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Kære medlemmer 
 
Nu Mari-Ann er blevet valgt som formand, stiller jeg op som næstformand for FOA Social- 
og Sundhedsafdelingen. 
Vi har brug for en næstformand som er engageret, loyal, strategisk, og som kan se de 
store perspektiver. Det er jeg.  
Jeg har som faglig sekretær arbejdet med 17 ud af vores 18 kommuner, og jeg har blandt 
andet arbejdet for at få sat lokalløn på dagsordenen. Det har været en spændende 
opgave, og vi kan nu se at arbejdet for mere i lokalløn til vores medlemmer breder sig som 
ringe i vandet. Vores kolleger får igen glæde af lokale lønforhandlinger og mere i 
lønningsposen. 
Jeg har også været så heldig at få mulighed for at arbejde med og præge vores 
uddannelser, samt det der sker på skolerne. Det har jeg gjort som medlem af en 
skolebestyrelse og medlem af det Lokale Uddannelses Udvalg. Det er en spændende 
opgave at sikre, at vores uddannelser passer til tiden og opgaverne - både nu og i 
fremtiden. 
Arbejdet med vores faglighed har også betydet, at jeg har arbejdet med både Skills og 
Fagets Dag. Spændende opgaver som også kommer til at fylde i 2016.  
Jeg brænder for arbejdet i vores fagforening, og jeg håber, at jeg som næstformand får lov 
til at bevæge den i den rigtige retning i fremtiden. 
Vi skal sammen arbejde videre med at italesætte vores faglighed. Det skal være tydeligt, 
hvad det er vi kan og hvorfor vi ikke kan undværes. Ingen har som os fingeren på pulsen, 
når det drejer sig om pleje og omsorg af hele mennesker. Det skal bruges til at arbejde for 
nogle ordentlige vilkår. Både hvad angår løn og arbejdsmiljø – uanset om vi er ansat i en 
kommune, i regionen eller i et privat firma.  
Derfor håber jeg at I vil stemme på mig ved den ekstraordinære generalforsamling onsdag 
den 13. april på Hotel Scandic Copenhagen! 
 
Venlig hilsen - Tina Græsted 


