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Mere i løn til offentligt ansatte
Overenskomstforhandlingerne på det offentlige
område skal snart finde sin løsning på en positiv
måde for os offentligt ansatte. Nu er det vores
tur til at få mere i løn.
Under valgkampen lovede Folketingets partier
forbedringer til de offentligt ansatte. Blandt an-
det mere i løn som også var kravet fra os offent-
ligt ansatte under de mange demonstrationer i
2007.
Her begik Fogh-regeringen lige efter valget et
stort fup-nummer. Efter pres fra Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten blev
der kastet fem milliarder kroner på bordet. Så
troede man, at munden var lukket på os offent-
ligt ansatte.
Politikerne har ikke gjort arbejdet ordentligt. Der
er i virkeligheden tale om brudte valgløfter. Det
er en klar ”ommer”.
Derimod har vi noteret os, at der på det kom-
munale område er indgået flere delforlig, der be-
tyder bedre seniorordninger, bedre vilkår for til-
lidsrepræsentanter, bedre barselsorlov til både
kvinder og mænd, kompetenceudvikling og bed-
re ferieordninger. Det betragter vi blot som mid-
ler til at fastholde medarbejderne.
Nu mangler vi det vigtigste krav, som de offent-
ligt ansatte har fremsat; MERE I LØN.
Man kan ikke blive ved med at bilde folk ind, at
de kan betale deres husleje og supermarkedet
med personalegoder som fitnessordninger og
livsstilskurser, der i øvrigt ikke tilnærmelsesvis
ligner ordninger i det private erhvervsliv.
Man kan heller ikke bilde offentligt ansatte ind,
at de skal holde igen, fordi de har fået skattelet-
telser. Offentligt ansattes løn er nemlig så lav,
at vi aldrig vil komme i nærheden af en skatte-

lettelse, for her har regeringen jo indrettet det så
behændigt, at det er dem med de store indkom-
ster, der nyder godt af skattelettelserne.
Når regeringen har nedsat en skattekommission,
der ser det som sin væsentligste opgave at
skære i topskatten, kan vi offentligt ansatte kig-
ge i vejviseren efter flere penge til vores områ-
de.
Hvis de nye kommuner og regioner samt staten
skal fastholde deres dygtige medarbejdere, så
må belønningen for vores store indsats være en
løn, der ligger væsentligt over, hvad den er nu.
Derfor en opfordring til de offentlige arbejdsgive-
re:
Det er nu, livremmen skal spændes ud, hvis I
skal fastholde trofaste, arbejdsomme og loyale
medarbejdere i den offentlige sektor.
Offentligt ansatte leverer velfærden. Velfærden
koster. Det må I som politikere og arbejdsgivere
betale for.
Regeringsrepræsentanter praler ved internatio-
nale møder om den danske velfærd og den dan-
ske model. Nu er det jeres tur til at bevise, at
velfærden også har bund i virkeligheden og ikke
kun i festtaler.
Vi har konfliktret i Den danske model – så hold
fingrene væk fra overenskomstforhandlingerne
og glem alt om regeringsindgreb.
Derfor en opfordring til vore overenskomstfor-
handlere:
HOLD FAST I KRAVET OM MERE I LØN. Vi
står bag jer hele vejen. Vi er parate til at sætte
handling bag vore krav og finder os ikke i, at bli-
ve spist af med fremskrevne midler.
Hvor svært kan det være – giv os mere i løn.



METAL Frederikshavn
de næste seks sider

METAL Hjemmeside:
www.metalfrederikshavn.dk

Metal Frederikshavn
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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Nye tillidsvalgte
i Metal

Nyvalgt sikker-
hedsrepræsentant
hos OY Stål ApS:
Henrik Damsgaard
Andersen

Nyvalgt tillidsre-
præsentant hos
ADS Biler A/S:
Lasse Olesen

Metal ønsker til
lykke med valget.

Forårsprogram
Metal-
seniorerne
Torsdag den 13. marts 2008
kl. 10.00:
Møde Metalhuset, Håndvær-
kervej 2 –
Film om Industriens Historie

Onsdag den 9. april 2008
kl. 10.00:
Pakkespil i Metalhuset, Hånd-
værkervej 2 – der medbringes
1 pakke pr. deltager til kr.
20,00-25,00.

Tilmelding til begge
arrangementer
senest dagen før
på tlf.
9622 2324.

Uddannelse uden Grænser
Metal Frederikshavn på Danmarks største uddan-
nelsesmesse hvor vi havde mulighed for at kom-
me i direkte dialog med vores målgruppe - unge
som voksne - og vise hvem vi er og hvad vi står
for.

Messen havde godt 8000 besøgende, så vi havde god
mulighed for at informere om vores 64 forskellige uddan-
nelser.
Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser er blevet
det naturlige sted at besøge - hvis man som elev, stude-
rende, voksen eller f.eks. vejleder søger inspiration til ud-
dannelses- eller jobmuligheder.
Uddannelse Uden Grænser er i løbet af få år blevet et
brand, der står stærkt i folks bevidsthed, og dermed et
oplagt sted at rekruttere såvel elever, studerende, kursi-
ster eller nye medarbejdere.

Standen var bemandet af
næstformand John Karlsson
samt lærlingene Rune Albert-
sen, Mads Christiansen og
Claus Sørensen.



Kristian Thomsen er den
eneste faglærte låsesmed i
Frederikshavn.
Her fortæller Kristian om
uddannelsen og arbejdet
som låsesmed. Et område
i stor vækst.

Uddannelsen som låsesmed er
ikke en selvstændig uddannel-
se, fortæller Kristian Thomsen,
der i dag er bestyrer af »Låses-
meden i Frederikshavn«, hvor
han har hjælp af Esben Mor-
tensen, der er ansat som
montør.

Godt hjulpet
-Du starter på grundforløbet
indenfor Håndværk og teknik i
et halvt år, hvorefter du står
tre et halvt år i lære. Heraf er
der 35 ugers skoleophold.
Låsesmeduddannelsen er strik-
ket sådan sammen, at du er
finmekaniker med låsesmed
som speciale, men så er man

også godt hjulpet, mener Kri-
stian.
Kristians bedstefar var låses-
med, og da Kristian var i er-
hvervspraktik i folkeskolen, var
det hos en låsesmed, og så var
banen afstukket.

Meget varieret
-Arbejdet som låsesmed er
meget varieret, fastslår Kristi-
an. Når man begynder dagen,
så ved man aldrig, hvad der
sker. Pludselig må du rykke ud
til et indbrud og sikre døre og
vinduer med nye låse, eller po-
litiet ringer for at få en dør låst
op. Derfor har vi også et godt
samarbejde med politiet,
hjemmeplejen, der nogle gan-
ge ikke kan komme ind til be-
boere eller en advokat, hvor vi
medvirker ved en fogedforret-
ning.

Betroede opgaver
-Det er jo specielle arbejdsfor-
hold, men vi har tavshedspligt
og skal i øvrigt have en ren

straffeattest, hvis man som vo-
res virksomhed er medlem af
Dansk Låsesmedeforening.
Kristian startede som bestyrer
af »Låsesmeden i Frederiks-
havn« for næsten et år siden,
og det er gået slag i slag. I dag
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Låsesmed - lille fag



bor vi Søndergade, men flytter
snart i nybyggede lokaler på
Barfredsvej. Det er nødvendigt,
for der er mange nye kunder og
store kunder på vej, siger Kri-
stian, hvis dag for en stor dels
vedkommende består af pris-

udregninger og tilbudsgivning.
-Men jeg kan altså godt hånd-
værket, for jeg er den eneste
faglærte låsesmed i Frederiks-
havn. Det er en lille uddannel-
se, og de fleste bliver udlært
på Fyn og Sjælland. Der var
kun otte på mit hold, så jeg
kan roligt anbefale uddannel-
sen til andre. Folk fokuserer
mere og mere på sikkerhed og
beskytte deres værdier, lige-
som forsikringsselskaberne og-
så er begyndt at stille krav til
sikring af både hjem og virk-
somheder. Låseanordninger
kombineres ofte med elektro-
nik, derfor er det nødvendigt at

være på forkant med det sidste
nye indenfor branchen.
Derfor er en uddannelse en
god ballast, mener Kristian,
der forklarer, at mange låses-
mede er startet som snedkere
og tømrere og så efterhånden
har tillært sig området.

Medlem af Metal
Kristian er medlem af Dansk
Metal Frederikshavn. Et med-
lemsskab, han er glad for.
-Jeg havde en sag med en tidli-
gere mester omkring forskelli-
ge forhold, og de ting har Me-
tal løst for mig, og det er jeg
meget glad for. På samme vis
har Metal også bistået mig i
forbindelse med lønforhandlin-
ger. Når jeg er indenfor så lille
et fagområde, så er det svært
at forhandle løn på den rigtige
måde, så også her er Metal en
god partner at have i baghånd-
en.
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g med god fremtid
Låsesmed Kristian Thomsen
på arbejdet i Frederikshavns
industrikvarter. En virksomhed øn-
sker at få sikret sine værdier.

Montør Esben Mortensen og Kristian Thomsen er på arbejde med en lås.
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Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen
Folketingsmedlem for
Socialdemokraterne

Straf til arbejdende efterlønnere
Bjarne Laustsen har stillet
spørgsmål i Folketinget til
beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen om
rimeligheden i, at efterløn-
nere straffes økonomisk,
når de tager en ekstra tørn
på arbejdsmarkedet og
ægtefællen samtidig har
en førtidspension.

Beskæftigelsesministeren
(Claus Hjort Frederiksen):
Ægtefælleindkomst kan have
betydning for størrelsen af før-
tidspensionen, uanset om der
er tale om indtægt som f.eks.
efterløn eller dagpenge, offent-
lig eller privat pension eller ar-
bejdsindtægt. Reglerne om
indtægtsregulering er således
ens, uanset hvilken type ind-
tægt ægtefællen har.
Da reglerne om fradrag i før-
tidspensionen hører under
velfærdsministerens ressort,
skal jeg anmode om, at yderli-
gere spørgsmål bliver rettet til
velfærdsministeren.

Bjarne Laustsen (S):
Jeg ved udmærket godt, at
modregningen af førtidspensi-
on ligger ovre i Velfærdsmini-
steriet. Tænk, her har vi en si-
tuation, hvor der er en tagdæk-
ker, der gerne vil have lov til at
arbejde og aflyse hele efterløn-
nen, fortsætte med at arbejde i
stedet for at være på overfør-
selsindkomst, men så bliver
hans kone straffet med 800 kr.
Ministeren skal jo se sådan på
det - og det er jo ministeren,
går jeg ud fra, der sørger for
udbetalingen af efterlønnen -
at her kan man altså spare en

hel efterløn, i stedet for at vi
her har en situation, hvor en
førtidspensionist så bliver mod-
regnet med 800 kr. om måne-
den.

Beskæftigelsesministeren
(Claus Hjort Frederiksen):
I ægteskabet gælder en gensi-
dig forsørgelsespligt. Det bety-
der, at den enkelte skal forsør-
ge sig selv og sin ægtefælle,
før det offentlige skal yde
hjælp. Det gælder som hoved-
regel i forhold til retten til eller
beregning af offentlige sociale
ydelser, bl.a. kontanthjælp,
starthjælp, ledighedsydelse og
førtidspension. Baggrunden
herfor er, at disse ydelser er
ment som en hjælp til de per-
soner, som ikke på anden må-
de kan skaffe det nødvendige
til sig selv eller deres familie. I
forhold til pensionssystemet
sikres det, at pensionen
målrettes i forhold til pensioni-
ster, der har størst behov. Æg-
tefælleafhængigheden har der-
for som sådan intet med ar-

bejdsudbuddet at gøre.
Spørgsmål om afskaffelse af
ægtefælleafhængigheden i før-
tidspensionssystemet skal jeg
henvise til velfærdsministeren.

Bjarne Laustsen (S):
Jeg tror bare, det ville være
klogt, at ministeren også lytte-
de og prøvede at forholde sig
til, at der måske kunne være
nogle af de mange, der er gået
på efterløn, der godt kunne
klare sig selv og fortsætte med
at arbejde. Arbejdsgiverne vil
også gerne have dem. Kunne
vi ikke finde ud af at finde en
løsning på det her i stedet for
bare det stivstikkeri?

Beskæftigelsesministeren
(Claus Hjort Frederiksen):
Jeg kan kun gentage, at før-
tidspensionsreglerne hører un-
der velfærdsministeren. Det vil
derfor være mest rigtigt, at
spørgsmål om de regler bliver
rettet til velfærdsministeren.

Bjarne Laustsen (S):
Jamen det skal jeg nok gøre;
ministeren skal nok få fri.
Vi har brug for de folk. Vi har
brug for folk, der kan aflyse ef-
terlønnen, arbejdsgiverne har
brug for dem. Jeg synes, det er
tåbeligt, at vi ikke kan finde en
løsning på det. Det må jeg si-
ge.

Beskæftigelsesministeren
(Claus Hjort Frederiksen):
Hvis hr. Bjarne Laustsens
spørgsmål skal forstås, om jeg
finder reglerne for fradrag for
arbejde i efterlønnen rimelige,
så er svaret: Ja, det synes jeg
er rimeligt.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen vil straffe de svageste.



METAL

Gennemsnitslønnen i 3. kvartal 2007 for
samtlige faggrupper i Metal Frederikshavn

GRUPPE SAMLET LØN
Amt og Kommune
Reparatør - Maskine 157,69
Rørsmed 166,71
Værkstedsfunktionær 177,39
Amt og Kommune gennemsnit 166,59

Industri Træ og Plast
Sejlmager 129,25
Skibstømrer 155,00
Industri Træ og Plast gennemsnit 134,40

Maskiner og Værktøj
Håndformer 152,51
Industriformer 144,98
Kernemager 147,72
Maskinarbejder 153,27
Montør 159,63
Rejsemontør 224,60
Reparatør - Maskin 158,36
Skibsmontør 160,00
Skruestiksarbejder 155,61
Maskiner og Værktøj gennemsnit 161,42

Smede og Stålkonstruktioner
Karrosseripladesmed 170,00
Klejnsmed 155,00
Kølemontør 155,50
Maskinarbejder 151,12
Reparatør - Maskin 153,00
Skibsbygger 155,00
Skibsmontør 149,65
Skibstømrer 151,00
Smed - Plade- og Konstruktion 155,00
Smed / Bygningssmed / Reparatør 161,19
Vvs-Energiteknik 164,92
Smede og Stålkonstruktioner gennemsnit 156,63

Stat
Maskinarbejder 157,39
Stat gennemsnit 157,39

Strøm, Styring og Proces
Kontorservicefagtekniker/Maski 150,05
Strøm, Styring og Proces gennemsnit 150,05

Transport
Automekaniker 154,53
Karrosseripladesmed 159,82
Lastvognsmekaniker 155,83
Transport gennemsnit 155,47

Metal Frederikshavn gennemsnit 159,02

Metal-TAL - 07

Glade børn og
voksne til METALs
juletræsfest
Den 28. december holdt
Metal Frederikshavn sin
traditionsrige juletræsfest i
FFK-Hallen.

Omkring 800 børn og voksne
deltog i årets juletræsfest.
Julemanden havde igen fundet
vej til FFK-Hallen, og dansede
lystigt omkring det flot pyntede
juletræ, hjulpet godt på vej af
de mange juleglade børn og
voksne. Nissebanden spillede
lystigt op til de kendte julelege
og sange. Børnene fik de po-
pulære juleposer samt en pøl-
se eller en is og sodavand.

Julefrokost
for efterlønnere
Fredag den 30. november
2007 blev der holdt jule-
frokost for efterlønnerne.

Der mødte 53 personer op til
arrangementet, hvor mange
kolleger fandt sammen og fik
talt om gamle dage.
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KONTINGENT 2008 METAL Frederikshavn
Pr. 02.01.08 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

Forbundskontingent 325,00 74,25 325,00 0,00 265,00 247,00 61,50 105,50 105,50
A-kasse kontingent 281,00 281,00 0,00 281,00 281,00 281,00 36,00 281,00 0,00
ATP 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0,00
Administration 133,50 133,50 0,00 133,50 133,50 133,50 133,50 133,50 0,00
Afdelingskontingent 160,00 74,25 160,00 0,00 120,00 108,00 66,75 45,25 45,25

Ialt 900,50 564,00 485,00 415,50 799,50 769,50 297,75 566,25 150,75

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

Samlet
kontingent 944,50 608,00 529,00 415,50 843,50 813,50 341,75 610,25 194,75
Vedr. tilmeldte til efterlønsordningen: Efterlønsbidraget for år 2008 er beregnet til 410,- som opkræves særkilt.

40 års jubilarer: Bagerst fra venstre, Preben Heilesen,
Bent Ole Madsen, Kjeld Pedersen, Sven Aage Bach Meyer
og Kaj Steen Jensen.
I midten fra venstre: Formand Jørn Larsen, Tage Nielsen,
Niels Gejsnæs, Jan Otto Hansen, Knud Erik Møller, Hans
E. Ritter og Flemming Winther.
Forrest fra venstre: Tage Nielsen, Villy Gunner Jensen,
Bjarne Sørensen, Kjeld Jørgensen og Frank Jensen.

50 års jubilarer: Bagerst fra venstre, Martin Peter
Mortensen, Harding Wittrup, Rudolf Kristensen
og Hans Erik Mikkelsen. I midten fra venstre: For-
mand Jørn Larsen, Kristian Pedersen, Mogens Leif
Christiansen, Christen Møller Christensen og Per
Kofoed. Forrest fra venstre: Frank Larsen, Hans
Evald Franksen , Peter Madsen og Knud Hansen.

Jubilarfesten blev holdt i Metal-huset, Håndværkervej 2,
Frederikshavn 9. november, hvor der var god mad på bor-
det og en lille en til halsen.
Her ses 60 års jubilarerne: Bagerst, formand Jørn Larsen,
Harry Osvald Jensen, Ole Lentz, Vagn Skau Pedersen og Ib
Nielsen.

Jubilarfest i METAL



3F Nordøst Vendsyssel
de næste ti sider

3F Hjemmeside:
www.3f.dk/nordoest-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

E-mail:
nordoestvendsyssel@3f.dk

Efterløns- og
pensionistklubben i
3F Nordøst Vendsyssel

Program for
1. halvår 2008

Torsdag 13. marts
2008 kl. 14.00:
”Store byttedag”. Nu er det
tid at se på forårsgarderoben!
Kom med det du er blevet
træt af eller det som er ble-
vet for stort / småt. Også
gerne tilbehør som f.eks.
tørklæder, tasker, smykker og
lignende. Når vi har byttet og
vraget, afleveres det tilovers-
blevne til Frelsens Hær.
Sted: Skolegade 8.

Fortsættelse følger i
næste nummer

Formand: Grethe,
tlf. 9842 9594 / 2445
9572
Næstformand: Kamma,
tlf. 98 42 83 44
Kasserer: Birgit,
tlf. 98 42 95 25

Vi glæder os til at se rigtig
mange af 3F’s efterløns- og
pensionistmedlemmer til de
kommende aktiviteter.

Afdelingsformand

Bent Christensen
3F Nordøst Vendsyssel har
valgt at gå på efterløn.
Derfor indbyder afdelingen alle
medlemmer, tillidsvalgte,
samarbejdspartnere, familie og
venner af Bent og huset
til at sige farvel og tak til Bent
for mange års godt fagligt
og politisk arbejde for SiD og 3F.

Fredag, den 11. april 2008
fra kl. 13.00 - 17.00
Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade
14 i Frederikshavn (indgang fra
Tordenskjoldsgade).

Samtidig siger vi goddag
til afdelingens nye formand.

Resultatet af formandsvalget
kender vi ikke endnu.
Men det gør vi på receptionsda-
gen, og du vil få muligheden for
at sige goddag til den nye for-
mand.

Hvis konflikten
kommer!
Kontakt afdelingen
eller din tillidsre-
præsentant, hvis du
er det mindste i tvivl
om, hvordan du skal
forholde dig.
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Hvis, der bliver konflikt
på det offentlige område
På nuværende tidspunkt
kan det ikke udelukkes, at
overenskomstforhandlin-
gerne inden for det offent-
lige område eller medlem-
mers stillingtagen til for-
handlingsresultatet ender
med en konflikt.

I 3F er der to hovedområder,
hvor der forhandles.
Der er Det Grønne område og
Det Offentlige område.
Derudover har Transport- og
Privat Servicegruppen mindre
områder til forhandling.
Ca. 60.000 af forbundets

medlemmer er berørt af for-
løbet.

Lovlig konflikt
Der er mange forhold, der er
gældende i en konfliktsituati-
on.
Forbundets love indeholder en
række kapitler, der fastsætter
retningslinjerne på en del om-
råder.
Dette sammenholdt med Ho-
vedaftalerne på det private og
på det offentlige område sup-
plerer lovgivningen og danner
dermed betingelser for afvik-
ling af en lovlig varslet konflikt.

Hvordan får du
strejkeunderstøttelse?
For at få strejkeunderstøttelse
- i tilfælde af at din arbejds-
plads bliver udtaget - skal du
være indmeldt / overflyttet til
3F én måned før overenskom-
stens rettidige ordinære udløb,
med mindre du er overflyttet
fra en anden af 3F godkendt
fagorganisation og medlem-
mer, som ikke har haft mulig-
hed for medlemskab.
Så har du en kollega på din ar-
bejdsplads, der ikke er medlem
af 3F, så fortæl din kollega,
om betingelserne for at få
strejkeunderstøttelse.

Kontakt afdelingen,
hvis du er i tvivl
Forbundet har netop udsendt
strejkevejledning, så hvis du
har konkrete spørgsmål til
hvordan du er stillet – f.eks.
med afvikling af ferie eller af-
spadsering eller andet i tilfæl-
de af en konflikt, er du vel-
kommen til at ringe i afdelin-
gen.

Afdelingsnæstformand Bodil Pe-
dersen, 3F, opfordrer til, at du hen-
vender dig i afdelingen, hvis der
bliver konflikt på det offentlige
område.

Fagbevægelsen har tidligere i 2007 advaret Kommunernes Landsforening
og regionerne om konflikt, hvis ikke forhandlingerne giver et godt resultat.
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3F

Generalforsamling
Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel afdeling
holder generalforsamling

Onsdag den 26. marts 2008 kl. 18.00
Arena Nord, Rimmens Allé, Frederikshavn

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Budget 2008/afdelingskontingentet.
6. Indkomne forslag.
7. Valg:

a. Formand – for 3 år. På valg er:
Bent Christensen. Ønsker ikke genvalg

b. 4 bestyrelsesmedlemmer – for 3 år, på valg er:
Lene Lund, Bent Hvitved, Jens Chr. Jensen og
Morten Dalhberg. Ønsker ikke genvalg

c. 4 bestyrelsessuppleanter – for 1 år. På valg er:
Allan Jensen, Gitte Andersen og Michael Albertsen.
1 vakant plads (Sæby)

d. 1 bilagskontrollant. På valg er:
Jan Nielsen

e. 1 bilagskontrollantsuppleant. På valg er:
John Madsen

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest fredag den 14. marts 2008.

Der serveres et måltid mad fra kl. 18.00 - generalfor-
samlingen starter kl. 19.00. Af hensyn til bestilling af
mad, skal vi bede om din tilmelding senest onsdag,
den19. marts 2008. Tilmelding skal ske på tlf.
70300846

Der afgår bus fra 3F’s kontor i Skagen kl. 17.00, Frede-
rikshavnsvej kl. 17.10, Ålbæk v/ fru Møllers café kl.
17.25 og DK-tanken i Elling kl. 17.35.
Der afgår bus fra afdelingskontoret i Sæby kl. 17.30
Husk ved tilmelding at oplyse, hvor du stiger på bussen.
Bustransporten er arrangeret i fællesskab med FOA Fre-
derikshavn.
3F… en fagforening med
HJERTE, FORNUFT, STYRKE og KVALITET!

Se valgoplæg fra de to formandskandidater side 16-17

Retningslinjer
for valg af formand
Kandidater til valget opstilles
på generalforsamlingen.
Dersom der er mere end én
kandidat, skal valget afgøres
ved urafstemning blandt alle
medlemmer.
Da vi allerede ved, at der er 2
kandidater, skal det til uraf-
stemning, som foregår i perio-
den 27. marts til 9. april.
Materiale fremsendes til alle
medlemmer.
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Først erstatni
59-årige Kaj Jensen, Ska-
gen, har taget sit slæb her
i livet. Hårde job som
chauffør og arbejde i fiske-
industrien har kostet hel-
bredet. Nu er Kaj på før-
tidspension efter et sags-
forløb, der varede i fem år.

Kaj rejste sin sag igennem SID
helt tilbage i 2002. Da var der
tale om en nakkelidelse. Kaj
blev henvist til AMK (Arbejds-
medicinsk Klinik), der anmeldte
sagen som en nakkelidelse. Da
havde Kaj været opereret fire
gange.

Sagen afvist
Sagen kørte i et års tid og blev
så afvist af Arbejdsskadestyrel-
sen. Årsagen til afvisningen af
Kajs sag var, at nakkelidelser
ikke var en anerkendt lidelse,
som kunne give erstatning.
Sagen bliver taget op igen, og
da Dorthe Olsen starter som
socialrådigver i 3F, sørger hun
for, at sagen føres på et andet
grundlag. Denne gang som ry-
glidelse.
-Det er der jo fornuft i, siger
Dorthe Olsen, for Kaj har haft
et overordentligt hårdt arbejde
i sine mange arbejdsår.
-For at få anerkendt en rygska-
de skal man have haft rygbela-
stende arbejde i mindst otte til
10 år og løftet cirka 8-10 ton
hver dag. Kaj opfyldte let disse
betingelser, siger Dorthe Ol-
sen.

Utallige undersøgelser
-I forløbet har Kaj fået udarbej-
det en detaljeret beskrivelse på
Arbejdsmedicinsk Klinik. Har
har været til speciallægeunder-
søgelser og været til under-
søgelser på Aalborg Sygehus.

3F

Fra venstre underviser Jørgen Christensen, kaptajnløjtnant Tommy Peder-
sen, chauffør Niels Bo Andersen, orlagskaptajn Jan Qvist Jakobsen, tillids-
repræsentant Allan K. Jensen og faglig sekretær Bent H. Pedersen, 3F
Nordøst Vendsyssel siger til lykke.

Flådechauffør
med topkarakterer
Med et gennemsnit, der svinger oppe omkring de 10 ef-
ter den nye karakterskala, høstede nyuddannede gods-
chauffører under merituddannelsen topkarakterer lige før
jul.

En helt ny karakterskala afløser den gamle 13-skala. Nu er 12
det højeste, man kan opnå ved en eksamen, uanset om det er på
universitetet eller som godschauffør ved AMU Nordjylland.
Imponerende
Det mærkede otte gods-chauffører, da de 21. december 07 gik til
afsluttedende prøver under merituddannelsen som godschauffør.
-Det var simpelthen imponerende, hvad dette hold af godschauf-
fører kunne, siger underviser Jørgen Christensen, AMU Nordjyl-
land. Det var det bedste resultat nogensinde på AMU Nordjylland
med et karaktergennemsnit på 10.

Chauffører med erfaring
-Der er tale om chauffører med ofte flere års erfaring, siger Peter
Rosenkilde, 3F Aalborg, Falckredder og censor ved prøverne sam-
men med vognmand Karl Otto Kristensen. -Alle chaufførerne var
gode til prøverne. Det var en stor fornøjelse at være censor ved
prøverne, der bestod af to timers eksamination og efterfølgende
overhøring samt teoretisk prøve med 35 spørgsmål.

En branche i vækst
Faglig sekretær fra 3F Nordøst Vendsyssel, Bent H. Pedersen, var
også tilfreds med resultatet: - Chaufførbranchen er en branche i
vækst. Der skal flyttes flere og flere varer. Derfor er det en god
ide med uddannelse, og det får mange af vore medlemmer øjne-
ne op for. Bent H. Pedersen var på AMU for at sige til lykke til
Niels Bo Andersen fra Flådestationen. 3F-medlemmerne modtog
også gaver fra 3F i form af et ur.
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ing for ødelagt helbred efter seks år
-Kaj har været på førtidspensi-
on siden 2002 og han kan ikke
bestride et job; »Der er ingen
arbejdsevne tilbage«, siger
lægerne.

2007 var året
I 2007 kom så den gode med-
delelse, at Kaj kan få erstat-
ning for sit ødelagte helbred.
-Det var en stor dag for os, si-
ger socialrådgiver Dorthe Ol-
sen, 3F Nordøst Vendsyssel.
Det var en endnu større dag
for Kaj Jensen.
-Der har været meget usikker-
hed omkring min families og
min situation. Ikke alene øko-
nomisk: Kunne vi få det til at
gå rundt, hvis jeg ikke havde
arbejde længere?
-Nu har vi fået erstatningen,
og den er et plaster på såret.

Uden 3F gik det ikke
-Hvis ikke jeg havde været
medlem af 3F og havde haft
Dorthe som socialrådgiver, var
det ikke gået. 3F og Dorthe
har været der hele tiden med
støtte, også de gange, hvor jeg
selv var ved at give op.
-Det påvirke ens psyke, at man
hele tiden skal stille med ny
dokumentation for en skade,
som vi kender i forvejen. En
omfattende korrespondance og
dårlig økonomi er også en hård
belastning.
-Da sagen blev afvist første
gang, troede jeg ikke, at jeg
kunne få den i gang igen på et
andet grundlag. Men mit med-
lemsskab af 3F sikrede mig
altså en socialrådgiver, der var
inde i sagerne. Det har sparet
mig for mange dyre advokat-
retninger, jeg ikke kunne have
betalt alligevel.
Kaj har fået både menerstat-
ning og erstatning for erhvervs-
evnetab, og den har han valgt
at acceptere som rimelig ud fra

den lovgivning, der er.

Hav tålmodighed
Kaj kan nu slappe af efter et
hårdt arbejdsliv, der først bød
på et job som mejerist, der gav
løftebelastninger på 10-15 ton
om dagen. Så fulgte et job
som chauffør, hvor Kaj kørte fi-
skebil til København i 18 år.
Der var også uhyggeligt mange
tunge løft. Endelig var Kaj an-
sat 15 år i Fiskernes Fiskein-
dustri. Atter et hårdt job.
Et hårdt liv, og Kaj har aldrig
været ledig.
-Fiskeindustrien er hård, siger
socialrådgiver Dorthe Olsen.
-Mange kvinder får nedslid-
ningsskader, men mændene
rammes også af hårdt løftear-
bejde.
-Jeg bruger meget tid på at for-
klare medlemmer, der har en
skade kørende i Arbejdsskade-
styrelsen, at de skal væbne sig
med tålmodighed, selv om det
kan være svært, og de står i en

usikker situation. Det er nær-
mest for at ruste dem lidt til
en lang ventetid, og det kan
tage lang tid, siger Dorthe Ol-
sen. Se bare på Kajs sag.

3F

Socialrådgiver Dorthe Olsen, 3F Nordøst Vendyssel og Kaj Jensen er
tilfredse med sagens udfald. I afdelingen er der i 2007 registreret 155 er-
hvervssygdsomssager og 193 arbejdsulykker. Samlet har afdelingen he-
nent 12,2 millioner hjem til medlemmerne i 2007.

Kaj Jensen: -Erstatningen er rimelig
i forhold til lovgivningen, men jeg
ville hellere have mit helbred tilba-
ge.
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Stor 3F-konferenc
I weekenden 18. og 19.
januar 2007 holdt 3F
Nordøst Vendsyssel en
storstilet konference, hvor
emnerne var pension, soci-
alrådgiverordning, organi-
sering, faglig og politisk
situation, arbejdsmiljø og
sidste nyt fra afdelingen.

I et hæsblæsende tempo blev
de tillidsvalgte inviet i emner-
ne, der kom som haglbyger af-
brudt af små kaffepauser.
Faget fulgte med fredag efter-
middag, hvor første emne var
organisering og medlemshverv-
ning med afdelingsformand
Paw Jensen, 3F Ringkøbing
Holmsland. Her har man igen-
nem aktivt arbejde skaffet fem
procent flere medlemmer i
2007.

3F gør en forskel
Paw Jensen, oplistede, hvad
der skal til for at få flere med-
lemmer og fastholde dem,
man har:
De tillidsvalgte skal på banen
og fortælle den gode historie,
som 3F har masser af. Afdelin-
ger og tillidsvalgte skal også
fortælle om den kolossale for-
skel der er på 3F og de såkald-
te lavprisorganisationer, der ik-
ke kan tilbyde kvalificeret
hjælp, og ikke mindst skal man
fortælle, at det er 3F, der har
overenskomsterne og dermed
kan give en reel hjælp til med-
lemmerne fagligt.

Nedslidte skoler
Forbundssekretær Per Chri-
stensen, 3F, indledte med at
udtrykke sin store respekt for
det arbejde som tillidsrepræs-

entanter og sikkerhedsrepræs-
entanter udfører hver dag. Der-
efter kom han ind på den spe-
gede politiske situation på

Christiansborg. Per beskæftige-
de sig meget med overens-
komstsituationen. -Vi skal
være meget bedre til at holde

3F
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3F

ce for tillidsvalgte

medlemmerne orienteret om,
hvad der foregår under en
overenskomstfornyelse. Den
aktuelle overenskomstsituation

på det offentlige arbejdsmar-
ked kan meget vel ende i en
konflikt, mente Per, der også
lovede konfliktstøtte til de of-
fentligt ansatte 3F-medlem-
mer.
Per Christensen beskæftigede
sig også med frafaldet på er-
hvervsskolerne og regeringens
misrøgt af de danske folkesko-
ler, nedslidte sygehuse og
dårlig hjemmepleje. Det gav
anledning til en liv debat i
Sæby blandt 3F-erne.

Mere synlighed
Regionskonsulent Karsten Kol-
lerup var i Sæby for at fortælle
om den store kampagne, der
nu sættes i gang i 3F Regio-
nen med Frederikshavn som iv-
rig deltager. Projektet går ud
på at skabe mere synlighed for
3F, at skabe en job og virk-
somhedsservice, hvor 3F sam-
arbejder med arbejdsgiverne
om uddannelse og opkvalifice-
ring af medarbejderne samt ar-
bejdskraftsservice.

Arbejdsmiljøloven
Om lørdagen underviste Mor-
ten L. Nyman i anmeldelse af
arbejdsskader og Forebyggel-
sesfonden, mens Erik Stagste-
de, regionens arbejdsmiljøkon-
sulent fortalte om arbejdsmil-
jølovens tilblivelse i 2006.
Den nye lov betyder, at 3F-
medlemmer selv kan risikere
bøder, hvis de overtræder lo-
ven. F.eks. koster det 2.500
kr. hvis man undlader at bruge
påbudte værnemidler.

Organisering
og hvervning
Paw Jensen

Organisati-
on, overens-
komster og

politik
Per

Christensen

Stort projekt
i 3F regio-
nen
Karsten
Kollerup

Anmeldelse
af arbejds-

skader
Morten L.
Nyman

Arbejds-
miljøloven
Erik
Stagsted

-Kan i huske sådan en - fagfore-
ningsbogen, spurgte Paw Jensen.
Sådan en gav kontakt. Nu er det
edb.
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3F

Du bestemmer, om jeg skal være din
fagforeningsformand ved urafstemningen efter
generalforsamlingen den 26. marts 2008.
Som din formand vil jeg sikre, at
3F Nordøst Vendsyssel bliver en synlig
samarbejdspartner overfor arbejds-
giverne, politikerne i kommunen og
pressen.

Jeg vil arbejde for:

- Indgåelse af flere lokale overenskomster, der sikrer
pensionsindbetaling, SH-betaling, feriefridage og
uddannelse

- Styrkelse af det opsøgende arbejde

- Oprettelse af ungdomsudvalg i afdelingen

- Styrkelse af samarbejdet og dialogen til dig gennem
din tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant

- Afdelingens arbejdsmiljøarbejde bliver styrket

- At afdelingen har det nødvendige personale på kontorer-
ne, der kan rådgive dig fagligt og A-kassemæssigt og
vejlede i »3F Job & Virksomhedsservice«

Kort og godt om mig:
Faglig og politisk aktiv siden 1980. Ansat i SiD Frederiks-
havn 1. november 1996. Bestyrelsesformand for AOF
Frederikshavn siden 2002. Kasserer i Fagets bestyrelse,
der udgiver dette medlemsblad. Jeg er 56 år, og lige nu
arbejder jeg som faglig sekretær her i fagforeningen, 3F

Nordøst Vendsyssel.

Med venlig hilsen

Bent H. Pedersen

Arbejdstelefon: 8892 3474.
Mobil: 4026 4551
E-mail: bent.h.pedersen@3f.dk

Kære medlem
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3F

Åbenhed, god service
og DIG i centrum!

Som formand for
3F Nordøst Vendsyssel

vil jeg arbejde for:

• Du som medlem kommer
i centrum

• Mere åbenhed

• Konkurrencedygtigt
kontingent

• Service tæt på
medlemmerne

• En stærk og kompetent
fagforening og
A-kasse

• Stærk og tæt forbindelse til
tals M/K, sikkerheds- og
tillids-
repræsentanterne

• Ligestilling mellem
kønnene

• Afdeling tæt på din
arbejdsplads

• Velorienteret bestyrelse

Er det noget, der ligger dig på sinde? Så har du fundet din kandidat til formandsvalget i

3F Nordøst Vendsyssel Morten Dahlberg.

Jeg er 42 år. I 1988 blev jeg valgt som
tillidsrepræsentant på en fiskeindustri. Det

skulle blive starten på min faglige karriere, hvor jeg
har udført mange ting både som bestyrelsesmedlem, næstfor-
mand, formand for SID i Skagen indtil fusionen i 2005. I dag er
jeg bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i 3F Nordøst Vendsyssel.

Mobil: 2328 3385
E-mail: mortendahlberg@3f.dk

Lidt om mig
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3F

3F Nordøst Vendsyssel på byggepladsbesøg
Opmålere, faglige sekre-
tærer og kontorpersonale
var med i den store aktion
»Organiseret byggeri« som
blev afviklet sidst i novem-
ber. Formål: At hilse på
medlemmerne.

Basisstedet var denne gang 3F
Nordøst Vendsyssel, hvor Bent
H. Pedersen var koordinator og
Teresa Gyldenberg kunne kon-
taktes som tolk og Helge
Prangsgaard, 3F Nordøst
Vendsyssel kunne kontaktes i
A-kassespørgsmål på en hotli-
ne. Deltagerne i aktionen blev
delt op i syv hold, der hver
skulle have deres område i 3F
Nordøst Vendsyssel.
Der deltog hold fra 3F Midt-
fjord, 3F Skagerak, 3F Midt-
vendyssel, 3F Nordøst Vend-
syssel og 3F Aalborg.
FAGET fulgte med to af 3F-fol-
kene på deres tur i det nordlige
Frederikshavn. De to var op-
måler Børge Ziegler fra opmå-
lerforeningen og faglig sekre-
tær Bent H. Pedersen, 3F nor-
døst Vendsyssel.
Bevæbnet med forskellige ma-
terialer om 3F på diverse
sprog, drog de to afsted kl.
7.00 om morgenen.

Danskere og tyskere
Første stop er hos to jord- og
betonarbejdere. De er begge
medlem af 3F, så det bliver
kun lige til at hilse på og svare
på et par spørgsmål om efter-
løn.
Andet stop er hos et boligsel-
skab, hvor tyske murere arbej-
der med skalmuring af nogle
boliger under renovering. Det
tyske murerfirma fra Aabenraa
er medlem af Dansk Byggeri.
Tredie stop er Bornholmerallé,
hvor 3F-medlemmer går på
fjernvarmearbejde. Her er tale

om kommunalt arbejde samt
et indlejet firma. Vi taler også
med to brolæggere, hvoraf den
ene ikke er i fagforening. Han
får en indmeldelsesblanket og
en god information om, hvad
3F står for, og hvad vi kan til-
byde.
Fjerde stop er Sverigesvej, hvor
arbejdsmænd er ved at lave
jordarbejde til nogle andelsboli-
ger. Det bliver til en snak i sku-
ret om at vælge tillidsrepræs-
entant og lidt om opmåling.
Der bliver også tid til en snak
om, at 3F også tilbyder kirop-
raktorbehandling. Også her er
der orden i organisationsforhol-
dene.
Så var bladet ikke med mere
denne dag, men Børge Ziegler
og Bent H. Pedersen fortsatte
ufortrødent, og herunder kan
du læse det samlede resultat
af hele kampagnen.

Resultaterne af aktionen
Under Aktion »Organiseret byg-
geri« blev 366 byggepladser/
firmaer besøgt af 3Fs faglige
folk, siger aktionens koordina-
tor opmåler Ivan Bak, Opmå-
lerforeningen.
-Vi fik talt med 1.165 perso-

ner, hvoraf de 632 var med-
lem af 3F, 302 var medlem-
mer af andre LO-forbund, tøm-
rere, vvs-folk og elektrikere.
138 var medlem af ASE, kri-
stelig, fagligt hus eller ikke or-
ganiseret.
Desuden 98 udlændinge som
omfattede tyskere, polakker,
ungarere, rumænere, letter og
litauere, som ikke er medlem
af 3F eller anden organisation.
Vi mødte også udlændige, der
var medlem af 3F. De er talt
med som medlemmer af 3F.
-Vi har nyoptaget, overflyttet
40 personer fra de gule, og har
11 personer, som vi skal i kon-
takt med.
Nogle tal der er interessante
er, at antal 3Fer, uorganiserede
og udlændinge i alt er 868,
hvoraf de 632 er 3F.
Af de folk der går på bygge-
pladserne og laver ”vores” ar-
bejde er:

72,8 % 3F
15,9 % Uorganiseret
11,3 % Udlændinge,

der ikke er medlem
Her er noget at tænkte over og
arbejde videre med, påpeger
Ivan Bak.

Faglig sekretær Bent H. Pedersen og opmåler Børge Ziegler er på bygge-
pladserne for at se, om folk er organiserede.



FOA Frederikshavn
de næste syv sider

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184

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

Åbningstider
Ugedag Telefontid Døren åben + telefontid
Mandag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 12.00 + 13.00 - 17.00
Fredag Lukket

Lommebog
til dig
FOA-kalenderen for 2008 er
kommet.

Hent den i afdelingen, Constan-
tiavej 35, Frederikshavn

Husk at meddele ændringer til FOA
Har du fået ændret dit navn, adresse eller din ansæt-
telse, betyder det meget at FOA bliver underrettet,
for at udsendelsen af diverse breve og materialer bli-
ver korrekt. Især i den kommende tid når Forbundet
skal udsende uafstemnings materiale til alle medlem-
mer på den nye overenskomst. Derfor er det meget
vigtigt, at du står registeret med den rigtige fagtitel,
så du kan blive registeret under den rigtige Sektor.
Du kan telefonere, mail eller skrive til FOA. Husk Cpr-
nr. navn - adresse -stillingsbetegnelse - tlf.nr. - evt. E-
mail - tidligere ansættelsessted - ny ansættelsessted.
Tlf. 46971170 - E-mail: Faglig afdeling:
frederikshavn@foa.dk

Jubilarer i
FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen
i december 2007 og januar
2008

25 års jubilarer i Frederikshavn
Kommune

2. januar 2008
Dagplejer Elisabeth Bendixen,
Frederikshavn

1. februar 2008
Sygehjælper Hanne B. Larsen,
Abildparken

12. februar 2008
Social-og sundhedsassistent
Brita Jacobsen, Mariestedet

FOA ønsker tillykke
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Så er der
general-
forsamling i
FOA
Frederikshavn.
Se dagsorden
de næste
sider
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Vær med til at
vælge årets
tillids- og
sikkerheds-
repræsentant
FOA Frederikshavn uddeler
hvert år på afdelingens gene-
ralforsamling en pris til årets
tillids- og sikkerhedsrepræs-
entant, og nu er det tid til at
finde kandidater.

Det er FOAs medlemmer rundt
omkring på arbejdspladserne der
indstiller deres tillids- eller sikker-
hedsrepræsentant til årets pris.
Blandt de indkomne indstillinger
vælger afdelingsbestyrelsen hvem
der får priserne.

Kriterier for indstilling
til priserne er:
1. Opnået en speciel aftale:
Begrundes med hvilken aftale,
og hvor mange der er omfattet
af den.

2. Igangsætte nye initiativer:
Begrundes med initiativets art
og omfang.

3. Ihærdighed i bestemte situati-
oner overfor arbejdsgiveren,
uanset resultatet:
Begrundes med situation, for-
løb og resultat, eller mangel på
samme.

4. Særlig indsats for kollegaer:
Begrundes med situation, kan
være af personlig karakter,
men arbejdsmæssigt.

Hvis du mener at din tillidsrepræs-
entant eller sikkerhedsrepræsen-
tant bør have årets pris, så skriv til
os og fortæl hvorfor.

Sidste frist for indstillinger er
tirsdag den 4. marts 2008.

Gratis
advokat-
ordning
i FOA Frederikshavn
Den første torsdag i måneden i ulige uger
kl. 15.30 – 16.30
kan FOAs medlemmer få foretaget en gratis gen-
nemgang og juridisk vurdering af sager.

Advokat Ole Kildeby har træffetid i afdelingen
Constantiavej 35, Frederikshavn.
I samme tidsrum kan Advokaten træffes på
afdelingens telefonnummer 46 97 11 70.

Rådgivningen kan være forhold om ejendomshandel,
lejebolig, arv, skilsmisse, dødsfald i nær familie,
erstatningssager, og andre juridiske forhold.

Det gratis tilbud omfatter rådgivning på afdelingens kontor.
Hvis der rejses en sag, eller det aftales, at advokaten skal
udføre en opgave for et medlem, betales dette efter aftale
med advokaten.

Mona Pedersen
Formand

Det er på generalforsamlingen, du
får indflydelse i din fagforening.
Derfor opfordrer vi dig til at møde
op til en god faglig aften.
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FOA

Frederikshavn afdeling

GENERALFORSAMLING
Onsdag 26. marts 2008 kl. 19.00
I Arena Nord, Rimmensalle 37, Frederikshavn

Velkomst:
Faneindvielse
Overrækkelse af årets TR/AMR pris 2007
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 2008
9 Indstillinger: Fastsættelse af kontingentet for 2008
10 Indkomne forslag:
11 Valg:

a) Valg af delegerede til kongressen i oktober 2008
b) 1 billagskontrollant – Susanne Hansen modtager ikke
genvalg

c) 1 billagskontrollantsuppleant –
Gunvor Køhler modtager genvalg

d) 1 fanebærersuppleant
e) Valg af 3 medlemmer til lønudvalg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder
kandidatforslag, skal være afdelingen i hænde senest den 12.
marts 2008 kl. 17.00.
Den endelige dagsorden samt forslag kan rekvireres i afdelingen
tidligst 6 kalenderdage før generalforsamlingen.
Regnskabet ligger til gennemsyn i afdelingen 6 kalenderdage før
generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

OBS! Dørene åbnes for indskrivning kl. 17.30. I tidsrummet fra kl. 18.00 - 19.00
vil der være spisning. Af hensyn til bestilling af mad samt bustransport, vil vi bede
dig tilmelde dig senest onsdag den 12. marts 2008 kl. 17.00.
Tilmelding kan ske på tlf. 4697 1170 eller på mail: frederikshavn@foa.dk
Ved tilmelding vil der blive oplyst tidspunkt for buskørsel samt opsamlingssteder.
Bustransporten er arrangeret i fællesskab med 3F.
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FOA

Ny formand
Formanden for FOA Frede-
rikshavns Teknik- og servi-
cesektor har valgt at stop-
pe. Ny mand på posten
som konstitueret formand
er teknisk serviceleder
Allan Nielsen, Skagen.

Gerner Jensen har siddet på
posten som formand for Tek-
nik- og servicesektoren i 10 år,
og så må der nye kræfter til,
mener Gerner, der oprindeligt
er uddannet murer og også har
haft arbejdet i værftsindustri-
en.
-Jeg er 60 år nu, og kan gå på
efterløn, når jeg vil, selv om
jeg ikke har konkrete planer i
den retning.

Spændende år
-Jeg har haft gode og spænd-
ende år som formand for Tek-
nik- og servicesektoren. Jeg var
med i forhandlingerne om Ny
løn fra starten.

Ny løn
-De fleste troede, at Ny løn
var guld og grønne skove.
Sådan blev det ikke, men jeg
synes alligevel, at Ny løn er
berettiget, for her er der mulig-
hed for at få løn efter fortjene-
ste.
-Men Ny løn kommer ikke af
sig selv. Der skal forhandles,
og helst hele tiden, siger Ger-
ner, og det bekræfter den nye,
konstituerede formand Allan
Nielsen.

Sæby løftet
-Vi har forhandlet ny løn for
vores område. Det har været
svært, for det beløb Frederiks-
havn Kommune havde til rådig-
hed kunne ikke give et løntrin
til alle. Til gengæld har vi fået
hævet vores medlemmer i
Sæby Kommune, og det var

FOA-seniorernes
aktiviteter
1. halvår 2008
Generalforsamling i Seniorklubben
Onsdag 12. marts 2008 kl. 13.00
i FOAs lokaler, Constantiavej 35, Frederikshavn

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

a. Formand: Benthe Byrialsen ønsker ikke genvalg
b. Bestyrelsesmedlem Alice Larsen modtager genvalg
c. Bestyrelsesmedlem Gerda Østergaard

modtager genvalg
d. 1 bestyrelsessuppleant

9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 28.
februar 2008.

Der serveres 1 varm ret + 1 øl/vand.

Sidste tilmelding 5. marts 2008 til Benthe Byrialsen, tele-
fon 9842 1750 eller Ingrid Hansen, telefon 9840 1639.

Onsdag 9. april kl. 14.00
Vi hører om førstehjælp
Henrik Sørensen fra Røde Kors kommer og
fortæller hvad man kan gøre.
Sidste tilmelding 2. april 2008

Onsdag 14 maj kl 14.00
FOA Afdelingsformand Mona Pedersen
Kommer og fortæller om hvordan ser det ud med
afdelingen og Senior – klubben efter 2008.
Sidste tilmelding 7. maj 2008

JUNI MÅNED
Sommer udflugt. Herom senere.
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i FOAs Teknik- og servicesektor
tiltrængt for de var langt bagud
lønmæssigt.
-Det, der gør det sværere, si-
ger Allan Nielsen, er at kom-
munen samtidig skal spare 3%
på skoleområdet. Det er et
ganske voldsomt beløb, og det
går ud over alle, både os,
rengøring og lærere.

Sammenlægning
Både den afgående og den nye
formand føler, at der snart skal
ske noget på det organisatiori-
ske område i FOA Frederiks-
havn.
-Vi er 87 medlemmer og der-
med en meget lille sektor. Det
er svært at opretholde en sek-
tor med så få medlemmer.
Derfor er det også et tilbage-
vendende punkt på vores be-
styrelsesmøder, hvordan vi skal
organisere os. Vi havde håbet
på en fusion med Brønderslev,
Hjørring og Frederikshavn. Den
blev ikke til noget i første om-
gang, men ville have kunnet
give os en fastlønnet formand i
Teknik- og servicesektoren. Nu
må vi fortsætte med fritidsfor-
mand, og det kan godt trække
tænder ud, rent tidsmæssigt.
-Vi har normalt et godt ar-
bejdsmiljø blandt medlemmer-
ne i Teknik- og servicesektoren,
men vi kan også mærke, at
tempoet er blevet skruet op de
senere år.

Gerner og Allans job
Gerner arbejder på Ravnshøj
skole med 320 elever. Her er
han alene om arbejdet på nær
fra april til november, hvor der
er en ekstra medarbejder.
Allan arbejder på Ankermedet
skole i Skagen. Her er man to
hele året.
Allan NIelsen er 55 år og ud-
dannet maskinarbejder i Ska-
gen.
-Jeg blev teknisk serviceleder,

fordi det er et område, der al-
tid har tiltalt mig. Også selv
om jeg godt kunne lide mit tid-
ligere erhverv. Som teknisk
serviceleder var jeg også tillids-
repræsentant i Skagen. Det
gav mig lyst til det faglige. Da
jeg under Gerners orlov, der
varede i et halvt år, prøvede
kræfter som konstitueret for-
mand, fik jeg mere blod på
tanden, og så er det vel natur-
ligt, at jeg nu tager over, siger
Allan, der sammen med Ger-
ner roser bestyrelsen i Teknik-
og servicesektoren for et godt
samarbejde.
-Men det kan jo heller ikke
skjules, at vore medlemmer
kommer fra små arbejdsplad-

ser og ofte arbejder alene. Det
smitter af på det faglige arbej-
de og mødeaktiviteten.
-Det er jo langt lettere, når
man har store klubber med en
snes eller måske hundrede
medlemmer, der virkelig kan
sætte præg på en generalfor-
samling eller et medlemsmø-
de.
Begge er også enige om, at
kommunesammenlægningen
slet ikke blev den succes, som
mange, især Christiansborgpo-
litikere, troede.
FOA og Faget ønsker Allan Ni-
elsen til lykke med hvervet
som konstitueret formand og
siger tak til Gerner Jensen for
indsatsen igennem årene.

Forrest den afgående formand for Teknik- og servicesektoren i FOA Frede-
rikshavn, Gerner Jensen med den konstituerede formand Allan NIelsen,
Skagen.
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Ferieregler ved en
eventuel
storkonflikt til foråret
Hvis du har planer om at
holde ferie i april eller maj
måned i år, skal du være
opmærksom på reglerne
vedrørende ferie under en
eventuel konflikt.
Reglerne er:

Ferie, der er påbegyndt se-
nest samtidig med konflikten,
skal afholdes som planlagt,
uanset konflikten. Der udbeta-
les sædvanlig løn under ferien.

Ferie, der er planlagt påbe-
gyndt under konflikten, su-
spenderes og kan ikke afholdes
under konflikten. Der ydes ikke
erstatning for tab, som er ops-
tået i forbindelse med at ferie
suspenderes (eksempelvis
dækkes tabet ved en mistet fe-
rietur sydpå ikke).

Ikke planlagt ferie kan ikke
påbegyndes under konflikten.

Det skal understreges, at kom-
mer du ud i en konflikt,og
modtager konfliktunderstøttel-
se fra FOA, har du pligt til at
møde op i den lokale afdeling.
Det betyder altså, at du ikke
kan forvente at modtage kon-
fliktunderstøttelse, hvis du rej-
ser på ferie under konflikten.
Hvis forligsmanden udsætter
konflikten, kan ferie afholdes i
udsættelsesperioden.
På arbejdspladser, der ikke er
konfliktramte, kan der holdes
ferie på samme måde som hid-
til.

FOA Frede
I ugerne 46 og 47 var vi
fra den lokale FOA af-
deling i Frederikshavn
rundt at besøge mange
af vores arbejdspladser –
ca. 45 nåede vi i løbet
af de to uger.

Formålet var at
• sætte fokus på løn- og
arbejdsvilkår

• diskutere overenskom-
sten 2008

• lave løntjek

Vi blev godt modtaget ude
på arbejdspladserne og fik
hilst på mange af vores
medlemmer.

God oplevelse
De tilbagemeldinger vi har
fået fra andre af vores med-
lemmer har været positive
og mange vil gerne have at
det er noget vi gør igen.
Arbejdspladsbesøgene har
været en rigtig god oplevel-
se for os i afdelingen og vi
regner med at det er noget
vi vil gøre igen på et senere
tidspunkt.

Ønskede 50
nye medlemmer
I forbindelse med kampag-
nen havde vi også besluttet
at sættes fokus på medlem-
sorganisering og vores mål
var at få 50 nye medlem-
mer i løbet af kampagneu-
gerne og 100 nye medlem-
mer inden 1. februar 2008.

Det blev til 140
nye medlemmer
Vi fik 61 i kampagneugerne
og ca. 140 nye medlemmer
inden den 1. februar 2008,
så vi nåede de mål vi havde
sat – og mere til!

HUSK!
Du kan altid henvende
dig til din
tillidsrepræsentant
eller i afdelingen,
hvis du er i tvivl.
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erikshavn på arbejdspladsbesøg

Solvej Andersen
ansat i fleksjob
-Jeg havde længe overvejet at mel-
de mig i FOA, men fik det først
gjort i forbindelse med, at I kom
forbi. Jeg har allerede efterfølgen-
de benyttet mig af FOA.

Ulla Jensen, social- og
sundhedshjælper
-Godt at få sat ansigt på dem inde
fra kontoret. Jeg benyttede lejlighe-
den til at få svar på nogle spørgs-
mål. I må gerne komme igen en
anden gang, men helst om efter-
middagen.

Minoo Niagolouvanoani,
social- og sundhedshjælper
-Det var dejligt at se, at FOA var
velkommen på arbejdspladsen –
også fra ledelsen side. Så ved
man, at det også er i orden, at
man som medarbejder kontakter
FOA. Det kan være svært at finde
ud af, når man har en anden kultu-
rel baggrund.

Eileen Hansen, social- og sundhedsassistent og
Gitte Christensen, tillidsrepræsentant
-Godt at I er synlige ude på arbejdspladserne. Vi fik svar på nogle
spørgsmål, som jeg ellers ikke ellers ville have fået.”, siger Eillen.
Også for tillidsrepræsentant Gitte Christensen har oplevelsen med
arbejdspladsbesøgene været god. -Godt at FOA er synlig ude på
arbejdspladserne. Kollegerne har tidligere sagt, at de aldrig ser
noget til FOA. Der er kommet mere fokus på, hvad FOA gør for
medlemmerne, og jeg har efterfølgende oplevet en stigning i hen-
vendelserne fra mine kolleger.

Efter arbejdsplads-

besøgene har FOA

Frederikshavn

spurgt nogle af vo-

res medlemmer på

Strandgården om,

hvad de synes om

at vi kom ud på

arbejdspladsbesøg.
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Optjening af ferie:

Optjening af feriedage med dagpenge
Du optjener ret til ferie-
dage med dagpenge af de
ydelser, a-kassen har ud-
betalt til dig i et
kalenderår (optjeningsår)
bortset fra efterløn og be-
fordringsgodtgørelse.

Du optjener også ret til ferie-
dage med dagpenge af syge-
og/eller barselsdagpenge bort-
set fra de tilfælde, hvor du
samtidig har optjent ret til feri-
egodtgørelse eller løn.

Endelig optjener du ret til
feriedage med dagpenge af -
voksenuddannelsesstøtte
(VUS), -støtte til voksenuddan-
nelse (SVU), - godtgørelse til
voksen- eller efteruddannelse
(VEU), - dagpenge ved ar-
bejdssøgning i et andet EØS-
land (at-test E303), - kursus-
godtgørelse til søfartsuddan-
nelser, og - støtte til uddan-
nelse som led i jobrotationer.

Du får besked
Du vil få besked fra din a-kas-
se om, hvor mange dage du

har optjent ret til. Feriedagene
skal bruges i ferieåret (1. maj
til 30. april) og kan ikke ove-
røres til det efterfølgende feri-
eår.

HUSK!
Feriedagene skal afholdes in-
den 1. maj. Sidste frist for
gammel ferie ansøgning er
31. maj 2008.
Hvis du i et helt optjeningsår
har fået ydelser, der svarer til
maksimale dagpenge, vil du
normalt have optjent ret til 25
feriedage med dagpenge.

Optjent ferie
hos en
arbejdsgiver
Du kan først få feriedag-
penge, når du har holdt
den ferie, som du har op-
tjent hos en arbejdsgiver.

Du skal dog maksimalt holde
et antal dage, der svarer til
forskellen mellem 25 dage og
det antal feriedage med dag-
penge, som du har optjent ret
til. Hvis du er dimittend, skal
der både i første og andet feri-
eår - efter du er blevet optaget
- ske fradrag i antallet af ferie-
dage med dagpenge.
Fradraget beregnes ud fra det
antal løntimer, du har haft i
optjeningsåret.

Dagpenge- og efterlønssatser 08
Dagpengene reguleres med 2,9%.
Dagpenge, lønmodtagere:
Fuldtidsforsikrede 703 kr.
Deltidsforsikrede 469 kr.
Mindstesats 576 kr.
Dimittendsats, fuldtidsforsikrede 576 kr.
Dimittendsats, deltidsforsikrede 385 kr.
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50% sats) 352 kr.
Ungesats, deltidsforsikrede (50% sats) 235 kr.

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage):
Hel dagpengegodtgørelse 703 kr.
Halv dagpengegodtgørelse 352 kr.

Efterløn, ny fleksibel ordning:
Fuldtidsforsikrede, 91% sats 640 kr.
Deltidsforsikrede, 91% sats 427 kr.
Fuldtidsforsikrede, 100% sats 703 kr.
Deltidsforsikrede, 100% sats 469 kr.

Efterløn, gammel ordning:
Fuldtidsforsikrede, trin 2 576 kr.
Deltidsforsikrede, trin 2 385 kr.
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

Giv Job-
centret
besked
om ferie
Som ledig skal man altid
give Jobcentret besked om
ferie senest
14 dage før ferie
påbegyndes.

Har Jobcentret ikke modtaget
medde-lelse om ferie, eller har
Jobcentret inden meddelelsen
om ferie indkaldt til samtale
eller aktivitet, er man som le-
dig forpligtet til at møde til
samtalen eller påbegynde akti-
viteten. Udeblivelse anses
som afslag og medfører sank-
tion. Fristen på 14 dage gæl-
der ikke for enkelte feriedage.

Hvis du er ledig, kan du få feriedagpenge, hvis a-kassen
har fået besked om din ferie senest på feriens første
dag. Du skal også huske, at du skal give Jobcentret be-
sked om ferien senest 14 dage før feriens start.

Herudover skal du blandt andet
� have optjent ret til feriedagpenge
� opfylde betingelserne for at få arbejdsøshedsdagpenge
� holde ferie
� være medlem af en dansk a-kasse
� have holdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejds-
giver

� være lønmodtager eller ledig
� have bopæl i Danmark
� senest på feriens første dag opholde dig i Danmark.

Du kan ikke få feriedagpenge
hvis du er - selvstændig - tilmeldt en uddannelse - sygemeldt/på
barsel - frihedsberøvet – omfattet af konflikt – på orlov - i fleksjob
– på efterløn eller overgangsydelse.

Udbetaling af ferie-
penge på feriekort
Hvis du får arbejdsløshedsdagpenge, skal din
a-kasse underskrive dit feriekort, før du kan få din
feriegodtgørelse udbetalt.

Du skal derefter aflevere det til den arbejdsgiver, du har
fået kortet fra. Arbejdsgiveren udbetaler herefter feriepen-
gene til dig.
Feriepengene kan udbetales 1 måned før første feriedag.

OBS!
Besked om

ferie kan gives

på »Min side«

www.Jobnet.dk

Ferie-
dagpenge



LO Frederikshavn
de næste to sider

LOs Hjemmeside:
www.lo-frederikshavn.dk

LO Frederikshavn
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 97 16

E-mail: formand@lo-frederikshavn.dk
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Læs hjemmesiden www.LO.frederikshavn.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyheder og indlæg, som du måske
ikke ellers hører om samt praktiske guidninger og oplysninger.

Socialrådgiverordning for alle
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent tilbud for alle borgere i
Frederikshavn Kommune. Her kan du henvende dig, hvis du er i
tvivl om afgørelser på socialkontoret, pension og lignende
spørgsmål.

Socialrådgiver Kirsten Blicher Christensen træffes
mandag-torsdag kl. 8.00-13.30 på telefon 9842 5543.
Du bør altid aftale en tid med Kirsten, før du møder op.
Adresse:
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn
E-mail: socialraadgiver@lo-frederikshavn.dk

Psykologrådgivning
LO Frederikshavn tilbyder alle borgere over 18 år i Frederiks-
havn Kommune gratis psykologrådgivning.
Rådgivningen finder sted på Psykologisk Center, Danmarksgade
71 1. sal, t.v. i Frederikshavn på onsdage - sidst på eftermidda-
gen.
Der skal aftales tid på forhånd på tlf 9841 0606 i tidsrummet
kl 09.00 – 12.00.

Styrkelse
af vejledere
Med det formål at opkvali-
ficere ungdoms uddannel-
ses vejledningen og vejled-
ningen i det hele taget af
unge og øvrige nuværende
eller kommende lønmodta-
gere arbejder LO Frederiks-
havn på tiltag, som kan
styrke uddannelsesvejle-
derne og job vejledere i
deres arbejde.

Målet er naturligvis at sikre
medarbejdere med de rigtige
kompetencer på kort og på
lang sigt. Det sikres blandt
andet ved at vejlederne – her-
under også ungdomsvejlederne
– kender fagene og erhvervene
grundigt og hele vejen rundt.
I arbejdet forsøger LO Frede-
rikshavn at medinddrage såvel
arbejdsgivere som skole og pri-
vate som offentlige institutio-
ner og vejlederne de forskellige
steder.
Vi regner med at kunne danne
vejledernetværk i løbet af som-
meren, således erhvervslivet
kan begynde at fornemme
hjælp også fra dén side.
Hold øje med
www.lo-frederikshavn.dk

LO-formand Cai Møller.
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LO

Gratis
psykolog-
rådgivning
LO Frederikshavn yder i
samarbejde med Psykolog
Centret i Frederikshavn
én times gratis psykolog-
rådgivning, hvor der søges
en afklaring af den enkel-
tes problemstilling.

Viser det sig, at der efterføl-
gende er behov for en egentlig
psykologbehandling, rådgives
der til behandling hos eksiste-
rende psykologer – dog ikke
specielt hos Psykolog Centret,
idet rådgivningen er uvildig og
anonym.
Rådgivningen i regi af LO Fre-
derikshavn er alene ideologisk
baseret i forhold til, at alle bør
have adgang til en gratis
rådgivning uden at skulle beta-
le allerede fra første time.
Hold øje med
www.lo-frederikshavn.dk

Cai Møller

LO Frederikshavn udbyder kurset

SUNDHEDSPROFIL
modul 1
Dagligt er ca. 30.000 medarbejdere på danske ar-
bejdspladser sygemeldte på grund af stress, angst
og depression.

Det urimelige heri gør LO Frederikshavn noget ved og gennemførte
i efteråret 2007 3 forløb af kurset ”SUNDHEDSPROFIL”. Succe-
sen var entydig, hvorfor vi dette forår i samarbejde med Psykolog-
Centret igen tilbyder kurset – denne gang under titlen ”Sundheds-
profil modul 1”.

Målgruppen er tillidsrepræsentanter, ledere, mellemledere, sikker-
hedsrepræsentanter og øvrige, som er interesserede i nedbringelse
af sygefravær og problemstillingerne herom.

Kurset afholdes over 1 dag på Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade
i Frederikshavn på følgende dage: tirsdag den 25. marts, ons-
dag den 2. april og onsdag den 7. maj.

Læs mere på www.lo-frederikshavn.dk

Derudover tilbyder LO Frederikshavn i nærmeste fremtid endnu et
kursus: ”Sundhedsprofil modul 2”, som er trin 2 i forhold til oven-
nævnte modul 1. På modul 2 arbejdes der med mennesketyper,
menneskelige reaktionsmønstre og metoder til håndtering af kon-
flikter i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. – Hold øje med vor
hjemmeside desangående i nærmeste fremtid.

Sygefraværet stiger og stiger, og antal-
let af sygemeldte har indhentet og fle-
re steder i Danmark overhalet antallet
af ledige.

I LO Frederikshavn synes vi basalt, at det er helt
galt med så mange syge mennesker, og det syns-
punkt er vi heldigvis ikke alene om at have.

De tre organisationer, LO Frederikshavn samarbej-
de med, LO Brønderslev og FTF i vort område ind-
byder i samarbejde til temadag »på tværs af fra-
vær« for at sætte yderligere fokus på problematik-
ken og på, hvad vi på arbejdsmarkedet kan gøre
ved det.

Temadagen afholdes onsdag den 27. februar
2008 kl. 13.00 – 17.30 på Scandic Stena Ho-
tel Frederikshavn.

Målgruppen for konferencen er arbejdsgivere, jo-
bcentret, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, poli-
tikere og øvrige med interesse for problemstillin-
gen.

Tilmelding skal ske senest den 18. februar ved
at sende en mail til Kia Klostergaard,
18kl@hk.dk. eller ringe på 33 64 18 41 / 23
60 06 39. - Deltagelse er gratis. Af hensyn til
plads tillader arrangørerne sig at prioritere
blandt de tilmeldte, hvis der bliver tale om over-
bookning.

Se program med oplægsholdere på LO Frederiks-
havns hjemmeside www.lo-frederikshavn.dk

På tværs af fravær



Socialdemokraterne
Frederikshavn

de næste to sider

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socdem.dk/frederikshavn

Konstitueret formand: Helle Pedersen
Overlæge Ottosens Vej 23
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 37 27
Mob. 30 29 15 38
E-mail: helleoghans@privat.dk
Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544.
E-mail: grete@naeser.dk
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HUSK
GENERAL-
FORSAMLING

i Frederikshavns
partiforening

Mandag 3. MARTS 2008 KL.19
I METAL-huset, Håndværkervej 2,
Frederikshavn

Invitation er udsendt til alle medlemmer i uge 8.

Vi glæder os til at se dig.

Hilsen
Bestyrelsen

Banko
Socialdemokraternes Kulturelle
Klub afholder i første halvår af
2008 bankospil i Bingohallen,
Hobrogade, på følgende datoer
kl.19:

9. - 17.- 25. marts
2. - 10. april
4. -12. - 20.-28. maj
13. - 29. juni

Kig ind i Bingohallen, og spil
med.

Venlig hilsen, Edith,
Socialdemokraternes

Kulturelle Klub

AOF-foredrag
i Skagen
AOF tilbyder spændende fore-
drag med debat på Kappel-
borgskolen i Skagen omkring
etableringen af det nye Kultur-
hus i Skagen.
Find dette arrangement og
mange flere gode tilbud i det
flotte kursusprogram fra AOF
på internetadressen:
www.aof.dk

Medlemsfest
på trapperne
Skagen, Sæby og Frederiks-
havn vælgerforeninger har be-
sluttet at afholde fælles med-
lemsfest. Der har nu været
møde i festudvalget, og dato-
en er berammet til lørdag den
13.september. Festen bliver
afviklet i Jerup Forsamlingshus,
og der vil blive arrangeret fæl-
les transport fra alle tre byer.
Invitation vil tilgå alle medlem-
mer af de respektive vælger-
foreninger, i juni måned. Men
sæt allerede nu kryds i kalen-
deren, for årets brag af en
medlemsfest.
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Socialdemokraterne

Desværre; fire år mere med Fogh
Knap var valglokalerne tømt for
vælgere, førend det stod meget
klart for de fleste, at vi endnu en-
gang skulle trækkes med en bor-
gerlig regering.

Fire år mere med det samme, eller endnu
mere af det samme lå nu foran os.
Fire år mere med Pia Kjærsgård, som
Anders Fogh Rasmussens parlamentari-
ske grundlag.

Fire år mere med blokpo-
litik
Fire år mere med blokpolitik,
privatiseringer, mistænkelig-
gørelse af de ledige, skatte-
lettelser til glæde for de rigeste
og dalende velfærd for de mange,
der i forvejen ikke har for meget. Men
det var så det danskerne ønskede, el-
ler var det nu det? Det var i hvert fald det resul-
tat, der kom ud af det.

Vi gjorde det godt
For os socialdemokrater var det selvfølgelig en
stor skuffelse, og det var svært at finde en gri-
masse, der kunne passe. Det eneste glædelige,
set med Frederikshavner briller, var Bjarne Lau-
stsens personlige valgresultat i vores kreds. Lo-
kalt har vi en af landets bedste og mest afholdte
folketingspolitikere i Bjarne Laustsen. Det taler
for sig selv, når man ser på de to foregående fol-
ketingsvalg. Her gik Frederikshavn kredsen nem-
lig ikke tilbage, til forskel fra øvrige kredse i
Danmark. Desuden har Bjarne hver gang forøget
sit personlige stemmetal, og i 2007 til næsten
det dobbelte. Dette skyldes ene og alene Bjar-
nes ihærdighed, arbejdsomhed, og tilgang til op-
gaverne. For Bjarne, er indignation og harme
bl.a. med til at sætte dagsordenen, for de man-
ge sager han tager op. Klemte mennesker må
have nogen, der kan tale deres sag, og det kan
Bjarne.

Bjarne kender sit område
På posten som folketingspolitiker, skal Bjarne
selvfølgelig varetage hele Danmarks interesser,
men han er også meget bevidst om, at han i
særlig grad varetager det område, hvor han er
valgt. Og det finder vi faktisk at han gør, på flot

og værdig vis. Det samme syntes vælger-
ne, og vi glædes med dem over det

flotte resultat. Vi ønsker Bjarne
tillykke med det flotte valg,
og god arbejdslyst. Vi vil
også gerne sige tak til de
mange, der som vi troede
på Bjarne, og hele vejen
til målet bidrog med de-
res indsats på forskellig
vis. Det siges, at et valg
vindes mellem valgene.
Ikke tre uger før. Det
har Bjarne forstået, og
mange kunne have
glæde af, at kopiere
denne tankegang. Det

må altid være den solide
indsats over tid, der giver be-

lønningen ved målstregen, hvis der skal være ri-
melighed i tingene.

Pia bestemmer
Med hensyn til den nye (gammel!) regering, gik
det, som vi frygtede. Det er stadig Pia Kjærsga-
ard og DF, der har hånd i hanke med statsmini-
steren, og har det sidste ord på mange væsentli-
ge områder. Vi har set nok til allerede nu at vi-
de, at det bliver mere af det samme, de næste
fire år. Med mindre der kommer et valg i utide,
hvilket vi ville glædes over, være klar til, og ikke
frygte, med Bjarne som vores kandidat.

Konstitueret formand
Helle Pedersen

Så lidt skulle der til for at skabe et flertal med so-
cialdemokraterne i regeringen, synes Bjarne Lau-
stsen at sige.

Konstitueret formand Helle
Pedersen, her med fhv.
statsminister Poul Nyrup
Rasmussen



Faget, Skippergade 24, 9900 Frederikshavn

Danmarksgade 67, 9900 Frederikshavn
Telefon 3848 3049 - E-mail: 5349@al-bank.dk - www.al-bank.dk

Faget udgives af
FOA, Fag og Arbejde
Frederikshavn,
3F Fagligt Fælles
Forbund
Nordøst Vendsyssel,
Metal
Frederikshavn,
LO og
Socialdemokratiet,
Frederikshavn

Redaktion:
Jørn E. Larsen, Metal
(ansvarshavende).
Mona Pedersen, FOA
- Fag og Arbejde.
Bent Christensen, 3F.
Cai Møller, LO.
Leo Svendsen, Social-
demokratiet.
John Karlsson, Metal
og Anders Foldager

Oplag: 11.500
Omdeling: Post Danmark.
Layout og montage:
blad-bureauet
2124 7272.
Trykning:
Scanprint
Dette blad er afleveret til
trykkeriet 12.2. 2008 og
afleveret hos postvæse-
net 20.2. 2008.

Faget i 2008
Nr. 1: Er udkommet

Nr. 2: Deadline: 27. feb.
Udkommer: 29. marts

Nr. 3: Deadline: 18. maj.
Udkommer: 19. juni

Nr. 4: Deadline: 31. juli
Udkommer: 30. august

Nr. 5: Deadline: 15. okt.
Udkommer: 8. november


