
fagligt talt nyt
Bevar den danske model

LO-kongressener selvfølgelig lidt somen fætter- og
kusinefest.Man er pænoghøflig over for hinanden og
undlader at genere familiemedlemmernemere end
højst nødvendigt.LOer 17 selvstændige forbundpå
godt og ondt.Menkongressen var faktisk en god ople-
velse.Den var kort,og der var gode debatter omblandt
andet den danskemodel.LO-formandenbeskrev den
danskemodel somen skammel på tre ben:
� Overenskomsterne
� Dagpenge og social tryghed
� En aktiv arbejdsmarkedspolitik.
Faktumer,at den danskemodel er
under pres.

Systemethvilernemlig blandt andet på,at der er
rigtigtmangemedlemmer af fagforeningerne,og at de
overenskomster,vi laver,dækker rigtigtmange løn-
modtagere.Hvis dette ikke er tilfældet,vil vi før eller
siden blive tvunget til blandt andet at lovgive om

mange flere forhold på arbejds-
markedet, end der gøres i dag.

Eteksempelder illustrerer
presset: I EUer der kun fire
lande, som ikke har en lov om
mindsteløn.Det er Tyskland,
Italien,Sverige ogDanmark.
23 lande har altså en sådan
lov,og i en række af
disse lande bliver en
lang række andre
centrale vilkår for
lønmodtagere

også reguleret gennem lovgivning.

Nuerdermeget lidt,der alene er sort
og hvidt.Mender er noget,der lyder
rigtigt,når det ikke er skiftende politi-
ske konstellationer i landenes parla-
menter, der skal afgøre,hvilken løn
man skal have,hvor langt opsigelses-
varsel, ferie,barslemed videre,manhar
krav på.

Derer faktiskmegen fornuft i at
kæmpe for at bevare den danskemodel.
Dejligt solhverv
til jer alle.�

Der er faktisk
megen
fornuft i at
kæmpe for at
bevare den
danske
model.

Så mange hjertestartere var
regionernes AMK-vagtcentraler
nået op på i november.

åbne bibliote-
ker en succes
På åbne biblioteker låser
brugerne sig selv induden
for åbningstiden. Initiativet
betyder 23 procent flere
brugere,oplyserDanmarks
Statistik.Der findes i dag 80
åbne biblioteker landet
over.

64 procent af danskerne
mener,at finanssektoren
skal betale sin del af krisen
via en højere bankskat.61,5
procent er også enige i at
pålægge landets allerrige-
ste enmillionærskat.Begge
forslag varmed i S-SF’
fælles valgoplæg,men faldt
på grund afmodstand fra
deRadikale.
Kilde: Interresearch for tænketanken
Cevea

De rige slipper
for regningen

[kort sagt]
LO-kongressen fokuse-
rede på den danske
model, som er under
pres

AfReiner Burgwald, sektorformand � foto: Jørgen True
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Ringe brand-
sikkerhed
på skoler
Hvert år er der 250 skole-
brande, og alligevel slækkes
der på brandsikkerhedenpå
landets skoler. I gennem-
snit får hver tredje skole et
påbud,når det kommunale
beredskab kommer forbi.

Pisk giver ikke job
Kontanthjælpsmodta-
gere kommer ikke i job,
selvom de helt eller del-
vis får frataget deres
støtte. Det viser en un-
dersøgelse fra Anvendt
Kommunal Forskning.

Kilde: akf.dk

procent er rengørings-
hjælpen til ældre beskå-
ret siden 2008. Det
svarer til 18.534 timers
rengøring.

Kilde: Jyllands-Posten

Træning modvir-
ker nedslidning
Styrketræning kan for-
hindre nedslidning, viser
en undersøgelse. I tre
måneder trænede 363
rengøringsassistenter
tre gange om ugen i 20
minutter. De fik større
muskelstyrke og der-
med flere ressourcer til
at klare deres arbejde.

Læs mere

arbejdsmiljoforsk-
ning.dk – skriv ’finale’ i
feltet

Skrab julen ind
på foa.dk
Vær med i nedtællingen
til jul på foa.dk. Svar på
dagens spørgsmål og
deltag i konkurrencen
om en af de mange
præmier.

Skrab løs

foa.dk/julekalender
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SvendborgKommunehar indført gratis
parkering året ud, fordi kommunen er stødt
moddet loft for parkeringsafgifter, en
kommunemåudskrive.Alt derudover ryger
direkte i statskassen.
Mange bilister tror,de ikke skal stille P-ski-
ven.Mendet skal de, så nu cykler byens
eneste P-vagt rundt på sin nye el-cykel og
skriver parkeringsafgifter somaldrig før – til
statskassen.

Vi kan startemed
at konstatere,
at millionærerne
og bankerne ikke
skal hjælpe til.

KRISTIANGAARDSØE, FORMAND FORFOA
AALBORG,OMREGERINGSGRUNDLAGETMED

TITLEN ‘ETDANMARKDER STÅR SAMMEN’ .

P-bøder luner
i statskassen

politi på gale
veje
Det var i stridmedudbudsreg-
lerne, daRigspolitiets SINE-
sekretariat sidste år indgik
forligmedTerma,og i den
forbindelse tildelte Terma en
ny kontrakt på levering af
radiodispatcher og salg af
servere til politiet.Det har
Klagenævnet forUdbud
afgjort.

Svendborg Kommunes eneste P-vagt, Bent Mølmand,
hjælper regeringen med budgetunderskuddet.

Badge kostede jobbet
Enbadgemed enhumoristisk tegning,
der fortæller lidt om,hvordan det er at
undvære pauser,har kostet buschauf-
førMichael Scheel Andersen sit job i
Aarhus Sporveje.
Fyringen vil kosteAarhusKommune
1,7millioner kroner,da chaufføren,
der er 42 år, skal have en tjeneste-

mandspension på 67.000 kroner omåret,
til han fylder 67 år.

Brandkadet
bygger bro
To gange harKøbenhavns
Brandvæsenmåttet rykke ud til
en formentlig påsat brand i en
gravemaskine.Anden gang
kombrandkadetFarit i snak
med en gruppeunge fraMjøl-
nerparken, der først opførte sig
provokerende –mendet lykke-
des Farit at komme i snakmed
deunge,og brandvæsenet slap
derefter for flere udrykninger
til gravemaskinen.Brandkadet-
ter er unge på 13-14 år, som
KøbenhavnsBrandvæsen
uddanner til brandvæsenets
ungdomskorps.
Kilde: Beredskabsinfo.dk

går rotter i bad?

FarumSvømmehal har igennemet stykke tid været lukket efter
fundet af rottelort i et filter til det store bassin.Midt i november
fandt kommunens rottefænger synderen i formaf en afkræftet
rotte ved et vandkar,der er forbundetmed svømmehallens store
bassin.Kommunenog embedslægen tager stilling til,hvornår
svømmehallen
skal åbne
igen.


