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Tjek din politiker
Som optakt til kommunal- og
regionrådsvalget den 21. november i år
beder LO Hovedstaden samtlige
kandidater i de 28 kommuner, som vi
dækker, om at svare på konkrete
spørgsmål indenfor følgende 5 temaer:
Udlicitering, klausuler, arbejdsmarked,
erhverv og respekt. Temaerne er valgt
fordi de har betydning for velfærden for
den enkelte borger generelt - og
medarbejdere ansat i kommune/region
specifikt.
Politikernes stillingtagen vil kunne ses på
LO Hovedstadens hjemmeside. Indsatsen
er en del af kampagnen "DeLokaleHelte".
Vi vender tilbage, når svarene ligger klar.

Fremtidens medlemmer er
fremtidens faglærte
LO Hovedstaden er sammen med UU
Centrene og folkeskolerne i regionen i fuld
gang med det 3-årige projekt, Faglært til
Fremtiden. Én af indsatserne er ung-tilung vejledning med rollemodeller, der

enten er i gang med, eller for nylig har
afsluttet en faglig uddannelse.
Vi vil gerne opfordre
medlemsorganisationerne til at deltage i
Faglært til Fremtiden med jeres unge
medlemmer: Vi har brug for rollemodeller
fra forskellige fag, der via deres egne
erfaringer og eksempel kan motivere
eleverne til at vælge en
erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
Gennem projektet kan I synliggøre jeres
faglige uddannelser. Er I interesserede i at
deltage kan I kontakte Sofie Bøving på
sofie@lohovedstaden.dk eller Jesper
Tranberg-Hansen på
jesper@loohovedstaden.dk
Faglært til Fremtiden deltager på 2 events
på Ungdommens Folkemøde i
Søndermarken 7.-8. september. Her
fortæller rollemodeller deres egne historier
og går i dialog med de unge om de
faglige uddannelser.

Fremtidens arbejdsmarked Research og konference
Kommer vi alle til at miste vores jobs til
robotter eller bliver fremtiden lys og let
fordi teknologien sætter os fri til kun at
lave spændende arbejde? Det er blot et af
de mange spørgsmål, som drøftelserne af
fremtidens arbejdsmarked bringer med
sig.
Vi har researchet indenfor især tre
områder: Digitalisering, læring og
platformsøkonomi og du kan finde vores
research her. Der er mange meninger og

mange interessante perspektiver. Derfor
holder vi også konference om emnet til
september. Her vil vi ser nærmere på
hvordan vi i Hovedstaden kan sikre os at
den teknologiske udvikling kommer alle til
gode. Vi vender tilbage med dato og
deltagere.

LOHs Christiansborg
Arbejdsmiljønetværk
Regeringen har planer om at nedsætte en
gruppe med blandt andet arbejdsmarkeds
parter, som skal udarbejde forslag
omkring 2020 planen og psykisk
arbejdsmiljø. Som led i dette har vi hos LO
Hovedstaden nu etableret et
Christiansborg Arbejdsmiljønetværk med
repræsentanter fra HK Hovedstaden, SL
København, 3F Kastrup, Metal
Hovedstaden, DEF København og 3F
Fredensborg.
Formålet med netværket er, at vi, sammen
med Morten Skov Christiansen, vil blive
inddraget i forbindelse med udarbejdelse
af forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet.
Her kan vi komme med konkrete input fra
den virkelighed, som vi kender.

LO Hovedstaden ønsker alle en rigtig skøn sommer!
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