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Til valg 17. november
Socialdemokraterne i Frederikshavn går til valg
med ordene »Vi tør forandre«.

Det er der også god brug for - forandring. Vi le-
ver stadig med en borgerlig regering, der kun
har et for øje, at bekæmpe fagbevægelsen og
ellers straffe ledige på alle mulige måder.

Nu er jobcentrene overgået til kommunerne.
Det betyder, at vi kan have hånd i hanke med
aktivering på ordentlige vilkår.

Derfor er det vigtigt med lokalpolitikere, der har
kendskab til arbejdsmarkedet.

Specielt i en situation, hvor Frederikshavn-om-
rådet har sagt farvel til flere hundrede arbejds-
pladser.

Det er ikke noget, byrådet kan gøre ved. Der-
imod kan vi lægge ansvaret på den borgerlige
regering, der under hele den økonomiske krise
har ført en henholdende og passiv arbejdsmar-
kedspolitik.

Fagbevægelsen har gang på gang sagt til rege-
ringen, at der var brug for renovering af offentli-
ge institutioner, vejanlæg og kloakker. Intet er
sket, og så må mange tusinde lønmodtagere se
i øjnene, at et ledighedsniveau på den anden si-

de af 150.000 mennesker vil være et faktum i
mange måneder endnu. Nogle økonomer på-
står, at vi skal ind i 2012, før der sker en ven-
ding i dansk økonomi.

Det nye byråd i Frederikshavn får det svært.
Regeringens hårde kurs mod kommunerne lev-
ner ikke mange muligheder for at bringe ledig-
heden ned.

De mange ledige i Frederikshavn Kommune vil
give et lavere skatteprovenu allerede i år og
næste år. Der vil komme færre penge i kommu-
nekassen.

Så det nye byråd kommer til at holde hus med
pengene. Vi opfordrer det nye byråd til at undgå
nedskæringer for børn, unge, ældre og syge.
Vi opfordrer også det nye byråd til at holde re-
geringen til ilden og til stadighed påpege, at
Frederikshavn har brug for ekstra hjælp i en si-
tuation, hvor behovet er åbenbart for enhver.
Det bliver ikke en let opgave for det nye byråd.
Vi opfordrer medlemmerne til at stemme på de
kandidater, der er i denne valgudgave af Faget.
Kun ved at stemme på vores egne kandidater
kan vi sikre os, at det ikke går helt galt.
Godt valg til vores kandidater.
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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 dagligt mellem
kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid på
kontorerne:

Frederikshavn:
Onsdage 13-16
Skagen:
Torsdage 13-16
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Ny tillidsvalgt i 3F

Birgitta Mari-
na Grengman
er valgt som
tillidsrepræ-
sentant på
Ravnshøj
Skole.

Carsten Peder-
sen Mornier er
valgt som til-
lidsrepræsen-
tant på Vol-
strup Teglværk.

Bjørn Hylled-
ste er valgt
som tillidsre-
præsentant
på Pelagic.

Frits Brun Pe-
dersen er valgt
som sikker-
hedsrepræsen-
tant på Pela-
gic.

Valg til
byrådet 17.
november
2007

Jeg har været ansat hos
3F i snart 30 år, først
som kasserer og siden
som A-kassevejleder. Jeg
har siddet i byrådet i
sammenlagt 20 år for
SF. I den forløbne perio-
de har jeg siddet i ar-
bejdsmarkedsudvalget
samt økonomiudvalget i
Frederikshavn Byråd.

Det vil jeg arbejde for
Holde fast i den decentrale borgerservice.
Kæmpe for at opretholde skolerne i land-
områderne.
Stoppe kommunal udlicitering og hjemtage
opgaver der allerede er udliciterede.
Styrke en anstændig og decentral ældre-
pleje.
Arbejde for at fastholde nuværende ar-
bejdspladser og samarbejde med erhvervs-
livet om at oprette nye.
Føre realpolitik til gavn for det brede be-
folkning på bekostning af tilskud til eliten.

Søren Visti Jensen
Byrådskandidat, SF



NORDØST VENDSYSSEL
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3F Nordøst Vendsyssel afdeling afholder

JULETRÆSFEST
for medlemmer af 3F Nordøst Vendsyssel samt deres børn,
tirsdag 29. december 2009 kl. 14.30 - 17.00
i FFK-hallen, Flade Engvej i Frederikshavn.

Der kan købes posebilletter på kontorerne,
Skippergade 24, 9900 Frederikshavn
Østre Strandvej 8, 9990 Skagen
og Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby
fra mandag den 16. november til fredag den 11. december 2009 i afdelingens normale
åbningstid. Derudover kan der købes posebilletter hos tillidsrepræsentanterne
på arbejdspladserne.

Prisen pr. posebillet er 25.00 kr. og kan købes til børn under 14 år.
Medlemmer uden børn kan købe 1 posebillet.
Poserne kan afhentes ved juletræsfesten den 29. december mellem kl. 16.00 og 17.00.

Medlemmer, som er forhindret i at deltage i juletræsfesten, kan afhente juleposerne
på kontorerne i Skippergade 24 Frederikshavn, Østre Strandvej 8 i Skagen og Sæbygårdvej
15 i Sæby, torsdag den 17. december 2009 i afdelingens normale åbningstid.

Der afgår bus fra 3F kontoret i Skagen, Østre Strandvej 8, kl. 13.15,
fra Frederikshavnsvej.
I Skagen kl. ca. 13.20.
Fra Fru Møllers Café i Ålbæk kl. 13.45 og
fra DK-tanken i Elling kl. ca. 14.00.

Ligeledes afgår der bus fra 3F kontoret i Sæby, Sæbygårdvej 15 kl. 13.45.

Husk at tilmelde dig evt. transport.



NORDØST VENDSYSSEL
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Efterløns- og

pensionistklubben i

3F Nordøst

Vendsyssel

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 ju-
lefrokost i Skolegade.
Vi sørger for god julemad.

Du medbringer selv taller-
ken og bestik samt drikke-
varer. 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.

Aktivitetsudvalgets juletur

Vi besøger Århus
og Bazar Vest
Lørdag 28. november 2009
Turen starter med opsamling i bus fra afdelingens kontor i Ska-
gen, Østre Strandvej 8 kl. 7.30, Skippergade 24 i Frederikshavn
kl. 8.15 og Sæbygårdsvej 15 i Sæby kl. 8.30. Der serveres kaffe
og rundstykker samt juice til børnene i bussen.
Efter ankomst til Århus, bliver deltagerne sat af ved kunstmuseet
AROS, hvorefter der frit valg mellem at besøge Den Gamle By
eller at se juleudstillingen i selve Århus. Kl. 14.00 samles vi igen
ved AROS og kører til Bazar Vest.

Bazar Vest er en verden af smag og oplevelser!
Gå på opdagelse i det gamle såvel som nye basar afsnit, der
rummer alverdens spændende forretninger og servicevirksomhe-
der.
Eksotiske spisesteder, tyrkiske og arabiske bagerier, mere end
1.000m2 frugt og grønt marked, slagter, orientalske købmænd
og mange andre spændende butikker med spændende non-food
produkter og serviceydelser.
Kom og gør et godt køb! – Husk evt. køletaske til indkøbene.
Bussen returnerer fra Basar Vest præcis kl. 16.00.

Pris for turen er 25 kr. pr. voksen som opkræves i bussen. For
børn under 12 år er turen gratis. Evt. entrebilletter til Den
gamle By er for egen regning ligesom man selv må sørge for
evt. frokost.

Tilmelding til turen skal ske på tlf. 70 300 846 senest fredag
den 20. november 2009 kl. 12.00.
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NORDØST VENDSYSSEL

LOs Lizette Risgaard på Læsø
Sidst i september besøgte
LOs næstformand Lizette
Risgaard Læsø sammen
med LO Frederikshavns
formand Cai Møller. De to
LO-repræsentanter mød-
tes med medlemmer af
3F og HK til en aften,
hvor der blev diskuteret
lokalpolitik og faglige for-
hold.

Blandt andet redegjorde Lizette
Risgaard og Cai Møller for ideen
om fagforeningshuse, hvor flere
fagforeninger er repræsenterede. I
stedet for at fem fagforeninger har
hver sit kontor i en by med en
dags åbningstid hver, kunne man
lige så godt have ét fagforenings-
kontor med åbent alle fem dage.
Det kunne Læsø-medlemmerne
godt tilslutte sig.
Dagpengesystemet må ændres,
sagde Lizette Risgaard. Nogle har
kun 50-60% dækning ved ledig-
hed. Samtidig må vi have den om-
siggribende kontrol, mistro og bu-
reaukrati væk og koncentrere os
om at få de ledige i arbejde.

Multinational
fiskefabrik på Læsø
Lisette Risgaard startede tidligt
om morgenen på Læsø Fiskeindu-
stri. Det er i virkeligheden et mul-
tinationalt selskab, for Læsø Fi-
skeindustri ejer en hummerfabrik i
Skotland, på Skagen og på Læsø
samt et stort frysehus i Frederiks-
havn.
Der er samlet omkring 170 med-
arbejdere i koncernen, der hoved-
sageligt tjener sine penge ved at
forarbejde jomfruhummere, der er
en stor eksportartikel til de sydeu-
ropæiske lande og med et begyn-
dende marked i Danmark.

Salt er guld
Der sydes salt på Læsø. Så me-
get, at der i højsæsonen er over
20 ansatte beskæftiget på saltsy-
deriet, der er et godt brand. Et
nyt projekt er under opsejling, et
direkte modstykke til saltsyderiet:
et ultramoderne co2 neutralt salt-
syderi. Bare for at vise forskellen.
Lisette Risgaard var glad for, at
Læsø Saltsyderi også er en rum-
melig arbejdsplads.

Læsø Kommune
Trods status som Danmarks
mindst kommune med ca. 2.000
indbyggere er der et højt aktivi-
tetsniveau og serviceniveau for
borgerne på Læsø. Kommunen får
særligt tilskud til driften som ø-
kommune og har et forpligtende
samarbejde med Frederikshavn
Kommune afledt af kommunalre-
formen. Det er ikke uden proble-
mer. For sagsbehandlingen er lang
omkring naturpleje og jobcenter.
Derfor ønsker man sig friere for-
hold til at købe sig til ydelser af
andre.
På Læsø er der både skole til 9.
klasse, gratis busdrift, ældrecen-

ter, læge og hvad dertil hører.
Men det er et problem, at øen af-
folkes med ca. 1% om året.

Læsø Kur
Efterspørgsel efter restlage (rest-
produkt fra saltsydning, red.) på
Læsøs saltsyderi fostrede ideen til
Læsø Kur. Det var igen Poul Chri-
stensen, der fik ideen til at lave et
kurbad med Læsøsalt i en gam-
mel nedlagt kirke. På Læsø Kur
kan psoriasispatienter få behand-
linger efter henvisning fra lægen
eller komme som privatpersoner.
Uanset hvordan, er der flotte re-
sultater for psoriasispatienter, der
ønsker behandling. Resultaterne
er helt på linie med de resultater,
som psoriasispatienter opnår un-
der behandlinger i Israel. Men Læ-
sø Kur er meget, meget billigere
at besøge. Desværre kniber det
med henvisninger fra lægerne, og
derfor må centret lukke de fem
vintermåneder, siger direktør Tor-
sten Jacobsen. Der er ti ansatte på
Læsø Kur, som vinterhjemsendes
og ansættes igen, når sæsonen
starter. Alligevel er Læsø Kur ble-
vet en stor attraktion for turister
og andre, der besøger øen.

Lizette Risgaard og Cai Møller med 3Ferne Tommy Hansen, Lars Vilsen og Flem-
ming Hansen og Kirsten Lundgaard Thomsen fra 3Fs servicekontor på Læsø
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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

Brian Petersen
er nyvalgt sik-
kerhedsrepræ-
sentant hos
Cama Lift ApS:

Preben Hegaard
er nyvalgt sik-
kerhedsrepræ-
sentant hos
Vestergaard
Marine Service
A/S:

Ole Poulsen
er nyvalgt til-
lidsrepræsen-
tant hos
Projektafdelin-
gen Fr.havn
Kommune:

Metal ønsker
til lykke.To tillidsvalgte

om Metal-kongressen
René Jørgensen og Jonny Jacobsen var begge
med på Metal-kongressen for første gang.

-Det var en stor oplevelse, siger René Jørgensen, Orskov. Det
var både interessant og lærerigt. Jeg fik et helt anderledes og
positivt syn på Metal. Ikke mindst det politiske var godt. Jeg
er overbevist om at socialdemokraterne kan give os et bedre
samfund.
Jonny Jacobsen, tillidsrepræsentant på MAN: -Kongressen var
meget politisk. Jeg synes, det er OK, at vi som fagforbund
blander os politisk, men sådan er holdningen ikke hos alle mi-
ne kolleger. Til gengæld synes jeg, at der var en god debat på
kongressen. En Metal-kongres er stor og dyr. Men det er den
pris, vi må betale for demokratiet.

Jonny Jacobsen og René Jørgen med forbundsformand Thorkild Jensen.

Husk at stemme
til byråds- og

regionsrådsvalget
17. november

Dansk Metal
Frederikshavn



8 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . November 2009

Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen, Folketingsmedlem for Socialdemokraterne

Helle på MAN og Martin
Den 17. september besøg-
te Socialdemokratiets for-
mand Helle Thorning-
Schmidt og undertegnede
MAN Diesel og Martin på
baggrund af den triste be-
sked om de mange fyrin-
ger. Situationen har des-
værre ikke forbedret sig si-
den, og selv regeringen
forventer at der vil blive
over 150.000 ledige til
næste år.

Det er helt uforståeligt, at regerin-
gen ikke vil lave en vækstpakke,
der forebygger at folk bliver ar-
bejdsløse og de unge kan få ud-
dannelse. Helle havde ikke konk-
rete forslag til, hvordan man kan
løse finanskrisen, men hun gav et
meget meget klart tilsagn om at
de der bliver ramt af ledigheden,
skal have uddannelse til dagpen-
gesatsen. Ingen voksen har råd til
at gå ned på SU for at dygtiggøre

sig. Samtidig gav hun tilsagn om
at vi vil styrke de offentlige bud-
getter, således at vi kan få foreta-
get investeringer i samfundet,
som er kloge og miljørigtige.

I Socialdemokratiet har vi sagt til
alle de fyrede og deres fagforenin-
ger, at hvis de får øje på bureau-
kratiske regler, der gør, at de fx ik-

ke kan få den uddannelse, de ger-
ne vil have, vil vi foreslå ændrin-
ger der fjerner disse tåbelige bar-
rierer. Vi kan ligeså godt bruge ar-
bejdsløshedsdagpengene til ud-
dannelse, som at folk bare bliver
kostet rundt i aktiveringsprojekter
og skrive ansøgninger som ar-
bejdsgiverne helst er fri for.

I vores fælles udspil Fair Foran-
dring er der et klart tilsagn om, at
det nu er slut med ufinansierede
skattelettelser til de rigeste. Til
gengæld skal vi nu til at investere
i mennesker og en bæredygtig ud-
vikling, og den skævvridning som
er sket i det danske samfund skal
nu stoppe. Den 17. november har
du mulighed for at være med til at
vælge, hvem der skal styre kom-
munen de næste fire år. Jeg håber,
at I vil støtte Socialdemokratiet så
vi sammen kan undgå at de bor-
gerlige kommer til magten ellers
vil de blot føre en nedskæringspo-
litik, som vi ser den nuværende
regering føre på landsplan.

Tænksomme miner blandt MAN-folkene.

Bjarne Laustsen og Helle Thorning-Schmid med Metaltillidsrepræsentant Brian
Thorndahl Nielsen.
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METAL FREDERIKSHAVN

Metal-
børn kan
også
fange fisk

Besøg fra Abildgårdskolen
i Metal Frederikshavn

Lørdag den 22. august
2009 holdt Metal Frede-
rikshavn fiskekonkurrence.

45 glade fiskeentusiaster mødtes
igen hos Dvergetved Fiskesø, hvor
der var godt med ”nap” i linen og
der blev trukket mange fisk i land.
Da fiskene var fodret af – var der
grillede pølser og drikke til delta-
gerne.
Der var flotte fiskeudstyrs-præmi-
er til vinderne.

Vindere børn:
1. plads – Rasmus Eriksen – 2,2
kg.
2. plads – Laura Bang Jensen –
2.0 kg.
3. plads – Ida Jensen – 1,9 kg.

Vindere voksen:
1. plads – Casper Tølbøl – 5,0 kg
2. plads – Ole Christensen – 2,5
kg.

Den 21. septemer 2009 havde Metal besøg af lærer og ele-
ver fra S5 fra Abildgårdskolen i Frederikshavn. Eleverne hav-
de et stort ønske om at se den røde fane. Som tak sang de
smukt i kor ”Danmark for folket” som blev ”født” i 1934 hvor
Socialdemokratiet fremsatte programmet: "Danmark for fol-
ket" og Oskar Hansen skrev hertil sin sang.

På billedet ses lærer Ulla Skou, Martin Jensen, Theis Bruun,
Lonni Pedersen, Thomas Neist, Nicoline Meyer, Christina
Kjæhr, Mette Nedergård, Mette Helledie.

Hygge blandt de voksne på fisketur.

Børnene viste gode fiskeevner.
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METAL FREDERIKSHAVN

JULETRÆSFEST
I METAL
Dansk Metal Frederikshavn
afholder juletræsfest

Mandag den 28. december 2009
FFK Hallen, Flade Engvej kl. 14-17
for afdelingens medlemmer med børn.

Medlemmer med børn kan tegne sig for 1 stk. julepose
pr. barn under 18 år.
Medlemmer uden børn kan tegne sig for i alt 1 julepose.
Der betales kr. 25,00 pr. pose.
Poserne udleveres fra kl. 16-17.

Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt i klubberne og
på afdelingskontoret fra den 9. november 2009.
Listen slutter fredag den 11. december kl. 12.00.

Medlemmer under 18 år og medlemmers børn under 18 år, som deltager i juletræsfesten, vil ved
indgangen få udleveret 1 billet gældende for:
1 pølse med brød + 1 sodavand eller
1 is + 1 sodavand.

Studietur til Göteborg
9 industriteknikerlærlinge på H3 på EUC Nord har i september været på
studietur til kuglelejefabrikken SKF i Göteborg. Fabrikken har egen skole
og efteruddannelsesafdeling. På SKFs tekniske gymnasium optages kun
26 elever om året på den 3-årige ungdomsuddannelse. Der er rift om
pladserne og der optages efter højeste karakterer fra folkeskolen.
Produktionen på fabrikken bærer præg af mange robotter, så tungt og
ensidigt arbejde er stort set afskaffet.
Et af formålene med studieturen var at indlede samarbejde med et eller
flere udenlandske uddannelsessteder, så de danske lærlinge kan få mere
international forståelse.
Mariane Jørgensen, uddannelseschef

HUSK Åbent Hus hos EUC Nord, Frederikshavn
den 3. november 2009 kl. 18.00 – 21.00



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
åbningstider
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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Jubilar i FOA
Medlem, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen

25 års jubilar
Plejehjemsassistent
Tove Gottschalck
Dybvad Ældrecenter
Frederikshavn Kommune:
1. september 2009
FOA ønsker tillykke.

Ophør som
tillidsvalgt
Tillidsrepræsentant:
Lisbeth Leer Pedersen, Børnebak-
ken, Storkereden og Krudttønden
Arbejdsmiljørepræsentant:
Benny Faurholt, Færgeselskabet
Læsøbåden.

Nyvalgt
Tillidsrepræsentant:
Hanne Hansen, Børnebakken –
Storkereden og Krudttønden.

Kontoret er
lukket mellem
jul og nytår
FOA Frederikshavn holder
lukket den 28., 29. og den
30. december. Vi har dog
oprettet akut telefonnumre,
der kan benyttes ved tvin-
gende nødvendighed. Hen-
vendelse mellem 9.00-
15.00.
Faglig afdeling, akut tlf. nr.
3070 04 27
A-kassen akut tlf. nr. 30
70 04 28

Glædelig Jul & Godt Nytår
FOA- Fag og Arbejde,
Frederikshavn.

FOA

Frederiks
havn

opfordrer
sine

medlemmer til at d
eltage

i de lokal
t arrange

rede

valgmøder og a
kiviteter.

Hold øje
med

dagspress
en

HUSK
at give

FOA besked
hvis du får
nyt

mobilnummer

Den nye overenskomst for
handicapledsagere kan
afhentes hos
FOA Frederikshavn.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Sektorgeneralforsamlinger i FOA
Social- og
sundhedssektoren
Den 23. september havde Social-
og sundhedssektoren sektorgene-
ralforsamling i Møllehuset i Frede-
rikshavn.
Generalforsamlingen startede med
lidt godt at spise, og derefter var
der foredrag med Gunnar Ørskov,
emnet var "Hellere dø af grin end
af stress". Vi havde en god gene-
ralforsamling hvor det store emne
selvfølgelig var Kommunens og
Regionens budgetter. Generalfor-
samlingen enedes om at sende en
fælles udtalelse til avisen.

Valg/genvalg
FTR Frederikshavn kommune Joan
Pedersen blev valgt til ny sektor-
næstformand.
TR Karen Nielsen, Rosengården i
Sæby blev valgt til bestyrelses-
medlem.
TR Hanne Jensen, Sæby ældre-
center blev valgt til bestyrelses-
medlem.
AMR Jeanette Christensen, Områ-
de Bangsbo blev genvalgt som be-
styrelsesmedlem.
AMR Lene Klit Simonsen, Syge-
hus Vendsyssel i Frederikshavn
blev valgt som bestyrelsessuppe-
leant.

Pædagogisk Sektor
Der var 50 fremmødte dagplejere,
omsorgs og pædagogmedhjælpe-
re, dagplejepædagoger og pæda-
gogmedhjælpere. Bestyrelsens
beretningen blev godkendt.

Valg
Overgangsperioden for bestyrel-
sessammensætningen fra fusio-
nen er ophørt, så følgende er nu
valgt til bestyrelsen:
Formand Susanne Jensen.
Næstformand Susan Myrdal.
Dagplejepædagog, Birthe Løgt-

ved.
Omsorgs og pædagogmedhjælper
Inger Margrethe Fanøe.
Dagplejer Solvej Andersen.
Dagplejer Gitte Petersen.
Dagplejer Margit Pedersen.
Pædagogmedhjælper Birgitte
Martensen.
Pædagogmedhjælper Pia Hørlück.
Som suppleant blev dagplejepæ-
dagog Annie Mathiasen valgt.

Teknik og Servicesektoren
Den 24. september afholdt Teknik
og Service sektorgeneralforsam-
ling i afdelingens mødelokale.
15 medlemmer deltog, og gen-
nemgik sektorens dagsorden,
samt godkendte formandens be-
retning. Mødet sluttede efter en
lystig debat. Ingen ny- eller gen-
valgte.

Fra generalforsamlingen i Social- og sundhedssektoren, FOA.

FOA –Seniorernes aktiviteter 2. halvår 2009
Onsdag den 18. november kl.17.00
Aftensfest: Her vil vi hygge os med god mad og musik. Pris 125,-
ekskl. drikkevarer.
Sidste tilmelding den 11. november. Betaling ved tilmelding.

Onsdag den 9. december kl. 13.00
Juleafslutning: Lidt god mad + 1 øl/vand. Pris kr. 50.00
Sidste tilmelding den 2. december. Betaling ved tilmelding.

Onsdag den 17. februar kl. 14.00
Afdelingsformand René Johansen kommer og
fortæller om hvad der sker i afdelingen.
Kom og stil spørgsmål
til René. Sidste tilmel-
ding den 10. februar.

Ret til ændringer for-
beholdes.

Tilmelding til:
Ingrid Hansen tlf. 98 40 16 39
Jytte jensen tlf. 98 42 34 02
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Juletræsfest
i FOA
Afdelingen afholder juletræ for medlemmer,
medlemmers børn og børnebørn.

Søndag den 6. december 2009
kl. 14.00 – 16.30
i FFK-hallen, Flade Engvej i Fr. Havn.

Poser, sodavand og pølser 25 kr.
Posebilletter købes i afdelingen i ugerne 47 og 48.
For at få poserne skal man deltage i Juletræet.

Med venlig hilsen, FOA-Fag og Arbejde, Frederikshavn.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Helle blev træt af at vente på sine
dagpenge i Det Faglige Hus
Helle Houmann flyttede A-
kasse til Det Faglige Hus.
Årsagen var, at hun gerne
ville spare penge på bud-
gettet. Det viste sig at væ-
re en dårlig ide. Nu er Helle
tilbage i FOA Frederikshavn
igen, og det er hun godt
tilfreds med.

-Jeg kunne spare penge. Det var
grunden til at jeg tog Det Faglige
Hus i stedet for FOA, siger Helle
Houmann.
-Jeg blev fyret og meldte mig le-
dig, men jeg måtte vente i en må-
ned for at få mine dagpenge fra
A-kassen i Det Faglige Hus.
De undskyldte sig med, at der var
travlhed. De havde også overar-
bejde, sagde de.
For januar måned fik jeg først dag-
pengene midt i februar.
I stedet meldte jeg mig ind i FOA.
Jeg kom straks til samtale, som
man skal. Det var jeg aldrig i Det
Faglige Hus.

FOA er alle pengene værd
Jeg fik ingen vejledning eller råd-
givning i Det Faglige Hus.
Iøvrigt er deres kontor i Aalborg,
så det er en lang vej. Det var hel-
ler ikke let at få kontakt til medar-
bejdere i Det Faglige Hus.
FOAs behandling af mig er meget
mere professionel.
Godt nok sparede jeg penge i Det
Faglige Hus, men FOAs lidt dyrere
kontingent er alle pengene værd,
kan jeg se nu, siger Helle, der ar-
bejder på Kaspershus, gigtpleje-
hjemmet som plejemedhjælper.
Nu vil Helle til at uddanne sig
som social- og sundhedsassistent.
-Det viser sig, at det kan FOA Fre-
derikshavn også hjælpe med. Jeg

får 25% rabat på de bøger, jeg
skal bruge, og jeg får voksenløn,
så det løber rundt.

Vi har overenskomsterne
René Johansen, formand for FOA
Frederikshavn, siger:
-Helles historie er ikke usædvan-
lig. Det Faglig Hus har et kontin-
gent, der er 18 kr. billigere om
måneden. Efter skat er det kun 12
kr., medlemmerne sparer i forhold
til FOA. For de 12 kr. får man hos
FOA til gengæld en A-kasse tæt
på og med stort kendskab til FOAs
faglige områder.
I Det Faglige Hus er det faglige
kontingent væsentligt billigere end
hos FOA. Til gengæld får man hos
FOA en lang række ydelser: Ud-
over FOAs store kendskab til fag-
områdernes overenskomster, føl-
ger der også ulykkesforsikring og
kritisksygdomforsikring med samt
betaling af behandlinger hos fysio-
terapeut og kiropraktor.
Og det allervigtigste; det er os,
der har overenskomsterne, og det
er dem, der giver os adgang til at
forhandle med arbejdsgiverne.
De gule er mere forretning end
fagforening. De kan ikke hjælpe
medlemmerne med ret meget, for
de har ingen overenskomster.

FOAs formand siger: Vel oplever
vi, at nogle ønsker at »prøve« et
medlemsskab hos en af de gule
fagforeninger. Samtidig viser vores
seneste opgørelse, at vi p.t. mod-
tager dobbelt så mange medlem-
mer retur fra eksempelvis Kristelig
Fagforending, end vi afleverer til
dem.

Sådan gør vi i FOA
Poul Nielsen, fuldmægtig i FOA
Frederikshavns A-kasse:
-Vi holder samtaler med de ledige,
der kommer her i afdelingen. Vi
hjælper med at udfylde papirerne,
så alt er i orden.
De ledige får vejledning i reglerne
for ledige; hvilke pligter og rettig-
heder, de har. De får tilbud om
kurser og uddannelse. Vi hjælper
med at oprette CV på Jobnet og
udfylde dagpengekort.
Fordelene ved denne procedure er,
at alt er i orden, når ledige med-
lemmer går her fra FOA, og vi er
så klar til at sagsbehandle.
Det er simpelthen den nære kon-
takt, der er fordelen ved os. Det er
vigtigt, at vi kender medlemmerne
og de kender os personligt. Så får
vi det bedste resultat, siger Poul
Nielsen. Det kan Helle Houmann
nikke genkendende til.

FOA er ikke en lavpris-
fagforretning som de
gule, siger formand Re-
né Johansen.
-Vi kan hjælpe medlem-
merne, for det er os,
der har overenskom-
sterne. Dem har de gu-
le ikke, så derfor er det
billige kontingent givet
dårligt ud. På billedet
René Johansen og fuld-
mægtig Poul Nielsen.
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Går du ind for en medmenneske-
lig, social, erhvervsmæssig og
økonomisk ansvarlighed i Frede-
rikshavn Kommune?
Ønsker du en kommune, som tør
gå forrest, når det gælder om at
omstille sig i krisetider?
Ja, så må du stemme på Social-
demokraterne til byrådsvalget
tirsdag den 17. november.

25 kandidater på liste A
I dette nummer af Faget, som
kommer ud til alle husstande i
Frederikshavn Kommune, fortæl-
ler vi om Socialdemokraternes
politik. Du kan her møde de 25
kandidater, vi opstiller til Byråds-
valget, og der vil også være en
præsentation af vores 4
kandidater til Regionens
valg.
Krisen kradser i kommu-
nen, lige som den også
gør hjemme hos rigtig
mange familier i vores
område. Det kan Socialdemokra-
terne ikke gøre noget ved her og
nu. Men borgmester Erik Søren-
sen og holdet bag ham, er din
garanti for, at kommunen kom-
mer igennem krisen på den mest
skånsomme måde

Del ordet socialdemokrat i
to – så har du forklaringen.
Social – vi tager altid størst mu-
ligt hensyn til dem, der har det
svært. Når kommunen skal spa-
re, vil vi gøre alt for at undgå, at
det rammer de svageste grup-
per.
Demokrat – vi går ind for samar-
bejde og dialog. Socialdemokra-
terne har flertal i det nuværende
byråd, men vi søger samarbejde
om alle beslutninger, og det lyk-
kes hver gang. Vi står også for et
bredt samarbejde med virksom-

heder, organisationer og ildsjæle,
som vil skabe ny udvikling i
kommunen.

Vi tør forandre
Socialdemokraterne går til valg
med ordene ”Vi tør forandre”.
Vi - for fællesskab og samarbej-
de
Tør - for det nødvendige mod
Forandre - fordi verden omkring
os aldrig står stille.

Borgmester i 12 år
Forandringen sker med den erfa-
ring og med den ansvarlighed,
som altid har kendetegnet Soci-
aldemokraterne. Vi har præget

Frederikshavn Kommune
gennem mange år. Vi har
taget ansvaret for kommu-
nens udvikling i opgangsti-
der og nedgangstider. Det
kan du stole på, også i de
kommende fire år.

Erik Sørensen er den erfarne
mand. Han har været vores
borgmester i 12 år, og han kan
styre kommunen sikkert gennem
vanskelighederne. Samtidig kan
han sætte en kurs mod en lysere
fremtid for hele vores område,
og det har vi brug for. Han har
vist det før, og han kan gøre det
igen. Det ved jeg, og det ved du.
Stem derfor på en socialdemo-
krat til kommunalvalget tirsdag
den 17. november.

På vegne af Socialdemokraterne
i Frederikshavn – Sæby – Skagen

Med venlig hilsen

Helle Pedersen,
Formand for Socialdemokraterne
i Frederikshavn

VALG til byråd og regionsråd 17. november 2009

Ansvar og forandring

Helle Pedersen,
formand for
Socialdemokraterne
i 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

Socialdemokraternes
hjemmeside:

www.socdem.dk/frederikshavn
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VALG til byrådet i Frederikshavn 17. november 2009

1. Erik Sørensen
Frederikshavn, borgmester, 64 år
Medlem af byrådet i 16 år – heraf 12 år som borgmester
Nuværende borgmester og Formand for Økonomiudvalget og Erhvervs-
og Turismeudvalget.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg er lyttende, samarbejdende og igangsættende.
Jeg vil se synlige resultater.
Min personlige og politiske drivkraft er, at vi skal tage hånd om hinanden
– uanset hvad vores baggrund og sociale status er.

3. Birgit Hansen
Sæby, Sygeplejerske, 42 år
Medlem af byrådet i 8 år
Nuværende Formand for Socialudvalget og Formand for Handicaprådet.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg brænder for socialområdet og vil også, at kommunen skal være et
godt sted at bo.
Jeg ønsker en mangfoldig kommune, hvor vi tænker anderledes. Både
hvad angår muligheder for at skabe nye arbejdspladser, men også hvad
angår oplevelser.
Jeg kæmper for velfærd, og sætter kommunale kerneområder i højsædet
– herunder børn, skole, ældre og handicappede.
Mod til at tænke anderledes og nyskabende - det tror jeg på.

5. Steen Jensen
Hørby, Sæby, Forstander, 54 år
Medlem af byråd i 4 år
Nuværende medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fri-
tidsudvalget

Hvorfor stemme på mig:
Jeg er socialdemokrat, fordi Socialdemokraterne vægter de ”bløde” værdi-
er, sætter mennesker over systemer og indhold over rammer.
Jeg vægter ”respekt for det enkelte menneske og lige muligheder for alle,
uanset køn, alder og tro”.
Jeg er meget optaget af, at vores børn skal gå i en folkeskole med høj
kvalitet - fagligt og socialt. Folkeskolen skal sikres midler til at gøre vores
børn til hele mennesker – til at forberede dem til et arbejdsliv, et fritidsliv
og et familieliv.
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6. Birthe Marie Pilgaard
Ålbæk, Frederikshavn, Konsulent, 57 år
Medlem af byrådet i 4 år. Gruppeformand for S-gruppen
Nuværende medl. af Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil en kraftfuld storkommune, hvor samarbejde, dialog og åbenhed er
nøgleord. Jeg vil have særligt fokus på børn og unge og samarbejde med
medarbejdere og bestyrelser i daginstitutionerne.
Jeg vil arbejde for en ny skolestruktur med mere undervisning, efterud-
dannelse og frihed samt ret til selvbestemmelse.
Jeg vil arbejde målrettet med, at flere unge får en uddannelse. Jeg vil sik-
re ældre og sårbare borgere den allerbedste pleje og omsorg. Jeg vil
kæmpe for fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, så vi kan sikre vo-
res velfærd.

4. Jens Hedegaard Kristensen
Frederikshavn, Pens. Kasernemester, 64 år
Medlem af byråd i 16 år
Nuværende Formand for Teknisk Udvalg og Bestyrelsesformand i Frede-
rikshavn Forsyning.

Hvorfor stemme på mig:
Jer er garant for udvikling og nytænkning.
Jeg vil gennem udvikling af Frederikshavn Kommune skabe grobund for
arbejdspladser.
Jeg kan, via min erfaring, min politiske gennemslagskraft og min evne til
samarbejde, tilføre den Socialdemokratiske gruppe i det kommende By-
råd endnu større indflydelse.

2. Bjarne Kvist
Skagen, Postbud, 58 år
Medlem af byrådet i 12 år – heraf 8 år som 1. viceborgmester
Nuværende 1. viceborgmester og Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at kommunen er organiseret ud fra en decentral tanke-
gang. Jeg mener, det har betydning for fællesskabsfølelsen og sammen-
hængskraften, de tre gamle kommuner imellem.
Jeg vil arbejde for gode forhold for det frivillige arbejde.
Jeg vil arbejde for at overbevise regering og folketing om, at tilførsel af
økonomi til kommunerne er vigtigere, end skattelettelser.
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VALG til byrådet i Frederikshavn 17. november 2009

7. Hanne Welander
Skagen, Specialarbejder ved Frederikshavn Kommune, 55 år
Medlem af byrådet i 8 år
Nuværende medlem af Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil, at du stemmer på mig, fordi jeg tilhører et parti med rødder i ar-
bejderklassen, og fordi jeg kæmper for social retfærdighed og menneske-
lig ligeværdighed, selv om det er svært i krisetider.
Jeg vil arbejde for at bevare de små samfund, da det er vigtigt at bevare
de mange særkender og forskelligheder.
Jeg vil arbejde for at værne om naturen.
Jeg vil arbejde for at bevare arbejdspladser i Skagen og også tiltrække
nye virksomheder.

9. Ole Rørbæk Jensen
Sæby, Radioforhandler, 59 år
Medlem af byrådet i 8 år
Nuværende medlem af Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og
Børn- og Unge-udvalget

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil fortsætte arbejdet med at skabe en kommune, hvor der er plads
til alle. Jeg vil gerne sikre en fortsat positiv og dynamisk erhvervspolitik,
så der kan skabes nogle gode arbejdspladser, hvilket er grundlaget for al
velfærd. Jeg vil arbejde for en god kvalitet i Socialpolitikken, til tryghed
for alle borgere. Jeg vil prioritere gode kultur- og fritidstilbud til glæde for
egne borgere og de mange turister og besøgende.
Jeg vil arbejde for skabelsen af en rigtig god storkommune, der har ba-
lance i økonomien.

11. Jørgen Tousgaard
Sæby, Fhv. Socialchef, 57 år
Byrådserfaring fra Spøttrup Kommune – Daværende gruppeformand

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil altid være på de svages parti.
Jeg vil prioritere og sikre det forebyggende arbejde, da vi ikke har råd til
at tabe nogen generationer.
Jeg vil kæmpe for de psykisk syge, de handicappede og andre udsatte
gruppers rettigheder.
Jeg vil vise medarbejderne tillid, og sikre, at økonomien ikke forbruges på
kontrol og papir.
Jeg har indsigt i kommunale forhold, og har politisk mod til at stå fast på
en beslutning.
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12. Brian Kjær
Frederikshavn, Jobkonsulent, 47 år
Medlem af Amtsrådet i 4 år. Medlem af Sammenlægningsudvalget i
2006. Medlem af byrådet i 2009
Nuværende medlem af: Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Distrikts-
udvalget

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at borgerne kan få den bedste uddannelse og virksom-
hederne den bedste arbejdskraft.
Jeg vil arbejde for et stort fokus på arbejdsmarkedspolitikken og special-
undervisningen. Jeg vil arbejde for, at skolerne har et inspirerende miljø,
hvor man har lyst til at være og lyst til at lære, og hvor unge tages med
på råd, når det gælder deres fritidsliv.
Jeg vil sikre, at alle ældre behandles med værdighed, og at alle med
hjælpebehov får den rigtige og nødvendige hjælp.

10. Anders Gram Mikkelsen
Frederikshavn, Lærer, 58 år
Medlem af byrådet i 23 år
Nuværende Formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Teknisk
Udvalg. Formand for Bangsbo Freja.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil kæmpe for en velfærdskommune, hvor der er social omsorg og an-
svarlighed. Jeg vil kæmpe handlings-og målrettet for en bred folkeskole
Jeg vil kæmpe stenhårdt for, at det brede klub-og foreningsliv bevares og
udvikles.
Jeg vil kæmpe stædigt for at bevare arbejdspladser indenfor kommune-
grænsen.
Jeg vil støtte ildsjæle/iværksættere og kæmpe indædt for at skabe nye
arbejdspladser.

8. Palle Næser Thomsen
Frederikshavn, Pædagog/Souschef, 53 år
Medlem af byrådet i 8 år
Nuværende Formand for Børn- og Unge-udvalget, samt medlem af Kul-
tur- og Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for gode daginstitutioner med kvalitet, så vi bedre kan op-
fange børn og familier med forskellige problemer.
Jeg vil arbejde for forsat støtte til kulturlivet. Kultur er en nødvendighed
for borgernes trivsel.
Jeg vil fortsat støtte erhverv og turisme, da denne støtte kan generere
flere arbejdspladser.



20 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . November 2009

VALG til byrådet i Frederikshavn 17. november 2009

13. Erik Kyed Trolle
Skagen, Arbejdsmarkedskonsulent, 56 år
30 års fagpolitisk erfaring fra A-kasse, Arbejdsformidling og Kommune.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at der fortsat er en god borgerservice betjening i Ska-
gen, Frederikshavn og Sæby.
Ingen borgere skal pålægges unødigt store rejseudgifter.
Jeg vil arbejde for en tæt forbindelse mellem erhvervsliv, organisationer
og kommune, hvilket er en forudsætning for en aktiv og fremadrettet er-
hvervspolitik.
Jeg vil arbejde for, at de offentligt ansatte i Frederikshavn Kommune sik-
res en tryg og ansvarlig personalepolitik.

15. Niels Christian Larsen
Skagen, VVS-Energimontør, 50 år
Formand for Socialdemokraterne i Skagen. 1. suppl. til byrådet.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg tør satse på nye og fremadvendte projekter, som f.eks. Palm City og
Frederikshavn som energikommune.
Jeg vil tænke grønt og i alternative energikilder, da der er fremtid og ar-
bejdspladser i sådanne projekter.
Jeg vil arbejde visionært, og altid være klar på at undersøge nye mulighe-
der frem for at være bagstræberisk.

17. Jacob Dalsgaard
Sæby, Kulturhuschef og Projektleder, 57 år
Erhvervet ledelseserfaring gennem 20 år. Har i et samarbejde med poli-
tiske udvalg stået for udviklingen af kultur og fritidscentre – herunder
Arena Nord, Det Musiske Hus og Iscenter Nord

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil sikre plads til udviklingsprojekter – også de ”skæve”.
Jeg vil styrke fokus på bosætning i hele kommunen – både i store og små
byer.
Jeg vil støtte kommunal forandring – i tæt dialog med brugere og borge-
re.
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18. Danni Munk Andersen
Frederikshavn, Tillidsrepræsentant (3F), 30 år
Fagpolitisk erfaring fra mit Tillidsmandsvirke
Medlem af Bestyrelsen i Frederikshavn Partiforening, Frederikshavn
Kreds- og Fællesledelse og Iscenter Nord.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at det kommende byråd samarbejder med erhvervsliv
og fagforbund, for igen at skabe nye beskæftigelsesmuligheder.
Jeg vil vægte uddannelse til alle børn og unge højt, da det ruster dem
bedst til fremtiden. Vi skal sørge for at ingen bliver ”tabt på gulvet”.
Jeg vil arbejde for en kommune, som bygger på gode socialdemokratiske
værdier, herunder, at ingen må være overladt til sig selv.

16. June Laura Menne
Frederikshavn, Smed, 45 år
Bestyrelsesmedlem i Frederikshavn Partiforening, Frederikshavn Kreds-
og Fællesledelse, Værftshistorisk Selskab, samt A-Ø (Tværpolitisk sam-
arbejde).

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune kan være en veldrevet
kommune, og hvor personalets velbefindende vægtes højt.
Jeg vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune fortsat er en erhvervsven-
lig kommune.
Jeg vil vægte et fortsat fokus på udbygningen af Turismeindustrien.
Jeg vil vægte en tidssvarende skolestruktur og gode vilkår i psykiatrien.

14. Bruno Müller
Frederikshavn, Pens. Minedykker, 66 år
Medlem af byråd i 12 år
Nuværende medlem af Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Tek-
nisk Udvalg.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at den kommunale velfærd sikres, og at vore svage
ældre og handicappede altid prioriteres højt.
Jeg vil arbejde for, at vi fortsat udvikler vore rekreative turistområder.
Herunder havnene og den smukke natur, vi er omkranset af.
Jeg vil fortsat arbejde for en sammensmeltning af vores nye kommune,
og gøre mit til, at vi har et godt samarbejde i byrådsgruppen.
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19. Irene Hjortshøj
Skagen, Støtte/kontaktperson, 61 år
Medlem af byrådet i 12 år.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil være garant for, at udsatte borgere bliver hørt og får et ordentligt
liv.
Jeg vil sikre, at vi har en god og anstændig ældre- og handicappolitik,
med individuelle tilbud efter den enkeltes behov.
Jeg vil arbejde for forbedrede arbejdsforhold for alle ansatte i kommunen.
Jeg vil arbejde for, at børn og unges behov vægtes højt.
Jeg vil sikre, at Skagen beholder sit lokale særpræg, og også kan være en
by med mulighed for arbejde, udvikling og etablering af en god infra-
struktur.
Jeg vil arbejde for, at vilkårene i byrådsarbejdet tilpasses den enkeltes ar-
bejde.

21. Søren Mølholt Kjellberg
Ålbæk, Seniorsergent i Søværnet, 47 år
Medlem af byrådet i 4 år
Næstformand i Kreds- og Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Frede-
rikshavn Kommune.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil målrettet arbejde for at kvalitetsudvikle vore folkeskoler og herun-
der både fysiske rammer og pædagogiske og faglige udviklingsmulighe-
der.
Jeg vil arbejde for, at børn, unge og voksne sikres rammer, som giver mu-
lighed for gode oplevelser. Derfor vil jeg også de mange klubber og for-
eninger i Frederikshavn Kommune.
Jeg vil arbejde for, at der gives alle ledige gode muligheder for uddannel-
se for at styrke mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

23. Bjarne Heegaard Andersen
Frederikshavn, Rørsmed, 55 år
Skolebestyrelsesmedlem i 2 perioder, og mangeårigt medlem af Social-
demokraterne.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at alle borgere i Frederikshavn Kommune får den bed-
ste behandling, når de henvender sig til det offentlige.
Jeg vil prioritere pasningen af vore børn og ældre højt.
Jeg vægter skolen og dens indhold højt og finder, at alle børn har ret til
den ”gode skole”.
Jeg vil påtage mig et økonomisk ansvar, sammen med øvrige byråds-
medlemmer, og arbejde loyalt med trufne beslutninger.
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24. Mirian Højmark
Østervrå, Lærer, 46 år
Formand for Socialdemokraterne i Sæby og Opland.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for, at alle børn og unge sikres et trygt liv og med gode til-
bud til alle aldre.
Jeg vil kæmpe for, at det fortsat kan være attraktivt at bosætte sig i lo-
kalområderne.
Jeg vil lytte til den enkelte borger og give lige muligheder for alle borgere.
Jeg vil prioritere, at ingen glemmes eller forfordeles, men får den pasning
og pleje, der giver et værdigt liv.

22. Annalise Munch Pajhede
Frederikshavn, Efterlønner, 64
Mangeårig fagpolitisk erfaring fra tillidshverv som TR og SR
Nuværende bestyrelsesposter: Frederikshavn Teaterforening, Frederiks-
havn Boligforening, afd. 11 og Knivholts Venner.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil vægte gode arbejdsvilkår for de ansatte i det kommunale system.
Jeg vil arbejde for, at det altid er barnets tarv og rettigheder, der tilgode-
ses først.
Jeg vil en god omsorg og pleje for de ældre, der har behov herfor.
Jeg vil arbejde for bredde i kulturen og med en folkelig forankring.

20. Bent H. Pedersen
Strandby, Faglig konsulent, 58 år
Medlem af byråd i anden kommune i 4 år
Fagpolitisk erfaring og medlem af Folkeoplysningsudvalget.
Byrådserfaring fra anden kommune.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil være med til, at sikre et godt samarbejdet mellem de valgte i det
nye byråd.
Jeg vil arbejde for, at der sker en ordentlig beskæftigelsesindsats i forhold
til de ledige.
Jeg vil arbejde for at sikre rammerne for den bedste undervisning i Folke-
skolen.
Jeg vil arbejde for, at ældrepleje og omsorg for udsatte grupper altid må
have bevågenhed.
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25. Claus Henrik Nedermark
Frederikshavn, Sektorformand i HK Privat, 53 år
Aktiv i Fagbevægelsen i 25 år. Næstformand på Frederikshavn Handels-
skole, 7 år i skolebestyrelse og 8 år i Bevillingsnævn.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg brænder for Fagpolitik og Kultur, og kan gøre en forskel.
Jeg vil arbejde for, at Skagen Kulturhus bliver et Folkets Hus, og jeg vil
understøtte Tordenskjoldsprojektets fortsatte vækst.
Jeg vil bakke op om, at Palm City projektet bliver gennemført.
Jeg vil støtte udviklingen i Frederikshavn Kommune, da det giver jobs og
dermed penge i kassen til velfærdsgoderne.

Nr. 4. Ejner Guldager Nielsen
Skagen, Halinspektør, 70 år
Medlem af Skagen Byråd i 8 år, og medlem af Regionsrådet i 4 år
Nuværende Formand for det rådgivende udvalg for Trafik og Uddannelse.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil kæmpe for bevarelsen af Frederikshavn Sygehus.
Jeg vil passe på miljøet.
Jeg vil have fokus på regional udvikling.
Jeg prioriterer uddannelse til alle.
Jeg vil arbejde for en NT - struktur til glæde for alle.

VALG til Regionsrådet 17. november 2009

Regionsrådsformand
ULLA ASTMAN (S)
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Nr. 29. Tina Juul Kjellberg
Ålbæk, Frederikshavn, Udviklingskonsulent, 46 år
Har været Tillidsrepræsentant og medlem af Socialdemokraterne i man-
ge år.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil arbejde for at forbedre vilkårene i psykiatrien.
Jeg vil arbejde målrettet med at skabe forbedringer i sundhedsvæsnet.
Jeg vil arbejde for en bevarelse af funktioner på Sygehus Vendsyssel, og
et styrket samarbejde kommune og region imellem.
Jeg vil arbejde for at bevare arbejdspladser i regionen og samtidig tiltræk-
ke nye beskæftigelsesmuligheder.

Nr. 21. Jørgen Rørbæk Henriksen
Sæby, Falckredder, 53 år
Medlem af Regionsrådet i 4 år.
Nuværende medlem af det rådgivende udvalg for Kroniske Sygdomme
og Specialeplanlægning.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil fortsætte med at forbedre tilbuddet til livstruende sygdomme og
fortsætte arbejdet med det gode og trygge patientforløb.
Jeg vil fortsætte arbejdet med at etablere behandlerhuse.
Jeg vil fortsætte arbejdet med at få Hospice Vendsyssel etableret og ud-
bygget, og etableringen af stillestuer til alvorligt syge på øvrige sygehuse
Jeg vil fortsætte med at bevare og udvikle de lokale sygehuse som højt
faglige medicinske sygehuse og Friklinikker, som i Frederikshavn.
Jeg vil fortsætte med udviklingen af nye byggerier af akutmodtagelser og
Nordjyllands nye supersygehus.

Nr. 13. Bjørn Alf Danielsen
Frederikshavn, Chefpsykolog, 67 år
Medlem af Frederikshavn Byråd i 12 år, medlem af Nordjyllands Amts-
råd i 8 år, og medlem af Regionsrådet i 4 år
Nuværende medlem af Forretningsudvalget, og det rådgivende udvalg for
Specialetilbud.

Hvorfor stemme på mig:
Jeg vil være en stærk stemme for Frederikshavn Sygehus.
Jeg vil sikre en hurtig og professionel behandling af mennesker med psy-
kiske problemer.
Jeg vil engagere mig i Regional udvikling, så Nordjylland kan være et
godt sted at bo og arbejde.
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Socialdemokraternes formand i Frederikshavn

16. september besøgte
Socialdemokraternes for-
mand Helle Thorning-
Schmidt Frederikshavn.
Helle Thorning-Schmidt
ønskede at lytte til de fy-
rede og for at få ideer til,
hvad politikerne kan
hjælpe med i en situa-
tion, hvor flere hundrede
mennesker pludselig mis-
ter deres arbejde på
grund af den økonomiske
krise. Faget fulgte med
på turen.

Det er to virksomheder i krise,
Helle Thorning-Schmidt besøgte.
Der var rundvisning på MAN
Diesel. Rundvisningen stod di-
rektør Poul Knudsgaard for. På
Martin Professional stod plant
manager Peter Høy for rundvis-
ningen.
Helle Thorning-Schmidts talte
med de mange fyrede medarbej-
dere på de to virksomheder.

Danmark skal ikke gå i stå
-I er ikke alene, sagde Helle
Thorning-Schmidt. Over
100.000 mennesker har fået en
fyreseddel i Danmark, og vi reg-
ner med 180.000 ledige inden
et år.

Hos Socialdemokraterne mener
vi, at vi kan gøre det anderledes.
-Vi kan ikke skaffe jer en arbejds-
plads her og nu, men mit løfte til
jer er, at vi gør, hvad vi kan for at
Danmark ikke går i stå. Som po-
litikere kan vi skabe rammerne til
nye job.
-Det vil vi blandt andet gøre ved
hjælp af en vækstpakke på 35
mia. kr. over to år.
-Vi foreslår uddannelse på dag-
penge. Det skal være muligt for
en ufaglært eller faglært at få en
uddannelse. Tage 9. og 10. klas-
se eller HF, så I kan komme vi-
dere i jeres liv. Det gav stort bi-
fald til Helle Thorning-Schmidt.

Helle Thorning-Schmidt
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besøgte MAN Diesel
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Socialdemokraternes formand i Frederikshavn

Helle Thorning-Schmidt: Plad
Varslingspulje, uddannelse
og supplerende dagpenge
var på dagsordenen, da
Helle Thorning-Schmidt
besøgte MAN og Martin.

-Vi socialdemokrater foreslår, at
mindske bureaukratiet og fordob-
le varslingspuljen.
-Vi vil også hos socialdemokra-
terne arbejde for, at de rige kom-
muner betaler mere til de fattige
kommuner.
-Da jeg var ung, tabte vi en ge-
neration på gulvet. Det vil vi ikke
se igen.
Derfor skal vi også have de
5.000 unge, der mangler en
praktikplads i gang med uddan-
nelse.
Så var der debat, og flere spurg-
te til uddannelse og også om-
kring problemerne med arbejds-
fordelinger og supplerende dag-
penge.

Helle Thorning-Schmidt mente,
at der i spørgsmålet om arbejds-
fordeling og supplerende dagpen-
ge var et uretfærdigt hul, der
skal lukkes.

Let at løse problemet med
supplerende dagpenge
Folketingsmedlem Bjarne Laust-
sen (S), sagde, at spørgsmålet
om supplerende dagpenge meget
let kan løses: -Medarbejdere på
arbejdsfordeling skal simpelthen
ud af A-kassesystemet og ind i
uddannelsessystemet. Helle
Thorning-Schmidt opfordrede de
mange medarbejdere på Martin
til at stille spørgsmålet til de to
ministre, Inger Støjberg og Lene
Espersen, der skulle komme på
besøg dagen efter. Men de to
borgerlige ministre ønskede ikke
at møde medarbejderne på MAN
Diesel og Martin. De ville kun
mødes med ledelserne.

Øvrige som deltog
i arrangementet:
Bjarne Laustsen, MF, S
Erik Sørensen, borgmester, S
Birthe Marie Pilgaard, gruppefor-
mand, S
Cai Møller, LO-formand, Frede-
rikshavn
Jørn Larsen, formand, Metal Fre-
derikshavn
Morten Dahlberg, formand, 3F
Nordøst Vendsyssel
Jørgen Madsen, faglig medarbej-
der, TIB Nordjylland
Jens Kristian Andersen, formand,
Dansk El-Forbund Nordjylland
Ivan Ziegler, formand HK Nord-
jylland
Kaj Christiansen, adm. Direktør,
FME, Frederikshavn
Jørgen Ove Jensen, Erhvervsdi-
rektør, Frederikshavn Erhvervsråd
Helle Pedersen, formand Social-
demokraterne i Frederikshavn.
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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 og tirsdag kl. 8.00-13.00 og
torsdag kl. 8.00-18.00.
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.

Annoncering er støttet af AL - Arbejdernes Landsbank
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CSL (Center for Sundhed og Livs-
stil), som kører i AOF regi sender
denne folder på gaden som et til-
bud til dig.

Cafe Trivsel
- er for dig der er:

Frederikshavn

• stresset
• sygemeldt
• udkørt
• smerteplaget
• deprimeret

Det er gratis at 
komme i Cafe Trivsel

LO Frederikshavn støtter op om
projektet CSL (Center for Sundhed
og Livsstil), som kører i AOF regi.
via LBR - Det lokale beskæftigel-
sesråd.
Det er OGSÅ noget af det, vi ar-
bejder med i LO fagbevægelsen!
LO Frederikshavn anbefaler, at så
mange af vores medlemmer som
muligt (og andre) benytter sig af
tilbuddet.

Cafe Trivsel er åben alle tirsdage
fra kl. 13.30-17.30.
Der er motion og inspiration til
motion samt cafe og foredrag.
Det foregår i Lodsgade 14, 2. sal i
Frederikshavn.

Det er ganske gratis at deltage i

Brug et godt
tilbud fra
Cafe Trivsel
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Tingene hænger sammen
I LO Frederikshavn har vi
den opfattelse, at Kom-
munen er ikke sat i verden
for at stoppe erhvervsrela-
terede projekter af bureau-
kratiske årsager. Vi har
brug for, at Kommunen
støtter op om alle de ini-
tiativer, som kan være
medvirkende til øget be-
skæftigelse i vort område.

Vi har en klar forventning om, at
Kommunen og politikerne ikke ba-
re sidder stille og håber på, at ”det
går nok”. Vi har brug for politikere,
som tør bevæge sig og forsøge
noget.
Står det til LO Frederikshavn har vi
en Kommune, hvor politikere og
deres folk går i spidsen sammen
med arbejdsmarkedets parter i be-
stræbelserne for at få flere ar-
bejdspladser.
Mere end nogensinde har vi brug
for en kommune med politikere i
spidsen, som aktivt sammen med
erhvervslivet og fagbevægelsen
arbejder for de nuværende og
kommende virksomheder i områ-
det.

Brug for de arbejdsmarkeds-
politiske briller
Med indførelsen af det énstrenge-
de JobCenter system er ansvaret
for den beskæftigelsespolitiske
indsats også lagt ud til kommu-
nerne, hvorfor vi nu i langt højere
grad end tidligere har brug for lo-
kale politikere med indsigt i ar-
bejdsmarkedspolitiske forhold.
Hverken lønmodtagere eller virk-
somheder tåler kiks i den lokale
beskæftigelsesindsats. Og slet ik-
ke kommunen som rammes hårdt
økonomisk, hvis der fejles i indsat-
sen !

Det kan ikke komme bag på no-
gen, at vi i LO Frederikshavn er
meget optaget af, at vores ar-
bejdspladser fungerer i henhold til
dansk lovgivning, og at de er over-
enskomstdækket. Med bare lidt
samfundsmæssigt kendskab ved
man, at det er den såkaldte ”den
danske model” med aftaler og
overenskomster, som gennem ti-
derne har været den stærkeste
grundpille i det velfærdssamfund,
som på flere måder har gjort Dan-
mark kendt over den ganske ver-
den.
I bestræbelserne for at forbedre
erhvervslivets betingelser i vort
område har vi i særdeleshed fokus
på

erhvervsudvikling
erhvervspolitik
beskæftigelsespolitik
uddannelse
integration
lønmodtagernes fravær / nærvær
på arbejdspladserne
oplysningsarbejde

og er direkte repræsenteret i

LBR - Lokal Beskæftigelses Råd
Erhvervsrådet
Skagen Erhvervsforening
Sæby Erhvervsforening
Frederikshavn Erhvervsforening
Erhvervs - & Turismeudvalget
Integrationsrådet
AOF
Produktionsskolen
samt forskellige arbejdsmarkeds-
politiske netværk

Vi har den store ambition på veg-
ne af borgerne i Frederikshavn og
Læsø Kommune, at
mennesker i vores område skal
bevæge sig
fra
folkeskole

til
elitearbejdskraft
på
alle niveauer

Det betyder, at vi også stiller store
krav til os selv, for det kræver:
aktiv indsats fra vores side og ak-
tiv indsats fra private og offentlige
arbejdsgivere og aktiv indsats fra
de private og offentlige ”institutio-
ner”.
I LO Frederikshavn har vi sammen
med kommunens øverste ledelse
indledt jagten på nye job. Vi har
en forventning om, at rigtig man-
ge borgere involverer sig i denne
jagt. Se mere om dette på vores
hjemmeside:
www.lo-frederikshavn.dk

Vi skal tænke nyt, tænke anderle-
des og tænke på tværs af de
grænser, vi normalt lader os be-
grænse af.
Uden nogen form for dramatik er
det ikke nogen overdrivelse, at LO
Frederikshavn finder, at det er,
hvad borgerne i Frederikshavn og
på Læsø fortjener og har brug for.

LO-formand Cai Møller
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Faget i 2010
Nr. 1: Deadline 26. januar

Udkommer 20. februar
Nr. 2: Deadline 2. marts

Udkommer 27. marts
Nr. 3: Deadline 25. maj

Udkommer 19. juni
Nr. 4: Deadline 27. juli

Udkommer 21. august
Nr. 5: Deadline 19. oktober

Udkommer 13. november
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