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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Så er 2019 ved at rinde ud, og det her bliver det sidste nyhedsbrev i år.
2019 vil på alle måder blive husket som et valgår. Et valgår, med valg til Europa
Parlamentet, og et Folketingsvalg, som endte med et skift fra en blå til en rød
regering. Et skift, som vi forhåbentligt kommer til at mærke i FOA, bl.a. på, hvor
man i Regioner og Kommuner, fremover finder besparelser henne, og om der
bliver tildelt flere penge til ældre, til børn og til uddannelse.
Noget man også kommer til at mærke som FOA medlem er, at der er lønstigninger på vej. Allerede 1.
oktober 2018, steg de offentligt ansatte et nøk. Dette med baggrund i Overenskomstforhandlingerne i
2018, hvor vi var meget tæt på at komme i konflikt, og hvor de fleste nok kan huske, at der var øjne på
Forligsinstitutionen, for at se om det nu lykkedes vores forhandlere, at skabe et godt resultat og undgå
en konflikt. Henover overenskomstperioden på i alt 3 år, stiger din løn faktisk hele 6 gange. 1. okt.2019
steg du yderligere omkring 1 procent, og sidste lønstigning, på baggrund af denne overenskomst, vil
komme 1. oktober 2020.
FOA er ikke stærkere end det svageste led. Så når de næste overenskomstforhandlinger går i gang, skal
vi være endnu stærkere og stå endnu stærkere sammen. Det er vigtigt, at alle ansatte på FOA’s
overenskomst er medlem af FOA, og hermed en del af fællesskabet. Du skal som medlem af FOA være
med til at sikre, at alle kolleger på din arbejdsplads bliver en del af det fællesskab, og medlem af FOA.
Sammen er vi stærke, og sammen kan vi gøre en forskel. Spørg din kollega om vedkommende har råd til
at stå udenfor FOA. Det er ikke kun os, som er en del af FOA, og som hver måned betaler til bedre løn og
ansættelsesvilkår, som får del i overenskomstforhandlingerne. Det får vi alle sammen, uanset om vi har
et medlemskab af en FOA-afdeling. Synes du, at det rimeligt?
Her i FOA Roskilde fortsætter vi vores fokus på fastholdelse, organisering og arbejdsmiljø. Det betyder,
at vi fortsætter med at udlodde gavekort på kr. 200, -, hvis man melder en kollega ind i FOA Roskilde.
Det gør vi af den simple grund, at der kommer nye overenskomster, og hvis ikke vi er mange og stærke,
kan vi ikke regne med, at vi kan forhandle bedre løn og arbejdsvilkår hjem til vores medlemmer. Derfor
meld dig ind i FOA, og bliv en del af fællesskabet.
December måned er jo tiden med traditioner, og sådan er det også i FOA Roskilde. Vi holder som altid
Juletræsfest i Roskilde Hallerne d. 28. december. Du er velkommen til at læse meget mere om det på
vores hjemmeside.
Til gengæld afholder FOA Roskilde ikke julemærkemarch i 2019. Dette kan du også læse mere om på
vores hjemmeside, hvor vi vil anbefale, at du tilmelder dig Julemærkemarchen direkte hos
julemærkehjemmet i Roskilde.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tusind tak fordi du har valgt at være
medlem af FOA Roskilde.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Find nye medlemmer til FOA Roskilde.
Hvem vil ikke gerne modtaget et gavekort på kr. 200,-?
Nu har alle muligheden for dette.
Læs mere

Din postkasse på FOA.dk.
FOA sender sikker post til dig via Min Post.
Herfra skal du også sende beskeder og vedhæfte filer til FOA, der indeholder
personfølsomme oplysninger.
Læs mere

Årets Juletræsfest.
Kom med FOA Roskilde til årets juletræsfest d. 28. december 2019.

Læs mere
Julemærkemarchen.
I år arrangerer FOA Roskilde Ikke julemærkemarchen. Se her, hvordan du
stadig kan være med til at støtte dette gode formål.

Læs mere

Servicesektoren
Det Økologiske Spisefrikvarter.
Læs om kantinemaden på Sct. Jørgens Skolen i Roskilde og den stolte vinder
af De Økologiske Køkkenroser.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Julefrokost på Lynge Kro.
Kom med Seniorklubben til julefrokost på Lynge Kro mandag d. 2. december
2019.

Læs mere

