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fagligt talt nyt
Velkommen regering

Vi har fået ny regering,og vi har fået et
regeringsgrundlag.Mere satsning på
grøn og bæredygtig energi er en god
vision,herunder kickstart af den dan-
ske økonomi blandt andet gennem
investeringer i kommunerne i 2012
medhenblik på at lave klimatilpasnin-
ger og energirenoveringer.

Men samtidig er grundlaget gennemsyret afOPP –
Offentlig Privat Partnerskab.Det er der ikke behov for.
At overlade til de private at bygge nye skoler, rådhuse
og plejehjemer jo blot at forære skattepenge væk.Det
er endnumere af den erhvervsstøtte,der gives såmeget
af i dag,og somkun få forstår nytten af.

I FOAmener vi, at forebyggelse bør have en langtmere
central placering,end det er tilfældet i dag,også når det

gælder prioriteringen af de
offentlige investeringer.Efter
min opfattelse vil nogle af de
områder,hvor en investering i
en forebyggende indsats vil
give investeringen tifold
tilbage,være:

�Meremålrettet og bedre
brug af bade- og
idræts-anlæg

�Bedre luft i lan-
dets folkeskoler

�Energirenove-
ringer i
kommu-
nale byg-
ninger.

Alle tre initiativer har vi selvfølgelig
udbygget i et længere notat.

Hvis vores råd følges,vil der blive
‘tjentmegen godundervisning’, sparet
mange sygedage og sygedagpenge og
skabt en del arbejdspladser og dermed
også sparet dagpenge.Det er der per-
spektiv i.God arbejdslyst,kære regering.
�

At overlade til
de private at
bygge nye
skoler, rådhuse
og plejehjem er
jo blot at forære
skattepenge
væk.

Så høj bliver skatte-
procenten i Langeland
Kommune i 2012, og
den bliver dermed
Danmarks højeste.

[kort sagt]
Teknik- og Service-
sektoren håber, at
regeringen vil satse
på forebyggelse gen-
nem offentlige inve-
steringer.
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procent af pendlerne er
villige til at brugemere end
en times transport til
arbejde.Det viser enny
undersøgelse foretaget af
YouGov for 24timer.

Middelfart får
energipris
MiddelfartKommunehar
vundet EuropeanEnergy
ServiceAward 2010med
ESCO-projektetMiddel-
fartmodellen, der omfatter
energirenovering af alle 97
kommunale bygninger.
Projektet har sparet kom-
munen 21 procent på
energiregningen og givet
borgerne og ansatte bedre
indeklima.

Udkants-
danmark jubler
over minister
Det vakte jubel hos blandt
andre Landdistrikternes
Fællesråd,daHelle Thor-
ning-Schmidt udnævnte en
minister for udkantsom-
råderne.Landdistrikternes
Fællesråd har længe ønsket
enminister for området.
Navnet erCarstenHansen,
socialdemokrat.

AfReiner Burgwald, sektorformand � foto: Jørgen True

Brug NemID
Du kan nu bruge NemID
som adgangskode til de
dele af FOAs hjemme-
side, hvor man skal
bruge login – blandt
andet a-kasse og job-
søgning.

Bestil det

NemID kan bestilles på
nemid.nu

Farvel Flora
Bladet Flora, der var
målrettet FOAs unge
medlemmer, udkommer
ikke mere. I stedet vil
FOA satse på at styrke
kommunikationen med
de unge i sociale medier.

Ok-forhandlinger
for privatansatte
I 2012 skal overenskom-
sterne for privatansatte
fornys. Er du privatansat
FOA-medlem kan du
læse om kravene i pje-
cen ‘Mine krav – dine
krav’.

Læs mere

foa.dk/publikationer
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17 kommuner i Storkøbenhavn indgår nu et
formelt samarbejde for at dæmmeop for de
skader, somopstår efter skybrud.Samarbejdet
omfatter et beredskab, så alle hurtigt kan
komme til pumperne næste gang,der åbnes for
himmelens sluser.Derudover planlægger
kommunerne en række fælles initiativer, som
kan sikre,at regnvand ledes til åer, søer og i
sidste ende tilØresund frem for at lave skader.

Mandlig omsorg er en stærkt
undervurderet ressource, og øremærket
orlov til mænd en gave.En gave til
børnene, til familien og til samfundet.

ELISABETHMØLLER JENSEN,DIREKTØR FORKVINFO, I JYLLANDS-POSTEN

Storkøbenhavn
ruster sigmod
skybrud

Fagligt forum for
svømmebadsteknikere

Parkeringskrig
koster penge

Den10.novembermødes Fagligt forum for
svømmebadsteknikere igen.Er du tekniker i et
svømmebadsanlæg kan du tilmelde dig fagligt
forumpå teknologisk.dk/29807.

Det vil kosteHjørringKom-
mune 120.000 kroner at
droppeParkeringNord før tid.
Det svarer til betalingen for
resten af kontraktperioden
frem til nytår.Det har fået
HjørringsKommunes teknik-
ogmiljøudvalg til at anbefale,

at ParkeringNord fortsætter
parkeringskontrollen året ud.

Det kommunaleBusselskabet
Aarhus Sporveje fortsætter på
de bybuslinjer,der var sendt i
licitation.Kørslen udgør lidt
mere end en fjerdedel af den
samlede bybustrafik i Aarhus,
og seks busselskaber havde
lagt billet ind på opgaven.

Hjørring Kommune sælger skrot
Det står skidt tilmed bygningsmassen iHjørringKommune.
Nogle af de kommunale ejendommeer i så dårlig stand,at det
ikke kan betale sig at renovere dem.I stedet for vil kommunen
forsøge at sælge demog forventer at være sluppet afmed 15
procent af de 351.000 kvadratmeter inden 2015.Nogle bygnin-
ger er dog så ringe,at de næppe kan sælges.

Læs mere

foa.dk

Aarhus Sporveje
kører videre

Skolekonference
blev en succes
Indeklima og organisering af drift og vedlige-
hold var hovedemnerne på Teknik- og Service-
sektorens skolekonference den 29. september i
Middelfart. Kurt Bentsen,næstformand for
sektoren,kalder konferencen en succes og
bebuder en gentagelse i 2012.


