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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

 
 
 

 
Kære medlemmer.  

  

Kæmpestort tillykke med jeres nye overenskomst, som blev stemt igennem med et stort flertal, og en 
stemmeprocent der denne gang var helt oppe på 95,1%. 
 

Overenskomsterne træder nu i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2018. Her reguleres 
lønningerne med 1,1% for alle. Den samlede ramme er opgjort til 8,1% over de næste 3 år, men for 
FOA’s medlemsgrupper er den i virkeligheden lidt størrere. Vi får en relativ stor del af de særlige puljer, 
der også er afsat ved forhandlingerne. 
 

Den særlige rekrutteringspulje på over ½ milliard kroner vil gøre gavn i social- og sundhedssektoren, og 
især hos social- og sundhedsassistenterne. 
Ligelønspuljen vil tilgodese de traditionelle kvindefag – det er i pædagogisk sektor, men også hos fx 
social- og sundhedshjælperne. 
 

Lavtlønspuljen vil tilgodese medlemmer på løntrin 11-19. Det vil give en ekstra lille lønforhøjelse til 
medlemmer bredt set, bl.a. i kost- og servicesektoren, teknik- og servicesektoren og i pædagogisk 
sektor. 
Det er et virkelig godt resultat, som vi kan være meget tilfredse med. Det er desværre ikke alle der 
bidrager til disse forbedringer på løn- og arbejdsvilkår, men alle får dog trods alt glæde af dem. 
 

Derfor en opfordring til dig: hvis du har kolleger på din arbejdsplads som er medlem i Kristelig Fagbe-
vægelse eller Det Faglige Hus, så giv dem et venskabeligt klap på skulderen og sig:” Skulle du nu ikke 
give en øl, eller en kop kaffe efter arbejdstid, for nu har jeg sørget for eller betalt for, at du også får 
mere i løn, og kan få glæde af gode løn- og arbejdsforhold de næste 3 år”. 
Det burde vel være ret og rimeligt set i forhold til, at de kolleger der altså ikke bidrager til noget som 
helst af det, der er brugt så meget tid og så mange kræfter på at få igennem. Og alligevel også nyder de 
godt af det de næste 3 år.  
 

Alle bruger fagforeningerne hver dag. Når vi får løn, pension, holder ferie, har barselsorlov, holder 
omsorgsdage, holder barn syg m.m. Denne gang har vi forhandlet en lønstigning hjem, der gør at alle 
har råd til at blive medlem og være en del af fællesskabet, og betale kontingent.  
 

I forbindelse med urafstemningen havde vi i FOA Roskilde en konkurrence. Vinderen blev Charlotte 
Jensen, som har vundet en uges ophold i et af vores feriehuse. Tillykke til Charlotte. 
 

Sidst med ikke mindst, ønsker FOA Roskilde jer alle en rigtig god sommer. 
 
På afdelingens vegne 

Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 
 
 
 



 
Billige billetter til BonBon Land 
Som medlem af FOA Roskildes faglige afdeling kan du købe billet til kr. 130,-  
Billetter kan kun købes ved personlig henvendelse i FOA Roskildes reception, 
og kan kun betales kontant.   
 
Læs mere 

 
 

Zoo by night 
Tag med på aften-rundvisning i Zoologisk Have, og vær med til at lægge 
dyrene i seng.  
Tag hele familien med. 
 
Læs mere 

 
 

Rabat til Cirkus Arena 
Medlemmer af FOA Roskildes faglige afdeling kan få rabat til årets 
forestillinger i Roskilde og Greve. 
 
 
Læs mere 

 
 
 
 

 
Medlemsmøde i Pædagogisk sektor 
PenSam kommer og fortæller om din pension.  
 
 
 

Læs mere 
 

 

 
Af formand Grethe Hansen 

 

Ferietur til Hartzen 
Fra den 17. – 21. juni 2018. 
 
 

 
Læs mere 
 

 
 

Ferietur til Tjekkiet 
Fra den 26. – 30. august 2018.  
 
 
 

Læs mere 
 

Seniorklubben 

Pædagogisk sektor  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/0416-billetter-til-bonbonland
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/0626-zoo-by-night
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/0611-cirkus-rabat
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/1002-din-pension-pensam
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/seniorklub/aktiviteter-for-seniorer/0617-tur-til-harzen
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/seniorklub/aktiviteter-for-seniorer/0826-tur-til-bohmen

