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MANDAGSNYT
Nyt fra afdelingen

Hvilken sommer :-)
Først håber jeg, at I alle har nydt det gode vejr hen over sommeren. Man-
ge har holdt sommerferie og forhåbentlig fået ladet batterierne op. Der 
er sikkert stadig en del af jer, der stadig holder ferie, andre er ikke er star-
tet endnu, I ønskes også en god ferie med godt vejr og gode oplevelser.

Jeg har selv været en del ude i sommerlandet og talt med mange medlem-
mer omkring deres arbejde og hvad der rør sig.

Især er der mange, der lige som jeg, er forundret over hvor ringe norme-
ringer der efterhånden er rundt på vores arbejdspladser. Generelt  får vi i 
afdelingen en del henvendelser fra jer, om at mange arbejdspladser ikke 
kan fungere, uden der kommer arbejdsløse, der skal aktiveres. Det er rig-
tig godt, at der tages hånd om at få arbejdsløse ud i arbejde igen, jeg er 
sikker på, at det er det de ønsker, fremfor ikke at have job. Det er dog helt 
uacceptabelt, at de skal udføre opgaver som er sparet væk, og som burde 
udføres af medarbejdere, der er ordinære ansat. Jeg har hørt fra medlem-
mer både i- og uden arbejde, at man eksempelvis som aktivering person i 
en børnehave indgår på lige fod i det daglige arbejde. Det er selvfølgelig 
rart at udfører job, der giver mening, men det er ikke i orden, at arbejds-
pladserne ikke kan fungere uden.

En anden historie jeg har fået fortalt, var et sted hvor en ansat rejste. 
Naturligt skulle man mene, at der skulle ansættes en ny medarbejder. En 
af vores medlemmer spørger lederen, men får den besked, at der ikke skal 
ansættes en ny medarbejder, for det er der ikke penge til. Arbejdspladsen 
vil i stedet få en ekstra aktiveringsperson. Det er efter vores mening ikke 
i orden og i øvrigt giver det jo vores arbejdsløse en følelse af, at blive mis-
brugt som billig arbejdskraft. Vi syntes dette er helt uacceptabelt, og det 
gør også, at de der er ansat på normale vilkår, oplever at de bliver færre 
og færre og at de kun kan holde skindet på næsen ved, at der kommer 
aktiveringspersoner.                                                  Fortsættes næste side...

”Jeg har selv været en del ude i sommer-
landet og talt med mange medlemmer 
omkring deres arbejde og hvad der rør 
sig”
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Vi vil i efteråret i FOA NORDSJÆLLAND gøre en særlig indsat for at rette 
op på dette problem gennem dialog med vores tillidsrepræsentanter. Vi 
håber i vil være behjælpelige med denne dialog, så vi sammen kan rette 
en skarp kritisk overfor arbejdsgiverne og vores folkevalgte politikere.

Andre udfordringer vi har hørt om i sommervarmen, er frivillige som ud-
fører opgaver, som burde udføres af fast ansatte. Private firmaer der, der 
eksempelvis udfører opgaver i hjemmeplejen, uden de har en overens-
komst. Det er et kæmpe problem, og jeg kan ikke forstå kommunerne 
bare ser gennem fingene med dette, i stedet for at bruge de firmaer, som 
har overenskomst - for de findes trods alt!

Så har der været meget røre om alle de forbud, der efterhånden er på vo-
res arbejdspladser - eksempelvis totalt rygeforbud samt det nyeste suk-
kerforbud. Vi ved jo alle, at både røg og sukker er skadeligt, men måden 
det indføres på  - ved total forbud -  ja det tror jeg får en modsat virkning 
og det kan skabe et dårligt arbejdsklima. 

Hvorfor vi som fagforening går op i dette, er fordi disse forbud og regler 
jo i bund og grund kan få indflydelse på vores ansættelsesforhold.

Disse emner vil I kunne høre og deltage i de næste mandagsnyt.
Kom gerne med jeres egne oplevelser. Send Jeres indlæg enten via mail 
lli001@foa.dk eller på facebook

Rigtig god uge til jer alle.

Med venlig hilsen
Lene Lindberg


