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Til lykke - Dansk Folkeparti og regeringen
har lige skaffet dig en højere skat
Dansk Folkeparti og regeringen har indgået en
skatteaftale. Skatteaftalen nedsætter margi-
nalskatten med 7,5%. Det betyder kort og
godt, at de rige vinder på aftalen og almindeli-
ge lønmodtagere som dig og mig taber på afta-
len.

Socialdemokraternes formand Helle Thorning-
Schmidt siger:
- Det er den skæveste reform i mands minde.
Fordelingsprofilen er fortsat hel skæv. Dansk
Folkeparti har kun fået kosmetiske ændringer.
Socialdemokraterne kritiserer, at helt almindeli-
ge LO-familier kun får et par hundrede kroner
om måneden i skattelettelser, mens en bankdi-
rektør vil få 100.000 kroner om året.
- Vi skal nok inden et valg fremlægge, hvilke
ændringer vi vil foretage.
Det bliver enkelt og ærligt, siger hun.

Villy Søvndal, formand for Socialistisk Folke-
parti, siger:
Skattereformen er først og fremmest til gavn
for direktøren og advokaten. De velhavende
vinder mest, mens de lave indkomstgrupper
nærmest ingenting får. Sådan betegner SF’s
formand Villy Søvndal VKO’s skattereform.
- Det er en skatteform på afbetaling. Regnin-
gen for de ufinansierede skattelettelser skal jo
betales i fremtiden – og det kan meget vel bli-
ve gennem velfærdsforringelser.

-Det skatteforlig som regeringen indgik med
Dansk Folkeparti vil gøre de rigeste endnu rige-
re. Og det er Dansk Folkepartis skyld. Sådan
lyder det fra Enhedslistens Johanne Schmidt-
Nielsen. -Når kameraerne kører, taler Pia
Kjærsgaard om de lavtlønnede og pensionister-
ne. Men lige så snart kameraerne er slukket,
og forhandlingerne er i gang, så er det Over-
danmark, Pia arbejder for, siger Johanne
Schmidt-Nielsen, som ikke tøver med at kalde
Pia Kjærsgaard en svindler.

-Det er manipulation af værste skuffe, når re-
geringen og Dansk Folkeparti forsøger at sælge
deres skattereform som social retfærdig. Værre
vrøvl har jeg aldrig hørt. Se dog på tallene, si-
ger LO’s næstformand Lizette Risgaard.
Det er kun de bedst lønnede LO-medlemmer,
der kommer til at tjene en lille smule på VKO’s
skattereform. En typisk højtlønnet LO’er vil tje-
ne 803 kroner om året.

I Faget er vi fuldstændig enige. Vi påpeger, at
vi hellere vil have velfærd en skattelettelser.
Velfærd for os er blandt andet beskæftigelse.
Derfor burde regeringen have brugt pengene til
en vækstpakke. For øjeblikket kommer der
1.000 ledige til HVER UGE. Læs herunder,
hvad du IKKE får i skattelettelse.
Vi må kræve uddannelse og opkvalificering for
vores medlemmer.
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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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Med 3F Nordøst
Vendsyssel

i Aalborg ZOO
3F Region Nordjyllands aktivitetsudvalg indby-
der 3F-medlemmer til familiearrangement

i dagene 4. til 13. april 2009

Der er begrænsede antal billetter, så henvend
dig hurtigt i afdelingen på lokalkontorerne i

Sæby, Skagen og Læsø. Der gælder efter først
til mølle-princippet. Billetterne er gratis.

Med 3F Nordøst
Vendsyssel
i Faarup

sommerland
3F Region Nordjyllands aktivitetsudvalg

indbyder 3F-medlemmer til familiearrangement
i Faarup Sommerland

13. juni 2009

Billetterne koster 100 kr. pr. billet
Henvend dig hurtigt i afdelingen
eller på lokalkontorerne i Skagen,

Sæby og Læsø.
Der gælder efter først til mølle-princippet.

Se mulighed for bustransport på hjemmesiden

Det sker også
Lørdag 29. august 2009 – Middelalderfestival i Horsens.
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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Torsdag, den 12. marts 2009 kl. 14.00:
Vi får besøg af Oda Kajgaard fra Ældrerådet. Hun vil fortælle
om dets betydning og hvad gavn vi evt. kan have af Ældrerådet.”
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00:
En eftermiddag Hvor ”Nova Vita” demonstrerer uld og magneter. Vi kommer også til at høre om
vandårer i jorden.
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00:
I dag efterlyser vi gode ideer og forslag til kommende aktiviteter. kritik modtages som gode råd – så
bare ud af busken!
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 11. juni 2009 kl. 14.00:
Bankospil – og samtidig den eftermiddag, hvor vi
ønsker hinanden god ferie!
Sted: Skolegade 8.

Formand:
Grethe, tlf. 98 42 95 94 / 24 45 95 72

Næstformand:
Kamma, tlf. 98 42 83 44

Kasserer:
Birgit, tlf. 98 42 95 25

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

Efterløns- og
pensionistklubben i
3F Nordøst Vendsyssel
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3F Nordøst Vendsyssel
hjælper til i Nicaragua og Honduras
Tillidsrepræsentant Per
Andersen fra Fiskernes Fi-
skeindustri i Skagen er for
øjeblikket på en spænden-
de rejse til Nicaragua og
Honduras. 3F Nordøst
Vendsyssel har ydet øko-
nomisk støtte.

Projektet startede oprindeligt i
2007 som et Danida-projekt,
hvor også 3F er med.
Den gang som nu drejede det sig
om at hjælpe med organiseringen
af løsarbejdere på havnene i Nica-
ragu. Det er dette projekt, som

Per Andersen skal over at kigge
på igen.
Per har været i Nicaragua tidlige-
re, og denne gang besøges også
Honduras, hvor man er lidt læn-
gere fremme med organiseringen
af af havnearbejdere.
De nicaraguanske arbejdere har
iøvrigt også været i Danmark for
at se på, hvordan vi organiser ar-
bejdere her i landet. Ole Nors,
næstformand i Transportgruppen,
3F Aalborg er også med på turen
til Nicaragua.

Hjælp til kvindecenter
Under det tidligere besøg i Nica-
ragua mødte 3Ferne Gloria. Hun

bor i slumkvarteret og har en dat-
ter, der er under uddannelse for
midler fra det danske projekt.
I slumkvarteret er der også startet
et kvindekrisecenter.
Per Andersen fortæller, at der er
samlet penge ind forskellige ste-
der i Danmark. De penge skal Per
nu aflevere til krisecentret for
kvinder i Nicaragua, hvor man
gerne vil have nyt tag og bedre
toiletforhold. Det bliver der nu
mulighed for. Når Per kommer til-
bage til Danmark, har han lovet
at fortælle Faget om sine oplevel-
ser i Mellemamerika, og vi glæder
os til at få hans beretning i bla-
det.

Tillidsrepræsentant Per Andersen,
Fiskernes Fiskeindustri i Skagen, (ind-
sat billede) tager på besøg i Nicaragua
og Honduras.

Rikke Gildsig er valgt som ny til-
lidsrepræsentant for omsorgshjæl-
perne ved Koktvedparken i Frede-
rikshavn Kommune.

3F Nordøst Vendsyssel
ønsker hjertelig til lykke
med valget.

Ny
tillids-
valgt
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NORDØST VENDSYSSEL

Arbejdsskader giver
12-14 mio. kr. til 3F
Nordøst Vendsyssel
-Vi får cirka 15 mio. kr.
ind i kontingent, og vi
inddriver omkring 12-14
mio. kr. i arbejdsskadesa-
ger og faglige sager, for-
tæller formand Morten
Dahlberg.

Så der er god sammenhæng mel-
lem det, medlemmerne betaler i
kontingent og den erstatning,
nogle af medlemmerne får ved
ulykker, nedslidning og ved sager,
hvor de er blevet snydt af arbejds-
giveren.

Helst foruden
De penge, vi har trukket hjem i
arbejdsskader er på en måde pen-
ge, vi helst havde været foruden,
fordi det betyder, at mange ikke
har et ordentligt arbejdsmiljø.
Men sådan er fakta altså. Derfor

har vi også to socialrådgivere. Det
er nødvendigt, for medlemmerne
kommer desværre stadig til ska-
de, og nogle bliver nedslidte efter
mange års dårligt arbejdsmiljø og
hårdt arbejde.
Det største antal af nedslidnings-
skader er på privat service-områ-
det, altså rengøringsområdet, in-
dustrien og fiskeindustrien.
Ulykkerne er hovedsageligt på
byggepladserne.
Vi har altså for mange sager, men
vi må imødekomme medlemmer-
nes behov på det område.
Vi har også en advokat, der er er
klar med rådgivning og vurdering
af eventuelle sager. Her har med-
lemmerne adgang en time hver
uge.

Formand for 3F, Morten Dahlberg:
-Mange har ikke et ordentligt arbejds-
miljø. Derfor ser vi stadig ulykker og

nedslidningsskader.

Der er i alt udbetalt kr.
150.075.210,- fra afde-
lingens A-kasse i 2008.

Heraf er de kr. 86.750.425 ud-
betalt til efterløn, og kr.
43.402.801 er udbetalt i dag-
penge.
Resten - kr. 19.921.984,- drejer
sig om feriedagpenge, aktive-
ringsydelse, befordring og orlovsy-
delse til børnepasning.

Der har været mellem 1.300 og
2.000 medlemmer hver måned,
som har fået en form for ydelse
udbetalt.
Det siger jo lidt om, at det ikke er
nogen bolsjebutik, vi administrerer
i afdelingen, siger Jørgen Helle-
die,ligesom det siger noget om
den berøringsflade A-kassen har
med medlemmerne.
Vi ser jo ikke nødvendigvis alle de
mellem 1.300 og 2.000 med-
lemmer i afdelingen, der får ud-
betalt ydelse, men dertil kommer

så alle de, vi har indkaldt til sam-
taler, deltager i MAP-forløb eller
bare henvender sig for at få råd
og vejledning.
Yderligere kan hertil lægges de
14.000 telefoniske henvendelser
på hovednr. (+ de direkte opkald
til vores mobiler både i og udenfor
åbningstiden).
Til sammen har vi en kæmpebe-
røringsflade med medlemmerne,
selv om vi gerne vil gøre det end-
nu bedre.

Ydelser fra A-kassen 2008



Næstformand Bodil Pedersen.

I november og december måned lykkedes det, i et tæt samar-
bejde med Park- og vejforsyningen i Frederikshavn kommune,
at gennemføre et MAP-forløb for ansatte specialarbejdere på
de tre materielgårde.

I alt gennemførte 120 kurset, og de tilbagemeldinger, vi har fået i afde-
lingen er, at alle var meget begejstrede for kurset, siger næstformand i
3F Nordøst Vendsyssel Bodil Pedersen.
-MAP-kurset bliver nu fulgt op af flere kursustilbud til de ansatte speci-
alarbejdere. Formålet med disse kurser er at give de ansatte mulighed
for at uddanne eller omskole sig til andre og nye jobområder indenfor
kommunen.
Kunne vi derved sikre os, at alle medarbejderne på de tre materielgårde
om få år bliver helårsansatte, ville resultatet af dette projekt med MAP
for ansatte kunne siges at have været en stor succes.

Men ikke alt er lutter idyl på materielgårdene
Desværre ramte besparelserne i Teknisk Forvaltning også Park- og Vej-
forsyningen, og 10 af 3F Nordøst Vendsyssels medlemmer blev afske-
diget. Afdelingen har sendt afskedigelserne og den tryghedsaftale, der
blev indgået i Frederikshavn Kommune i forbindelse med kommunesam-
menlægningen, ind til forbundet for at få deres juridiske vurdering på,
om afskedigelserne er lovlige. I Tryghedsaftalen står der nemlig, at
eventuelle personalereduktioner frem til udgangen af 2009 i videst mu-
lig omfang, skal ske ved naturlig afgang.

MAP-forløb - en succes

Læsø stemte ja til sammenlægning
med 3F Nordøst Vendsyssel
36 af Læsø-medlemmer-
ne af 3F mødte op på ge-
neralforsamlingen for at
stemme om sammenlæg-
ning med 3F Nordøst
Vendyssel. Det blev et
klart ja.

På generalforsamlingen var der
også besøg af forbundsformand
Poul Erik Skov Christensen, ho-
vedkasserer i 3F, Morten Kasper-
sen og konsulent i formandssekre-
tariatet i 3F, Erwin Næs, fortæller

afdelingsformand Morten
Dahlberg.
På generalforsamlingen havde
nogle af Læsø-medlemmerne for-
slag til vedtægtsændringer, og an-
dre havde forslag om udsættelse
af beslutningen.

Forslag blev forkastet
Disse forslag blev forkastet efter
en seriøs behandling på general-
forsamlingen.
Forbundsformand Poul Erik Skov
Christensen holdt et oplæg om
sammenlægningen, der senere
blev vedtaget med stor majoritet.

Sammenlægningen gælder frra 1.
januar 2009, men da afdelingen
på Læsø kan fejre 75 års jubi-
læum 25. april, er sammenslut-
ningen først i kraft 1. juni 2009,
fordi man gerne vil have jubilæet
med.

Beslutning for fremtiden
og nærheden
- Jeg synes, det er en god og for-
nuftig beslutning, Læsø-medlem-
merne har truffet, siger Morten
Dahlberg. Det er en beslutning for
fremtiden, hvor nærheden er be-
varet med kontor Byrum.



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

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

Nye tillids-
valgte i
Dansk Metal

Michael Elvig, nyvalgt sikkerhedsre-
præsentant hos MAN Diesel A/S.

Henrik Nordstrøm Pedersen, nyvalgt
sikkerhedsrepræsentant hos
Kvissel Tømrersjak ApS.

Metal ønsker til lykke med valgene.
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METAL FREDERIKSHAVN

Hvorfor vælge Metal A-kasse?
Hvis du er med i Metal A-kasse er du berettiget til dagpenge efter gældende regler, når du bliver ledig, uanset
om du har formue, hvad din ægtefælle/samlever tjener osv.
Hvis du ikke er med i en a-kasse, kan du kun få kontanthjælp, og kun hvis du ikke har nogen særlig formue og
din ægtefælle/samlever ikke tjener for meget.
Mange tror, man får det samme på kontanthjælp som på dagpenge. Men det gør man ikke. Der er nemlig stor
forskel på kun at få kontanthjælp og få dagpenge som medlem af Metal A-kasse.

Her er nogle eksempler på forskellen

Kontanthjælp Dagpenge Forskel
Under 25 år og hjemmeboende 2.956 kr/md 15.708 kr/md 12.752 kr/md
Under 25 og udeboende 6.124 kr/md 15.708 kr/md 9.584 kr/md
Ikke forsørger 9.505 kr/md 15.708 kr/md 6.203 kr/md
Forsørger 12.629 kr/md 15.708 kr/md 3.079 kr/md

Mere end 20.000 metalarbejdere oplever hvert år en periode uden job, uanset om det går godt eller dårligt
på arbejdsmarkedet. Derfor er der altid god grund til at forsikre sig mod ledighed.

Fordelene ved
Metal A-kasse
• du får Danmarks bedste jobformidling.
• du får adgang til metaljob gennem vores database Me-
tals Jobservice.

• du og din familie er sikret et bedre levegrundlag end på
kontanthjælp.

• du får karriere-vejledning inden for elektronik, informa-
tionsteknologi, mekanik og teknik.

• du får adgang til efteruddannelse gennem Dansk Me-
tal.

• du er sikret dagpenge ved godkendt uddannelse og ef-
teruddannelse.

• det er lettere at låne penge i banker og realkreditinsti-
tutter når du er medlem af a-kassen.

• Hvis man ikke er medlem af a-kassen og bliver ledig,
skal man nemlig først bruge sine værdier, før man kan
få kontanthjælp. Værdier er fx bil, sommerhus og vær-
dipapirer.

• kontingentet er fradragsberettiget.
• din arbejdsplads får mulighed for kompensation for din
efteruddannelse, hvis du er medlem af Metal A-kasse.
Dansk Metal hjælper gerne med papirarbejdet.

• du får nytte af vores kendskab til dit lokale arbejdsmar-
ked, fordi vi har lokale metalafdelinger i hele landet.

Forbundsdagpenge
(FODA)
Folketinget har bestemt, at du ikke kan
få dagpenge den første måned, efter du
er udlært. Det hedder karensperioden.
Men hvis du har været lærlinge-med-
lem og fortsætter dit medlemskab af
Dansk Metal og melder dig ind i Metal
A-kasse, inden 14 dage efter du er ud-
lært, har du ret til FODA i karensperio-
den.

1 års medlemskab inden udlæredato -
1 uges FODA

2 års medlemskab inden udlæredato -
3 ugers FODA

3 års medlemskab inden udlæredato -
4 ugers FODA

FODA svarer til 2.975 kr. om ugen (lige
så høj som dimittendsatsen).
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METAL FREDERIKSHAVN

Metal Frederikshavn
afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 28. april 2009 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

a. Forslag til overenskomsten
b. Forslag til Kongressen

6. Meddelelser
7. Valg af kasserer –

På valg er:
Søren Larsen (modtager genvalg)

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
På valg er:
John Karlsson (modtager genvalg)
Henrik Christensen (modtager genvalg)
Carsten Nordahn (modtager genvalg)
Brian Kjær (modtager genvalg)
Jonny Jacobsen (modtager genvalg)

9. Valg af 8 delegerede til Kongressen
10. Valg af 6 delegerede til A-kassens delegeretmøde
11. A - Valg af 1 revisor:

På valg er:
Bent Ole Madsen (modtager genvalg)

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

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

12. Eventuelt
13. Næste generalforsamlingsmødested

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hæn-
de senest tirsdag den 21. april 2009.

G
E
N
E
R
A
LF
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N
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I
M
E
TA
L

Der serveres en lun ret fra
kl. 18.10.
Såfremt du ønsker at del-
tage i spisningen, skal du
tilmelde dig i din klub eller
på afdelingskontoret
senest tirsdag 21. april
2009

Bestyrelsen
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Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne

Tusind danskere ledige hver
Hver uge mister tusind
danskere arbejdet. Undta-
gen de virkelig ”sorte”
uger, hvor der bliver fyret
det dobbelte.

Det giver en virkelig god mulighed
for at svare statsministerens frue,
når hun spørger: ”Hvor er den fi-
nanskrise?” Den er nemlig lige
her blandt os i det nordlige Jyl-
land, for vi har mange ufaglærte
og faglærte i eksportindustrien.
Lige netop den gruppe, der bliver
ramt hårdest af tilbagegangen.
Især bygningshåndværkere, ufag-
lærte og kvinder bærer hovedpar-
ten af ledigheden.
Og desuden – hvis nogen skulle
have glemt det – Nordjylland er et
stykke ”Yderdanmark”, selvom vi
betragter vores landsdel anderle-
des. Dér rammer ledigheden især
hårdt, fordi der er få andre steder
at sluse ledig arbejdskraft hen. En
ledig her kan ikke lige gå over på
den anden side af gaden og få et
tilsvarende job i samme branche.

Ligesom skildpadderne
Regeringens svar på de truende
udsigter var i lang tid skildpad-
dens: Man krøb ind i skjoldet og
lå helt stille. Nok fik vi først én,
så en anden bankpakke, fordi
bankernes soliditet var truet – til-
syneladende. Vi har endnu ikke
set, om pengeinstitutterne har ta-
get initiativ til at bruge bankpak-
kerne, så vi kender ikke deres re-
elle effekt.

Kredit forlænget
Så slog regeringen lige til med et
lynindgreb overfor virksomheder-
nes kredit, som blev forlænget.

Det påfund skaber bare ikke ar-
bejdspladser. Nogle firmaer får
fordele, mens andre – de små –
stadig skal betale moms etc. 3.
marts. Men det er jo netop de
mindre virksomheder, der har den
ringeste likviditet, så de får ikke
kunstigt åndedræt. Så en bieffekt
af regeringens kreditindgreb vil
nok blive, at en række små og
mindre virksomheder må lukke,
fordi de ikke fik samme gavn af
henstanden med kredit. Og nu
gennemtvinger det borgerlige fler-
tal så en skattereform, som virke-
lig giver skillinger til direktører, le-
dere og andre højtlønnede. Det vil
regeringen få en velfortjent straf
for, så der er ikke noget så galt,
at det ikke er godt for noget.

Vi har en vækstpakke klar
Over for dette har Socialdemokra-
tiet fremsat en vækstpakke med
det grundlag, at det mest effekti-
ve for ny vækst og fremgang lige
nu er at fremrykke offentlige inve-
steringer. Som en tommelfinger-
regel – som regeringen også ud-
mærket kender til – giver fremryk-
ket offentlig aktivitet fem arbejds-
pladser, hver gang en skattelettel-
se for samme beløb giver én.
Derfor er nye skattelettelser tvivl-
somme redskaber. I 2008 fik folk
lavere skatter for 10 mia., og alli-
gevel kunne forbrug og lån ikke
hindre krisen. Hvad dælen nøler
vi så efter, som en kendt dansk
søhelt skal have sagt.

Ingen grund til hasard
Der er ingen grund til hasardspil
med de ufinansierede skattelet-
telser. De får meget begrænset
effekt på ledigheden, mens of-
fentlige investeringer fungerer lige

med det samme. Samtidig får vi
udført fornuftige og påtrængende
opgaver.
I vores vækstpakke peger vi på
seks hovedindsatsområder: at det
offentlige stiller lånekapital til
rådighed for mindre vækstvirk-
somheder, at grønne investeringer
skal opprioriteres, at det kommu-
nale anlægsloft kommer væk og
kommunerne får lov til at udbyg-
ge og vedligeholde det offentlige
velfærdssystem, at de ledige får
omskoling og uddannelse, at den
kollektive trafik får et løft samt at
boligområdet bliver udbygget.

Jeg har selv peget på fire
elementer, som vil skabe
fornyet aktivitet og job:
1. Forbedring af jobrotationsord-
ningen, hvor man kan give op til
125 pct. af understøttelsen. Det-
te indebærer den fordel, at man
kan bibeholde nuværende medar-
bejdere til opkvalificering, samti-
dig med at der bliver ansat erstat-
ningsarbejdskraft. Når de ordi-
nære medarbejdere er på kursus,
har ordningen også den fordel, at
man uddanner opad i systemet.
2. Et boligforbedringstilskud efter
modellen fra først i 1990´erne.
Således kan man genindføre det
succesfulde tilskud til bolig- og
energiforbedringer fra først i
1990´erne med et tilskud på op
til 10.000 kr. for energibesparen-
de forbedringer af boligen. Det vil
passe til vores energi- og klima-
dagsorden for at få gang i brugen
af alternativ energi i de private
boliger.
3. Genoprettelse af byfornyelses-
ordningen, da den borgerlige re-
gerings gentagne indgreb har sat
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måned
byfornyelse i stå, hvormed proble-
met med nedslidning af især by-
kernernes almene boliger bliver
intensiveret.
4. Obligatorisk medlemskab af a-
kasse. Oven på diskussionen om
dem, der har valgt at stå udenfor
en a-kasse med stor risiko for at
blive ledig og om, hvorvidt de
skulle have specielle vilkår, vil jeg
foreslå, at alle skal være medlem
af en a-kasse. Det har den fordel,
at de, der så har været med hele
tiden, så får nedsat kontingentet
med fx 100 kr. om måneden. De
ny kan så komme med efter et
halvt års medlemskab, men det
første år, hvor de evt. skal have
dagpenge, kan de kun få udbetalt
82 pct. af satsen, den såkaldte
dimittendsats. Det hedder solida-
ritet. På den måde er der beløn-
ning til dem, der har været med i
a-kassen hele tiden, samt en mu-
lighed for at komme med, dog ik-
ke på samme vilkår som dem, der
har valgt rigtigt fra starten.

Har ikke fattet en brik
På faldrebet vil jeg slå fast, at re-
geringen desværre ikke har fattet
en brik – endnu. Vi styrer direkte
mod en beskæftigelseskatastrofe,
hvor mindst 150.000 vil være le-
dige ved årsskiftet. Vi har endnu
ikke set ét eneste initiativ, der
kan vende udviklingen. Beskæfti-
gelsesministerens rige fantasi til-
lader ham kun at sige: ”De ledige
skal søge arbejde!” Problemet er,
at arbejdspladserne lukker uden
andre, der kan træde i stedet. De
nye ledige har ikke nogen grund
til at have for fem øre tillid til, at
regeringen vil gøre noget for dem.

Gennemsnitslønnen i 4. kvartal 2008 for
samtlige faggrupper i Metal Frederikshavn

GRUPPE SAMLET LØN
Industri Træ og Plast
Sejlmager 143,50
Skibstømrer 160,00
Industri Træ og Plast total 149,00

Kommune og Region
Reparatør - Maskin 168,43
Rørsmed 178,72
Værkstedsfunktionær 183,75
Kommune og Region total 178,15

Maskiner og Værktøj
Håndformer 157,45
Industriformer 151,28
Kernemager 153,51
Maskinarbejder 160,73
Montør 171,94
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 164,96
Skruestiksarbejder 162,95
Maskiner og Værktøj total 169,12

Smede og Stålkonstruktioner
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 160,00
Kølemontør 155,50
Maskinarbejder 159,38
Reparatør - Maskin 170,44
Skibsbygger 160,00
Skibsmontør 171,11
Skibstømrer 163,50
Smed - Plade- og Konstruktion 160,00
Smed / Bygningssmed / Reparatør 210,00
Vvs-Energiteknik 168,89
Smede og Stålkonstruktioner total 189,81

Stat
Maskinarbejder 163,56
Stat total 163,56

Strøm, Styring og Proces
Kontorservicefagtekniker/Maski 165,28
Strøm, Styring og Proces total 165,28

Transport
Automekaniker 155,13
Karrosseripladesmed 164,34
Lastvognsmekaniker 157,46
Transport total 158,98

Afdeling total 174,27

Metal-TAL - 08
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Ændrede forældelsesfrister
indenfor arbejdsskadeområdet
Den 1. januar 2008 tråd-
te en ny forældelseslov i
kraft. De centrale ændrin-
ger er:

• en nedsættelse af den almin-
delige “korte” forældelsesfrist
fra 5 til 3 år,

• en nedsættelse af den særlige
“lange” forældelsesfrist fra 20
til 10 år,

• indførelse af en absolut foræl-
delsesfrist ved erstatning for
personskade og ved miljøskade
på 30 år, og

• en overgangsordning frem til
den 31. december 2011

Den 3-årige forældelsesfrist bliver
hovedreglen, det betyder at:
Sager om ulykker som udgangs-
punkt forælder 3 år efter ulykkes-
datoen, og sager om erhvervssyg-
domme som udgangspunkt foræl-
der 3 år efter det tidligste tids-
punkt, hvor der har vist sig sådan-
ne skadelige følger, at skadelidte
havde rimelig anledning til at rej-
se (eventuelt foreløbigt) erstat-
ningskrav.

Undtagelse vedrørende
endeligt anerkendte
arbejdsskader
Arbejdsskadesikringslovens § 36
indeholder en undtagelsesbe-
stemmelse som indebærer, at fo-
rældelsesfristen forlænges fra 3
til 5 år ved ulykker eller erhvervs-

sygdomme, som er endeligt aner-
kendt efter Arbejdsskadesikrings-
loven. Undtagelsen gælder imid-
lertid kun arbejdsgivers ansvar.
Overfor andre ansvarlige skade-
voldere, gælder hovedreglen om
3 årig forældelse. Dette betyder,
at man skal være særdeles tilba-
geholdende med at anvende und-
tagelsen.

Alle forældelsesfrister afbrydes
ved at foretage “retslige skridt”.
Det vil i praksis sige indgivelse af
stævning til retten - det er ikke
tilstrækkeligt blot at rejse kravet
inden fristen.

Lønsedlen
- et vigtigt dokument
Tjek din lønseddel hver måned, og gem den i fem
år, før du smider den ud. Lønsedlen er den eneste
dokumentation, du har, hvis der skulle opstå proble-
mer med f.eks. at få udbetalt løn for overarbejde,
feriepenge eller du bliver opkrævet ekstra i skat.

Husk også at gemme din lønseddel, hvis du modtager den elektro-
nisk. Hvis arbejdsgiveren enten bevidst eller ubevidst ikke over-
holder sine forpligtelser, kan du få store problemer med skat, pensi-
on, forskellige løn- og ferietillæg.
Kun med din lønseddel kan du bevise, at der fx er trukket skat, pen-
sion og opsparet feriepenge. Derfor skal du reagere, ligeså snart du
opdager fejl eller mangler på din lønseddel. Kontakt den lønansvar-
lige på din arbejdsplads, så din lønseddel opfylder kravene. Du er
selv ansvarlig for at holde øje med din egen lønseddel, men du kan
altid få hjælp eller vejledning af din tillidsrepræsentant eller afde-
ling. Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler.



Velkommen hos 
Arbejdernes Landsbank 
i Frederikshavn

S

Danmarksgade 67 , 9900 Frederikshavn. Tlf. 38 48 30 49. E-mail: frederikshavn@al-bank.dk.

Tilbud fra Arbejdernes Landsbank



Måske kan noget gøres bedre, billigere, nemmere … 
– Få et gratis ØkonomiEftersyn!

Et ØkonomiEftersyn er et møde, hvor vi sammen går din økonomi igennem og 
taler om, hvilke ønsker og behov du har til fremtiden. Herefter kommer vi med 
et forslag til, hvordan vi vil sætte din økonomi sammen – typisk et forslag, der 
giver fl ere penge til dig selv hver måned.

Mødet varer ca. 1 time, og det kan blive din bedste 
timeløn nogensinde!
Men viser det sig, at vi ikke kan gøre det bedre end dit nuværende 
pengeinstitut, giver vi en fl aske god rødvin!

Har du noget at tabe?
Kontakt mig allerede i dag. Send kuponen eller måske endnu lettere – ring til mig:

Hvornår har du sidst fået tjekket 
din økonomi?

E

Bent Holm Fick
filialdirektør
tlf. 38 48 36 30

Anders Kjær
souschef
tlf. 38 48 36 36

Annebeth H. Larsen
kunderådgiver
tlf. 38 48 36 26    

Ulrik Winther
kunderådgiver
tlf. 38 48 36 28

Poul Olesen
kunderådgiver
tlf. 38 48 36 27

Unn Desire Nordheim
kunderådgiver
tlf. 38 48 36 35    

Dorthe H. Birkmose
kundemedarbejder
tlf. 38 48 36 34    

Jette Jensen
kundemedarbejder
tlf. 38 48 36 32 

Lisbeth Kristensen
kundemedarbejder
tlf. 38 48 36 25 

Helle S. Sørensen
finanselev
tlf. 38 48 36 29



Tlf.: Træffes bedst: 

Mobiltlf.: E-mail: 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./by:  

Dato: Underskrift: 

Jeg vil gerne aftale tid til et gratis og uforpligtende ØkonomiEftersyn. 
Ring mig venligst op.

• tilbud om kundeforhold
• tilbud om regnskabskursus
• tilbud om bestyrelsesansvarskursus
• evt. andet

Så kontakt vores 
kundekonsulent John Markussen.

M

John Markussen
kundekonsulent
tlf. 38 48 39 24

H

Er du tillidsrepræsentant eller kasserer på din arbejdsplads, og ønsker du at 
høre mere om, hvilke tilbud vi har til jeres klub:

(faget – frederikshavns fælles fagblad)



Superløn
– en af Danmarks bedste lønkonti        

• Gratis AL-MasterCard Cash eller 
Visa/dankort

• Mulighed for gratis AL-MasterCard 
• Få et personligt foto på dine kort 

– gratis
• Gratis AL-NetBank Privat 
• Mulighed for kassekredit
• Gratis rådgivning

AL-FormueFLEX
– opsparingskonto på højrentevilkår!

• Ingen bindingsperiode
• Intet opsigelsesvarsel
• Ingen deadline for indskud
• Intet maksimum for indskud

www.al-bank.dk

Arbejdernes Landsbank
+++ 0027 + +  +
9900 Frederikshavn

Arbejdernes Landsbank,
Danmarksgade 67,
9900 Frederikshavn

D

Arbejdernes Landsbank
– et par af vores rigtig gode tilbud!
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Flere ledige Metal-medlemmer
-så er det tid til efteruddannelse
Ledigheden stiger i Metal
Frederikshavn og nærmer sig
10%. De seneste uger har
budt på arbejdsfordeling hos
Martin Professional A/S i 13
uger. Her er 50 Metal-med-
lemmer på arbejdsfordeling.

Desuden er der arbejdsfordeling
på CAMA Lift ApS med 15 Me-
tal-medlemmer og fyringer hos
Alpha Diesel, hvor cirka 130 er
fyret fra deres job.
-Der er desværre flere på vej, si-
ger næstformand John Karlsson,
Metal Frederikshavn.
-Vi ved, at der er cirka 80 med-
lemmer, der står med en fyresed-
del i hånden i løbet af foråret, så
situationen er meget negativ.
-Vi kan ikke rigtig se i nærmeste
fremtid, at situation bliver bedre.
-Derfor opfordrer vi medlemmer-
ne til at gå på efteruddannelse og
bruge tiden fornuftigt. Det kunne
også være en ide, at virksomhe-
derne fik sendt sine medarbejdere
på uddannelse. Det er langt bedre
end arbejdsfordeling og betyder,
at man kan fastholde sine medar-
bejdere og få dem opkvalificeret
samtidig.

EUC Nord er parat
Faget har spurgt uddannelseskon-
sulent Ole Laulund, EUC Nord,
hvad den tekniske skole kan tilby-
de Metal-medlemmerne.
Ole Laulund: -Hvis virksomheden
ved, at der kommer en ordrened-
gang, så kommer vi gerne hos
virksomheden og informerer om
de muligheder vi har for at tilbyde
efteruddannelse.
På den måde kan virksomheden
sikre sig godtgørelse for medar-

bejdernes uddannelse. Det svarer
til at virksomheden får en godt-
gørelse der svarer til højeste dag-
pengesats.
-En billig måde at efteruddanne
på, og virksomheden minimerer
deres lønudgifter i en nedgangs-
periode.
-Vi er med i Netværk Vendsyssel.
Det består af EUC Nord og andre
uddannelsesinstitutioner. Vi er
med at til at afhjælpe virksomhe-
dernes behov og skaffer kontakt
til andre uddannelsesinstitutioner.
Hermed sparer virksomhederne
tid. Vi klarer det administrative.

Virksomheder
må ikke holde igen
-Virksomhederne skal ikke holde
sig tilbage. EUC Nord er i stand til
hurtigt at få etableret uddannel-
ses- og kursusforløb.
-Hvis virksomhederne henvender
sig, forsøger vi at finde en løsning
på deres uddannelsesproblemer. -
-Vi laver simpelthen et program,
der tilgodeser den enkelte virk-
somhed.
Vi kommer ud og lytter til virk-
somhedernes behov og omsætter

det til uddannelse for medarbej-
derne og hjælper med alt papirar-
bejdet. Virksomhederne skal i sto-
re træk kun skrive under og vente
på, at de får bedre og mere kom-
petente medarbejdere tilbage på
arbejdspladsen.
-Virksomhederne kan altid gå ind
på skolens hjemmeside og se,
hvad vi kan tilbyde. Men aller-
bedst er det at ringe til en uddan-
nelseskonsulent på EUC Nord. Vi
vil hellere i personlig dialog med
virksomheden for at få den helt
rigtige løsning.
-Vi kan allerede nu mærke, at der
er øget fokus på efteruddannelse,
så man skal nok ikke vente alt for
længe, siger Ole Laulund. Eksem-
pelvis er vores svejseafdeling helt
booket op for tiden.

Er du ledig?
-I første delperiode har man ret til
seks ugers selvvalgt uddannelse.
Det vil EUC Nord også gerne
hjælpe med, for det er med at ud-
nytte ledighedsperioden bedst
muligt.
-De ledige må gerne selv ringe til
en uddannelseskonsulent, og de
kan også få en snak med jobcen-
tret, der kender os. Mange ledige
har selv styr på, at de kan få ud-
dannelse, men er de i tvivl, så
ring til EUC Nord, siger Ole Lau-
lund.

Svigt ikke lærlingene
Uanset krise eller ikke krise, så
håber jeg ikke, at det går ud over
lærlingene. Vi er nødt til at tænke
på fremtiden. Nu er de små år-
gange kommet til, og det bliver
svært at skaffe unge, også inden
for metal-branchen.

John Karlsson,
næstformand i
Metal: -Tag
uddannelse under
ledighed.

Ole Laulund, ud-
dannelseskonsu-
lent: -EUC Nord
kan hjælpe med
uddannelse.



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.

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, el-
ler hvis der
måtte
være an-
dre ting du
som med-
lem skal
være op-
mærksom
på ”her og
nu”.
René fortæl-
ler:
-Vi havde eksem-
pelvis en situation her
i efteråret, hvor alle medlem-
mer, der ville blive omfattet af de
nye seniorordninger, skulle træffe et
valg imellem frihed eller pensions-
indbetaling. Her manglede vi en
lynhurtig kommunikationsvej, 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). Se side 24.

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

HUSK! Autorisation til
social- og sundhedsassistenter
søges på www.sst.dk - Husk at du skal søge autorisation in-
den den 1. oktober 2009. Har du brug for hjælp, er du vel-
kommen til at kontakte faglig sekretær Helen Christensen på
46 97 11 74.
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Tag med FOA i
Cirkus Dannebrog
FOA har igen i år købt en forestil-
ling i Cirkus Dannebrog til medlem-
mer med familie.
Forestillingen er i juni/juli 2009.
Se nærmere i næste nr. af faget
eller hold øje med opslagstavlen
på din arbejdsplads.
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Af
rejo@foa.dk

Sektorformand, Pædagogisk sek-
tor, René Johansen fortæller:
Problemet er opstået i forbindelse
med den forhåndsaftale, der er
forhandlet på plads med virkning
fra 1. januar 2007. Det har nem-
lig vist sig, at aftalen forbruger
1,3 million for meget pr. år. Pen-
ge, der ikke er finansieret, og nu
mangler i forvaltningens kasse.

Aftale opsagt
Frederikshavn kommune valgte i
december 2008 at opsige den
dyre aftale med virkning fra april
2009. Efterfølgende har pædago-
gisk sektor og de to fællestillids-
repræsentanter på området for-
handlet og drøftet de fremtidige
muligheder.
Det ene scenarie er, at alle behol-
der den løn, de kender i dag og
får de overenskomstmæssige stig-
ninger, der er aftalt pr. 1. april
2009. For erfarne med 10/11 års

anciennitet, betyder det 5 løntrin
ekstra. Ved denne model vil der
ikke fremover være nogen for-
håndsaftale på området.

Løntilbageholdenhed
Den anden model bygger på, at
primært de erfarne pædagogmed-
hjælpere udviser løntilbagehol-
denhed. Eksempelvis at en pæda-
gogmedhjælper med 10/11 års
anciennitet, i stedet for 5 løntrin,
acceptere en stigning på 2 eller 3
løntrin pr. 1. april 2009. Ved
denne model vil der også fremad-
rettet være en forhåndsaftale,
hvilket er godt for de mindre er-
farne.
Der blev lyttet med interesse un-
der debatten

Hed debat
Aftenen bød på en hed debat,
med både synspunkter for og
imod. Der tegnede sig dog et bil-
lede af stor enighed om, at en
eventuel aftale under ingen oms-
tændigheder ville blive indgået af
lyst men nærmere af nød!

For første gang i mange år har de
erfarne pædagogmedhjælpere
følt, at deres arbejde bød på en
fornuftig aflønning. Dét billede
ønsker kommune nu at lave om
på.

Opbakning til at gå videre
med forhandlingerne
Efter næsten 1 ½ times debat,
og en skriftlig afstemning blandt
de fremmødte pædagogmedhjæl-
pere, viste der sig stor opbakning
fra forsamlingen til at gå videre
med forhandlingerne med Frede-
rikshavn kommune.
Således accepterede 40 ud af de
i alt 54 fremmødte, at pædago-
gisk sektor og de to fællestillids-
repræsentanter fortsætter for-
handlingerne med Frederikshavn
kommune. Det blev dog slået fast
med syv tommer søm, at en afta-
le ikke skal indgåes for enhver
pris….
Har du spørgsmål, kan du
kontakte afdelingen/
René Johansen
på 4697 1170.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Stormøde blandt
pædagog-medhjælperne
Stormøde blandt
pædagog-medhjælperne

Den 25 februar stimlede
ikke mindre end 54
pædagogmedhjælpere
sammen til stormøde. Det
helt store emne var
spørgsmålet om, hvorvidt
en mulig løntilbagehol-
denhed kunne accepteres.
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FOA-tillidsvalgte
går ind for dialogen
I Frederikshavn Svømmehal er der
en god arbejdsplads for blandt an-
dre otte FOA-medlemmer, mener
Louise Krüger Nielsen, tillidsre-
præsentant og Habib Khouri, der
er arbejdsmiljørepræsentant.
Blandt de otte FOA-medlemmer i
svømmehallen er et af medlem-
merne i fleksjob, og en anden
medarbejder i fleksjob er medlem
af Metal.

-Så gør man en
ekstra indsats
-Vi har en god arbejdsplads med
gode kolleger og et rigtigt godt
samarbejde med ledelsen, siger
Louise og Habib.
-Vi er jo ikke enige om alt med le-
delsen, men vi har en god dialog
og forhandler os frem til de gode
løsninger.
-Når man er glad for sit arbejde,
så gider man også at gøre en ek-
stra indsats, siger Habib, og ud-
trykker det på den måde, at så
hænger man ikke lige i en klokke-
streng.
-Det bliver sådan lidt af et ejer-
skab, fordi vi har indflydelse igen-
nem et godt MED-system, tilføjer
Louise.
-Vi sidder begge i vores lokale
MED-udvalg. Vi holder møde otte
gange årligt. Det er sådan en
slags prøve. Tidligere holdt vi kun
fire møder, og det er nu forøget til
otte, for at få gang i så mange
projekter som muligt.
-Det er blevet nødvendigt, for der
er både babysvøming, aerobic,
vandgymnastik, massage og
diskoaftener for de unge, og der

er også aftener for de voksne.
Derudover er der APV (Arbejds-
pladsvurdering) og MUS-samtaler,
der skal gennemføres. De forhold
bliver også diskuteret på MED-
møderne og så selvfølgelig med
nærmeste leder.
-Nogle gange kan det være lidt
svært at passe hvervet, for der er
pres på hele dagen. Vi kan jo ikke
bare gå fra, når der eksempelvis
kommer skoler, børn og andre
gæster på besøg, men vi deler
opgaverne, og når der er tid, så
går vi fra og får lavet vores
TR/SR-arbejde.
Men vi bruger ikke fritiden til at
lave vores arbejde som tillidsvalg-
te.

Kunne godt bruge et kontor
Louise og Habib deler en lille fro-
koststue med de andre medarbej-
dere. Det er også her, de har nog-
le af de mange papirer, man som
tillidsvalgt efterhånden får samlet
sammen. Skulle de pege på en
mangel ved at være tillidsvalgt i
svømmehallen, så er det nok, at
de mangler et kontor, hvor de kan
lave deres papirarbejde. Vi har af-
låst skab til vores sager, men bare
ikke samme sted som hvor com-
puteren står.
-Det er et ønske, vi har, selv om
MED-aftalen ikke giver ret til dis-
se faciliteter. -Jeg har nogle af mi-
ne papirer i et skab i omklædnin-
gen, siger Habib, så det kunne
være godt, at have det hele sam-
let ét sted.
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Louise og Habib har flere ting til fælles. De er begge FOA-medlemmer. De kan li’
at bo ved vandet og arbejde i vandet.

Kanongodt samarbejde
med FOA
Louise sidder også i MED-udval-
get i Børne og kulturforvaltningen
(Et underudvalg).
Her får jeg fri uden problemer.
-Der kan også være møder i FOA
Frederikshavn om dagen, og her
får vi også fri uden problemer.
-Jeg synes, at vi har et kanongodt
samarbejde med FOA Frederiks-
havn. Det er en rigtig god spar-
ringspartner.
-Der kan være mange spørgsmål
og fortolkninger omkring MED-af-
talen. Her er FOA vigtig, for vi
kan ikke vide alt, men det gør de i
FOA. Der er mange forskellige
overenskomster. Vi dækker jo alle
i hele personalet, og ikke alle er
medlem af FOA. Andre faggrup-
per hører til deres forbund. Så det
er rart at kunne ringe i FOA og
blive bekræftet i et eller andet
spørgsmål. Det kan være ferie,
arbejdstidsregler, lønforhold og
mange andre ting.

Ny løn
Louise forhandler også Ny løn for
sine kolleger. Kollegaerne er selv-
følgelig med til at komme med
forslag til forhandlingsoplæget
ved et møde i forvejen. Samtidig
skal det jo afspejle vores lønpoli-
tik, som er lavet i samarbejde
med alle.
-Sidste år forhandlede FOA sig
frem til to løntrin med start 1.
april 2009.
Arbejdspladsen er stabil, men
nogle søger væk, for lønnen er ik-
ke helt på toppen. Nye medarbej-

dere starter på løntrin 12, ca.
17.000 kr. om måneden.

Uddannelse
Vi kommer på kurser i MED og
MUS og konflikthåndtering, altså
uddannelse, som vi kan bruge i
dagligdagen. Vi bliver ikke tilbudt
sprogkurser, selv om der kommer
mange turister, men vi har heller
ikke det store behov. De fleste tu-
rister er alligevel nordmænd eller
svenskere.

Selvfølgelig medlem
af en fagforening
Louise: Vi fortæller alle, hvilke
fordele der er ved at være med-
lem af en fagforening. Hvad de
får i løn og andre goder. Disse go-
der har alle de andre medlemmer
skabt for dem. Derfor skal man
selvfølgelig være medlem af en
fagforening, også selv om det ko-
ster lidt penge.
Til gengæld har FOA rigtig meget
at tilbyde i hjælp, for de, som er
medlemmer. Vi kan kun opfordre
ansatte til at blive medlem af en
fagforening. For os er det indly-
sende, at vi skal have denne sik-
kerhed.

Personalegoder
I svømmehallen er der to fester
om året for medarbejderne. Der
er frugtordning, og medarbejderne
kan benytte svømmehallen efter
lukketiden. Så er der fri kaffe, og
vi har udstrakt grad af frihed til at
afspadsere siger Louise og Habib.
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Ret dine
persondata
hos FOA

FOA Frederikshavn får automatisk navne- og adresseæn-
dringer, som er meddelt Folkeregistret, men alle øvrige op-
lysninger kan være mangelfulde.

Vi vil gerne vide, hvor du arbejder, dit timetal og om du
har skiftet eller fået nyt telefonnummer, skiftet eller fået
ny e-mail. Det kunne også være, at du er blevet færdigud-
dannet og dermed fået ny titel. Kort og godt data som
handler om dig og dit arbejde.

Du kan telefonere, sende mail eller
bruge nedenstående snip.
Tlf.: 46 97 11 70
eller sende mail til frederikshavn@foa.dk

Cpr-nr.

Fulde navn:

Adresse:

By:

Stillingsbeskrivelse. Se evt. lønseddel:

Telefon privat/Mobil /

Arbejdssted: (Navn, adresse):

Ansættelsesdato (Dag, måned, år):

E-mail:

Timetal (Pr. uge):

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA er skrappe
til mobilnumre
Indtil nu har FOA fået følgende
antal mobilnumre på medlem-
merne:
December: 680 mobilnumre
Januar: 732 mobilnumre
Februar: 820 mobilnumre
Målet er 3200 mobilnumre
senest 1. juli 2009.
Har du husket at give os dit?

December:
680 mobilnumre

Januar:
732
mobilnumre

Februar:
820
mobilnumre



FOAs delegeretmøde i
A-kassen besluttede i
december, at der kun
skal være 21 lokal-
enheder i Danmark.

Det indebærer, at FOAs A-kasser
i Brønderslev, Frederikshavn og
Hjørring og slåes sammen til én
stor lokalenhed med Solvejg Pe-
dersen som A-kasseleder for de
tre tidligere A-kasser.
vil ikke mærke nogen forskel, for-
sikrer Solvejg Pedersen.
-Medlemmerne hos FOA skal
som altid bare henvende sig i den
afdeling, hvor de hører hjemme
medlemsmæssigt.
-Eneste forskel er, at ledelsen i
tre A-kasser nu er skåret ned til
én ledelse med mig som A-kasse-
leder.
-Det betyder, at jeg ikke længere
skal udføre sagsbehandling, men
koncentrere mig omkring ledelse.
Solvejg Pedersen kender syste-
met hos FOA, for hun har været
leder i 24 år, helt tilbage fra den-
gang FOA hed DKA, Dansk Kom-
munalarbejder Forbund.
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FOA –Seniorernes aktiviteter 1. halvår 2009
Modeopvisning onsdag den 22. april kl. 14.00
Modeopvisning fra Senior Shop, Elling. Sidste tilmelding 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.

Sommerudflugt 2009
(dato endnu ikke fastlagt.
Nærmere oplysninger i FOA-bladet nr. 5 eller 6)

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

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA har kampagne i uge 17
FOA Frederikshavn tager
på arbejdspladsbesøg i
uge 17.
”Alle mand af hus” – det
kan blive svært at træffe
en valgt eller en ansat i
uge 17, FOA Frederiks-
havn gentager nemlig suc-
cesen fra uge 46, 2008,
med nye servicebesøg på
arbejdspladserne.

- Vi glæder os meget til at be-
søge så mange arbejdspladser
som muligt og vi glæder os til
at møde vores medlemmer
ude på arbejdspladserne. For-
målet er tilstedeværelse og
synlighed, samt at styrke dia-
logen.
Er det din arbejdsplads vi be-
søger, så vil du høre nærmere
fra din tillidsrepræsentant el-
ler via arbejdspladsopslag.

1. maj møde
på Knivholt
FOA – Fag og Arbejde glæder sig
til at se dig og din familie til
1. maj arrangementet på Kniv-
holt, Hjørringvej, Frederikshavn
kl. 13.00 – 17.00.
FOA har masser af sjov for børne-
ne. Der vil være mulighed for flø-
debollekastning, kartoffelkanon
m.m. Kom og vær med!

Venlig hilsen
Bestyrelsen FOA Frederikshavn

FOAs A-kasser sammen-
lagt i Vendsyssel
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

HUSK at ”bekræfte jobsøgning”
på Min Side på

www.jobnet.dk

Der er medlemmer, Som mister
ret til dagpenge, hver gang vi ud-
betaler dagpenge, fordi de ikke
overholder fristen for at bekræfte
jobsøgning.
Der er ingen mulighed for at
dispensere eller gøre noget ved
det, så derfor skal du altid huske
at bekræfte din jobsøgning
senest den dag JOBNET
anviser.

Ferie-
dagpenge

Husk, at eventuel restferie med ferie-
dagpenge skal være afholdt senest

30. april 2009, og at ansøgnin-
gen skal være A-kassen i hænde
senest 31. Maj 2009. Ellers vil
retten til feriedagpengene være
fortabt.

Husk, at ledige skal give Jobcente-
ret besked senest 14 dage forinden

ferien påbegyndes med min-
dre der er tale om enkeltda-
ge.

A-kasserne i

Metal

FOA

3F

er altid

parate

til at

hjælpe

dig.

Det er

her,

du får

den

faglige,

saglige

og reelle

behandling
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

Aftale om jobsøgningsplan erstatter
"4 jobansøgninger om ugen"
Den 16. februar 2009 er
Arbejdsløshedskassernes
Samvirke blevet enige
med Arbejdsdirektoratet
og Arbejdsmarkedsstyrel-
sen om en ny og bedre
ordning til erstatning for
ministerens udmelding om
”4 jobansøgninger om un-
gen for at være på den
sikre side.

Det betyder ikke, at ledige slipper
for at være aktivt arbejdssøgende
– tværtimod. De ledige skal fort-
sat være aktivt arbejdssøgende i
et væsentligt omfang, men i ste-
det for bevidstløst at skulle søge
4 stillinger om ugen, skal der
mellem den ledige og A-kassen
laves en ”Plan for jobsøgning” in-
den den ledige har været arbejds-
løs i 4 uger.

Forpligtende plan
i samarbejde
med den ledige
Sammen med a-kassen lægger
den ledige en helt konkret og for-
pligtende plan for, hvilke faglige
områder han eller hun skal søge
job indenfor, og hvor mange jobs
der er relevant at søge.
I denne plan skal der bl.a. tages
hensyn til den lediges ønsker og
forudsætninger, det lokale ar-
bejdsmarkeds behov for arbejds-
kraft, i hvilket geografiske område

jobbene skal søges m.m.m.
Den ledige får, modsat tidligere,
selv indflydelse på hvilke job, der
lægges billet ind på. Samtidig vil
a-kassernes medarbejdere fungere
som coaches og garanter for, at
der også bliver kigget efter job in-
den for nye områder – herunder
områder med gode beskæftigel-
sesmuligheder.

Meget mere konstruktiv
og motiverende jobsøgning
”Det skulle give en meget mere
konstruktiv og motiverende job-
søgning, fordi den ledige også
selv har indflydelse på, hvilke job
det giver mening at søge, så de
ikke bare søger ud i det blå", siger
formand for Arbejdsløshedskas-
sernes Samvirke, Morten Kasper-
sen.

Formand for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Morten Kaspersen: Den ledige
skal ikke bare søge »ud i det blå«.



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 - Mobil, Cai Møller: 2048 4166

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.

Socialrådgiveren træffes mandag-torsdag kl. 8.00-13.30. Der skal altid
aftales tid 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.

Syg = syg
At en person, som er på
sygedagpenge, flyttes
væk fra den kommunale
sygedagpengekonto, bety-
der ikke nødvendigvis, at
personen er blevet rask.

I alle landets kommuner frygter
man udviklingen på sygedagpen-
gekontoen, som er den konto,
kommunerne udbetaler sygedag-
penge fra. Kontoens størrelse si-
ger noget om, hvor mange men-
nesker der er syge i den enkelte
kommune.
I politikermunde lyder det, at den-
ne konto er ustyrlig, for udbetalin-
gerne til sygeramte stiger og sti-
ger, og det er svært at gøre noget
ved det, når nu folk er syge af så
mange og forskellige årsager. –
Det er særdeles svært, at få de
kommunale budgetter overholdt
på områder, man ikke selv be-
stemmer udviklingen på.
Kommunerne skal udbetale syge-
dagpenge til den syge i 52 uger
og kan vælge at forlænge i en pe-
riode, hvis der er noget der signa-
lerer, at den syge bliver rask inden
for rimelig tid.

Kasseflytning
For mange sygdomsramte er ud-
sigterne desværre sådan, at man
ikke bare sån’t kan se sig ud af
sygdomsforløbet – der er ikke no-
get, som indikerer, at man bliver
rask og arbejdsduelig inden over-
skuelig fremtid.
Disse mennesker bliver også flyt-
tet fra sygedagpengeområdet. De
bliver flyttet til kontanthjælpsom-
rådet og får kontanthjælp, hvis
vilkårene for det vel at mærke er
tilstede.
Alene det, at man har en ægte-
fælle, som har job, besværliggør
tingene. Har man så penge på
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LO

Sundhedsprofil 2
LO Frederikshavn udbyder kurset Sundhedsprofil 2,
som har udgangspunkt i ”den værdsættende tan-
ke”.

På Sundhedsprofil 2 tages der udgangspunkt i trivslen og alt det,
der virker på arbejdspladsen. – Deltagerne får afprøvet ”trivsels-
profilen” og får indblik i, hvordan den kan bruges på arbejdsplad-
sen.

Trivselsprofilen er godkendt af Arbejdstilsynet til måling af psykisk
APV.

Sundhedsprofil 2 er åbent for alle såvel ledelsesrepræsentanter,
medarbejdere, tillidsrepræsentanter, mellemledere og sikkerheds-
repræsentanter og øvrige, som ”bare” er interesserede i et godt
miljø på arbejdspladsen. Man kan tilmelde sig som enkeltperson,
gruppe, afdeling på en virksomhed o.s.v..

Kurset er et 1 dags kursus og afholdes på Scandic Hotel, Tor-
denskjoldsgade i Frederikshavn på følgende dage i foråret: man-
dag den 18. maj og onsdag den 3. juni.

Tilmelding er efter princippet ”først til mølle” og skal ske til LO
Frederikshavn enten ved brev eller på mail til
formand@lo-frederikshavn.dk - senest 14 dage før det ønskede
kursus. Der er plads til max 30 deltagere pr. kursusdag.
Kurset gennemføres med min. 20 deltagere.
Kursusprisen 1.500 kr. pr. deltager dækker forplejning og materia-
ler

Cai Møller, formand

- eller?
bogen, ejer man hus o.s.v. – ja så
kan det pludselig blive ens eget
problem, at man er syg og ikke
har indtægt. – For at få kontant-
hjælp skal man jo være mere end
almindelig værdigt trængende – i
dagens velfærdssamfund i Dan-
mark.

Falder for 52-ugers reglen
Vi oplever, at flere kommuner ud-
taler, at nu har de styr på syge-
dagpengekontoen: ”kurven går i
den rigtige retning – vi har gjort
en aktiv indsats – der er ikke læn-
gere så mange syge i vor kommu-
ne”.
Hvis de syge er blevet raske, er
det jo hvad man kun kan ønske
sig. – Så er de (forhåbentligt) på
arbejdsmarkedet igen og er ”selv-
forsørgende”.
Desværre er det således i flere
tilfælde, at de syge ikke er blevet
raske – de er faldet for 52 ugers
regler og er nu på kontanthjælp
og enten helt uden indtægt eller
med en meget lille ydelse øre-
mærket til medicin, hjælp til be-
handling eller andet.
Den aktive handling kommunen
så har gjort er, at man har flyttet
den syge borger fra sygedagpen-
gekontoen til kontanthjælpskonto-
en!
Som syg bliver man bestemt ikke
mere rask af at få mere end al-
mindeligt ondt i økonomien.
Men sådan er lovgivningen i
velfærdssamfundet Danmark.
Og som den kommunale sagsbe-
handler siger: ”Det er ikke noget
personligt - vi følger bare reglerne
– ellers får vi r…. på komedie”.
I LO Frederikshavn er vi af den
opfattelse, at det er et samfund
på vej ned i afgrunden, der be-
handler sine syge borgere på den
måde.

Cai Møller, formand

1. MAJ i LO Frederikshavn
Skagen
1. maj i Skagen
afholdes i samar-
bejde med Soci-
aldemokraterne i
Metal Huset
på Mosegårdsvej
kl 08.00.

Sæby
1. maj i
Sæby afhol-
des i samar-
bejde med
Socialdemo-
kraterne og
SF i Metal
Huset kl
10.00.

Frederikshavn
LO Frederikshavn
holder traditionen tro
1. maj-møde på
Knivholt Hovedgaard
i Frederikshavn
fra kl. 13.



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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UNDSKYLD!
Socialdemokraterne Frederikshavn udsendte ved en be-
klagelig fejl, i uge 11, underfrankerede breve til alle
vores medlemmer. Dette medførte en massiv henven-
delse fra mange utilfredse medlemmer, og en ganske
berettiget fremført kritik.
Vi har i et brev til alle stemmeberettigede medlemmer,
i forbindelse med udsendelse af nyt stemmemateriale,
endnu engang givet udtryk for vores beklagelse over
det passerede. Heraf fremgår også, hvordan det enkel-
te medlem skal forholde sig ved ønske om refusion af
betalt portoopkrævning. Vi har fastsat en tidsfrist for
refusion, der hedder 1.april, i forhold til at gøre krav
gældende. Har du endnu ikke betalt portoopkrævnin-
gen, kan du trygt smide den væk. Dette er efter aftale
med Post Danmark.

På vegne af bestyrelsen,
Socialdemokraterne Frederikshavn

Helle Pedersen, formand

Helle Pedersen
Formand

Regeringen har
kun ét svar på alt:
Skattelettelser!
Formanden for Socialdemo-
kratiet i Frederikshavn, Helle
Pedersen, kom i sin beret-
ning vidt omkring.

Også til udlandet, hvor det eneste
lyspunkt er valget af Barack Ob-
ama til amerikansk præsident.
Landspolitisk fik den siddende -
ikke arbejdende - regering et or-
dentligt hak i tuden. Regeringen
har åbenbart kun ét svar på alt,
nemlig skattelettelser, hvorimod
vi andre er mere optaget af
velfærd og vækstpakker, der kan
sætte gang i hjulene, så alminde-
lige mennesker kan få beskæfti-
gelse.
Regeringen udøver også klapjagt
på både ledige og indvandrere.
Det må høre op.

I regering
Der bliver ret meget at rette op
på, når vi igen indtager regerings-
kontorerne, sammen med SF, og
andre gode folk der vil samarbej-
de med os. Men vi har løsninger-
ne, og de er fuldt ud finansierede,
til forskel fra regeringens ”skatte-
lettelsesløsninger på alt. Vi glæ-
der os allerede meget til et kom-
mende valg, der bestemt må
være lige på trapperne
Og så længe vi har en folketings-
kandidat med navnet Bjarne Lau-



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Marts 2009 31

Socialdemokraterne

5. april kl.19: Bankospil i Bingo-
hallen, Hobrogade. Arrangør: So-
cialdemokratiets Kulturelle Klub.
Alle er velkomne.

13. april kl.19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokratiets Kulturelle
Klub. Alle er velkomne.

21. april kl.19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokratiets Kulturelle
Klub. Alle er velkomne.

25. april: National Kampagne-
dag. Socialdemokraterne i Frede-
rikshavn er synlige i gadebilledet.

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

29. april kl.19: Bankospil i
Bingohallen, Hobrogade. Arran-
gør: Socialdemokratiets Kulturelle
Klub. Alle er velkomne.

1. maj kl.13: Arbejdernes Inter-
nationale Kampdag markeres med
taler og sang på Knivholt, Frede-
rikshavn. Der vil være noget for
alle aldersgrupper at komme efter.
Kom og hyg dig sammen med ar-
bejdskammerater, venner og fami-
lie. Alle er hjerteligt velkomne.

7. maj kl.19: Bankospil i Bingo-
hallen, Hobrogade. Arrangør: So-
cialdemokratiets Kulturelle Klub.
Alle er velkomne.

15. maj kl.19: Bankospil i Bing-
ohallen, Hobrogade. Arrangør:
Socialdemokratiets Kulturelle
Klub. Alle er velkomne.

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

6. juni: National Kampagnedag:
Socialdemokraterne i Frederiks-
havn er synlige i gadebilledet.

7. juni: Valg til Europaparlamen-
tet. Husk at gøre brug af din
stemme, i Europa. Sæt også me-
get gerne x ved Nordjyllands soci-
aldemokratiske stemme i Europar-
lamentet, nemlig den syngende
Ole Christensen (Ole EU) fra
Brovst. Så er vi godt hjulpet i EU.
Vi planlægger et arrangement
med Ole i Frederikshavn i samar-
bejde med Kreds- og Fællesledel-
sen.

8. juni kl.19: Bankospil i Bingo-
hallen, Hobrogade. Arrangør: So-
cialdemokratiets Kulturelle Klub.
Alle er velkomne.

16. juni kl.19: Bankospil i Bing-
ohallen, Hobrogade. Arrangør:
Socialdemokratiets Kulturelle
Klub. Alle er velkomne.

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

24. juni kl.19: Bankospil i Bing-
ohallen, Hobrogade. Arrangør:
Socialdemokratiets Kulturelle
Klub. Alle er velkomne.

AKTIVITETSKALENDER
Socialdemokraterne

Du kan finde Ole på Facebook, læse
mere om Oles arbejde i EU, samt til-
melde dig hans nyhedsbrev på:
www.oleeu.dk

Den socialdemokratiske bestyrelse
2009: Bagerste række fra venstre:
Jens Nielsen, Grete Næser, Kim Dalsa-
ger og Danni Munk Andersen. Forreste
række fra venstre: June Menne, Axel
Fiedler, Marianne Bille Jensen, Leo
Svendsen, Helle Pedersen, Jane Ar-
vidsson og Linda Heidemann.

stsen, ser vi også lokalt her i Fre-
derikshavn frem til et sådant valg
med sindsro

Lokalpolitisk
Lokalpolitisk står vi rigtig stærkt
med en kompetent og handlekraf-
tig 16 mand stor byrådsgruppe.
Ole Rørbæk sluttede sig under fa-
nerne sidste år. Det glæder alle i
gruppen, da Ole er både et sym-
patisk, fagligt og sagligt menne-
ske, der med sin person og ar-
bejdsomhed bidrager flot til det
fortsat gode klima i gruppen.

EU-valg
Der er et valg mere. Nemlig val-
get til Europaparlamentet, der fin-
der sted den 7. juni i år. I vil kom-
me til at høre meget mere om
dette valg, samt ikke mindst om
vores gode spidskandidat i det
Nordjyske, Ole Christensen.

Bestyrelsen
Vi sover stadig med støvlerne på,
slutttede Helle Pedersen, og det
vil vi fortsat gøre, for at servicere
vores medlemmer på bedste vis.
Samt være klar til de mange valg,
der venter rundt om hjørnet.
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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
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Vi arbejder for dig
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