Skriftlig beretning
for
Generalforsamlingen
i
PSYKIATRIKLUBBEN
ÅRHUS
2010 - 2011
Onsdag d.9. Marts 2011
kl. 18.00 i
“ Den gamle festsal “

VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI
BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER OM
OMORGANISERING IVÆRKSAT.
JEG LÆRTE MIG SENERE I LIVET, AT VI ER
TILBØJELIGE TIL AT MØDE ENHVER NY SITUATION
GENNEM OMORGANISERING.
-OG JEG LÆRTE OGSÅ, HVILKEN VIDUNDERLIG
METODE DETTE ER TIL AT SKABE ILLUSION OM
FREMGANG, - MENS DET I VIRKELIGHEDEN
FORÅRSAGER KAOS, INEFFEKTIVITET OG
DEMORALISERING.
Kages Patrons,
ROMERSK EMBEDSMAND UNDER KEJSER NEGRO,
død år 65 e. Kristus.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I
PSYKIATRIKLUBBEN
ÅRHUS D. 9. MARTS 2011

1.

DAGSORDENEN FORANLEDIGES GODKENDT

2.

DIRIGENTERNE PÅSER AT FORHANDLINGERNE FREMMES, OG KAN OM NØDVENDIGT
FASTSÆTTE BEGRÆNSET TALETID OG/ ELLER FASTSÆTTE HVOR MANGE GANGE
ORDET KAN BEGÆRES I SAMME SAG.

3.

BEGÆRING AF ORDET SKER VED MARKERING FRA SALEN

4.

ÆNDRINGSFORSLAG AFLEVERES SKRIFTLIGT TIL DIRIGENTERNE.

5.

ALLE AFSTEMNINGER FORETAGES VED HÅNDSOPRÆKNING, DOG SÅDAN AT SÅFREMT
10 AF DE FREMMØDTE MARKERER, AT DE ØNSKER SKRIFTLIG AFSTEMNING, SKAL
DETTE IMØDEKOMMES.

FORRETNINGSORDEN VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I
PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS D. 9. MARTS 2011

Generalforsamling
FOA - Psykiatri Århus
D. 9. Marts. 2011
kl. 18.00 i ”Den Gamle Festsal” - på Århus Universitetshospital,
Risskov
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
-skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
Formand

2 år Jesper Priskorn

Bestyrelsesmedlem

2 år Peter Bugge

Næstformandssupl.

1 år Bent Lykke

Kasserersupl.

1 år Anna Jensen

1. Bestyrelsesssupl.

1 år Sine Christiansen

2. Bestyrelsesssupl.

1 år Hanne Stormfeldt

Bilagskontrollant

2 år Erik Sindal

Bilagskontrollantsupl .

1 år Tove Lilmoes

Fanebærersupl.

1 år Peter Bugge

Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8

8. EVENTUELT
Der vil under spisningen være mulighed for at vælge en faggrupperepræsentant for
Værkstedsassistenterne og Plejerne.
Samt en sektorbestyrelsesrepræsentant for plejerne/værkstedsassistenterne og suppleanter for disse.
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS

GAMLE FESTSAL - (v/tårnbygningen) - SPISNING KL. 17.30 - 18.00

Forord
Vingefanget er for mig at se en løbende beretning om året aktiviteter.
Beretningen vil derfor bære præg af gentagelser og være ultra kort.

Kommunen Mag 1
Beretning fra Socialforvaltningen i Århus Kommune
År 2010 har på mange måder været et skelsættende år for medarbejdere og TR , som udfører
deres daglige arbejde ifht. Psykiatri og Udsatte Voksne i Århus Kommune. De 361 millioner
som Århus Kommune skal spare i 2011, hvor socialforvaltningen også har sin andel, skal
socialforvaltningen samlet set spare 186 millioner, stigende til omkring 250 millioner i 2014!
Det har haft den konsekvens, at 97 medarbejdere i Socialforvaltningen opgjort pr. 8.2.2011 er
blevet udpeget til at være overtallige medarbejdere, hvor de 14 tilhører FOA
overenskomstgruppe. Det har været en erkendelse, at der ikke længere er tryghed i
ansættelse, at en indgået udviklingspolitik kun har begrænset beskyttelse for medarbejdernes
ansættelsesforhold.
Samtidig med, at der skal effektueres besparelser har Forvaltningen hele 2010 været
igennem større omstruktureringer. Det har sat både medarbejdere, TR og ledere under stort
pres. Formålet med omstrukturering skulle være bedre økonomisk styring, tilpasning af
opgaver ifht. Efterspørgsel og undgåelse af parallelle indsatser. Hvor vidt det er lykkedes
vides ikke. Det som er blevet tydeligt, er at fokus på økonomi overtrumfer alt.
Foa`s TR har været meget aktive omkring afgivelse af høringssvar til
omstruktureringsprocessen. Der er blevet stillet spørgsmål ved måden at organisere sig på,
om den nu også er den mest hensigtsmæssige. Der er blevet foreslået, at vi tager
udgangspunkt i den opgave der skal løses og derfra bygge organisationen op. Dette er på
ingen måde taget til efterretning.
Vi kan tydeligt mærke, at vi er inde i en tid, hvor vi til stadighed bliver udfordret på de aftaler
der er indgået arbejdsmarkedets parter imellem. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved TR
vilkår, MED aftaler og til tider også overenskomstaftaler.
Vi må forvente, at fremover vil psykisk syge og voksne med misbrug i højere grad skulle klare
sig selv, og der vil blive tale om betydelig nedsat funktionsniveau for at være berettiget til
støtte. Besparelserne vil sandsynligvis betyde flere indlæggelser på psykiatrisk hospital. Når
der sker en reduktion af personale på institutionerne, vil der være en betydelig risiko for, at
udsatte voksne bliver presset ud i kriminalitet, da det vil være vanskeligt at skærme og drage
omsorg med de få personaleressourcer der er tilbage.
De menneskelige lidelser er naturligvis uacceptable i sig selv. Dertil kommer at besparelserne
er kortsigtede, da udgifterne til de udsatte grupper ofte vokser, hvis de ikke får tilstrækkeligt
og rigtig hjælp i tide.
Vi finder det urealistisk at tro, at såkaldte effektiviseringer af arbejdsgange og
arbejdsprocesser kan afbøde effekten af en sparerunde i denne størrelsesorden. Borgerne vil
opleve ringere service i form af længere responstider og mere langsommelige processer.

I respekt for medarbejderne og vores arbejdsmiljø, forventer vi at ledelsen påtager sig
ansvaret og udpeger de funktioner og daglige opgaver, der ikke længere skal varetages eller
løses, og derved i respekt for borgerne vedgår, at det vil føre til serviceforringelser.

Regionen
Arbejdsmiljøet
Regionens politiker har med det nye budget sagt ja til at åbne for endnu en almen psykiatrisk
enhed/afsnit på Århus Universitetshospital…. Det vil sige, at det afsnit som de med den ene
hånd nedlagde over nat….. skal
nu flyttes fysisk til
Retspsykiatrisk afdeling via
renovering og ombygning og så
nok i N3/R4 lokaler som så
bliver tomme – åbnes et nyt
afsnit.
Hvis man skal vente på
ombygningen – har det dog
lange udsigter før vi får de 16
nye senge…. Retspsykiatrisk
ambulatorium skal ombygges til
et sengeafsnit og de er endnu
ikke begyndt på projektet. Men
pengene er med i 2011
budgettet.
Arbejdsmiljøet er sat i fokus,
Psykiatri og Social ledelsen i
Viborg havde indkaldt til stormøde d. 27. september – og man må sige, de vil have os til at
fokusere på volden og truslerne om vold – vi var nogle der fandt dagen spændene og givende
– men ikke mindst spændende for der blev sat mange skibe i søen og det bliver spændende
om de bærer frugt.

Retspsykiatrien
Retspsykiatrien har i det forgangne år været i stærkt fokus – dette skyldes de mange flugter
fra Risskov og pressens store opfølgning på dette – så det blev pludseligt en politisk varm
kartoffel og med et pennestrøg kunne man lægge et afsnit N3 ned og omdanne det til endnu
et retspsykiatrisk afsnit R4

Masterplanen
Regionen og dermed psykiatrien i Regionen er ved at folde masterplanen for fremtidens
psykiatri ud for fuld skrue.
Der bliver for vores vedkomne 3 nye ledelsesområder som vi skal forholde os til – Angst og
depression, Psykoser og Organisk psykiske lidelse og akutmodtagelsen.

Samfundet stigmatiserer personer med psykisk lidelse
Psykiske lidelser skaber frygt og fordomme hos familie, venner, på
arbejdspladser og i sundhedssystemet. Det viser en ny undersøgelse,
som sætter fokus på stigmatiseringen af personer med psykiske
lidelser
Mennesker med psykisk lidelse har ofte svært ved at begå sig i
samfundet, for de bliver mødt med fordomme og uvidenhed om deres
lidelser. Det omgivende samfunds syn på dem betyder også, at de ofte
selv er flove over deres lidelse og derfor også i nogen grad
stigmatiserer sig selv.
Psykiatri og Social i Region Midtjylland har indgået en aftale med TV2
Østjylland om produktion af en række indslag om Psykiatrien.
Formålet med aftalen er at sætte fokus på Psykiatrien for dermed at
bidrage positivt til psykiatriens omdømme til gavn for såvel patienter
som pårørende samt bidrage til afstigmatisering af mennesker med en
psykisk lidelse eller en psykisk sygdom
Aftalen støtter hermed op om den landsdækkende afstigmatiseringskampagne, der netop har
som formål at bekæmpe fordomme og diskrimination af mennesker med en psykisk lidelse.

OK11
OK 11 er klar til urafstemning – vil blive sent ud omkring d. 7 marts og vi har så frem toæ den
4 april til at svare.
Det er jo ikke en OK som man løfter armene i luften for og laver bølje…. Men når man kender
kravende fra arbejdsgiver som jeg gør… er det okay.
Vi får samlet en lønfremgang både i regionen som kommunerne på 2,65% og som udmøntes
med 1,7% med virkning fra den 1.1.12. og resten som reguleringsydelse pr 1.10.12.
Seniorordningerne bevares som i dag.
De specielle OK forhandlinger giver et årligt beløb på ca 850,- kr til alle og pension på 2% af
aften/nat tillæg.
Der er lidt ændringer på arbejdstid – første maj bliver en hel fridag og grundlovsdag skal vi
arbejde normalt.
Alt i alt en okay resultat – når man ser på alternativerne – men ikke ok nok til at vi bevarer
reallønnen over perioden – men det er dog kun en 2 årig overenskomst.

Uddannelse
Trepartsmidlerne uddelt – men det er ikke særligt synligt hvem der har fået og hvad – dette
arbejdets der på lige nu.
Kompetenceudvalg nedsat under HMU, der arbejdes på fælles holdning til de kommende
kompetencer vi skal have i Psykiatrien i Region Midtjylland – dette skal ses i lyset af
masterplanen.

PenSam
PenSam har været hængt ud i det forgangne år og med rette – de havde et alt for dårligt
afkast – dette er dog rettet op og de har mange gode undskyldninger.
Der er så stor forskel på hvor gode pensionsselskaberne er til at investere, at der kan være
millioner på spil for en helt almindelig pensionsopsparer.
Det kan være dyrt at være bundet til den forkerte pensionskasse.
Eksempel:
Pris for én brandmand i 12 år i pensionskassen med Danmarks dårligste indtjening: 160.000
kroner. Sådan ser regnestykket ud for Morten Gaardsdal fra Viborg
Den uheldige brandmand har i dag sine penge stående hos de offentligt ansattes
pensionskasse Pensam. Her har han på 12 år indbetalt 373,000 kroner. Det beløb er i dag
SKRUMPET til nedslående 284.000 kr.
Var de samme 373.000 kroner blevet sat ind hos markedets bedste selskab, som er
Industriens Pension , ville de være vokset til 445.000 kroner. Det viser en beregning, som
Pengemagasinet har fået lavet.
Jesper Priskorn sidder med i en arbejdsgruppe i afdelingen som arbejder på at holde bedre
øje med PenSam – men også forbundet og medlemmerne er meget mere opmærksomme –
dette var forhåbentligt en engangsforestilling og vi forventer at PenSam ligger mellem de
bedste 10 i den kommende tid.

AKTIVITETER siden sidst
Temadage
Udfordringer og positioner for Psykiatrien
Det er lykkes for os at få cand. psych. Benedicte Schilling til en temadag i FOA – Psykiatri,
Benedicte er et fantastisk vidende menneske, som forstår at binde psykiatrien sammen på
tværs af Region og Kommunegrænser, på tværs af faggruppeskel og sætte den
sundhedspolitiske ramme i relief. Benedicte vil samtidig kunne løfte sløret for fremtidens
psykiatri, set med internationale briller.

Studieture/Rejser/ aktiviteter
Berlin turen aflyst grundet økonomien
Finland ordførermøde
Nordisk Træf på Færøerne står for døren.

Til slut vil jeg takke
tillidsrepræsentanterne,
sikkerhedsrepræsentanter og bestyrelsen for
samarbejdet i det forgangne år.
På bestyrelsens vegne
Formand
Jesper Priskorn

