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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Så er sommeren kommet, og vi starter med en god nyhed.
Folketinget har vedtaget en lov, som afskaffer modregning i ydelser for
senior og folkepensionister, hvis deres ægtefælde eller samlever er i
arbejde.
Når kalenderen siger 1. januar 2023 er det slut med modregning. Dét vil få stor betydning
for den enkelte og for arbejdsmarkedet.
FOA har i mange år arbejdet for at ændre loven, da den har været helt skæv.
Aftalen, som i første omgang var lavet for ansatte i sundhedsvæsnet og i ældreplejen
under covid-19, er nu gældende for alle.
Ny struktur i FOA. Noget af det der arbejdes med frem mod kongressen i 2023, er FOA´s
struktur. Det er ingen hemmelighed, at FOA og FOA’s A-kasse bruger mange ressourcer
på administration, for at sikre den medlemsdemokratiske indflydelse. Men nye tider giver
også nye muligheder, og kongressen i 2019 besluttede at igangsætte en proces, der skal
modernisere strukturen i FOA. Første skridt er en omstrukturering af FOA’s A-kasse, som
allerede den 14. juni i år skal tage stilling til, om arbejdet skal igangsættes for at kunne
effektueres pr. 1. januar 2024.
Jeg ved, at jeres hverdag er præget af stor travlhed med masser af nye tiltag og ofte
mangel på kolleger. For at kunne styrke arbejdsfællesskabet, er det vigtigt, at alle er
medlem af en OK fagforening, så vi i fællesskab og sammen kan skabe gode løsninger.
Kontakt derfor altid den lokale tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant hvis du
oplever problemer på din arbejdsplads, eller har spørgsmål til dine arbejdsforhold eller
løn. De bliver hele tiden uddannet til at kunne bistå dig i dit arbejdsliv, og det er blandt
andet dét en del af dit kontingent bliver brugt til.
Afslutningsvis vil jeg ønsker jer og jeres familie en rigtig god sommer, lad os håbe på
rigtigt sommervejr med solskin og blå himmel.
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
Billetter til BonBon-Land.
BonBon-Land er åben. Se her hvordan du igen i år kan købe billige billetter.

Læs mere

Pædagogisk sektor
Sommerhilsen 2022.

Læs mere her

