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Aftale beviser at
vi ikke skal have
EU-mindsteløn
Arbejdsfordeling

Af Marianne Vind, MEP (S)
Selvom coronakrisen satte
mange ting på pause i foråret og tvang politikere og
regeringer til at fokusere
benhårdt på krisestyring og
økonomisk genopretning,
så har EU-Kommissionen
ikke lagt sine planer om en
lovbestemt EU-mindsteløn i
graven. Tværtimod.
Det betyder også, at jeg
stadig kæmper imod, at
Danmark bliver omfattet af
ordningen. Det er der mange gode grunde til, men den
nylige trepartsaftale om arbejdsfordeling er én af årsagerne.
I mandags præsenterede
regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, der
skulle holde hånden under
arbejdspladser og hjælpe
virksomhederne igennem
krisen ved at lade medarbejderne deles om arbejdet. Det
sker ved, at man skiftes til
at gå hjemme på dagpenge i
en kortere periode for efterfølgende at komme tilbage
på arbejdspladsen, imens
kolleger går midlertidigt på
dagpenge.
Aftalen er et godt eksempel på, at vores danske
model er stærk - og at den
særligt i krisetider viser sit
værd. Siden coronakrisens
begyndelse har regeringen
og arbejdsmarkedets parter forhandlet i alt seks trepartsaftaler på plads om alt
fra lønkompensation til ud-
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dannelse til arbejdsløse, og
disse aftaler har bidraget til
at skærme lønmodtagerne
mod fyringer og virksomheder mod konkurs.
Trepartsaftaler kan kun
lade sig gøre, fordi vi har
stærke arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.
Hvis ikke virksomhederne
og lønmodtagerne var organiserede, så ville parterne
ikke have nogen opbakning og så ville de ikke have noget
forhandlingsmandat.

Nej til EU-mindsteløn

Derfor ønsker jeg ikke, at vi
får en lovbestemt EU-mindsteløn. Vi har nemlig tradition for, at den slags
forhandles af arbejdsmarkedets parter. Og netop de
jævnlige overenskomstforhandlinger om løn, sygedage, barsel, efteruddannelse
og ferie er en af årsagerne
til, at så mange virksomheder og lønmodtagere er organiserede. Hvis det danske
lønniveau blev besluttet af
politikere på Borgen eller i
Bruxelles, så ville en stor del
af incitamentet til at organisere sig smuldre.
Det ser man jo i mange andre lande, der allerede har
en lovbestemt mindsteløn
- med en lav organiseringsgrad hos både arbejdsgivere
og lønmodtagere til følge.
Her bliver beslutninger om
indretningen af arbejdsmarkedet i stor udstrækning truffet af politikerne,
for når arbejdsmarkedets
parter ikke har nogen medlemmer af tale på vegne af,
så får de heller ikke nogen
stor rolle at spille.
Derfor er planerne om en
lovbestemt EU-mindsteløn
ikke bare gift for vores overenskomstforhandlinger. De
er også gift for udsigterne til
at lave store trepartsaftaler
i fremtiden, og derfor kæmper jeg for at holde Danmark
fri af forslaget.
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Åndsfrihed i et
samfund indebærer, at det, man er,
mener og tror på,
må komme frem og
komme til udtryk.
Også når det, man mener, er kontroversielt eller ekstremt. Der kan være synspunkter, vi gerne vil være fri
for at høre, men de forsvinder ikke, fordi vi forbyder
dem. Det eneste vi vinder ved at undertrykke visse
synspunkter eller overbevisninger, er, at de lever i
det skjulte og vi dermed ikke får mulighed for at diskutere dem og sige dem imod.
Daniel Toft Jakobsen, MF (S) og Ingrid Ank, leder af
Grundtvig-Akademiet, i Kristeligt Dagblad.

Vi skal kigge til de nye forberedende grunduddannelse (FGU), for unge under 25 år, som af den ene eller anden grund ikke er kommet den
snorlige vej videre i uddannelse og beskæftigelse efter folkeskolen. Der er rigtig gode erfaringer flere steder i landet med at tiltrække elever til
FGU-linjer for sundhed og omsorg, skriver Per B. Christensen.

Uddannelse og rekruttering er
en del af svaret på ældreplejen
UDDANNELSE/ÆLDREPLEJE:
Der er behov for at udvikle
kompetencerne hos fremtidens social- og sundhedspersonale. Det kræver flere
ansøgere til uddannelserne, flere og gode praktikpladser og en investering i
uddannelserne.

Synspunkt

Af Per B. Christensen, næstformand for
Zealand Business College (ZBC) og
nyvalgt formand for de danske socialog sundhedsskoler
Politiske debatter om kvaliteten i fremtidens ældrepleje venter forude, når
regeringen holder ældretopmøde sidst
i denne måned.
Jeg har fulgt området i mange år, og
det er min oplevelse, at vi skal passe på
ikke at glemme de fundamentale udfordringer:
n Der bliver flere ældre og flere plejekrævende ældre
n En stor andel af det eksisterende personale på området nærmer sig pensionsalderen
n Der bliver relativt færre unge og uddannet færre på sosu-skolerne.
Debatten om kvalitet i fremtidens
ældrepleje kan risikere at klinge hult,
hvis ikke rekruttering af elever til uddannelserne sættes i fokus. For hvordan skal der sikres og udvikles kvalitet

uden dygtige og engagerede medarbejdere?
Alle involverede parter anerkender
alvoren, der jo i høj grad er et demografisk vilkår. Jeg tror derfor, vi alle kan
drage fordele af, at udfordringen bliver
gjort tydelig og synlig ved ældretopmødet og i de politiske diskussioner.

Hvad skal vi gøre?

For hvad skal vi gøre? Der er desværre
ikke et simpelt svar. Det er sådan, det
er. Der bliver taget mange gode initiativer i disse år, og der er bred politisk
vilje og åbenhed. Jeg tror, vi skal fortsætte ad den vej og sikre os, at vi de
aktuelle sager på ældreområdet i kommunerne minder os , at der skal være
fokus på faglighed og etik i erhvervet
og i uddannelserne.
Som eksempel på en vej frem har der
været meget tale om at fokusere på de
unges uddannelsesvalg. Det er selvfølgelig godt, hvis flere kan motiveres
til at søge sosu-uddannelser i en ung
alder. Men vi skal også anerkende, at
gennemsnitsalderen på sosu-skolerne
ligger på omkring de 30 år, og at valget af en sosu-uddannelse for de flestes
vedkommende er et valg, som bliver
truffet i senere i livet, når man har fået
større livserfaring
Derfor skal vi også fokusere på, hvor
der er voksne målgrupper, der kan
motiveres til at søge sosu-uddannelser med gode beskæftigelses- og karrieremuligheder. Hvis vi skal nå de
voksne målgrupper, skal vi informere,
markedsføre og komme i dialog om
sosu-uddannelserne til og med netop
dem. Jeg tror, det kræver særlige indsatser, og vi skal forsøge at identificere
disse målgrupper endnu bedre, end vi
måske gør i dag.
Ledigheden stiger som konsekvens
af corona-krisen, og her skal vi selvfølgelig være meget opmærksomme
på, hvem der kunne se muligheder og
være motiveret til et brancheskift. Jeg
tror også, vi skal passe på, at der ikke
opstår emner, vi helst ikke må snakke
om. Som eksempel er det velkendt, at
der er et potentiale blandt udenlandsk
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Debatten om kvalitet i fremtidens ældrepleje kan risikere at
klinge hult, hvis ikke rekruttering
af elever til uddannelserne sættes
i fokus. For hvordan skal der sikres
og udvikles kvalitet uden dygtige
og engagerede medarbejdere?

arbejdskraft og tosprogede, f.eks.
blandt østeuropæere med familiemedlemmer bosat i Danmark.
Der er flere steder i landet gode erfaringer med at rekruttere motiverede
og engagerede medarbejdere i disse
målgrupper, og derfor er det også områder, vi skal vurdere nærmere.

Ikke den snorlige vej

Et andet eksempel er, at vi skal kigge til
de nye forberedende grunduddannelse
(FGU), for unge under 25 år, som af den
ene eller anden grund ikke er kommet
den snorlige vej videre i uddannelse og
beskæftigelse efter folkeskolen. Der er
rigtig gode erfaringer flere steder i landet med at tiltrække elever til FGU-linjer for sundhed og omsorg.
Jeg glæder mig også over, at der er fokus på, at videreuddannelse og kompetenceudvikling for sosu-medarbejdere
skal blive en naturlig del af et livslangt
arbejdsliv. Jeg tror, det det kan være
med til at øge både attraktiviteten og
kvaliteten i sosu-faget.
Kort sagt: Jeg foreslår, at rekruttering af elever og udvikling af uddannelserne bliver sat til politisk debat
med fuld åbenhed for at drøfte alle udfordringer og muligheder.

