
N
yh

ed
sb

rev fo
r ti

llid
svalgte i R

egio
n

 Sjæ
llan

d
 

Nyt fra Sektor-fagudvalget 

Folketingsvalg og årsmøde 

Så har statsminister Lars Løkke Rasmussen 
udskrevet valg—den 5. juni 2019. 

Det er et valg, som vi  i det FOA-regionale 
samarbejde ser frem til med spænding—ikke 
mindst fordi det jo også handler om regio-
nernes fremtid.  

Vi har valgt at udskyde årsmødet i det FOA-
regionale samarbejde til november—bl.a. for 
at få mere klarhed over, hvad der sker med 
regionerne og dermed jeres arbejdspladser. 

Årsmødet finder sted den 14.-15. november 
2019 på Smålandshavet i Karrebæksminde.  

Som bekendt er årsmødet for FOA’s fællestil-
lidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter i 
Region Sjælland samt arbejdsmiljørepræsen-
tanter, som sidder i MED-Hovedudvalget.  

Reserver allerede nu dagene i din kalender, 
hvis du ikke allerede har gjort det.  

 

Demonstration ved Christiansborg 

Den 14. maj har FOA sammen med en række 
andre organisationer arrangeret demonstra-
tion på Slotspladsen foran Christiansborg.  

Formålet er at få skrottet budgetloven, som 
tvinger både regioner og kommuner til ned-
skæringer. Det er en af årsagerne til det øge-
de arbejdspres, som I oplever på jeres ar-
bejdspladser, og som betyder mistrivsel, dår-
ligt psykisk arbejdsmiljø, nedslidning og øget 
sygefravær. Og ikke mindst får det konse-
kvenser for patienter og borgere, som ikke 
oplever samme kvalitet i opgaveløsningen, 
som tidligere.  

Læs mere på www.skrotbudgetloven.dk 

Og kontakt din FOA-afdeling og hør om evt. 
fælles bustransport. 

Bak op om kommunernes, regionernes og 
de statslige institutioners ønske om at ska-
be velfærd ved at støtte kampen mod bud-
getloven, når offentligt ansatte, forældre og 
fagforeninger inviterer til demonstration.  

Lokallønsforhandlinger i Region Sjælland 

Region Sjælland har i år besluttet at være på 
forkant omkring de årlige lokallønsforhand-
linger. Det betyder, at der på alle sygehuse 
inkl. Psykiatrien har været afholdt forvent-
ningsafstemningsmøder med de faglige orga-
nisationer, ligesom der er aftalt forhandlings-
datoer og dato for udveksling af forslag.  

På forventningsafstemningsmøderne har le-
delserne på de enkelte sygehuse orienteret 
om beløbsramme og fordeling af midlerne til 
lokalløn—samt hvilke kriterier, ledelsen vil 
anvende ved udmøntningen. Det skal be-
mærkes, at dette er forskelligt fra sygehus til 
sygehus.  

FOA-samarbejdet og de enkelte FOA-
afdelinger er i fuld gang med at indhente for-
slag til lokalløn. Og på de områder, hvor det 
giver mening, f.eks. inden for Psykiatrien, 
forhandler vi i fællesskab.  

Men under alle omstændigheder følger FOA-
samarbejdet forhandlingerne tæt og udveks-
ler erfaringer og deler viden om resultater 
osv. mhp. at understøtte det bedst mulige 
forhandlingsresultat for FOA’s medlemmer.  



MØDEKALENDER 

Årsmøde 
14.-15.11.19 på Smålandshavet i Karrebæks-
minde 

 

Sektor-fagudvalget og FTR 
09.05.19 kl. 12.00-15.30 i FOA Roskilde 

26.09.19 kl. 9.00-14.00 i FOA Roskilde 

05.12.19 kl. 12.00-15.30 i FOA Vestsjælland 

 

MED-koordinerende møder for tillidsvalgte 
07.06.19 KL. 9.00-12.30 i FOA Roskilde 

22.08.19 kl. 9.00-12.30 i FOA Køge 

31.10.19 kl. 9.00-12.30 i FOA Vestsjælland 

 

MED-forberedende møde for FOAs  
repræsentanter og suppleant i MED-
Hoveudvalget 
Afholdes i Regionshuset i Sorø i forlængelse 
af kontaktudvalgsmøder (kl. 12.30-ca. 
14.00) 

 

 

 

KORT NYT 

Dialogmøde med regionsrådspolitikere om  

Region Sjællands økonomi 

Enhedslistens regionsrådspolitikere i Region 
Sjælland har inviteret til dialogmøde om de 
nuværende budgetudfordringer, herunder 
en fælles drøftelse af mulighederne for at 
begrænse nedskæringerne og fremme for-
nuftige forslag til forbedringer.  

Mødet, som er for de faglige organisationer 
og tillidsvalgte i Region Sjælland finder sted 
mandag, den 20. maj 2019, kl. 16.00-18.30, 
hos DSR kreds Sjælland, Møllevej 15, Borup.  

Tilmelding til DSR, tlf. 70 21 16 64, senest 
16. maj, af hensyn til forplejning m.v. 

Faglig voldgift om ansættelse af ufaglærte 
serviceassistenter 
3F har rejst en faglig voldgiftssag om ansættel-
se af ufaglærte serviceassistenter i Region 
Sjælland.  

Sagen er afgjort med, at regionen kun kan an-
sætte ufaglærte serviceassistenter i de tilfæl-
de, hvor medarbejderen inden udgangen af 
det andet ansættelsesår er fyldt 25 år, og på 
dette tidspunkt kan påbegynde en voksenelev-
uddannelse som faglært serviceassistent.   

Det betyder, at eks.vis yngre medarbejdere og 
ferieafløsere, der ikke falder ind under disse 
bestemmelser, skal ansættes i henhold til an-
dre overenskomster, f.eks. rengøringsassi-
stent-, husassistent- eller sygehusportørover-
enskomsten.  

 

Dialogmøde med regionsrådspolitikere om  
psykiatrien 

Psykiatripolitisk dialogforum i Region Sjælland 
(samarbejde mellem flere faglige organisatio-
ner) har arrangeret et dialogmøde med regi-
onsrådspolitikere den 21. maj 2019, kl. 16.30-
18.30, hos DSR kreds Sjælland, Møllevej 15, 
Borup.  

Mødet skal handle om at skabe attraktive ar-
bejdspladser i Psykiatrien, herunder rekrutte-
ring og fastholdelse af medarbejderne.  

Er du tillidsvalgt i Psykiatrien Region Sjælland, 
og har du lyst til at deltage, kan du kontakte 
regionssekretariatet for nærmere oplysninger.   
Tilmelding til DSR Kreds Sjælland, tlf. 70 21 16 
64, senest den 14. maj  
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