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Uddannelse i stedet for fyringer
Det gik så godt. Der var ingen grænser for de formu-
er, der blev skabt af aktiespekulanter, boligspekulan-
ter og banker, der velvilligt lånte ud til højre og ven-
stre.

Så floppede det hele. Banker og finansieringsselska-
ber gik konkurs. Ingen troede længere på, at træerne
voksede ind i himlen.

Nedgang i produktionen, konkurser, fyringer og ar-
bejdsfordelinger er nu dagens triste nyheder, fulgt
godt på vej af svindlerne, der ragede til sig mens tid
var, og nu lader andre stå tilbage med en regning,
der skal betales.

Hvem er det så, der skal betale regningen? Det er
virksomheder og medarbejderne. Nogle bliver fyret
andre bliver sat ned i tid.

Samtidig skal vi nu i gang med en skattereform.
Skattekommissionen, der blev nedsat for et år siden
af den borgerlige regering, er netop nu kommet med
et bud på, hvordan skatten skal strikkes sammen for
eftertiden.

Man må sige at Skattekommissionen har været
yderst betænksomme overfor de, der er skyld i lan-
dets ulykker.

Skattekommissionens forslag går nemlig ud på, at
dem, der ragede til sig i de gode tider, dem med
tårnhøje lønninger, skal have yderligere fordele i form
af lavere skat.

LOs beregninger viser, at det kun er de rigeste, der
får flere penge i lommen, når skattekommissionen
har været på besøg.

Dagsordenen for Skattekommissionens forslag er, at
de rigeste får massive skattelettelser, mens de
lavtlønnede får en lang næse. Det duer ikke, siger
LOs formand Harald Børsting. LOs beregninger viser,
at den gennemsnitlige LO-lønmodtager vil miste kr.
2.351 på Skattekommissionens forslag, mens direk-
tøren med en indtægt på en million kroner pr. år vin-
der over 30.000 kroner på kommissionens forslag.
En undersøgelse blandt FOAs medlemmer viser, at
de gerne vil betale mere i skat, hvis ellers skatten
går til øget velfærd.

Skattekommissionen spekulerer ikke i velfærd, men
mere på, hvordan man kan få et nogenlunde »spise-
ligt« udspil igennem Folketinget.

Tilbage står, at vi kun lige er i indledningsfasen på
den økonomiske krise, der vil kaste tusinder ud i ar-
bejdsløshed. Her hjælper Skattekommissionens for-
slag ikke en tøddel.

I Fagets medlemskreds er vi dybt bekymrede over fy-
ringer på store virskomheder i Østvendsyssel samt
voldsomme arbejdsfordelinger.

Derfor skal vi opfordre virksomhederne til at kigge på
uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne i
stedet for fyringer og arbejdsfordelinger.

I fagforeningerne har vi kompetencerne til at få etab-
leret uddannelse og efterruddannelse. Det er bare et
ring på telefonen fra virksomhederne, så er vi klar.
Fordelen for virksomhederne er, at de fastholder de-
res medarbejdere under uddannelse og samtidig får
medarbejderne opkvalificeret.
Det gør virksomhederne ikke, når de fyrer eller laver
arbejdsfordeling.
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3F Nordøst Vendsyssel
de næste otte sider

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

Formand: Morten Dahlberg
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og A-kasse:
70 300 846

Fax:
70 300 847

E-mail:
nordoestvendsyssel@3f.dk

Hver torsdag i lige uger kl.
15.30 til 16.30 kan 3F-
medlemmer få foretaget en
gratis gennemgang og juri-
disk vurdering af sager.
Advokat Ole Kildeby har
træffetid kl. 15.30-16.30 på
3F kontoret, Skippergade 24,
Frederikshavn.
I samme tidsrum kan advo-
katen træffes på afdelingens
telefonnummer 70 300 846
Rådgivningen kan være for-
hold om ejendomshandel, le-
jebolig, arv, skilsmisse, døds-
fald i nær familie, erstat-
ningssager og andre juridiske
forhold. Muligheden for fri
proces undersøges.
Det gratis tilbud omfatter
rådgivning på afdelingens
kontor. Hvis der rejses en
sag, eller det aftales, at ad-
vokaten skal udføre en opga-
ve for et medlem, betales
dette efter aftale med advo-
katen.

Morten Dahlberg

Gratis
advokat-
rådgivning
til 3F-

medlemmer

Socialrådgiver
Socialrådgiveren træffes på
tlf. 70 300 846 daglig mellem
kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid på
kontorerne:

Sæby:
Tirsdage mellem 13-16
Frederikshavn:
Onsdage 13-16
Skagen:
Torsdage 13-16

3F Nordøst

Vendsyssel

bekymrer sig også

om dit barns sikkerhed.

Kom derfor straks

i din afdeling og

hent en trafikvest

til dit barn/børn,

så de kan blive

set i trafikken.

3F Nordøst Vendsyssel

Skippergade 24

9900 Frederikshavn

Kan afhentes på

et 3F-kontor tættest på dig

3F Nordøst Vendsyssel

Skippergade 24, 9900 Frederikshavn

Servicekontoret Skagen

Østre Strandvej 8, 9990 Skagen

Servicekontoret Sæby

Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby

Bliver dit barn

set i trafikken?
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Nye tillidsvalgte
hos 3F

3F Nordøst Vendsyssel
ønsker til lykke med
valgene

Jan Christensen,
nyvalgt tillidsre-
præsentant hos
Kranringen

Lars Sørensen,
nyvalgt sikker-
hedsrepræsen-
tant hos Bygma
Sæby,

Kurt Sørensen,
nyvalgt tillidsre-
præsentant på
Skagen Kirke-
gaard

Rene
Jørgensen, valgt
som tillidsre-
præsentant på
Bangsbo-depo-
tet under for-
svarets Materi-
eltjeneste.

NORDØST VENDSYSSEL

Med 3F Nordøst Vendsyssel
på familietur til
Randers Regnskov
Søndag, den 22. marts 2009 fra kl. 11.00 – 15.00 har
medlemmer af 3F med ægtefæller og børn mulighed for at
opleve Randers Regnskov.

Der afgår bus fra kontoret i Skagen, Østre Strandvej 8 kl.
8.30, fra Frk. Møllers café i Ålbæk kl. 8.40, fra Skippergade
24 i Frederikshavn kl. 9.00 samt fra kontoret i Sæby, Sæby-
gårdvej 15 kl. 9.15.

Tilmelding til afdelingen, tlf. 70 300 846, senest fredag,
den 13. marts 2009.
Husk ved tilmelding at oplyse, hvor du stiger på bussen.

Prisen er 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn. Pengene op-
kræves i bussen på vej nedover.

Der serveres kaffe og et rundstykke i bussen, men I skal selv
medbringe frokost – der er dog mulighed for at købe frokost i
Randers Regnskovs cafeteria. I den forbindelse henviser vi til
Regnskovens hjemmeside www.randersregnskov.dk
Der returneres fra Randers Regnskov kl. 15.00 præcis.

Vi gør samtidig opmærksom på følgende
kommende arrangementer:

Juni måned 2009 – 3F region Nordjylland arrangerer tur til
Fårup Sommerland. Dato oplyses senere.

Lørdag, den 29. august 2009 – Middelalderfestival i Hor-
sens.

Søndag, den 27. september 2009 – Fisketur.

Tjek i den forbindelse afdelingens hjemmeside for nærmere
omtale af arrangementerne: www.3f.dk/nordoest-vendsyssel.
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Anmeldelse af arbejdsskader
Sørg for at få din arbejds-
skade anmeldt korrekt. Vi
anbefaler, at du følger ne-
denstående huskeliste!

Huskeliste ved anmeldelse
af arbejdsskade/ erhvervs-
sygdomme:

� Din arbejdsgiver har pligt til at
anmelde en arbejdsskade,

� Hvis din arbejdsgiver ikke an-
melder, kan dette ske hos be-
handlende læge eller ved hen-
vendelse til vores socialrådgi-
vere i afdelingen,

� Blanketter vedr. anmeldelse
får hos din sikkerhedsrepræs-
entant, i Arbejdstilsynet eller
ved henvendelse i afdelingen,

� Arbejdsskaden er først regi-
streret hos arbejdsgiverens for-
sikringsselskab / Arbejdsskade-
styrelsen, når du har modtaget

et kvitteringsbrev. Det er altså
vigtigt, at du reagerer, hvis du
ikke modtager dette,

� Arbejdsskaden skal være an-
meldt 1 år efter tilskadekom-
sten. Hvis dette ikke er sket,
er det næsten umuligt at få
anerkendt skaden, selvom du
ikke er skyld i forseelsen. Det
er derfor ekstra vigtigt, at du
sikrer dig, at du modtager kvit-
teringsbrevet, idet du ikke se-
nere kan komme og sige, at du
troede anmeldelsen var sendt.
Det har mere end én gang vist
sig, at anmeldelsen f.eks. lå i
skuffe på kontoret, og et med-
lem var i god tro, fordi anmel-
delsen var udfyldt.

� Du kan få dækket dine udgifter
til sygebehandling, medicin,
genoptræning og hjælpemidler,
som har forbindelse med ar-
bejdsskaden. det er dog altid
en god idé at kontakte forsik-
ringsselskabet vedrørende be-
talingsspørgsmålet, inden be-

handlingen går i gang, så du
sikrer dig, at I er enige om det-
te.

� Arbejdsskadestyrelsen tager
stilling til, om ulykken kan an-
erkendes som en arbejdsskade
/ erhvervssygdom.

� Hvis arbejdsskaden / erhvervs-
sygdommen anerkendes, tages
der stilling til:

� varigt mén,

� Tab af erhvervsevne.

� Ved dødsfald er der mulighed
for at få erstatning for tab af
forsørger, hvis skaden er aner-
kendt.

Kontakt vores to
socialrådgivere i
3F Nordøst Vendsyssel,
Jane Springborg og
Dorthe Olsen.
De træffes dagligt mellem
9-10 på tlf. 70 300 846.
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Opmålerforeningen
Opmålerne i Opmålerfore-
ningen i 3F, Region Nord-
jylland, har opmålt arbej-
de for ca. 90 millioner
kroner i 2008.
Gennemsnitsfortjenesten
var 242 kr. i timen.
Får du mindre udbetalt,
er der en god grund til at
kontakte en af dine
opmålere.

Alt nyt arbejde er ifølge overens-
komsten akkordpligtig. Det vil si-

ge, at du altid har ret til at arbej-
de på akkord, så du også får ud-
betalt det, du reelt tjener.

Er du i tvivl?
Er du i tvivl om det kan betale sig
at arbejde på akkord, kan du altid
få lavet et prøveregnskab.
Er du i tvivl om, hvordan du skri-
ver i en skurbog, så du kan holde
styr på timerne i akkorden, ellerr
andre ting om akkord i din afde-
ling, vil vore opmålere være be-
hjælpelige med dette, så du får
den rette vejledning.

Sådan får du kontakt
til en opmåler

Opmåler
Leo Thomsen
Kontor, Hjørring
8892 3574
Mobil: 2010 7206

Mureropmåler/koordinator
Egon O. Pedersen
Kontor, Hjørring
8895 3575
Mobil: 2180 1401
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NORDØST VENDSYSSEL

Det vil vi med arbejdsmiljøudvalget
Arbejdsmiljøudvalget i
3F Nordøst Vendsyssel
arbejder ihærdigt med
at få etableret
en hjemmeside.

Udvalget vil gerne have en side
på Nordøst Vendsyssels hjemme-
side, www.3f.dk/nordoestvendsys-
sel tryk: Arbejdsmiljøudvalget,
hvor TR/SR kan gå ind for at få et
overblik over arbejdsmiljøområ-
det, og hvor brugerne også gerne
skulle kunne deltage med indlæg.

Det kan du bruge os til
Arbejdsmiljøudvalget er et godt
redskab for dig som sikkerhedsre-
præsentant på din arbejdsplads.
Du står ikke alene med proble-
merne, men kan altid henvende
dig til os i udvalget ved at maile.
På den måde kan vi sammen ar-
bejde for, at du og dine kolleger
på arbejdspladser arbejder under

et godt, sikkert og trygt arbejds-
miljø.
Ønsker du at skrive til os, så er
mailadressen:
bent.h.pedersen@3f.dk

Hvornår mødes vi?
Arbejdsmiljøudvalget mødes fire
gange årligt. Men der kan godt
være flere møder.
Vi holder afdelingsmøder, møder
på arbejdspladser og møder med
miljøudvalg på regionsplan.

Økonomi
Udvalget udarbejder budget for
påtænkte aktiviteter. Budgettet
fremlægges for bestyrelsen i afde-
lingen. Arrangementer o.l. kan
kun igangsættes efter bevilling i
afdelingens bestyrelse.
Faglig sekretær Bent. H. Peder-
sen er 3F Nordøst Vendsyssels
ansvarlige for arbejdsmiljøudval-
get.

Tanker for fremtiden
Arbejdsmiljøudvalget planlægger
en aktivitetsdag og eventuelt et
fyraftensmøde. Det hører du me-
get mere om. Har du selv gode
ideer, så mail til os.

Preben Sørensen, formand for
Arbejdsmiljøudvalget i 3F Nordøst
Vendsyssel.

Arbejdsmiljøudvalget i 3F Nordøst Vendsyssel.
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NORDØST VENDSYSSEL

3F Læsø og 3F Nordøst Vendsyssel går sammen:

Fagligt fællesskab forstærkes

Medlemmer bliver stadig serviceret på Læsø

Hidtil har 3F Nordøst
Vendsyssel og 3F Læsø
været to afdelinger.
Med sammenlægningen
tilføres den ny afdeling
290 medlemmer, som
forstærker fællesskabet.

Nærhedsprincippet var en vigtig
del af fusionsaftalen, da KAD og
SiD i 2005 blev til 3F.
Derfor fik Læsø sin egen 3F-afde-
ling. I forbindelse med sammen-
lægningen med 3F Nordøst Vend-
syssel bliver kontoret på Læsø op-
retholdt som servicekontor.
Formand for 3F Nordøst Vendsys-
sel, Morten Dahlberg, siger:
-Vi glæder os til at tage imod
medlemmerne fra Læsø. De bli-
ver en del af et større fællesskab,
og jeg føler mig sikker på, at
medlemmerne på Læsø vil opleve
samme nærhed som hidtil, og

samtidig få en endnu bedre servi-
ce. Vi har oplevet et fint, fagligt
parløb med 3F Læsø. Derfor er
jeg overbevist om, at vi også
fremover vil få et velfungerende
samarbejde til gavn for medlem-
merne, som det til syvende og
sidst handler om. Vi drøfter
løbende i 3F, hvordan vi kan ser-
vicere vores medlemmer bedst
muligt, og jeg ser sammenlæg-
ningen som en naturlig udvikling
for 3F.
Små enheder er gode. Det skal
man bestemt ikke afskaffe, men
der er store fordele ved at samle
administration og ekspertise. Med
sammenlægningen holder vi fast i
nærhedsprincippet og kan samti-
dig udnytte stordriftsfordelene.

Formanden for 3F Læsø,
Viggo Osvald Jensen me-
ner, det er helt fint, at der
sker en sammenlægning
og understreger, at det er
en enig bestyrelse
i 3F Læsø, der anbefaler
sammenlægningen til
generalforsamlingen.

-Vi har i forvejen en samarbejds-
aftale med 3F Nordøst Vendsys-
sel, så vi kender den service, som
en stor afdeling kan give os.
-Vi vil få bedre arbejdsvilkår på

Læsø, og hvad der er lige så vig-
tigt, så kan vores medlemmer
stadig serviceres på Læsø og be-
høver ikke at skulle ud at rejse.

Under 300 medlemmer
Det har hidtil været sådan, at vi
kunne trække på forbundet, når
der var større sager. I dag skal af-
delingerne selv klare sagerne.
Det var meningen, at alle afdelin-
ger i det nye 3F efter sammen-
lægningen med KAD skulle være
på omkring 2.500 medlemmer.
Det er vi ikke på Læsø, hvor vi er
under 300 medlemmer, men dog
med et stabilt medlemstal.
Det siger sig selv, at når en så lil-

le afdeling med to medarbejdere
skal klare alt sagsarbejde selv, så
begynder det at knibe, og derfor
ser vi hen til, at vi kan få etable-
ret en sammenlægning med 3F
Nordøst Vendsyssel.

Læsøudvalg i stedet
for bestyrelse
Den eneste forskel på før og efter
en sammenlægning er, at vi ikke
længere har en selvstændig be-
styrelse, men derimod som noget
nyt et Læsø-udvalg.
Desuden kan vi bibringe vores
medlemmer en bedre service, og
det er jeg godt tilfreds med, siger
Viggo Osvald Jensen.

Formand Morten Dahlberg, 3F Nor-
døst Vendsyssel: Vi kan udnytte stor-
driftsfordelene og bevare nærheden
med sammenlægningen.
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Bodil Pedersen er på valg
som næstformand i 3F
Nordøst Vendsyssel på
generalforsamlingen den
24. marts 2009 og er in-
teresseret i at modtage
genvalg.

Efter 10 år som valgt i det tidli-
gere Kvindeligt Arbejderforbund,
blev jeg valgt som næstformand
på vores stiftende generalforsam-
ling i 3F Nordøst Vendsyssel og
blev genvalgt som sådan i marts
2006.
Som næstformand i afdelingen, er
jeg det kvindelige islæt i Daglig
Ledelse, ligesom jeg har flere po-
litiske poster i diverse udvalg ned-
sat af forbundets hovedbestyrelse
og af regionen.
Som eksempel kan nævnes for-
bundets udvalg for Servicecenter
og Afdelinger, medlem af styre-
gruppen for forbundets kursus-

ejendom Langsøhus, medlem af
forhandlingsudvalget i den kom-
munale og regionale rengørings-
overenskomst, medlem af regio-
nens faglige og politiske udvalg
samt medlem af det lokale ud-
dannelsesudvalg for service- og
rengøringsassistenter.

Fantastisk samarbejde
Mit primære faglige område er de
kommunale og regionale overens-
komster for specialarbejdere og
rengøringsassistenter.
Samtidig er jeg back up på de
statslige overenskomster.
Via dette arbejde, er det lykkedes
mig og 3F at få et helt fantastisk
samarbejde med vore tillidsvalgte
og medlemmerne. Et samarbejde
jeg er meget glad for.

Nye udfordringer
Vores afdeling står overfor store
udfordringer i den kommende tid
med bl.a. opsøgende arbejde, ef-
ter- og videreuddannelse af vores
medlemmer, kommunalvalg samt
sikring af vore offentlige arbejds-
pladser.
En udfordring, jeg vil glæde mig
meget til at blive en del af.

Valg til næstformandsposten i 3F
Bodil Pedersen, næstformand i 3F
Nordøst Vendyssel, ønsker genvalg.

Hjælp os!
Da vi gerne vil have ajourført vort kartotek (EDB) bedes du udfylde nedenstående ku-
pon, og returnere den til 3F Nordøst Vendsyssel, Skippergade 24, 9900 Frederiks-
havn – jo mere korrekte vores oplysninger er, jo bedre service kan vi give dig.

Dit navn:

Dit cpr. nr.:

Din arbejdsgivers navn:

Din arbejdsgivers adresse:

Postnr.:

By:

Dit arbejdssted:

Din arbejdsgivers telefonnr.: SE-nr.:
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NORDØST VENDSYSSEL

Fagligt Fælles Forbund - 3F Nordøst Vendsyssel afdeling holder

Generalforsamling
Tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.00
I FFK-Centret, Flade Engvej 8, Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
5. Budget 2009/afdelingskontingentet
6. Forslag til ændringer af vedtægterne
7. Indkomne forslag
8. Valg:

a. Næstformand – for 3 år. På valg er Bodil H. Pedersen (modtager genvalg).
b. 3 bestyrelsesmedlemmer – for 3 år. På valg er:

Eva Lyngen (modtager genvalg),
Tommy Jensen (modtager genvalg) og
Kim Lehmann (modtager genvalg).

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

d. 2 fanebærere – for 3 år. På valg er:
Søren Sørensen og 1 vakant plads.

e. 1 fanebærersuppleant. På valg er:
Jørgen Henriksen.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 16. marts 2009

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 be-
de om din tilmelding senest mandag, den 16. marts 2009 på tlf. 70 300 846.

Der afgår bus fra Banegården i Skagen kl. 16.45,
Fra Trinbrættet kl. 16.47,
fra Shell 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 15 kl. 17.15.

Husk ved tilmelding at oplyse, hvor du stiger på bussen.
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NORDØST VENDSYSSEL

Organiseret byggeri starter som regel kl. 6.30 om morgenen med en gennemgang af de byggepladser, de faglige ønsker at
kigge nærmere på. Så deles der op i hold og så er det afsted til byggepladserne. Besøgene kan være overalt i Nordjylland, for
3F-afdelingerne hjælper hinanden med at dække så stort et område som muligt.

3F Nordøst Vendsyssel på »Organiseret byggeri«
I efteråret var 3F Nordøst
Vendsyssel for anden
gang i år på »Organiseret
byggeri«, hvor formålet er
at komme ud på bygge-
pladserne for at hilse på
og se, om organisations-
forholdene er i orden. Og-
så denne gang var der stor
tilslutning fra de andre
3F-afdelinger i Region
Nordjylland. »Organiseret
byggeri« er en voldsom
kraftanstrengelse for af-
delingerne i 3F, men re-
sultaterne kommer også.

Efter arbejdspladsbesøgene i no-
vember har opmåler Ivan Bak, der
er koordinator på projektet, dan-
net sig et samlet overblik over re-
sultaterne.

Det samlede resultat
for hele regionen
Da »Organiseret byggeri« er et
samarbejde mellem alle 3F-afde-
lingerne i hele regionen, har Ivan
Bak også set på det samlede re-
sultat af »Organiseret byggeri« i
både forår og efterår:
»Organiseret byggeri« besøgte
560 arbejdspladser med 2.100
ansatte. Her var 1.306 medlem-
mer af 3F. Der var 327, som var
medlem af andre LO-forbund. De
uorganiserede udgjorde 296 og
uorganiserede på 3F-arbejdsplad-
ser udgjorde 23,46%.
Vi mødte 120 udlændinge og fik
aftalt 76 overflytninger og har 76
mulige nye medlemmer, siger
Ivan Bak.

Resultaterne i
3F Nordøst Vendsyssel
I 3F Nordøst Vendsyssel fortæller
faglig sekretær Bent H. Pedersen,

at der blev besøgt 39 arbejds-
pladser i oktober 08. Her var der
140 ansatte. De 71 var medlem-
mer af 3F og 32 af andre LO-for-
bund. Der var 22 uorganiserede
og 15 udlændinge. Der blev fore-
taget fem overflytninger og der
var seks mulige kommende med-
lemmer.

Vi fortsætter med
det opsøgende arbjde
De uorganiserede på 3Fs arbejds-
pladser udgjorde 34,26 procent.
Altså cirka en trediedel.
-Det er for mange, siger Bent H.
Pedersen, og det viser netop be-
hovet for, at vi fortsætter med
»Organiseret byggeri«-projektet
med bistand fra hele regionen.
Kun sammen kan vi løfte opgaven
med at finde uorganiserede, der
ofte arbejder på tværs af afde-
lingsgrænserne.



METAL Frederikshavn

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: 9-12

Telefontider:
Mandag-torsdag: 8-12 og 13-16 - Fredag: 8-12
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METALs
juletræsfest
2008
Den 28. december holdt
Metal Frederikshavn sin
traditionsrige juletræsfest
i FFK-Hallen.

Omkring 850 børn og voksne del-
tog i årets juletræsfest som blev
afholdt i FFK-Hallen. Julemanden
tog hånd i hanke om børnene og
dansen gik lystigt om det fine
træ.
Nissebanden spillede op til boogie
woogie. Børnene fik de populære
juleposer samt en pølse eller en is
og sodavand.

Julemanden var selvfølgelig på besøg
hos Metal-børnene.

Der blev sunget og leget flittigt til den
store fest.

Der har været bryggerier og mineralvandsfa-
brikker overalt i Danmark og således også i
Vendsyssel. Det har Jesper Mejer Christensen
og Henning Jensen skrevet en historie om.

BRYGGERIHISTORIE I ØSTVENDSYSSEL, 1847-1984
Denne bog forsøger at genskabe minderne om en svunden
tid omhandlende de bryggerier, øltappere, og mineralvands-
fabrikker, som har været beliggende i Østvendsyssel i perio-
den 1847-1984.
Bogen omhandler bryggerierne, som har været beliggende i
byerne: Skagen, Frederikshavn, Byrum (Læsø), Sæby, Dy-
bvad, Dronninglund, Asaa og Hals.

Ølbryggerier og Mineralvandsfabrikker i Østvendsyssel fra
1847-1984.
Af Jesper Mejer Christensen og Henning Jensen
220 sider rigt illustreret
1. udgave, marts 2009
Pris kr. 189,-

Bogen kan bestilles på www.bryggerihistorie.dk

Bogen om
bryggerier i
Østvendsyssel
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Vores METAL-mand i Folketinget
Bjarne Laustsen
Folketingsmedlem for
Socialdemokraterne

Hvor er vækstpakken?
Alt imens finanskrisen ra-
ser, ledigheden stiger og
den ene bankpakke afløs-
er den anden, tøver rege-
ringen fortsat. Reelt bli-
ver der ikke gjort noget
fra regeringens side for at
modvirke den stigende ar-
bejdsløshed.

Det er helt ufatteligt, at regerin-
gen har valgt at blive siddende på
hænderne i forhold til at lave en
beskæftigelsespakke, der kunne
være med til at forhindre flere af-
skedigelser i byggebranchen samt
være med til at foretage helt nød-
vendige investeringer i samfun-
det.

Behov for renoveringer
Der er behov for skolerenoverin-
ger, ældreboliger eller i det hele
taget investeringer i blivende ar-
bejdspladser. Det kunne også
være alternativ energi, som der vil
være behov for i fremtiden. Nu
har regeringen soldet det hele op
efter syv års næsten uafbrudt
fremgang og aner nu ikke sine le-
vende råd, alt imens Danske
Bank låner 250 mio. kr. ud til
Stein Bagger på den ene side,
mens en arbejdsløs murersvend
kan have svært ved at låne
50.000 til en brugt vogn.

Uddannelsescirkus
Samtidig fortsætter Noreco med
at importere ufaglært arbejdskraft
til Danmark betalt af den danske
statskasse i form af AMU-godt-
gørelse, kost og logi samt taxa-

metergodtgørelse til uddannelses-
stedet. Omvendt har vi 60.000
ledige og 28.000 kontanthjælps-
modtagere, som man ikke giver
tilbud om uddannelse og opkvali-
ficering.

Bidrager ikke til samfundet
Det virker besynderligt og ikke
særligt rationelt. Jeg har bestemt
ikke noget imod gæstearbejdere,
hvis de arbejder under ordentlige
løn- og arbejdsvilkår, så de ikke
udgør en unfair konkurrence.
Men vi ved, at mange af de
udenlandske gæstearbejdere hel-
ler ikke betaler særlig meget i
skat. De er nemlig ofte ansat på
korttidskontrakter, der gør, at de
er omfattet af de berømte ”jyde-
fradrag”, der betyder, at deres
skattebetaling til det danske sam-
fund ikke er ret stor, så der er
grund til at kigge på det sam-
fundsnyttige i, at vi har et firma i
Danmark, der har specialiseret sig
i netop den form for vikarbureau.

Minister i samråd
Derfor havde jeg den 20. januar
kaldt undervisningsministeren i
samråd for at få en vurdering af
det principielle i, om det var i
overensstemmelse med AMU-lo-
ven, at udlændinge starter direkte
på skolen uden at have arbejdet
så meget som en eneste time for
Noreco. Ministeren kunne oplyse,
at han havde bedt EUC-Nord om
en redegørelse og havde også
inddraget SU-styrelsen i sagen,
bl.a. på baggrund af ny oplysnin-
ger fra 3F. Jeg havde spurgt mini-
steren, om der var andre, der be-
nyttede denne praksis. Det kunne

ikke bekræftes. Jeg er enig med
ministeren i, at der skal være en
lige og let adgang til at komme
på AMU-kursus. Det gælder både
for arbejdsløse og beskæftigede,
og vi skal tænke på, at 720.000
kursister går igennem AMU-sy-
stemet om året. Derfor er det og-
så forbundet med stor bureaukra-
ti, hvis reglerne skal strammes.
Jeg har endvidere spurgt til, hvor
meget Noreco har fået udbetalt i
godtgørelse, befordring og kost-
og logitilskud til deres elever. Det
vil blive oplyst senere. Det skal
selvfølgelig holdes op imod, hvis
vi havde investeret lige så meget
i danske arbejdsløse. Kun derved
har vi mulighed for at regne nyt-
teværdien ud. Jeg holder meget af
den fri bevægelighed, som bety-
der, at der er flere danskere der
arbejder i udlandet, end der er ud-
lændinge, der arbejder her.

Tudetosset
Men det er da tudetosset, hvis vi
investerer så meget i udenlandsk
arbejdskraft, når vi selv har over-
skud af arbejdskraft i Danmark,
og den desværre er stigende, så
der er god grund til at vende til-
bage til sagen, når der er svaret
på de sidste spørgsmål og rede-
gørelsen er modtaget. Så må vi
se, om der er behov for opstram-
ninger. Jeg er blevet inviteret på
besøg på Noreco for at høre fir-
maets syn på sagen. Det gør jeg
meget gerne. Men tænk det er
samme minister der havde så
travlt med at lukke Alexandra-
skolen, hvor eleverne selv betalte
halvdelen. Forstå det hvem der
kan.?
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METAL FREDERIKSHAVN

31. oktober 2009 går
skærmen i sort for det
analoge tv-sendenet i
Danmark.
Det bliver nemlig digitalt.
Derfor skal 2,1 millioner
mennesker have nyt ud-
styr for at kunne modta-
ge de nye digitale tv-sig-
naler med en almindelig
antenne.

Få svar på, hvad det jordbaserede
digitale sendenet egentlig er, hvilket
udstyr du skal bruge og hvordan
du installerer det.
Find ud af, om du er klar til den nye
tv-tid, på et af Dansk Metals Brown
Bag-arrangementer:

9/3: Aalborg kl. 17.30-20.30

Tjek www.ti2u.dk for de præcise
adresser, program og tilmelding.

Husk!
Overenskomsten
dækker ikke
ved arbejde
i udlandet

Har du et arbejdsforhold,
hvor du har arbejde i ud-
landet, gælder de henvis-
ninger, der kan være i
kontrakten til overens-
komster, ikke. Når du ar-
bejder i udlandet er det
vigtigt, at du inden udrej-
se får en skriftlig aftale
om:

� Arbejdstid

� Løn- og arbejdsvilkår, befor-
dring (ud- og hjemtransport
samt eventuel lokaltransport)

� Den valuta hvori lønnen udbe-
tales

� Eventuelle tillæg i form af
kontanter eller naturalier under
opholdet, herunder kost og logi

� Varigheden af det arbejde, der
skal udføres i udlandet

� Eventuelle forsikringer, der er
tegnet for medarbejderen samt

� Vilkår ved eventuel efterføl-
gende fortsættelse af ansæt-
telsen i Danmark.

Spørg altid Metal Frederikshavn i
disse tilfælde.

Husk, det er dine penge og rettig-
heder, det drejer sig om.

Julefrokost for efterlønnere
Fredag den 28. november
2008 blev der afholdt jule-
frokost for efterlønnere i
Dansk Metal Frederikshavn.

Der deltog 56 personer i arrange-
mentet, hvor mange kolleger
fandt sammen og fik god tid til en
snak om ”tiden før det var nu”.
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METAL FREDERIKSHAVN

Jubilarfest i Metal Frederikshavn
Jubilarfesten blev holdt i Metal-huset, Håndværkervej 2, Frederikshavn den 14. no-
vember 2008 med hyggeligt samvær og hyldest til de trofaste medlemmer af Metal
både de 40 års, 50 års og en enkelt jubilar, der havde opnået hele 60 års medlems-
skab. Det var Børge Andersen.

50 års
jubilarer
Bagerst fra venstre: Gunner
Thomsen, Jørgen Meyer, Poul
Christensen, Carl Christian Ha-
andbæk og formand Jørn Lar-
sen.
Forrest fra venstre: Jacob Chri-
stian Svendsen, Ole Leo
Jensen, Per Gerhard Andersen.

40 års
jubilarer
Bagerst fra vestre: formand
Jørn Larsen, Kjeld Christensen,
John Thomsen, Kurt Emnuel
Kold, Henrik Mølgaard Chri-
stensen, Mogens Jørn Rohde,
Jørgen Højbjerg Larsen.
Forrest fra venstre: Finn Lar-
sen, Ole Jensen, Per Thom-
sen, Arne Hasle Laursen.

60 års jubilar
Børge Andersen med formand Jørn
Larsen.

Nye tillidsvalgte i Dansk Metal

Martin Mølgaard Pedersen –
Sikkerhedsrepræsentant
Uggerhøj A/S

Søren Persson – Tillids-
repræsentant Victor

Tonny Jensen – Sikkerheds-
repræsentant Helge Ander-
sen Frederikshavn A/S

Metal
Frederikshavn
ønsker til lykke
med valgene
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METAL FREDERIKSHAVN

Aktuelle Metal-oplysninger
Ledighed
Når du melder dig ledig
Husk: Henvendelse 1. ledige dag
på afdelings / arbejdsformidlings-
kontoret.

Medbring:
Lønsedler med sammenlagt
1924 løntimer.
Fyreseddel.

Nyt fra A-kassen - G-dage
Med virkning fra i. juli 2008 skal
arbejdsgiverne betale arbejdsgi-
vergodtgørelse (G - dage ) for I ,
2, og 3. Ledighedsdag.
De ændrede regler gælder for alle
lønmodtagere, der har arbejdsop-
hør den 30. juni 2008 med
mindst 7,4 arbejdstimer.
Udbetaling af G - dage, eller ret
til G - dage skal medføre fradrag i
dagpengene og indgå i beregning
af overskydende timer.
Der skal ske fradrag for 7,4 timer,
hvis ledigheden er på over 4 timer
(dvs, arbejde mindre end 3,4 ti-
mer), og for 3,7 timer ved ledig-
hed på 4 timer og derunder.

Dagpengesatser
pr. 1. januar 2009
Max. sats dagpenge:
725 kr. pr. dag

3.625 kr. pr. uge

Dim. sats dagpenge:
595 kr. pr. dag

2.975 kr. pr. uge
For at opnå max. dagpenge, skal
du de sidste 12 uger (uden fri for
egen regning) have tjent min.
115,00 kr. / time i gennemsnit.

Lærlingelønninger
For lærlinge, er mindstebetalingen
uden lokale tillæg pr.
1. marts 2009.
Sats:
0-1 år. 57,60 kr.

1-2 år 65,35 kr.
2-3 år 70,20 kr.
3-4 år 81,20 kr.
5 år 103,15 kr.
En nyudlært svend, der ikke får
arbejde efter udlæredatoen, kan
af forbundets midler få udbetalt
”forbundsdagpenge” i indtil 1
måned efter udlæredatoen med
dimittendsatsen, som udgør
2975 kr. pr. uge, hvilket svarer til
595 kr. pr dag. Betingelsen er
medlemskab af Metal Ungdom i
3 år eller hele læretiden.
Ved 1 års medlemskab = 1 uges
forbundsdagpenge. Ved 2 års
medlemskab = 3 ugers forbunds-
dagpenge ved ledighed.

Tilskadekomst på arbejds-
pladsen. (Fra 1.7.2004.)
Ved tilskadekomst på arbejdsplad-
sen, hvor den pågældende arbej-
der efter forudgående aftale med
arbejdsgiveren må forlade sit ar-
bejde, yder arbejdsgiveren i indtil
5 uger fra første hele fraværsdag
en betaling svarende til det ind-
tægtstab, den pågældende har
lidt. Efter 5 ugers sygdom yder
arbejdsgiveren, pr. 1 juli 2004, i
yderligere maksimalt 4 uger fuld
løn eksklusive genetillæg.
Det lidte tab opgøres som det,
vedkommende ville have oppe-
båret de pågældende perioder.
Dvs. personlig løn plus faste
påregnelige tillæg, f.eks. forskudt-
tillæg, holddriftstillæg, pension-
stillæg, bonusordninger og øvrige
systematisk forekomne tillæg i
den første periode, og kun per-
sonlig timeløn i den sidste periode
uden genetillæg.
NB. Ovennævnte kan variere af-
hængig af, hvilket overenskomst-
område du arbejder under. Kon-
takt afdelingen, hvis du er i tvivl!
Satsændringer pr. 1. marts 2008
på værnefodtøj til DI / CO- over-
enskomst.

Sats 1 355,00 kr.
Sats 2 570,00 kr.
Sats 3 665,00 kr.

Kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse for benyttelse
af eget motorkøretøj pr.
01.01.2008:
Kørsel i bil indtil 20.000 km.
pr. km 3,56 kr.
Kørsel i bil udover 20.000 km.
pr. km. 1,90 kr.
NB: 20.000 km-grænsen gælder
for den enkelte arbejdsgiver.
Skattefri rejsegodtgørelse = 440
kr. pr. døgn
Logi udgifter = 189 kr. pr. døgn

Arbejdsmarkedspension
Fra den 1.7. 2008 er det samle-
de bidrag til industripension på
mindst 11,1%
Af den A-skattepligtige lønind-
komst skal arbejdsgiveren betale
7,4 % og lønmodtageren 3,7 %

DaglønstabMetalskolen2009
= 6.296,00 kr. pr. uge. + 17,25
% feriepenge + 7,4 % pension.

Begravelseshjælp
Forbundet har en begravelses-
hjælp på kr. 1700,- ved tab af
medlemmets ægtefælle/samle-
ver. Pengene udbetales gennem
afdelingen. Her kræves 1 års
medlemskab. Ved tvivl - kontakt
venligst afdelingen.

Generalforsamling
Metal Ungdom
Frederikshavn
Fredag 13. marts 2009

Dagsorden og aktiviteter
udsendes til den enkelte
lærling.

Kom og deltag.
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Jonny Jacobsen er metal-tillidsmand på MAN Diesel SE på havnen i Frederikshavn igennem
17 år for omkring 50 Metal-medlemmer. Jonny sidder også som medarbejdervalgt bestyrel-
sesmedlem i MAN Diesel SE, der er en europæisk selskabsform.

Europæisk bestyrelses

Som tillidsrepræsentant har Jonny
selvfølgelig alle de normale
grundkurser samt nogle af FiU-
kurserne. -Mere end nogensinde
er det nødvendigt at have kurser-
ne, siger Jonny, både specialkur-
ser, edb-kurser og kurser i kom-
munikation.

Forskellen på før og nu
-Det er meget anderledes at være
tillidsrepræsentant. For 17 år si-
den sloges vi mod virksomheden.
I dag samarbejder vi, for hvis ikke
vi samarbejder, flytter de produk-
tionen til andre lande.
I dag bruger vi en masse energi
på at bevare virksomheden. Det
er forskellen fra før og nu, hvor vi
mest snakkede løn. Det gør vi og-
så i dag, men for 17 år siden var
jeg tillidsrepræsentant fem timer
om ugen. I dag er det 30 timer
om ugen, og det siger sig selv, at
det er helt andre opgaver, jeg ta-
ger mig af i dag.

Beslutninger
træffes centralt
Vi har ingen fælles bestyrelser i
de enkelte lande, hvor MAN Dies-
el opererer. Det blev ændret såle-
des, at der nu alene træffes cen-
trale beslutninger i én bestyrelse.
Her sidder Jonny Jacobsen som
medarbejdervalgt bestyrelses-
medlem.
-Jeg er valgt af b-siden i SU i
Danmark. Desuden er der valgt
en repræsentant fra Metal-fagfor-
eningen. Det er de tyske regler,
der gælder her. Der er lavet euro-

pæiske regler for disse SE-selska-
ber, europæisk aktieselskab (Soci-
etas Europaea).

Jeg skal varetage
arbejdernes interesser
Vores opgave er at varetage med-
arbejdernes interesser. Vi ytrer
selvfølgelig vores mening, når vi
er til bestyrelsesmøder. Det er her
beslutningerne bliver truffet, om
vi skal være her eller ikke være
her som arbejdsplads. Her er min
stemme lige så meget værd som
en af aktionærernes.

Dialog
Men det er jo ikke sådan, at vi
sidder og stemmer om tingene. Vi
debatterer. Som medarbejdervalgt
har jeg de samme opgaver som
aktionærernes bestyrelsesmed-
lemmer, nemlig at føre tilsyn med
selskabet, om alt går rigtigt til.
Derudover drøfter vi naturligvis
strategier for selskabet og mar-
kedssituationen.
Vi er til bestyrelsesmøde to gange
årligt i den europæiske ES-besty-
relse.

Formøder
Forinden bestyrelsesmødet er der
formøde mellem medarbejder-
valgte og ledelse med middag om
aftenen. Dagen efter er der det
officielle bestyrelsesmøde.
Grunden til formødet er, at der ik-
ke er tid til opklarende spørgsmål
på det officielle bestyrelsesmøde.
Derfor er der indlagt denne brie-
fing, hvor vi stiller spørgsmålene

og så er vi parat til selve bestyrel-
sesmødet dagen efter. Desuden
sidder John Olesen, fællestillids-
mand, tilsvarende i det euro-
pæiske samarbejdsudvalg. Iøvrigt
er vi eneste danske SE-selskab
med medarbejdervalgte bestyrel-
sesmedlemmer.

Tolkehjælp
Til bestyrelsesmøder og formøder
er der to tolke med. Jeg kunne ta-
ge et intensivt tyskkursus, men
jeg tror alligevel, at tyskerne vil
være overlegne rent sprogligt. Så
jeg er glad for tolkeløsningen.
Jeg er valgt for fire år. Skulle jeg
blive forhindret, eventuelt hvis jeg
forlader virksomheden, så er der
valgt en suppleant.
Der holdes på formerne. Det er
jakkesæt og slips, og jeg har lige
været til 250 års jubilæum på
MAN. Da var det smoking. Sådan
er reglerne.
Bestyrelsesarbejdet er meget in-
teressant. Jeg synes, jeg har ver-
dens bedste arbejde i mine øjne.
Den ene dag kan jeg stå og rode i
en motor her i Frederikshavn, og
næste dag står jeg i smoking i
Tyskland eller sidder i bestyrelses-
møde. Så det er så afvekslende
som det kan blive. Der er også
store kulturforskelle. Tyskerne har
en meget konservativ indstilling
til folkene på gulvet. I Danmark
derimod har vi et langt friere sam-
arbejde. Der er fordele ved både
den ene og den anden kultur, me-
ner Jonny.
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Frederikshavn afdeling
Kontingent 2009

Fuldt Udd. + Forbund A-kasse Flex. Flex. Efterløn Lærling Lærling
Pr. 2./1. 2009 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 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 290,00 36,00 290,00 0,00

ATP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administration 133,50 133,50 0,00 133,50 133,50 133,50 133,50 133,50 0,00

Afdelingskontingent 165,25 74,25 165,25 0,00 125,25 113,25 66,75 45,25 45,25

l alt 913,75 572,00 490,25 423,50 813,75 783,75 297,75 574,25 150,75

Fritidsulykkes-
forsikring 41,50 41,50 41,50 0,00 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50

Samlet kontingent 955,25 613,50 531,75 423,50 855,25 825,25 339,25 615,75 192,25

Tilmeldte til efterlønsordningen:
Efterlønsbidraget for år 2009 er beregnet til 423,- som opkræves særkilt.

medlem
METAL FREDERIKSHAVN



Frederikshavn
de næste seks 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

FOA Frederikshavns nye
åbningstider pr. 1. januar 2009
Åbnings- og telefontider
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag Lukket

Aftal tid for personligt møde – også gerne udenfor
normale åbningstid.
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Kære medlemmer!
Allerførst vil jeg ønske alle et rig-
tigt godt nytår.
Det er med stort vemod, jeg her i
årets start må meddele, at jeg af
helbredsmæssige grunde har
været nødt til at forlade min post
som afdelingsformand i FOA Fre-
derikshavn pr. 31. december
2008.
Det er selvfølgelig ikke den bed-
ste nytårshilsen, I kunne få og
heller ikke den nemmeste beslut-
ning for mig at tage.
Men jeg vil alligevel gerne sige
tusind tak til jer medlemmer for
den store opbakning, jeg har fået
igennem årene og ikke mindst un-
der mit sygefravær.
Det har været af stor betydning
for mig, og jeg vil komme til at
savne mødet med jer, men des-
værre måtte jeg træffe denne
svære beslutning.
Tak for seks gode og lærerige år i
fagbevægelsen.
En stor tak for et rigtigt godt sam-
arbejde vil jeg også gerne sige til
de samarbejdspartnere, jeg har
haft igennem tiden. Det har
været lærerigt, og jeg vil komme
til at savne samværet med jer.
Til slut vil jeg ønske jer alle god
vind fremover.

Med venlig hilsen
Mona Pedersen
Tidligere afdelingsformand

Mona Pedersen er stoppet som for-
mand i FOA Frederikshavn.

HUSK!
Autorisation til
social- og sundhedsassistenter,
søges på www.sst.dk
Husk at du skal søge autorisation inden den 1.
oktober 2009.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at
kontakte faglig sekretær Helen Christensen
på 46 97 11 74.
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Til samtlige FOA medlemmer

Vær med til at indstille årets
kandidater til arbejdsmiljø-/
sikkerheds- eller tillidsrepræsentant-
prisen for 2008

FOA Frederikshavn uddeler hvert år på afdelingens generalfor-
samling en pris til årets tillids- og arbejdsmiljø-/sikkerhedsre-
præsentant, og nu er det tid til at finde kandidater.

Det er dig som FOA medlem, der indstiller din tillids- eller ar-
bejdsmiljø-/sikkerhedsrepræsentant 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 situationer overfor arbejdsgiveren, uan-
set resultatet:
Begrundes med situation, forløb 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 tillidsre-
præsentant eller arbejdsmiljø/sik-
kerhedsrepræsentant
bør have årets pris, så
skriv til os og fortæl hvorfor.

SMS Service
FOA Frederikshavn arbejder
for tiden på at udvide vores
nuværende SMS service,
der i dag omfatter afdelin-
gens tillidsvalgte til at om-
fatte alle afdelingens med-
lemmer.

Kort og godt går det ud på, at vi, til
alle medlemmer med en mobiltele-
fon, kvit og frit udsender en SMS,
når der er lagt vigtige opdateringer
ud på den lokale
hjemmeside,
eller hvis der
måtte
være an-
dre ting
du som
medlem
skal være
opmærk-
som på
”her og nu”.
René fortæl-
ler:
-Vi havde eksem-
pelvis en situation
her i efteråret, hvor alle
medlemmer, der ville blive om-
fattet af de nye seniorordninger,
skulle træffe et valg imellem frihed
eller pensionsindbetaling. Her
manglede vi en lynhurtig kommuni-
kationsvej, ud til alle medlemmer,
og det er dét, vi nu prøver at få
etableret.

Oplys dit mobilnummer
Ring til afdelingen på 4697 1170
og få tjekket om vi har dit mobil-
nummer registreret. Så undgår du,
at vi skal rykke for det i et brev se-
nere på foråret (og afdelingen sparer
brevporto).

Er du sikker på, at vi ikke har dit
mobilnummer, kan du sende det
på en mail til:
frederikshavn@foa.dk

HUSK

Sidste fri
st for

indsende
lse er:

16. mart
s

2009
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Frederikshavn afdeling afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag 26. marts 2009 kl. 19.00 FFK-Centret, Flade Engvej 8, Frederikshavn

Velkomst:
Overrækkelse af årets TR/AMR pris 2008
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 2009
9. Indstillinger:
9 a. Fastsættelse af kontingentet for 2009
9 b. Indstilling fra lønudvalget.
10. Indkomne forslag:
11. Valg:

a) Valg af afdelingsformand:
Mona Pedersen afgår p.g.a. helbredsmæssige årsager.
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Helen K. Christensen – ønsker ikke genvalg.
d) Valg af 1 suppleant - Birgitte L. Martensen – ønsker ikke genvalg
e) Valg af 1 suppleant - Anders Vanggard – ønsker ikke genvalg.
f) Valg af 1 suppleant – Birthe Løgtved – ønsker ikke genvalg.
g) Valg af 1 bilagskontrollant – Rena Hansen – ønsker genvalg
h) Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant – Rose Ludvigsen – ønsker ikke genvalg.
i) Valg af 1 fanebærer – Egon Olesen – ønsker genvalg.
j) Valg af 1 fanebærersuppleant – Anni Kristensen – ønsker genvalg
k) Valg af 3 medlemmer til lønudvalget.

12. Afslutning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidatforslag, skal
være afdelingen i hænde senest den 12. marts 2009 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

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, skal du tilmelde dig senest
torsdag den 19. marts 2009 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.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

GE
NE
RA
LF
OR
SA
M
LI
NG



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Februar 2009 21

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Gratis kontingent
Kan vi ikke tilbyde, men vi kan til gengæld så me-
get andet! DU kan på generalforsamlingen være
med til at beslutte, om vi skal hæve eller bibehol-
de nuværende afdelingskontingent!!

De fleste af Jer kender rigtig godt til ordningen, hvor der er mulig-
hed for at få betalt fem behandlinger hos fysioterapeut eller kirop-
raktor pr. kalenderår. På sidste års generalforsamling lovede afde-
lingen, at der til dette års generalforsamling bl.a. skulle under-
søges, hvorvidt ordningen skal udvides til også at omfatte bistand
til et antal behandlinger hos en psykolog.

På generalforsamlingen ønsker
afdelingsbestyrelsen at:

Omkostningerne vedrørende fysioterapeut, kiropraktor og eventu-
elt psykologbistand opsplittes i sin egen selvfinansierende pulje,
og opkræves sammen med kontingentet som et særligt klubkon-
tingent. Konkret betyder det, at stiger antallet af behandlinger og
dermed udgiften, sættes klubkontingentet op, hvorimod afdelin-
gen forpligtiges til at sætte klubkontingentet ned, såfremt antallet
af behandlinger og tilskudsudgifterne falder.

Klubkontingentet fastsættes en gang årligt, i forbindelse med
budgetlægningen, og sker på baggrund af de 12 foregående
måneders tilskudsudgifter.

I indeværende år (2009) er udgiften til fysioterapeut og kiroprak-
tor anslået til kr. 370.000. Dette svarer til kr. 10,- pr. medlem
pr. måned.

Ønskes ordningen udvidet med psykologbistand, eksempelvis 5
behandlinger pr. år, koster dette ca. kr. 15,- pr. medlem pr.
måned. Et samlet klubkontingent inkl. psykologbistand vil her bli-
ve kr. 25,- pr. måned.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne invitere DIG til at give dit besyv
med, når vi på afdelingsgeneralforsamlingen skal beslutte, om
den nuværende ordning skal udvides og laves om til en særlig
selvfinansierende ordning.

Så kom og vær med, DIN mening er vigtig, og vi vil gerne høre
den.

Tilmelding
nemmere end
nogensinde før
Generalforsamlingens arrange-
mentskode er "GF"

Tilmeld dig døgnet rundt
via SMS
Send en SMS til nummer 6130
2324. Skriv arrangementsko-
de+fornavn+efternavn+antal (ek-
sempel: "GF Hanne Jensen 3 stk")

Du kan også ringe
døgnet rundt på 6130 2324.
Følg vejledningen når du har rin-
get op.

Send en mail til
frederikshavn@foa.dk - husk at
oplyse arrangementskode+for-
navn+efternavn+antal.

Ring i afdelingens åbningstid på
4697 1170

NB: ønsker du fællestransport
med bus fra Skagen eller et af op-
samlingsstederne sydover mod
Frederikshavn, bedes du også op-
lyse dette ved tilmelding, såvel
ved sms, mail samt personlig
henvendelse.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag
den 19. marts kl. 17.00.
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Der skal et godt helbred
til for at være syg
Det viser sagsforløbet,
som Ann Østergaard blev
udsat for, da hun pludse-
lig mistede retten til
sygedagpenge.
Ann Østergaard mistede
retten til sygedagpenge, 3
dage efter at hun var ble-
vet opereret for en
diskusprolaps i nakken.

Ann har arbejdet siden hun var
14 år og prøvet lidt af hvert.
Sidst var hun ansat i hjemmeple-
jen i Frederikshavn. Hun begyndte
at få lændeproblemer og blev sy-
gemeldt. En dag kørte hun i sin
bil og holdt stille ved en fodgæn-
gerovergang, fordi nogle skolebørn
skulle over gaden. Hun blev ramt
af en bil bagfra, og hun troede,
hun fik et piskesmæld – hun fik i
hvert fald kraftige smerter i nak-
ken og næsten konstant hovedpi-
ne.
Ann var i første omgang syge-
meldt fra oktober 2005 til april
2006, hvor hun fra flere sider
blev presset til at gå i arbejde
igen.

-Bare muskelsmerter
-Lægerne sagde, at det bare var
muskelsmerter, og at jeg skulle
tage nogle flere smertestillende
piller og sagsbehandleren i kom-
munen mente nok, jeg kunne ar-

bejde på lige vilkår med andre,
fortæller Ann. Derfor startede jeg
som afløser i hjemmeplejen.
Smerterne blev værre og værre,
men jeg fik at vide af min læge,
at jeg bare skulle tage nogle flere
smertestillende piller, så det gjor-
de jeg fortæller Ann. Jeg bed tæn-
derne sammen og tænkte, at jeg
nok skulle vise dem, at jeg kunne
klare mig selv, så jeg startede et
omskolingsforløb til social- og
sundhedsassistent. Med de ekstra
stærke piller klarede jeg de 3
måneder på skolen, men da jeg
så kom ud i praktikken kunne jeg
ikke mere.
- Jeg blev sygemeldt igen, og
sagsbehandleren fik mig ud i et
afklaringsforløb med henblik på
arbejde på andre områder end
hjemmeplejen. Jeg kunne nu kun
sidde ca. 1 time ved en PC og
måtte herefter hjem og hvile.
Smerterne blev værre og værre.

Diskusprolaps
- Jeg skulle dog gennem en ar-
bejdsprøvning og jeg fandt selv
noget i en boghandel. Jeg havde
meget fravær i denne periode,
men min sagsbehandler troede ik-
ke på, at jeg var syg. Mens jeg
var i boghandlen fik jeg konstate-
ret en diskusprolaps i nakken. Det
forklarede alle smerterne og svim-
melheden. Jeg blev indstillet til
operation og skulle opereres den
28/3-2007.

- Midt i marts måned fik jeg brev
fra kommunen om, at de havde til

hensigt at stoppe mine sygedag-
penge med virkning fra den 1/4-
2007. Jeg gjorde indsigelse og
forklarede igen, at jeg skulle ope-
reres for en diskus i nakken den
28/3-2007, men det ville sags-
behandleren ikke tro på, skønt jeg
stod med papirerne fra sygehuset
i hånden.

Man skal ikke gå på kom-
promis med sin fagforening.
- Jeg var pr. 1/1-2007 flyttet over
til Kristelig Fagforening, på grund
af økonomien, så jeg kontaktede
KRIFA., for at få hjælp til at få
forlænget sygedagpengene, men
de kunne ikke hjælpe mig. Jeg var
grædefærdig. Min mor kontaktede
FOA Frederikshavn, og de ville
heldigvis godt tage mig tilbage og
behandle min sag.
Da fandt jeg ud af, at man ikke
skal gå på kompromis med sin
fagforening. I FOA var der hjælp
at hente.

FOA overtager sagen.
- FOA kontaktede kommunens
sagsbehandler telefonisk, men
sagsbehandleren fastholdt af-
gørelsen om stop af sygedagpen-
ge. FOA ankede herefter skriftligt
afgørelsen og anmodede samtidig
om at få alle sagsakter tilsendt.
Både anken og mine sagsakter
blev pludselig væk i kommunen,
men de dukkede op igen da jeg
truede med at gå til Borgmeste-
ren. Operationspapirerne, som
blev sendt fra Sygehuset til kom-
munen blev også væk. De måtte
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afleveres personligt til sagsbe-
handleren. Først herefter fik jeg
mine sygedagpenge tilbage. Da
havde jeg gået i uvished i 3 uger
efter operationen – en periode,
hvor jeg skulle have koncentreret
mig om at blive rask igen.

Afklaringsforløb
- Jeg har efterfølgende været
igennem et længere afklaringsfor-
løb på 1½ år. På den arbejds-
plads, hvor jeg kom i arbejdsprøv-
ning var de ikke i tvivl om rigtig-
heden af mine smerter og jeg
fandt her en rigtig god støtte til at
få afklaret, hvor meget jeg kunne.
Jeg fandt i øvrigt selv denne ar-
bejdsplads. Dog kunne jeg des-
værre ikke komme op på mere
end 4 timer pr uge.
Jeg lever dagligt med smerterne,

men har nu fået ro omkring mig,
idet jeg har fået tilkendt en før-
tidspension.

Atypisk forløb
Bodil Ottesen, FOA Frederiks-
havn: - Jeg synes Anns forløb har
været atypisk, for næsten alt er
gået galt i hendes tilfælde. Det er
ikke normalt at man mister retten
til sygedagpenge 3 dage efter at
man er opereret for en diskusprol-
aps i nakken. Det er ikke normalt,
at alle ens papirer pludselig for-
svinder i kommunen. Det er ikke
normalt, at ens sagsbehandler,
som gerne skulle hjælpe, når man
har brug for det, ikke tror på det,
man fortæller, når der er tydelige
beviser for at det er rigtigt.
Det er da helt grotesk.

Ubeskrivelig hjælp
- Den hjælp, jeg fik i FOA har
været ubeskrivelig, siger Ann. Jeg
har fået en fantastisk god hjælp,
og har fået en rigtig god behand-
ling. Jeg kunne ikke have kørt det
her færdigt selv, for jeg røg også
ud i en depression på grund af det
indviklede sagsforløb. Jeg havde
tidligere en tro på, at vores
velfærdssamfund ville hjælpe i en
situation som min, men desværre
blev jeg klogere.

-Jeg kunne ikke have kørt det her fær-
digt selv, siger Ann Østergaard. Her-
med FOA Frederikshavns sagsbehand-
ler Bodil Ottesen.
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Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen
december 2008

25 års jubilarer
1. september 2008:
Social-og sundhedshjælper
Gitte S. Aaen
Sæby Ældrecenter

10. september 2008
Social-og sundhedshjælper
Grethe H. Larsen
Ø.Vrå gruppen

1. december 2008
Social-og sundhedshjælper
Bendte Rasmussen
Strandgården

3. december 2008
Social-og sundhedshjælper
Jane B. Malmgaard
Område Bangsbo

5. december 2008
Sygehjælper
Judith Pors
Sygehus Vendsyssel

1. januar 2009
Dagplejer
Inge Frederiksen
Sæby

1. januar 2009
Social-og sundhedshjælper
Annette B. Jensen
Frederikshavn Kommune

16. januar 2009
Dagplejer
Birgit Sørensen
Frederikshavn

FOA ønsker tillykke

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Tillidsrepræsentant ved skolerne i
Sæbyområdet indenfor Teknisk
Serviceledere/medarbejdere:
Oluf Andersen

Tillidsrepræsentant ved område
Frederikshavn By, Vest:
Jette Abildgaard

Tillidsrepræsentant for område
Fladstrand:
Gitte Christensen.

Arbejdsmijørepræsentant ved
Psykiatrisk Sengeafsnit N 26:
Helle Hedegaard Tougaard

Arbejdsmiljørepræsentant ved
Stationsvejens Børnehave, Sæby:
Jytte Bom Mikkelsen

Arbejdsmiljørepræsentant i områ-
de Frederikshavn By, Leve Bo:
Lisbeth Thomsen

Arbejdsmiljørepræsentant, M4B
Sygehus Vendsyssel:
Lene Klit Simonsen.

Arbejdsmiljørepræsentant v/Dag-
plejen, Frederikshavn kommune:
Gitte Pape
Karin Holm Andreasen
Arbejdsmiljørepræsentant for

dagplejepædagogerne, Frederks-
havn Kommune:
Asta Jensen

Ophørte tillidsvalgte:
Arbejdsmiljørepræsentant
ved Andedammen:
Mette Borup

Tillidsrepræsenant ved
Ø. Vrå Ældrecenter:
Helle Christensen.

Tillidsrepræsentant ved
Frederikshavn Kommune, område
Fladstrand:
Jette Nygård Nielsen

Tillidsrepræsentant for
Blæksprutten, Skagen:
Anna Thøgersen

Arbejdsmiljørepræsentant ved
Stensnæs Skolens Fritidsordning:
Jette Guldborg Jensen

Arbejdsmiljørepræsentant ved
M4B, Sygehus Vendsyssel
Hanne Larsen

FOA siger til lykke med valgene
og tak til dem, der går af.

Landsmode i FOA Ungdom 3. 5. april 2009

Læs mere på
www.foa.dk/ungdom

Nye tillidsvalgte

Læs mere på www.foa.dk/ungdom
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FOA –Seniorernes aktiviteter 1. halvår 2009
Generalforsamling onsdag den 18. marts kl. 13.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetæller.
5. Godkendelse af forretningsorden.
6. Formandens beretning.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand. Ingrid Hansen - modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem:
Jytte C. Jensen – modtager genvalg
Bodil Hansen – modtager genvalg

9. Valg af bestyrelsessuppl: Gerda Østergaard, Norma Mølgård
10. Eventuelt
Der serveres en varm ret + 1 øl eller vand.
Sidste tilmelding den 12. marts.

Modeopvisning onsdag den 22. april kl. 14.00
Modeopvisning fra Senior Shop, Elling.
Sidste tilmelding den 15. april.

Foredrag onsdag den 13. maj kl. 14.00
Spændende foredrag ved Kirsten Munk Holt
Sidste tilmelding den 6. maj.
Ret til ændringer forbeholdes.

Venlig hilsen bestyrelsen
Formand Ingrid Hansen 98 40 16 39
Næstformand Jytte jensen 98 42 34 02

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Da tidligere afdelingsfor-
mand, Mona Pedersen, har
valgt at fratræde sin valgte
stilling som afdelingsfor-
mand pr. 31. december
2008, skal FOA Frederiks-
havns medlemmer nu vælge
ny formand. Det sker på
afdelingsgeneralforsamlingen
i FFK-Hallen, Flade Engvej
8, 26. marts 2009.

Har DU eller kender du én, der
går rundt med en afdelingsfor-
mand i maven, opfordrer afde-
lingsbestyrelsen til, at der indsen-
des kandidatforslag til for-
mandsposten.

Skal være udadvendt
Som afdelingsformand skal du
brænde for det faglige arbejde, li-
gesom du skal have mod på at
være en meget ”ekstern person”,
da det er afdelingsformanden, der
varetage mange af afdelingens in-
teresser udadtil, bl.a. overfor
samarbejdspartnere og forbundets
hovedbestyrelse, som du bliver en
del af. Herudover forventer vi og-
så, at du deltager i den direkte
kontakt overfor og servicering af
medlemmerne.

Visioner og kreativitet
Som afdelingsformand skal du
være visionær og kreativ, med fla-
ir for at se muligheder frem for
begrænsninger.
Du skal have gode samarbejdsev-
ner, ikke bare indadtil i afdelin-
gen, overfor dine valgte og ansat-

te kollegaer i både faglig afdeling
og a-kassen, men også udadtil
overfor arbejdsgivere og samar-
bejdspartnere.
Er DU vores nye afdelingsfor-
mand, så ................
HUSK, at kandidatforslag skal
være afdelingen i hænde senest
12. marts 2009 kl. 17.

Kampagneugen 2008
Der var 15 vinderne af Frederik
gavekort på kr. 100,- i forbin-
delse med FOAs arbejdsplads-
besøg i kampagneugen 46:

Alf Jensen - Læsø
Britta Hangård – Strandby
Iben Corydon – Læsø
Britta Christensen – Frederikshavn
Gitte Berg pedersen – Skagen
Jane Frederiksen – Frederikshavn
Ingrid Poulsen – Præstbro
Lone Møller – Læsø
Helle Vadsholt – Sæby
Gitte Christensen – Frederikshavn
Bendte Rasmussen – Strandby
Gitte Jørgensen – Frederikshavn
Dorrit Lamborg – Øster Vrå
Vivi Petersen – Skagen
Charlotte Toft - Frederikshavn

Er det din nye
arbejdsplads fra
26. marts?

Ny FOA-formand søges

Indkomne forslag til
generalforsamlingen
skal være formanden i
hænde senest den
4. marts 2009.
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Jobcentre, bankpakker og fyringer
Fra 1. august 2009 over-
tager kommunerne de
statslige dele af jobcen-
trene, som dermed bliver
fuldt kommunalt drevet.
Det er en del af finans-
lovsaftalen, som regerin-
gen har indgået sammen
med Dansk Folkeparti og
Liberal Alliance.

Beskæftigelsessystemet (Jobcen-
trene) vil fremover bestå af et en-
strenget kommunalt beskæftigel-
sessystem med en STÆRK
STATSLIG ØKONOMISK STY-
RING, skriver beskæftigelsesmini-
ster Claus Hjort Frederiksen på
ministeriets hjemmeside, og
tilføjer kort blandt andet: Kommu-
nerne overtager udgifterne til dag-
penge.
A-kasserne frygter for konsekven-
serne. Ledigheden i Nordjylland
stiger, og vi kan være mere end
bekymrede for, hvordan et en-
strenget kommunalt system vil
være i stand til at servicere de le-
dige og erhvervslivets krav om
kvalificeret arbejdskraft.
Vi forudser, at kommuner med
dårlig økonomi – og her er vi jo i
førertrøjen i Nordjylland – vil få
det endnu sværere.
Jobcentrene, som vi kender dem
nu, har haft det økonomisk svært.
Når kommunerne skal stå for øko-
nomien – med en stærk statslig
styring, vil resultatet blive forrin-
gelser for ældre, for handicappe-
de, børnene og hvad der er ellers
hører til velfærden lokalt.
Vil en kommunal jobformidling
være i stand til at servicere det

private arbejdsmarked på seriøse
vilkår? Det kan vi frygte, ikke
sker.
Flytningen af jobcentrene til kom-
munalt regi vil bevirke et meget
snævert arbejdsmarked, hvor de
ledige vil blive fastholdt og bun-
det lokalt.
Kommunerne vil jo have en øko-
nomisk interesse i at reservere le-
dige job til de lokale ledige i ste-
det for at finde de bedst kvalifice-
rede til det enkelte job, fordi der
så spares forsørgelsesudgifter. In-
citamentet til at arbejde geogra-
fisk på tværs er væk.
Med beslutningen mister vi fleksi-
biliteten på arbejdsmarkedet.
Det burde arbejdsgiverne også se
med stor alvor på.

Fyringer i Vendsyssel
Næsten dagligt hører vi om fyrin-
ger på virksomhederne i Vendsys-

sel. Senest MAN Diesel, hvor der
fyres 170 medarbejder, og på
Martin, hvor 250 ansatte skal på
tvungen arbejdsfordeling i 13
uger.
Vi har sikkert ikke set de sidste
afskedigelsesrunder, når den øko-
nomiske krise åbenbart fortsætter
med uformindsket styrke.

Uddannelse i krisetider
Derfor er det en chance og mulig-
hed for virksomhederne at uddan-
ne deres medarbejdere. Det kan
gøres, så udgifterne bliver mini-
male, og samtidig får virksomhe-
derne opkvalificeret sine medar-
bejdere. Det er der mange flere
visioner i end at fyre og lave ar-
bejdsfordelinger.
I A-kasserne er vi gerne behjæl-
pelige med at få etableret uddan-
nelse og efteruddannelse for
medarbejderne.

Arbejdsfordeling i 13 uger på Martin, og det, der er værre, nemlig fyringer på an-
dre virksomheder, er ved at høre til daglige begivenheder.
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

Du kan risikere at
miste dagpenge
Hvis du ikke bekræfter din jobsøgning som ar-
bejdssøgende mindst hver 7. dag, får det konse-
kvenser for dine dagpenge.

Første og anden gang du glemmer at bekræfte din jobsøg-
ning, sender Jobcentret dig et brev med en frist på 7 dage,
fra den dag du glemte at bekræfte din jobsøgning.

Hvis du ikke overholder den nye frist, bliver du afmeldt.
Du kan ikke få penge fra A-kassen, før du har tilmeldt dig
på Jobnet.

Tredje gang du glemmer at bekræfte din jobsøgning, af-
melder Jobcentret dig med det samme.
Du kan først få penge fra a-kassen, når du har tilmeldt dig
Jobcentret igen.

HUSK! Bekræft din jobsøgningGiv 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 ak-
tivitet, er man som ledig forplig-
tet til at møde til samtalen eller
påbegynde aktiviteten. Udeblivel-
se anses som afslag og medfører
sanktion. Fristen på 14 dage
gælder ikke for enkelte feriedage.

Udbetaling af
feriepenge på
feriekort
Hvis du får arbejdsløs-
hedsdagpenge, skal din a-
kasse underskrive dit feri-
ekort, før du kan få din
feriegodtgørelse udbetalt.

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



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 el-
lers hører om samt praktiske guidninger og oplysninger.

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

Socialrådgiver Kirsten Blicher Christensen træffes
mandag-torsdag kl. 8.00-13.30. Der skal altid aftales tid med Kirsten
på telefon 2048 4166, før du møder op.
Adresse:
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn

Psykologrådgivning
LO Frederikshavn tilbyder alle borgere over 18 år i Frederikshavn Kom-
mune én times gratis psykologrådgivning.
Rådgivningen finder sted på Psykologcentret, Danmarksgade 71 1. sal,
t.v. i Frederikshavn på onsdage - sidst på eftermiddagen.
Der skal aftales tid på forhånd på tlf 9841 0606 i tidsrummet kl 09.00
– 12.00.

Bliver du forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, bedes du mel-
de afbud, når du bliver klar over det, eller senest dagen før. Det kan
være med til at nedbringe ventetiden.

»Vild
Kan du kende forskel på
”ligge og lægge”? Eller
hvad med ”ligge, lægge
og lagt”?

Har du ”hængt” eller
”hungen” din jakke på en
knag?

Er du ”gåens” eller
”gående”?

Mange voksne har lidt problemer
med at finde ud af, hvilke ord der
skal bruges hvornår. Nogle har og-
så svært ved at se, om et ord en-
der på enten ”er” eller ”ere”. An-
dre er ikke helt skarpe på, om der
er et eller to p’er i ”stoppet”. Nog-
le skriver f.eks. ”far” når de skulle
stave til ”fra”. Og sådan er der
utallige eksempler på det danske
sprogs finurligheder.

En hæmsko
For mange voksne kan det være
en hæmsko i hverdagen ikke at
kunne finde rundt i det danske
sprog. Det kan bremse i forhold til
uddannelse på f.eks. Teknisk Sko-
le, AMU, SOSU, VUC eller andre
former for læring og dygtiggørel-
se.

Man lader helt være
Det kan også betyde, at man helt
undlader at skrive noget, som an-
dre skal se. Eller måske ikke øn-
sker at læse højt fra en bog eller
et blad eller …. i det hele taget at
læse.
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LO

d med Dansk«

Vil du have en afklaring?
Vil du gerne have afklaret, hvor
du selv er i forhold til det danske
sprog?

LO Frederikshavn tilbyder i samar-
bejde AOF Nords Læse-Stave Te-
am dig en afklaring i forhold til di-
ne danskfaglige kompetencer.
Selv om kvaliteten er i topklasse,
er det gratis, og du vil kunne få
dine personlige danskfaglige kom-
petencer afklaret gennem en lille
test, som giver dig resultatet med
det samme!

Gratis kursus
Har du efterfølgende lyst til et
gratis kursus i dansk, kan vi tilby-
de dig undervisning, så også du
bliver helt ”Vild med Dansk”. Her
vil du opleve, at du hurtigt bliver
fortrolig med diverse staveregler,
du bliver sikker i at læse, du bli-
ver klar til at stave de svære ord,
og inden du er færdig på kurset,
er du en ørn til både at skrive og
formulere dig.

Kort og godt vil du opleve
at blive helt vild med
dansk – det tør vi godt
garantere dig.

Hvis du ønsker at få afklaret dine
dansk-kompetencer, skal du ringe
enten til LO Frederikshavn (2048
4166) eller til AOF Nords Læse-
Stave Team 7213 2305).

Så vil du blive indbudt til en af-
klarende test i løbet af 14 dage.
Tager du efterfølgende mod et til-
bud om undervisning, vil under-
visningen finde sted i dit eget lo-
kalområde. Der laves kompeten-
ceafklarende tests to gange om
måneden.

Både dag og aften
Undervisningen kan finde sted i
både dag- og aftentimerne. Hvis
din arbejdsgiver sender dig af sted
i arbejdstiden, er der mulighed for
at få Statens Voksenuddannelses-
støtte (SVU), som svarer til høje-
ste dagpengesats. Pengene kan

udbetales til din arbejdsgiver, som
så kan vælge at udbetale dig din
fulde løn.

I løbet af foråret tilbydes også
gratis undervisning i engelsk og i
IT – også til de, som har læse-
stave problemer.

Kender du én?
Kender du én i din omgangskreds,
som læser dårligt eller er ord-
blind, kan du hjælpe vedkommen-
de ved at gøre opmærksom på
dette undervisningstilbud, hvor
der tages udgangspunkt i den en-
keltes individuelle problem.

Undervisningen er gratis, og alle
nødvendige materialer vil frit blive
stillet til rådighed.

Cai Møller
formand



Socialdemokraterne
Frederikshavn

de næste to sider

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socdem.dk/frederikshavn

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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Socialdemokraterne og SF
har sammen fremlagt en
række principper, som de
to partier vil tage med
sig, når de politiske parti-
er om kort tid starter for-
handlingerne om en ny
skattereform.

– I valgkampen 2007 sagde Soci-
aldemokraterne gang på gang, at
der er brug for en omfattende,
grøn og retfærdig skattereform.
Og det mener vi selvfølgelig sta-
digvæk. Det er nødvendigt at fo-
retage omlægninger, som frem-
mer grøn vækst og letter skatten
på arbejde, siger Helle Thorning-
Schmidt.
Jeg vil gerne sige helt klart, at det
bliver os, der kommer til at kæm-
pe for folkepensionister og andre
grupper uden de store indkomster
inde ved forhandlingsbordet.
De to partier har ni principper,
som de forhandler ud fra:
• Pengene skal være der først
• Færre skattefordele til er-

hvervslivet
• Højere skat på forurening
• Mindre skattesnyd og bedre

ligning
• Bunden er vigtigere end top-

pen
• Særlig indsats for lavtlønnede

forsørgere
• Færre skal betale topskat
• Husk folkepensionisterne –

Helle Thorning-Schmidt:

Vi skal huske
folke-
pensionisterne
i Skatte-
reformen

Servicemeddelelser
� Alle byrådsmøder i Frederikshavn Byråd
kan følges live i radioen på kanal Frede-
rikshavn: 106.6 (fællesantenne: 94.9)

� Partikontoret har varslet en
mindre kontingentstigning i 2009.

� Der er stadig ledige pladser, om du
skulle ønske dig et medlemsskab af
Socialdemokraterne Frederikshavn.
Henvendelse herom kan ske til
kassereren eller formanden.

Helle Pedersen
Formand
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Socialdemokraterne

Aktivitetskalender
24. februar kl.19: Medlems-
møde for nye medlemmer i
Metal-huset, Frederikshavn. In-
vitation er tilgået nye medlem-
mer. Var du forhindret, da du fik
en invitation, er der så her en
ny chance. Tilmelding til for-
manden på mail eller telefon, af
hensyn til traktementet, senest
den 22. februar. Se telefon-
nummer og mailadresse andet
sted på siden.

24. februar kl.19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokraternes Kultu-
relle Klub. Alle er velkomne.

25. februar kl. 19: Byrådsmø-
de i Det Musiske Hus, lille sal,
med spørgetid til byrådet fra
kl.18.45. Alle er velkomne.

2. marts kl. 19: Generalfor-
samling i Metal-huset, Frede-
rikshavn. Indskrivningen starter
kl.18.30. Invitation til alle med-
lemmer er udsendt i februar
måned.

4. marts kl. 19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokraternes Kultu-
relle Klub. Alle er velkomne.

5. marts kl.19: Opstillingsmø-
de til Kommunalvalg 2009, i
Metal-huset, Frederikshavn.
Spørgsmål i forbindelse hermed
kan rettes til formanden.

12. marts kl. 19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokraternes Kultu-
relle Klub. Alle er velkomne.

13-14. marts: Medlemskonfe-

rence for nye medlemmer på
Esbjerg Højskole. Flere oplys-
ninger om konferencen, og her-
under også hvilke workshops du
ønsker at deltage i, kan findes
på partiets hjemmeside. Du kan
også logge dig på S-dialog, eller
kontakte formanden for flere in-
formationer. Blandt oplægshol-
derne, du kan høre på konferen-
cen er folketingsmedlemmerne
Carsten Hansen, Henrik Dam
Kristensen, Julie Rademacher
og Christine Antorini, samt ikke
mindst vores spidskandidat ved
Europa-parlamentsvalget, Dan
Jørgensen, og partisekretær
Lars Midtiby.

20. marts kl. 19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokraternes Kultu-
relle Klub. Alle er velkomne.

20. marts: Urafstemningen
blandt medlemmerne er slut, og
kandidaterne til Kommunalvalg
2009 er fundet blandt de ind-
sendte stemmesedler. Alle er
velkomne til at overvære åbnin-
gen af konvolutterne. Kontakt
formanden vedrørende tids-
punkt og sted, hvis du ønsker at
overvære arrangementet, da
dette i skrivende stund ikke er
besluttet. Listen bekendtgøres
endvidere i dagspressen, men
kan også rekvireres efter den
20. marts ved henvendelse til
formanden.

25. marts kl. 19: Byrådsmøde
i Det Musiske Hus, lille sal,
med spørgetid til byrådet fra
kl.18.45. Alle er velkomne.

pensionstillægget hæves med
1000 kr. om måneden

• Overførselsindkomster skal
kompenseres for stigende
grønne afgifter

Helle Thorning-Schmidt under-
streger, at der er indledt et meget
tæt samarbejde med SF i forbin-
delse med de kommende for-
handlinger om en ny skattere-
form.
Vi ønsker en skattereform, som
omfatter en bred kreds af partier.
Igennem hele forhandlingsforløbet
vil Socialdemokraterne og SF for-
handle samlet, siger Helle Thorn-
ing-Schmidt.

Læs hele udspillet på
Socialdemokraterne.dk

Helle Thorning-Schmidt



Faget,
Skippergade 24,
9900
Frederikshavn

Du går sikkert på arbejde, både fordi du føler en

tilfredsstillelse ved at få noget fra hånden, og fordi

du skal have økonomien til at hænge sammen.

Hos Arbejdernes Landsbank går vi også på arbejde.

Vi går på arbejde for dig, så du kan få et bedre

resultat ud af din indsats.

www.al-bank.dk

god arbejdslyst
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Vi arbejder for dig

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

Faget i 2009
Nr. 2: Deadline 25. februar

Udkommer 28. marts
Nr. 3: Deadline 18. maj

Udkommer 20. juni
Nr. 4: Deadline 29. juli

Udkommer 22. august
Nr. 5: Deadline 14. oktober

Udkommer 14. november
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