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Overenskomstforhandlingerne er allerede
i gang på det private område, og parterne
er i skrivende stund gået fra hinanden in-
denfor industriområdet. Det har de gjort
før, uden at der er sket ulykker af den
grund.

Inden for nogle områder er der nået resul-
tater. Bagerne i NNF har blandt andet sik-
ret sig en overenskomst med en uddannel-
sesfond for medlemmer, men kun de på
arbejdspladsen, der er medlem af NNF.

NNF imødegår også en kritik fra forman-
den for Kristelig Fagbevægelse, Søren Fi-
biger Olesen, som raser over, at deres
medlemmer ikke får de samme mulighe-
der for delvist betalt efteruddannelse som
medlemmer af NNF.

NNF vil gerne synliggøre, at forbundet på
medlemmerness vegne udfører et stort ar-
bejde med at forhandle overenskomster og
mange andre ting, som de gule fagforenin-
ger hidtil blot har nasset på, siger man fra
NNF.

Faget er ganske enig:
- De gule fagforeninger markedsfører sig
meget aggressiv på billig pris. Men der er
jo en god grund til, at det koster mere at
være medlem af en rigtig LO-fagforening,
nemlig at vi har flere varer på hylderne og
leverer højere kvalitet. 

Derfor er det spændende at følge udviklin-
gen på LO-området. 

Er forbundene i stand til at forhandle go-
der hjem, som kun omfatter medlemmer-
ne i LO-forbund? Så er meget nået, og man
har fået sat en god udvikling i gang.

LO-medlemmer, der loyalt har støttet de-
res LO-forbund, om det nu er FOA, Metal
eller 3F, har fortjent, at deres forhandlere
kommer hjem med goder, der ikke kan op-
nåes ved at stå udenfor fællesskabet.

Igennem mere end hundrede år har LO-
forbundene skabt resultater for deres
medlemmer. Der er udsigt til, at det
fortsætter.

FÆLLESLEDER

Overenskomsterne i gang

FOA
Formand
Mona Pedersen

METAL
Formand
Jørn Larsen

3F
Formand
Bent Christensen
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I FOA Frederikshavn
er vi i gang med sam-
menskrivning af for-
håndsaftaler med
Kommunerne 
og i Regionen. 

Vi kan i skrivende stund ikke sige
noget om, hvornår dette arbejde
er færdigt.
Pr. 1. januar 2007 er der en løn-
pulje på 1,25% til forhandling
som individuel løn.
Gør du en forskel på din arbejds-
plads? Har du fået nye eller ænd-
rede arbejdsopgaver, som vi skal
forsøge at forhandle ekstra løn
for, kan du efter den 1. marts

2007 afhente forhandlingsske-
maer ved din tillidsrepræsentant
eller i afdelingen.
Disse skemaer skal udfyldes med
dine krav og begrundelser herfor,
så vi i afdelingen har noget kon-
kret at forhandle ud fra.
Vi håber på, at kunne få forhand-
linger først på foråret.

Overenskomstgruppen
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Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn

Tlf. 4697 1170 

Fax: 4697 1184

E-mail, Faglig afdeling:
frederikshavn@foa.dk

Åbningstider,
A-kasse og faglig afdeling:

Mandag 13-15. Tirsdag 13-15
Onsdag 10-12. Torsdag 10-12 og 13-17.
Fredag 10-12

FOA Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FAG OG ARBEJDE - FOA Frederikshavn

Sektorformand Anni Kristensen
stoppede 14. februar i FOA. Ef-
ter eget ønske holdes der ikke af-
skedsreception. Faget ønsker
også Anni alt godt i fremtiden.

Hanne Lønskov er ny i FOA Fre-
derikshavn og skal servicere
Kost- og servicesektoren og Tek-
nik- og servicesektorens med-
lemmer.

Ny medarbejder
1. februar sagde vi goddag til vo-
res nye faglige sekretær Hanne
Lønskov i FOA Frederikshavn.
Hanne er 50 år og er bosiddende
i Bjergby. Hannes nye arbejds-
område bliver at servicere Kost-
og servicesektoren samt Teknik-
og servicesektoren, udover at
hun vil indgå i overenskomst-
gruppen. Vi glæder os til det
fremtidige samarbejde med Han-
ne og håber, at I vil tage godt
imod en god og frisk medarbej-
der i FOA Frederikshavn. 

14. februar valgte 
sektorformand for
Kost- og servicesekto-
ren Anni Kristensen 
at gå på efterløn. 

-Det bliver et stort savn for afde-
lingen og sektoren, siger afde-
lingsformand Mona Petersen.
-Anni er en person, som var guld
værd for afdelingen. 
-Anni har elsket sit job og hendes
rummelighed er enorm. Var vi i
tvivl om noget, gik vi aldrig for-
gæves, og hun brændte for sin

sektor og for det faglige arbejde.
Fra afdelingen og Kost- og servi-
cesektoren samt Teknik og servi-
cesektoren vil vi gerne her sige
Anni tusind tak for indsatsen og
ønske alt godt i fremtiden.

Tak for tilliden
Anni har været lønnet valgt i 22 år
og har været med i bestyrelsesar-
bejde i 30 år og siger tak til kolle-
gerne for tilliden.
-Det eneste, jeg er skuffet over, si-
ger Anni, er, at kommunerne har
svigtet de ufaglærte i forhold til
uddannelse og ordinære job. Der
er jo brug for alle hænder, slutter
Anni Kristensen.

Kommende lønforhandlinger

Anni stopper i FOA
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Nye serviceassistenter
12. januar var der overrækkelse
af uddannelsesbeviser til nye ser-
viceassistenter på AMU Nordjyl-
land. Her er to FOA-medlemmer,
Evy Jensen og Annelise Lorenzen
med sektorformand Anni Kri-
stensen, Kost- og servicesekto-
ren, FOA Frederikshavn.

Nye tillidsvalgte i 
FOA Frederikshavn

Ophørte tillidsvalgte i FOA Frederikshavn

Sikkerhedsrepræsentant 
Dagplejen i Skagen 
Dagplejer Gitte Pedersen

Sikkerhedsrepræsentant
Rosengården Sæby 
Social- og sundhedsassistent 
Merethe Tougaard Mortensen

Sikkerhedsrepræsentant
Anæstesien Frederikshavn 
Social- og sundhedsassistent
Jytte Andreasen

Sikkerhedsrepræsentant 
Ældreafdelingen 
Frederikshavn By 
Social- og sundhedshjælper
Susanne Jensen

Sikkerhedsrepræsentant 
Ældreafdelingen Område Ska-
gen (Drachmanns Vænget) 
Social- og sundhedshjælper 
Lotte Jørgensen

Tillidsrepræsentant 
Sygehus Vendsyssel, 
Frederikshavn 
Social- og sundhedsassistent 
Lone Mikkelsen

Tillidsrepræsentant 
Sygehus Vendsyssel, 
Frederikshavn 
Portør Per Nielsen

FOA Frederikshavn 
ønsker til lykke med valget.

Sikkerhedsrepræsentant 
Dagplejen i Skagen 
Dagplejer Lillian Madsen

Sikkerhedsrepræsentant
Rosengården Sæby
Plejehjemsassistent 
Birgitta Larsen

Sikkerhedsrepræsentant, 
Ældreafd., Område Skagen
(Drachmann Vænget) 
Bodil Larsen

Tillidsrepræsentant 
Sygehus Vendsyssel 
Social- og sundhedsassistent
Jytte Andreasen

Tillidsrepræsentant 
Dagplejen Skagen 
Dagplejer Lone Jensen

Tillidsrepræsentant 
Ældreafdelingen Frederikshavn 
Social- og sundhedsassistent 
Eva Nielsen

Tillidsrepræsentant 
Ældreafdelingen Frederikshavn
Social- og sundhedshjælper 
Birgit Houmann

Sikkerhedsrepræsentant 
Ældre Handicap, Midtbyen, 
Frederikshavn 
Social- og sundhedshjælper 
Rena Hansen

FOA Frederikshavn
takker for indsatsen.

Pjece for 
tillidsvalgte
Den nye MED-aftale i
Frederikshavn Kommune
og Region Nordjylland
har medført en ny struk-
tur for arbejdsmiljøre-
præsentanter og tillidsre-
præsentanter.
Derfor har FOA Frede-
rikshavn  besluttet, når
alle valgene er på plads,
at udgive en pjece med
strukturen på de arbejds-
områder, hvor vores med-
lemmer er valgte.
I pjecen vil der være bille-
der med navn på alle til-
lidsvalgte, så du kan se,
hvem du skal kontakte for
at få hjælp.
Er der ingen tillidsvalgte i
dit område, kan du altid
kontakte afdelingen for at
få hjælp.Husk generalforsamling i FOA Frederikshavn

Se næste side
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Frederikshavn afdeling
afholder

GENERALFORSAMLING
Onsdag 14. marts 2007 kl. 19.00
I Frederikshavnerhallen, H. C.  Ørsteds Vej 9

Velkomst

Dagsorden:
1 Godkendelse af forretningsorden
2 Valg af dirigent
3 Godkendelse af dagsorden
4 Valg af stemmetællere
5 Valg af 2 referenter
6 Bestyrelsens beretning
7 Regnskab
8 Fremlæggelse af budget år 2007
9 Indstillinger: Fastsættelse af kontingentet for 2007

10 Vedtagelse af ændring til afdelingslovene
(herunder nedlæggelse af kassererposten)

11 Orientering om fusion
12 Indkomne forslag:
13 Valg: 

a) 1 kasserer (punktet udgår, 
hvis ændringen til afdelingenslovene vedtages) 

b) 1 bestyrelsesmedlem
Joan Petersen modtager genvalg

c) 1 bestyrelsessuppleant
Allan Nielsen modtager genvalg 

d) 1 bilagskontrollant
Rena Munch Hansen modtager genvalg

e) 1 bilagskontrollantsuppleant
Gunvor Køhler modtager genvalg

f) 1 fanebærersuppleant – Oluf Andersen modtager genvalg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidatforslag, skal være afdelin-
gen i hænde senest den 27. feb. 2007 kl. 16.00.
Den endelige dagsorden samt forslag kan rekvireres i afdelingen tidligst 6 kalenderdage før general-
forsamlingen.
Regnskabet ligger til gennemsyn i afdelingen 6 kalenderdage før generalforsamlingen

Tilmelding til generalforsamlingen samt bustransport skal ske til afdelingen på tlf.
4697 1170 senest den 9. marts.
Ved tilmelding vil der blive oplyst tidspunkt for buskørsel samt opsamlingssteder

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Der indkaldes kl. 18.30 til
valg af 3 forbrugergruppe-
medlemmer til pensions-
ordningen af 1.4.1990 i Pen-
Sam Liv. Ønsker et medlem
at opstille som kandidat til
forbrugergruppe, skal med-
lemmet møde op til general-
forsamlingen og henvende
sig til afdelingsnæstforman-
den medbringende beviset
for valgbarhed og stemme-
ret, som medlemmet har
fået tilsendt fra Pen-Sam i
januar 2007.
Såfremt et medlem er for-
hindret i at deltage i gene-
ralforsamlingen, men gerne
vil opstille, kan medlemmet
skriftligt meddele dette til
afdelingsnæstformanden,
bilagt sit bevis fra Pen-Sam.
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Lederen på Asgaard, Susanne Nørgaard med Inger Margrethe Fanø Jacobsen, (Nete) og Bent Larsen,
der er omsorgsmedhjælpere og FOA-medlemmer.
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Faget har besøgt et af
Frederikshavns Kom-
munes bofællesskaber
til voksne med nedsat
fysisk/psykisk funkti-
onsevne på Odinsvej i
Frederikshavn. 
Her taler vi med to 
FOA-medlemmer.

Efter kommunesammenlægnin-
gen, driver Frederikshavn kom-
mune i alt 21 botilbud placeret i
henholdsvis Skagen, Sæby og
Frederikshavn. Botilbudene er
drevet efter Servicelovens § 107
og § 108.
§ 107 er bofællesskaberne, der
har fælles øverste ledelse og fra
1/1-07 er ansat områdeleder
Søren Jacobsen for søjle II. Søjle
II er opdelt i team Nord., team
Midt og Team Syd, hvor der er
ansat tre teamledere. I  Team
Midt er Susanne Nørgaard team-
leder for personalet i bofælles-
skabet Asgaard på Odinsvej og
Borgmester Hassings Vej.
Beboerne bor i dejlige omgivelser

tæt ved skov, og har hver deres
egen lejlighed. Der er pædago-
gisk støtte og vejledning  i efter-
middags- aften og morgentimer-
ne og i bofællesskaberne er der
sovende eller vågen nattevagt.

Bygget for at samle
Bofællesskabet Asgaard er bygget
for cirka fem år siden. De ”gamle”
bofællesskaber, som var mindre
og  utidssvarende blev jævnet
med jorden. I dag er der bygget
ældreboliger på stedet, og bofæl-
lesskabet flyttede til Odinsvej. 
I bofællesskabet flyttede 20 for-
ventningsfulde unge beboere ind
i husene. I år 2004 kom den sid-
ste del til af bofællesskabet, og
der flyttede ti unge beboere ind,
som kom direkte fra Limfjords-
skolen, men de havde en kort op-
hold i et opgangsbofællesskab,
inden byggeriet blev færdig.  
-I dag er der fem huse samlet et
sted, hvor der bor 30 unge udvik-
lingshæmmede, som har mod på
livet.
Der er 33 ansatte fordelt på
pædagoger, omsorgsmedhjælpe-
re to PGU-uddannet (Pædago-
gisk Grund Uddannelse) samt tre
flexjobbere.

FOA-folk hjælper
Inger Margrethe Fanø Jacobsen,
i daglig tale Nete, er omsorgs-
medhjælper og har taget en PGU,
og kollegaen omsorgsmedhjæl-
per Bent Larsen, arbejder i hvert
deres hus.
Beboerne er i alderen 24 til 45 år.
Ens for alle er, at de har brug for
støtte, råd motivation og vejled-
ning, så de så selvstændige som
mulig udvikler selvstændighed,
så de kan træffe og tage valg og
forskellige opgaver livet byder.
Vores fornemste opgave er at
støtte, råde og vejlede, have fokus
på brugernes ressourcer og ud-
vikling, så de udvikler selvstæn-
dighed og får så  værdifuldt et liv
som muligt. 
Støtten/vejledningen kan evt.
være til madlavning, rengøring
og  personlig hygiejne,  samt støt-
te/vejlede dem i fritiden, sociale
relationer og i deres interesser.
-Alle beboere har et arbejde, for-
tæller Nete og Bent.
-Enten arbejder de på dagtilbu-
det NBV eller værestedet Solstrå-
len, og enkelte af brugerne arbej-
der på det ordinære arbejdsmar-
ked som eks. mekaniker, køkken-
medhjælp, hjælper på en gård og

Nete og Bent kan li’ jobbetNete og Bent kan li’ jobbet
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som arbejdsmand i genbrugsfor-
retninger. Enkelte af brugerne
får løn, men vigtigst er, at alle fø-
ler sig betydningsfulde, og at der
er brug for dem. Vi har et stort
samarbejde med personalet på
dagtilbudene, samt jobkonsulen-
ten, der varetager kontakten til
brugerne og personalet på det or-
dinære arbejdsmarked.

Faglærte og ufaglærte
-En trediedel af medarbejderne
der er ansat i bofællesskabet As-
gaard er ufaglærte. Det betyder
ikke, at der ikke er forskel på va-
retagelse af de forskellige ar-
bejdsfunktioner, som faglærte og
ufaglærte bestrider, men alle har
kompetencer og har noget, de
kan byde ind med. Det er pæda-
gogerne, der har ansvaret for at
skrive handleplaner sammen
med beboerne, men alle ansatte
drøfter og kommer med deres
iagttagelser.
I hverdagen har det ikke den sto-
re praktiske betydning. Alle, der
er ansat, faglært eller ufaglært,
indgår i teamsamarbejdet om-
kring den enkelte beboer og for at
få fællesskabet til at fungere, si-
ger lederen, Susanne Nørgaard.
-Alle medarbejdere har naturlige
kompetencer, mener Bent:
Mange af  beboerne er mænd, og
derfor er det en fordel, at der er
ansat seks mænd, som kan snak-
ke med omkring de håndværks-
mæssige ting, og hjælpe beboer-
ne med praktiske ting f.eks. med
cykler, knallerter, computer re-

parationer i lejlighederne osv.
Nete: - Det betyder ikke, - at vi
kvinder ikke kan bruges, men vi
snakker med mændene om me-
get andet. Vi har en del piger, der
gerne vil lære noget omkring,
hvordan man sminkes, sætter
hår, hvordan tøjet matches osv.
og her er vi nok bedre vejledere
end mændene.

Projekter
Så stort et sted, er der også mu-
lighed for at opbygge og tilbyde
forskellige projekter. Projekterne
udspringer af beboernes ønsker,
som de har med i handleplaner-
ne, eller kommer frem med på
brugerrådsmøder. Nogle af bebo-
erne bliver kærester, og så er det
rart at vide for dem; hvordan er
det at være kæreste, og hvordan
man behandler hinanden som
kærester. Derfor startede vi et
kæresteprojekt, som blev en suc-
ces. Der har været cykelprojekt,
haveprojekt, svømmeprojekt, og i
øjeblikket er der tanker om et
”mandeprojekt”, og vi er i gang
med ferieprojekt, hvor beboerne
kan vælge sig på, og i år går turen
enten til Sølund festival, Skaller-
upsklit feriecenter eller til sydens
sol.

Forældrene
Forældrene er et kapitel for sig,
siger Nete og Bent. Vi har stor fo-
rældrekontakt og forældresamar-
bejde. De følger levende med i
vores arbejde og mange tilbyder
også at give en hjælpende hånd

med, og det er vi glade for. Foræl-
drene har stor indflydelse, og når
der har været nedsat arbejds-
grupper med f.eks. handleplaner
og livshistorie, har de været med
til at udfærdige materialet sam-
men med personalet. Vi afholder
julefest og en sommerfest, hvor
beboerne, pårørende og persona-
let deltager. Beboerne har i hvert
hus købt deres egen bus, her har vi
også forældre, der administrerer
busregnskabet på beboernes vegne.

Storkommune
Efter at Frederikshavn er blevet
en storkommune føler alle tre, at
meget skal bygges op fra grun-
den. Det skræmmer ikke hverken
leder eller FOA-medarbejderne,
som føler, at de har de nødvendi-
ge ressourcer og at politikerne er
lydhøre overfor ønsker. Har vi
brug for ekstra  ressourcer til at
løse bestemte problematikker,
skal vi selvfølgelig synliggøre og
dokumentere det pædagogiske
arbejde via handleplaner osv,
men det er også et realistisk krav.
Både Nete og Bent føler, at de har
et interessant og afvekslende job
og en god arbejdsplads.
-Jeg fortryder bare, at jeg ikke
kom her noget før, siger Nete, ud-
dannet køkkenassistent tidligere,
mens Bent, der er uddannet lito-
graf og har arbejdet som sådan i
mange år til en høj løn, ikke for-
tryder skiftet til det offentlige,
selv om lønnen kun er cirka det
halve af, hvad han tjente tidlige-
re.

Her er Randi Andersson ved at
gøre badeværelset rent. Det er
hun dygtig til, mener Bent Lar-
sen.

Til venstre er Linda Zinn i gang
med lektierne i sin hyggelige 
lejlighed, hvor Nete er på besøg.

FAG OG ARBEJDE - FOA Frederikshavn
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Onsdag den 14. marts 2007 kl. 13.00 i FOAs lokaler 
Generalforsamling i Seniorklubben

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere 
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Formandens beretning
7. Indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

(Gugge Hansen, modtager ikke genvalg) (Ingrid Hansen, 
modtager genvalg) (Jytte Jensen, modtager genvalg) 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter
(Alice Lassen, modtager genvalg) 
(Bodil Hansen, modtager genvalg)

10. Eventuelt. 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 28.
februar 2007. Sidste tilmelding den 7. marts.

Onsdag den 18. april 2007 kl. 17.00 Forårsfest 
Vi får en god middag. Harald Nygård står for musikken. Pris kr.
100.00 excl. drikkevarer. Sidste tilmelding den 11. april.

Tilmeldinger til arrangementerne hos:

Benthe Byrialsen 9842 1750 
Ingrid Hansen, Sæby 9840 1639 
Jytte Jensen 9842 3402 
Gugge Hansen 9843 9505 
Bente Jensen 9842 8243 

FOA-Seniorernes aktiviteter  - Forår 2007

FAG OG ARBEJDE - FOA Frederikshavn

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft jubi-
læum på arbejdspladsen fra de-
cember 2006 til februar 2007.

Frederikshavn
25 års jubilæum
Den 22.december 2006
Social og Sundhedsassistent
Eva Nielsen, Område Land

Skagen
25 års jubilæum
Den 25. januar 2007

Beskæftigelsesvejleder
Janne Haller Schultz,
Skagen Dagcenter

Frederikshavn
40 års jubilæum
Den 1. februar 2007
Sygehjælper
Else Krage, Sygehus Vendsyssel

FOA Frederikshavn 
ønsker tillykke.

Hvem er årets
tillids- og 
sikkerheds-
repræsentant?
FOA Frederikshavn uddeler
hvert år på afdelingens gene-
ralforsamling en pris til året
tillidsrepræsentant og årets
sikkerhedsrepræsentant.

Det er FOA’s medlemmer rundt
omkring på de forskellige ar-
bejdspladser, der indstiller deres
tillids- eller sikkerhedsrepræsen-
tant til årets pris og blandt alle
indstillingerne vælger afdelin-
gens bestyrelse, hvem der får pri-
serne. Kriterierne for indtilling til
priserne er:
1. Opnået en speciel aftale

Begrundes med hvilken aftale
samt hvor mange der er
omfattet af aftalen.

2. Igangsætter nye initiativer
Begrundes med initiativets
art og omfang

3. lhærdighed i bestemte situati-
oner overfor arbejdsgiveren,
uanset resultat. Begrundes
med situationen, forløbet og
resultatet eller mangel på
samme.

4. Særlig indsats for kollega eller
gruppe af kollegaer Begrun-
des med situationen - enten af
personlig karakter eller ar-
bejdsmæssigt.

Måske går årets tillids- eller sik-
kerhedsrepræsentant rundt på
din arbejdsplads. Hvis du mener,
at din tillidsrepræsentant eller
sikkerhedsrepræsentant bor ha-
ve årets pris, så skriv til os og for-

tæl hvorfor.

8 »FAGET« ■ Frederikshavns fælles fagblad ■ Februar 2007

Husk at

indsende

indstillingen

senest

5. marts 2007
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3F Nordøst Vendsys-
sel holdt juletræsfest
29. december i FFK-
hallen med stort 
besøg.

De var der alle, gamle, unge og de
helt små. For der var juletræ på
programmet, da 3F Nordøst-
vendsyssel afviklede juletræsfest
for anden gang i sin unge histo-
rie.
Der var juletræ og nissemand,
der var dans omkring juletræet,
som ikke var af de mindste. En
god og festlig dag for børnene.
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Formand: Bent Christensen
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling:
70 300 846

Fax:
70 300 847

Telefon, A-kasse:
70 300 846

Hjemmeside:
www.3f.dk/nordoest-vendsyssel
E-mail: nordoestvendsyssel@3f.dk

Fagligt Fælles Forbund
Nordøst Vendsyssel

3F-jul for unge og gamle

Der danses med betuttede miner.

Flot juletræ. og atletiske børn, der kunne sno
sig i legen.

Der synges.
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Gratis 
advokat-

rådgivning
til 

3F-medlemmer
Hver torsdag i lige uger
kl. 15.30 til 16.30 kan 3F-
medlemmer få foretaget
en gratis gennemgang og
juridisk vurdering af sa-
ger.

Advokat Ole Kildeby har
træffetid kl. 15.30-16.30
på 3F kontoret, Skipper-
gade 24, Frederikshavn.
I samme tidsrum kan ad-
vokaten træffes på afde-
lingens telefonnummer
70 300 846
Rådgivningen kan være
forhold om ejendoms-
handel, lejebolig, arv,
skilsmisse, dødsfald i
nær familie, erstatnings-
sager og andre juridiske
forhold. Muligheden for
fri proces undersøges.
Det gratis tilbud omfatter
rådgivning på afdelin-
gens kontor. Hvis der rej-
ses en sag, eller det afta-
les, at advokaten skal ud-
føre en opgave for et
medlem, betales dette ef-
ter aftale med advokaten.

Bent Christensen

Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Hvis konflikten kommer:

Ingen løn eller understøttelse!
Du får ingen strejkeunder-
støttelse. hvis du ikke er i
fagforening.
Du er henvist til kontant-
hjælp - og den skal du betale
tilbage.
Du får heller ingen under-
støttelse, hvis din arbejds-
giver lockouter dig. 

Er du med i fagforeningen, får du
strejkeunderstøttelse – også ved
lockout. Det er en af mange for-
dele ved at være med i et fælles-
skab, som kæmper for at forbed-
re dine løn- og arbejdsvilkår. Det
er en kamp, vi med mellemrum
må strejke for, og meget tyder på,
at det kan blive tilfældet ved fo-
rårets forhandlinger om en ny
overenskomst.

Vil du gerne have 
strejkeunderstøttelse?
Så skal du være medlem af fag-
foreningen senest 1 måned før
første konflikt- eller lockoutvar-
sel.
Det vil sige, at du har kort tid til
at beslutte dig. Er du ikke med-
lem, så bliv det nu. Se også vores

hjemmeside: 
www.3f.dk/nordoest-vendsyssel
Ring på telefon 70 300 846 eller
send en mail til:
nordoest-vendsyssel@3f.dk og
hør, hvor du skal være organise-
ret i tilfælde af strejke ved fo-
rårets overenskomstfornyelser.
Du kan også faxe. Her er numme-
ret 70 300 847

Mange fordele
Uanset om vi kommer ud i kon-
flikt eller ej, får du som medlem
vores andre fordele, som bl.a. er:

■ Hjælp ved uoverensstemmel-
ser om opsigelsesvarsler

■ Hjælp ved manglende beta-
ling af feriepenge samt søn-
og helligdagsgodtgørelse

■ Hjælp ved lønforhold. herun-
der lønforhandlinger, overar-
bejdsbetaling og tilrette-
læggelse af arbejdstiden

■ Hjælp ved manglende 
pensionsindbetaling

■ Deltagelse i urafstemning
om overenskomstfornyelse

■ Bistand i forbindelse med 
arbejdsskadesager

■ Hjælp til at forbedre
arbejdsmiljøet

■ Juridisk bistand

■ Hjælp ved betalingsstands-
ning og konkurser

■ Gruppelivsforsikring med
børnesum samt fritidsulyk-
kesforsikring

■ Rabatordningerne via
LO Plus kortet

■ Hjælp i forbindelse med 
uoverensstemmelser om
overenskomster indgået med
3F

Åbningstiderne i 
3F Nordøst 
Vendsyssel

For alle kontorer
gælder følgende
åbningstider i 3F
Nordøst Vendsyssel:

Mandag 09.00-16.00
Tirsdag 09.00-16.00
Tirsdag A-kassen lukket
Onsdag 09.00-16.00
Torsdag 09.00-16.30
Fredag 09.00-12.00
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Fagligt Fælles Forbund 
Nordøst Vendsyssel afdeling

afholder

Generalforsamling
Tirsdag, den 20. marts 2007 kl. 19.00
Arena Nord, Rimmens Allé, Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
5. Budget 2007
6. Afdelingskontingentet
7. Indkomne forslag
8. Valg:

a. 4 bestyrelsesmedlemmer – for 3 år, på valg er:  
Finn D. Christensen, tidligere SID Frederikshavn
John Ole Stokbro, tidligere SID Sæby
Per Andersen, tidligere SID Skagen
Susanne Larsen, tidligere KAD Frederikshavn/Skagen

b. 4 bestyrelsessuppleanter – for 1 år. På valg er:
Børge Pedersen 
Karsten Frederiksen
Ledig
Gitte Andersen

c. Bilagskontrollant, på valg er: Jette Bræmer

d. Bilagskontrollantsuppleant, på valg er: Arne D. Jacobsen
9. Valg af kongresdelegerede

10. Valg af suppleanter til kongressen 
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag, den
9. marts 2007.
Der serveres en anretning med øl/vand fra kl. 18.00.
Hvis du ønsker at deltage i spisningen og/eller du ønsker at deltage i
fællestransporten, skal vi bede om din tilmelding senest mandag, den
12. marts 2007 på tlf. 70 300 846.
Der afgår bus fra 3F kontoret i Skagen, Skagavej 130 kl. 16.45, 
fra Frederikshavnsvej i Skagen kl. ca. 16.50, 
fra Fru Møllers café i Ålbæk kl. ca. 17.15 og 
fra DK-tanken i Elling kl. ca. 17.30.
Ligeledes afgår der bus fra 3F kontoret i Sæby, Sæbygårdsvej 115 kl.
17.15.
Husk ved tilmelding at oplyse, hvor du stiger på bussen.G
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Tro på 
fremtiden med
fisk i Skagen
For et halvt år siden
så det katastrofalt ud
med beskæftigelsen
indenfor fiskeindu-
strien i Skagen. Nu er
det ved at vende, 
siger faglig sekretær
Morten Dahlberg, 3F
Nordøst Vendsyssel.

Faget besøger et af fremtidens
bygningsværker på havnen i Ska-
gen. Det er Pelagics kæmpestore
sildefiletfabrik, der efter Morten
Dahlbergs mening er et udtryk
for, at arbejdsgiverne selv tror på
fremtiden.

Fusion giver tryghed
Her møder vi tillidsrepræsentan-
terne i den nye virksomhed Pel-
agic, der er en fusion af »P. Ant-
honisen« og »Havfisk«.
-Fusionen fandt sted i oktober,
siger tillidsrepræsentanterne Ole
Rønnest og Ole Hansen.
-Allerede nu kan vi se resultatet;
en spritny sildefiletfabrik, der ef-
ter planen skal være klar til pro-
duktion 1. maj.
Det bliver en fabrik på 8.000
kvadratmeter inclusive de eksi-
sterende bygninger.

Alt er nyt med 20 fuldautomati-
ske maskiner og seks manuelt be-
tjente.
Den nye fabrik forventes at be-
skæftige 40-50 medarbejdere,
men de to tillidsrepræsentanter
tror på, at der kan skabes beskæf-
tigelse til flere mænd og kvinder
på det, der bliver Danmarks
største fabrik af sin art.

Usikre betingelser
-For øjeblikket har vi nok at lave.
Der er nye kvoter fra 1. januar,
men ellers svinger fiskeprodukti-
onen utroligt meget på grund af
netop kvoter, men også på grund
af vind og vejr.
-Til gengæld har vi en stabil ef-
terspørgsel af halvfabrikata til
kunderne hos P. Anthonisen og
hos Havfisk produceres silde-
filetter der videreforarbejdes i
Tyskland.

Et signal til omverdenen
-Det spændende i dette byggeri,
siger Morten Dahlberg er, at når
der investeres så store beløb, så
er der også en tro på, at fiskein-
dustrien har en fremtid i Skagen.
Det er et godt signal til omverde-
nen om, at vi stadig kan heroppe
på toppen af Danmark.
-Nu har vi en mulighed for at
fastholde arbejdspladserne og
måske oven i købet skabe mere
beskæftigelse. Det går også godt

på de andre fiskeindustrier i by-
ben. Da A-Fisk lukkede var vi
langt nede, men arbejdskraften
herfra er ved ved at være opsuget
af andre virksomheder, og det er
en positiv udvikling.

Så skal der arbejdes
Pelagics nye fabrik er moderne
fra ende til anden.
Man kan tage silden ind fra fiske-
skibene ved hjælp af en slange.
Der er plads til 600 ton om da-
gen, og der kan forarbejdes
50.000 til 60.000 ton pr. år.
Affaldet er der også sørget for. En
fiskemelsfabrik få meter fra fa-
brikken kan modtage affaldet di-
rekte igennem et pumpesystem.

Arbejdskraften
-For øjeblikket har vi den ar-
bejdskraft, vi skal bruge, siger
Ole Rønnest og Ole Hansen. Vi
kan dog godt komme i bekneb se-
nere. Så kan det blive svært, for vi
har jo et system med hjemsendel-
ser, når der ingen fisk er.
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-Det system kan vi nok ikke lave
om på her og nu, siger Morten
Dahlberg, 3F Nordøst Vendsys-
sel.
-Sild og fisk i det hele taget er en
følsom vare, der ikke kan lagres.
Den skal forarbejdes her og nu.
Derfor er vi nødt til at have en
meget fleksibel arbejdsstyrke,
medmindre fabrikkerne vælger
at forædle varerne. Så kunne der
skabes mere sikkerhed og stabili-
tet i produktionen og dermed og-
så i beskæftigelsen.

Glæder sig
Her og nu glæder de to gange Ole
sig over, at de nu snart skal arbej-
de under moderne og tidssvaren-
de forhold med højt til loftet og
god plads i produktionen.
-Tidligere havde man en maskine
og så byggede man uden om den
og flere ombygninger fulgte. Nu
har vi pladsen til det hele fra star-
ten, og det kan da kun give et
bedre arbejdsmiljø.
Morten Dahlberg: -Arbejdsmil-

jøet har fået det langt bedre i fi-
skeindustrien. Vi har ikke helt
løst problemerne med nedslid-
ning, men robotter til det hårde

fysiske arbejde kombineret med
jobrokering, så man undgår ensi-
digt gentaget arbejde, er med til
at minimere problemet.

Tillidsrepræsentant Ole Røn-
nest, faglig sekretær Morten
Dahlberg og tillidsrepræsent-
tant Ole Hansen foran nybyg-
ningen på havnen i Skagen.

Så flot bliver udsigten fra medarbejdernes kantine.

Ny fabrik i Skagen.

Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Ny tillidsvalgt 
i 3F Nordøst
Vendsyssel

Bo Andersen er
valgt som ny sik-
kerhedsrepræsen-
tant ved Park- og
Vejforsyningen i
Frederikshavn
Kommune.

3F Nordøst 
Vendsyssel 
ønsker til lykke
med valget.

Nye serviceassistenter
12. januar var der overrækkelse
af uddannelsesbeviser til nye ser-
viceassistenter på AMU Nordjyl-
land. Her er tre 3F-medlemmer:
Fra venstre forrest, Susanne Hei-
sell, Lis Nymand og Rikke Kri-
stensen. Bagerst tillidsrepræsen-
tant Mette Lund og afdelings-
næstformand Bodil Pedersen ved
overrækkelsen.

Rengøringsassistenter har pension til gode
Er du blevet ansat som
rengøringsassistent i de tidli-
gere Skagen, Frederikshavn
eller Sæby Kommuner efter
den 1. april 2003, skal du
være opmærksom på, at du
har haft ret til at få indbetalt
arbejdsmarkedspension fra

den første ansættelsesdag,
hvis du tidligere har været
omfattet af en arbejdsmar-
kedspension uden for det
amts/kommunale område.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du
har ret til at få pensionsindbeta-

ling, så henvend dig i 3F, enten
på vores kontorer i Skagen, Sæby
eller Frederikshavn, eller ring i
afdelingen på tlf. 70 300 846. 
Det gælder også, hvis du i dit
første ansættelsesår ved kommu-
nen, ikke fik indbetalt til pensi-
onsordningen.

Ophævelse af 
sympatikonflikt
Sedes A/S, 
Frederikshavn

Bygge- og Transportgruppen kan
nu meddele, at konflikten mod virk-
somheden

Sedes A/S
Højrupsvej 29
9900 Frederikshavn

som blev indledt den 27. oktoberr
2006 er ophævet, da virksomheden
er indmeldt i Dansk Byggeri pr. 1.
januar 2007.

Kim Lind Larsen
Landsorganisationen

i Danmark

3F Amatørerne
søger nye, 
aktive deltagere
3F Nordøst Vendsys-
sel har et kultur-
udvalg, som nu 
ændrer navn til 
3F Amatørerne. 

Vi er otte ildsjæle, som
op til diverse arrange-
menter i 3F-regi mødes
og indøver forskellige
sange og sketches. Men
vi har hårdt brug for fle-
re deltagere.

Så, hvis du har lyst og
mod på at blive medlem,
er du meget velkommen
til at henvende dig i af-
delingen. 

Du kan ringe til Bodil,
tlf. 2342 4863.
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Metal Frederikshavn

Siddende fra venstre, 60 års 
jubilarerne Verner Bastian 
Pedersen og Per Aaen med 
afdelingsformand i Metal 

Frederikshavn, Jørn Larsen.

Bagerst: Formand Jørn Larsen
med 50 års jubilarerne 

Erik Larsen, Arne Mølgaard
Christensen, Svend Erik Jensen,

Christian Christiansen. 
Forrest: Højmark Christiansen,

Peter Højlund Sørensen og
Bjarne Hansen.

40 års jubilarerne. 
Bagerst:John Bech Nielsen, Vil-
ly Dannervig Jensen, Kurt
Thomsen, Poul Ove Mosgaard
Jensen, Erik Andreas Andersen,
Finn Peter Thomsen, Poul Finn
Andreasen, Aage Mathiasen,
Bent Wilhelmsen. Midten: For-
mand Jørn Larsen, Poul Mad-
sen, Ernst Nyholm Erlandsen,
Bent Ole Koustrup, Heinz Erik
Villy Skov, Aage August Thom-
sen.
Forrest: Christian Hedemann
Nielsen, Helmer Normann Pe-
dersen, Arne Gunnar Sørensen
og Poul Rughaven.

Metaljubilarer til fest
Den 17. november 2006
holdt Metal Frederikshavn
jubilarfest. Arrangementet
foregik i afdelingens loka-
ler, hvor alle havde en god
dag med spisning og fik en
god snak med gamle kolle-
ger. Der deltog både 40, 50
og 60 års jubilarer til festen. 
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Advokat-
hjælp 
hos 
Metal
For at yde vore
medlemmer en
endnu bedre 
service, har vi aftalt
med advokat Ole
Kildeby, at han vil
være til stede i Me-
talhuset, Håndvær-
kervej 2, 
Frederikshavn, den
1. onsdag i hver
måned, 
fra kl. 15.30 til
16.30.

I samme tidsrum kan Ole Kil-
deby træffes på tlf. 9622 2316

Ole Kildeby kan rådgive om:

■ ejendomshandel,

■ forhold omkring arv, skils-
misse, erstatningssager,
der ikke hører under Me-
tals område, m.v.

Rådgivningen er gratis for af-
delingens medlemmer.

Hvis rådgivningen resulterer
i, at der rejses en sag, eller det
aftales at advokaten skal ud-
føre en opgave for et medlem,
betales der efter aftale med
advokaten.

Jørn Larsen

Nye tillidsvalgte i 
Metal Frederikshavn

Ole Jensen. 
Nyvalgt tillids
repræsentant på
OPLOG Frederiks-
havn.

Bent-Ove Danielsen
Nyvalgt tillidsmand
hos 
MEKANORD A/S

Per Thomsen
Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant 
Værksted Danmark
Vest, Flådestationen

Morten Moberg
Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
Martin Professional
A/S

René Markfoged 
PedersenNyvalgt til-
lidsmand hos
MAN Diesel, Klub 98

Carsten Nordahn
Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant
Værksted Danmark
Vest, Flådestationen

Carsten Mathiasen
Nyvalgt tillidsmand
Værksted Danmark
Vest, Flådestationen

Henrik Jensen
Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
MAN Diesel

Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
MAN Diesel:
Michael Jimmi Asp

Morten Møller Chri-
stiansen
Nyvalgt tillidsmand
hos MAN Diesel

Jan Larsen
Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
Martin Professional
A/S

Jens Steffensen
Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
MAN Diesel, Klub 98.

Metal ønsker til lykke med valget
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Har du 
besøgt 

vores nye 
hjemmeside?

www.metalfrederikshavn.dk

Metal Frederikshavn
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Metal Frederikshavn

Metal »Højt fra træets grønne top«
Den 28. december
holdt Metal Frede-
rikshavn sin traditi-
onsrige juletræsfest i
FFK-Hallen.

Ikke færre end 500 voksne og
400 børn deltog i festen.
Julemanden sang og legede om-
kring det smukt pyntede juletræ
med de juleglade gæster, og fra
Nissebanden lød tonerne fra de
kendte julesange.
Der var naturligvis sørget for de
populære juleposer til børnene,
derudover var der en pølse eller
en is og sodavand.
Afdelingen havde i år besluttet, at
juletræsfesten var »røgfri« – til
stor tilfredshed for både børn og
voksne.

Metalseniorerne forår 2007
Onsdag den 7. marts 2007 kl. 10.00:
Pakkespil i Metalhuset, Håndværkervej 2.
Der medbringes 1 pakke pr. deltager 
til kr. 20,00-25,00.

Onsdag den 18. april 2007 kl. 10.00:
Hyggemøde i Metalhuset, 
Håndværkervej 2 
med en hemmelig gæst.
Der serveres et stjerneskud til
kr. 40,00.

Tilmelding til begge 
arrangementer: 

Senest dagen før på tlf. 9622 2324.

Nissemanden førte an i Metal-kæden.

Gavmilde Metal-folk delte ud af
juleposerne. Henrik, Jørn og

Villy, er de glade givere.

METAL Hjemmeside: 
www.metalfrederikshavn.dk

Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 22 23 24
(Gælder både faglig afdeling 
og A-kassen)

E-mail: Frederikshavn@
danskmetal.dk

Fax: 96 22 23 23

Åbningstider, A-kasse og 
faglig afdeling:
Mandag-torsdag: 9-12 og 13-16. 
Fredag: 8-12

Telefontider:
Mandag-torsdag: 8-12 og 13-16 -
Fredag: 8-12

Ungdom: Torsdag 15.30-16.30
Ungdom: 96 22 23 25
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Metal Frederikshavn

Efter forsvarsforliget
blev Flådestation 
Frederikshavn opdelt i
Værksted Danmark og
Oplog (Operativ Logi-
stisk Enhed).
Faget har talt med med
to Metal-tillidsrepræ-
sentanter i Oplog.

Michael Flensted Möller er til-
lidsrepræsentant for Metal-med-
lemmerne i Oplog, Elektronik- og
våbenværkstedet.
Ole Jensen er tillidsrepræsentant
for kollegerne i maskinafdelin-
gen.

Nye tider
Hvordan er skiftet fra én organi-
sationsform til en anden så fore-
gået, spurgte vi.
-Oprindeligt hed det sig, at Oplog
hovedsageligt skulle beskæftige
faglært arbejdskraft fra den mili-
tære side. Filosofien er, at mili-
tære umiddelbart kan udsendes
til verdens brændpunkter, hvis
der er behov for det. De civile kan
ikke udsendes på samme måde.
-Den opbygning har vist sig ikke
at holde stik, siger Michael og
Ole.
-Vi har Værksted Danmark, der
skal tage sig af de større ting om-
kring periodiske eftersyn, repa-
rationer og dokninger.

-En stor del af ekspertisen i
Værksted Danmark er imidlertid
flyttet over i Oplog. Her er der til
gengæld mangel på faglært ar-
bejdskraft.
Finder andet arbejde
-Vi har også oplevet, at faglærte
kolleger finder andet arbejde.
Det er relativt let for øjeblikket
med den høje beskæftigelse. 
-Årsagen er nok, at der er meget
rejsearbejde i Oplog. Det gælder
både Cypern, Irak og Afghanis-
tan.
-Folk, der ikke er vant til at rejse,
har måske ikke den store motiva-
tion for at blive her, siger Micha-
el Flensted Möller.
Michael skal selv til Cypern, fordi
forsvaret har skibe, der patrulje-
rer ved Libanons kyst. Service og
reparationer foregår i Limasol på
Cypern.
-Vi rejser tre ad gangen til Cypern
i 10 uger. Jeg skal afsted i maj, og
det har jeg det fint med.

Varieret og udviklende
-Der er omvendt også mange kol-
leger blandt Metal-folkene, der
finder, at jobbet på Flådestatio-
nen er varieret og udviklende, si-
ger Ole Jensen.
-Vi har ikke verdens højeste løn,
men til gengæld skal vi heller ik-
ke slås for at få vore kompetencer
udbygget.
-Uddannelse og efteruddannelse
er simpelthen krav her på ar-
bejdspladsen.
-Det er også den bedste sikker-

hed og tryghed, man kan få i job-
bet.
Nye kompetencer omfatter
blandt andet truck- og krancerti-
fikat, stort kørekort med hænger,
engelsk- og stavekurser. Her bli-
ver der ikke sparet.

Tillidsrepræsentantrollen
Både Michael og Ole er gamle i
gårde på flådestationen. Derfor
ved de, hvor og hvornår de skal
søge informationer som tillidsre-

Metal’erne sidder
sikkert i sadlen
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præsentanter. Men de lægger
heller ikke skjul på, at der skal
søges aktivt. Situationen lige nu
er præget af rod og mangel på
styring.
-Selv ildsjælene er ved at køre
trætte, siger de to tillidsrepræs-
entanter.
-Det skyldes måske ikke så meget
ledelsen her på stedet, men nok
snarere forsvarskommandoen.
-Det er et lidt tungt system, vi ar-
bejder under. Men vi kan ikke

kæmpe imod, så kan vi lige så
godt kæmpe med, siger Michael.

Motion er godt
-Selvfølgelig er ikke alt negativt,
siger Michael og Ole. -Som noget
nyt er indført sundhedstriaden,
der medfører, at vi har ret til to ti-
mers motion hver uge i arbejdsti-
den. Her kan vi dyrke idræt og få
helbredsundersøgelser.
-Det har naturligvis noget at gøre
med, at vi kan udsendes og helst
skal være i god fysisk form. 

På elektronik- og våbenværkste-
det hos Michael beskæftiger man
sig med det eletroniske omkring
skibe og våben, mens det er mere
traditionelt smede- og maskinar-
bejde hos Ole Jensen.
Der er også tilkaldevagt i syv da-
ge ad gangen, hvor vagthavende
Elektronik eller Smede/Maskin
»gast« kontaktes af VO (vagtha-
vende officer). Herefter rykker de
nødvendige Metalmedarbejdere
ud og laver reparationen – pri-
mært i Jylland.

Ole Jensen og 
Michael Flensted
Möller i Oplog.
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Metaljulefrokost
Den 24. november 2006 blev der holdt julefrokost for Metalseniorer-
ne. Der mødte 60 personer op til arrangementet.
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Metal Frederikshavn

Metal - TAL - 06
Gennemsnitslønnen i 3. kvartal 2006 for 
samtlige faggrupper i Metal Frederikshavn.

Gruppe Samlet løn

Amt og Kommune
Reparatør - Maskin 160,39
Rørsmed 148,80
Værkstedsfunktionær 152,65
Amt og Kommune gennemsnit 150,45

Industri, træ og plast
Sejlmager 125,00
Skibstømrer 140,00
Industri, træ og plast gennemsnit 130,00

Maskiner og værktøj
Håndformer 146,27
Industriformer 137,69
Kernemager 133,70
Maskinarbejder 149,20
Montør 162,60
Rejsemontør 187,98
Reparatør - Maskin 148,67
Skibsmontør 150,00
Skruestiksarbejder 149,50
Smed/Bygningssmed/Reparatør 156,15
Maskiner og Værktøj gennemsnit 152,91

Smede og Stålkonstruktioner
Maskinarbejder 139,65
Reparatør - Maskine 144,19
Rørsmed 141,00
Skibsmontør 149,31
Skibstømrer 149,00
Smed/Bygningssmed/Reparatør 156,72
VVS-Energiteknik 155,31
Smede og Stålkonstrukt. gennemsnit 148,02

Stat
Maskinarbejder 149,71
Stat gennemsnit 149,71

Strøm, Styring og Proces
Kontorservicefagtekniker, Maskin 130,05
Strøm, Styring og Proces gennemsnit 130,05

Transport
Automatik-Mekaniker-Fagtekniker 141,00
Automekaniker 141,06
Karrosseripladesmed 147,87
Lastvognsmekaniker 149,12
Transport gennemsnit 143,93

Metal Frederikshavn gennemsnit 150,17

Aktuelle 
oplysninger

Tilskade-
komst på 
arbejds-
pladsen
Ved tilskadekomst under
arbejde for firmaet, beta-
les medarbejderne i indtil
5 uger med samme løn,
som du kunne have oppe-
båret, såfremt du ikke var
kommet til skade.
Efter 5 ugers fravær yder
arbejdsgiveren i yderligere
4 uger fuld løn eksklusive
genetillæg.
NB. Ovennævnte kan vari-
ere afhængig af, hvilket
overenskomstområde du
arbejder under. 
Kontakt afdelingen, hvis
du er i tvivl!

Kørsels-
godtgørelse
Kørselsgodtgørelse for 
benyttelse af eget motor-
køretøj:
Kørsel i bil indtil 
20.000 km

Pr. km 3,35 kr.
Kørsel i bil udover 
20.000 km

Pr. km. 1,78 kr.
Kørsel på motorcykel

Satsen som for bil
NB: 20.000 km-grænsen
gælder for den enkelte ar-
bejdsgiver!
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Metal Frederikshavn

Metalkontingent 2007 
Frederikshavn afdeling

Pr. 2. jan. 07 Fuldt Udd. + Forbund A-kasse Flex. Flex. Efterløn Lærling Lærling
medlems- Militær Flexjob Selv- Efterløn Efterløn 82% Incl. Uden

skab kont. stændige 100% 91% O.ydelse A-kasse A-kasse
Forbunds-
kontingent 325,00 74,25 325,00 0,00 265,00 247,00 61,50 105,50 105,50
A-kasse-
kontingent 273,00 273,00 0,00 273,00 273,00 273,00 35,00 273,00 0,00
ATP 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
Administration 133,50 133,50 0,00 133,50 133,50 133,50 133,50 133,50 0,00
Afdelings-
kontingent 155,00 74,25 155,00 0,00 115,00 103,00 66,75 45,25 45,25

I alt 894,50 563,00 480,00 414,50 786,50 756,50 296,75 565,25 150,75

Fritidsulykkes-
forsikring 44,00 44,00 44,00 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

Samlet 
kontingent 938,50 607,00 524,00 414,50 830,50 800,50 340,75 609,25 194,75

Efterlønsbidraget for 2007 er beregnet til 398,00 kr.  som opkræves særskilt.

Lovpligtigt sikkerhedskursus for svejsere
§ 26 Arbejdsmiljø 
og sikkerhed ved -
svejsning og termisk
skæring.

Større sikkerhed for svejsere
Sikkerheden for alle svejsere er
blevet bedre. Det har hidtil været
sådan, at svejsere der skulle svejse
i rustfrit materiale, skulle gennem-
gå kurset »Arbejdsmiljø og sikker-
hed ved svejsning i rustfrit stål«. 
Den 8. november 2002 kom der en
ny bekendtgørelse, nr. 906, som
stiller krav til, at alle personer, som
arbejder med svejsning og termisk
skæring samt slibning i tilknytning
hertil, gennemgår kurset »Ar-
bejdsmiljø og sikkerhed ved svejs-

ning og termisk skæring«. Denne
uddannelse udbydes af EUC Nord i
Frederikshavn.
Uddannelsen skal sikre, at svejsere
ikke bliver udsat for den sundheds-
risiko - blandt andet kræft, astma
og allergi - arbejdet kan medføre,
hvis de korrekte sikkerhedsforan-
staltninger ikke bliver anvendt.

Om uddannelsen
Uddannelsen, som varer én dag,
giver deltagerne kendskab til de
sundheds- og sikkerhedsmæssige
forhold samt viden om nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger.
Uddannelsen er samtidig en betin-
gelse for, at medarbejderne kan
komme på yderligere arbejdsmar-
kedsuddannelser, der indeholder
svejsning.

Indhold
Undervisningen omfatter følgende
hovedemner:

Luftforurening, sundhedsrisici,
foranstaltninger til forureningsbe-
kæmpelse, optisk stråling, person-
lige værnemidler, elsikkerhed og
særlige arbejdspladsforanstaltnin-
ger.

Prøver
Uddannelsen afsluttes med en
teoriprøve.

Praktiske oplysninger
Kursussted: EUC Nord
Hånbækvej 50, 
9900  Frederikshavn
Tlf. 7224 6000 - Fax 7224 6401 
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LO FrederikshavnLO
LO Hjemmeside: 
www.lo-frederikshavn.dk

Socialrådgiverordning
for alle i Frederiks-
havn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et
åbent tilbud for alle borgere i Fre-
derikshavn Kommune. Her kan du
henvende dig, hvis du er i tvivl om
afgørelser på socialkontoret, pen-
sion og lignende spørgsmål. 

Socialrådgiver Kirsten Blicher
Christensen træffes mandag-ons-
dag kl. 8.30-13.30 og torsdag kl.
8.30-15.30 på telefon 9842 5543. 
Du bør altid aftale en tid med Kirsten,
før du møder op.

OBS: Ny adresse pr. 1. april:

Harald Lunds Gade 15, 1. sal,

Frederikshavn.

Læs hjemmesiden
LO.frederikshavn.dk
hvor der er flere fagpo-
litiske nyheder og ind-
læg, som du måske ik-
ke ellers hører om
samt praktiske guid-
ninger og oplysninger. 

Siden suppleres med
aktuelt nyt hver uge.

Harald Lunds Gade 15, 1. sal
9900 Frederikshavn
Telefon 98 42 97 16
Telefax 98 43 29 16
E-mail:
formand@lo-frederikshavn.dk

Dårlig chef er værre 
end dårlig løn
Business-instituttet på uni-
versitetet i Florida har lavet
en stor undersøgelse om le-
delse af virksomheder, hvor
medarbejdere fra forskelli-
ge brancher har deltaget.

Undersøgelsens resultater taler
sit tydelige sprog: Dårlige ledere
skaber mange problemer i virk-
somhederne – for arbejdsplad-
sen og for medarbejderne. 
Medarbejdere med en dårlig chef
oplever træthed grænsende op til
udmattelse, nervøsitet, depres-
sivt humør, og mistroiskhed. Og
det har naturligvis en afsmitning
på virksomhedens effektivitet og
drift !

Holder ikke, hvad de lover
Undersøgelsen siger utroligt me-
get om det psykiske arbejdsmiljø:
Mange chefer taler dårligt om de-
res medarbejdere, og holder i
øvrigt ikke, hvad de lover. Mere
end hver tredje chef holder ikke,
hvad de lover og hver fjerde chef
taler dårligt om deres medarbej-
dere til andre chefer.
Og det rygtes selvfølgeligt og har
forskellige virkninger – eksem-
pelvis, at medarbejderne er min-
dre villige til at tage ekstraopga-
ver - som ind i mellem kan være
nødvendige - som f.eks. at arbej-
de over eller arbejde i weekender.
Medarbejderne er generelt min-
dre tilfredse med deres job. 
Selv om en af undersøgelsens
konklusioner er, at en dårlig chef
er værre end en dårlig løn, kan
det dog betale sig at bide i det su-
re æble - i hvert fald for en tid:

Forbliv positiv
Rådet er nemlig: "Det er vigtigt at
forblive positiv, selv om du bliver
irriteret og umotiveret, for kun få
dårlige chef-forhold varer for
evigt, og du skal være i stand til at

vise den næste boss i rækken, at
du er god for virksomheden".
Når en medarbejder siger op, er
sandheden ofte: Folk forlader ik-
ke deres job, men deres chef ! 

Også hos os
For vores skyld kunne vi ønske
os, at undersøgelsen ”kun” viser
tingenes tilstand i USA, men
mange tinge tyder på, at det er
”sundhedstilstanden” mange ste-
der i den vestlige og oplyste mo-
derne verden og dermed også hér
hos os anno 2007.
Møder du chefen, som er dig ved-
kommende, og som får dig til at
føle dig veltilpas på jobbet? 
Er svarene JA, kan du betragte
dig som heldig, for der er mange,
som har en anden slags chef.
Så mange lønmodtagere som al-
drig før har behov for psykolo-
gisk hjælp i forhold til det at ar-
bejde under ovennævnte forhold
– også hér i Danmark og også hér
i vort lokalområde. 
Det viser de mange henvendelser
til fagforeningerne, hvor emner-
ne er mange: stress, udbrændt-
hed, dårligt psykisk arbejdsmiljø,
kriser, depression og i det hele ta-
get ”ondt i livet”. 
Et fakta er det også, at der er sta-
dig større og større ventetid for at
få hjælp.

LO på banen
Derfor arbejder LO Frederiks-
havn på at få etableret mulighe-
den for, at lønmodtagerne kan få
gratis og anonym psykologisk bi-
stand – og meget tyder på, at tin-
gene falder positivt på plads, så
det allerede kan sættes i gang
dette forår. Mere om det i næste
nummer af FAGET omkring 1.
april 2007.

Cai Møller, formand
LO Frederikshavn
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LO Frederikshavn LO
Fra idé via projekt 
til virkelighed
Et forsøg i fire kommuner i
det midtjyske viser, at det
kan lade sig gøre at få læn-
gevarende sygemeldte hur-
tigere tilbage på arbejde
igen.

Det er der flere interesser i,
blandt andet:

■ Den sygemeldte bevarer til-
knytningen til arbejdspladsen
og arbejdsmarkedet.

■ Den sygemeldte mister ikke
så meget i indkomst.

■ Den sygemeldte bevarer i stor
udstrækning livskvaliteten.

■ Arbejdsgivere for medarbej-
deren og arbejdskraften tilba-
ge.

■ Det offentlige sparer penge på
sygedagpengeområdet.

Forsøget viser tilsvarende et an-
det sted, at en tværfaglig indsats
fra behandlersystemet virkelig
målbart kommer hurtigt tilbage
til jobbet, når der gribes tidligt
ind i et længevarende sygdoms-
forløb.
Indsatsen har været rettet mod
personer, der havde været syge-
meldt mellem 4 og 12 uger på
grund af smerter i bevægeappa-
ratet – det vil sige i skuldre, ar-
me, hofter, ryg eller ben.

Fald på 34% i sygefravær
Ved de personer, som har delta-
get i forsøget, er sygefraværet i
gennemsnit faldet med 34% -
svarende til ca 9 uger og for hver
sygemeldt er der sparet 55.000
kr i den offentlige sygedagpenge-
udbetaling.

Vendsyssel skal også med
I et samarbejde mellem LO sekti-
onerne i Frederikshavn, Brøn-
derslev og Hjørring arbejder vi
på, at få et lignende sundhedstil-

tag op at stå i Vendsyssel. Ikke
som et forsøg, men som en per-
manent ydelse indenfor sygehus-
væsnet.

Det psykologiske aspekt
Vi har taget endnu en dimension
med i projektet i forhold til de
tidligere: Når man er syg og syge-
meldt kan det næsten ikke und-
gås, at man let får ”ondt i livet” –
altså at man psykisk bliver bela-
stet af tankerne om selve syg-
domsforløbet, dårlig økonomi
med de deraf følgende eftervirk-
ninger.
Inddragelse af de psykologiske
vinkler og afklaringer heraf er så-
ledes en yderligere indsats, som
vi inddrager i afklaringsforløbet.
Der er søgt og bevilliget midler af
Lokal beskæftigelses Råd (LBR)
både i Frederikshavn og Hjørring
til en undersøgelse af, hvad der
skal til for at få et sådant – på al-
le måder – godt tiltag etableret
permanent i Vendsyssel. 
Undersøgelsen er godt i gang og
indtil nu har ingen sagt eller givet
udtryk for andet, at det er en
knaldhamrendes god idé, som
bør fremmes.  
Når det er sagt véd vi også godt,
at tingene ikke kommer nemt el-
ler af sig selv, men ved fælles
kræfter og vilje er vi sikker på, at
det lykkes.

Cai Møller, formand
LO Frederikshavn

LO aktiviteter
i 2007
Bestyrelsen for LO Frederiks-
havn har vedtaget en aktivi-
tetsplan, som blandt andet
omfatter:

■ En konference vedrørende
fremmed, illegal arbejdskraft
med henblik på at afdække og
tydeliggøre reglerne og hand-
lingsmønstre i forbindelse med
arbejdskraft fra andre lande.
Målgruppen er fagforeninger,
tillidsrepræsentanter og andre
faglige aktive. Der vil være op-
læg fra Politiet, Skat og en fag-
lig organisation. Tidspunkt
meddeles senere.

■ Integrationsmøde over temaet:
»Integration - virker det?«
Målgruppen er fagforeninger-
ne, tillidsrepræsentanter, inte-
grationsråd, folk der i øvrigt ar-
bejder med integration, leden-
de erhvervsfolk og beslutnings-
tagere, lokalpolitikere m.fl.
Mødet afholdes som offentligt
møde. Tidspunktet offentlig-
gøres senere.

■ En beskæftigelses- og er-
hvervspolitiskpolitisk konfe-
rence vedrørende udfordrin-
gerne, vi står overfor lokalt.
Målgruppen er fagforeninger-
ne, lokale erhvervsledere/er-
hvervsråd/erhvervsforeninger,
lokalt valgte mf’ere, kommu-
nalpolitikere og ledende kom-
munale embedsmænd. Delta-
gerne inviteres direkte/person-
ligt – der vil være externe og lo-
kale oplægsholdere. Tidspunkt
offentliggøres senere.

■ Der afholdes et arrangement
om »livsmod, livsglæde og det
sansende menneske« med ud-
gangspunkt i at færre og færre
har sig selv med i det, de fore-
tager sig. Foredragsholderen
vil være en kendt dansker. Mål-
gruppen: fagforeningerne, spe-
cielt invitation til tillids- og sik-
kerhedsrepræsentanter og med
offentligt adgang. Tidspunkt
offentliggøres senere.

■ Der afholdes 1. maj i Skagen
(morgenmøde) i samarbejde
med socialdemokraterne i Ska-
gen og i Frederikshavn på
Knivholt.

Derudover vil der blive afholdt
tværfaglige aktiviteter efter opstået
behov over relevante temaer.

Bestyrelsen, LO Frederikshavn

LO-formand Cai Møller: -For-
bedringer ved hjælp af en hel-
hedsindsats.
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Nyt fra 
DSU

Den 18. januar 2007 afholdt
DSU Frederikshavn 
generalforsamling. 
Generalforsamlingen forløb
helt efter bogen, idet der
blev valgt en ny bestyrelse. 

Til formand valgtes Anders Star-
berg Pedersen, til næstformand
Marie Gøgsig Grau og til kasserer
valgtes Christian Jertrum.

Frisk pust og erfarne
Frederikshavn DSU afdeling har
med denne bestyrelse fået  kom-
binationen af både erfarne DSU-
ere og et frisk pust ved Maries
indvalg i bestyrelsen. Jeg ser

denne bestyrelse som slagkraftig
og ambitiøs. Vi har allerede lagt
hovedtrækkene ved vores aktivi-
tetskalender, og jeg kan allerede
nu love et spændende år med
DSU. På idé-listen over oplægs-
holdere er både Mette Frederik-
sen og Frank Jensen.

Møde med Erik
Vi forventer alle sammen et år
med fremgang for vores afdeling.
Denne forventning blev slået fast
ved afdelingens møde den 18. ja-
nuar med vores borgmester, Erik
Sørensen. Ved dette møde var
antallet af fremmødte en 100%
forøgelse af, hvad et normalt

medlemsmøde har kunnet træk-
ke. Med så stor en succes til årets
første møde, er stilen lagt for et år
i DSU’s tegn.

Vil du være med?
Kunne du tænke dig at være med
til at udvikle vores afdeling og
DSU, kan du klikke ind på vores
nye hjemmeside 
www.dsu-frederikshavn.dk eller
kontakte mig på tlf. 60167648.

Vi glæder os til at høre fra dig

Anders Starberg Pedersen, 
Formand for DSU Frederikshavn

Generalforsamling 
hos Socialdemokraterne 
Frederikshavn

Mandag den 12. marts 2007 kl.19, er der Generalforsamling hos
Socialdemokraterne i Frederikshavn Partiforening. 
Generalforsamlingen finder sted i Metal-huset, Håndværkervej 2,
Frederikshavn.

Der bliver udsendt indkaldelse til alle medlemmer i sidste halvdel af februar, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Vi glæder os til at se dig. 

Vel mødt!

DSUerne kan du læse mere om på www.dsu-frederikshavn.dk

Socialdemokratiet i Frederikshavn

Faget Februar 07  26/02/07  14:37  Side 24



Det handler om, at vores 
gode Formand, Helle Thorn-
ing-Schmidt, også har fået
øjnene op for Bjarnes evner
udi udførelsen af ægte soci-
aldemokratisk politik.

Bjarne er nemlig blevet tildelt po-
sten som boligordfører for Social-
demokraterne. En post, som Bjar-
ne ved altid at være en hårdtar-
bejdende politiker, så rettelig har
fortjent. Det mener Socialdemo-
kraterne i Frederikshavn Kredsen
var helt rimeligt og også på høje
tid. Bjarne fortjener en plads i
varmen. 
Vi glædes med mange andre, også
ikke socialdemokrater, over den
kampgejst, Bjarne lægger for da-
gen i bestræbelsen på altid at gøre
sit bedste. Både når det gælder
kampen for arbejdspladser i 
Nordjylland, og kampen for at
sikre pinte mennesker en retfær-
dig og human behandling i det
danske lovsystem. Et lovsystem,
som Bjarne også ved utallige lej-
ligheder har gjort opmærksom

på, har sine fejl og svigt. Vi synes,
at det er ægte Socialdemokratisk
politik, når det er bedst.
For en ægte Socialdemokrat, er
solidaritet ikke noget man fisker
op af lommen, når man selv har
brug for det. Det er en dyrebar
værdi at være solidarisk, og den
værdi efterlever Bjarne på smuk-
keste vis, i alt hvad han beskæfti-
ger sig med.
Vi vil gerne takke vores formand,
Helle Thorning-Schmidt, for den
gode beslutning og slutte med at
ønske Bjarne tillykke med posten
som boligordfører. 
Vi er meget stolte over, at du er
vores mand på Tinge, Bjarne.
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Socialdemokratiet Hjemmeside: 
www.socdem.dk/frederikshavn
Formand: Per Thrysøe
Gudhjemvej 8, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 41 00 04
E-mail: per_thrysoe@oncable.dk
Kasserer: Else Henriksen, Hjørringvej 5,
9900, Frederikshavn, telefon 98 42 79 33

Socialdemokratiet i Frederikshavn

Nærdemokrati hos 
socialdemokraterne

Bjarne og Helle 
danner makkerskab

Som et nyt tiltag, 
holder Socialdemokra-
terne i Frederikshavn
Ny Kommune, åbne
gruppemøder.

Disse henvender sig til alle med-
lemmer af Socialdemokraterne i
Skagen, Sæby og Frederikshavn.
Det første åbne gruppemøde blev

afholdt i Frederikshavn den 22.
januar, hvortil der var et fint
fremmøde. Dette fremmøde kun-
ne dog have været bedre, om flere
medlemmer havde haft kendskab
hertil. Det råder vi bod på, ved
fremadrettet at annoncere i Fa-
get, i god tid.

Både i Skagen, 
Frederikshavn og Sæby
Men marker allerede nu i kalen-

deren, da Sæby afholder det
næste åbne gruppemøde den 23.
april. kl. 19 og herefter følger
Skagen med åbent gruppemøde
den 17. september kl. 19. 
Mødet i Sæby foregår i 3F’s byg-
ning på Sæbygaardvej 15, Sæby.
Stedet for Skagens afholdelse af
åbent gruppemøde, vil blive nær-
mere omtalt i næste nummer af
Faget.

Socialdemokraternes
Kulturelle Klub 
holder i første halvår af
2007 bankospil i Bingo-
hallen på følgende dato-
er kl.19:

Februar: 27. februar
Marts: 7., 15. og 23. marts
April: 16. og 24. april
Maj: 2, 10. og 18. maj
Juni: 3., 11., 19. 

og 27. juni

BankospilBankospil
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Ændrede regler for efterløn 
som følge af Velfærdsreformen
Højere efterlønsalder
fra 2019. Efterlønsal-
deren stiger fra 2019
til 2022, så den hæves
til i alt 62 år.

Efterlønsreformen betyder, at ef-
terlønsalderen sættes op i gliden-
de tempo fra 2019 til 2022, og at
aldersgrænsen kan sættes yderli-
gere op fra 2024, hvis restleveal-
deren stiger for de over 60-årige.
For medlemmer der senest 31/12
2006 er fyldt 48 år, og som efter
de hidtidige regler er omfattet af
ret til efterløn, sker der ingen æn-
dringer.

Efterlønsbidrag
Efterlønsbidragets størrelse fast-
holdes. Dog øges betalingsperio-
den fra 25 år til 30 år.

Noget af betalingen kan udsky-
des mod reduktion i efterlønssat-
sen, ligesom nogle medlemmer,
der ikke har tilmeldt sig efter-
lønsordningen eller har fortrudt
framelding, vil få mulighed for at
blive omfattet af efterlønsordnin-
gen, også mod reduktion i efter-
lønssatsen.

Lempeligere modregning
for arbejde
Det gøres mere attraktivt at ar-
bejde som efterlønner, hvis man
ikke er højtlønnet.
Indtil 1/1 2007 modregnes efter-
lønnerne arbejdstime for ar-
bejdstime. Jo lavere timelønnen
var, des mindre kunne det betale
sig at arbejde.
Velfærdsaftalen betyder, at mod-
regningen korrigeres teknisk ved

hjælp af den såkaldte omreg-
ningssats, som i 2007 er kr.
178,96.
Den lempeligere modregning
gælder inden for en indtægts-
grænse på de første 30.000 kro-
ner pr. år.

Eksempel:

Timeløn: 100,00 kroner

Omregningssats 178,96 kroner

Efterlønssats pr. time 92,30 kro-
ner (højeste dagspengesats)

Modregning: 100/178,96*92,30
= 51,58 kroner

I stedet for at blive modregnet
med en timesats på 92,30 kroner
lempes modregningen til at ud-
gøre 51,58 kroner.

Er du i tvivl om, hvorledes
netop du er stillet i forhold
til ændringerne, kan du
kontakte din A-kasse, der 
vil være behjælpelig med
vejledning.

Velfærds-
aftalens 
ændringer 
af 
dagpenge-
perioden
De 55-59-årige
Den forlængede dag-
pengeret afskaffes fra 1.
januar 2007, men af-
skaffelsen får reelt først
virkning om et år. 
Det skyldes en over-
gangsregel, der siger, at
alle der er fyldt 54 år
senest 31.12.2006
(altså født i 1952 eller
tidligere) bevarer ret-
ten til forlængede dag-
penge, hvis de i øvrigt
opfylder betingelserne.

De over 60-årige
Dagpengeperioden for
de over 60-årige for-
længes pr. 1. januar
2007 fra de nuværende
2 1/2 år til 4 år, så den
er ens for alle. 
Forlængelsen omfatter
også de over 60-årige,
der allerede er indpla-
ceret i dagpengesyste-
met, med mindre deres
dagpengeperiode er
udløbet inden 1.1.
2007.

Henvend dig i FOA, Metal, eller 3Fs A-
kasse, hvis du er i tvivl om de nye reg-
lers betydning for dig.
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FOA
A-kasseleder
Solvejg Pedersen

METAL
Kasserer
Søren Larsen

3F
A-kasseleder
Jørgen Helledie

Hold styr på din job-
ansøgning ved ledighed
A-kassen har pligt til at
føre kontrol med lediges
jobsøgning, og
du skal overfor A-kassen
have dokumentation for
jobsøgningen og udfaldet
af jobsøgningen, samt
hvem du har talt med.

Det hjælper dig i din jobsøgning
at holde styr på, hvad du foreta-
ger dig, og hvilke kontakter du
har med arbejdsgivere. 
Tag kopier af annoncerne på de
job du søger, og kopier også den
ansøgning, du sender af sted.
Hold orden i papirerne. Du kan
samle papirerne i et ringbind,

sammen med informationer om
virksomheden og de noter, du
har taget, samt hvem du har haft
kontakt med i virksomheden.
Skriv datoerne for din kontakt til
virksomheden, hvem du har talt
med og hvad, I har talt om. 
Det giver et godt indtryk at kunne
henvise til tidligere kontakter.

Dagpengesatser fra januar 2007
DDaaggppeennggeennee rreegguulleerreess mmeedd 22,,44%%.. FFoorr aatt ooppnnåå mmaaxx.. ddaaggppeennggee sskkaall ttiimmeelløønnnneenn vvæærree 111133,,0000 kkrr..

DDaaggppeennggee,, lløønnmmooddttaaggeerree KKrr.. pprr.. ddaagg
FFuullddttiiddssffoorrssiikkrreeddee 668833,,--
DDeellttiiddssffoorrssiikkrreeddee 445555,,--
MMiinnddsstteessaattss 556600,,--
DDiimmiitttteennddssaattss,, ffuullddttiiddssffoorrssiikkrreett 556600,,--
DDiimmiitttteennddssaattss,, ddeellttiiddssffoorrssiikkrreett 337733,,--
UUnnggeessaattss,, ffuullddttiiddssffoorrssiikkrreett ((5500%% ssaattss)):: 334422,,--
UUnnggeessaattss,, ddeellttiiddssffoorrssiikkrreett ((5500%% ssaattss)):: 222288,,--

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage):
HHeell ddaaggppeennggeeggooddttggøørreellssee 668833--
HHaallvv ddaaggppeennggeeggooddttggøørreellssee 334422,,--

Efterløn, ny fleksibel ordning:
FFuullddttiiddssffoorrssiikkrreeddee,, 9911%% ssaattss 662222,,--
DDeellttiiddssffoorrssiikkrreeddee,, 9911%% ssaattss 441144,,--
FFuullddttiiddssffoorrssiikkrreeddee,, 110000%% ssaattss 668833,,--
DDeellttiiddssffoorrssiikkrreeddee,, 110000%% ssaattss 445555,,--

Efterløn, gammel ordning:
FFuullddttiiddssffoorrssiikkrreeddee,, ttrriinn 22 556600,,--
DDeellttiiddssffoorrssiikkrreeddee,, ttrriinn 22 337733,,--

Skriv
datoerne for

din kontakt til
virksomheden,

hvem du har talt
med, og hvad, I

har talt om.
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FAGET

BFaget
Skippergade 24
9900 Frederikshavn

Faget i 2007
Nr. 2:
Deadline: 27. febr.
Udkommer:
30. marts
Nr. 3:
Deadline: 23. maj
Udkommer:
22. juni
Nr. 4:
Deadline: 8.  aug.
Udkommer:
7. september
Nr. 5:
Deadline: 31. okt.
Udkommer:
30. november

❐ Ja tak, giv mig et gratis og uforpligtende
ØkonomiEftersyn. Ring til AL for at af-
tale tid. (Jeg er klar over, at det kan give
ekstra luft i budgettet).

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Telefon: Bedst kl.

Dato:

Underskrift

Danmarksgade 67

+++ 0027 +++

9900 Frederikshavn

Danmarksgade 67, 9900 Frederikshavn

Tlf. 38 48 30 49

E-mail: 5349@al-bank.dk

www.al-bank.dk
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