
Jannie Hagbo 
Stiller op som 2. suppleant til bestyrelsen 
 
 

Om mig:  
• Jeg er 53 og ansat i Lyngby Taarbæk Kommune på 27. år. 

• Uddannet social- og sundhedshjælper i 2003 og har min primære 
ansættelse i Hjemmeplejen i Sorgenfri. 

• Tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. 

• Medlem af Hoved MED, næstformand i Center MED og næstformand i Lokal MED. 
 

 
Som fællestillidsrepræsentant arbejder jeg målrettet med forhandling af ny løn. Jeg forsøger at højne 
lønnen hos vores kollegaer, både i forbindelse med nyansættelser og ved de årlige lønforhandlinger. 
 
Jeg sætter en stor ære i at være synlig for mine kollegaer. Hvis jeg skal fastholde kollegaer i fagforeningen, 
skal de også vide, at de både bliver set og hørt af deres tillidsvalgte. 
 
Mine visioner: 
 
Nu ser vi ind i to år med overenskomstforhandlinger - i 2023 for det private og i 2024 for det offentlige.  
Her skal vi alle sammen på banen, vi skal sætte benhårdt ind i forhold til at organisere ALLE vores 
kollegaer. Vi skal stå stærkest muligt, når der skal forhandles overenskomster, og det gør vi bedst, hvis 
Mona har så mange som muligt bag sig, når hun sætter sig ved forhandlingsbordet. Det bliver en kæmpe 
opgave for os tillidsvalgte, men jeg ved, vi kan løfte den sammen. 
 
I bestyrelsen på Godthåbsvej bliver man også nødt til at drøfte vores kontingent. I øjeblikket er vi i en 
kæmpe krise i Danmark, vi har kollegaer der har svært ved at få begge ender til at mødes, når de skal få 
økonomien til at gå op. Hvad skal jeg betale, og hvad kan jeg undvære. Derfor kan jeg være bange for, at 
vi vil se kollegaer, der vælger fagforeningen fra det næste års tid. Vi kan ikke betale deres regninger for 
dem, men vi kan forsøge at holde kontingentet i ro. 
 
Vores elever skal vi gøre en særlig indsats for, de er vores fremtidige kollegaer. Som det er lige nu, er der 
et alt for stort frafald på vores uddannelser, og her skal vi sammen tænke klogt. Vi skal have dem til at 
fuldføre deres uddannelse, og vi skal sørge for de får nogle gode praktikforløb, så de bliver i faget. Men vi 
skal også huske vores dygtige praktikvejledere, de skal have ordentlige vilkår, når de skal vejlede, og her 
er der virkelig noget at arbejde med. 
 
En stemme på mig til bestyrelsen i FOA SOSU, er en stemme på en kvinde, der har mange meninger og 
holdninger. Her får man ikke en, der bare nikker ja til alt, hvad der bliver sagt på Godthåbsvej eller i FOA 
Forbund. Jeg undrer mig, og er ikke bleg for at stille spørgsmålstegn ved beslutninger, men jeg er også 
åben for argumenter.  
 
Tak fordi i læste med. Vi ses på generalforsamlingen. 
 

Har i nogle spørgsmål til mig er i velkommen til at kontakte mig. Mobil:2055 5273 Mail: jha@ltk.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jannie Hagbo 
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