Pressemeddelelse:

Struktur ændringer på daginstitutionsområdet var et af temaerne på
generalforsamlingen i pædagogisk sektor i FOA Silkeborg-Skanderborg
den 24. oktober. 70 medlemmer havde fundet vej til generalforsamlingen,
der blev afholdt i Landsbyen Sølunds festsal.
”I både Skanderborg og Silkeborg kommune har der i årets løb været arbejdet med
at finde en ny struktur på daginstitutionsområdet. Det har været en lang proces. For
pædagogmedhjælperne og deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har det
været en periode der, har været præget af nogen usikkerhed”, fortalte
sektorfromand Jytte Flyvbjerg Kristiansen i beretningen.

”I den nye struktur bliver der én fælles leder for flere institutioner/huse i et
område. Det har givet anledning til drøftelser om nærved ledelse.
Samtidig er der også en del usikkerhed for arbejdsvilkårene for tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanterne” fortsatte Jytte Flyvbjerg Kristiansen.
”I dagplejen er både stramme budgetter og faldende børnetal det, der har optaget
medarbejderne. Budgetterne er skåret – hvilket blandt andet betyder færre kurser
og uddannelses muligheder for de ansatte. I begge kommuner er der blevet
afskediget personale på den baggrund”. Fortæller Jytte Flyvbjerg Kristiansen, der
fortsætter:

”Gruppen af omsorgsmedhjælpere går heller ikke ram forbi. Området er også ramt af
de stramme økonomiske rammer. Vi får flere opsigelser ind end ansættelsesbreve –
og en del af dem er ofte tidsbegrænset.
Fagområdet er præget af mange timelønnede – vikarer og midlertidige stillinger.
”Meget er i de sidste år udråbt til syndebukke for den trængte økonomi:

ældrebyrden – for stor offentlig sektor – psykiske og fysiske handikappede er
udgiftstunge – efterlønnen – sygemeldte - ja, der er snart ingen, der går ram forbi,
når den trængte økonomi er i søgelyset” sagde Jytte Flyvbjerg Kristiansen.
”En af sektorens FTR sagde for nylig, at det er lige før, man er helt flov over at være
offentlig ansat – vi bliver jo udråbt, som de helt store syndere…….
MEN ansvaret for kommunernes stramme økonomi skal placeres et andet sted, nemlig
hos den regering der har presset kommunale budgetter i bund – og hos KL, der passivt
har accepteret de snævre økonomiske rammer” fortsatte Jytte Flyvbjerg
Kristiansen.

”Nogle af de nye udfordringer vi står over for er, når der i kommende budgetter
bruges ord som effektivisering – og vi så får at vide, at det ikke er besparelser.
Det kan godt være, at der på nogle områder kan effektiviseres, og når der i
budgetter ligefrem er sat beløb på hvor meget billigere opgaven så kan løses – så kald
det det er – BESPARELSER” sagde Jytte Flyvbjerg Kristiansen.

”Faglighed og økonomisk tænkning skal forenes – kan man det?? Fagligheden er i spil –
hvordan bevare og udvikler vi fagligheden i en tid, hvor kurser og uddannelse skæres
væk? Hvordan er arbejdsmiljøet for de ansatte, når man hver dag syntes, at man går
på kompromis med fagligheden, for bare at få dagen til at hænge sammen?” var nogle
af de spørgsmål Jytte Flyvbjerg Kristiansen stillede i bestyrelsens beretning.
Aase Rohde Christensen blev genvalgt som sektor næstformand.
Til bestyrelsen var der genvalg til: Dagplejer Inger Lise Jensen og Tina Groth –
pædagogmedhjælper: Brian Dinesen – pædagogiske ledere i dagplejen: Bodil Lauge
Jakobsen og Hanne Godskesen – omsorgsmedhjælperne havde ikke valg i år.
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