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De kristelige må krybe til korset
LO er meget tilfreds med at de to frisørkæders
lockout af en række frisører nu er på vej mod en
fredelig løsning.
LO-formand Harald Børsting opfordrede tirsdag
de to frisørkæder til at indlede forhandlinger om
en ny overenskomst. Derfor glæder LO’s for-
mand sig over, at disse forhandlinger synes nu
at være kommet på sporet mellem Dansk Frisør
og Kosmetikerforbund (DFKF) og frisørkæderne.

Tirsdag blev det aftalt mellem kæderne og for-
bundet, at kæderne suspenderer den truende
lockout, uanset om Arbejdsretten finder den lov-
lig, med henblik på at indgå i drøftelser om en
overenskomst. Tilsvarende har DFKF suspende-
ret sine konfliktskridt mod kæderne.

På denne baggrund suspenderer LO også sin
sympatikonflikt mod de to kæder.

LO-formand Harald Børsting er meget tilfreds
med forløbet:

- Vi har haft to klare mål: At stoppe Kristelig Ar-
bejdsgiverforenings masterplan om at skære fri-
sørområdet ud af den danske model, og at sikre
overenskomst til frisørerne i kæderne. Derfor er
jeg utroligt glad for, at der nu indledes forhand-
linger om en ny overenskomst, siger Harald
Børsting.

Harald Børsting glæder sig især over, at for-
handlingerne er kommet i stand efter, at LO trak
en streg i sandet overfor Kristelig Arbejdsgiver-
forening.

- Vi har hele tiden haft på fornemmelsen, at de
to frisørmestre var til at tale fornuft med, og at
det var Kristelig Arbejdsgiverforening, der stod
bag alle de beskidte tricks i denne sag. Det har
nu vist sig at holde 100 procent stik. Jeg er glad
for, at LO fagbevægelsen har stået sammen om
at afværge dette angreb på den danske model,
slutter Harald Børsting.

Sådan hedder det på LOs hjemmeside.

Fagets ejerkreds, Metal, 3F Nordøst Vendsyssel,
FOA, LO og Socialdemokratiet bakker fuldstæn-
dig op om den beslutning, som LOs daglige le-
delse har taget.

Der er aftalt nøje i Hovedaftalen, hvordan man
gebærder sig på arbejdsmarkedet, og det er ikke
som de kristelige gør.

Det er utroligt, at man tvinger ansatte ind i for-
bund, hvor de ikke har en jordisk chance for at
forsvare sig overfor arbejdsgiveren.

Godt gået, Harald.
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Nye tillidsvalgte
i Metal

Nyvalgt sikker-
hedsrepræsentant
hos Frederikshavn
Vandforsyning A/S:
Peter Heisel

Nyvalgt sikker-
hedsrepræsentant
hos Frederikshavn
Forsyning A/S:
Knud Christensen

Metal ønsker til
lykke med valget.

Forårsprogram
Metal-seniorerne
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 arrangementet
senest dagen før på tlf.
9622 2324.

Lærlingesatser i Metal
Mindstelønnen for lærlinge
(Både under og over 18 år):

Sats: 1.3.08 1.3.09
1. 0-1 år 55.40 57,60
2. 1-2 år 62,55 65,35
3. 2-3 år 67,90 70,20
4. 3-4 år 79,20 81,20
5. over 4 år 101,20 103,15

Alle beløb er i kroner pr. time.
Lønsatsen trin 5 svarer med
virkning fra 1.3. 2009 til
mindstelønnen for voksne
medarbejdere.

REJSEFORSIKRING, SÅDAN!
Den 1. januar fjerner rege-
ringen retten til hjemtrans-
port på det gule sygesik-
ringskort, og derfor skal hver
enkelt dansker selv forsikre
sig. Metal og ALKA hjælper.

Sagen er ret enkel, når du er
medlem af Dansk Metal og
har valgt at være omfattet af
forbundets fritids-ulykkesfor-
sikring med Alka.

Hvis du rejser indenfor EU*
og er væk i mindre end 30
dage, dækker din fritidsulyk-
kesforsikring hjemtransport
ved sygdom og ulykke. Sy-
gesikringskortet dækker be-
handlingen i det pågældende
land og din fritidsulykkesfor-
sikring dækker alene hjem-
transporten.

Retten til gratis hjemtrans-
port ved sygdom gælder også
alle hjemmeboende medlem-
mer af din husstand.
Her dækker din Metal-fri-
tidsulykkesforsikring for syge-
hjemtransport:

Andorra, Azorerne, Belgien,
Bulgarien, Cypern, Estland,
Finland, Frankrig, Færøerne,
Gibraltar, Grækenland, Grøn-
land, Isle of Man, Irland, Is-
land, Italien, Kanariske øer,
Kanaløerne (Jersey, Guernsey
etc.), Letland, Liechtenstein,
Litauen, Luxembourg, Made-
ira, Malta, Monaco, Neder-
landene (Holland), Norge, Po-
len, Portugal, Rumænien,
San Marino, Schweiz, Slova-
kiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjek-
kiet, Tyskland, Ungarn, Vati-
kanstaten, Østrig.

Sådan kommer du hjem
Får du brug for hjælp, skal du
omgående uanset tid på døg-
net kontakte SOS på:
tlf. +45 70 10 50 50
fax +45 70 10 55 56
mail: sos@sos.dk

Skriv ikke under på noget,
heller ikke på hospitaler, før
du har talt med SOS.
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Det er nu, du skal
forhandle løn
Så er det igen ved at
være tid for de lokale
lønforhandlinger, og
de krav der skal stilles
i forbindelse hermed
skal udarbejdes.

Af Jørn Larsen

I den senere tid har For-
bundet set flere lokalaf-
taler, hvor det er aftalt
at arbejdsgiveren betaler
det faglige kontingent.
CO industri har fået Re-
visionsinstituttet til at
undersøge, om kontin-
gentet er fradragsberet-
tiget hvis det bliver be-
talt af arbejdsgiveren.
Det er det, sigerRevisi-
onsinstituttet.
Så opfordringen herfra
skal være at man over-
vejer om det ikke var et
krav, der skulle stilles
ved de kommende loka-
le forhandlinger. Herved
vil de medlemmer der er
med i et LO-forbund og-
så få mere, end de der
ikke er med i et LO for-
bund.

LO-varsler konflikt
LO har varslet at de vil
indlede en konflikt mod
Kristelig Arbejdsgiverfor-
ening, hvis de fastholder
at de frisører, der er an-
sat i 3 frisørkæder på
Sjælland, skal være
medlem af Kristelig Fag-
forening.
Sagen kører nu i ar-
bejdsretten og hvis sa-
gen går LO imod, vil der
blive iværksat konflikt
mod alle de arbejdsgive-
re der er medlem af Kri-
stelig arbejdsgiverfore-
ning.

Det er en principsag for
LO da der i overenskom-
sten for De Kristelige ik-
ke er ret til at strejke.
Desuden vil den over-
enskomst som Dansk
Frisørforbund har aftalt
med Frisørernes arbejds-
giverforening give om-
kring 50.000,- kr. mere
i løn om året end den
der er indgået med Kri-
stelig arbejdsgiverfore-
ning.
Så det kan godt betale
sig at være med i den
fagforening der har for-
handlingsretten og den
rigtige overenskomst.
I øvrigt er Kristelig fag-
forening og Kristelig ar-
bejdsgiverforening sam-
me forening. Der er så-
ledes god grund til at
etablere en konflikt.

Eleverne må
selv betale
Det er i øvrigt samme
kæde, der har lavet en
alternativ frisør uddan-
nelse, der indebærer at
eleven selv skal betale
for uddannelsen.Ca.
100.000,- kr.
En urimelig udnyttelse
og behandling af et ungt
menneske som gerne vil
have en uddannelse.
Uddannelsen giver i
øvrigt ingen svendebrev
og er efter min mening
værdiløs. Samtidig er
det et angreb på den
måde vi uddanner med-
arbejderne på i Dan-
mark.
Så der er god grund til
at undersøge om din
næste arbejdsgiver har
den rigtige overens-
komst.

Gennemsnitslønnen i 4. kvartal 2007
for samtlige faggrupper
i Metal Frederikshavn

GRUPPE SAMLET LØN
AMT OG KOMMUNE
REPARATØR - MASKIN 168,43
RØRSMED 168,92
VÆRKSTEDSFUNKTIONÆR 180,05
AMT OG KOMMUNE GN.SNIT 169,82

INDUSTRI TRÆ OG PLAST
SEJLMAGER 133,50
SKIBSTØMRER 155,00
INDUSTRI TRÆ OG PLAST GN.SNIT 140,67

MASKINER OG VÆRKTØJ
HÅNDFORMER 152,50
INDUSTRIFORMER 144,98
KERNEMAGER 146,70
MASKINARBEJDER 153,45
MONTØR 162,13
REJSEMONTØR 224,60
REPARATØR - MASKIN 157,47
SKIBSMONTØR 160,00
SKRUESTIKSARBEJDER 155,95
MASKINER OG VÆRKTØJ GN.SNIT 161,58

SMEDE OG STÅLKONSTRUKTIONER
KARROSSERIPLADESMED 170,00
KLEJNSMED 155,00
KØLEMONTØR 155,50
MASKINARBEJDER 150,91
REPARATØR - MASKIN 164,65
SKIBSBYGGER 155,00
SKIBSMONTØR 167,10
SKIBSTØMRER 154,13
SMED - PLADE- OG KONSTRUKTION 155,00
SMED / BYGNINGSSMED / REPARATØR 161,32
VVS-ENERGITEKNIK 164,91
SMEDE OG
STÅLKONSTRUKTIONER GN.SNIT 159,23

STAT
MASKINARBEJDER 157,62
STAT GENNEMSNIT 157,62

STRØM, STYRING OG PROCES
KONTORSERVICEFAGTEKNIKER/MASKI 177,76
STRØM, STYRING OG
PROCES GN.SNIT 177,76

TRANSPORT
AUTOMEKANIKER 154,26
KARROSSERIPLADESMED 164,83
LASTVOGNSMEKANIKER 155,72
TRANSPORT GENNEMSNIT 155,99

METAL FREDERIKSHAVN GENNEMSNIT 160,22

Metal-TAL - 07
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Generalforsamling
Dansk Metal Frederikshavn
Tirsdag den 29. april 2008 kl. 19.00
i afdelingen, Håndværkervej 2, Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigenter
2. Beretning
3. Regnskab
4. Bevillinger
5. Indkomne forslag – ændringer til vedtægter
6. Meddelelser
7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
På valg er:

John Olesen (modtager genvalg)
Erik Nielsen (modtager genvalg)
Morten Christiansen (modtager genvalg)
Per B. Christensen (modtager genvalg)
Peter Jensen (modtager genvalg)
Henning Pedersen (modtager ikke genvalg)

8. A: Valg af 1 revisor:
På valg er:
Ole Adelbøg (modtager genvalg)

B: Valg af 2 revisorsuppleanter:
På valg er:
Ole Jensen (1. suppleant)
Bruno V. Sørensen (2. suppleant)

C: Valg af ekstern revisor:
På valg er:
Revisionsinstituttet

9. Eventuelt
10. Næste generalforsamlingsmødested
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde se-
nest tirsdag den 22. april 2008.

Bestyrelsen

Der serveres en lun ret fra kl. 18.10.
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig i din klub eller
på afdelingskontoret senest tirsdag den 22. april 2008.
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Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen
Folketingsmedlem for
Socialdemokraterne

Skatterabat til 64-årige dur ikke
Så fik de 64-årige en beløn-
ning med VK-regeringens
jobplan. Der kommer en skat-
terabat til alle 64-årige i ar-
bejde på op til 100.000 gode
kroner om året.

Vel at mærke, hvis de har haft
fuldtidsjob siden 60-årsdagen og
har tjent under 550.000 kr. op til
da. Regeringen mener så, at den
har ”motiveret” flere modne men-
nesker til at tage en ekstra tørn in-
den folkepensionen.

Hul på en milliard kroner
Men der er kun tre ting, der er helt
sikre ved forslaget. Dels vil en vel-
defineret gruppe danskere få end-
nu en skattelettelse, som skal be-
tales af alle andre arbejdsduelige
skatteydere. Dels vil statskassen få
et hul på op mod en milliard kro-
ner. Hvis vi så ser på, hvem der vil
opfylde kravene, så kan mange æl-
dre godt holde op med at glæde
sig allerede nu. De kan roligt skyde
den velkendte hvide pind efter den
store gevinst. Og endelig rammer
jobplanen helt geografisk skævt,
idet den forgylder de højtlønnede
seniorer i hovedstadsområdet,
mens fx vi i lavtlønsområdet Nord-
jylland nærmest ikke vil mærke
noget.

Mange ikke i betragtning
De følgende indvendinger er gan-
ske alvorlige, men altså ikke alvor-
lige nok til forligspartierne V, K,
DF, RV og NA:
For det første skal man have haft
fuldtidsarbejde siden 60-årsdagen.
Det kan mange 64-årige slet ikke
opfylde, fordi de har deltidsjob –
mere eller mindre frivilligt. Andre
kan ikke få skattegevinsten, fordi
de allerede er ude af arbejdsmar-
kedet, på efterløn eller førtidspen-
sion. Man kan heller ikke få skat-
tejackpotten ved at skifte fra efter-
løn tilbage på arbejdsmarkedet.

For fælden er klappet. For det an-
det er gruppen af fuldtidsarbejden-
de 64-årige allerede i job, og de
får en gevinst uden at arbejde ek-
stra. De bliver blot belønnet for at
gør det, de i forvejen gør – nemlig
deres arbejde. Til gengæld er det i
reglen de højt uddannede med lan-
ge uddannelser, som kan nyde
godt af Kristian Jensens milde ga-
ver. De har netop mindre opsliden-
de job og bliver derfor længere på
arbejdsmarkedet. Nok er der lagt
et låg på i form af krav om en gen-
nemsnitlig årsindkomst på
550.000 kr., men den kan nok
omgås på snedig vis ved fx ikke at
tage overarbejde i 57-59 årsalde-
ren.

Intet til gengæld
De 64-årige, som vil blive forgyldt
af ordningen, vil derfor ikke blive
motiveret økonomisk til at blive på
jobbet; de skal overhovedet ikke
yde noget til gengæld for skatte-
forkælelsen. De har i forvejen pen-
ge på kistebunden og en årsind-
komst på op mod 550.000 kr.
Omvendt vil kun hver tiende med
kun folkeskolen som uddannelse få
fornøjelsen af skattegaven.
Altså vil ganske få specialarbejdere
eller sosu-assistenter få en snus ud
af skatterabatten. Mange af dem
med kort eller ingen uddannelse er
gået på efterløn eller førtidspensi-
on inden det 64. år, fordi de sim-
pelthen er nedslidte. Man må
spørge regeringen dybt alvorligt:
Hvorfor vil I belønne de 64-årige
for at blive på arbejdsmarkedet,
når de allerede er der? Mener I
selv, at det vil være retfærdigt?

Urimeligheder i efterløn
Vi har netop indført fleksibel efter-
løn for at gøre det lettere for seni-
orerne at trappe ned, men jeg vil
dog påpege to problemstillinger.
Den ene handler om vores eksport-
chauffører, som bruger den såkald-

te omregningssats til at opgøre,
hvor mange timer de arbejder. Det
betyder, at selv om de har arbejdet
uafbrudt mellem fra 60- til 65-år-
salderen, vil de ikke kunne få hele
efterlønspræmien. Flere af dem vil
komme til at mangle to til tre por-
tioner af efterlønspræmien.

Den anden drejer sig om efterløn-
nerne, som også får en lavere
modregning, hvis de arbejder under
29,6 timer om ugen. Det betyder,
at hvis der er to efterlønnere, som
deler et fuldtidsjob, vil de ikke få
en lavere modregning. Hvis den
ene arbejdede to dage og den an-
den tre dage om ugen, ville de få
en lavere modregning i efterløn-
nen.

To spørgsmål til ministeren
Her på falderebet skal jeg nævne,
at beskæftigelsesministeren skal
svare på to spørgsmål som jeg har
stillet i den mundtlige spørgetid.
De tager udgangspunkt i et andet
aspekt af jobplanen, nemlig ”juste-
ringerne” af dagpengene. De sup-
plerende dagpenge bliver fremover
begrænset til 30 uger, således at
en lang række lavtlønnede vil blive
ramt på pengepungen. Jeg har der-
for nu spurgt ministeren:
”Hvorfor vil regeringen specielt
straffe Nordjylland, kvinderne og fi-
skeindustrien så hårdt med indgre-
bet i de supplerende dagpenge, jf.
at flere af de nordjyske kommuner
topper listen over
deltidsansatte/supplerende dag-
penge med Læsø på 5,4 pct.?” –
og:
”Har det været et specielt ønske
fra regeringens side at ramme ledi-
ge kvinder med indgrebet i de sup-
plerende dagpenge set i lyset af, at
3 ud af 5 ledige medlemmer af
3F’s a-kasse, der rammes, er kvin-
der?”

Svarene vil jeg give jer i næste ud-
gave af Faget
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Dansk Metal
Region Nordjylland

Familie-Træf
Fårup Sommerland
Søndag 22. juni 2008

Program:
Kl. 11.00: »Familien i centrum«

på Metalpladsen.
Tale ved Mette Frederiksen
Socialdemokratiet.

Kl. 11.00: Uddeling af gave på Metalpladsen
(1 stk. pr. familie).

Kl. 11.30
– 16.30: Grill-buffet i Oasen.

DANSK METAL PRIS incl grillbuffet:
Kr. 100,00 - børn 3-12 år incl. 1 vand + 1 is
(normalpris kr. 228,-)
Kr. 125,00 - voksne incl. 1 øl/vand
(normalpris kr. 268,-)

DANSK METAL PRIS uden grillbuffet:
Kr. 60,00 – børn 3-12 år incl. 1 vand + 1 is
(normalpris 187,-)
Kr. 75,00 – voksne incl. 1 øl/vand
(normalpris kr. 187,-)

Børn under 3 år er gratis – men skal tilmeldes!

Billetter købes i din afdeling i perioden 2. maj
til 16. juni 2008

Vel mødt i Fårup Sommerland

DANSK METAL
REGION NORDJYLLAND

NB! Fårup Sommerland har åbent kl. 10.00 –
19.00 denne dag.

Fællestransport
Metal Frederikshavn arrangerer
fællestransport:

Voksne: Kr. 50,00
Børn: Kr. 25,00
Børn under 3 år: Gratis.

Billetter kan købes i afdelingen.

Kl. 09.00: Afgang fra Frederikshavn
Rutebilstation

Kl. 09.10: Afgang fra hovedgaden i
Gærum v. gl. tank samt
vejen v. Brugsen

Kl. 17.00 Afgang fra Fårup Sommerland
Kl. 18.05: Ankomst Gærum
Kl. 18.15: Ankomst Frederikshavn
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Frederikshavn Motor Compagni
- virksomhed i vækst
Ejeren af Frederikshavn
Motor Compagni, Niels
Søgaard drog fra en
stilling som fabrikschef
hos Novo Nordisk
til virksomhedsejer.
Nu beskæftiger han tre
Metal-medlemmer.

-Jeg havde gode år hos Novo
Nordisk som fabrikschef i
Hjørring for flere hundrede an-
satte. Men jeg havde længe
gået med ideen om at starte
mit eget.
-Så blev det muligt at erhverve
Frederikshavn Motor Compag-
ni, og nu er jeg altså her, siger
den nyslåede direktør efter

knapt et år i virksomheden.
-Jeg startede med to ansatte
faglærte metalfolk. Nu er vi
tre, for virksomheden må være
på forkant, når sæsonen star-
ter her i foråret.

Indblæsningsmaskiner
-Vores hovedprodukt er ind-
blæsningsmaskiner lige fra de
største på 25 mm til de min-
dre. Det er maskiner, der f.eks.
anvendes, når der lægges lys-
lederkabler, og her forventer
direktøren, at der bliver et stort
marked de kommende år.
-Frederikshavn Motor Compag-
ni er den eneste virksomhed,
der fremstiller den slags ma-
skiner i Danmark.
-Det har flere fordele for os. Vi
producerer selv, vi er tæt på
kunderne om udvikling, repara-

tion og service. Desuden har vi
agenter i Finland, Sverige og
Danmark. Vores indblæsnings-
maskiner kan tilpasses den en-
kelte kunde. I princippet køber
kunden en basismaskine. Der-
efter kobler man det specialud-
styr på, som er nødvendigt for
at kunden kan udføre sin opga-
ve med at lægge lyslederkabler
optimalt.

Startede med Ford-modeller
-Frederikshavn Motor Compag-
ni startede oprindeligt som en
bilforretning, hvor man handle-
de med Ford-biler. Senere kom
der reparation af entreprenør-
maskiner. Det sidste beskæfti-
ger man sig også med i dag,
og iøvrigt alle former for sme-
dearbejde, siger Niels Søgaard
Hansen.

Smed Niels Henrik Sloth er tidligere skibsbygger og har arbejdet på
Ørskov. I fem år har han været ansat på Frederikshavn Motor Compagni.

Maskinarbejderne
Nexhoredim Grajcevici
og Henrik Løkke er ved
gøre en indblæsnings-
maskine klar.
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-Vi har moderne cnc-styrede
maskiner og kan arbejde med
det meste indenfor smedear-
bejde og spåntagende opgaver,
ligesom vi også producerer hy-
draulik og vandpumper.
-Kort sagt går vi ikke af vejen
for nogen opgave, hvis vi er i
stand til at klare den.

De daglige kunder er kommu-
ner og entreprenører overalt i
Danmark.

Medarbejdere med på råd
-Efter en hektisk start er virk-
somheden nu ved at være ind-
rettet, som direktøren gerne vil
have den.
-Medarbejderne har været ta-
get med på råd hele tiden. Det
er vigtigt at høre medarbejder-
ne, så vi alle er klar over, hvil-
ken vej vi arbejder for at nå vo-
res mål.
-Derfor har vi også alene fag-
lært arbejdskraft som smede
og maskinarbejdere. Vi er nødt
til at sikre os, at vore medar-
bejdere har kompetencerne.

Skulle gerne vokse
Niels Søgaard Hansen mener,
at produktionslokalerne på Tof-
tegaardsvej opfylder kravene til
plads her og nu, men vi vil ger-
ne udvide, og kommer I igen
om et par år, skulle vi gerne
være lidt større og lidt flere
medarbejdere, siger Niels
Søgaard Hansen, der ser opti-
mistisk på fremtiden.
Direktøren er selv værktøjsma-
ger af uddannelse og kender
området godt fra sin tid som

værktøjsmager. -Der er godt
nok kommet meget mere elek-
tronik, men vi har da både dre-
je- og fræsebænk, hvor jeg
selv kan give en hånd med,
hvis det skulle knibe.
-Men ellers er det planlæg-
ning, salg og kontakt med kun-
der og administration, der fyl-
der direktørens hverdag. Der er
meget administration i øjeblik-
ket, men det hænger sikkert
sammen med, at vi er i en op-
startsfase, siger direktøren,
som glæder sig over, at han nu
ejer en virksomhed, hvor han
har fingeren på pulsen næsten
ned i de små detaljer.
-Det kan kan jeg godt li.

Der er en vis forskel fra virksomhe-
dens nuværende produktion af ind-
blæsningsmaskiner til den gang,
hvor man solgte Ford-biler. Niels
Søgaard Hansen havde fundet et
gammel Ford-katalog frem fra
1955. Bilen er en Ford Fairlane.

METAL

Direktør Niels Søgaard
Hansen foran Frederiks-
havn Motor Compagni,
som han overtog i 2007.
Se også hjemmesiden
www.fremco.dk
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3F Nordøst Vendsyssel
de næste fem 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

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.

Hver torsdag i lige uger kl.
15.30 til 16.30 kan 3F-med-
lemmer få foretaget en gra-
tis gennemgang og juridisk
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,
lejebolig, arv, skilsmisse,
dødsfald i nær familie, er-
statningssager og andre ju-
ridiske 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 op-
gave for et medlem, betales
dette efter aftale med advo-
katen.

Bent Christensen

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

Ny tillidsvalgt
i 3F Nordøst Vendsyssel

Steen
Stidsborg
er valgt
som tillids-
repræsen-
tant hos
Entrepre-
nør og

Byggefirmaet Carlo Søren-
sen A/S, Fallavej 2, Sæby.
3F ønsker til lykke med
valget.
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Hvis der kommer konflikt
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.
Se artikel i Faget nr. 1/2008

Efterløns- og
pensionistklubben i
3F Nordøst Vendsyssel

Program for
1. halvår 2008

Torsdag 10. april 2008
kl. 14.00:
En eftermiddag sammen med
Rita Påske. Hun fortæller om
depression og om, hvad fore-
ningen Sind kan gøre.

Torsdag 8. maj 2008
kl. 9.30 Frederikshavn
banegård:
Halvdagstur til Skagen med
rundvisning på Skagen Bryg-
hus kl. 11.00. Derefter har
du tid til at ose i Skagen før
vi drikker kaffe på Sømands-
hjemmet i Skagen kl. 14.30.
Toget afgår fra Skagen kl.
16.18 med forventet hjem-
komst kl. ca. 17.00.
Pris 75 kr. for medlemmer.
Tilmelding senest den 2. maj
til Grethe, tlf. 98 42 95 94
eller Birgit, tlf. 98 42 95 25.

Torsdag 12. juni 2008
kl. 14.00:
Vi får besøg af Troels Han-
sen, en pensioneret falck-
mand, som vil fortælle om sit
arbejde hos Falck.
Sted: Skolegade 8.
Formand: Grethe,
tlf. 9842 9594 /
2445 9572
Næstformand: Kamma,
tlf. 98 42 83 44
Kasserer: Birgit,
tlf. 98 42 95 25

3F Nordøst Vendsyssel arrangerer

Medlemstur til
Skandinavisk Dyrepark
18. maj 2008

Der vil afgå bus fra:
Skagen: Kl. 8.00 fra kontoret, Østre Strandvej 6
Frederikshavn: Kl. 8.45 fra kontoret
Sæby: Kl. 9.00 fra kontoret
Ved tilmelding oplys, hvor I står på bussen

Pris for voksne: Kr. 100 Pris for børn: Kr. 50
Betaling vil ske i bussen.
Der vil blive serveret rundstykker med kaffe, te og juice på
vej derned.
Tilmelding til afdelingen senest mandag 5. maj.
Læs mere om dyreparken på www.skandinaviskdyrepark.dk

Spændende program
fra 3Fs miljøudvalg
Miljøudvalget arrangerer kon-
ference lørdag 5. april på Oti-
con, Tilstedvej 73, Tilsted,
Thisted.
Velkomst ved Morten Leander Ny-
mann, 3F Midtfjord. Oplæg ved
Lotte Rømer. Miljøpolitisk beret-
ning, Ole Bech, 3F Mariager Fjord
og valg af to sikkerhedsrepræsen-
tanter til regionen. Der er naturlig-
vis også både morgenkaffe og fro-
kost samt rundvisning på Oticon.
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Der er bud mange steder fra. Her skal palmer til fo-
rårsudstilling i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Klar til sæsonen.

Frederikshavn skal se
præsentabel ud, også når
det gælder planter og
blomster. I væksthuset ar-
bejder 3Ferne på højtryk
for at være klar til sæso-
nen.

Det er noget helt unikt, Frede-
rikshavn Kommune her har
stablet på benene. Væksthuset
i Kilden. 4.200 kvm. drivhus,
heraf 800 kvm. palmehus med
otte meter til loftet og 1.200
kvm. drivhus uden varme til
kummer, der plantes til om fo-
råret, fortæller gartner Morten
Thomsen.
-Sæsonen starter, når vi får
småplanter hjem i februar. Det
kan f.eks. være pelagonier. 14

dage inde i februar sår vi fo-
rårsblomster, palmer og aga-
ver. I uge 14 får vi småplanter
hjem fra diverse leverandører i
både Danmark og udlandet. Så
fyldes jord i potter fra potte-
maskinen, det sparer tid.

50.000 planter
-Det er nødvendigt, siger Mor-
ten Thomsen, for vi producerer
40.000 til 50.000 planter om
året i 120 forskellige slags.
-Det skal være specielle plan-
ter, så vi forsøger at producere
planter, der blomstrer fra maj
og til frosten sætter ind, så by-
ens borgere har glæde af dem i
lang tid. Vi producerer eksem-
pelvis også Katteurt, en flerårig
plante, som er i vores rundkør-
sler.

-Der er også lidt socialt islæt,
fortæller Morten Thomsen.
F.eks er vi med i projektet »Lad
livet blomstre«, hvor folk fra
ældrecentre kommer og be-
søger os og potter lidt planter
til eget brug. De er meget be-
gejstrede for besøgene og får
nogle hyggelige timer hos os.
De har deres eget lille hjørne
ved plantebordene, hvor de
kan boltre sig.

Ud i det fri
Når vores mange planter skal
ud i de fri, får vi ekstra hjælp
og bruger både traktorer og
lastbiler. 350 kummer skal til-
plantes og senere vandes, når
de er på plads.
Vi udlejer også planter til for-
skellige virksomheder til place-

Væksthuset gør Frederiksha
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Afdelingsleder Just Jensen er tilfreds med palmerne.
De skal også have vand. Det sørger Hanne Thomsen
for.

Blomsterspecialisterne parate til en ny sæson. Fra
venstre Morten Thomsen, Svend Erik Christensen og
Hanne Thomsen.

ring udenfor, og så har vi jo vo-
res berømte palmestrand.

Palmestranden
Vi får en snak med afdelingsle-
der i Park og Vejforsyningen Ju-
st Jensen, der siger:
-Vi forsøger at forskønne byen,
og ikke alene Frederikshavn,
men alle byer af en vis størrel-
se i kommunen. Vi fik ideen til
palmestranden under et besøg
på en planteskole i Århus, hvor
de havde fået et par palmer
hjem fra Italien.
Senere udviklede ideen sig, og
vi endte med en palmestrand
på 90 palmer ved stranden i
Nordbyen. Vi skulle selvfølge-
lig først have solgt ideen til po-
litikerne. Det gjorde med en
opstilling af to palmer og lidt

underholdning af Susi og Leo,
og politikerne købte ideen, og
den har jo givet Frederikshavn
meget positiv omtale.

Frederikshavn er unik
Gartner Morten Thomsen for-
tæller også, at udover Frederi-
cia og København, så kender
han ingen kommuner i landet,
hvor man har et væksthus i
den størrelsesorden, som
tilfældet er i Frederikshavn.
-Hvis vi skulle købe frø og
planter til 120 forskellige plan-
ter, så var det ikke realistisk at
gøre byerne i kommunen så
flotte, og så er vi samtidig gift-
frie.
-Folk passer meget bedre på
en by, hvor der flot og rent,
end når alt bare får lov at fly-

de. Det er sådan en selvfor-
stærkende effekt, at når der er
pænt, så er man lidt mindre
tilbøjelig til lige at smide et
stykke papir eller en flaske. Vi
prøver at gøre vores til, at by-
en ser indbydende og venlig
ud.Faget kommer i næste
nummer med en reportage
omkring kommunens udsmyk-
ning. Nu har vi i hvert fald set
forberedelserne, og de er store.
Faglig sekretær Bent H. Peder-
sen, 3F Nordøst Vendsyssel
glæder sig over, at de dygtige
3Fere samtidig har velordnede
forhold i det kommunale
væksthus.
Her er ordnede forhold, og det
er en virksomhed, der også
påtager sig et socialt ansvar
omkring ansættelser.

avn Kommune kønnere
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Hjælp os!
Da vi gerne vil have ajourført vort kartotek (EDB) bedes du udfylde nedenstående kupon,
og returnere den til 3F Nordøst Vendsyssel, Skippergade 24, 9900 Frederikshavn – 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.:

Tlumacz Polski
W 3f Polnocnowschodni Vendsyssel

Teresa Gyldenberg bedzie urzedowala w biurze 3f Polnocn-
ovschodni Vendsyssel, Skippergade 24, Frederikshavn

W 2. (druga) srode kazdego miesiaca
Pierwszy raz 10 pazdziernika 2007 roku
W godz. 14.00-16.00
Teresa ma nr. telefonu 25 47 21 92
Mail: teresa.gyldenberg@ batkartellet.dk

Polsk tolk
i 3F Nordøst Vendsyssel

Teresa Gyldenberg får fast kontortid hos
3F Nordøst Vendyssel, Skippergade 24,
Frederikshavn

2. onsdag i hver måned
kl. 14.00-16-00.

Urafstemning
om ny
formand

Sidste afleveringsfrist
for aflevering af
stemmesedler i for-
bindelse med uraf-
stemning om valg af
ny formand i 3F Nor-
døst Vendyssel er
8. april kl. 16.00.

Stemmesedlerne skal
afleveres eller sendes i
svarkuverten til
Skippergade 24,
9900 Frederikshavn.



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

Jubilarer i
FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen
i marts og april 2008

25 års jubilarer

1. marts 2008

i Frederikshavn Kommune
Syghjælper
Connie M. Christensen
Frederikshavn

21. marts

Læsø Kommune
Hjemmehjælper Helle Susanne
Olsen
Døgnplejen Læsø

25. april 2008

Social-og sundhedshjælper
Heidi Henriette Hansen
Område Bangsbo
Frederikshavn

FOA - Fag og Arbejde
Frederikshvn
ønsker tillykke

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Marts 2008 15

Gratis
advokatordning
i FOA Frederikshavn
Den første torsdag i måneden i ulige uger
kl. 15.30 – 16.30 kan FOAs medlemmer få fo-
retaget en gratis gennemgang og juridisk vurde-
ring af sager.

Advokat Ole Kildeby har træffetid i afdelingen, Constan-
tiavej 35, Frederikshavn.
I samme tidsrum kan Advokaten træffes på
afdelingens telefonnummer 46 97 11 70.
Rådgivningen kan være forhold om ejendomshandel, le-
jebolig, arv, skilsmisse, dødsfald i nær familie, erstat-
ningssager, og andre juridiske forhold.
Det gratis tilbud omfatter rådgivning på afdelingens kon-
tor.
Hvis der rejses en sag, eller det aftales, at advokaten
skal udføre en opgave for et medlem, betales dette ef-
ter aftale med advokaten.

Mona Pedersen
Formand
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Faget har talt med to FOA-
fællestillidsrepræsentan-
ter. Begge er pædagog-
medhjælpere indenfor
daginstitutionsområdet og
SFO-området.Det blev til
en snak om medlemsskab
af en ny fagforening og ar-
bejdet som fællestillids-
repræsentanter.

Birgitte Lynge Martensen er
FTR indenfor skoleområdet,
SFO-ordningerne og frikøbt i
10 timer om ugen for cirka 50
medlemmer.
Hanne Fristrup er FTR indenfor
daginstitutionsområdet og
dækker cirka 200 medlemmer
og er frikøbt 20 timer om
ugen.

Opstartsfase
Birgitte: -Vi er i en opstartsfa-
se, og nu skal medlemmerne
finde ud af, hvordan de skal
bruge os. Jeg blev valgt for et
år siden, og Hanne valgt for et
halvt år siden.
-Nu skal vi finde vores egne
ben. Der skal laves en ny afta-
le for vores vilkår.

Det bliver godt
Hanne og Birgitte tror, det bli-
ver godt. Intentionerne er der
fra FOA. Men det er klart, at
når man kommer fra PMF,
hvor vi var én faggruppe, til
FOA hvor der er mange fag-
grupper, så vil det være ander-
ledes. Vi har haft bestyrelses-
konference i FOA for kort tid
siden, og vi synes, at vi blev

godt modtaget. Vi skal gøre
tingene sammen.
Hanne sidder både i afdelings-
bestyrelsen og bestyrelsen i
Pædagogisk Sektor, mens Bir-
gitte er suppleant begge ste-
der.

Tid til at vænne sig
Medlemsskabet af FOA er sket
sådan lidt gradvist, så vi har
haft lidt tid til at vænne os til
tanken. Vi har igennem længe-
re periode haft vores gang i hu-
set. Men der mangler nok lidt
tilhørsforhold for vores med-
lemmer ude på institutionerne.
Vi havde en god og tæt dialog
med medlemmerne i PMF. Og
det er nok knapt så meget nu.
-Det er så det, vi skal arbejde
med som fællestillidsrepræs-
entanter, at få genskabt den
nære kontakt til medlemmerne
på institutionerne. Vi er under
20 tillidsrepræsentanter til at
dække omkring 60 institutio-
ner, så vores netværk er lidt
løst i kanten. Endnu.
Vi skal være fem pædagog-
medhjælpere for at kunne væl-
ge en tillidsrepræsentant, og
det kan være et problem, for vi
er sjældent så mange på de
små institutioner, og der er
heller ikke mange kontaktper-
soner.

Det arbejder vi med
Vi vil holde medlemsmøder.
Det første er foretaget. Vi har
fået vores forhåndsaftale på
plads, og så er der jo overens-
komstsituationen. Her vil vi
forsøge at lave et godt benar-
bejde.
Vi arbejder også med lønind-

To pædagogmedhjælpere
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To pædagogmedhjælpere som fællestillidsrepræsentanter.
Fra venstre Birgitte Lynge Martensen og Hanne Fristrup.

placering og lokalløn. Det giver
os også mulighed for at besøge
vore kolleger.
Hanne har været på instituti-
onsbesøg i november, hvor fle-
re institutioner blev besøgt, og
vi blev godt modtaget. Det var
under FOAs arbejdspladskam-
pagner, der kørte i efteråret.

Kolleger må gerne ringe
Ellers må kollegerne gerne rin-
ge til os: Birgitte 29673938
og Hanne 51537850.
Vi har ingen faste kontortider
endnu. Så snart vi har det, så
vil der komme information ud
til institutionerne, så vi får syn-
ligheden af vores arbejde frem.
Med de få timer, vi har til
rådighed for fagligt arbejde, vil
der nok ikke blive faste kontor-
tider for medlemmerne, men vi
har talt om en fælles dag for
os i Ravnshøj, hvor medlem-
merne også er velkomne til at
besøge os, men det ligger lidt
ud i fremtiden.

På orlov
Hanne har fået orlov fra sin
tidligere stilling og arbejder nu
i Ravnshøj.
-Her vil jeg få kontorfaciliteter,
og det er meningen, at Birgitte
og jeg kan få nogle fællesfacili-
teter, så medlemmerne også
kan komme og besøge os.
Jeg er blevet godt modtaget i
Ravnshøj. De gode intentioner
er til stede.

Udviklingssamtaler
Alle FOA-TR og altså også os,
er blevet indkaldt til udviklings-
samtaler. Alle skal være med

til at bære fællesskabet frem,
og det kræver kompetencer og
uddannelse. Så nu bliver der
åbnet op for kurser. Der er nok
lidt mere kraft i en stor organi-
sation. Tidligere var vi vant til
at tænke PMF og kun PMF, nu
er der lidt flere aspekter, der
skal tages hensyn til, når der
træffes beslutninger.
Hanne har været pædagog-
medhjælper siden 1986. I 20
år ansat i vuggestuen Storkere-
den i Frederikshavn, hvor hun
også var TR. Cirka to år i Spi-
ren i Frederikshavn indtil 1. fe-
bruar, hvor skiftet til børneha-
ven Troldehøj i Ravnshøj fandt
sted. Tidligere medlem af PMF
Vendsyssels bestyrelse.
Birgitte startede som pæda-
gog-medhjælper i 1998. Tog
PGU (Pædagogisk Grund Ud-
dannelse) i 2000, hvorefter
hun startede på Dybvad skole,
hvor hun også er nu.

Fra den gang og til nu
- Der er meget mere fokus på
sund mad og så kravene fra fo-
rældrene. Der er forskellen, fra
da vi startede, siger de to
pædagogmedhjælpere. Vi er
nødt til at have en meget
større faglighed end tidligere,
siger Hanne om sit område.
-Og her er der sket et skred i,
at alle skal behandles meget
mere individuelt, mener begge.

med på de nye tider
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Husk at meddele
ændringer til FOA
I FOA Frederikshavn har vi ambitioner
om at vores medlemmers kartotek skal
være så præcist som muligt. Derfor vil
vi gerne have besked, hvis der sker æn-
dring i navn, adresse eller i din ansæt-
telse.

Ændring af navn eller adresse har betydning i
forhold til udsendelse af diverse breve og ma-
terialer. Især i den kommende tid når forbun-
det skal udsende uafstemning materiale til al-
le medlemmer på den nye overenskomst. Der-
for er det meget vigtigt, at du står registeret
med den rigtige fagtitel, sådan at du kan blive
placeret under den rigtige sektor.

Du kan telefonere, maile eller bruge denne
snip. Du skal blot meddele eller aflevere
snippen i

FOA Frederikshavn, Constantiavej 35, 9900
Frederikshavn.

Tlf: 46971170 - E-mail: Faglig afdeling:
frederikshavn@foa.dk

Cpr-nr.

Navn:

Adresse:

By:

Stillingsbetegnelse:

Telefon:

Evt. E-mail:

Tidligere ansættelsessted:

Nyt ansættelsessted:

FOA –Seniorernes
aktiviteter
1. halvår 2008

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
FOAs afdelingsformand Mona Pe-
dersen
kommer og fortæller om, hvordan
ser det ud med
afdelingen og Senior-klubben efter
2008.
Sidste tilmelding 7. maj 2008

JUNI MÅNED
Sommerudflugt 26. juni
Vi kører til Himmerland over Nibe,
Løgstør og Hvalpsund.
Besøg i Rosenparken og Cykelmu-
sæet.
Inkl. entre til begge seværdigheder.
Vi slutter turen på Simested kro
med 2 retter mad
ekskl. drikkevarer.
Hjemme ca. kl. 21

Afgang fra Abildgård Kirke kl.
8,30,
FOA kl. 8,35
L. P. Houmøllers Vej kl. 8,45
Shell i Sæby kl. 9.00

Pris pr. person 150,00 kr. Betaling
ved tilmelding senest 18. juni
2008. Max 50 personer

Til Ingrid Hansen
Tlf. 98401639

Bodil Hansen
Tlf. 98424351
God ferie
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Med
i Cirkus
Dannebrog
FOA har igen i år købt en fo-
restilling i Cirkus Dannebrog
til medlemmer med familie.

Forestillingen er først i juli 2008.
Se nærmere i næste nummer af
Faget eller hold øje med opslags-
tavlen på din arbejdsplads.

Udviklingssamtaler med TR
FOA Frederikshavn afholder li-
ge for tiden udviklingssamtaler
med alle afdelingens tillidsre-
præsentanter med henblik på
at få lavet en kontrakt med de
enkelte vedr. deres fremtidige
arbejdsopgaver som tillidsre-
præsentant og relevante ud-
dannelsesplaner.
Baggrunden for dette udsprin-
ger af en beslutning i FOAs ho-
vedbestyrelse om at give til-
lidsrepræsentanterne i FOA
fem løfter – i daglig tale TR-
løfterne.

Karen L. Hechmann

Her er, hvad
FOA lover
omkring
TR-løfterne
1. En aftale om dine ar-
bejdsopgaver som TR

2. Information og mulig-
hed for dialog

3. En plan for uddannelse
og udvikling

4. Relevant uddannelse –
efter dine behov

5. En aftale om TR-vilkår

Samtalerne bliver afholdt
i faggrupper sammen
med sektorformanden og
afdelingsnæstformanden.
FOA siger tak for nogle
gode og inspirerende
samtaler.Det har været travle dage for afde-

lingen. Her er det
Karen Hechmann.

Nye tillidsvalgte
i FOA Frederikshavn
Tillidsrepræsentant
på Læsø Ældrecenter
Mads Thuesen

Tillidsrepræsentant
i Ældreområdet Skagen
Marianne Torp

Tillidsrepræsentant
i Ældreområdet Skagen
Ruth Frøstrup
Tillidsrepræsentant
Hørby Børnehus
Jutta L. Jensen

Sikkerhedsrepræsentant
Thorshøj Børnehave
Birthe Buchhave Jensen

Sikkerhedsrepræsentant
Læsø Færgen
Benny Faurholt

Ophørte tillidsvalgte
Tillidsrepræsentant
Ravnshøj SFO
Kim Simoni Nielsen

Tillidsrepræsentant
Strandby Børnehave
Inge Jacobsen

Tillidsrepræsentant
Ældreområdet Skagen
Maria S. Christensen

Tillidsrepræsentant
Sæby Ældrecenter
Margrethe Falden

Tillidsrepræsentant
Sygehus Vendsyssel
Lone Mikkelsen

Tillidsrepræsentant
Læsø Ældrecenter
Dinnie Seidelin

Sikkerhedsrepræsentant
Læsø Færgen
Bent Christensen

FOA takker for indsatsen
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Hvis konflikten kommer på
FOA og arbejdsgiverorgani-
sationerne (KL og Danske
Regioner) har indgået en
hovedaftale, der kort sagt
er en slags grundlov for
forholdet mellem organisa-
tionerne. I hovedaftalen er
der ret til at iværksætte en
konflikt i forbindelse
med fornyelsen af
eksisterende overens-
komster og for at op-
nå en ny overens-
komst.

Konfliktretten gælder både
for arbejdsgiver og løn-
modtagerparten. FOA kan
derfor strejke for at opnå et re-
sultat, og en arbejdsgiver kan
lave en »lockout« – altså sende
medarbejderne hjem – for at
sætte magt bag sit krav.
I skrivende stund tegner alt på
konflikt, og helt konkret har
FOA udsendt konfliktvarsel for
følgende områder i FOA Frede-
rikshavns dækningsområde:

Skagen
Ankermedet Plejehjem.
Ca. 50-60 FOA medlemmer
berøres.

Frederikshavn
Område Bangsbo, ude/inde
grupperne samt Leve Bo.
Ca. 100-120 FOA medlem-
mer berøres.
Sygehus Vendsyssel, Barfreds-
vej i Frederikshavn.
Ca. 150 medlemmer. Bemærk
at anæstesien og ortopædien
hører til Aalborg Sygehus, og
ikke er omfattet af det udsend-
te konfliktvarsel.

Sæby
Sæby Ældrecenter, både ude
og inde grupperne. Ca. 130-
140 FOA medlemmer berøres.

Børneområdet
rammes også……

Udover de nævnte
områder på SOSU-
området, er der var-
slet konflikt for
samtlige dagplejere i
hele Frederikshavn
kommune. Ca. 280
FOA medlemmer
berøres.

Størst muligt pres
De områder, der er
valgt ud, er områ-
der hvor vi er sikre

på, at det giver både
effekt og opmærksomhed. Der-
ved lægger vi det størst mulige
pres på arbejdsgiverne. For de
arbejdspladser, der ikke er i
strejke, er det vigtigt at bakke
op om de kolleger, der er ude i
konflikt. Det kan gøres ved alt
lige fra læserbreve og støtteer-
klæringer til deltagelse i arran-
gementer og demonstrationer
til støtte for strejken.

Husk at det er en kon-
flikt for FOAs samlede
krav og ikke kun for de,
der er i strejke.

Forligsinstitutionen,
mægling og udskydelse
af konflikt
Forligsinstitutionen er en stats-
lig institution, der har som op-
gave at mægle mellem parter-
ne for at forhindre konflikter.
Forligsmanden har ret til at ud-
skyde varslede konflikter i op
til 2 x 14 dage. Konflikten kan

træde i kraft på 5. dagen efter
udløbet af udsættelsen eller 5.
dagen efter mæglingsforsøget
er opgivet.

Værd at vide om
»ofte stillede spørgsmål«

Blokade
■ Samtidig med strejkevar-
slet, varsles blokade af de stil-
linger og institutioner der er
omfattet af strejken. Det bety-
der at intet FOA- medlem må
søge eller begynde at arbejde
på området. Der må heller ikke
anvises folk fra jobcentrene.

Elever
■ Elever og praktikanter er ik-
ke omfattet af konflikten. Ele-
ver og praktikanter må ikke ud-
føre andet arbejde, end det de
normalt laver i forbindelse med
deres uddannelse. De må ikke
sættes til at udføre strejkeramt
arbejde.

Ferie
■ Ferie, der er påbegyndt se-
nest samtidig med konfliktens
start, skal afholdes som plan-
lagt, uanset konflikten. Der ud-
betales 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 opstået i forbindel-
se med at ferien suspenderes.

■ Ikke planlagt ferie kan ikke
påbegyndes under konflikten.

Nødberedskab
■ På visse områder oprethol-
des et nødberedskab efter af-
tale mellem FOA og arbejdsgi-
verne.
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å FOA-området
Nødberedskabet dækker arbej-
de, der er livsvigtigt, uopsætte-
ligt / påkrævet for at undgå
helbreds- og/eller varigt førlig-
hedstruende følger samt arbej-
de med bevarelse af store vær-
dier.
Det er vigtigt, at nødberedska-
bet holdes på så lavt et niveau,
at det kun er akutte og helt
nødvendige opgaver der ud-
føres, for ikke at mindske ef-
fekten af strejken.

Tillidsrepræsentanter
■ Alle tillidsvalgte (TR, SR,
MED) deltager i konflikten på
deres område.
Som tillidsvalgt har du særlige
opgaver som aftales med din
afdeling.

Konfliktkontingent
■ FOA´s hovedbestyrelse har
mulighed for at beslutte at op-
kræve et særligt konfliktkontin-
gent til dækning af udgifterne
til konflikten. Det skal under-
streges, at der ikke er truffet
en sådan beslutning. Beslut-
ningen kan blive aktuel, hvis
konflikten f.eks. bliver langva-
rig eller omfattende. F.eks.
hvis arbejdsgiverne vælger at
iværksætte en lockout.

Konfliktomfang
■ Konfliktvarslet omfatter ale-
ne medlemmer af FOA, og ale-
ne de områder der er angivet i
varslet. Arbejdsgiveren vil dog
ikke kunne få oplyst, hvem der
er medlem af FOA.

Konfliktstøtte
■ Under konflikten vil de strej-
kende få konfliktstøtte fra FOA
svarende til deres sædvanlige
løn.

Lockout
■ Er arbejdsgiverens modstyk-

ke til en strejke. Det betyder,
at arbejdsgiveren nægter at
modtage arbejdsydelsen.
Altså har lukket sin
virksomhed for de, der er om-
fattet af varslet.
Hvis der varsles lockout vil
FOA´s hovedbestyrelse tage
stilling til størrelsen af konflik-
tunderstøttelsen og evt. kon-
fliktkontingent.

Løn
■ Når du er i strejke eller er
lockoutet, modtager du ikke
løn.

I stedet modtager du konflikt-
støtte fra FOA.

Sygdom
■ Sygemeldte medlemmer er
også omfattet af konflikten og
vil få konfliktstøtte.
Bliver du syg under konflikten,
skal du kun meddele det til ar-
bejdsgiveren, hvis du indgår i
nødberedskabet.
Sygdom skal i stedet meddeles
til afdelingen.
Når konflikten afblæses, skal
alle genoptage arbejdet. Er du
syg på det tidspunkt, skal det
straks meddeles til arbejdsgi-
veren.

Øvrige forhold
■ Dette er langtfra en udtøm-
mende liste.

Du kan finde mange oplysnin-
ger på den LOKALE hjemmesi-
de www.foa.dk/frederikshavn -
siden opdateres løbende.

FOAs Hjemmeside opdateres
løbende med det sidste nye
omkring konflikten i forhold
til overenskomstfornyelsen på

www.foa.dk/frederikshavn

FOA
Frederikshavn
afholder
tre medlems-
møder vedr.
overenskomsten
2008 for alle
medlemmer af
FOA

Arrangementsnr: 211

Skagen
Skagenshallen
1. april 2008
kl. 19 - 21

Arrangementsnr: 212

Sæby
Sæbygårdskolen
2. april 2008
kl. 19 - 21

Arrangementsnr: 213

Frederikshavn
Sydbycentret, 3. april
2008
kl. 19 - 21.

Der vil blive serveret
kaffe/the og kage.

Tilmelding senest mandag
d. 31. marts 2008 til afde-
lingen på telefon
4697 1170 eller E-mail:
frederikshavn@foa.dk
Husk at oplyse arrange-
mentsnummeret.
Du kan også sende en SMS
til nummer 6130 2324.
Skriv: ”arrangementsnum-
mer + fornavn+ efternavn
og evt. antal personer du
ønsker at tilmelde”.

Venlig hilsen
FOA Frederikshavn
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Tema: Efterud

Betingelsen for
at kunne få VEU, er
� at du er fyldt 20 år
� at uddannelsesstedet vil op-
tage dig

� at uddannelsesstedet er
godkendt til at afholde det
kursus, du ønsker at følge

� at du mister arbejdstimer
og har indgået en aftale
med din arbejdsgiver

Betingelser,
hvis du er ledig, er
� at du ikke har haft 9 måne-
ders ledighed

� at du ikke har brugt din ret
til 6 ugers selvvalgt uddan-
nelse

Hvordan?
� du skal først søge om ad-
gang til den uddannelse el-
ler det kursus, du ønsker at
følge. Adgangsskemaet får
du på uddannelsesstedet

� adgangsskemaet skal afle-
veres til uddannelsesstedet

inden kurset starter
� Desuden skal du have et
ansøgningsskema for at få
udbetalt VEU-godtgørelse.
Ansøgningsskemaet får du
på uddannelsesstedet.

� Ansøgningsskemaet skal
udfyldes og sendes til A-
kassen.

Hvor meget i
VEU-godtgørelse?
� i 2008 kan du maximalt få
3.515,- kr. pr. uge for 37
timer (heltidsundervisning)

� godtgørelsen nedsættes i
forhold til antal undervis-
ningstimer

� du kan kun få VEU-godt-
gørelse, hvis du har reelt
tab af indtægt eller ar-
bejdsmulighed

� der kan kun udbetales VEU-
godtgørelse for den tid, du
har fulgt undervisningen

� hvis du modtager din almin-
delige løn under uddannel-
sen, kan din arbejdsgiver

modtage VEU-godtgørelsen
som refusion

� det er A-kassen, der udbe-
taler VEU-godtgørelse/refu-
sion

Hvor længe?
� ingen begrænsninger, dog
kan 20-24 årige højest få
30 ugers VEU-godtgørelse.
Eventuelle perioder med
SVU fratrækkes de 30 uger

Ledige
� hvis du er ledig og er i 1.
ledighedsperiode, vil du
kunne få VEU eller SVU-
godtgørelse i 6 uger

Specielt for ledige
Husk, at du som ledig har ret
til 6 ugers selvvalgt efterud-
dannelse (AMU-kurser) inden-
for det første ledighedsår.
PS! Skal være afviklet senest
den 39. ledighedsuge.

Brug din ret - det øger
dine muligheder

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTØTTE
Hvis du vil i gang med at efter- eller videreuddanne dig, har du måske muligheden
for økonomisk støtte på dagpengeniveau under uddannelsen. Efter- og videreud-
dannelse er delt op i to ordninger:
VEU står for »Voksen og efteruddannelse« og SVU står for »Statens voksenud-
dannelsestøtte«. VEU: Er målrettet til voksne, som er faguddannede eller korttids-
uddannede, og som ønsker at efter- elIer videreuddanne sig. Nogle af de kurser,
der oftest gives VEU-godtgørelse til, er AMU-kurser, PC-kurser eller fagrettede
kurser indenfor de forskellige brancheområder.
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

ddannelse

Betingelsen for at få SVU:
� at du er fyldt 25 år, dog
kan 20-24 årige få SVU til
forberedende voksenunder-
visning

� at du er optaget på uddan-
nelsen

� at du har indgået en aftale
med din arbejdsgiver

Hvordan:
Ansøgningsskema til SVU kan
du få i A-kassen, det nærme-
ste ivu-center eller hent det på
SU-styrelsens hjemmeside
www.svu.dk

Hvor meget i SVU?
� I 2008 kan du maximalt få
3.515,- kr. pr. uge for 37
timer (heltidsundervisning),
hvis din beskæftigelsesgrad
også er på 37 timer. Hvis
du er ansat på mindre end
37 timer, vil du få SVU
svarende til din beskæfti-
gelsesgrad.

Hvor længe?
� hvis du søger SVU til ud-
dannelser på folkeskole el-
ler gymnasialt niveau, kan

du maximalt få 80 uger,
dog skal tidligere perioder
inden for de sidste 5 år
med VUS eller uddannel-
sesorlov fratrækkes de 80
uger.

� hvis du søger SVU til vide-
regående uddannelser ud-
budt efter Lov om åben ud-
dannelse, kan du få SVU i
mindst 1 uge (37 timer) og
højest i 52 uger, dog skal
tidligere perioder inden for
de sidste 5 år med uddan-
nelsesorlov fra-trækkes de
52 uger.

Hvis du vil vide mere
eller er du i tvivl om den ud-
dannelse eller det kursus, du
ønsker, vil kunne give SVU el-
ler VEU, vil du som oftest kun-
ne få svarene på uddannelses-
stederne. Hvis du har proble-
mer med udfyldelsen af
ansøgningsskemaerne så kon-
takt A-kassen. På Internettet
kan du ogsa finde svar pa dine
spørgsmål. Du vil kunne finde
alt om offentlige uddannelser
på www.vidar.dk

SVU
Det er muligt at få SVU til videregående uddannel-
ser udbudt som åben uddannelse. Uddannelsen skal
være omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.
SVU gives også til uddannelser på folkeskole- og
gymnasialt niveau herunder til enkeltfag.

OBS!
Besked om
ferie kan gives
på »Min side«
www.jobnet.dk



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. Du bør altid aftale en tid med
Kirsten på telefon 9842 5543, 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 Psykologcentret, 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.

Bliver du forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, be-
des du melde afbud, når du bliver klar over det, eller senest da-
gen før. Det kan være med til at nedbringe ventetiden.

1. maj
arrangementer

I Skagen afholdes der 1.
maj morgenmøde i
Dansk Metals mødeloka-
le på Mosegårdsvej.
Arrangør: LO og Social-
demokraterne

I Sæby afholdes der 1.
maj formiddagsmøde i
Dansk Metals mødeloka-
le på Sæbygårdvej.
Arrangør: LO og Social-
demokraterne

I Frederikshavn afholdes
1. maj på Knivholt kl
13.00 – kl 17.00 med
aktiviteter for hele fami-
lien – store som små.

Der vil være såvel faglig
som politiske talere blan-
det med underholdning
og aktiviteter for børn.

Talerne skal svare på
spørgsmål, og der vil
være mulighed for et
kort ”hulemøde” med
den enkelte taler.

Der vil være meget for-
skelligt til mund, øre og
øje og konkurrence mel-
lem hold fra de forskelli-
ge fag.

Arrangør: LO organisati-
onerne, FTF, AOF, Soci-
aldemokraterne, SF og
Enhedslisten

Der bliver omdelt opslag
til arbejdspladserne via
fagforeningerne. Læs
mere på www.lo-frede-
rikshavn.dk



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Marts 2008 25

LO

LO Frederikshavns
medlemmer
Dansk Metal Sæby
TIB Nordjylland
FOA Frederikshavn
Dansk Metal Skagen
Malernes Fagforening
SL Nordjylland
3F RBF Nordjylland
3F Nordøstvendsyssel
Dansk El-forbund Nordjylland
Dansk Metal Frederikshavn
NNF Nord Øst
HK Vendsyssel
Dansk Metal Teleafdeling 8
Teknisk Landsforbund
Nordjylland
3F Murerne Nordjylland
Blik og Rør Nordjylland

LO Frederikshavns
bestyrelse
Cai Møller, LO
formand
Brian Pedersen, Metal Sæby
næstformand
Henning Mikkelsen, TIB
kasserer
Mona Pedersen, FOA
forretningsudvalgsmedlem
John Knudsen, Metal Skagen
forretningsudvalgsmedlem
Henning Olesen, Malerne
Anne Marie Frederiksen, SL
Helle – Anna Libak, 3F RBF
Bent Christensen, 3F
Per Eggert, El-forbundet
Jørn Larsen, Metal Frederikshavn
Kent Jensen, NNF
Claus H. Nedermark, HK

Tilknyttet kontoret:
Annette W. Jensen, (administrativ-
medarbejder 10 timer/ugen)
Kirsten Blicher, (socialrådgiver 22
timer/ugen)
Kia Klostergaard, (LBR konsulent
ansat af LOérne i Brønderslev,
Hjørring og Frederikshavn)
Cai Møller, (formand 20
timer/ugen)

LO Frederikshavns medlemmer af Lokal Beskæfti-
gelses Råd (LBR) Frederikshavn
Mona Pedersen (FOA)
Jørgen Helledie (3F)
Inger Jensen (HK)
Cai Møller (LO)

Suppleanter:
John Andersen (TIB)
Søren Larsen (Dansk Metal)
Henning Olesen (Malerne)
Jens Kristian Andersen (Dansk El-forbund)

Skolekontakt:
Keld Pedersen (Dansk Metal)
John Olesen (Dansk Metal)
Heidi Brauteseth (Dansk EL-forbund)
Susanne W. Eliasen (HK)

Byudvalg Sæby:
Hans Christiansen (Dansk Metal)
Preben Sørensen (NNF)
Svend K. Jørgensen (Dansk Metal)
Kent Jensen (NNF)
Jens Chr. Jensen (3F)
Jane Sørensen (FOA)
Susanne Larsen (3F)

Byudvalg Skagen:
Helle Jensen (FOA)
Per S. Nielsen (Dansk El-forbund)
Allan Nielsen (FOA)
Finn Jenne (3F)
Mikkel Sørensen (Dansk Metal)
Morten Dahlberg (3F)

Byudvalg Frederikshavn:
Karen Linda Hechmann (FOA)
Lene Lund (3F)
Jeanette Christensen (FOA)
Finn Dietz (3F)
Pia Hørlück (FOA)

A-kasse udvalg:
Anker Jørgensen (NNF)
Inger R. Jensen (HK)
Jørgen Helledie (3F)
Søren Larsen (Dansk Metal Frederikshavn)
Solvejg Pedersen (FOA)
John Knudsen (Dansk Metal Skagen)
Claus Madsen (Dansk El-forbund)
Ole Mølborg (TIB)
Henning Jensen (Malerne)
Kia Klostergaard (LO)

Udvalg vedr. fremmed arbejdskraft:
TIB, Dansk Metal Frederikshavn, Malerne, Dansk El-forbund, 3F,
Dansk Metal Skagen, LO, Politiet og Skat

Oversigt over medlemmer, bestyrelse
og udvalgsmedlemmer i LO Frederikshavn

RYK ud GEM



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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Generalforsamling i Social-
demokratiet Frederikshavn

Formand Helle Pedersen ind-
ledte beretningen med at for-
tælle om kommunalreformens
følgevirkninger i Frederikshavn
Kommune. Det betød ned-
læggelse af den gamle kreds
og oprettelse af en ny. Des-
værre måtte vores formand Per
Thrysøe forlade os af arbejds-
mæssige årsager. Helle Peder-
sen blev konstitueret som for-
mand og Leo Svendsen konsti-
tueret som næstformand.
Formanden kom ind på folke-
tingsvalget, der gav yderligere
respekt omkring Bjarne Laust-
sens person og gav ham et flot
valg. Desværre endte folke-
tingsvalget katastrofalt for par-
tiet på landsplan. Vi var kun to
kredse, der bevarede status
qua med Frederikshavn som
den ene.
Men vi sover med støvlerne på
i bestyrelsen.
Formanden takkede for den
store støtte under valgkampen,
også alle dem, der bidrog med
frivillig arbejdskraft for at få et
godt valg for partiet og Bjarne
Laustsen.
Hvorfor gik det så ikke bedre?
Mange mente, at vi ikke tyde-
ligt nok har formuleret en ind-
vandrerpolitik.
Formanden fandt, at vore fol-
kevalgte politikere i byråd, re-
gion og folketing gør et godt og
grundigt arbejde, og altid med
fokus på Frederikshavn og Nor-
djylland.

Fremtiden
Den nuværende bestyrelse
mener, at der skal øget fokus
på at:
Arbejde videre med bestyrel-
seskonferencens udviklingsmål
Få medlemmernes interesse-

Åbent Gruppemøde
Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe i Frederiks-
havn Kommune, afholder mandag den 21.april kl.19,
Åbent Gruppemøde. Mødet foregår i Metal-huset,
Håndværkervej 2, Frederikshavn.
Alle medlemmer af Socialdemokraterne i Sæby, Skagen
og Frederikshavn har adgang og er meget velkomne.
Der vil være lidt til ganen undervejs.
Vi glæder os til at se dig.

Hilsen den Socialdemokratiske Byrådsgruppe

Nyt fra kassereren
På generalforsamlingen den 3.marts, i Frederikshavn
Partiforening, blev forslag om vedtægtsændring, ved-
rørende kontingentbetaling, behandlet og godkendt.
Dette betyder, at partiforeningen fremadrettet kan følge
partistyrelsens vejledende takster for kontingent, uden
en generalforsamlingsbeslutning herpå.
Dog vil kontingentstigninger udover almindelig takst-
stigning, altid skulle behandles og besluttes på en ge-
neralforsamling.
Hvis du som medlem af partiforeningen vil spare os for
udgifter forbundet med kontingentopkrævning, vil der
være gode besparelser at hente ved, at du tilmelder dig
betaling via PBS, i dit pengeinstitut.
Spørgsmål til ovenstående, kan rettes til mig på mail
eller telefon. Se disse informationer andet steds på si-
den.

Hilsen Grete Næser, kasserer,
Socialdemokraterne Frederikshavn

Fuldt hus hos soc
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Socialdemokraterne

områder systematiseret for at
sikre medlemmerne mulighed
for indflydelse samt geare par-
tiforeningen til fremtidige valg
af medlemmer til udvalg råd
og nævn.
Få flere mailadresser i kartote-
ket, så vi kan få en hurtigere
kommunikation med medlem-
merne samt spare porto.
Få en velfungerende hjemme-
side i luften.
Få åbnet for nye ideer til med-
lemsarrangementer og aktivite-
ter, hvor andre end bestyrelsen
kan komme på banen.
Vi er Nordjyllands største parti-
forening. Vores økonomi er
stabil og vi er parate til nye op-
gaver.

Én ud og én ind
Kommunalpolitisk kunne en af
vore byrådsmedlemmer ikke
stemme for budgettet. Vore
vedtægter er klare, så må han
forlade partiet. Det var selv-
valgt, selv om vi gerne havde
været denne sag foruden.
Vi mistede én, men fik et nyt
medlem fra Borgerlisten. Det
er vi glade for.
Birthe Marie Pilgaard aflagde
beretning fra byrådsgruppen.
Her var temaet naturligvis
kommunalreform og kommu-
nale budgetter og de mange
opgaver, der skal løses i frem-
tiden i den nye Frederikshavn
Kommune. Heldigvis blev der
et bredt forlig omkring budget
2008.
Tre skoler lukkes, men der byg-
ges en helt ny skole. Samtidig
skal vi sikre, at flere unge får
en ungdomsuddannelse. Vi får
også renoveret det gamle
rådhus, ligesom et midtbycen-
ter planlægges.
Der var også stærke beretnin-
ger fra DSU, regionspolitiker-
ne, AOF og fra folketingsmed-
lem Bjarne Laustsen, der om-

talte den næste valgperiode
som meget usikker på Christi-
ansborg. Det skyldes, at de
borgerlige har udstedt en mas-
se valgløfter, som de ikke har
tænkt sig at holde.
Bjarne beskæftigede sig desu-
den med de job, der forsvinder
fra Nordjylland. Derfor har vi
nu selv fået ansvaret for at
gøre noget aktivt.
Også regeringens politireform
fik et skud for boven. Refor-
men har intet med virkelighe-
den at gøre, og borgerne ople-
ver klare forringelser.
Socialdemokraterne er bedst til
at sikre flere job til de ledige,
nemlig igennem kompetence-
afklaring.
Vi vil give fri adgang til voksen-
lærlingeordningen for ledige og
tvinge arbejdsgiverne til ar-

bejdspladsfastholdelse samt
belønne virksomheder, der vil
forbedre arbejdsmiljøet.

Debat
Cai Møller, LO Frederikshavn: -
Vi havde et katastrofevalg. Det
kræver en indsats at få flere
stemmer. Vi er trygge ved, at
Erik Sørensen stiller op igen til
borgmesterposten, så kan det
ikke gå helt galt. Ikke alle bor-
gere i kommunen har det godt,
men vi skal også huske de vil-
kår, vi har at drive kommunen
på. Hvorfor kan vore sundheds-
personale ikke komme på fuld
tid, så vi kan få de ældre og
syge passet ordentligt. Det er
absolut ikke slut med minutty-
ranniet.
Erik Sørensen: Vi lytter altid til
kritik i den socialdemokratiske
byrådsgruppe. Jeg har selv 20-
25 henvendelser om ugen.
Hver henvendelse bliver under-
søgt grundigt, og folk får svar.
Så når man siger, at vi ikke lyt-
ter, så passer det simpelthen
ikke.

Regnskab
Regnskabet udviste et over-
skud på godt 35.000 kr. for
2007 kunne kasserer Grete
Næser konstatere. Regnskabet
blev vedtaget enstemmigt.

Jørn Larsen, Metal, havde lagt hus
til. Her får han en snak med kam-
pagneleder Henning Pedersen.

Helle Pedersen, konstitueret for-
mand, aflagde sin første beretning
i en yderst aktiv socialdemokratisk
forening.

Selv om Bjarne Laustsen fik et
godt valg, så var det et katastrofe-
valg på landsplan mente Cai Møl-
ler

cialdemokraterne
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