerrigheden og interessen blev vakt
Fællestillidsrepræsentant Rose Ludvigsen fra Sygehus
Vendsyssel var ikke i tvivl om, at pensionsrådgivning
på stedet ville være populært. "Jeg hørte om mulighe-
den for at få PenSam's kunderådgivere ud på arbejds-
pladsen og syntes straks, det var en god idé. Mange
af mine kolleger havde nemlig slet ikke det fulde over-
blik over de muligheder og valg, de har igennem
PenSam".
PenSam's regionskontor i Aalborg fik lavet opslag til
introduktionsmøder på Sygehus Vendsyssel og lagde
vejen forbi Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn
Sygehus.
"Vi har oplevet god tilstrømning. Selv i ferierne har folk
lagt vejen forbi for at få styr på deres pension", siger
Rose Ludvigsen.

Personlig, konkret og aktuel rådgivning
"Det er PenSam's klare mål at øge kundernes
opmærksomhed på deres pension. Derfor ønsker vi at
gøre det nemt for vores kunder at få en personlig,
konkret og aktuel pensionsrådgivning", siger Charlotte
Stokkebye, direktør for kundeområdet i PenSam.
"Det har da heller ikke været et problem for de ansat-
te at komme til pensionstjek. Nogle har fået lov til at gå
i arbejdstiden, hvis der var tid. Men langt de fleste er
faktisk kommet i deres fritid", siger Rose Ludvigsen.
"Jeg har løbende mødt mange tilfredse medlemmer,
der har fået styr på deres pension. Og rådgivningen
har oversteget deres forventninger. Samtidig er det
gået op for mig, at mange ikke ville have fået taget sig
sammen til at tale om pension, hvis ikke det var fore-
gået på arbejdspladsen", slutter Rose Ludvigsen

De ansatte på de nordjyske sygehuse har i snart to år kunnet
få rådgivning om deres PenSam pension, når de er på arbejde.
Mange benytter sig af tilbuddet og har fået bedre overblik over
deres muligheder og valg.

Succes med pensionsrådgivning
på arbejdspladsen

Kursusafdelingerne på SOSU-Uddannelser Greve, SOSU Næstved, SOSU Nykøbing F. og
Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland er gået sammen, og har dannet et kursuscenter. Vi er
at finde på de samme adresser, som I kender, dvs. at kurser stadig afholdes på skoler i jeres
nærområde.

Har du styr på din pension?
Ønsker du eller dine kolleger pensionsrådgivning på arbejdspladsen, så kontakt PenSam på 44 39 33 31
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