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Initiativer i forbindelse med OK18
På LO Hovedstadens hjemmeside kan
du se en oversigt over aktiviteter i
forbindelse med OK18. Siden opdateres
dagligt og det er også her du kan ﬁnde
referater fra, og nye datoer på,
koordineringsmøder. Hvis du har noget,
der skal på siden, så kontakt os på
lo@lohovedstaden.dk

Bronzestatue af Anker Jørgensen
I sidste uge skrev LO Hovedstadens
formand Per Olsen og Susan Hedlund fra
Kvartershuset under på kontrakt med
kunstner Nanna Drewes Brøndum om en
mindestatue for Anker Jørgensen. Statuen
ventes færdig i sensommeren 2019 og
kommer til at stå på Anker Jørgensens
Plads i Sydhavnen.

Temamøde om FØP-FLEKS
Projekt Samarbejdsportalen inviterer de
Københavnske a-kasser og fagforeninger,
samt medarbejdere fra Jobcenter
København til temamøde 3. maj kl. 13.30.
Fokus er på revisionen af FØP-FLEKS
lovgivningen og på mødet kan du høre
afdelingsleder Christina Bro Mønsted
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erfaringer med at gå nye veje i indsatsen
for sygemeldte. Du kan læse mere og
tilmelde sig her.

Velkommen til ny kollega
I starten af april havde vi glæden af at
byde Mia Julie Simonsen velkommen hos
LO Hovedstaden. Mange af jer kommer
nok til at møde Mia, da hun skal assistere
Per, arrangere møder, udarbejde
dagsordener og referater og tage sig af
fremtidige udpegninger hos LO
Hovedstaden. Mia er kontor- og
merkonomuddannet og kommer fra en
stilling som personlig assistent og
salgsansvarlig hos WBK Trading. Du kan
kontakte Mia på mia@lohovedstaden.dk

Grøn omstilling
Erhvervsnetværket hos LO Hovedstaden
åbner 9. maj dørene for at deltage i deres
møde om grøn omstilling. Vi får besøg af
Niels Fuglsang, tidligere rådgiver i
Europaparlamentets miljøudvalg, som vil
stille skarpt på fordelene ved grøn
omstilling og bæredygtig vækst - både set
ud fra en miljø- og en
beskæftigelsesvinkel.
Mødet afholdes hos LO Hovedstaden 9.
maj kl. 13-14 (med mindre du er medlem
af Erhvervsnetværket, så skal du helst
blive til kl. 15 og få resten af dagsordenen
med). Tilmelding er nødvendig - senest 3.
maj, skriv til sophie@lohovedstaden.dk

Nye rammer om 1. maj i Hillerød
1. maj i Hillerød afholdes i år med fokus
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starter med morgensang og kaffe og
fortsætter derefter i folkemødestil med et
hovedtelt, hvor du kan høre fagpolitiske
taler og høre musik. Der vil være politiske
boder, salg af grillmad og drikkevarer samt
hoppeborg til børnene. Fokus vil dagen
igennem være på social dumping, som
ikke kun foregår på landets byggepladser.
(Foto: Morten Rode/Monsun)

Mennesker med handicaps på
arbejdsmarkedet
"Viljen til job" er navnet på en ny
kampagne og portal udarbejdet af
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR). Ønsket med
kampagnen og siden er at dele viden og
råd om mennesker med handicaps til
både jobsøgende, arbejdsgivere og
jobcentermedarbejdere. Fx kan man ﬁnde
information om handicapkompenserende
ordninger.
I Danmark har mennesker med handicaps
desværre en markant lavere
erhvervsfrekvens end den øvrige
befolkning. Så der er altså bestemt plads
til forbedring. I den forbindelse har LO
Hovedstaden også udarbejdet en guide til
TR'er med gode råd og informationer.
Guiden kan hentes her.
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