Pressemeddelelse udsendt den 2. november kl. 23.00:
”Social- og Sundhedssektoren i FOA Silkeborg-Skanderborg tager fortsat positivt
imod de frivillige på vores arbejdspladser.
Vi forventer samtidigt, at regering og byråd fastholder, at kerneopgaverne i velfærden
løses af professionelle, og at de frivilliges arbejde alene er et supplement til det
professionelle, og at arbejdspladserne aldrig må gøres afhængige af de frivilliges
arbejde” sådan opsummerede sektorformand, Lone Smedegaard, beretningsdebatten
på SoSu-generalforsamling.

101 medlemmer deltog i generalforsamling i social og sundhedssektoren i FOA
Silkeborg – Skanderborg onsdag den 2. november.
I sin beretning kom sektorformand, Lone Smedegaard, ind på, at der er skåret ned på
antallet af ansatte både i kommunerne og i regionen. Faldet i ansatte i kommunerne og
regionen har også berørt vores sektor. Sektoren har pr. 31. oktober i alt 127 ledige,
heraf 38 social- og sundhedsassistenter og 79 ledige social og sundhedshjælper. Det er
svært at få arbejde inden for faget, der er ikke mange ledige stillinger. Sektoren
arbejder med løsninger for de ledige. En mulighed er jobrotation, så den ledige bliver
fastholdt i faget, og ikke mister retten til dagpenge.
”Blandt vores ledige er der mange unge – de nyuddannede har svært ved at bide sig
fast på arbejdsmarkedet. De skal fastholdes i faget, hvis vi ikke finder muligheder,
shopper de en anden uddannelse. Vi har brug for deres faglighed, og de har brug for
erfaring”, sagde Lone Smedegaard.
”Social og sundhedspersonalet på arbejdspladserne bliver presset på tid. Opgaven
skal udføres, krav og forventninger er ikke blevet afstemt, og politikerne har ikke klart
meldt ud hvorledes besparelserne skal udmøntes, så de der er tilbage må løbe
stærkere”, sagde sektorformanden.

”Faglighed og faglig stolthed kræver uddannelse og kompetencer, og social og
sundhedsuddannede, skal være stolte af deres fag, de er ikke ”kun” eller ”bare”
social og sundhedspersonaler; men fagpersoner med uddannelse til at yde velfærd til
gavn for borgerne i samfundet”, sagde Lone Smedegaard
”Frivillighed var til debat på generalforsamlingen. Frivilligt arbejde må aldrig træde
i stedet for offentlige velfærdsydelser, men skal været et supplement til det faglige
arbejde udført af social og sundhedsuddannet personale. Det er vigtigt at der er klare
retningslinjer for samarbejdet, og at alle er bekendt med retningslinjerne”, sluttede
sektorformanden.

Lone Spottag Smedegaard blev genvalgt som sektorformand for to år.
Susanne Klausen, som indtil generalforsamlingen været FTR i Silkeborg kommune,
blev valgt som ny sektornæstformand
Til bestyrelsen blev valgt:
• Laila Nielsen, Hørning
• Karina Lange, Silkeborg
• Lene Blume, Skanderborg
• Susanne Døssing, Silkeborg
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