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Slut med Østaftalen
Østaftalen for udlændinge, der arbejder i Danmark,
ophørte den 1. maj 2009.

Østaftalen gjaldt kun for udlændinge fra de nye med-
lemslande i EU; Bulgarien, Estland, Letland, Litauen,
Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og
Ungarn.

Aftalen blev indført for at dæmme op for den be-
grundede frygt, der var for store mængder af illegale
udlændinge på de danske arbejdspladser, samt fryg-
ten for løndumpning.

Fagbevægelsen har stadig ret til en overenskomst
med alle virksomheder, og det vil vi blive ved med at
kræve af alle virksomheder, der arbejder i Danmark.

Løndumpning vil blive et problem for dem, der selv
lader sig presse til lønnedgang, så det kræver discip-
lin og stædighed at bevare det lønniveau, vi har op-
nået i dag.

Vi har allerede set de første eksempler på, at ar-
bejdsgiverne nu vejrer morgenluft. Svineproducenter-
ne melder frejdigt ud, at NNFerne skal gå 20% ned i
løn, og andre arbejdsgivere kunne få samme ideer.

Vi ser også, at danske chauffører bliver fyret og er-
stattet af udenlandske chauffører. Det kan simpelt-
hen ikke hænge sammen i en situation, hvor

3F Nordøst Vendsyssel har en ledighed på 19,9% og
Metal Frederikshavn har en ledighed på næsten
13,8%.

Dansk Industri siger, at vi mister 160.000 arbejds-
pladser over de næste par år, og regeringen har lige
justeret sine forventninger til ledigheden til over
155.000 mennesker. Og det er sikkert alt for opti-
mistisk, for andre økonomer regner med en ledighed
på 185.000 mennesker.

Derfor skal vi ikke have flere udlændinge til Danmark
for at arbejde i den kommende tid.
Hvis de kommer, så skal de organiseres, og der skal
laves overenskomster med de udenlandske firmaer.

ELLERS får vi løndumping. Det betyder, at vi ikke
kan opretholde det velfærdssamfund, vi skal slås for
at bevare hver eneste dag med en borgerlig regering
ved roret.

Vi kan ikke opretholde et velfærdssamfund med ud-
lændinge, der arbejder til 40 kr. i timen i Danmark
og de iøvrigt sender penge ud af landet.

Hvis den situation opstår, så vil også FOAs medlem-
mer bliver ramt i den offentlige sektor.

Derfor skal alle stå sammen om den danske model,
for den kan hurtigt komme under afvikling.

Faget ønsker alle en god sommer
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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

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 me-
get gerne vil sende post til dig,
så du får det rettidigt og sam-
tidig 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

Velkommen,
Læsø
Den 1. juni 2009
blev 3F Læsø en
del af 3F Nordøst
Vendsyssel, og vi
byder alle medlem-
mer på Læsø hjer-
telig tillykke og
velkommen i
afdelingen.

Kontoret på Læsø
fortsætter uændret med
Kirsten Thomsen, som
hver dag vil betjene alle
medlemmer som hidtil.
Vi ønsker også Kirsten
velkommen i afdelingen,
og glæder os alle på
fastlandet til det gode
samarbejde.
Medlemmer på Læsø
kan fortsat anvende det
samme telefonnummer
som de er vant til, men
der vil i nærmeste frem-
tid kun være et telefon til
3F Nordøst Vendsyssel
og det er 70 300 846 –
medlemmer på Læsø vil
få direkte besked, når
ændringen træder i kraft.

Åbningstiderne
på Læsø er:
Mandag 8.30-16.00
Tirsdag 8.00-15.30
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00



4 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2009

NORDØST VENDSYSSEL

Generalforsamling i 3F
24. marts 2009 holdt 3F
Nordøst Vendsyssel gene-
ralforsamling i FFK-hal-
len, Frederikshavn.
Formanden, Morten
Dahlberg, mindedes afdø-
de medlemmer. Forsam-
lingen holdt et minuts
stilhed til ære for de af-
døde.
Som dirigent valgtes
Mads Østergaard, regi-
onskonsulent i Region 1.

Morten Dahlberg indledte beret-
ningen med at konstatere et fald
på tre medlemmer i 2008. Afde-
lingen har fået tilført 245 nye
medlemmer fra det tidligere RBF
og også en faglig sekretær. Med-
lemmerne er også fastholdt.
-Vi fik en klar afgørelse på for-
mandsvalget. Det styrker afdelin-
gen, sagde Morten Dahlberg.
Morten forklarede også fordelen
ved at stå i en faglig A-kasse,
hvor medlemmerne kan gå lige
ind og få ordnet problemerne.
Der har været et voldsomt under-
skud i 2008. Derfor melder afde-
lingen sig ud af Opmålerforenin-
gen og opnår en besparelse på
325.000 kr. årligt.

Fusion
Læsøs medlemmer har sagt ja til
en fusion med 3F Nordøst Vend-
syssel. Læsøs medlemmer får to
tilforordnede pladser i bestyrel-
sen. Der bliver 290 flere med-
lemmer i afdelingen.

Opsøgende arbejde
Vi skal kæmpe med at fastholde
og udbygge antallet af medlem-
mer. Det skal ske igennem de

Morten Dahlberg, formand for 3F Nordøst Vendsyssel, aflagde sin første beretning
for fagforeningen. Næstformand Bodil Pedersen blev genvalgt som næstformand.

Fanen blev ført ind.
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Nordøst Vendsyssel

gamle fagforeningsdyder og
nærhed til medlemmerne, sagde
Morten Dahlberg.
Morten roste de tillidsvalgte, som
udfører et stort arbejde for afde-
lingen, ligesom udvalgene har ar-
bejdet godt.
Der er udbetalt 150 millioner kro-
ner fra afdelingens A-kasse i
2008, og A-kassen har tusindvis
af samtaler med ledige.

12-14 mio. kr. hentet hjem
til medlemmerne
Der er hentet 15 mio. kr. ind i
kontingentkroner, og vi inddriver
omkring 12-14 mio. kr. i arbejds-
skader og faglige sager.
Desværre er arbejdsmiljøet ikke
altid som det burde være på ar-
bejdspladserne.
Derfor har vi også to socialrådgi-
vere ansat til at varetage sociale
sager for medlemmerne. Der er i
øjeblikket gang i 320 sager for
medlemmerne.

Fremtiden
Vores mål er at bremse medlems-

tilbagegangen og samtidig holde
kontingentet i ro. Derfor skal vi ik-
ke stå stille. Bestyrelsen har truf-
fet beslutning om en større reno-
vering af Skippergade, så bygnin-
gen bliver mere tilgængelig for
medlemmernde. Finansieringen er
plads.

Dagpengeforringelser og
angreb på fagbevægelsen
Formanden kritiserede den borger-
lige regering for dagpengeforrin-
gelser og stadige angreb på fag-
bevægelsen. Især forringelserne
omkring de supplerende dagpenge
er stærkt kritisabelt. Det proteste-
rede vi også imod, men manglede
den øvrige fagbevægelse.
Desværre hørte regeringen os ik-
ke. Kun socialdemokraterne stod
fast, men det var ikke nok. Det
samme ser vi med skatterefor-
men, eller rødvinsreformen, der
ikke giver vores medlemmer no-
get. Vi vil hellere have vækstpak-
ker og velfærd, end vi vil have
skattelettelser.

MAP-forløb
I et tæt samarbejde mellem Park-
og vejforsyningen og fagforenin-
gen lykkedes det at gennemføre
MAP-kursus for 120 ansatte i
forvaltningen. De var meget be-
gejstrede for kurset.
Det bliver nu fulgt op af flere kur-
sustilbud til de ansatte specialar-
bejdere.
Desværre blev vi ramt af bespa-
relser i samme forvaltning. 10 af
3Fs medlemmer blev afskediget.
Vi vil også indkalde medlemmer,
der arbejder i fleksjob, og tilbyde
dem et løntjek, for nogle bliver
snydt.

Overenskomster
Herefter kom Morten ind på over-
enskomsterne og de resultater,
der var opnået i 2007 på det pri-
vate område og 2008 på det of-
fentlige område.

Fiskeindustrien og
havnearbejderområdet
I fiskeindustrien er der trange ti-
der. Der har været lukninger, fusi-

En fyldt FFK-hal dannede rammen om 3F Nordøst Vendsyssels generalforsamling. Regionskonsulent Mads Østergaard var
en myndig dirigent på generalforsam-
lingen.
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oner og betalingsstandsninger
samt afskedigelser på grund af
manglende ordrer. I januar 2009
er der varslet fyringer for ca. 40
medarbejdere. På havnearbejder-
området har vi problemer med, at
der ikke benyttes havnearbejdere i
Frederikshavn. Det er også forsøgt
at unddrag sig brug af havnearbej-
dere i Skagen, men en vågen til-
lidsrepræsentant har fået styr på
sagerne.

Industrien
Finanskrisen vendte op og ned på
det hele i 2008. Det mærker vi
endnu mere i 2009. Både Martin
Professionel og MAN Diesel har
måttet skære ned med omkring
100 af vores medlemmer.

Valg i EU og kommunalt
3F Nordøst Vendsyssel opfordrer
til at støtte de medlemmer, der
opstiller til kommunalrådsvalget
og regionsrådsvalget.
Beretningen blev vedtaget med 1
imod ud af 190.

Regnskab
Carsten Sørig gennemgik regnska-
bet, der udviste et resultat på
-1.299,864 kr.
Der var budgetteret med et over-
skud på 137.000 kr.
Underskuddet bl.a. skyldes med-
lemstilbagegang samt en forøgel-
se af medlemmer på førtids- og
folkepension. Der er også udgifter
til nyindrettede kontorer i Skagen,
Sæby og Frederikshavn samt øget
portoudgift ved formandsvalg (ur-
afstemning). Der er også øgede
udgifter til tillidsmandskonferen-
ce.
Afdelingen har en egenkapital på
12,3 mio. kr.
Regnskabet blev vedtaget.

Ændring af vedtægterne
Bestyrelsen foreslog, at afdelin-
gens navn ændres til 3F Frede-
rikshavn – Fagligt Fælles Forbund.
Vedtaget.

Hjemstedet ændres til Frederiks-
havn Kommune med hovedkontor
i Frederikshavn og kontor i Ska-
gen, Sæby og Læsø. Vedtaget.

Bestyrelsens forslag vedrørende
fastsættelse af kontingent. Vedta-
get.

Bestyrelsens forslag vedrørende
nedsættelse af et »løn- og pensi-
onsudvalg, i stedet for et forret-
ningsudvalg. Forkastet.
Derudover var der redaktionelle
ændringer til vedtægterne. De
blev også vedtaget.

Indkommet forslag
Der var indkommet et forslag fra
en afskediget faglig medarbejder
gående ud på, at bestyrelsen og
daglig ledelse selv skal betale for
den usaglige og uberettigede af-
skedigelse og fritstilling af den
faglige medarbejder.
Dirigenten Mads Østergaard kon-
staterede, at det alene er besty-
relsen, der ansætter og afskediger
folk i henhold til vedtægterne.
Derfor er det domstolene, der
træffer afgørelsen.
Mads Østergaard afviste derfor
forslaget.

Valg
Næstformand Bodil Pedersen.
Bodil blev genvalgt.

3 bestyrelsesmedlemmer
for 3 år
Eva Lyngen, Tommy Jensen og
Kim Lehmann
Alle ønskede genvalg, og alle blev
genvalgt.

4 bestyrelsessuppleanter
for 1 år
Allan Jensen
Gitte Andersen
Michael Albertsen var ikke til ste-
de. Kurt Jessen blev foreslået og
valgt.
1 vakant. Jens Kristian Jensen
blev foreslået og valgt.

2 fanebærere for 3 år
Søren Sørensen samt 1 vakant.
Bodil Pedersen blev foreslået og
valgt.

1 fanebærersuppleant
Jørgen Henriksen blev genvalgt.

Minna Pedersen fik en erstatning for uberettiget fyring. 3F hjalp. Her får Minna
oven i købet en ekstra erkendtlighed på generalforsamlingen af Morten Dahlberg.
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3F Nordøst Vendsyssel aktiviteter

Årets
fisketur
Tag med Aktivitetsudvalget i 3F på den traditi-
onsrige fisketur søndag, den 27. september
2009. Der fiskes ved Bindslev Fiskepark
fra kl. 10.00 – 14.00.

Transporten skal du selv sørge for. Prisen er 40 kr.
pr. stang, som opkræves ved søen.

Der er flotte præmier til de voksne for største fisk:
500 kr. og mindste fisk: 250 kr.

Præmier til børn for største fisk: største pokal og
for mindste fisk: den mindste pokal.

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

Middelalder-
festival i Horsens
Den 29. august 2009 arrangerer Aktivitets-
udvalget i 3F en tur til Horsens, hvor vi skal
opleve Horsens anno 1350 – 1536.

Alle sanser er i spil ved festivalen:
Lyden af vilde he-
steridt fra riddera-
renaen blander sig
med sækkepibens
inciterende lyd…..
næsen fyldes af
røg fra de mange
bål….. mundvandet

løber, når madmutter faldbyder pandekager og lam-
mestuvning…. hånden mærker kraften i langbuen og
den fedtede ukartede uld. Øjet fanger tiggeren i ren-
destenen, skomagerens ivrige hænder og gøglerens
narrestreger….. Ildslugere og drukkenbolte går rundt
blandt publikum. Handelsfolk, pilgrimme, aflads-
handlere og skøger falbyder gode råd, varer og tje-
nesteydelser til lyden af trommer og jødeharper.

Toppen af Europas middelaldermusikere, - gøglere
og – flagkastere samles i Horsens, når byen er ram-
me om Europas største middelaldermarked. Det er
som at have taget en tur i en tidsmaskine…..

Der afgår bus fra afdelingens kontor i Ska-
gen, Østre Strandvej 8 kl. 7.30, fra konto-
ret i Frederikshavn, Skippergade 24 kl.
8.15 og fra kontoret i Sæby, Sæbygårdvej
15 kl. 8.45.

Bussen returnerer fra Horsens præcis kl.
17.00.

Der serveres rundstykker, kaffe og juice i
bussen.
Øvrig forplejning er for egen regning.

Pris: Børn under 16 år: gratis. Voksne: 25
kr. som opkræves i bussen.

Tilmelding foregår til afdelingen,
tlf. 70 300 846 senest 21. august 2009.
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Fra Skagen til Nica
Fra Skagen til Nica
En række kvinder i Ciudad
Sandino, Nicaragua har
taget initiativ til et center
for voldsramte kvinder.

Mange kvinder er låst fast i volde-
lige ægteskaber. To af disse initia-
tivtagere er Gloria og Margarita
Martinez, mor og datter.
De har fået lavet et kvindecenter,
der ikke får støtte mange steder
fra, men 3F Nordøst Vendsyssel
har støttet de voldsramte
kvinder, fortæller Per Andersen,
tillidsrepræsentant for havnearbej-
derne i Skagen.
Kvinderne i kvindecentret har
sendt en ansøgning om støtte til
Caja Bruhn, der er faglig sekretær
i 3F -Lager, Post & Service i
København. Hun har selv besøgt
Nicaragua flere gange også under
revolutionen. Per Andersen fra 3F
Nordøst Vendsyssel, Ole Nors Ni-

elsen, næstformand i Transport-
gruppen, 3F Aalborg og Caja Bru-
hn har været i Nicargaua i forbin-
delse med en konference for hav-
nearbejdere. Ved samme lejlighed

besøgte de også nogle af kvinder-
ne Gloria og Margarita Martinez,
mor og datter, privat.

Aktive kvinder
-Vi lærte dem at kende, siger Per
Andersen, og vi bliver meget in-
teresseret i de tanker Gloria står
for. Hun har været aktiv i lokal-
området helt fra starten og har la-
vet en masse socialt arbejde for
de fattige i et land, hvor arbejds-
løsheden er 60%.
Caja Bruhn havde sendt Kvinde-
centrets ansøgning om støtte til
nyt tag og toiletter videre, og den
havnede blandt andre steder i
Skagen hos Per Andersen.
-Jeg tog ansøgningen med på et
bestyrelsesmøde i 3F, og der blev
bevilget et beløb, og flere besty-
relsesmedlemmer bevilgede oven
i købet deres tabte arbejdsfortje-
neste i forbindelse med bestyrel-
sesmødet.
Vi sendte pengene til Caja Bruhn,
og så skulle de skulle så overdra-Havnearbejdere fra Nicaragua, Honduras og El Salvador til konference i Nicaragua.

Per Andersen, 3F Nordøst Vendsyssel og Caja Bruhn fra 3F Lager Post & Service
overrækker Gloria de indsamlede midler.



ges til Gloria på vegne af kvinde-
centret.

Ubeskåret gave
Det var jeg med til, siger Per An-
dersen, og de var oven ud lykkeli-
ge for omkring 12.000 kr. Det
var faktisk flere, end de havde
bedt om. Og så er det værd at
understrege, siger Per, at her var
der ingen administration. De pen-
ge, der blev samlet ind, blev også
afleveret ubeskåret til kvindecen-
tret.

Må ikke få abort
På krisecentret kan de tilbyde
hjælp til voldsramte kvinder. Der
holdes blandt andet seminarer i
kommunen i 14 af kommunens
19 distrikter. Her kan kvinderne
åbne op og fortælle om volden og
samtidig etablere netværk. Der er
også undervisning i, hvad kvinder-
ne kan gøre for at forebygge
voldtægt samt stavekurser.
Den katolske kirke er hård. Selv
om kvinderne er blevet voldtaget
eller har en sygdom, bliver de
nægtet abort.
Mange kvinder går i deres egen
verden af vold og har ikke haft
andre at tale med om problemet.
Det er her Kvindecentret kommer
ind i billedet. -Det er jo et pioner-
projekt, og som vi kan forstå, så
er kvinderne blev godt modtaget i
kommunens distrikter, hvor de
holder seminarer.
Det er vigtigt at hjælpe menne-
sker, som er fattige. Det er det,
man kalder international solidari-
tet. Samtidig er vold, uanset, hvor
den finder sted, uacceptabelt.
Jeg synes, det er flot projekt, de
har etableret. Der er organisation,
der er undervisning og juridisk
hjælp. Derfor skal vi også hjælpe.

Jeg synes også det er flot, at disse
kvinder tager sådan et initiativ og
har viljen til forandring og modet
til at gå imod systemer, der øver
vold mod kvinder. Det ser man ik-
ke ofte.

Ingen luksus
Og så er kvindehuset absolut ikke
luksus. Det er nærmest bare et
lille hus, en tidligere IT-café med
bliktag. Inde i huset er Gloria og
hendes hjælpere samt psykolog,
læge, sygeplejerske samt social-
rådgiver. Her kan kvinderne så
komme med deres problemer
og også få undervisning i rettighe-
der, selvværd og selvforsvar.
Der er gruppeterapi og hjælp til
selvhjælp og altså også hjælp til
opbygning af netværk samt mu-
lighed for midlertidigt ophold på

flugt fra en voldelig ægtemand.
Pengene fra Danmark skal bruges
til reparation af husets tag og to-
iletter.
Det var ikke det eneste, vi var i
Nicaragua for, siger Per Andersen.
Vi var der primært for at støtte
havnearbejderne og hjælpe dem
med at lave en landskonference.
Konferencen blev holdt i Nicarag-
ua, men der var også inviteret
havnearbejdere fra El Salvador og
Honduras. Vi fik knyttet en masse
internationale bånd. En løsarbej-
der fra Honduras sagde: Nu har
jeg været her i to timer og jeg fø-
ler mig allerede som medlem af
en stor familie. Og det sagt af en
arbejder, der bliver jaget og udsat
for vold og det, der er værre.
Mere om dette i næste nummer
af Faget.
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aragua

Per Andersen foran 3Fs nye kontor i Skagen.
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Stor konference for tillidsvalgte i 3F
85 tillidsvalgte og faglige sekre-
tærer deltog i konferencen på
Scandic Hotel, hvilket er utroligt
flot, så den succes vil vi følge op
på. Der var en meget god stem-
ning, og god debatlyst. Desværre
var programmet så stramt, at der
ikke rigtigt var plads til så meget
debat, men det må vi bare gøre
bedre næste gang.
Selve konferencens indhold var
meget målrettet afdelingen og
dens virke, men der var også
plads til, at lokale S og SF politi-
kere kunne komme med deres
indlæg som optakt til det kom-

mende kommunalvalg. 3F har
heldigvis mange gode kandidater
til valget, og afdelingen anbefaler
at du stemmer på en 3Fer. Ikke
for at fremhæve én frem for en
anden, men hvor er det skønt, at
se en ung kandidat, som gerne vil
involvere sig i politik på sin gene-
rations vegne.
Så havde vi også et lille besøg af
ex statsministeren, hvilket var
meget morsomt, men alvoren af
denne regerings politik er ikke til
at tage fejl af - arbejdsløsheden
vokser støt, mens regeringen so-
ver. Lad os håber på et regerings-
skifte snarest.

En rigtig dejlig dag med jer tillids-
valgte, og der er mit håb, at afde-
lingen kommer ud og besøger jer
på arbejdspladsen inden næste
gang, vi skal mødes. Vi skal have
gang i det organisatoriske arbejde,
og have de kammerater, som går
ude på vores arbejdspladser meldt
ind i Danmarks bedste fagfore-
ning og A-kasse, nemlig 3F.
Hvis du gerne vi se billeder fra
konferencen, kan du gå ind på af-
delingens hjemmeside.
http://www.3f.dk/nordoestvend-
syssel

Morten Dahlberg, formand

85 tillidsvalgte havde fundet vejen til Scandig og 3F Nordøst Vendsyssels omfattende program for konferencen.

Alle 3F Nordøst Vendsyssels kandidater, der stiller op til byråds- og regionvalg var
inviteret til konferencen for at give et indlæg. Her er tre af dem. Fra venstre, Jør-
gen Henriksen, regionsrådskandidat for Socialdemokraterne, Danny Andersen stil-
ler op til byrådet for Socialdemokraterne og Søren Visti stiller op til byrådet for SF.

Tidligere statsminister og nu Nato-ge-
neralsekretær Anders Fjogh Rasmus-
sen vurderede den politiske situation.



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

Nye tillids-
valgte i
Dansk Metal

Metal-ledighed steget
med 500 procent
Siden august sidste år er ledigheden i Metals
A-kasse steget med 500 procent. I august
2008 havde A-kassen 850 fuldtidsledige.
I maj 2009 er dette tal steget til 5.153.

- Situationen på det danske arbejdsmarked er dybt alvorlig. Hver
eneste uge siden januar har mere end 2.000 personer mistet deres
arbejde og næsten fået halveret deres indtægt. Det betyder, at me-
re end 2.000 familier hver uge pludselig får trukket tæppet væk
under deres økonomi, siger Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk
Metal og fortsætter:

- At regeringen ingenting foretager sig alvoren til trods virker som
kynisk spekulation i effekterne af højere ledighed. I hvert fald kan vi
konstatere, at regeringen er de eneste, der ikke vil vedkende sig, at
der er et behov initiativer til gavn for den almindelige lønmodtager i
form af fx jobskabelse eller uddannelse.

- Det eneste vi hører fra beskæftigelsesministeren er, at hun vil
gøre alt hun kan. Men da der ingenting sker, må vi nok se i øjnene,
at hun hverken vil eller kan gøre noget som helst, siger Torben
Poulsen.

René Jør-
gensen, 34 år,
gift med Kristi-
na, har en søn,
Frederik, på 6
mdr.
1993-1994
var René for-
mand for Metal
Ungdom Frede-
rikshavn.
René har siddet

i Nielstrup Boldklubs bestyrelse i 10
år deraf 4 år som formand. Nu er han
stoppet i bestyrelsen og som formand i
marts i år.
Derudover sidder René i Klub 10s be-
styrelse på Orskov Yard som næstfor-
mand og kasserer samt i Samarbejds-
udvalget.

Søren Brasholt
Larsen,
nyvalgt sikker-
hedsrepræsen-
tant hos
Uggerhøj Nord
ApS:

Tommy Vestfa-
len, nyvalgt til-
lidsrepræsen-
tant hos
A/S Kofod og
Christensen
Maskinfabrik:
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Ny mand
i Metals bestyrelse



12 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2009

Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne

Den værst tænkelige krise
I det første halvår 2009
har dansk politik kun dre-
jet sig om ét eneste em-
ne: Foghs afskibning til
NATO. De andre politiske
brændpunkter kunne el-
lers godt have trængt me-
get bedre igennem.

Ikke mindst privathospitalskanda-
len, hvor VK-regeringen uden at
blinke sendte privathospitalerne
en check på 900 mio. kr.. Vi kun-
ne godt have trængt til en mere
vedholdende kritik af skattemini-
sterens grundlovsbrud, som i et
normalt demokrati fører til mini-
sterens afgang.

Skattereform hastet igen-
nem
Regeringen hastede så en skatte-
reform igennem, som ingen har
bedt om, og med følger, som in-
gen har overskuet på forhånd.
Rent sjusk undtagen i dens ho-
vedsigte: At lette skattetrykket på
de rigeste og øge det på de fattig-
ste. Der er en sandhed i det fak-
tum, at skattereformen fik øge-
navnet ”rødvinsreformen”. Størst
glæde af skattereformen får de
velstillede, højtuddannede i kom-
munerne nord for København –
nemlig ekstra 12.000 kr. årligt i
snit til Gentofte-borgerne – mens
nordjyderne gennemsnitligt får
sølle 3.000 kr. i skatterabat.

Huslejestigninger
Med skattereformen vil de danske
lejere også få huslejestigninger på
op til 510 kr. årligt. Det vil oven i
købet være med den sociale slag-
side, at lejere med maksimal bo-

ligsikring ikke kan få dækket de
højere omkostninger. Regeringens
skattereform pålægger lejerne i
den private og almene boligsektor
at betale for moms på ejendom-
sadministrationen. Det har ikke
tidligere været en omkostning for
lejerne.
VKO snyder ganske enkelt landets
kvarte million lejere med denne
manøvre. Venstre afgav den klok-
keklare ”klippefaste” garanti, at
”vi ændrer ikke forholdene for lan-
dets lejere.” Men regeringen har
ændret forholdene, oven i købet i
negativ retning.

Pensionister rammes hårdt
I denne sag er det for at gøre
ondt værre navnlig pensionister-
ne, der bliver ramt af dette løfte-
brud. Huslejestigningen slår fuldt
igennem hos dem, som enten ik-
ke får boligsikring eller som er
pensionister med maksimum bo-
ligsikring – de skal betale de op
mod 510 kr. ekstra. Det kan kun
medføre yderligere udsættelser af
lejere, som ikke kan klare husle-
jestigningerne.
Nu vrider regeringen altså endnu
en gang kniven rundt i lejernes
rygge. Dem anser man åbenbart
ikke for en ”venligtsindet” vælger-
gruppe – og efter dette løftebrud
bliver den det nok heller ikke.

Din egen sutteklub
Så fik befolkningen så lige en
kortsigtet sutteklud i form af til-
bagebetalingen af den Særlige
Pensionsopsparing, men disse
midler vil blive spredt for alle vin-
de til privatforbrug i stedet for at
gå til fornuftige investeringer i
miljø, klima og flere danske ar-
bejdspladser. De mest fornuftige

vil gøre det eneste rigtige, nemlig
at sætte SP-pengene til side på
en opsparing. Men det er jo lok-
kende at fyre 10 eller 20.000 kr.
af.

Jobcentre til kommuner
Som bekendt vil kommunerne fra
efteråret få ansvaret for at finde
job til de forsikrede ledige og kon-
tanthjælpsmodtagerne i det ”en-
strengede system”. Vi har intet
mod forenklede systemer. Men
kommunaliseringen af arbejdsfor-
midlingen er ikke en forenkling.
Det er tværtimod en så bureau-
kratisk reform, at de nyledige fra
efteråret 2009 i realiteten ikke vil
få nogen støtte fra de kommunale
jobcentre. Det har de økonomiske
vismænd i slutningen af maj sagt
rent ud. Det er ikke det, vi har
behov for nu, hvor arbejdsløshe-
den eksploderer.

Det bliver dyrt
Skatteyderne i Nordjylland kom-
mer til at betale dyrt for regerin-
gens og DFs jobreform. Det utils-
lørede ideologiske korstog vil ko-
ste i form af højere kommunal-
skatter, fordi regningen bliver ra-
sende stor for de nordjyske kom-
muner. Det fremgår af tal fra Be-
skæftigelsesministeriet.
Jeg har spurgt beskæftigelsesmi-
nisteren, hvor meget kommuner-
ne kan risikere at tabe på at over-
tage opgaven, hvis ledigheden
vokser – og det gør den med sik-
kerhed i hele 2009 og 2010.
Hvis ledigheden stiger til fx
160.000, vil det koste Frederiks-
havn Kommune 13,4 mio. kr.,
Jammerbugt 8,4, Rebild 4,8,
Hjørring 6,8 og Aalborg 11,4
mio. kr.
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Det kommer ikke bare til at ram-
me kommunernes økonomi, det
vil også komme til at gå ud over
de arbejdsløses omskolingsmulig-
heder. Hermed får arbejdsgiverne
ikke i fremtiden en ordentlig op-
kvalificeret arbejdskraft. Derfor er
det helt uforståeligt også at give
kommunerne ansvaret, når det
gælder de forsikrede ledige. Der
er kun ét at gøre: Skrot den ”re-
form” – nu.

Overtagelsesforretning
Reelt har Løkke Rasmussen over-
taget Fogh Rasmussens regering
med enkelte ændringer. Han har
også overtaget Foghs politik mere
end 100 pct. Med udbetalingen
af SP-midlerne er Løkke ved at
blæse en ny boble op. Det ligner
til forveksling en taktik, som Stein
Bagger kunne have valgt. Næste
år vil vi igen se et massivt under-
skud på de offentlige finanser, der
vil lægge en dæmper på væksten.
Vi står i den værste økonomiske
krise siden Schlüters dage. Vi
mangler en regering, der vil vækst
og beskæftigelse. Vi har massive
problemer i vort sundhedsvæsen,
ikke mindst pga regeringens over-
betaling til de private sygehuse.
Vores ”borgernære” service i kom-
munerne er ved at bryde sammen
mange steder, hvor der er kriti-
sable vilkår på skoler, på instituti-
oner (lukkeuger, ikke lukkedage!)
samt den kiksede madordning i
institutionerne.

Kort og godt er der mere end no-
gensinde brug for et kursskifte
hurtigst muligt. For velfærdens
skyld.

Gennemsnitslønnen i 1. kvartal 2009 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
Karrosseripladesmed 172,00
Kernemager 153,51
Maskinarbejder 160,59
Montør 171,94
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 167,97
Skruestiksarbejder 162,95
Maskiner og Værktøj total 170,88

Smede og Stålkonstruktioner
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 160,00
Kølemontør 155,50
Maskinarbejder 159,38
Reparatør - Maskin 170,44
Skibsbygger 160,00
Skibsmontør 170,95
Skibstømrer 163,50
Smed - Plade- og Konstruktion 160,00
Smed / Bygningssmed / Reparatø 167,00
Vvs-Energiteknik 168,89
Smede og Stålkonstruktioner total 165,84

Stat
Maskinarbejder 165,16
Stat total 165,16

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

Transport
Automekaniker 183,67
Automekaniker 152,30
Karosseripladesmed 172,00
Karrosseripladesmed 160,94
Lastvognsmekaniker 158,35
Transport total 165,46

Afdeling total 167,62

Metal-TAL - 09



Afdelingen afholdt gene-
ralforsamling den 28.
april i afdelingens lokaler.

120 af afdelingens medlemmer
deltog i generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skulle an-
tallet af bestyrelsesmedlemmer
reduceres fra 12 til 11 for at gøre
plads til 2 bestyrelsesmedlemmer
fra Skagen.
Rene Jørgensen opnåede valg til
bestyrelsen medens Brian Kjær og
Carsten Nordan ikke opnåede
genvalg.
Herfra skal der lyde en tak for en
god indsats til de to, der nu forla-
der bestyrelsen

Bestyrelsen efter valget
Efter valg til bestyrelsen består
den af: Formand Jørn Larsen, kas-
serer Søren Larsen, Næstformand

John Karlsson, sekretær Morten
Christiansen, John Olsen, Johnny
Jacobsen, Peter Jensen, Per B.
Christensen, Erik Nielsen, Henrik
Christensen og Rene Jørgensen.

Valg til kongressen
Der var ligeledes valg af delegere-
de til Forbundets kongres i sep-
tember, hvor afdelingen har 9
pladser.
Generalforsamlingen valgte Jørn
Larsen, Søren Larsen, John Karls-
son, John Olsen, Peter Jensen,
Johnny Jacobsen, Erik Nielsen,
Henrik Christensen og Rene Jør-
gensen.

Sammenlægning
med Skagen
På generalforsamlingen skulle der
tages beslutning om en sammen-
lægning med Skagen afdeling.
Dette blev vedtaget enstemmigt.
Det betyder, at Skagen og Frede-
rikshavn afdelinger sammen-
lægges ved årsskiftet.

Kontoret i Skagen fortsætter, og
der oprettes en byklub, som får
rådighed over en del af ejendom-
men i Skagen.

Ved sammenlægningen med ska-
gen kommer afdelingen op på ca
2800 medlemmer.
Generalforsamlingen tilsluttede
sig et forslag om at fremtidige
arangementer kun annonceres i
Faget fremover.
Klubberne havde stillet en række
forslag til kongressen og de kom-
mende overenskomst forhandlin-
ger.
Det blev besluttet at sende alle
forslagene videre til forbundet.
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METAL FREDERIKSHAVN

Metal Frederikshavn i fusion

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,
Håndværkervej 2, Frederikshavn, den 1. onsdag i hver måned, 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, erstatningssager, der ikke
hører under Metals område, m.v.

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

Jørn Larsen

Afdelingsformand Jørn Larsen, Dansk
Metal Frederikshavn.
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For hele
familien
Du kan opleve gamle sejl-
skibe på Pier 2 og 3,
Frederikshavn bedding
ved Langerak 2. til 5. juli.

2. juli
Her kommer der gamle sejlskibe
til Frederikshavn. Skibene kom-
mer kl. 17 til 19, hvor borgme-
ster Erik Sørensen (S) byder vel-
kommen. Samtidig er der boder
og pølser.

3. juli
På denne dag er der åbent skib
fra kl. 10-12 og fra 16-18.
Fra kl. 10-20 er der aktiviteter
på havnen samt havnerund-
fart.
Der vil også være levende
jazzmusik i teltet fra
kl. 16-23

4. juli
Fra kl. 10-14 er der

kapsejlads mellem de gamle skibe. Fra kl.
16-18 er der igen åbent skib, hvor alle er
velkomne.
Kl. 16-20 levende musik og kl. 20-23 kon-
cert med Tørfisk.

5. juli
Skibene sejler videre fra Frederikshavn kl.
10 mod Sverige.

Oplev din
drenge- og
pigedrøm
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John Olesen, MAN Diesel
og Henrik Olesen, Ørskov
er tillidsrepræsenter fra
henholdsvis en produkti-
onsvirksomhed og en ser-
vicevirksomhed i metal-
branchen. Men begge må
leve med krisen, der har
betydet fyringer af mange
kolleger indenfor Dansk
Metal Frederikshavn, hvor
ledighedsprocenten var
12,79 i maj måned. Det
betyderr 319 ledige me-
talarbejdere i Frederiks-
havn.

-Indenfor vores område er det
skibsfarten, der er gået i stå, siger
fællestillidsrepræsentant John
Olesen, MAN Diesel.
-Der er ikke noget at sejle med,
og mange skibe bliver lagt op. Så
skal de ikke vedligeholdes og re-
pareres, og nybygninger finder
slet ikke sted. Værfterne og skibs-
ejerne mangler finansiering.

Farvel til mange
-Det er også gået ud over os på
MAN Diesel, hvor 125 timeløn-
nede og 30 funktionærer er fyret.
600 timelønnede er dog stadig i
beskæftigelse.
I min verden kommer vi ikke ud af
situationen, før finansverdenen får
styr på pengene, og der kan kom-
me gang i økonomien igen.
De bankpakker, der er lavet af re-
geringen, hjælper ikke os. Vores
marked er hele verden og ikke
kun Danmark. Reelt kan vi ikke i

Metal eller på virksomheden gøre
noget for at afbøde fyringer. Når
der ikke er ordrer, så er der ikke
noget at beskæftige sig med.
I forbindelse med afskedigelserne
hos os, har vi haft et jobkontor,
hvor folk er blevet tilbudt uddan-
nelse og opkvalificering og andre
uddannelsesforløb i 80 uger i
samarbejde med VUC. Men det
ændrer ikke ved, at de pågælden-
de er fyret. Sådan en aftale skal
nemlig indgås, før man fratræder
virksomheden.
Alligevel hjælper det de pågæl-
dende, at blive bedre rustet ud-
dannelsesmæssigt, så de igen kan
få et job, måske et andet sted, si-
ger John Olesen.
Hvad der skal til i denne situation
med ordremangel, har jeg egent-
lig ikke nogen bud på, for den
danske stat går jo ikke bare ind og
bestiller f.eks. 15 skibsmotorer
hos os.

Uddannelse skal give løft
-Derimod synes jeg, at der kunne
gøres noget på uddannelsesområ-
det. Her skal der foretages en
hurtig indsats, når man bliver le-
dig. Alle har ret til seks ugers ud-
dannelse, men de rækker ingen-
ting. Jeg kunne godt ønske mig et
længere forløb.

Metal sætter
fokus på krisen
Jeg synes, Metal er gode til at
sætte fokus på situationen om-
kring uddannelse, og det glæder
mig, men ligesom på arbejdsplad-
sen kan forbundet heller ikke ale-
ne løse den økonomiske situation,
som hele finansmarkedet er i. Så
det korte af det lange er, at der
skal noget positivt globalt med

økonomien, før situationen vender
til fordel for os på arbejdspladsen.
Nogle taler om to år, før krisen
vender, og det er lang tid at ven-
te.

Vendepunkt i efteråret
-Vores vendepunkt hos Orskov
kommer sandsynligvis sidst på
året, håber Henrik Olesen, der er
tillidsrepræsentant på reparations-
værftet.
-For øjeblikket er vi på fordeling,
men vi kører op og ned med be-

Krisen løses ik
METAL FREDERIKSHAVN
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skæftigelse hele tiden. Pludselig
er der masser at lave, og ugen ef-
ter er der ingenting.
Det skyldes, at vi er et reparati-
ons-værft. Men der er forskel på
før og nu. Mange af de skibe vi
reparerer skal bare have lavet det
allermest nødvendige. Der bliver
ikke lavet ekstra arbejde som tid-
ligere.

Vi har hele ekspertisen
i Frederikshavn
Vi mærker ligesom på MAN Dies-

el, at det er en global krise, som
vi ikke kan løse i Frederikshavn.
Vi havde 19 mand, der afgik.
Hvis de ønskede kurser i opsigel-
sesperioden, var det OK og virk-
somheden betalte.
Vi er også i den situation, at Or-
skov er i lige ved siden af Frede-
rikshavn Maritime Netværk, som
vi selv er en del af. Så vi kan til-
byde løsninger her og nu. Vi skal
ikke først til andre landsdele for
at hente ekspertise. Den er lige
uden for døren, siger Henrik Ole-

sen. -I denne situation er det vig-
tigt at både virksomhed og med-
arbejdere står sammen og får det
bedste ud af situationen. Jeg tror
også, at lederne på virksomheder-
ne skulle ruste sig bedre uddan-
nelsesmæssigt til at tackle situa-
tioner som denne. Det indgår ikke
rigtig i deres uddannelse.

Ingen lønnedgang
- det hjælper ikke
Lønnedgang hjælper ikke, mener
John og Henrik. Der kommer ikke
flere ordrer, fordi vi går ned i løn.
Det er jo blevet moderne indenfor
slagteribranchen, at virksomhe-
derne forlanger lønnedgang. Vi
opfordrer NNFerne til at stå fast.
Selv om man går ned i løn, så er
der jo ingen garanti for, at man
beholder sit arbejde.
På Orskov har Henrik Olesen la-
vet en aftale med virksomheden,
nu da Østaftalen er ophørt: Uden-
landsk arbejdskraft skal aflønnes
efter danske forhold, siger Henrik
Olesen.

John Olesen og Henrik Olesen ved
godt, hvor skoen trykker, men de har
ikke en løsning på problemerne. Den
skal komme udefra, mener de.

ke i Danmark
METAL FREDERIKSHAVN



Frederikshavn
de næste seks sider

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184

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

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

Aftal tid for personligt møde – også gerne udenfor
normale åbningstid.
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FOA-gener
Generalforsamlingen i
FOA Frederikshavn samle-
de fulde huse 26. marts
2009, men der var også
både prisuddeling og valg
af ny formand på dagsor-
denen.

Ebbe Jacobsen, forbundet, blev
valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning
Konstitueret formand Karen He-
chmann aflagde bestyrelsens be-
retning.
-Et meget spændende og begi-
venhedsrigt år, hvor FOA kom
på landkort, berettede Karen
Hechmann.
Det hele startede sidste år, hvor
der den 15. april var møde for til-

Priser til åre
Bestyrelsen havde forud for ge-
neralforsamlingen og på bag-
grund af indstilling fra arbejds-
pladserne udvalgt årets TR og
SR/AMR. Inden beretningen
overrakte konstitueret for-
mand, Karen Hechmann priser-
ne. Årets TR blev Allan Niel-
sen og årets SR/AMR blev Jea-
nette Christensen.
Allan Nielsen, tillidsrepræsen-
tant blev valgt, fordi han altid
er klar til at løse problemer på
arbejdspladsen. Desuden har
han lavet en forhåndsaftale i
kommunen ved specielle arran-
gementer. Aftalen gælder ser-
vicemedarbejdere og servicele-
dere, ligesom han har fået for-
handlet et efterslæb i dispositi-
onstillægget hjem til sine kol-
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ralforsamling med ny formand
lidsrepræsentanter (TR) i Odense
Kongrescenter med Dennis Kri-
stensen og Harald Børsting. Alle
var klar til at gå på barrikaderne
og optakten til konflikten var godt
i gang.
TR blev inddraget i planlægningen
af konflikten i Frederikshavn. På
første strejkedag blev der holdt
stormøde i FFK-hallen, hvor de
strejkende blev registreret.
48 medlemmer koordinerede ak-
tiviteterne i de tre store byer. Un-
der konflikten afholdtes der flere
demonstrationer. En af dem var
en stordemonstration med 600
demonstranter på Kallstorvet,
hvor bl.a. Dennis Kristensen og
Bjarne Laustsen mødte op som
talere.
Under hele konflikten fik vi en po-
sitiv omtale i pressen, ligesom vi
oplevede, at borgerne også var
meget positive overfor vores strej-

ke. Karen tilføjede, at der fortsat
er overenskomster indenfor sta-
ten, der ikke er forhandlet på
plads endnu.
I sin beretning omtalte Karen He-
chmann også Trepartsaftalen, der
er indgået med regeringen. I både
kommuner og på Regionens om-
råde arbejdes der med aftalen,
der bl.a. giver mulighed for ud-
dannelse, forbedret arbejdsmiljø,
nedbringelse af sygefravær og
seniorordninger.
I det forgangne år er der blevet
indført, at social- og sundhedsas-
sistenter kan få autorisation. Ka-
ren benyttede lejligheden til at
minde om, at allerede uddannede
skal søge om autorisation inden
1. oktober 2009.
På uddannelsesområdet er der
kommet en ny pædagogisk assi-
stentuddannelse. Uddannelsen er
målrettet pædagogmedhjælpere,
dagplejere og omsorgs- og pæda-

ets TR og SR/AMR
leger på Hedeboskolen.
Jeanette Nielsen, arbejdsmiljøre-
præsentant, blev valgt fordi hun
altid er engageret og villig til at
lære fra sig. Hun har hjulpet

mange kolleger fysisk og psy-
kisk. Hun har lavet intromateria-
le til alle elever i kommunen.
Der bliver aldrig sagt nej, når
kollegerne beder om hjælp.

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2009 19

Arbejdsmiljørepræsentant Jeanette Nielsen og tillidsrepræsentant Allan Nielsen
fik priserne overrakt af næstformand Karen Hechmann, FOA Frederikshavn.

Flot pyntede forårsborde gav ekstra stemning på FOAs generalforsamling.

Kontingent
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1
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gogmedhjælpere. Den ordinære
uddannelse varer ca. 2 år og 3
måneder og udbydes af SOSU
Nord. Herudover er der lavet en
akademiuddannelse i sundheds-
praksis. Denne uddannelse er op-
delt i seks moduler.
På TR området har alle tillidsre-
præsentanter været til udviklings-
samtale i FOA Frederikshavn.
Rose Ludvigsen er valgt som ny
fællestillidsrepræsentant for Sy-
gehus Vendyssel. Rose er social-
og sundhedsassistent.

Sektorerne
I året der er gået, har der været
en del drøftelser vedrørende de
forskellige sektorer. Teknik- og
servicesektoren besluttede bl.a. at
nedlægge sektorbestyrelsen sid-
ste efterår, og alene køre videre
med Allan Nielsen som sektorfor-
mand frem til afdelingsgeneralfor-
samlingen i dag (se andet steds i
bladet om den nye sektorstruktur
i kost- og service samt teknik- og
service sektorerne, red.)

Fusion
Karen orienterede kort om, at den
drøftelse der igennem flere år har
været vedrørende en mulig fusion
af FOA afdelingerne i Hjørring,
Brønderslev og Frederikshavn ikke
længere er aktuel. Afdelingerne i
Hjørring og Brønderslev valgte
sidste forår at fortsætte drøftel-
serne uden Frederikshavn.
I forhold til A-kassen, er der dog
centralt fra besluttet at ændre
strukturen. Lokalt betyder det, at
A-kasserne i Vendsyssel i april
2009 er blevet sammenlagt til en
enhed. Det er tidligere A-kassele-
der Solvejg Pedersen fra FOA Fre-
derikshavn, der nu er leder af den
samlede A-kasse. Ændringen be-
tyder intet i forhold til det enkelte
medlems henvendelse til A-kas-
sen, da der fortsat sagsbehandles
lokalt på de enkelte FOA kontorer.

Lokalt har FOA Frederikshavn me-

get fokus på arbejdspladserne.
Det blev bl.a. til arbejdspladsbe-
søg i uge 46. Her besøgte vi om-
kring 50 arbejdspladser sammen
med tillidsrepræsentanterne. Li-
ge snart- helt præcis i uge 17,
rykker vi igen ud. Denne gang
med primært fokus på de private
arbejdsgivere.

Regionssamarbejdet
På regionsplan arbejdes der på et
formaliseret samarbejde omkring
arbejdsmiljø, MED-udvalg og
mange andre områder. Der er
nedsat et fælles forhandlingsud-
valg så vi har en fælles strategi
overfor arbejdsgiverne.

Kongressen
På landsplan besluttede Kongres-
sen i efteråret 2008, at der bl.a.
skal sættes fokus på demokrati,
faglighed, uddannelse samt syn-
lighed. Kongressen besluttede og-
så, at næste kongres allerede er
om to år, da kongressen ellers vil-
le falde sammen med overens-
komstforhandlingerne i 2011.

Skattereform
I beretningen kommenterede Ka-
ren Hechmann også, at skattere-
formen ikke giver ret mange af
FOAs medlemmer særlig meget.
Vores medlemmer kommer nær-
mere til at betale for, at de rige-
ste kan få store skattelettelser.
Det er stærkt utilfredsstillende.
Beskæftigelsesministeren fik også
en, ikke så venlig, tanke med på
vejen, ikke mindst for sin politik
omkring sygemeldte. Afdelingen
oplever rigtig mange sager, og
desværre også rigtig mange uhel-
dige konsekvenser for de syge-
meldte, grundet meget stram lov-
givning.

5 mio kr. hjem
Vores arbejdsmiljøkonsulent har i
2008 fået godt 5 millioner kr.
hjem i forbindelse med arbejds-
skadesager.

Jobcentrene
Foran os ligger der nu en stor ind-
sats i forhold til at Jobcentrene,
der snart overgår fuldt ud til kom-
munerne. FOA arbejder, sammen
med de øvrige organisationer, på
at indgå en partnerskabsaftale
med kommunerne om, at de ledi-
ge i det første halve år af deres
ledighed behandles i/af A-kasser-
ne.
Slutteligt takkede Karen alle i af-
delingen for et godt samarbejde,
og konstaterede, at FOA kan
være stolte af, at FOA er kåret til
Danmarks mest magtfulde fagfor-
bund i Ugebrevet A4. FOA har

René Johansen blev valgt som formand
for FOA Frederikshavn på generalfor-
samlingen 26. marts. René Johansen
har arbejdet som pædagogmedhjælp,
har taget Pædagogisk Grunduddannel-
se (PGU) i 1999. Valgt som tillidsre-
præsentant i 1997, hvorefter han blev
valgt som fællestillidsrepræsentant i
2000, i Frederikshavn kommune. I
2002 blev René valgt som faglig se-
kretær i det tidligere pmf. Den 1. ok-
tober 2007, i forbindelse med fusio-
nen, blev René valgt som sektorfor-
mand for Pædagogisk Sektor i FOA
Frederikshavn.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2009 21

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

haft en kolossal indflydelse på
meningsdannelsen, blandt andet
også i forhold til ligeløn og over-
enskomstresultater.

Debat
Beretningen blev efterfølgende
sat til debat og debatteret af de
fremmødte. Beretningen blev
enstemmigt vedtaget.

Valg af ny formand
På generalforsamlingen i FFK
Centret i Frederikshavn, blev sek-
torformand for Pædagogisk Sek-
tor, René Johansen, valgt som ny
afdelingsformand.

Nyvalgte til
afdelingsbestyrelsen
Helle Jensen
Birgitte Martensen

Nyvalgte suppleanter
til afdelingsbestyrelsen
1. supp. Pia Hørlück
2. supp. Heidi hansen
3. Karin Brassøe Henriksen

Genvalg af
bilagskontrollant
Rena Hansen

Nyvalgt bilagskontrol-
lantsuppleant
Per Nielsen

Genvalg af fanebærer
Egon Olesen

Genvalg af fanebærer-
suppleant
Anni Kristensen

Valg af tre medlemmer
til lønudvalg
Susan Myrdal – genvalgt
Olaf Sletten Jørgensen – genvalgt
Jette Abildgård - nyvalgt

Ny ordning for kiropraktor
og fysioterapeut
Generalforsamlingen behandlede
en række vedtægtsændringer.

Herunder bl.a. et forslag fra afde-
lingsbestyrelsen vedrørende fysio-
terapeut og kiropraktor. Afdelings-
bestyrelsens forslag blev vedtaget
med stort flertal. Læs mere på
www.foa.dk/frederikshavn

Forslaget betyder indførelse af et
klub/puljekontingent på kr. 10,-
pr. måned pr. medlem. Samtidig
nedsættes afdelingskontingentet
med kr. 7,- pr. måned pr. med-
lem.

Ethvert medlem af faglig afdeling
i FOA Frederikshavn omfattes af
følgende tilskudsmulighed:
Kiropraktor/fysioterapeut
5 behandlinger pr. kalenderår hos
fysioterapeut og/eller kiropraktor.
Dog kan det maksimale tilskud pr.
kalenderår ikke udgøre mere end
kr. 1250,- pr. medlem (31/3-
2000 niveau). Altså ca. kr.
1500,-

Kontingentet udgør pr. 1/6-2009
kr. 10,- pr. måned pr. medlem.
Tilskud ydes mod aflevering af
betalt regning/kvittering for be-
handling. Som minimum skal reg-

ningen indeholde medlemmets
navn, samt eventuel adresse og
fødselsdato.
Ændringen foretages først for
pensionisterne pr. 1/1 2010.
Pensionisters afdelingskontingent
nedsættes med de 7 kr,- pr.
måned og der laves klubkontin-
gent på kr. 10,- pr. måned.
En forudsætning for ydelse af til-
skud er, at behandling er foregået
hos autoriseret behandler, eller
anden behandler godkendt af af-
delingsbestyrelsen.

Regnskabet
Regnskabet udviste et overskud
på 158.474 kr.
Derudover er der ubrugte midler
for 2007 og 2008, der anvendes
til aktiviteter.
Afdelingen har en egenkapital på
3.348.200 kr.
Budgettet for 2009 udviser et
overskud på 166.885 kr.
Oluf Jørgensen havde spørgsmål
til budgettet. De blev besvaret af
Jette Madsen og René Johansen
og budgettet blev taget til efter-
retning. Lønudvalgets indstilling
var uændret løn til de valgte.

Det var et enstemmigt ja til beretning i FOA Frederikshavn.
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Yderst fra venstre: Katja Brandstrup, Oluf Sletten, Dorte Ol-
sen, Poul Erik Bregnholt, Allan Nielsen, Louise Nielsen.
Louise er valgt som ny sektorformand i Teknik- og service-
sektoren.

Susanne Jensen er ny formand for Pædagogisk Sektor i FOA
Frederikshavn. Beretningen kan læses på FOAs hjemmeside

Nyvalgt formand i
Teknik- og servicesektoren,
Louise Nielsen blev ny formand for Teknik- og servi-
cesektoren i FOA Frederikshavn. Læs referatet m.m
på www.foa.dk/frederikshavn

Nyvalgt formand for
Pædagogisk sektor
Susanne Jensen kommer fra det tidligere PMF, hvor
hun i 1992 blev valgt som faglig sekretær.
Efter fusionen med FOA har Susanne arbejdet som
valgt faglig sekretær indenfor Teknik og service og
Kost og service samt en del omkring arbejdsmiljø.
Susanne glæder sig til de nye udfordringer, og til
igen at skulle arbejde indenfor Pædagogisk sektor.

Billetpris:
Logebilletter: kr. 75,00
Alm. billetter: kr. 50,00
Alm. Billetter og logebilletter kan reserveres på tlf. 46 97 11 70 eller af-
hentes i afdelingen, Constantiavej 35 fra den 22. juni kl. 9.00.
Afhentning og betaling af reserverede billetter:
Frederikshavn: FOA- Fag og Arbejde i alm. åbningstid. Man.-ons. 9-15.
Torsdag 9-17 Fredag lukket.
Sæby: Hos Ingrid Hansen, Havnebo 4, Sæby, tlf. 98 40 16 39, den 9. juli
ml. 12 -18.
Skagen: Hos Helle Jensen, TR kontoret C. S. Møllersvej, tlf. 3050 9405
7. juli ml. kl. 12-16.
OBS: Cirkusbiletterne kan KUN bruges til FOAs cirkusforestilling den 14.
juli 2009 i Frederikshavn.

Tag med FOA i Cirkus Dannebrog
Knivholt, Hjørringvej 180, Frederikshavn.
FOA har købt en forestilling i Cirkus Dannebrog til medlemmer med familie og venner.
Forestillingen er 14. juli 2009 kl. 19.00
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Katja Jensen er valgt som sektorrepræsentant til afdelings-
bestyrelsen for Kost- og servicesektoren.

Sektorrepræsentant for
Kost- og servicesektoren
Sektoren valgte på sidste års sektorgeneralforsam-
ling at nedlægge sektorbestyrelsen. Den daværende
sektorformand, Katja Jensen, fortsatte, frem til afde-
lingsgeneralforsamlingen d. 26. marts som sektor-
formand. Dvs. at sektoren i en periode har kørt uden
sektorformand og uden sektorbestyrelse
Katja Jensen, Lene Larsen, Dorte Nielsen ytrer, at de
kandiderer til posten som bestyrelsesmedlem. Der er
imidlertid ikke flere, der ønsker at stille op.
Forsamlingen beslutter derfor, at der ikke pt. vælges
en sektorbestyrelse, men i stedet vælges en sektor-
repræsentant. Katja Jensen vælges som sektorre-
præsentant, til afdelingsbestyrelsen.

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft jubilæum på arbejdsplad-
sen.

25 års jubilarer

1.marts 2009
Sygehjælper Mona Jordansen
Område Fr.havn By: Leve-Bo Abildvej

1. marts 2009
Social-og sundhedsassistent Doris S. Mandrup
Område Fr-havn By: Leve-Bo Abildvej

FOA ønsker tillykke

Og vinderne blev...
12 vindere af Frederik gavekort på
kr.100,- i forbindelse med FOAs
arbejdspladsbesøg i kampagneugen –
uge 17, 2009.

Maibritt Elnegaard – Frederikshavn
Heidi Myrtue – Frederikshavn
Annelise Lilkær – Sæby
Majbritt Nielsen – Frederikshavn
Anette Jakobsen – Skærum
Anette Sørensen – Frederikshavn
Mette Nielsen – Ålbæk
Heidi Børglum Jensen – Frederiks-
havn
Vivi Petersen – Skagen
Marianne Elling Olsen – Jerup
Angelique Lassen - Sæby
Mona Kristensen - Skagen
FOA ønsker tillykke

Meld dig ind i FOA
via sms
Det er hurtigt
og let - og vi
klarer tastear-
bejdet for dig!
Send en SMS til
1919.

Skriv indmeldfoa
mellemrum og dit
navn:

[f.eks: indmeldfoa
Karina Nielsen]

Vi ringer efterfølgen-
de til dig for at ind-
hente yderligere op-
lysninger.

Hvis du selv vil taste...

kan du også melde dig ind online:

www.foa.dk/melddigind
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Fællestillidsrepræsentant har fokus på
Rose Ludvigsen er fælles-til-
lidsrepræsentant for syge-
hjælpere og social- og sund-
hedsassistenter på Sygehus
Vendsyssel, der dækker, Fre-
derikshavn, Hjørring, Brøn-
derslev. Her satser tillidsre-
præsentanterne meget på
uddannelse og efteruddan-
nelse. Hanne Larsen er et
godt eksempel

-Uddannelse og efteruddannelse
er vigtigt, siger Rose Ludvigsen.
Vi skal både fastholde vores job
og helst udbygge dem, og samti-
dig tilbyde de unge muligheder,
når vi rekrutterer.
Vi skal have kompetencer i for-
hold til opgaveglidning. Sygehuse-
ne bliver meget mere specialise-
rede, derfor er det en nødvendig-
hed, at vi får vores kolleger ud-
dannede, så de besidder de rette
kompetencer. Desuden giver ud-
dannelse også et mere interes-
sant og indholdsrigt job.
I TR-kollegiet, hvor vi er otte til-
lidsrepræsentanter, arbejder vi
meget med uddannelse og kom-
petenceudvikling. Vi holder blandt
andet fyraftensmøder og giver
peptalks omkring eksisterende og
nye uddannelser. Blandt andet
den sundhedsfaglige akademiud-
dannelse samt den kompetence-
givende efteruddannelse til social-
og sundhedsassistenter. Vi laver
hold omkring fagdage (tre fagdage
to gange årligt).
I år har vi haft undervisning i Dia-
betes med bl.a. workshops ved
diætist, og hvor vi har set det sid-
ste nye indenfor pumper, blodsuk-
kermåling o.s.v.
Vi fortsætter til efteråret med
KOL (lungesygdom). Undervisnin-
gen skal også være med til at

kvalitetssikre plejen. Kvalitetssik-
ring er et kendt begreb på syge-
husene, der der arbejdes meget
med. På Sygehus Vendsyssel har
man for første gang i år haft en
sygeplejefagdag, for sygeplejeper-
sonale, der handlede om udvikling
og fagindentitet. Der var vores
grupper ikke repræsenteret. Det
er vi næste år! Det er vigtigt, vo-
res faggrupper også byder ind der.

Hanne er et eksempel
Social og sundhedsassistent Han-
ne Larsen siger: -Jeg kan ikke
være mere enig, og mange kom-
muner er jo begyndt at uddanne
sit personale, og det synes jeg er
godt. Også set i forhold til ar-
bejdsmiljøet, siger Hanne, der
selv tidligere er mangeårig ar-
bejdsmiljørepræsentant.
Hanne er selv et godt eksempel
på et FOA-medlem, der uddanner
sig. Hun er lige blevet uddannet
sundhedscoach og ernæringscoa-
ch. I år er Hanne i gang med 3. år
i kropscoachuddannelsen.
Uddannelserne baner vejen for en
fuld sundhedsterapeutisk uddan-
nelse. Det er samtidig en NLP-
uddannelse (Neuro Lingvistisk
Programmering), hvor det handler
om at finde ressourcer hos andre
(patienter) og hos sig selv og også
bruge ressourcerne.
Uddannelsen kan bruges til at ar-
bejde sundhedsforebyggende i et
selvstændigt job. Min kommuni-
kation med patienterne skulle ger-
ne føre til en bedre forståelse
mellem patienten og behandle-
ren, siger Hanne Larsen.

Fremtidssikret
Uddannelsen har fordele for mig,
men også for sundhedsvæsenet
som helhed, og så har uddannel-
sen givet mig en masse redska-
ber, så jeg kan tackle jobbet i
fremtiden.

Kort om uddannelsen
Sundhedscoachåret. Her er kom-
munikation vigtigt. Her arbejder vi
med mål og lærer at forfølge vo-
res mål effektivt. Vi lærer at være
bevidst om vore sanser, og det er
vigtigt for patienten. Her er også
en lille introduktion til ernæring,
krop og bevægelse. Blandt andet
også overfor dem, der slet ikke er
vant til at dyrke sport.

Ernæringscoachåret. Her sættes
fokus på ernæring og den tilstand
du er i og det liv, du lever, og
hvordan man ved at forbedre ko-
sten også kan forbedre sit liv.
Det handler om, hvordan man
undgår livsstilssygdomme. Blandt
andet også, hvordan man kan
modvirke ulemperne som natte-
vagter igennem sund ernæring og
andre redskaber. Her har Hanne
lavet projekt om nattevagter i for-
bindelse med uddannelsen.

Fællestillidsrepræsentant Rose Lud-
vigsen til venstre sammen med social-
og sundhedsassistent Hanne Larsen,
der er i gang med en terapeutuddan-
nelse.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2009 25

FOA –Seniorernes aktiviteter 1. halvår 2009
Onsdag den 12. august kl.
14.00:
Banko: I skal ikke selv have en
pakke med – den køber vi.
Kaffe 20 kr. – banko 20 kr. Sidste
tilmelding den 5. august.

Den 14.-15. september: 2-dages
tur til Fyn og Egeskov:

Første tilmelding: Den 5. august fra kl. 10.00 - 12.00 i afdelin-
gen
Sidste tilmelding den 9. september: Max. 50 personer. Betaling
ved tilmeldingen, pris kr. 1300,- inkl. entrébilletter, tillæg for en-
keltværelse 150,-. Turen starter som sædvanligt med opsamling
kl. 8.00. Undervejs holdes der pauser med rundstykker og mad-
pakker. 1. dags tur slutter på Marcussens Hotel med aftensmad
og kaffe. Efter morgenmad går turen videre til Egeskov. Turen slut-
ter med spisning på Simsted Kro, hvorefter turen går hjemover. For
mere detaljeret program kontakt venligst nedenstående.

Ret til ændringer forbeholdes.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Formand Ingrid Hansen 98 40 16 39
Næstformand Jytte Jensen 98 42 34 02

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Seniorernes generalforsamling
Seniorernes generalfor-
samling den 18. marts
2009 kl. 13.00

Vi spiste kl. 13, og maden bestod
af bøf stroganoff. Efterfølgende
kaffe med slik.

Dirigent: Bente Byrialsen
Referent: Bodil Hansen
Stemmetællere: Edith Porse og
Margret Sæby.
Formanden. Ingrid bød velkom-
men til ca. 40 medlemmer. Her-
efter aflagde formanden beretning
for hele året.
Valg af formand:
Ingrid Hansen, modtog genvalg
for 1 år.

Bestyrelsesmedlem:
Jytte Jensen modtog genvalg.
Bodil Hansen modtog genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Gerda Østergård og Norma Møl-
gård.

Der var ingen indkomne forslag og
generalforsamlingen foregik i god
ro og orden.

Alle i bestyrelsen var mødt, In-
grid, Jytte, Ingelene, Alice og Bo-
dil.

Bodil

å uddannelse
Mangler et år
Hanne har været tre år under ud-
dannelse og mangler et års tid,
før hun er fuldt uddannet.
-Jeg ser uddannelsen som en ud-
vikling af mit job, men samtidig
har uddannelsen givet mig et ud-
dannelsesmæssigt løft.
Det har været hårdt. Tiden er
presset. Der er meget, der skal
læses, især på ernæringsåret. Der
er også meget selvudvikling, og
det kræver disciplin af den enkel-
te.
Uddannelsen er otte moduler á fi-
re dage. Jeg søgte om at få orlov
med løn. Det fik jeg ikke. Jeg har
selv betalt uddannelsen.
Uddannelsen foregår hos »Dan-
marks bedste coachuddannelser«
hos Anni Simonsen i Silkeborg,
fortæller Hanne.
Mit mål er nu at arbejde som
terapeut, siger Hanne Larsen. Jeg
glæder mig virkelig til det fjerde
år. Jeg har mange år i mig endnu.
Derfor er det heller ikke for sent
at tage en ny uddannelse. Jeg så
uddannelsen i vores fagblad, så
var jeg solgt og søgte uddannel-
sen. Der er en stor bredde af un-
dervisere, psykoterapeut, er-
næringsterapeut, klinisk diætist,
fysioterapeut, sexolog og partera-
peut og fitnessinstruktør i uddan-
nelsen. Det er en spændende ud-
dannelse, som jeg kun kan anbe-
fale til andre, siger Hanne Larsen.
Ernæring er meget mere end bare
kost. Det er velbefindende og
livsstil. Det er fremtiden.

Godt gået
-Jeg synes, det er utroligt flot, det
Hanne har præsteret, siger Rose
Ludvigsen. Det er godt for hende
og vores fag. Der sker så mange
ting på sygehusområdet, at vi
simpelthen har brug for frontløbe-
re, så vi står rustet til nye områ-
der.
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Hvad er en arbejdsfordeling?
Arbejdsfordeling betyder,
at et hold medarbejdere
på skift arbejder og holder
fri med dagpenge.
Arbejdsfordeling kræver,
at virksomheden har over-
enskomst eller en lignen-
de kollektiv aftale.
Det fagforbund, der har
overenskomsten, skal
godkende arbejdsfordelin-
gen. A-kassemedlemmer
kan modtage dagpenge
efter de almindelige reg-
ler.

Faglig godkendelse
En arbejdsfordeling skal aftales i
overensstemmelse med overens-
komstens/den kollektive aftales
bestemmelser.

Arbejdsfordelingen skal sendes til
godkendelse i den relevante grup-
pe i 3F eller Metal.
For at give ret til supplerende
dagpenge skal fordelingsaftalen
desuden opfylde nedenstående
betingelser:
Indgåelse af en arbejdsfordelings-
aftale med en virksomhed bør
derfor ske i tæt samarbejde mel-
lem den faglige afdeling og a-kas-
sen.

Arbejdstiden nedsættes
Medarbejderne er fortsat ansatte i
virksomheden i hele perioden. Ar-

bejdstiden er blot nedsat i en be-
grænset periode. Medlemmerne
frigøres fra deres opsigelsesvarsel
overfor arbejdsgiveren. Det er en
betingelse, at der for hele perio-
den aftales fordeling på en af føl-
gende måder:

1. Mindst 2 hele dage pr. uge

2. 1 uge på fuld tid og 1 uge
med fuld ledighed

3. 2 uger på fuld tid og 1 uge
med fuld ledighed
(indtil 4. april 2010)

4. 2 uger på fuld tid og 2 uger
med fuld ledighed
(indtil 4. april 2010).

Anmeldelse til jobcentret
En arbejdsfordeling skal anmeldes
til jobcentret og ved forlængelse
godkendes af det Regionale Be-
skæftigelsesråd.
Arbejdsfordelinger af op til 13
ugers varighed skal anmeldes til
jobcentret senest 1 uge inden
ikrafttræden.
Arbejdsfordelinger af mere end
13 ugers varighed, herunder for-
længelser ud over 13 uger, skal
godkendes af det Regionale Be-
skæftigelsesråd.
Anmodning skal fremsættes se-
nest 4 uger før arbejdsfordelin-
gens eller forlængelsens ikraft-
træden. En for sent anmeldt ar-
bejdsfordeling får den virkning, at
arbejdsfordelingen falder bort og
skal anmeldes på ny. Dog kan
jobcentret konkret acceptere en
kortere frist end 1 uge.

Tilmeldes til Jobnet
Medlemmerne tilmeldes Jobnet
via arbejdsgiverens ansøgning til
jobcentret. De er omfattet af de
almindelige regler om cv, jobsøg-
ning og rådighed som fuldt ledige
og skal derfor søge - og kan for-
midles - arbejde i fordelingsperio-
den.

Uddannelse i stedet for
arbejdsfordeling?
At sende en del af medarbejderne
hjem i en periode kan måske
være nødvendigt, for at virksom-
heden kan overleve.
Men egentlig er det en meget de-
fensiv løsning på et her-og-nu
problem. Sæt i stedet fremadret-
tede uddannelsesforløb i gang.
F. eks. læsekurser, fagrettede kur-
ser, it og teknisk fremmedsprog.
Virksomheden sparer selvfølgelig
ikke nogen lønkroner, men den
kan få godtgørelse (VEU, SVU,
AER osv.) og derved sikre sig ek-
straordinære indtægter, der
måske kan matche de besparel-
ser, der ville kunne opnås via ar-
bejdsfordeting.

Medarbejderne
kan fastholdes
Ved uddannelse høster virksom-
heden endvidere den fordel, at
medarbejderne kan fastholdes.
Jobsøgningspligten under arbejds-
fordeling betyder jo, at der er en
risiko for, at kernemedarbejdere
forlader virksomheden.
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

Sådan ser beskæftigelsen ud
Statistisk opgørelse over
dagpengemodtagere i
henholdsvis FOA, 3F og
Metal i Frederikshavn
kommune pr. april 2008
sammenlignet med april
2009.
Der har været mange ar-
tikler om finanskrisens
omfang og konsekvenser
både i lokale og lands-
dækkende medier, hvorfor
det kan være svært over-
skue hvad det egentlig
betyder.

Vi har i de tre A-kasser, der er in-
teressenter i FAGET, forsøgt at la-
ve vores egen lille uvidenskabeli-
ge undersøgelse med hensyn til
hvordan krisen har påvirket ledig-
hedstallene i området.
Da der er tale om medlemmer
der har modtaget dagpenge - helt
eller delvist - i april 2008/2009
kan tallene ikke umiddelbart sam-

menlignes med de ledighedstal, vi
kender fra Danmarks statistik,
som både sæsonkorrigerer og om-
regner ledighedstallene til helår-
sledige på fuld tid, men tallene
siger meget om udviklingen i,
hvor mange der er berørt af ledig-
hed i løbet af perioderne, ligesom
det fortæller om hvilke bran-
cher/faglige områder, der er
særlig ramt af krisen, og hvilke
der ikke er.

FOA klarer sig bedst
Som det fremgår af tabellen kan
det konstateres, at antallet af
dagpengemodtagere hos Metal og
3F som udgangspunkt er ganske
højt med mange dagpengemodta-
gere, og derudover er steget vold-
somt - fra X% - 55,4%.
Vi kan også konstatere, at FOA
har lavt ledighedsniveau, som
endog er faldet ganske lidt fra
april 2008 til april 2009.
Det siger noget om, hvor de sta-
bile jobs, der er uafhængige af
konjunkturerne, er hos FOA. Der
er altid brug for “varme hænder”

indenfor det offentlige område,
der har med omsorg at gøre,
samt at produktionsvirksomheder
med verden som kundegrundlag
er voldsomt konjunkturfølsomme
og rammes hårdt, når krisen be-
gynder at kradse.
Måske ikke ukendt viden for de
fleste, men dog en overvejelse
værd hvis man er ledig og ønsker
et stabilt fast job og har mulighed
for og/eller ønske om at skifte
branche.

Frivillig udbetaling
af SP-opsparing
Udbetaling af SP vil ikke
medføre fradrag i følgende
ydelser:

• Arbejdsløshedsdagpenge
• Efterløn
• Fleksydelse
• Kontant-og starthjælp
• Revalideringsydelse
• Ledighedsydelse
• Særlig ydelse
• Sygedagpenge

Dagpengemodtagere Dagpengemodtagere Stigning/fald
April 2008 April 2009 Antal/%

FOA Frederikshavn 92 90 -2 / -2,2%
3F Nordøst Vendsyssel 561 872 +311 / +55,4%
Dansk Metal Frederikshavn 60 321 +261 / +435%

3F Nordøst Vendsyssel

Dansk Metal Frederikshavn

FOA Frederikshavn

Dagpengemodtagere 2008 Dagpengemodtagere 2009
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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.

Udsigt til
hunde-
slagsmål?
De faglige organisationer
finder, at det er beskæm-
mende, at vi i Danmark
stadigvæk har et løngab
på 17 % mellem mænd
og kvinder. Dette på trods
af, at der i mange år er
snakket om netop "det
store gab".

Virkeligheden viser således at
snak gør det ikke alene. – Der
skal ske handlinger. Og det er nu
lykkedes LOs toneangivende fag-
forbund at blive enige om en fæl-
les ligelønsstrategi for de
600.000 privatansatte lønmodta-
gere, som skal have fornyet deres
overenskomst til næste år.

Strategi og forventninger
OG forventningerne er nu, at for-
bundene gør brug af strategien,
når de samme forbund går i gang
med at udtage overenskomstkrav
på alle de områder, hvor der ikke
er ligeløn i dag.
Spændende bliver det, hvor langt
ud i de organisatoriske led enighe-
den rækker. Dette set i lyset af,
at strategien indeholder forslag
om at indføre særlige ligelønspul-
jer for en række medarbejdergrup-
per.

Solidaritet
Forslaget vil af flere blive læst
som: ”solidaritet med de lavest
lønnede” forstået på den måde –
ud fra de aktuelle lønstatistikker –
at de højest lønnede mænd skal
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betale for lønstigninger til lavtløn-
nede kvinder.
Det ligger således nu i fremtidens
overenskomstforhandlinger, at li-
geløn er dagsordenen, når der for-
handles løn for eksempelvis of-
fentlige SOSU-assistenter, fri-
sører, kontorassistenter, ufaglærte
kvindelige lønmodtagere og priva-
tansatte butiksmedarbejdere.

Du får ikke alt, du peger på
Overenskomstforhandlinger har
aldrig været kedelige - det bliver
de heller ikke næste gang.
Forhandlingsresultaterne gennem
tiderne viser, at alle overenskom-
stkrav langt fra bliver opfyldt - det
bliver de nok heller ikke næste
gang.
Forhandlingsresultaterne skal
medlemmerne ude på arbejds-
pladserne stemme om - spænd-
ende bliver det, om medlemmer-
ne næste gang stemmer JA til de
forhandlingsresultater, arbejdsgi-
verne og organisationerne når
frem til.
Ingen tvivl om, at DA og den bor-
gerlige regering vil synge sangen,
at Danmark ikke har råd og brug
for storkonflikt.
Stemmes der NEJ er "Krise Dan-
mark" på vej ud i konflikt.

Formand Cai Møller

Forventninger
I LO Frederikshavn har vi den opfattelse, at kom-
munen er ikke sat i verden for at stoppe projekter
af bureaukratiske årsager. Vi har tværtimod brug
for, at kommunen støtter op om alle de initiativer,
som er medvirkende til øget beskæftigelse i vort
område.

Vi er også af den opfattelse, at kommunen og politikerne ikke
bare skal sidde stille og håbe på, at ”det går nok” eller ”andre
kommer nok med en hjælpende hånd”. Vi har brug for politikere,
som tør bevæge sig og forsøge noget.

En passiv kommune og passive politikere virker ikke ”dragende”
på initiativer og initiativrige erhvervsfolk.

I LO Frederikshavn kan vi ikke bruge en inaktiv politisk oppositi-
on, hvor de fleste signaler går på, at de ikke ved noget, og at de
bliver holdt uden for så at sige alt. Der er brug for en aktiv oppo-
sition, som supplerende kommer med forslag og initiativer, der
virker dragende på erhvervene.

Vi har ikke brug for stoppeklodser.
Vi har ikke brug for spænden ben for gode projekter.

Vi har brug for en kommune med politikere i spidsen, som aktivt
arbejder for erhvervslivets nuværende og kommende virksomhe-
der i området, og som arbejder for flere arbejdspladser under
ordnede forhold i henhold til ”den danske model”.

Mere end nogensinde har vi samtidigt brug for lokale politikere
med indsigt i arbejdsmarkedspolitiske forhold ikke mindst set i
lyset af det enstrengede JobCenter system, hvor kommunen nu
kommer til at stå som ”ene ejer” og ansvarlig af hele denne ind-
sats.

I LO Frederikshavn håber vi derfor på et konstruktivt byråd i Fre-
derikshavn efter valget i november måned, som sammen vil ar-
bejde for udvikling af erhvervslivet og den kommunale service. Vi
håber, at Frederikshavn får konstruktive politikere i såvel ”rege-
ring” som i opposition.

Uden nogen form for dramatik er det ikke nogen overdrivelse, at
det er, hvad Frederikshavn fortjener og har brug for.

Formand
Cai Møller

Rækker solidariteten?



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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Helle Pedersen
Formand

Kampdag
på Knivholt i
fællesskabets
ånd
Den 1.maj blev igen i år
markeret i fællesskab
med venstrefløjen og fag-
bevægelsen, på Knivholt.
Og der var også, som van-
ligt, en god opbakning til
dagen.

Helt fra Oslo kom folk, der havde
hørt om vores arrangement. Og
evalueringen bagefter var, at vi
godt kunne matche Oslo, hvilket
må være et skulderklap af de
større. Der blev trakteret med no-
get for både ganer og ører, store
og små, unge og ældre, og ikke
mindst på tværs af køn, religiøs,
seksuel og politisk overbevisning.
Ytrings- og forsamlingsfrihed når
det er bedst, og går hånd i hånd
med respekt og tolerance for alle.
Bedre kan det simpelthen ikke
være!

Fællespolitisk sang
På scenen sang undertegnede lo-
kalformand, på opfordring en sang
i fællesskab med to repræsentan-
ter fra liste Ø og SF. Melodien
var: Kom maj, du søde milde,
men teksten var lettere omskre-
vet, og af politisk karakter. Jeg
erindrer ikke helt den rette ordlyd,
men husker vældig godt, at vi alle
tre var enige om, at den næste
statsminister i Danmark bør hed-
de Helle Thorning-Schmidt, hvis
Danmark igen skal bringes på fo-
de. Og det var jo også, set fra mit
synspunkt, en meget vigtig kon-
klusion.
Det er nu mit håb, at denne vigti-
ge og signalpolitiske forståelse

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 øvri-
ge interesserede, om nogen skulle have lyst til at gøre en forskel.

Opgaverne varierer, men kan handle om varekøb, borddækning, kaffe-
brygning, uddeling af brochurer og pjecer o.m.a.

Skulle du være interesseret i at bidrage i fællesskabet, kan du sende
en mail til formanden, og gøre opmærksom på din interesse.

Har du ingen mail, er du også velkommen til, at kontakte formanden
telefonisk. Telefonnumre findes andet sted på siden.
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Byrådsmøde, Det Musiske Hus,
lille sal, med spørgetid til byrå-
det fra kl.18.45:
Sidste halvår af 2009: 24. juni –
26. august – 23. september – 14.
oktober – 28. oktober – 25. no-
vember – 16. december
Arrangør: Frederikshavn Kommu-
ne. Alle er velkommen.

Bankospil i Bingohallen, Hobro-
gade, Frederikshavn kl.19:
Sidste halvår af 2009: 24. juni -
2. juli - 10. juli - 26. juli - 3.au-
gust - 19. august - 27. august -
4. september - 20. september -

28. september - 6. oktober - 14.
oktober – 22. oktober – 30. okto-
ber – 15. november – 23. novem-
ber – 1. december – 9. december
– 17. december.
Arrangør: Socialdemokratiets Kul-
turelle Klub. Alle er velkommen.

Budgetmøde med Borgmester,
Erik Sørensen, den 20. august
kl.19:
Metal-huset, Håndværkervej 2,
Frederikshavn.
Arrangør: Socialdemokraterne Fre-
derikshavn. Alle medlemmer er
velkomne.

AKTIVITETSKALENDER
Socialdemokraterne

”De Røde Partier” imellem, må
brede sig som ringe i vandet, ved
det kommende kommunevalg
2009 i Frederikshavn. At vi i det
”Røde Fællesskab” sammen kan
blive enige om, at Frederikshavn
Kommune er bedst tjent med en
borgmester, der hedder Erik
Sørensen, hvis vi vil byens bed-
ste. Både når det gælder at vær-
ne om fælles værdier, men også
når det gælder kommunens mu-
lighed for fortsat udvikling og for-
nyelse.

Lad os tage ansvaret
Jeg peger, sammen med Skagen,
Sæby, vores bestyrelser, byråds-
gruppe og medlemmer, på Erik
Sørensen, som fortsat borgmester
i Frederikshavn. Og det ville være
klædeligt, om også snart venstre-
fløjen sagde det højt, klart og ty-
deligt, så det ikke kan misforstås!
Al anden snak om andre borgme-
sterkandidater bør nu forstumme,
da det kun er spil for galleriet.
Lad os sammen påtage os ansva-
ret for byens og fællesskabets
bedste og dermed også for de
svageste røster. Det kan alle være
bedst tjent med.

Helle Pedersen
Formand

For god ordens skyld, skal det bemærkes, at vores kammerat på billedet, Birthe
Nødgård (kørestol), desværre er afgået ved døden efter billedet blev taget. Æret
være Birthes minde. Endvidere er kandidaterne Mirian Højmark og Claus Neder-
mark ikke tilstede ved fotograferingen.

De socialdemokratiske kandidater
1 Sørensen, Erik
2 Bjarne Kvist
3 Birgit Hansen
4 Jørn Larsen
5 Jens Hedegaard Kristensen
6 Steen Jensen
7 Birthe Marie Pilgaard
8 Hanne Welander
9 Palle Thomsen
10 Ole Rørbæk Jensen
11 Anders Gram Mikkelsen
12 Jørgen Tousgaard
13 Brian Kjær
14 Erik Kyed Trolle

15 Bruno Müller
16 Niels Chr. Larsen
17 June Menne
18 Jacob Dalsgaard
19 Danni Munk Andersen
20 Irene Hjortshøj
21 Bent H. Pedersen
22 Søren Kjellberg
23 Kim Dalsager
24 Annalise Munk Pajhede
25 Bjarne H. Andersen
26 Birgitta Fiedler
27 Mirian Højmark
28 Claus Nedermark (Lubi)



Faget,
Skippergade 24,
9900
Frederikshavn

Du går sikkert på arbejde, både fordi du føler en

tilfredsstillelse ved at få noget fra hånden, og fordi

du skal have økonomien til at hænge sammen.

Hos Arbejdernes Landsbank går vi også på arbejde.

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

resultat ud af din indsats.

www.al-bank.dk

god arbejdslyst
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Vi arbejder for dig

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

Faget i 2009
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