
Pressemeddelelse: 

”Den internationale finanskrise, et stærkt forringet 

dagpengesystem og Krifa’s angreb på Den Danske Model er 

alvorlige trusler mod det danske velfærdssamfund”, sagde 

afdelingsformand Ulla Gram på FOA Silkeborg-Skanderborgs 

generalforsamling torsdag aften. 

 

”Regerings A-KUT pakke er ikke nok til at undgå, at FOA medlemmer falder ud af 

dagpengesystemet. Regeringen og kommunerne må til lommerne, hvis det skal lykkes 

at undgå at vores udfaldstruede medlemmer mister forsørgelsesgrundlaget, sagde 

afdelingsformand Ulla Gram. Torsdag aften var ca. 70 medlemmer af FOA 

Silkeborg-Skanderborg samlet til generalforsamling i Medborgerhuset i Silkeborg. 

Aftenen store samtale emne var den ulykkelige situation, at i alt 87 medlemmer er 

truet af at miste dagpengeretten i første halvår 2013.  

De 13 er borgere fra Skanderborg, mens hele 74 er borgere fra Silkeborg. Mange 

blev ledige i forbindelse med den store fyringsrunde i Silkeborg i 2010, og til januar 

har de netop været ledige i to år, som er den nuværende dagpengeperiode, sagde Ulla 

Gram.  

Hun understregede, at både regering og kommuner må investere i de ledige, hvis det 

skal lykkes at hjælpe de ledige– og det skal det, understreger FOA formanden, der 

ellers forudser helt urimelige økonomiske kriser for helt almindelige familier, der 

ikke har gjort noget forkert. 



Der skal skabes flere arbejdspladser, f. eks. gennem jobrotation med jobgaranti, der 

skal skabes flere voksenelevpladser forbeholdt de udfaldstruede og der skal skabes en 

kultur med ”længst ledig – først i arbejde”, når dagpengeperioden er så kort. 

Generalforsamlingen drøftede også de generelle besparelser og ”effektiviseringer” 

der fortsat vælter ind over de offentlige ansatte, hvor der bliver færre og færre ansatte 

til at løfte stadig større og mere komplekse opgaver – det er ikke længere ordentlige 

arbejdsvilkår man tilbyder i kommuner og regioner, sagde Ulla Gram. 

Der blev også drøftet krav til OK 2013, og her bliver tryghed og reallønssikring for 

de lavestlønnede prioriteret højest.  

Endelig behandlede generalforsamlingen lovforslag som betyder at 

generalforsamlingsperioden fremover bliver to årig, og som en konsekvens af dette 

bliver alle valgperioder efter en indkøringsperiode fireårige. 
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