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I en krisetid…..
Med den krise, vi oplever i vores område – og som til-
syneladende kun bliver værre og værre fra uge til uge,
senest med 500 fyringer på MAN Diesel – siger vo-
res erfaringer, at der vil være en del, som har behov
for hjælp eller vejledning i forhold til problemstillinger,
som man ikke har kendt, fordi man – måske sammen
med sin familie – nu står i en ny og ukendt situation.

Nogen har været udsat for lignende tidligere, men
man vil måske opleve en anden ”ny faktor” som op-
træder denne gang: den økonomiske krise. – Det kan
betyde, at pengeinstitutternes velvillighed i forhold til
den enkeltes private økonomi ikke er så stor nu som
tidligere.

Vi ønsker bestemt ikke at stille skræmmebilleder op,
men vi skylder at være opmærksomme og stille hjælp
til rådighed, der hvor vi kan.

Derfor gør vi ekstraordinært opmærksom på vore til-
bud om rådgivning på to områder: psykologrådgivnin-
gen og socialrådgiverordningen (se side 28).

Psykologrådgivningen
Som sædvanligt er 1. time gratis og består i at scree-
ne problemet og for nogens vedkommende ”rækker
det” - tingene er sat ”på plads” for og i den enkelte.

For andre´s vedkommende er der behov for flere ti-
mer / samtale, og det betyder mere rådgivning

Efter aftale med Psykologcentret udvider vi aftalen,
således at der – hvis behovet skulle være der – bliver
flere timer til rådighed. – Her kan der være tale om at
aftale, ”hvad gør man så”, således dén med et behov
også økonomisk kan klare det. Hér vil der være for-
skellige muligheder, som vi p.t. søger afklaret.

Socialrådgiverordningen

Hér handler det meget om at forebygge, at der opstår
sociale sager ved at man får stillet sine spørgsmål og
får taklet problemstillinger rigtigt fra begyndelsen, så
der ikke opstår ”konflikt” eller ”utilfredsheder” mellem
det offentlige system og den enkelte.

Det sker jo nemt, når mennesker er fortvivlet over
ens situation og forventningerne til det offentlige ikke
slår til.

Brug os
Støtten, vejledningen og rådgivningen er der i LO Fre-
derikshavn og hos flere LO fagforeninger i Frederiks-
havn – brug den, hvis du er i tvivl.
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3F Nordøst Vendsyssel

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

3Fs Sæby
servicekontor
9300 Sæby
Kontoret er lukket
tirsdag og onsdag.
Al henvendelse skal
ske til 70 300 846.

Da vi gennem længere tid har
kunnet konstatere, at med-
lemmerne ikke bruger vores
servicekontor i Sæby ret me-
get, har vi valgt at holde
kontoret lukket tirsdag og
onsdag.

Hvis du skulle have brug for
at kunne møde en på konto-
ret i Sæby de pågældende
dage, kan der træffes aftale
om det.

Vores socialrådgiver kan træf-
fes på kontoret i Sæby efter
aftale.

Åbningstiderne i Sæby
vil være:
Mandag kl. 09.00 til 16.00
Torsdag kl. 09.00 til 16.30
Fredag kl. 09.00 til 12.00

Med venlig hilsen
Morten Dahlberg

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

Socialrådgiverens træffetid på
kontorerne:

Frederikshavn:
Onsdage 13-16
Skagen:
Torsdage 13-16

Hvor bor
du?
Vi får nu opdateringer fra CPR-
registeret når du flytter, så
husk at meddele på folkeregi-
steret, når du skifter adresse.
Det er vigtigt, at vi altid har din
rigtige adresse, da vi meget
gerne vil sende post til dig, så
du får det rettidigt og samtidig
med dine kollegaer.
Du må gerne ringe til os og
meddele dit telefonnummer og
evt. mailadresse, så vi også
har mulighed for at komme i
kontakt med dig ad denne vej.
Du kan også gå på internettet
på 3f.dk – under punktet selv-
betjening – Der kan du tjekke
dine personoplysninger.

Hilsen medlemsregistreringen i
3F Nordøst Vendsyssel

Månedsudbetaling
af dagpenge i 3F
Som en konsekvens af
regeringens finanslovsfor-
lig med Dansk Folkeparti
er 3F tvunget til at over
gå til månedsudbetaling
af alle ydelser.
Fra og med uge 39/
2009 er datoen, hvor vi
overgår til månedsudbe-
taling.

Sidste 14-dages udbeta-
ling vil være til disposi-
tion på medlemmernes
nemkontor 24/9 2009.

Første månedsudbeta-
ling er til disposition på
medlemmernes nemkon-
tor 22/10 2009.
Der er mulighed for et
áconto-beløb i 3F i
overgangsfasen.
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Ny tillidsvalgt i 3F

Paw Freddy Nielsen, ny-
valgt tillidsrepræsentant
på Flådestation Frede-
rikshavn, Værksted Dan-
mark.
3F ønsker til lykke med
valget.
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Paramedicineruddannelse har givet Fa
Paramediciner Kenneth
Lübcke er ansat hos Falck
i Frederikshavn. Tidligere
var Kenneth ansat i Kø-
benhavns Brandvæsen og
har også været produkt-
chef i et medicinalvarefir-
ma, men er nu flyttet til
Frederikshavn som para-
mediciner.

For at komme på uddannelsen
som paramediciner, skal man have
gennemgået den grundlæggende
uddannelse som Falck-redder og
ambulancebehandler i minimum
tre år.

Grundig uddannelse
Paramedicineruddannelsen er på
10 uger i første omgang og byg-
ger på folk med stor erfaring. Der-
efter otte dages teorikursus, hvor
man uddannes af speciallæger in-
denfor alle områder. Efterfølgende
er er man tilbage og kører almin-
delig vagtturnus og den sidste tid
før eksamen. Indbefattet er også

hospitalspraktik i 14 dage, hvor
paramedicineren undervises af læ-
ger og sygeplejersker på specialni-
veau. Så er der kørepraktik i en
lægeambulance med en special-
læge efterfulgt igen af en hjem-
mepraktik i en uge og derpå eksa-
men:

Skal til eksamen
En eksamen som paramediciner
består af en skriftlig prøve på tre
timer med forskellige opgaver ud
fra det, man har lært. Derefter er
der mundtlig overhøring med læ-
ger.
Man får endelig besked efter ek-
samen i løbet af otte dage. Hvis
man består, kan man kalde sig pa-
ramediciner.
I bekendtgørelsen vedrørende ud-
dannelse, er det fastslået, at man
skal op til prøve hvert år. Hvert 4.
år er der en lidt større prøve. Der
er indlagt fem efteruddannelses-
dage i jobbet hvert år. Her er der
også læger som undervisere, og
man får også en dag til specielle
spørgsmål, paramedicineren måtte
have i forbindelse med jobbet.

Vi er fleksible
-Det er vigtigt med paramedicine-
re, fordi de støtter op omkring
ambulancerne, siger Kenneth
Lübcke. -Vi kan ikke sende læger
ud til alt, og dermed bliver vi læ-
gernes forlængede arm på skade-
stedet, og der er faste retningslini-
er over, hvad vi må og hvad vi ikke
må.

-I Nordjylland kører paramedicine-
ren for sig selv i bil, som det var
tænkt oprindeligt. I andre regioner
har man valgt at sætte paramedi-
cineren på primærambulancen.
Sådan gør vi ikke. Vi kører mere
frit og fleksibelt. Vi kan køre til en
ambulance, hjælpe, forlade den
og køre et andet sted hen for at
hjælpe. Det er der også klare ret-
ningslinier for.

Et eksempel, fortæller Kenneth
Lübcke: -En person får en blod-
prop i hjertet. Vi sender en ambu-
lance og paramadicineren tager af
sted også. Vi sender kardiogram til
Aalborg, og hvis lægerne i Aalborg
vurderer, at der skal ydes hjælp

Kenneth under udrykning til havnen i Frederikshavn.
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alck et løft
med det samme, kan paramecine-
ren straks gå i gang med behand-
ling.
Paramedicineren kan også ringe til
lægerne for at få backup og even-
tuelt få tilladelse til at gå ud over
sine kompetencer med hjælp og
anvisning fra lægen, ligesom man
også kan rekvirere læger. De kom-
mer, hvis vi beder om det.
-Ofte mødes vi med lægerne på
vej mod Aalborg. Vi skal helst ikke
for langt ind mod Aalborg. Vi skal
være klar, hvis der sker andre ting
i vores område.

Glad for jobbet
Jeg er meget glad for mit job. For-
skellen fra at være ambulancefø-
rer og til at være paramediciner er,
at mit nye job giver mere ansvar
og mere samarbejde mellem pri-
mærambulancen og mig. Og også
et fint samarbejde med lægerne
og andet hospitalspersonale. Jeg
har fast arbejdstid i dagtimerne på
sygehuset i Frederikshavn.
-Jeg synes også, det er godt, at
paramedicinere bliver taget fra eg-
ne rækker. Så har Falck-folkene

mulighed for at få mere ansvar og
flere kompetencer i jobbet.
-Paramedicineruddannelsen giver
mig meget mere indhold i jobbet.
For over 20 år siden var jobbet for
en redder helt anderledes. Vi skul-
le i store træk kun transportere
mennesker. Gradvist er der kom-
met flere løft i jobbet, uddannel-
sesmæssigt. Det skete op i gen-
nem 90-erne og 2000. Sidst i
90-erne fik vi ambulancebehand-
ler-uddannelsen og i 2004 fik vi
paramedicineruddannelsen.
Efter år 2000 er redderuddannel-
sen blevet en egentlig uddannel-
se, og med paramedicineruddan-
nelsen er den oven i købet blevet
en faglært uddannelse.
Jeg kan ganske roligt konstatere,

at paramedicinerområdet er et
område med fremtid i.

Ikke flere sygehuse
Der bliver ikke flere sygehuse. Vi
skal have en høj sundhedsfaglig
kompetence præhospitalt i vores
sygehussystem. Det har vi med
paramedicineruddannelsen. Vi kan
behandle patienten langt hen ad
vejen.
-Paramedicinere er nok lidt mere
anonym end de primære Falckred-
dere, konstaterer Kenneth Lübcke.
-Det er nok fordi, det er forholds-
vist nyt med uddannelsen. Men
dem vi snakker med er glade for
vores hjælp, og nogle forveksler os
oven i købet med læger. Vi får
mange skulderklap for vores arbej-

Stationsleder Jacob Kolind er glad for
paramedicinernes kompetencer.

Som paramediciner har Kenneth udstyret i orden. Der er det mest nødvendige me-
dicin til tilskadekomne i næsten alle situationer.



NORDØST VENDSYSSEL

6 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . August 2009

de. Men vi har også et stort an-
svar. Paramedicineren bestemmer
på stedet. Det gør han, fordi han i
kraft af sin uddannelse først som
Falckredder, ambulancebehandler
og nu paramediciner er skolet til
at tage ansvaret. Jeg føler ikke, at
ansvaret er for stort. Bare man
har følelsen af at kunne slå til
hver gang. Men det er også her
erfaringen kommer ind.

Stationslederen: Paramedi-
cineren har givet os et løft
Stationsleder Jacob Kolind: Jacob
Kolind er stationsleder for Frede-
rikshavn, Skagen, Dronninglund og
Læsø.
-Vi har fast tilknyttet fem parame-
dicinere i Frederikshavn, men der
er del paramedicinere i Nordjyl-
land, der afløser på de forskellige
stationer. Det sørger vores plan-
lægningscenter i Brønderslev for.
I kraft af at regionen har lavet en
ny struktur med færre sygehuse
og større afstande, så er parame-

dicinere simpelthen nødvendige.
Det bliver ikke meget anderledes i
fremtiden. Det kan vi se af den
debat, politikerne har omkring sy-
gehusvæsenet i regionen.
Paramecineruddannelsen har væ-
ret godt for Falck og medarbejder-
ne. Vores niveau har fået et løft
med uddannelsen. Vi har langt
bedre sparring, og det smitter og-
så af på de andre personalegrup-
per. Det er blevet lettere at rekrut-

tere nye medarbejdere på grund af
uddannelsen. At have en uddan-
nelse giver også et mere sikkert
job, siger Jacob Kolind.
Jeg skal også lige tilføje, at para-
medicinerne har en faglig chef i
Aalborg, og vi er godt dækket ind
med stationer i Nordjylland.

Paramedicinere, en god ide
-Vi ved jo godt, at der ikke kom-
mer flere sygehuse, siger faglig
sekretær Karsten Olsen. Derfor er
ideen med paramedicinere en
glimrende ide.
Når paramedicinerne så samtidig
får et job med et stort ansvar og
får tilført kompetencer til jobbet,
så er de med til at sikre sig selv
bedre arbejdsforhold og også en
mere sikker beskæftigelse.
-Endelig skal vi heller glemme, at
hurtig hjælp på en arbejdsplads,
på en vej eller i hjemmet er meget
vigtigt, og kan betyde forskellen
på liv eller død.

Faglig sekretær Karsten Olsen, 3F
Nordøst Vendsyssel.

-Det første år gik meget bedre end fo
Anja Westerberg, faglig
sekretær indenfor Privat
Service, Hotel & restaura-
tionsområdet i 3F Nordøst
Vendsyssel har kigget til-
bage på det første år med
de nye RBF-medlemmer.

-Vi har beholdt alle medlemmer-
ne. -Det er positivt. Mange frygte-
de en medlemstilbagegang. Det er
ikke tilfældet. Vi bliver positivt
modtaget af medlemmerne. Men
krisen kradser, og mange er ikke
medlemmer. Vi ser mange unge,
der fravælger både fagforening og
A-kasse. Det er ikke klogt. De un-
ge har brug for både faglig opbak-
ning og en A-kasse.
Hvis de unge ikke er medlem hos

3F, kan vi ikke hjælpe dem. Vi kan
heller ikke hjælpe dem, selv om
forældrene er medlemmer. Med-
lemsskabet er personligt, under-
streger Anja.
Vi har været rundt i sommerlan-
det, blandt andet også på cam-
pingpladser. Nogle havde uden-
landsk arbejdskraft til rengøring. -
Mange er jo også studerende og
nogle står i andre fagforeninger,
men bare de forkerte, og så kan vi
heller ikke hjælpe. Så det er lige
så meget et spørgsmål om at stå i
den rigtige fagforening, før de un-
ge er sikret, fagligt og A-kasse-
mæssigt. På hotel-området ser
det fornuftigt ud med organiserin-
gen. Også her er det et område, vi
følger nøje, for der kommer hele
tiden nye til, og det er et område,
hvor der ikke er mange tillidsre-

præsentanter. På restaurationsom-
rådet ligger der et stort arbejde og
venter. Mange steder er det unge
mennesker, der er ansat, ofte stu-
derende. Nogle steder bruger man
at lade de unge mennesker arbej-
de gratis i et par dage, for at se
dem an. Hvis de så er gode nok,
kan de få arbejde. Det kan vi ikke
acceptere. Folk skal ikke arbejde
gratis, og den eneste garanti de
har, for at det ikke sker, er via et
medlemskab af 3F.
Mange får ikke overtidstillæg, for-
skudttidstillæg, weekendtillæg,
pension, SH-penge og mange an-
dre ting, der er fastlagt i en over-
enskomst.Hvis de unge derimod
vælger at være medlem af 3F, så
bliver det hele meget lettere.
Ved et medlemskab betaler man
kontingent, men pengene er ofte



NORDØST VENDSYSSEL

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . August 2009 7

Transporten skal du selv sørge for. Prisen er
40 kr. pr. stang, som opkræves ved søen.
Der er flotte præmier til de voksne for stør-
ste fisk: 500 kr. og mindste fisk: 250 kr.
Præmier til børn for største fisk: største po-
kal og for mindste fisk: den mindste pokal.

Tilmelding foregår til afdelingen,
tlf. 70 300 846 senest 18. september
2009.

Efterløns- og pensionist-

klubben i 3F Nordøst

Vendsyssel

Efterårsprogram
Torsdag, den 10. september 2009:
Birgitte Nielsen fra Hospice Frederikshavn,
kommer og fortæller om en dagligdag
på Hospice
Sted: Skolegade 8 kl. 14.00

Torsdag, den 8. oktober 2009:
En eftermiddag hvor Mette demonstrerer
nyt fra Tupperware.
Sted: Skolegade 8 kl. 14.00.

Torsdag, den 12. november 2009:
Vi får besøg af Frelsens Hær som vil synge for
os.
Sted: Skolegade 8 kl. 14.00.

Torsdag, den 10. december 2009:
Traditionen tro holder vi julefrokost i Skolegade.
Vi sørger for god julemad.

Du medbringer selv tallerken og bestik samt
drikkevarer. Husk også en pakke til ca. 20 kr. til
pakkespillet
efter kaffen.
Pris pr. person 150 kr.
Sted: Skolegade 8 kl. 12.30
Tilmelding senest den 3. december til
Grethe, tlf. 98 42 95 94
eller Birgit, tlf. 98 42 95 25.

Årets
fisketur

Tag med Aktivitetsudvalget
i 3F på den traditionsri-
ge fisketur søndag, den
27. september 2009.
Der fiskes ved Binds-
lev Fiskepark

fra kl. 10.00 – 14.00.

orventet

Anja Westerberg: På hotelområdet er der som regel ordne-
de forhold. Det kniber med restauranterne.

givet godt ud, og kontingen-
tet er fradragsberettiget på
selvangivelsen. Så beløbet
er slet ikke så stort, som
man tror.
Mange unge har oplevet, at
det kontingent, de betalte
er kommet mange gange
igen i form af de betalinger
de har fået igennem 3F.
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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

Ny tillidsvalgt
i Dansk Metal

Ole Lund, ny-
valgt sikker-
hedsrepræsen-
tant hos
Frederikshavn
Affaldskraftvar-
meværk

Metal ønsker
tillykke med
valget.

Grundkursus G I og G II
på Hotel Søparken

Region Nordjylland kan nu
tilbyde dig, som ikke har
haft mulighed for at komme
på Metalskolen, at deltage
på følgende kurser på Hotel
Søparken, Søparken 1,
9440 Aabybro

G I-kursus i uge 2 - 11. januar – 15. januar 2010
(kursusnr. 1010 10 60 01)

G II-kursus i uge 7 - 15. februar – 19. februar 2010
(kursusnr. 1020 10 60 01)

• G I – henvender sig til alle fagligt interesserede og især
nyvalgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

• G II – henvender sig til dig der har gennemgået G I. Efter
G II er der udover at fortsætte på G III også mulighed for
at deltage på Metals IT kurser I-III og Grundkursus
i Arbejdsmiljø.

Tilmelding skal foregå i afdelingen på telefon 9622 2324.

Advokathjælp
hos Metal
For at yde vore medlemmer
en endnu bedre service, har
vi aftalt med advokat Ole
Kildeby, at han vil være til
stede i Metalhuset, Hånd-
værkervej 2, Frederikshavn,
den 1. onsdag i hver må-
ned, fra kl. 15.30 til 16.30.
I samme tidsrum kan Ole
Kildeby træffes på
tlf. 9622 2316

Ole Kildeby kan rådgive om:

� ejendomshandel,
� forhold omkring arv,
skilsmisse, erstatnings-
sager, der ikke hører un-
der Metals område, m.v.

Rådgivningen er gratis for
afdelingens medlemmer.
Hvis rådgivningen resulterer
i, at der rejses en sag, eller
det aftales at advokaten
skal udføre en opgave for et
medlem, betales der efter
aftale med advokaten.

Jørn Larsen
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Anmeldelse af arbejdsskader
Vi oplever fortsat med-
lemmer, der kommer i
klemme, fordi deres ar-
bejdsskade ikke bliver an-
meldt til virksomhedens
lovpligtige arbejdsskade-
forsikring. Det betyder tab
for både virksomhed og
medarbejdere, der er kom-
met til skade. Der er in-
gen dækning fra virksom-
hedens arbejdsskadefor-
sikring, hvis ikke skaden
bliver korrekt anmeldt in-
den 1 år fra skadesdato-
en.

Så derfor, sørg for at I i jeres vir-
komhed har procedurer for anmel-
delse af arbejdsskader, så den for-
sikring som I jo har, og betaler til,
også dækker, når der bliver brug
for det.

Husk forsikringsselskabet
Det skal siges med det samme –
Det er ikke nok at anmelde ska-
den til Arbejdstilsynet !
Det skal være til virksomhedens
forsikrings-selskab eller direkte til
Arbejdsskadestyrelsen.
Hvis du ikke kan blive enig med
din arbejdsplads om anmeldelse
af din arbejdsskade, så kontakt os
i afdelingen.

Hvad er så en arbejdsskade?
Loven siger, at det er en ulykke el-
ler sygdom, der skyldes arbejdet
og de forhold hvorunder det er ud-
ført. Ved en ulykke forstås efter
denne love en personskade forår-
saget af en hændelse eller en på-
virkning, der sker pludseligt eller
inden for 5 dage. Sygdommen
som skyldes særlige påvirkninger
fra arbejdet. Det kan også være et

barn som har fået skaderne som
følge af moderens arbejde.

Fuldmagter og samtykke-
erklæringer til forsikrings-
selskaber
Forsikringsselskabet vil gerne have
fuldmagt fra dig til at indhente op-
lysninger i din sag. Tænk dig om
inden du udskriver en fuldmagt el-
ler en samtykkeerklæring til et
forsikringsselskab !
Når et medlem er kommet til ska-
de og skaden er blevet korrekt an-
meldt af virksomheden til forsik-
ringsselskabet, så beder de ofte
om en fuldmagt for at gå videre
med sagen.
Denne fuldmagt er ofte formuleret
helt generelt og giver dem ret til
at indhente oplysninger mange
steder fra. Oplysninger som må-
ske slet ikke er nødvendige til for-
sikringsselskabets behandling af
sagen.

Kan misbruges
Vi har oplevet, at det kan misbru-
ges til at indhente oplysninger,
som ikke er nødvendige at indhen-
te for at forsikringsselskabet kan
behandle den del af sagen, som
de skal behandle. Vi går ind for, at
sagerne skal oplyses bedst muligt,
så der kan træffes de rigtige afgø-
relser. Men det er vores opfattelse
at afgørelser i Arbejdsskadesager
skal træffes af Arbejdsskadestyrel-
sen og ikke af forsikringsselska-
bet, tænk dig derfor om, inden du
giver en fuldmagt eller en samtyk-
keerklæring til et forsikringssel-
skab i forbindelse med en arbejds-
skade.
Du skal selvfølgelig hjælpe til
med at oplyse din sag, så der kan
træffes en rigtig afgørelse, men
forsikringsselskabet må så forklare
hvad de mangler og hvorfor.

Der er ingen erstatning, hvis ikke arbejdsskaden er korrekt anmeldt inden et år fra
skadesdatoen.

METAL FREDERIKSHAVN
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Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne

Arbejdsløse skal have uddannelse og
Arbejdsløsheden er igen
steget. Nu er der over
105.000 fuldtidssikrede
uden arbejde. Det er det
højeste niveau siden
2006, og det er især
mænd og vestjyder, som
mister jobbet. Nordjylland
er igen hårdest ramt, på
blot et år er ledigheden
steget 139 %, så nu er
over 11.000 uden job.

Regeringen har skærpet reglerne
om supplerende dagpenge og har
helt opgivet at bekæmpe den sti-
gende ledighed, Støjberg vil blot
holde øje og tælle de ledige. I
fremtiden bliver det nemlig kom-
munerne, der skal løse den sag
for færre penge.

MAN-diesel fyrer
Mens disse linjer bliver skrevet, er
endnu et mørkt kapitel i Frederiks-
havn ved at udspille sig. Tirsdag
morgen den 4. august meddelte
MAN Diesel, at man ville stoppe
produktionen af skibsmotorer i
Frederikshavn. Der er tale om en
katastrofe for de fyrede, som ikke
umiddelbart kan finde nyt job og
en katastrofe kommunen og hele
landsdelen, fordi Alpha var et fyr-
tårn med mange gode arbejds-
pladser indenfor de sorte fag. Jeg
har foreslået at regeringen laver
en hjælpepakke med fremrykning
af kursusakitiviteter og helt kon-
kret at man fremrykker bygning af
et nyt inspektionsfartøj, dom vil
give arbejde til 250 mand i et helt
år.

I dialog med
tillimandskollegiet
Jeg er i dialog med tillidsmands-

kollegiet om, hvilke flere konkrete
initiativer vi kan tage sammen,
fordi alle kan jo ikke omskoles til
at være sundhedshjælpere. Så jeg
tror der er behov for en bred viftet
af initiativer, der kan skaffe ny ar-
bejdspladser.

Tænk nyt
I en tid med stigende ledighed er
der grund til at tænke nyt og krea-
tivt.
Mange virksomheder vælger sam-
men med deres medarbejdere at
lave en arbejdsfordelingsordning,
så medarbejderen kun går på ar-
bejde hver anden uge. Det er en
god fastholdelsesordning, fordi
virksomhederne selvfølgelig reg-
ner med at få gang i hjulene igen
og derfor gerne vil beholde deres
dygtige medarbejdere. Samtidig
kan man sige at man fordeler
elendigheden i stedet for at fyre
et bestemt antal medarbejdere.
Men ordningen er fyldt med bu-
reaukrati, fordi den administreres,
som om folk er fuldtidsarbejdslø-
se. Jeg vil gerne foreslå, at virk-
somheden udbetaler fuld løn til
lønmodtageren. Dernæst skal
virksomheden kunne få refusion
fra staten, helt som vi kender det
fra uddannelsessystemet. Hele ar-
bejdsfordelingsordningen skal sim-
pelthen løftes ud af a-kasselovgiv-
ningen.
Det er en let og lavbureaukratisk
model for virksomhederne. Den
virker øjeblikkeligt og a-kasserne
bliver fri for at skulle beregne dag-
pengesatsen og undgår at arbejde
sig gennem stakkevis af lønsedler.
Den ledige bliver fri for at søge job
og tærer heller ikke på dagpenge-
perioden. Det bliver heller ikke dy-
rere for samfundet, fordi refusio-
nen er lig med dagpengene. Til

gengæld får virksomhederne dyg-
tigere medarbejdere og vore kon-
kurrenceevne bliver forbedret.
Samtidig er det sådan i dag, at
vores seniorer, der er i gang med
at optjene efterlønspræmie, mis-
ter præmien fuldstændig, hvis de
bare har en uges ledighed i kvar-
talet.

Regeringen er taget på ferie
Men regeringen er taget på ferie
for de udbetalte SP-midler, så der
sker ikke noget positivt på denne
siden af oktober. Nu er det en for-
del for VK-regeringen, at den aflø-
ste Nyrups SR-regering, der over-
lod en ordentlig økonomi til efter-
følgeren. Desværre er selv samme
efterfølger nu gået i gang med at
bruge af arvesølvet for at holde
skruen i vandet.
Socialdemokratiet havde sparet op
og lagt til side, så den borgerlige
regering havde milde gaver at dele
ud af. For krisen skal jo løses tilsy-
neladende ved ufinansierede skat-
telettelser og ved at sælge ud af
arvesølvet og at bruge midlerne
fra SP-ordningen. Det er kun rege-
ringen, der scorer på SP-midlerne,
idet der kommer 13 eller måske
15 mia. i kassen i form af skatte-
gevinsten fra udbetalingen. VK-re-
geringen har reelt ingen selvstæn-
dig politik, men har levet højt på
arven.

De borgerlige
formøbler arvesølvet
Der lever fortsat en myte om, at
man ikke kan betro socialdemo-
krater pengene. Den går vist helt
tilbage til Hans Hedtoft. Kends-
gerningen er, at dansk økonomi
aldrig fik det bedre end under so-
cialdemokratisk ledelse.
De borgerlige skyndte sig at sætte
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fuld løn
det over styr. Det har været mu-
ligt ved hjælp af alle mulige af-
dragsfri lånetyper, der har pumpet
huspriserne i vejret og sat en for-
brugsfest i gang. Der er ingen i re-
geringen, der har stillet sig selv
spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i
fremtiden? Man har ikke investe-
ret i alternative og vedvarende ar-
bejdspladser, det er kun blevet til
de kortsigtede, og der er ikke inve-
steret i blandt andet ny energifor-
mer.

Sidste mand lukker og slukker
Den borgerlige regering fører såle-
des en politik, der virker efter prin-
cippet ”sidste mand lukker og
slukker”. Svaret på udfordringerne
er ikke letkøbte skattelettelser,
det er investeringer i den offentli-
ge sektor. Andre indsigtsfulde
mennesker anbefaler netop fx re-
noveringer i skoler, daginstitutio-
ner og plejehjem som svar på det
voksende ledighedsniveau. Rege-
ringen har også lovet flere trafikin-
vesteringer, men de ser ud til også
at blæse i vinden. Vi har også
brug for efter syv års stilstand at
investere i alternativ energi fra of-
fentlig side. Vi skal simpelthen in-
vestere i fremtiden i den bæredyg-
tige udvikling. Regeringen kom-
mer med mange pæne ord om
det, men når det kommer til styk-
ket, er der ikke reel vilje til at gøre
noget.
Socialdemokratiet har netop spillet
ud med en klimajobplan, som dels
skal sikre tidssvarende kloakker,
der kan tage de voldsomme regn-
skyl, og som dels giver 4-5000 ny
job. Her ligger regeringen også
helt underdrejet. Det ville da ligge
lige til højrebenet at varme op til
den store klimakonference til de-
cember med sådan en plan.

Forhøjelse af pensionssatser
Med virkning fra 1. juli 2009 forhøjes pensionssatserne
i Industriens Overenskomster.

Jf. Industriens Overenskomst § 34, stk. 3 og Industriens Funktionærove-
renskomst § 8, stk. 2 forhøjes bidragene samlet med 0,9 %, og satser-
ne er således:

Arbejdsgiverbidrag 8,0 %
Lønmodtagerbidrag 4,0 %
samlet bidrag 12,0 %

Sommerfest 2009 på Knivholt
for afdelingens seniorer
Onsdag den 10. juni 2009 kunne Metal Frederikshavn
byde velkommen i ”det grønne” til sommerfesten for af-
delingen seniorer på Knivholt.

Der var tilmeldt 165 personer. Alle mødte op med godt sommerhumør
og stemningen var god. Den veltilberedte buffét var godt besøgt.
Efter middagen bød musikken op til dans.
Sidst på aftenen kørte en bus i pendulfart mellem Knivholt og bustermi-
nalen, så alle kunne blive transporteret hjem.

Metals sommerfest
på Knivholt blev et
tilløbsstykke. Der var
fin stemning ved bor-
dene, og så var der
dans bagefter.

METAL FREDERIKSHAVN
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Giv din mening til
kende
Dansk Metal vil gerne spørge
medlemmerne om holdnin-
ger og synspunkter til fagli-
ge politiske emner.

Derfor har vi i samarbejde med analysefirmaet Zapera
oprettet et medlemspanel, der giver os mulighed for at hurtigt
at kunne spørge medlemmerne - og dermed gøre Metal endnu
bedre til at varetage medlemmernes interesser.
Vi håber, du har lyst til at give din mening til kende.
TIlmeld dig på: Danskmetal.dk/metalpanelet

Alle informationer om de, som deltager, er 100 procent anony-
me.

MEDLEMSMØDE
i Dansk Metal Frederikshavn
Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 18.00
Metalhuset, Håndværkervej 2

Dagsorden:
Orientering fra forbundskongressen

Der serveres en lun ret fra kl. 18.10
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig
senest den 20. oktober 2009 - på telefon 9622 2324.

Jørn Larsen

Metal-seniorer holder

General-
forsamling
21. oktober kl. 10.00
i Metalhuset,
Håndværkervej

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af formand, Svend Jensen
3. Valg af 3 bestyrelsesmedlem-
mer: Chr. Jensen, Ib Nielsen,
Henry Nielsen

4. Valg af 1 suppleant
5. Eventuelt

18. november kl. 10.00
Møde i Metalhuset
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3F, METAL, FOA, LO OG SOCIALDEMOKRATIET PÅ STUDIETUR TIL LÆSØ

Margrete, en
Fagets studietursdeltagere tog na-
turligvis færgen Margrete til øen.
Her er plads til knap 600 passa-
gerer og 50 biler.
Det er også en arbejdsplads for
15 skibsassistenter, organiseret i
FOA. Skibsassistent Poul Bonde-
sen, der også er tillidsrepræsen-
tant for FOA-medlemmerne på
skibet, stillede sig beredvilligt til
rådighed for rundvisningen på den
moderne færge.
Poul Bondesen fortalte, at tidlige-
re krævedes der tre års sejltid for
at blive skibsassistent. Det kræves
ikke mere, men man skal gen-
nemgå et sikkerhedskursus og der
holdes jævnlige øvelser hver må-
ned. Det kan f.eks. være brand-
øvelser med røgdykkerudstyr eller
»mand-overbord«-øvelser. Der er
otte redningsbåde og masser af
redningsbælter.

GPSen viser vej
Poul Bondesen førte os videre til
broen, hvor kaptajn Flemming Ni-
elsen styrer færgen sikkert over
Kattegat ved hjælp af to radarer
med indbygget GPS-system.
Denne dag i solskin, ser alt lyst og
venligt ud, men tæt på vores rute
kan vi se olieskibe, der omlader
fra store til små skibe. En sikker-
hedsrisiko både for miljøet og sejl-
adsen.
Når færgen skal fremad har den
en stor 4.000 HK hovedmotor fra
Alpha Diesel. Desuden er der
1200 HK til bovpropellerne, for-
tæller maskinchef Kaare Vilsen.
Maskinchefen fortæller også, at
færgen er til eftersyn hvert andet
år.
Når færgen er til eftersyn, besej-
les ruten med den gamle Ane Læ-
sø.
Margrete kan skyde en fart af 14
knob, men sejler normalt omkring
de 12 for at spare på brændstof-

I juni var Fagets redaktion på sin årlige studietur,
der i år gik til Læsø.
Faget besøgte sidst Læsø i 1999.
Da var befolkningstallet på cirka 2.200 personer.
Nu er befolkningstallet ti år senere nede på omkring
1.900 personer.
Der sejler en moderne færge, Margrete Læsø, til
øen på daglige ruter. Overfartstiden er 90 minutter.
Desuden er der en lille flyveplads, så det er også en
mulighed, når det skal gå hurtigt.
Læsø er kendetegnende ved en række spændende
arbejdspladser. Der bliver vist stor kreativitet for at
holde gang i hjulene.
På dette års studietur fik vi en rundvisnings på Læ-
søfærgen, hvor 15 FOA-medlemmer er ansat som
skibsassistenter.
Vel i land besøgte Faget plejehjemmet, en arbejds-
plads for 90 offentligt ansatte, medlemmer af FOA
Frederikshavn og med en Metal-fleksjobber.
Vi besøgte 3Fs kontor, der nu fungerer som lokal-
kontor efter sammenlægningen med 3F Nordøst
Vendsyssel.
Turen foregik med den gratis bus, som øen stiller til
rådighed for alle. Ruten går fra Vesterø til Østerby
igennem Byrum.
I Byrum lejede vi cykler og drog mod Læsø Saltsy-
deri, en arbejdsplads for 10 3F-medlemmer, hvoref-
ter turen gik tilbage til Vesterø, hvor vi besøgte Læ-
sø Kur, et kur- og helsecenter for psoriasispatienter
og andre, der måtte have lyst til at nyde livet i den
gamle, ombyggede kirke.

Årets deltagere var: Morten Dahlberg og Leo Frederiksen, 3F. John
Karlsson, Metal. Karen Hechmann og Helen Christensen, FOA. Cai
Møller, LO. Helle Pedersen, Socialdemokratiet og Bent Fick, Arbej-
dernes Landsbank samt Anders Foldager, blad-bureauet, tekst og
billeder.
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arbejdsplads for FOA-medlemmer
fet. Maskinchefen kan overvåge
motorens drift og tilstand på grafi-
ske displays og der er også edb-li-
ster med alt det, som skal holdes
øje med. Besætningen har i øvrigt
selv bygget vedligeholdelsessyste-
met op.
Vi fik en rolig overfart med en
dygtig besætning og lagde til land
i Vesterø.

Vi benyttede den gratis bus, som kommunen stiller til rådighed for alle.

Poul Bondesen til venstre, fortæller om
de arbejdsforhold, som FOA-medlem-
merne har på Margrete-færgen. Det er
Cai Møller, LO, Helle Pedersen, social-
demokraterne og Helen Christensen,
faglig sekretær i FOA. Til højre Karin
Hechmann, næstformand i FOA. Hun
tjekker lige at kursen er rigtig sat. Ka-
ren er fritidssejler, så hende kan man
ikke snyde.
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Multiældrecenter med plads til det hele
Ældrecentret på Læsø be-
skæftiger omkring 90
medarbejdere. Ældrecen-
tret er lidt anderledes end
ældrecentre, vi ser på
fastlandet. Det er faktisk
lidt af et omdrejnings-
punkt for sundhed og pleje
på øen.

Her er almindeligt plejehjem og et
skærmet afsnit for demente og
Hyggekrogen, hvor pensionister
kan få sig et billigt måltid mad
dagligt. Der er også genoptræ-
ningscenter med fysioterapeuter
samt et yderst velfungerende køk-
ken oven i købet med elitesmiley.
Køkkenet leverer, udover mad til
beboerne på plejehjemmet, også
mad til Hyggekrogen og til rådhus,
skole og børnehave samt hjemme-
boende ældre.

Mads er tillidsrepræsentant
Mads Thuesen er social- og sund-
hedshjælper og tillidsrepræsentant
for FOA-medlemmerne på pleje-
hjemmet.
-Vi manglede personale i vinter.
Nu ser det bedre ud, men vi har

også kun 37 beboere, hvor pleje-
hjemmet normalt kan huse 42 be-
boere.
-Cirka en tiendedel af personalet
er uuddannede, siger Mads Thue-
sen. Vi prøver at få alle uddanne-
de, men det er jo lidt af et pro-
blem, hvis alle skal af sted på én
gang. Derfor har vi lavet et forsøg
med at sende to ansatte af sted
på uddannelse. Ellers er vi ikke
nok til at dække ind, hvis der er
fravær af ansatte.
Mads siger, at man godt kan
mærke, at folk flytter fra øen.
-Det gjorde jeg også selv for at
blive uddannet som social- og
sundhedshjælper i Langeskov på
Fyn. Men når man er opvokset på
Læsø, så er øen ikke sådan at
slippe, så Mads flyttede tilbage til
øen i 2005.
-Det er her, jeg vil være, til jeg bli-
ver pensioneret om 22 år, griner
Mads.
-Vi har et flot samarbejde på
ældrecentret, siger Mads. Både
med ledelsen og de ansatte ind-
byrdes. Vi klarer de daglige pro-
blemer hen ad vejen ved hjælp af
en god dialog.
-Vi mærker ikke til, at vi er Dan-
marks mindste kommune. Vi får

de ting, vi har brug for på pleje-
hjemmet, og så er der jo i sagens
natur en kort kommandovej til
kommunen. Vi har læge på øen,
og hvis der opstår alvorlig sygdom,
kan vi komme på sygehus på fast-
landet enten med færge eller med
helikopter.
Også samarbejdet med FOA om
det faglige får et ord med på ve-
jen. –FOA servicerer os godt med
kurser og uddannelse. Vi har en
god kontakt enten pr. telefon eller
mail.
På plejehjemmet er der desuden

Højt humør på ældrecentret.

Hyggestund for beboerne på ældrecen-
tret. Her får de en snak med Helle Pe-
dersen.

Tillidsrepræsentant Mads Thuesen med
faglig sekretær Helen Christensen og
næstformand Karen Hechmann, FOA
Frederikshavn.
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et genoptræningscenter med fy-
sioterapeuter.

Hyggekrogen
Hyggekrogen er et tilbud til øens
pensionister, enten det nu er al-
derspensionister eller førtidspen-
sionister. Her kan borgerne kom-
me for at få et dagligt samvær og
et godt måltid mad, fortæller psy-
kiatrikoordinator Wenche Herstad.
Prisen for et måltid mad er 20 kr.
Og man kan nyde øl eller vand for
5 kr.

Lola glad for 3F løsning
Her møder vi også Lola Stoklund,
der er ansat i køkkenet. Lola Sto-
klund er medlem af det Læsø-ud-
valg, som er nedsat i forbindelse
med 3F Læsøs sammenlægning
med 3F Nordøst Vendsyssel. Lola
er godt tilfreds med løsningen for
Læsø. Vi kommer ind i en meget
større faglig sammenhæng og kan
få mere hjælp fra en stor afdeling.
Det er jo svært at servicere med-
lemmerne med kun to på vores
kontor. Nu har vi adgang til al den
ekspertise, vi kan ønske os i 3F
Nordøst Vendsyssel.

Knud Erik Vilsen (Knubse) er Metal-
medlem i fleksjob på ældrecentret.
Her får han en faglig snak med næst-
formand John Karlsson, Dansk Metal,
Frederikshavn.

3F-kontoret er der stadig
Selv om 3F Læsø er sammenlagt med 3F Nordøst
Vendsyssel, har fagforeningen valgt at bevare 3F-konto-
ret på Læsø.

Læsø-medlemmerne ønskede nærhed, og det har de stadig. Tidligere var
Viggo Jensen formand og blev assisteret af den administrative medarbej-
der Kirsten Lundgaard Thomsen. Viggo Jensen er sygemeldt og Kirsten
varetager nu medlemmernes sager i samarbejde med 3F Nordøst Vend-
syssel.

Formanden glad for Læsø-medlemmernes beslutning
3F-formand Morten Dahlberg gav husly på lokalkontoret: -En afdeling
med under 300 medlemmer har det svært, når der kommer nye love,
regler og cirkulærer. Det er ikke let at servicere medlemmerne optimalt
med to medarbejdere. Derfor er jeg glad for, at Læsø sagde ja til sam-
menlægningen med 3F Nordøst Vendsyssel. Vi forsøger at bevare nær-
heden ved at beholde lokalkontoret, og medlemmerne har også fået
valgt et Læsø-udvalg, som deltager i 3F Nordøst Vendsyssels bestyrel-
sesmøder og på den måde følge med i afdelingens virke.

Kirsten Lundgaard
Thomsen på 3Fs servi-
cekontor på Læsø.

Morten Dahlberg fortæl-
ler om baggrunden for
sammenlægningen med
3F Nordøst Vendsyssel.

Morten Dahlberg fik og-
så en lille snak med et
af medlemmerne i Læ-
sø-udvalget under besø-
get. Det var Flemming
Hansen.
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Salt er guld. Sydemester Poul Christensen gav os et hæsblæsende fore-
drag om salt.

Saltsyderiet giver beskæftigelse
Efter en forfriskning på
3F-kontoret går turen til
en let frokost på Havne-
bakken i Vesterø. Så tilba-
ge til Byrum med den gra-
tis bus for at leje cykler.
Bussen går nemlig ikke til
saltsyderiet. Men cykler er
udmærkede transportmid-
ler, så vi ankommer let
svedige til saltsyderiet.

Læsø Saltsyderi ejes af Læsø Salt
A/S En lille virksomhed med ca.
20 ansatte, heraf 10 3F-medlem-
mer. Virksomheden ejes af Læsø
Fonden. Sydemester Poul Chri-
stensen gav os et hæsblæsende
foredrag om, hvordan saltet var
med til at gøre Læsø til en stærkt
befolket ø med 3.500 indbyggere
i velmagtsperioden. Da var der
350 saltsydere på Læsø. De fæl-
dede desværre alt træ på øen og
afskaffede dermed deres egen ek-
sistens. Nu er der atter træ på

øen, heldigvis, for der skal bruges
omkring 2.500 kubikmeter årligt
til ovnene, der opvarmer saltvan-
det, så der senere kan udvindes
salt.

Salt eksporteres
Men Saltsyderiet består nu efter
opstarten I 1991 som en pæn

stor arbejdsplads med eksport af
salt til fastlandet.
Der var lidt problemer med indtje-
ningen først på året på grund af
den økonomiske krise, men det
efterslæb er indhentet nu.

3F-ansatte med mange
arbejdsfunktioner
Vi møder 3Fernes tillidsrepræsen-
tant på saltsyderiet, Steinum
Eyjölfsdottir Larsen.
-Nu begynder turisterne at komme
til øen. Så bliver der dejligt travlt,
siger Steinum, der også synes, at
saltsyderiet er en god arbejdsplads
for 3Ferne. Vi har mange forskelli-
ge arbejdsfunktioner I forbindelse
med produktionen af salt. Selve
produktionen, men også vejning,
pakning, kundebetjening I butikken
og rengøring, så det er meget alsi-
digt arbejde. Om vinteren er der
ikke så travlt, og så er der hjem-
sendelser for nogle, men nu ser
det ud til at gå fremad igen.
Steinum har taget faglige kurser,
og skal snart på nye, siger hun.

Steinum Eyjölfsdottir Larsen er 3Fernes
tillidsrepræsentant på saltsyderiet.
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3F, METAL, FOA, LO OG SOCIALDEMOKRATIET PÅ STUDIETUR TIL LÆSØ

Nu er der flot, moderne kurcenter,
hvor alle over 16 år har adgang til
en række faciliteter, såsom saltba-
de, saunaer, dampbade, saltinha-
lation, et rum til saltpeeling mv.
Desuden tilbydes en række for-
skellige behandlinger og længere
kurforløb.
I dag er Carsten Vinther-Jensen di-
rektør for Læsø Kur.

Billigere end Israel
Tidligere var f.eks. psoriasis-pati-
enter tvunget til at tage til Israel
for at mildne deres sygdom. I dag
kan de med stor økonomisk fordel
– også for samfundet – tage til
Læsø og få en behandling, der vir-
ker nøjagtigt lige så godt som en
dyr behandling i Israel.
-Vi har flotte resultater med vores
patienter, siger Carsten Vinther-
Jensen. Mange kommer her på fi-
re-ugers ophold, og andre i kortere
tid, men fælles for alle er, at de
føler sig godt tilpasse i vores mo-
derne kurcenter.

Fred og ro
-Læsø kan tilbyde fred og ro.
Mange psoriasispatienter har ofte
andre problemer at slås med, og
her kan de finde sig selv, en resul-

tatgivende behandling og et ven-
ligt og imødekommende persona-
le.
Fagets repræsentanter kunne kon-
statere, at der virkelig er tale om
venlige og lyse lokaler med kunst

på væggene og tjek på det sund-
hedsmæssige. Dertil kommer så
en fremragende udsigt fra den
gamle kirkes tårn, som er det ene-
ste, der står tibage af den nedlag-
te kirke.

Hvorfor henviser
lægerne ikke?
-Desværre kommer der ikke så
mange patienter, som vi havde
håbet, siger direktøren. Om det
skyldes, at lægerne ikke vil henvi-
se, ved jeg ikke, men nu vil vi prø-
ve at markedsføre os i gennem
patientforeningerne. Det er da helt
forkert at bruge samfundsressour-
cer på ture til Israel, når man kan
få en lige så god behandling på
Læsø.

Læsø Kur
giver
velvære
Det var sydemester Poul
Christensen fra saltsyderi-
et, der fik ideen til at
etablere Læsø Kur i en
kirke, der skulle nedlæg-
ges i Vesterø.

Direktør Carsten Vinther-Jensen
fortæller om Læsø Kur.

Tak for denne gang



Frederikshavn

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184
E-mail, Faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

FOA Frederikshavns nye
åbningstider pr. 1. januar 2009
Åbnings- og telefontider
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag Lukket
Aftal tid for personligt møde – også gerne udenfor
normale åbningstid.
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I år havde FOA igen købt
en Cirkus forestilling.
Da vi indgik kontrakten,
sendte Cirkus Dannebrog
998 billetter.
Alle billetter blev solgt på
2 ½ dag. Desværre måtte
vi skuffe mange medlem-
mer med, at alle billetter
var udsolgt så hurtigt.

Cirkus Dannebrog havde i år bun-
det en flot buket bestående at ar-
tistnumre. Seks artister byggede
menneskepyramide på fire flotte
heste.
Tre store indiske elefanter, fylder
manegen ud med deres flotte
numrer.
Klovnetrioen The Balders, der gør
klovnerier til kunst, og var til stor
morskab for børnene.
Lommetyven Kenny Quinn, som
tre publikummer benægtede at de
kunne blive bestjålet af. Han for-
måede med sine fingerfærdighed
at tømme lommer samt at tage
mange andre løse genstande fra
de tre publikummer, uden at de
opdagede det. Posnas hunderevy,
en flok kåde hunde der lavede
hundekunster, til stor glæde for de
fremmødte børn. Portugisiske me-
sterjonglør, der jonglerer med ten-
nisketsjere, og tennisbolde.
Luftartister, der udfører luftakro-
batik i verdensklasse, udført i fly-
vende trapez. Et lille udsnit af et
meget flot program fra Cirkus
Dannebrog.
Da forestillingen var slut, fornem-
mede jeg, at alle vores medlem-
mer havde haft en rigtig god ople-
velse denne aften.

Karen L. Hechmann
afdelingsnæstformand

FOA-medl

Else-Marie Sørensen ansat
som socialrådgiver i FOA
Jeg er ansat som faglig sekretær/socialrådgiver i FOA
Frederikshavn pr. 1. august 2009.
Jeg er uddannet socialrådgiver i 1994. Har arbejdet i
kommuner i perioden 1994 til 2000 – hvor jeg fik er-
faring med familiesager, kontanthjælp, godkendelse af
opholdssteder og en generel bred erfaring med øvrig
social lovgivning. Jeg har desuden været ansat på Aal-
borg Sygehus, som socialrådgiver. Her var opgaverne
primær støtte og vejledning i forhold til ansøgning jf.
sociallovgivningen. Desuden hjalp jeg med anmeldelse
af arbejdsskadesager.
De seneste 5 år har jeg været ansat i Aabybro/Jam-
merbugt kommune. Hvor jeg har arbejdet med syge-
dagpenge og udarbejdelse af ressourceprofiler.
Jeg ser mig selv som en socialrådgiver med en god er-
faring indenfor det sociale område.
Jeg glæder mig meget til at kunne servicere medlem-
merne i FOA Frederikshavn på den bedst tænkelige
måde. Jeg forventer at kunne bistå med opfølgning og
vejledning på sygemeldinger, anmeldelse og opfølg-
ning af arbejdsskadesager. Jeg træffes på 4697 1176

Socialrådgiver
Else-Marie
Sørensen blev
ansat i FOA
Frederikshavn
1. august.



FOA –Seniorernes aktiviteter 2. halvår 2009

OBS! 2. dages udflugten til
Fyn og Egeskov den 14. – 15.
september 2009. Husk sidste til-
melding er den 9. september til
Formand Ingrid Hansen
98401639
Næstformand Jytte Jensen
98423402

Onsdag den 21. oktober kl. 14,00:
Foredrag: Hospice Vendsyssel v/Birgit Nielsen
Sidste tilmelding den 14. oktober.

Onsdag den 18. november kl. 17,00:
Aftensfest: Her vil vi hygge os med god mad og musik. Pris
125,00 kr. excl. Drikkevarer.
Sidste tilmelding den 11. november.
Betaling ved tilmeldingen.

Onsdag den 9. december kl.13,00:
Juleafslutning:
Lidt god mad + 1 øl/vand. Pris 50,00 kr.
Sidste tilmelding den 2. december.
Betalingen ved tilmeldingen.
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Der var også mulighed for en tur på elefanten.

lemmer i Cirkus Dannebrog

Køen var stor, for 998 med til-
knytning til FOA ville i cirkus.

Forventningsfulde FOA-medlem-
mer.



FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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Arrangements-
nummer 800

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

mandag
5. oktober 2009

Der er ”let” spisning
fra kl. 18.00.

Mødestart:
Kl. 18.30

Sidste tilmelding:
1. oktober

Sektorgeneralforsamlinger i FOA

Kost- og
Service-
sektoren

Arrangements-
nummer 801

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

torsdag
24. september 2009

Der er ”let” spisning
fra kl. 18.30.

Mødestart:
Kl. 19.00

Sidste tilmelding:
21. september

Teknik- og
Service-
sektoren

Arrangements-
nummer 802

Afholder generalfor-
samling i Møllehuset,
Skovalleen 45,
Frederikshavn

onsdag
23. september 2009

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30.

Mødestart:
kl. 18.00

Sidste tilmelding:
17. september

Pædagogisk
Sektor

Få indflydelse

Mød op til generalforsamling i di



FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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A – Fag og Arbejde, Frederikshavn

Arrangements-
nummer 803

Afholder generalfor-
samling i Møllehuset,
Skovalleen 45,
Frederikshavn

onsdag
23. september 2009

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30.

Mødestart kl. 18.00

Sidste tilmelding:
den 17. september

Social- og
sundheds-
sektoren

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af mødeleder
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Orientering fra sektorbestyrelsen
6. Orientering
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen

Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen eller downloades via
den lokale hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn 1 uge før gene-
ralforsamlingerne.

Sådan tilmelder du dig
• Send en SMS til 6130 2324 Skriv ”arrangementsnummeret”
efterfulgt af mellemrum samt dit fornavn + efternavn samt
hvor mange du tilmelder.

• Døgnet rundt på tilmeldingstelefonen: 6130 2324. Her skal
du oplyse ”arrangementsnummeret” samt dit fornavn + efter-
navn og hvor mange du tilmelder.

• På telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen

Arrangementsnummer samt oplysning om sidste frist for tilmelding
finder du under hvert arrangement.

Værd at vide
Indkomne forslag samt kandidatforslag, der ønskes behandlet på
sektorgeneralforsamlingerne, skal være den respektive sektor i
hænde senest 14 kalenderdage før sektorgeneralforsamlingens af-
holdelse.
Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen eller downloades på
den lokale hjemmeside tidligst 6 kalenderdage før generalforsam-
lingen afholdes.
Af hensyn til traktement bedes du tilmelde dig, senest på den da-
to, der står ud for din sektor.
Social- og sundhedssektoren yder kørselsgodtgørelse ved fælles
transport fra Skagen og Sæby.

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, FOA Frederikshavn

Foreløbig dagsorden
for de fire sektorer

in sektor



Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen

25 års jubilarer
26.marts 2009
Dagplejer Jette Jensen
Læsø Kommune, Dagplejen

2. juli 2009
Hjemmehjælper Tilly Puumala
Læsø Døgnpleje

3. juli 2009.
Social-og sundhedsassistent Hanne Larsen
Sygehus Vendsyssel

6. juli 2009
Social-og sundhedshjælper Bente C. Maajen
Fr-havn kommune, område
Fladstrand: Strandgården

1.august 2009
Dagplejer Else Jensen
Frederikshavn

1. august 2009
Kirsten M. Hansen
Ankermedet Dagcenter, Skagen

Oktober 2008:
Sygehjælper Hanne Nilsson
Fr-havn kommune,
Område Skagen, Drachmannsvænget.

FOA ønsker tillykke

Ophør som tillidsvalgte:

Tillidsrepræsentant:
Jette Norsk, børnehaven Smørhullet.
Jane Sørensen, Østervrå Ældrecenter
Tove Gottschalck, Østervrå Plejehjem
Merethe Volden, Sæby Ældrecenter
Birthe Carlsen, Område Bangsbo
Ruth Frøstrup, Område Aalbæk
Helle Sørensen, Område Skagen bygruppen
Annegrethe Sørensen, Sygehus Vendsyssel

Arbejdsmiljørepræsentant:
Inge Suhr Christensen, børnehaven Havblik.

Nyvalgte:
Arbejdsmiljørepræsentant:
Hanne Bæk Nielsen, Rådhus Centeret

Tillidsrepræsentant:
Inge Suhr Christensen, Strandby Børnehave og
Havblik
Annalise Lilkær, Instituionen St. Toftlund,Sæby
Britta Mortensen, Sygehus Vendsyssel

FOA siger tak for godt samarbejde til afgåede og
velkommen til de nye tillidsvalgte.

Har du gamle
garnrester,
du ikke skal bruge?

Aktivitetscentret på Ingeborgvej i
Frederikshavn er løbet tør for garn,

og vil derfor meget gerne modtage
dine garnrester.
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FOA på
arbejds-
plads-
besøg
i uge 46
Igen i år, vil der være ar-
bejdspladsbesøg i uge 46.
I den forbindelse hører vi
gerne fra TR, der ønsker
et besøg fra FOA. Send
en mail til hekc@foa.dk

De tillidsrepræsentanter, der re-
gelmæssigt holder møde i FOA’s
mødelokaler, vil bliver kontaktet af
en fra afdelingen, med henblik på
den nærmere tilrettelæggelse,
samt indflydelse på hvilke arbejds-
pladser FOA skal besøge denne
gang.

Vi glæder os til endnu en aktiv og
spændende kampagneuge i tæt
samarbejde med tillidsrepræsen-
tanterne.

Social- og
sundheds-
assistent
bliver en
beskyttet
titel
Absolut sidst chance for at
søge autorisation - for tid-
ligere uddannede social-
og sundhedsassistenter -
er den 30. september
2009.

Hvis man efter denne dato ikke er
autoriseret, må man ikke længere
kalde sig social- og sundhedsassi-
stent, eller bære social – og sund-
hedsassistentnålen. Uden autori-
sation vil din titel være sundheds-
medhjælper.
Har du brug for hjælp, til at søge
autorisation, er du velkommen i
FOA Frederikshavn.

Råd og
vejledning
om din pension

v/ pensionsrådgiver
Ole Nielsen
Der vil være mulighed for in-
dividuel rådgivning efter mø-
det.

FOA Frederikshavn
16. september
kl. 16.00-18.00

• Nærmer du dig efterløns-
eller pensionsalderen?

• Udbetalingsmuligheder?
Skatteregler.

• Er du i tvivl, om du skal
stoppe nu - eller senere?

• Din pension – hvordan
og hvor meget?

Tilmelding på 46 97 11
70
senest den 10. september
kl.17.00

Vel mødt og venlig hilsen
FOA Frederikshavn.

Se også www.pensam.dk

A-Kassen
holder lukket
På grund af personalemøder
i den nye lokalenhed Brøn-
derslev, Frederikshavn og
Hjørring vil A –kassen være
lukket følgende dage:

• Tirsdag den 8. september
2009 fra kl. 12.30

• Onsdag den 7. oktober
2009 fra kl.11.45

• Tirsdag den 8. december
fra kl.12.30



Lige inden folketingets fe-
rie vedtog et flertal i Fol-
ketinget en række lovæn-
dringer overfor især de un-
ge ledige, fremrykning af
CV-samtalen og på VEU-
området.

Unge-indsatsen:
Fra 1. august 2009 gælder æn-
drede vilkår for unge ledige under
25 år.
Lovændringen betyder, at unge
under 25 år senest efter 26 ugers
ledighed (½ år) som hovedregel
skal i gang med en ordinær ud-
dannelse (uddannelsespålæg) i
min. 18 mdr. på 50% af max.
dagpengesats.

Der er dog 2 undtagelser!
1. Hvis man har gennemført en
dimittenduddannelse – dvs. en
uddannelse af min. 18 mdr.
varighed, der berettiger til di-
mittendoptagelse i en A-kasse
– uanset om den er brugt til
optagelse eller ej

2. Hvis man har 2 års fuldtids be-
skæftigelse – 3.848 løntimer -
indenfor 3 år i forbindelse med
man bliver omfattet.
Kun ustøttede løntimer der lig-
ger i en medlemsperiode af en
A-kasse kan medregnes.

Opfylder man mindst ét af de
nævnte krav, har man mulighed
for i stedet for uddannelse på ½
dagpengesats, at vælge anden ak-
tivering, det vil sige virksomheds-
praktik eller ansættelse med løn-
tilskud på normale vilkår.

A-kasserne i Metal,
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Nye og ændrede
for ledige pr. 1. a

Folketingsmedlem
Bjarne Laustsen (S)
har sendt brev til
ministrene om
situationen på
MAN Diesel



Har man en dimittenduddannelse,
og vælger en anden uddannelse
som aktivering, vil det ske på di-
mittendsats (82% af højeste dag-
pengesats).
Der er dog som noget nyt indført
mulighed for nedsat A-kassekon-
tingent for unge. der deltager i ud-
dannelse.
Forinden man omfattes af disse
regler, vil man blive kontaktet af
sin A-kasse med henblik på en in-
dividuel vejledning, men har man
spørgsmål i denne forbindelse,
kan man altid kontakte sin A-kas-
se.

Sygesamtaler
i A-kassen
Ledige medlemmer, der
bliver sygemeldt efter
5/10 2009, skal til syge-
samtale i A-kassen inden
4 uger.

Den sygemeldte har pligt til at
deltage i sygesamtalen, og A-kas-
sen skal indberette til Jobcenteret
(kommunen), hvis ikke den syge-
meldte ønsker at deltage eller
udebliver fra en sygesamtale.
Sygesamtalerne skal så vidt mu-
ligt gennemføres som personlige
samtaler i A-kassen, men forhin-
drer sygdommen dette, kan sam-
talen gennemføres pr. telefon.
Formålet med A-kassernes syge-
samtaler er at medvirke til en af-
klaring af om, og hvornår, den sy-
gemeldte igen kan stå til rådighed
for arbejdsmarkedet og dermed
bygge bro mellem beskæftigelses-
indsatsen og den sociale indsats.
Samtalerne har således ikke vej-
ledningsformål og ikke kontrolfor-
mål, men alene et afklaringsfor-
mål og skal som minimum skabe
klarhed over:

• Hvornår den ledige kan stå til
rådighed for arbejdsmarkedet
igen

• Om sygeperioden kan reduce-
res

• Om medlemmerne kan/bør af-
klares i forhold til fremtidig be-
skæftigelse på andre områder
end tidligere

• Om medlemmerne har brug for
anden støtte, end den a-kas-
sen kan give

METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

FOA og 3F
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regler
ugust 2009

Godkendt CV
efter 3 uger
Fra den 1. august 2009
skal alle nytilmeldte have
lagt et godkendt og søg-
bart CV ind på Jobnet se-
nest 3 uger efter tilmel-
dingen til jobcentret.

Det betyder at a-kassen
skal have afholdt cv-samta-
le med den ledige inden for
de første 3 ugers ledighed.

Ny opdeling
i efteruddannelse
Fra 1. august 2009 opdeles
efteruddannelse således:

For ledige: Uddannelsesydelse

For beskæftigede: Uændret VEU / SVU

PS! Medlemmer i arbejdsfordeling anses
for at være beskæftigede !

Der er udarbejdet nye blanketter til brug for ansøgning om uddan-
nelsesydelse for ledige, dagpengeberettigede medlemmer. Disse
skal benyttes ved aktiviteter, der påbegyndes efter 1. august
2009.
Procedure for ansøgning foregår som hidtil praktiseret!
Iøvrigt er reglerne for at opnå efteruddannelse og uddannelses-
ydelse uændrede.

Henvend dig som altid til din egen A-kasse, hvis der opstår
tvivlspørgsmål.



LO Frederikshavn

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

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 afgørelser
på socialkontoret, pension og lignende spørgsmål.

Socialrådgiver Helle Frank træffes mandag-torsdag kl. 8.00-13.30. Der
skal altid aftales tid på telefon 9842 5543, før du møder op.

Adresse:
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn

Psykologrådgivning
LO Frederikshavn tilbyder alle borgere over 18 år i Frederikshavn Kommu-
ne 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.
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Ny social-
rådgiver
1. august er socialrådgiver
Helle Frank ansat ved LO
Frederikshavn.

Helle blev for 20 år siden uddan-
net på Ålborg Universitetscenter.
Hun har en bred faglig baggrund
med ansættelser i fire nordjyske
kommuner, KAD, Dansk Social-
rådgiverforening og Dansk Syge-
plejeråd. Endvidere har hun arbej-
det ved SIND, Foldbjergcentret og
ved Daghøjskolen for flygtninge.
De 20 års socialrådgivererfaringer
er suppleret med en del forskellige
fagrelaterede og personlige kurser
og efteruddannelser, så der vil for-
mentligt ikke være ret mange ar-
bejdsopgaver hos os, som hun vil
stå fremmed over for.

Træf Helle
Helle kan træffes mandage og
tirsdage kl 08.00 - 14.00 og
torsdage kl 08.00 - 18.00 efter
forudgående aftale.
Aftale med Helle kan træffes på
hendes direkte nummer 9842
5543. Endvidere har Helle mail-
adressen socialraadgiveren@lo-fre-
derikshavn.dk
Helles job er af ombudsmandsag-
tig karakter og består bl.a. i fore-
byggelse og imødegåelse af socia-
le sager via anonym rådgivning af
borgere i Frederikshavn Kommune.

Helle Frank er ansat i LO Frederikshavn
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110.000 menneskeskæbner gør ikke indtryk
Arbejdsløsheden i Frede-
rikshavn steg i maj måned
med 11,0 procent. Der-
med var der små 1.600
mennesker, som er uden
arbejde i LO-Frederiks-
havns område, der dækker
kommunerne Frederiks-
havn og Læsø.

De kommende mange måneder
bliver det ikke bedre – tværtimod.
550 afskedigelser på MAN Diesel
i Frederikshavn i dag fortæller os
på forkant, at de kommende må-
neder bliver helvedesmåneder,
som vi i Frederikshavn kender dem
fra de trælse halvfemsere, hvor
der indenfor industrien blev hældt
flere hundrede ud fra virksomhe-
derne.
Mange af MANs underleverandø-

rer vil uden tvivl få tilsvarende sto-
re eller måske endda større be-
skæftigelsesmæssige problemer. –
Sådant var det også, da Danyard

droslede ned. »Én arbejdsløs er én
for mange«, udtalte tidligere be-
skæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen.
Nuværende beskæftigelsesmini-
ster fru Støjberg har ikke fundet
på andet end at gentage Venstres
chefidéolog Claus Hjort Frederik-
sen med ordene: "Én, arbejdsløs
er én for mange". Hun tilføjer dog,
at hun da hver eneste dag er inde
og nøje følger udviklingen, men
»der er ikke noget, som indikerer,
at vi i regeringen vil lave nye tiltag
for at ændre på beskæftigelsessi-
tuationen«.
Vi kan konstatere, at der – for de
arbejdsløse – ikke sker noget ved,
at fru Støjbjerg er inde og følge
tallene. De sæsonkorrigerede le-
dighedstal viser op til juni måned,
at der er mere end 105.000 ledi-
ge.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg
følger »nøje« afviklingen af beskæfti-
gelsen. Bortset fra det, sker der ikke
noget.

God arbejdslyst!
1. august overtog kommunens
jobcenter forpligtigelserne til at
få alle uden job i beskæftigelse.

Alle pengene til at dække indsatsen føl-
ger ikke med fra regeringens side, så no-
get af finansieringen hertil skal findes
ved at få de ledige i arbejde.
-Det er et godt og fremmende incita-
ment, sagde beskæftigelsesminister Støj-
berg til de frederikshavnske kommunal-
politikere og medarbejderne på Jobcenter
Frederikshavn.
At få 2000 mennesker i job ude på fre-
derikshavnske virksomheder, hvor man
samtidigt afskediger medarbejdere -
Hvordan?

Ministeren sluttede talen til jobcenter-
medarbejderne med et: »God arbejds-
lyst«!

Det er faktisk alvor
Det virker som om, at
hverken regering eller
minister overhovedet
har fanget alvoren i
erhvervenes problem-
stillinger.

Fra LO fagbevægelsen er der
flere gange sagt og skrevet
til regeringen og partierne på
Christiansborg, at der er brug
for en aktiv indsats på det
erhvervs- og arbejdsmar-
kedspolitiske område. Ar-
bejdsgiverne påpeger det
samme for at sikre produk-
tionen og de danske erhverv.
Alle kommer endda med for-
slag til handlinger.
Socialdemokraterne og SF
har på samme måde udtalt
dagligt, at der er brug for at
gøre noget for det danske

erhvervsliv og dermed også
for arbejdskraften, men der
tales for døve ører.

Ingen grund til panik
Beskæftigelsesministeren
fastholder – uanset hvor
mange arbejdsløse der er –
igen og igen, at der ikke er
grund til at lave ekstraordi-
nære foranstaltninger for at
forbedre beskæftigelsesmu-
lighederne. Hun svinger hel-
lere pisken over de ledige –
som om der kommer flere
ordrer til fabrikkerne og mere
beskæftigelse ud af det.
Hun mener eksempelvis, at
kortere dagpengeperiode til
de unge nok skal skaffe flere
arbejdspladser!



Socialdemokraterne
Frederikshavn

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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Vi har mistet
mand og god
Socialdemokraterne i Fre-
derikshavn har mistet vo-
res meget afholdt besty-
relsesmedlem, og vores
meget gode kammerat,
Kim Dalsager.

Vi modtog i partiforeningen og
kreds/fællesledelsen budskabet
om Kims alt for tidlige død med
chok, sorg og vemod. En tragisk
motorcykelulykke i Tyskland koste-
de både Kim og hans samlever-
ske, Mona, livet.
Et liv sammen, der næsten lige
var begyndt, og hvor planerne for
fremtiden sammen var lagt. Kim
og Mona havde lige købt hus i Je-
rup, og en renovering var igangsat.
Sammen glædede de sig rigtig
meget til, at skabe deres eget lille
sted, hvor kærligheden fortsat
kunne blomstre. Sådan skulle det
ikke være.
Kim var i en lang årrække aktiv i
den socialdemokratiske organisa-
tion. Ja, det blev til næsten 10 år,
men som Kim sagde, var han født
Socialdemokrat, så tilhørsforholdet
til den socialdemokratiske politik
og medmenneskelige tankegang
opstod lang tid før partibogen.
Kim var også opstillet på den soci-
aldemokratiske liste ved det kom-
mende kommunevalg, hvor han så
meget frem til, at være deltagen-
de i en aktiv valgkamp, samt ikke
mindst muligheden for, at være
med til at sætte præg på Frede-
rikshavn Kommunes fremtid.
Kim varetog, udover arbejdet i
partiforening og kreds/fællesledel-
se, også frivilligt og politisk udpe-
get bestyrelsesarbejde, på forskel-
lige fronter, og var desuden tillids-
mand for sine kollegaer, i sin an-
sættelse ved Frederikshavn Kom-
mune. Også på arbejdspladsen er

Mindeord

Svend Auken død
For alle Socialdemokrater er dagsordenen til stadighed, at gø-
re en forskel. En forskel, der kan være til glæde for de svage-
ste, og påvirke udviklingen i Danmark og Verden, i den rigtige
retning.
Svend Auken påvirkede udviklingen i dansk politik på mange
fronter, og på helt fænomenal vis. Svend gjorde en kæmpe
forskel for danskerne, Danmark og verden.
Af hjertet tak, Svend, og især for din sidste kamp og tale til
fordel for vore flygtninge og indvandrere. En tale du holdt på
Rådhuspladsen i København, og en tale, der talte til alle med
hjertet på rette sted. Vi var aldrig i tvivl om hvor dit hjerte var
placeret. Ord er fattige, og din bortgang efterlader et tomrum
i vores parti, vi må forholde os til. Men glæden ved, at du har
været, er nu med til at bære, at du har forladt os. Tak,
Svend, for alle de mange gange du holdte ud, holdte af, og
holdte om. (Kilde: Thyra Frank)
Æret være dit minde.
På vegne af Socialdemokraterne i Frederikshavn Partifor-
ening, Helle Pedersen, formand.

Hjælpende hænder efterlyses!
I forbindelse med det kommende kommunevalg 2009, bliver
der brug for alle gode kræfter. Der er mange arbejdsopgaver,
som bestyrelsen gerne deler med øvrige interesserede.
Skulle du være interesseret i at bidrage i fællesskabet, kan du
sende en mail til formanden og gøre opmærksom på din in-
teresse. Telefonnumre findes andet sted på siden.

Helle Pedersen



AKTIVITETSKALENDER
Socialdemokraterne
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Byrådsmøder, Det Musiske Hus,
lille sal, med spørgetid til byrådet fra kl.18.45:
26. august – 23. september – 14. oktober – 28. oktober – 25. novem-
ber – 16. december
Arrangør: Frederikshavn Kommune. Alle er velkommen.

Bankospil i Bingohallen, Hobrogade, Frederikshavn kl.19:
27. august - 4. september - 20. september - 28. september - 6. okto-
ber - 14. oktober – 22. oktober – 30. oktober – 15. november – 23. no-
vember – 1. december – 9. december – 17. december.
Arrangør: Socialdemokratiets Kulturelle Klub. Alle er velkommen.

Efterårskursus på Feriecenter Slette Strand, Fjerritslev: Regionsorgani-
sationen udbyder den 18. og 19.september to sideløbende kursusforløb
for alle medlemmer. Der er tale om kursus i Social og Sundhed, samt
Agitation og Taleteknik. Da der kun er tale om 45 pladser, er det med at
være hurtige med en tilmelding. Tilmelding kan ske på Regionens hjem-
meside, eller ved henvendelse til din lokale partiformand, der kan være
dig behjælpelig med udfyldelsen af tilmelding. Deltagelse i kurset er gra-
tis for medlemmer.

Åbent Gruppemøde med den Socialdemokratiske byrådsgruppe: Man-
dag den 21.september kl.19 i Metal-huset, Håndværkervej 2, 9900
Frederikshavn.
Arrangør: Socialdemokraterne Frederikshavn. Alle medlemmer er vel-
komne.

Kongres i Aalborg: Den 25. – 26. – 27. september. Er du som medlem
interesseret i, at deltage i partiets kongres, kan gæstekort bestilles på
Socialdemokraternes hjemmeside: www.socialdemokraterne.dk Har du
ikke adgang til en computer, kan du få hjælp til bestilling af gæstekort
ved henvendelse til din lokale partiformand. Henvendelse herom skal ske
senest den 4.september. Gæstekort er gratis, og kan efter en godkendt
bestilling afhentes i kongressens information, på kongressens førstedag,
fredag den 25.september fra kl.13. Tilmelding er bindende.

Uddannelsespolitisk møde med Christine Antorini, MF og Birthe Marie
Pilgård, Gruppeformand og Byrådsmedlem: Mandag den 5.oktober
kl.19. Arrangementet vil blive annonceret i dagspressen. Dette er et
åbent møde for alle med interesse for uddannelsespolitik.

Folketinget åbner: Tirsdag den 6.oktober starter Folketinget op igen ef-
ter sommerferien, og du kan følge åbningen i medierne.

National Kampagnedag: Lørdag den 24. oktober afholder Socialdemo-
kraterne National Kampagnedag, og Frederikshavn partiforening vil denne
dag være synlige i gadebilledet. Ønsker du, at deltage aktivt, kan du ret-
te henvendelse herom til partiformanden.

en tillids-
kammerat

tabet af Kim stort, og ikke mindst
blandt hans mange klienter.
Vi er rigtig mange, der værdsatte
Kim, og det store fremmøde i Je-
rup Kirke den 25.juli talte sit tyde-
lige sprog. Her blev både Kim og
Mona bisat ved en meget flot
mindehøjtidelighed, hvor over tre
hundrede mennesker mødte frem
for, at tage en meget bevægende
og smuk afsked med Kim og Mo-
na.
Når vi tager af sted på den sidste
rejse, er det altid med et ønske
om, at have gjort en forskel, at
have sat et lille aftryk, der fortæl-
ler, at vi var her. Både Kim og
Mona gjorde en forskel for alle os,
der holdte så meget af dem, men
især nok for deres børn og famili-
er, som vi sender vores varmeste
tanker og medfølelse.
Æret være Kim og Monas minde.
Brian Kjær, formand for kreds- og
fællesledelse

Helle Pedersen, formand for
Frederikshavn Partiforening.

Kim Dalsager døde ved en ulykke i
Tyskland.



Faget,
Skippergade 24,
9900
Frederikshavn

Du går sikkert på arbejde, både fordi du føler en

tilfredsstillelse ved at få noget fra hånden, og fordi

du skal have økonomien til at hænge sammen.

Hos Arbejdernes Landsbank går vi også på arbejde.

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

resultat ud af din indsats.

www.al-bank.dk

god arbejdslyst
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Vi arbejder for dig

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