
Juni 2010 - Nr. 3

Frederikshavns fælles fagblad

Regeringens massakre mod de
arbejdsløse giver
voldsomme protester
Se lederen side 2



2 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2010

Frederikshavns fælles fagblad

Fælles LEDER

Jørn
Larsen
Metal

René
Johansen
FOA

Morten
Dahlberg
3F

Som en tyv om natten
Regeringen og Dansk Folkeparti har begået
den største massakre på arbejdsmarkedet i
nyere tid. Man skal helt tilbage til Venstre-
regeringen Madsen Mygdal i 20’ernes
Danmark for at finde en mere fjendsk
holdning overfor fagbevægelsen og befolk-
ningen i det hele taget.
Men Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærs-
gaard går ham i bedene med VK-regerin-
gens og Dansk Folkepartis brutale nedskæ-
ring af dagpengeperioden til to år.
Og det i en tid, hvor selvsamme regering
med det ubehagelige støtteparti ikke har
gjort en tøddel for at afbøde virkningerne
af finanskrisen for almindelige lønmodta-
gere.
Kun bankerne har haft regeringens bevå-
genhed. Ja, og så landbruget, der lige har
fået en milliard kroner i støtte.
Nåh, ja, og så alle de velstillede, der har
fået milliardskattelettelser.
Nu kan den langtidsledige se hen til at gå
fra hus og hjem, mens direktører med mil-
lionindtægter får skattelettelser i 100.000
kronersklassen.
Men ikke nok med det. Optjeningsretten til
nye dagpenge skal forøges til 52 uger.
Beregningen af dagpenge øges fra 13 uger

til 12 måneder. Der skæres ned på uddan-
nelse til fyringstruede, der før kunne få op
til 80 ugers uddannelse. Det er nu nedsat
til 40 uger.
Der skæres i tilskud til produktionsskoler
og feriedagpenge til nyudlærte og kørsels-
fradrag for elever.
Retten til fradrag for faglige kontingenter
begrænses til 3.000 kr. og Børnechecken
beskæres. Der er mange andre ubehageli-
ge ting i vente til befolkningen.
Efter Venstremanden Madsen Mygdal kom
der heldigvis en lang årrække med social-
demokratiske regeringer. De fik landet
bragt på fode igen.
Derfor ser vi også hen til, at vælgerne
sætter det eneste rigtige alternativ til den-
ne asociale regering på regeringsbænkene.
Vi har nemlig et alternativ. S og SF har
barslet med en »Fair løsning«, en løsning,
der kort fortalt går ud på, at vi skal arbejde
os ud af krisen. Til gengæld bevarer vi vo-
res velfærd, som vi kender den.
Det er vækstpolitik, der dur. I stedet for
den borgerlige regerings evindelige trykken
på lommeregneren for at se, hvordan de
kan tryne fagbevægelsen og lønmodtage-
re, der fyres på grund af krisen.



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.

Nyvalgte
som tillidsvalgte
Arbejdsmiljørepræsentant:
Anita Pedersen, Blæksprutten

Ophør som tillidsvalgt:
Tillidsrepræsentant:
Louise K. Nielsen,
Frederikshavn Svømmehal

Arbejdsmiljørepræsentant:
Nynne Harder,
Børnehuset Troldehøj

FOA ønsker til lykke med valget
og tak til de afgåede.
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Så skal der fiskes
FOA Frederikshavn vil gerne invite-
re dig og din nærmeste familie med
på Kør-selv-fisketur til Dvergetved
søpark Put & Take søndag
29. august 2010 fra 11-15.

Dvergetvedsøpark vil være behjælpelig med
stor udsætning af bækørred, og FOA er
vært ved en øl/vand og et par pølser. I er
velkomne til selv at medbringe andet til gril-
len. (Husk service).

Pris 60 kr. uanset alder. Har du ikke fiske-
grejer, er der mulighed for at leje til 30 kr.

Tilmelding kan begynde 28. juni 2010 kl.
9.00 via afdelingen på 46971170.
Der er kun 200 billetter så skynd dig. Det
bliver efter først til mølle princippet.

Sidste frist for tilmelding 12. august 2010
kl. 17.00. Tilmeldingen er bindende.

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen.
25 års jubilarer
Hjemmehjælper Jonna Vad
Frederikshavn Kommune
30. marts 2010

Sygehjælper Karen Drastrup
Mariested, Sæby
21. marts 2010

Social-og sundhedsassistent
Birte Arenfeldt Olesen
Frederikshavnh Kommune:
Øster Vrå Ældrecenter
1.5.2010

Social-og sundhedshjælper
Ingelise Ramlov
Frederikshavn Kommune,
Sæby Ældrecenter
1.5.2010

Social- og sundhedshjælper
Bitten M. Sørensen
Frederikshavn Kommune,
Døgnplejen, Skagen
17.6.2010

Social-og sundhedshjælper
Bodil Sørensen
Frederikshavn Kommune:
Sæby Ældrecenter
4. juni 2009



4 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2010

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Fra generalforsamlingen
Den 23. marts 2010 blev
den årlige afdelingsgene-
ralforsamling afholdt i
FOA Frederikshavn. I alt
deltog 98 stemmeberetti-
gede medlemmer. På ge-
neralforsamlingen blev der
især brugt tid på neden-
stående punkter.

• Ansættelse af faglig sekretær
til servicering af medlemmer i
kost- og service samt teknik –
og servicesektoren.

• Lønudvalgets indstilling vedrø-
rende lønforhøjelse til lønnede
valgte.

• Nedlæggelse af valgt lønnet
faglig sekretær stilling og der-
med en vedtægtsændring

• Bestyrelsens beretning

Afdelingsformand René Johansen
fremlagde bestyrelsens beretning.
Han kom blandt andet ind om-
kring det kommunale område med
de dyster udsigter til afskedigelser
og timereduktioner.

Ros til medlemmerne
Der var ros til medlemmerne, der
hurtigt var på banen med bannere,
fakler og opråbsskrivelse for at til-
kendegive deres meninger om
budget 2010.

Dialog med Regionen
René nævnte også FOAs besøg i
Regionen, hvor der har været dia-
log med Ulla Astmann omkring
opgaveglidning, faggrænsekampe
og serviceassistent-uddannelsen.
Også samarbejdet med LO Frede-
rikshavn blev fremhævet. FOA bi-
drager aktivt med FOA emner til
dagsordenen. Den store fokus på
arbejdsmarkedspolitikken er godt
for FOA medlemmerne der er – el-
ler bliver berørt af ledighed.

Jobtræning i fokus
I afdelingsbestyrelsens beretning
var der også fokus på brugen af
jobtræningspersoner. FOA vil ikke
acceptere at ordinært ansattes ar-
bejdsopgaver overtages af jobtræ-
ningspersoner – hverken nu eller i
fremtiden.

Behov for arbejdskraft
Alle undersøgelser viser, at vi står
overfor et enormt rekutteringsbe-
hov i fremtiden – ikke mindst in-
denfor FOA’s fagområder. Derfor
opfordres der til fortsat at have fo-
kus på kompetenceudvikling, ud-
dannelse og rotationsprojekter, bå-
de i Regionen og kommunerne.
Læs hele beretningen, regnskab
og budget m.m. samt afd. besty-
relsens sammensætning på
www.foa.dk/frederikshavn under
”Generalforsamlingsmateriale” på
forsiden.

Der blev stemt ja til beretningen Medlemmer følger med i beretningen.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

i FOA Frederikshavn
Afdelingsformand René Johansen aflægger beretning.

Prisen gik til tillidsrepræsentant Helle Bagh Jensen, Skagen, som her får over-
rakt gaven af næstformand Karen Hechmann.

Årets
TR-pris
2009
Bestyrelsen havde
forud for general-
forsamlingen og på
baggrund af indstilling
fra arbejdspladserne
udvalgt årets TR.

Der var ingen
indstillinger til
SR/AMR i år.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Store Praktikdag 2010
Hele året har der været mulighed for at indstille sit
praktiksted. Dette var netop, hvad social- og sundheds-
elev Mette Kjærsgård have gjort.

Torsdag den 11. marts afholdt FOA Store Praktikdag på SOSU Nord-sko-
lens Hjørring afdeling, Hedevold 11, Hjørring.
Her blev Mariested - psykiatrisk boenhed i Sæby - kåret som årets bed-
ste praktiksted. Det var social- og sundhedselev Mette Kjærsgård, der
havde indstillet sit praktiksted.
FOA ønsker Mariested tillykke med prisen.

Social- og sundhedsassistentelev Mette Kjærsgaard yderst til venstre havde indstil-
let sit praktiksted, Mariested i Sæby til årets praktiksted. Til højre for Mette står
praktikvejleder Britta Jakobsen, daglig leder Lene Olsen, praktikvejleder Bente Niel-
sen og yderst til højre praktikvejleder Tenna Jensen.

Prisen blev overrakt af sektorformand Else Henriksen, FOA Frederikshavn.

Gavekort
til FOA-
medlemmer
Der var 15 vindere af Kop
og Kande-gavekort på kr.
100,- i forbindelse med
FOA’s arbejdspladsbesøg i
uge 18.

Vinderne blev:

Malene Vendelin Hansen, Skagen

Doris Mandrup, Frederikshavn

Margit M. Hansen, Østervrå

Marianne Rasch, Læsø

Meta Smidt, Frederikshavn

Maria Larsen, Skagen

Birthe Jespersen, Læsø

Jutta Løvig Jensen, Jerup

Birgit Aagreen Larsen, Østervrå

Mette Kongsbak, Voerså

Lone Sørensen, Læsø

Gitte Gammelgård, Frederikshavn

Helle Jepsen, Skagen

Britta Christensen, Frederikshavn

Petra Fuglø, Frederikshavn

FOA Frederikshavn siger tak for in-
teressen og til lykke til deltagerne.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Tag med FOA
i Cirkus Dannebrog
7. juli 2010 kl. 19.00, Knivholt, Hjørringvej 180,
Frederikshavn

FOA har købt en forestilling
i Cirkus Dannebrog for
medlemmer med
familie/venner.

Billetpriser
Logebilletter: kr. 80,00
Alm. billetter: kr. 55,00

Alm. Billetter og logebilletter kan
reserveres på tlf. 46 97 11 70 eller
afhentes i afdelingen, Constantiavej
35, fra den 21. juni kl. 9.00.

Afhentning og betaling af reservere-
de billetter:
Senest den 5. juli kl.12.00.
Uafhentede billetter vil herefter
blive solgt.

Frederikshavn
FOA - Fag og Arbejde i almindelig
åbningstid

Sæby
Hos Ingrid Hansen
tlf. 98 40 16 39 tirsdag den 29.
juni kl. 15.00-17.00

Skagen
Hos TR Helle Jensen tlf. 30 50 94 05,
tirsdag den 29. juni kl. 13.30-15.30
på TR kontoret C. S. Møllersvej.

OBS: Cirkusbilletterne kan KUN
bruges til FOA´s cirkusforestilling
den 7. juli 2010, på Knivholt i Fre-
derikshavn.

OBS!
Oprettelse af
Social- og sundheds-
assistent/plejehjems-
assistentklub.

Arbejdsgruppen, som blev
nedsat på mødet den 13.
april, arbejder på at der bli-
ver afholdt

Stiftende
generalforsamling
3. november
2010 kl. 19.00

Stedet, hvor generalforsam-
lingen holdes, vil fremgå af
invitationen, som alle vil
modtage.

Har du ikke senest den 5.
oktober modtaget brev fra
afdelingen, skal du kontakte
os på tlf. 46 97 11 70 eller
på mail eh014@foa.dk
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Forældre til børnehavebørn try
Byrådet i Frederikshavn
har bestem, som et led i
besparelserne i kommu-
nen, hvor der skal spares
120 mio. kr. - at børneha-
vebørnene skal starte tid-
ligere i SFO-ordningen.
Det har vakt bekymring
hos forældre i Dybvad.
Men det ser ud som om,
skolen har haft held med
at overbevise forældrene
om, at det kan vendes til
noget positivt.

I Dybvad skole går der 246 elever
samt 100 elever i en afdeling i
Hørby.
I SFOen på Dybvad Skole er der
90 børn, fortæller skoleleder Sys-
se Jørgensen og tillidsrepræsen-
tant for pædagogmedhjælperne,
Birgitte Lynge Martensen.
-Dertil kommer 19 yderligere fra
børnehaven. Det skyldes, at politi-
kerne har bestemt, at børnene i
SFOen skal starte 1. juni i stedet
for 1. august.
Det gælder hele kommunen på
grund af besparelser. Vi har fået
at vide, at der ikke bliver besparel-
ser i folkeskolen lige her og nu.
I forbindelse med SFOen bliver der
flyttet en pædagog fra børnehaven
til SFOen.

Bekymrede forældre
Forældrene har udtrykt bekymring,
for nu kommer børnene fra det
kendte trygge sted i børnehaven
og et helt nyt sted.
Men vi holdt et møde med foræl-
drene for at de kunne hilse på os,
og for at vi kunne fortælle foræl-
drene, hvordan vi ville modtage
deres børn.
Det var et meget positivt møde,

hvor vi tog bekymringerne fra for-
ældrene, og vores oplevelse er, at
de føler sig trygge nu, og så fik vi
også lige sat ansigt på hinanden.
Samtidig fik vi afklaret lokalefor-
hold for børnene.
Så nu er vi spændte på, hvad der
sker, når børnene kommer tidlige-
re end normalt.
Men det er en fordel, at vi nu kan
sluse både skolebørn og SFO-børn
ind på forskellige tidspunkter.
3. juni holdt vi et nyt møde med
kommende børnehaveforældre.
Det er en tradition, vi har, og den
fortsætter vi med.
I Dybvad har vi kun én børnehave,
og kan lave den brobygning, der
skal være mellem børnehave og
skole. Det gør det nok lidt lettere
for os, end andre steder, hvor der
er flere børnehaver.

Dagplejerne belastes
-Dagplejen vil få en større arbejds-
belastning, for der kommer flere
små børn. Det er de bekymringer,
jeg hører fra dagplejen, siger Bir-
gitte Lynge Martensen.
For os i SFOen er det faktisk kun
positivt, fordi vi får tilført en pæ-
dagog, og oven i købet en pæda-
gog, der kender børnene i forve-
jen.
Jeg tror også, at børnene er rigtigt
godt parate til at komme her i
SFOen, fordi der er mange flere
udfordringer.

Gør mindst ondt
Vi håber og tror, det falder positivt
ud. Vi har valgt at se positivt på
det. Der er den pose penge, der
er, og det er nok en af de bespa-
relser, der gør mindst ondt.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA-Seniorernes
aktiviteter 2. halvår 2010
Onsdag den 11. august kl. 14.00:
Banko: Ingen pakke med – den køber vi.
Kaffe 20 kr. Banko 20 kr. Sidste tilmelding: 4. august.

Den 7.-8. september 2-dages udflugt til Silkeborg – Århus:
Vi begynder tilmeldingen den 9. juni. Sidste tilmelding den 22. ju-
ni i afdelingen fra kl. 10.00-12.00. Betaling ved tilmeldingen.
Kan også ringe til Ingrid eller Jytte og aftale tilmelding.
Tilmeldingen er bindende. Pris 1.300,00 + 225,00 kr. ved enkelt-
værelse.

Program: Afgang fra Abildgård Kirken: kl. 07.30. - 07.40: FOA –
07.50: Brugsen Mølleparken – 08.15: Shell, Sæby. Evt. Pause på
Himmerland V. Ankomst Laven ca. 11.15. Kl. 11.30 sejltur til Sil-
keborg, hvor medbragt frokost kan nydes ombord. Ankomst kl.
13.30 i Silkeborg. Tid på egen hånd i byen, inden turen til Him-
melbjerget. Ophold for både besøg og kaffepause. Videre gennem
Gl. Rye – Østbirk – Ejer Baunehøj (173 m) – Skanderborg til Låsby
Kro til middag og indkvartering.

2. Dag: Efter morgenmad forlader vi Låsby Kro og kører mod År-
hus, hvor vi besøger Basar Vest ca. 1 time. Lidt rundt i Århus in-
den vi kommer til Risskov Psyk. Hospitals museum. Her kan vi
spise vores medbragte madpakker og få en rundvisning på ca. 2 ti-
mer. Herfra kører vi til Hammel – Frisenborg og evt. kaffepause fra
bus. Lauerbjerg – Langå – Ulstrup – Bjerringbro (Grundfos) – Vejrum
– Foulum – Tjene Gods – Onsild til Simmested Kro for middag kl.
18.00. Forventet hjemkomst i Sæby kl .20.30 og Frederikshavn
kl. 21.00.

Med i prisen: Madpakker fra Syvsten Kro 1. dag – fra Låsby Kro 2.
dag. Middag: 2 retter + aftenkaffe m. brød – overnatning i dob-
beltværelse – morgenmad samt middag. 2 retter på Simmested
kro. – Kaffe fra bus 2 gange. Sejlads på Silkeborg Søerne, entré og
rundvisning i Risskov samt kørsel i mo-
derne 53 prs. langtursbus.

Onsdag den 13. oktober kl.14.00:
Christina Beck Hansen kommer og
fortæller og viser billeder om sine 3 år i
Kina.
Sidste tilmelding den 6. oktober.

Tilmelding til:

Ingrid Hansen tlf. 98 40 16 39
Jytte jensen tlf. 98 42 34 02

ygge igen

Børnene starter nu tidligere i SFOen,
men det er en fordel, siger pædagog-
medhjælpernes tillidsrepræsentant Bir-
gitte Lynge Martensen og pædagog Ul-
la Eriksen, der fulgte med fra børneha-
ven.

Det vister sig faktisk, at der også
er nogle pædagogiske muligheder,
så set med vores briller, så ser det
fornuftigt nok ud.
Børnene skal have en god og tryg
hverdag. Det får de her, og vi læg-
ger meget vægt på, at vi har et
godt samarbejde med forældrene.
Birgitte er tillidsrepræsentant for
fem pædagogmedhjælpere i SFO-
en og børnehaven.



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

Åbningstider, Skagen
Tirsdag kl. 9.00 - 12.00 og 12.30 - 15.30 A-KASSEN
Torsdag kl. 12.00 - 16.00 FAGLIG

Samt efter forudgående aftale.
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Ny tillidsvalgt
i Dansk Metal

Brian Jørgensen
Huus, ny mand
i Metals besty-
relse:
Værksted DK
Vest (Flådesta-
tionen).

Flemming Rafn
Joint,
ny tillids-
repræsentant
hos EUC Nord,
Frederikshavn:

Steffen Rulle,
ny tillidsrepræ-
sentant hos
Vestergaard
Marine Service
A/S:

Tilskud til kiropraktor-
og fysioterapeut-
behandlinger
Afdelingens Hjælpefond yder tilskud til kiro-
praktor- og fysioterapeutbehandlinger.

Tilskuddet udgør 50% af det beløb, som medlemmet selv
skal betale.

Tilskuddet ydes til røntgenundersøgelse samt 10 behandlin-
ger indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Tilskuddet udbetales mod forevisning af kvittering.

Hjælpen ydes til medlemmer samt hjemmeboende børn un-
der 18 år.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2003.

Dansk Metal
Gruppelivs-
forsikring
Hvad er en
gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring sikrer dine
efterladte en sum penge, hvis du
afgår ved døden.

Efterlader du dig børn under 21
år, vil der blive udbetalt en børne-
sum pr. barn.

Derfor; husk ved dødsfald at ori-
entere afdelingen af hensyn til ud-
betaling fra gruppelivsforsikringen.

Læs mere på www.danskmetal.dk
under medlemsfordele/gratis grup-
pelivsforsikring.



METAL FREDERIKSHAVN

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2010 11

Konstituering af bestyrelsen efter
Metals generalforsamling
Næstformand: John Karlsson

Sekretær:
Morten Christiansen

Oplysningsudvalget:
John Karlsson
Henrik Christensen
Kim Rasmussen
Morten Christiansen
Peter Jensen
Rene Jørgensen

Lønudvalget:
Henrik Christensen
John Olesen
Morten Christiansen

Skolekontakt-udvalg:
John Karlsson
Morten Christiansen
Keld Pedersen

Arrangement-udvalget:
Jørn Larsen
Søren Larsen
John Karlsson

AOF:
John Karlsson
Carsten Nordahn
Jonny Jacobsen

Hånbækgaarden:
John Karlsson
Henrik Christensen
Morten Christiansen

Mobil arbejdskraft:
Jonny Jacobsen

Miljø- & socialudvalget:
Peter Jensen
Udvalget skal sammensættes.

Overenskomst-
og kongresudvalget:
Jørn Larsen

John Karlsson
Rene Jørgensen
Henrik Christensen
John Olesen
Jonny Jacobsen

Ungdomsformand:
Christian Aaen Rasmussen

Ungdomsudvalget:
Rene Jørgensen
Christian Aaen Rasmussen

Det offentlige udvalg:
Henrik Christensen
Per Bech Christensen

Ligebehandlings- og
Familiepolitiske udvalg:
Per Bech Christensen

IT- tele- & medieudvalget:
Henrik Madsen

Bygge- & anlægsudvalget:
Jan E. Andersen

Industriudvalget:
John Olesen

Seniorudvalget:
Svend Jensen
Peter Madsen
Thorvald Jensen
Christian Jensen
Ib Nielsen

Transportudvalget:
Flemming Rafn Joint

Ungdommen:
Rene Jørgensen.

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

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 hø-
rer 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
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Beretning ved generalfor-
samlingen den 27. april
2010.

Afstemningen om overenskomsten
på COI-området er nu forbi, og
overenskomsten for de næste 2 år
er vedtaget, startede afdelingsfor-
mand Jørn Larsen sin beretning.
Af forbundets medlemmer var der
31.267 eller 33,7 %, der deltog i
afstemningen.
Heraf stemte 26.007 ja og
4.930 nej. Der var 330 blanke.

Også ja i Frederikshavn
I Frederikshavn afdeling stemte
29,9 %. Heraf stemte 475 ja og
108 nej. Der var 1 blank stemme.
I alt 584 stemmer.
- Selv om vi nu er lagt sammen
med Skagen, er det et spørgsmål,
om det er nok.
Efter sammenlægningen med
Skagen er der nu 2.835 medlem-
mer i afdelingen.
Hvis der bliver mulighed for, at vi
kan lægge os sammen med andre
afdelinger i området, bør vi gå ind
i forhandlingerne herom.

65 mio. kr. i dagpenge
Ifølge afdelingskassserer Søren
Larsen har A-kassen har udbetalt
65.268.672 kroner i dagpenge i
2009 fordelt på 1.986 personer.
Det er en stigning på
26.630.499 kroner og 893 per-
soner.

Ledighed på 18,2 procent
En ledighed på 18,2 % er alt for
meget, men det ser ud til, at der
er ved at komme små tegn på, at
det igen kommer til at gå bedre
med beskæftigelsen.

Start på uddannelse
Indtil da er det vigtigt, at de ledige
uddanner sig, så de er i besiddelse
af de kompetencer, der er brug
for, når der igen bliver brug for fle-
re hænder.
Afdelingen har været med til at
søge EUs Globaliseringsfond om
midler til uddannelse af ledige her
i området.
For at komme i betragtning skal
der være mindst 500 navne på
ansøgningen, så det har været
nødvendigt at udvide området fra

Frederikshavn til hele regionen.
Det ser ud til, at ansøgningen går
igennem, og der kommer omkring
56 millioner til uddannelse af de
ledige. Pengene skal bruges på
uddannelse inden for områder som
vedvarende energi, det maritime
område og turisme.

7.750.000 kr.
til medlemmerne
Afdelingen har som tidligere år
ført en lang række faglige sager
for vore medlemmer.
Det er arbejdsskadesager, LG sa-

Flot fremmøde på Metals generalforsamling 27. april.

METAL FREDERIKSHAVN

Metal-medlemmer til generalfo

Afdelingsformand Jørn Larsen aflægger
beretning.
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ger og fagretslige sager.
Arbejdsskadesagerne har givet 6
millioner kroner.
LG har givet 1.1 million kroner.
De fagretsligesager har givet
650.000 kroner.
Samlet har det givet 7.750.000
kroner til vore medlemmer. Det er
en stigning på 2.175.000 kroner i
forhold til sidste år.
Der er dermed kommet næsten
1,5 gang så meget ind i erstat-
ning, som der er betalt i kontin-
gent.

Ny bestyrelse
i ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen har kørt lidt
på vågeblus, men nu ser det ud til
at det bedres.

Der er valgt en ny bestyrelse og
en svenderepræsentant og der er
nu ved at komme vind i sejlene
igen.

Jørn Larsen
afdelingsformand

METAL FREDERIKSHAVN

orsamling

Besøg Metal Skagen Byklubs

hjemmeside på

www.metalskagenbyklub.dk

Understøttelse
For at opnå max. understøttelse skal have tjent mindst 121,95kr. pr.
time.
Når du bliver ledige: Meld dig ledig på www.jobnet.dk 1. ledigheds-
dag.
Højeste dagpengesats ved ledighed er 752 kr. pr. dag. Dette svarer
til 3.760 kr. pr. uge. En nyudlært svend, der ikke får arbejde efter
udlæredatoen, kan få udbetalt »forbundsdagpenge« (FODA) i indtil 4
uger efter udlæredatoen.

Betingelserne er:
- Medlem i 1 år før udlæredato = 1 uges FODA ved ledighed
- Medlem i 2 år før udlæredato = 3 ugers FODA ved ledighed
- Medlem i 3 år før udlæredato = 4 ugers FODA ved ledighed

Husk at melde dig i A-kassen senest 14 dage efter, at du er udlært.

Dagpengesatsen for dimittenter er 617 kr. pr. dag, svarende til
3.085 kr. pr. uge.

Lærlingelønninger
For lærlinge er mindstebetalingen uden lokale tillæg pr. 1. marts
2010:

Sats
0-1 år kr. 58,75
1-2 år kr. 66,65
2-3 år kr. 71,60
3-4 år kr. 82,85
4 år - kr. 104,25

Skattefri rejsegodtgørelse 2010
Logi: 195,00 kr. pr. overnatning.
Tilstødende rejsetimer: 18,96 kr. pr. påbegyndt time. Ved rejse efter
regning kan der til dækning af udgifter til små fornødenheder udbeta-
les 25% af fortæringssatsen, hvilket udgør 113,75 kr. pr. døgn.
Bemærk: Der er indført loft på max. kr. 50.000 pr. år, der kan fra-
drages.
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Vores
METAL-mand
i Folketinget

BJARNE
LAUSTSEN
Folketings-
medlem for
Socialdemokraterne

Der er et alternat
S og SFs »Fair lø

Hvem skal nu betale regnin-
gen for næsten ni års solderi?
Det skal den samme del af
befolkningen, som i forvejen
har betalt uden selv at få
særligt meget ud af det. Så-
dan ser billedet ud efter re-
geringens krisepakke, der
helt vanvittigt har fået tilnav-
net ”genopretningsplanen”.

I november 2001 overtog Anders
Fogh Rasmussen en smuk svane.
Svanen Danmark havde faldende
ledighed, stigende indtægter, vok-
sende eksport og overskud på alle
offentlige budgetter. Nu ligner fug-
len en grim ælling.
VK har fordelt skattelettelser for
233 milliarder kroner i den tid og
dermed slået et solidt hul i stats-
kassen. Efter forbrugsfesten for
lånte midler har VK-regeringen nu
sendt regningen til pensionister og
andre grupper på offentlige ind-
tægter. Socialdemokratiet og re-
sten af oppositionen har advaret
og advaret regeringen mod at køre
linjen ud. Vi har gang på gang har
påpeget, at man ikke kunne få hø-
jere fælles velfærd og lavere skat-
ter samtidig. Vi kritiserede skarpt,
at kommunalreformen blev kaldt
”gratis” – men den kostede kom-
munerne og staten milliarder. Lidt
går det så ud over regeringens vel-

lønnede kernevælgere: Som led i
”genopretningen” må de topskat-
plagede lønmodtagere vente to år,
før de kan få de ufortjente gevin-
ster i form af lavere topskatter.
Mens reguleringen af de offentlige
ydelser forsvinder jo for dem, der
er henvist til at leve af dem. Mod-
tagerne får ikke om to år udbetalt
ekstra. Så igen bliver regningen
sendt til mennesker på overfør-
selsindkomster. Men VK-regerin-
gen har i skyndingen glemt, at vi
har et bredt satspuljeforlig. Derfor
taler vi nu ikke bare om en social
forringelse, men også om et for-
ligsbrud.
Ind i mellem får vi så en borgerlig
afhopper, der vidner om den totale
opløsning af den borgerlige lejr.
Meget underholdende, men det er
et faktum, at S/SF nu stiller med
et sammenhængende, realistisk
bud på vejen ud af krisen. Helst
ville vi have denne politik gen-
nemført nu og her, men regerin-
gen vil vælge de snævre flertals
vej og så smide et par lunser til
Dansk Folkeparti i form af lavere
ulandshjælp. ”Fair løsning” bliver
derfor den ny regerings første pro-
gram.

Fair løsning
I dag står vi overfor den udfordring
at skulle finde 24 mia. kroner. Vi
beder sådan set ikke nogen om at
bringe ofre. For alle skal være

med til at rette skuden op – und-
tagen dem, som i næsten ni
Fogh/Løkke-år har fået deres vel-
færd forringet. Vi satser på at ska-
be flere arbejdspladser, for der er
allerede forduftet måske 150.000
danske arbejdspladser.
Derfor vil vi fremrykke de offentli-
ge investeringer med i alt 15 mia.
kr. For det offentliges budget er
det små tal, men for beskæftigel-
sen vil det give stor effekt. Flere
arbejdspladser = flere skatteind-
tægter = færre udgifter til under-
støttelse = lavere statsligt under-
skud.

Grønne arbejdspladser
Så skal vi til at fokusere på, hvad
danskere skal leve af fremover.
Især vil der kunne skabes stor
vækst i antallet af grønne arbejds-
pladser, så vi kan begynde at eks-
portere viden i stedet for arbejds-
pladser. Især Yderdanmark kan bli-
ve stedet, hvor offentlig-privat
samarbejde kan smide kul på ud-
viklingen af ny eksportjob. Og hø-
jere eksport er lig med større vel-
stand.
Jeg skal være den første til at be-
klage det nødvendige i at bede ar-
bejdsmarkedets parter om at sæt-
te arbejdstiden op, når vi nu har
kæmpet så hårdt for at få den sat
ned. Men skal vi vælge mellem at
afskaffe efterlønsordningen og af-
korte dagpengeperioden eller fast-



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2010 15

METAL FREDERIKSHAVN

tiv til Løkke:
øsning« er svaret

fryse overførselsindkomsterne, så
tror jeg vi kan blive enige om, at
12 minutter om dagen er en fair
løsning på de udfordringer, som de
borgerlige og Dansk Folkeparti
desværre har skabt for os. Men
hvis ikke vi skal smide regningen i
børneværelset må og skal vi hur-
tigst muligt have rettet op på
Danmarks økonomi, men på en
fair måde.

Hurtige unge
Vi vil også have fordel af, at unge
kommer hurtigere gennem deres
uddannelse end nu. Vi vil få bedre
uddannelser og dermed give de
færdiguddannede bedre chancer
for at komme i job med det sam-
me. Det giver fordel både for de
unge færdiguddannede og for re-
sten af samfundet.

Selvstyrets død
Det sidste punkt er blevet endnu
mere aktuelt end ved præsentatio-
nen, nemlig det kommunale selv-
styre. Finansministeren er blevet
voldsom vred på kommunerne,
fordi de tilsyneladende har brugt
fem mia. kr. mere end beregnet.
Som svar på det vil han reelt styre
de 98 kommuners økonomi fra sit
ministerium ved at aftale med
hver enkelt kommune, hvor man-
ge penge de må bruge. Det vil be-
tyde det kommunale selvstyres
død. I stedet vil ”Fair løsning” lade

statsstyringen af kommunerne er-
statte af gensidig og ansvarligt
samarbejde for at sikre velfærden.
dspillet er selvfølgelig meget
længere end disse få linjer, og det
er naturligvis meget konkret. Vi
mener, at den danske velfærd ikke
kan frelses gennem nedskæringer
i kommunerne. Vi mener, at de
borgerliges nedskæringer på kom-
munerne på fire mia. kr. vil gå ud
over de svageste, fordi regeringen
ikke formår at sige sandheden.
Fakta er, at kommunalreformen
selvfølgelig ikke var gratis. Den
flyttede lovpligtige udgifter fra
amterne til kommunerne. Derfor
vokser presset på de kommunale
kasser, fx til handicapområder. For
lov er lov, og lov skal følges – uan-
set økonomien. Selv de borgerlige
kommuner siger de sandheder, re-
geringen ikke selv vil stå ved,
nemlig at staten fortsætter med
at sende flere og dyre opgaver til
kommunerne uden at sende de
nødvendige penge.

Det svarer til, at gæsterne ved re-
staurantens bord 1 ud over deres
egen mad skal betale fortæringen
ved bord 2. Sådan vil det ikke gå
for sig med den ny regering. Vi vil
gennemføre en fair løsning med et
nyt flertal.

Vi skal have en regering, der kan snak-
ke med manden på gulvet.
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Fiskekonkurrence i Metal
Lørdag 28. august 2010 - Kl. 9.00 til 14.30
Skagensvej 164, Frederikshavn

Tag konen, kærsten, børnene og det gode humør med til Fiskepark Nord. Afdelingen er vært ved en
øl/vand og et par pølser.

Kom og deltag i konkurencen, og få nogle hyggelige og sjove timer med familien og gode kollegaer,
der er fine præmier både til børn og voksne.

Pris pr. stang:
Voksne kr. 60,00
Børn under 12 år kr. 30,00

Der kan købes orm og andet i grejbutikken.

Du betaler ved tilmeldingen i afdelingen, som er
senest mandag den 23. august kl. 12.00.
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Bestyrelsen
i Metal
Ungdom
Formand:

Christian Aaen Rasmussen
Måstrupvej 204,
9870 Sindal
Tlf. 2924 7239
gunhils@msn.com

Næstformand:

Lasse Rosenkrans Jensen
Høgenhaug 1,
9990 Skagen
Tlf. 2758 8776
lasse 97@hotmail.com

Kenneth Jeppesen
Farvervej 57,
9300 Sæby
Tlf. 2782 7504
mig kenneth@hotmail.com

Mathias Skov
Birkekrogen 8,
9900 Frederikshavn
Tlf. 4012 5118
mathias@gmail.com

Jesper Høyer
Middelbanke 31,
9990 Skagen
Tlf. 6022 6020
jesper_hoyer@live.dk

Nyt tilbud til Metals lærlinge:

Gratis a-kasse

Meld dig ind i Metal A-kasse. Det er gratis, hvis du er under 30 år og i gang
med en erhvervsuddannelse. Dermed har du sikret din økonomi, hvis du
ikke har job, når du er færdig med din uddannelse. Samtidig får du glæde af
Metals tilbud om uddannelse, og Danmarks bedste jobformidling.

Du har ret til
2 ugers selvvalgt uddannelse
Hvis du har været ansat 9 måneder under Industriens overens-
komst, har du ret til 2 ugers efteruddannelse efter eget valg
hvert år.

Uddannelserne kan være AMU kurser, folkeskolefag, gymnasiumfag og
fag på erhvervsakademierne.

Du bestemmer selv, hvilke uddannelser du deltager i.
Du finder skemaet på forsiden, under lønmodtager.

Kursusoversigt og ansøgningsskema finder du på www.ikuf.dk



3F Frederikshavn
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

3F Hjemmeside:
www.3f.dk/frederikshavn

Formand: Morten Dahlberg
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og
A-kasse:
70 300 846

Fax:
70 300 847

E-mail:
frederikshavn@3f.dk
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Afdelingsformand Morten
Dahlberg indledte general-
forsamlingen 30. marts
med at mindes 25 afdøde
medlemmer, hvorefter der
var indvidelse af ny fane.

Niels Sørensen, formand for 3F
Ungdom, Region 1, var indleder.
Niels fortalte om det arbejde, som
3F Ungdom udfører. Han viste en
film om arbejdet og opfordrede
unge 3Fere til at deltage i ung-
domsarbejdet. De kan få god og
kompetent hjælp i afdelingen, bå-
de fagligt, organisatorisk og øko-
nomisk.

Formanden, Morten Dahlberg,
indledte sin beretning med at om-
tale krisen, der har været hård ved
afdelingens medlemmer. Ledighe-
den er rekordhøj, og det afspejler
sig i udbetalingerne fra A-kassen,
der har været på 201,5 millioner
kroner.

Medlemsfremgang
På grund af faldende medlemstal
har afdelingen måttet sige farvel
til fire medarbejdere. Selv om

nogle vælger andre fagforeninger
end LO-fagforeninger, har afdelin-
gen alligevel en medlemstilgang
på 79 medlemmer.
Morten Dahlberg roste medarbej-
derne i 3F Frederikshavn for en
stor indsats og bestyrelsen, fordi
den havde mod til at forhøje kon-
tingentet.
Afdelingen har tilkøbt central om-
stilling ved telefonerne. Det har
givet problemer for medlemmer-
ne, men der arbejdes stadig for at
gøre det bedre.

Læsø er med nu
3F Læsø er nu en del af 3F Frede-
rikshavn, sagde Morten Dahlberg.
Vi er blevet taget godt imod, og vi
har samtidig fået renoveret huset
på Læsø, så det lever op til tidens
krav.

Generalforsamling
i 3F Frederikshavn

Niels Sørensen, formand for 3F Ungdom, Region 1, opfordrede unge til at tage en
tørn.
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I Skippergade skrider ombygnin-
gen frem med 14 dages forsinkel-
se. Der var oprindelig planlagt ele-
vator, men den er sparet væk på
grund af økonomien. Arkitekten
havde beregnet forkert. Byggeriet
forventes færdigt omkring maj/juni
2010.
Årsagen til byggeriet er, at man
ønsker en mere åben afdeling til
gavn for medlemmerne.

25 mio. kr.
til medlemmerne
I 2009 inddrev afdelingen 25
mio. kr. til medlemmerne i for-
skellige sager. Til sammenligning
betalte medlemmerne 16 mio. kr.
i kontingent.
Morten roste også afdelingens for-
skellige udvalg for det arbejde, de
har udført i årets løb.

Til kongres
På kongressen bliver et af temaer-
ne Fair repræsentation, som for-
ventes afløst af en ny aftale, der
mere retter sig mod mangfoldig-
hed generelt. Vi bakker op om den
nye aftale, som jo selvfølgelig
først skal vedtages på kongressen.
I beretningsåret har 3F Frederiks-
havn meldt sig ud af Opmåler- og
aktivitetsforeningen for at spare
penge. Der er oprettet en ny for-
ening, som vi er medlem af, og på
den konto sparer vi 200.000 til
300.000 kr. pr. år.

Godt LO-parløb
Vi har et rigtigt godt samarbejde
mellem LO-fagforeningerne i Fre-
derikshavn med gensidig respekt,
og vi har også tilbudt en partner-
skabsaftale mellem kommunen og
LO A-kasserne. Det er vores måde
at manifestere os som en kompe-
tent og uundværlig aktør på den
beskæftigelses-, uddannelses- og
arbejdsmarkedspolitiske arena for
at befæste vores position som A-
kasser.
Vi har også en forventning om, at
vi kan sikre bedre service for vores

ledige og skaffe flere i job igen-
nem vores store netværk af tillids-
valgte.
De medlemmer, der bliver nyledi-
ge efter 1. februar 2010 bliver de
første medlemmer, der får glæde
af aftalen fra 1. maj 2010.
Vi håber at kunne levere varen. Vi
arbejder både i afdeling og på Job-
centret på, at det kan lade sig gø-
re.

Som en tyv om natten
Morten Dahlberg omtalte også det
politiske billede i dagens Dan-
mark, hvor der er store armbevæ-
gelser, men meget lidt handling.
Løkkes nye regering står som ga-
rant for, at nedskæringerne vil
komme som en tyv om natten.
Årsagen er jo skattestoppet, der
automatisk fremtvinger nedskæ-
ringer. Desuden er der givet skat-
telettelser, som vi slet ikke har råd

til. Alt dette har skabt et enormt
hul i statskassen på 20 mia. kr.
tabte indtægter samt et hul på 13
mia. kr. i skattelettelser.
Hullet svarer til halvdelen af, hvad
folkeskolen koster.
Lokalpolitisk fik SF og V magten
sammen. Det kan man mene om,
hvad man vil, men vi ønsker i 3F
at få indflydelse til gavn for vores
medlemmer, så de bliver behand-
let ordentligt i det kommunale sy-
stem. Vi har en del 3F-medlem-
mer, der sidder med ved magtens
bord. Hvis de skulle glemme det,
skal vi nok huske dem på det.

Hårdt ramte medlemmer
på virksomhederne
Morten omtalte derpå situationen
på de forskellige virksomheder.
MAN og Martin har været vold-
somt ramt af krisen. Det har ko-
stet flere hundrede af vores med-

Der var gaver til nogle af 3F-medlemmerne på generalforsamlingen. De blev delt
ud med rund hånd af formanden.
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lemmer jobbet. Mange virksomhe-
der har haft arbejdsfordelinger og
vi kan frygte, at de begynder at fy-
re efter arbejdsfordelingerne, men
der er dog også enkelte, der har
fået nye ordrer. Mange af kolle-
gerne på arbejdsfordeling har des-
værre opbrugt deres ret til supple-
rende dagpenge, indtil de igen har
26 ugers beskæftigelse.

Konkurser
I perioden har vi 6-7 mindre kon-
kurser, der alle er endt i LG.
Vi har også kørt adskillige afskedi-
gelsessager for tillidsvalgte og
medlemmer med lange opsigel-
sesvarsler.
Bare en sag gav medlemmet en
erstatning på 128.000 kr. da virk-
somheden ikke kunne løfte bevi-
set for, at det lige skulle være
hende, der skulle afskediges efter
30 års ansættelse.
Derudover har vi lavet en del løn-
tjek, hvor vi har skaffet medlem-
merne manglende overarbejdsbe-
taling, skifteholdstilllæg og pen-
sion m.m.

Valg til bestyrelsen
for tre år:
Susanne Larsen, Karsten Frederik-
sen, Per Andersen og Ole Ranum
blev genvalgt uden modkandida-
ter.

Bestyrelsessuppleanter
Gitte Andersen, Allan Jensen og
Kurt Jessen blev alle genvalgt
uden modkandidater. Nyvalgt blev
Gert Pedersen.

Kongresdelegerede
4 medlemmer fra det tidligere
KAD, 7 medlemmer fra det tidli-
gere SiD og
1 medlem fra det tidligere RBF
blev valgt
Ligeledes blev der valgt personlige
suppleanter for de kongresdelege-

rede. Morten ønskede alle til lykke
med valgene både i bestyrelsen
og til kongressen.

Færre ufaglærte
Bjarne Mørk til eventuelt.
Jeg forstår godt, hvorfor der er
medlemstilbagegang i 3F. Der bli-
ver jo færre og færre ufaglærte.
Det kan vi ikke fusionere os ud af.
Det må vi erkende. Vi kan ikke
holde til sager om aftrædelses-
godtgørelser, der kommer i avisen.
Dem, der forlader fagbevægelsen,
skal have de penge, de skal have,
og ikke mere.
Der er også LO-eksemplet med
den tidligere LO-næstformand, der
ikke kunne få sin tilsagnspension.
Det har hun nu fået. Jeg håber, LO
stopper den sag med dommen.

Fornuftige i Honduras
Per Andersen til eventuelt.
På sidste generalforsamling fortal-
te jeg om en indsamling til et
kvindecenter i Nicaragua. De har
brugt pengene fornuftigt.

Havnearbejdernes Landsklub får
besøg af tillidsvalgte havnearbej-
dere fra Honduras i april.

Generalforsamlingen var godt besøgt.

Stemmetællerne havde en travl af-
ten på 3F Frederikshavns general-
forsamling.
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3F FREDERIKSHAVN

A-kasseleder Jørgen Helledie, 3F Frederikshavn opfordrer medlemmerne til at gå på nettet. Der er også en lille
konkurrence med 3 x 2 flasker rødvin blandt de indleverede Web-kort ved de to første udbetalinger i juli og au-
gust, siger Jørgen Helledie.

Fra papirkort til web-kort
Som en af de allerførste 3F-
afdelinger i landet skifter
3F-A Frederikshavn fra dag-
penge- og aktiveringsydelse
på papir til elektroniske kort.
De ledige har haft mulighe-
den for at aflevere ydelses-
kort over Internettet, men
kun 13 % har valgt at benyt-
te sig af denne mulighed.

Det synes vi er for lidt, og det vil
vi gerne ændre på.
Det er der flere grunde til – vi me-
ner det er nemmere for de ledige
medlemmer, der slipper for turen
til posthuset eller afdelingspost-
kassen og udgifter til kuvert og fri-
mærker. Det er også nemmere for
os i A-kassen.
Det er også nemmere for os i a-
kassen. Mange elektroniske dag-
pengekort kan behandles direkte
af vores edb-system. Dermed kan

vi spare penge til administration.

Hvad betyder det for dig?
-Når vi udbetaler dagpenge og ak-
tiveringsydelse sidst i juni, får de
ledige som sædvanligt lønspecifi-
kation. Men får ikke længere pa-
pirudgaven af dagpengekortet
med. I stedet skal de ledige bru-
ge en computer og udfylde dag-
pengekortet på www.mit3f.dk
Hvis man ikke har en computer el-
ler adgang til internettet derhjem-
me, kan man måske låne sig
frem. Vi har også en computer i
afdelingen, som ledige kan låne.
Hvis man ikke vil eller ikke kan
det, skal man henvende sig til af-
delingen, på telefon 70 300 846,
eller møde personligt op, så vil vi
sørge for, at de ledige stadig kan
modtage papir-kortet som hidtil.

Hvordan skal du gøre?
-Hvis teknikken driller, eller man
er i tvivl, kontakter de ledige afde-

lingen, som vil hjælpe med even-
tuelle problemer.

E-boks og pinkode
Når man skal bruge
www.mit3f.dk, skal man have en
pinkode. Hvis man ikke har en al-
lerede, kan man bestille den fæl-
les pinkode via www.mit3f.dk
Hvis man har netbank i forvejen,
kan man bruge den samme kode
for at komme ind på mit3f.dk.
Jeg anbefaler desuden, at man til-
vælger 3F i e-boks, så vi kan sen-
de lønspecifikationen til e-boks
fremover. Alle borgere i Danmark
har en e-boks, og man kan bruge
samme adgangskode til e-boks,
som man bruger til Mit3f.
Vi håber, at de ledige vil tage godt
imod web-kortet.

Venlig hilsen
Jørgen Helledie
A-kasseleder
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To, der allerede gør det

Elvin Thomsen, 60 år og murer, bruger sin PC til at indberette dagpenge-
kortet.

Thomas Bak Jørgensen er ufaglært tømrer og er heller ikke bleg for at bruge web-
løsningen med dagpengekorte. Jeg skal jo alligevel ind og bekræfte min jobsøgning,
siger Thomas.

Elvin Thomsen er murersvend, og
derfor har han traditionelt brug
for at kontakte A-kassen med
dagpengekort og jobsøgning.

Elvin har gået ledig i fem måneder, men er
nu i gang med at mure på Holger Drach-
manns Vej i Frederikshavn. Elvin bor i Sæ-
by.
-Jeg bruger web-løsningen, når jeg skal ind-
berette i forbindelse med mit dagpengekort,
siger Elvin. Jeg er i forvejen ved min PC, når
jeg skal bekræfte min jobsøgning, så det er
jo kun to klik mere, så er dagpengekortet
også udfyldt.
Det er så let, siger Elvin. Man får koder fra
3F eller man kan bruge sin digitale signatur.
Man er uafhængig af vind, vejr og postvæ-
sen. Elvin er 60 år, men det er ikke et pro-
blem.

Thomas Bak Jørgensen er
24 år og ufaglært tømrer.
Han går ledig for øjeblik-
ket, men vil gerne i gang
med en uddannelse, når
han fylder 25.

-Ellers bliver det nok noget med at
bygge vindmøller i USA, siger
han.
Men også Thomas synes, at web-
løsningen med indberetning af
dagpengekort er helt i top. Jeg kan
jo sidde herhjemme og klikke mig
ind med min digitale signatur og
spare turen til fagforeningen. Ikke
fordi jeg har noget imod at kom-
me i fagforeningen, men det er da
lettere at sætte sig til PCen og
ordne dagpengekortet en gang om
måneden. I forvejen bruger jeg
min PC til at bekræfte min job-
søgning en gang om ugen, så
hvorfor ikke også dagpengekortet?
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HUSK vores sommertræf til Mors
fredag 27. august 2010
Afgang fra p-pladsen på Rådhuscentret kl. 7.00.

Torsdag 9. september besøger vi
Hospice i Frederikshavn
Vi skal deles i to hold så der er mødetid hhv. kl. 14.00 og
15.00.
Der er ingen tilmelding. Du møder bare op.

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

Næstformand:
Kamma, tlf. 98 42 83 44

Kasserer:
Birgit, tlf. 98 42 95 25

Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 98 42 73 96 / 61 35 36 21

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

Efterløns- og
pensionistklubben
3F Frederikshavn

Nye tillids-
valgte i 3F

Jørgen Thorø er
nyvalgt tillids-
repræsentant
ved Frederiks-
havn Kommune,
Park og Vej.

Suzanne Mad-
sen er nyvalgt
tillidsrepræsen-
tant for LSE,
Flådestation
Frederikshavn.

TR-
møde
aflyst
3F Frederikshavn havde
indkaldt til et møde 1.
juni med byrådsgruppen i
Dansk Folkeparti for at
høre, hvordan de stiller
sig til regeringens hård-
hændede nedskæringer
overfor de ledige.

Og ikke mindst for at høre,
hvordan de ser på Dansk Fol-
kepartis deltagelse i nedskæ-
ringerene. Det er jo Dansk
Folkeparti, der har bestemt,
at de allersvageste i landet
skal betale regningen for de
riges velfærd.Mødet blev af-
lyst, for Dansk Folkepartis
medlemmer ønskede ikke at
stille op.
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Sommertur til Læsø med 3F
Aktivitetsudvalget i 3F Frederikshavn arrangerer en tur til Læsø, hvor vi vil køre
rundt i bus og se på øens kønne og specielle natur.

Turen foregår lørdag den 26. juni 2010 med afgang med færgen fra Frederiks-
havn kl. 7.50. Når vi ankommer til Læsø kl. 9.20 bliver vi samlet op i bus, og
kører så ud i Læsøs smukke natur.

Evt. morgenmad på færgen er for egen regning, ligesom man selv skal medbringe den frokost, som vi
spiser i de fantastiske omgivelser ved Saltsydehytten.

Vi returnerer med færgen fra Læsø til Frederikshavn kl. 18.40.

Prisen for turen er 110 kr. for voksne og 45 kr. pr. barn (beløb svarende til færgebilletten). Betaling sker
ved tilmelding.

Sidste tilmelding skal ske til afdelingen på tlf. 70 300 846 senest fredag den 18. juni 2010 kl.
12.00.

Der arrangeres busser fra Skagen med afgang fra Østre Strandvej 8 kl. 6.45, Fru Møllers Café i Ål-
bæk kl. 7.15 og DK-tanken i Elling kl. 7.35.

Hvis der ønskes transport fra Skagen, så husk at oplyse, hvor der stiges på bussen.
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Brug din digitale A-kasse

Det var
jo nemt!
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

Giv
Jobcentret
besked
om ferie
Som ledig skal man altid
give Jobcentret besked om
ferie senest 14 dage før
ferie påbegyndes.

Har Jobcentret ikke modtaget
medde-lelse om ferie, eller
har Jobcentret inden medde-
lelsen om ferie indkaldt til
samtale eller aktivitet, er man
som ledig forpligtet til at mø-
de til samtalen eller påbegyn-
de aktiviteten. Udeblivelse
anses som afslag og medfører
sanktion. Fristen på 14 dage
gælder ikke for enkelte ferie-
dage.

Hvis du er ledig, kan du få feriedagpenge, hvis a-kassen
har fået besked om din ferie senest på feriens første
dag. Du skal også huske, at du skal give Jobcentret be-
sked om ferien senest 14 dage før feriens start.

Herudover skal du blandt andet
� have optjent ret til feriedagpenge
� opfylde betingelserne for at få arbejdsøshedsdagpenge
� holde ferie
� være medlem af en dansk a-kasse
� have holdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejds-
giver

� være lønmodtager eller ledig
� have bopæl i Danmark
� senest på feriens første dag opholde dig i Danmark.

Du kan ikke få feriedagpenge
hvis du er - selvstændig - tilmeldt en uddannelse - sygemeldt/på
barsel - frihedsberøvet – omfattet af konflikt – på orlov - i fleks-
job – på efterløn eller overgangsydelse.

Udbetaling af ferie-
penge på feriekort
Hvis du får arbejdsløshedsdagpenge, skal din
a-kasse underskrive dit feriekort, før du kan få din
feriegodtgørelse udbetalt.

Du skal derefter aflevere det til den arbejdsgiver, du har få-
et kortet fra. Arbejdsgiveren udbetaler herefter feriepenge-
ne til dig.
Feriepengene kan udbetales 1 måned før første feriedag.

OBS!
Besked om

ferie kan gives

på »Min side«

www.Jobnet.dk

Ferie-
dagpenge
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Socialdemokraterne
Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socdem.dk/frederikshavn

Formand: Danni Munk Andersen
Esbern Snares Vej 17
9900 Frederikshavn

Mob. 3117 9232
E-mail: dannimunk@hotmail.com

Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544.
E-mail: grete@naeser.dk

Fra forma
Generalforsamlingen er nu
vel overstået, og jeg vil i den
forbindelse gerne takke man-
ge gange for valget til for-
mand for Socialdemokraterne
i Frederikshavn.

Jeg kan garantere, at jeg altid efter
bedste evne vil forsøge at løfte
denne opgave. I samme åndedrag
vil jeg også gerne benytte lejlighe-
den til at takke vores afgåede for-
mand Helle Pedersen for hendes
store arbejde og engagement i
partiforeningen. Helle har altid
haft og vil stadig have partiet i sit
hjerte, og det er tydeligt for en-
hver. Selvom Helle ikke virker som
formand for partiforeningen i Fre-
derikshavn længere, så har hun til-
kendegivet, at hun altid er klar
med en hjælpende hånd. Det gør
vi brug af, og det er både bestyrel-
sen og jeg meget taknemmelige
for.

Gode kræfter er samlet
Bestyrelsen har nu afholdt de før-
ste par bestyrelsesmøder, og det
er tydeligt for mig, at vi har fået
samlet nogle gode kræfter til det
fremtidige arbejde. Flere nye tiltag
og arrangementer, til glæde for
partiforeningens medlemmer, er
under opsejling. Jeg vil ikke endnu
gå i detaljer omkring dette, da fle-
re ting stadig er i idé- og planlæg-
ningsfasen. Dog kan sløret løftes
for nogle af hovedpunkterne:

• Medlems/borgermøder med
vigtige politiske temaer

• Nyhedsbreve med sidste nyt,
til medlemmer med mailadres-
se

1. maj på Knivholt
Igen i år deltog Socialdemokraterne Frederikshavn i det traditionsrige 1.
maj møde på Knivholt.
Dagen var præget af mange gode talere, men uden at tage munden for
fuld, var det vores tidligere borgmester Erik Sørensen, som ganske for-
tjent høstede dagens længste bifald. Herudover var der underholdende
indslag på scenen, samt live musik dagen igennem.
Ganske som traditionen byder, var partiforeningen repræsenteret med
salg af vafler, hjemmebagt kage, kaffe/the og diverse merchandise. I den
forbindelse skal lyde en stor tak til de fremmødte DSU´ere, som gav en
god hjælpende hånd med i boden.
Socialdemokraterne i Frederikshavn ser allerede nu frem til næste års ar-
rangement.

Præsentation af de valgte bestyrelser
i partiforening og kreds
Bestyrelsen, Socialdemokraterne, Frederikshavn Partiforening:
Palle Thomsen, Axel Fiedler, Annelise Munch Pajhede, Danni Munk An-
dersen, Leo Svendsen, Grete Næser, Morten M. Christiansen, Jane Ar-
vidsson, Annette Jørgensen og June Menne.

Kreds- og Fællesledelsen, Socialdemokraterne,
Frederikshavn Kommune:
Kaj S. Nielsen, Leo Svendsen, Annelise Munch Pajhede, Stig Lundbo,
John Lorenzen, Niels Chr. Larsen og June Menne.

Aktivitetskalenderen:
Bingospil i sidste halvår af 2010 i Bingohallen, Hobrogade, Frederiks-
havn:
5. juli – 13. juli – 21. juli – 29. juli – 22. august – 30. august – 7. sep-
tember – 15. september – 23. september – 17. oktober – 25. oktober –
2. november – 18. november – 12. december – 20. december – 28. de-
cember. Spillet starter kl.19.

Arrangør: Socialdemokratiets Kulturelle Klub. Alle er velkommen. Hurtigere og billigere! Få nyheder,



anden

• Oprettelse af arbejdsgrup-
per/netværksgrupper

• Hjemmeside prioriteres højt -
mere opdatering

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens og
egne vegne ønske alle en rigtig
god sommer. Der er ingen tvivl
om, at vi som partiforening går et
travlt efterår i møde. Vi ser gerne
et snarligt folketingsvalg, da vi
længe har haft støvlerne spændt!!!
Husk! Du er altid meget velkom-
men til at kontakte mig eller øvri-
ge i bestyrelsen med ris, ros, gode
idéer osv. Det kan ske både på
mail og telefon. Se kontaktoplys-
ningerne for min person i øverste
venstre hjørne.

Rigtig god sommer.
Danni Munk Andersen, formand,
Socialdemokraterne Frederikshavn
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OPSLAGSTAVLEN
Byrådsmøder i 2010 på Rådhuset, Rådhus Allé
100, Frederikshavn:
25. august - 22. september - 13. oktober – 1.
november - 24. november - 22. december. Alle
møder starter kl. 19.00.

Arrangør: Frederikshavn Kommune. Alle er velkommen.

� i kalenderen. Socialdemokraterne i Frederikshavn fejrer
10. oktober 2010 sin 120 års fødselsdag.
Du hører mere herom, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
denne dato. Med venlig hilsen, bestyrelsen

Danni Munk Andersen er ny formand
for Socialdemokraterne i Frederikshavn.

Mindeord
over forhenværende byrådsmed-
lem og viceborgmester, Dagny
Randrup.
Danni Munk Andersen og
Helle V. M. Pedersen udtaler, med
baggrund i Dagny Randrups død:

Vi modtog i partiforeningen med-
delelsen om Dagny Randrups død
med sorg og vemod.
Dagny var Vagn meget taknem-
melig for hans store omsorg for
hende, og denne omsorg gjorde
det også muligt for Dagny at være
aktivt deltagende og medlevende
ved alle partiforeningens møder
lige til det sidste.
Dagny Randrup blev efter en år-
række som hjemmegående hus-
mor til to børn, i 1978 valgt ind i
Frederikshavn Byråd for Socialde-
mokraterne. Her opnåede Dagny
endvidere at blive den første kvin-
delige viceborgmester i en større
nordjysk by. Mange var de dagsor-
dener Dagny involverede sig i både
politisk og privat. Herunder idéen

om rent drikkevand til alle frede-
rikshavnere, og den senere etable-
ring af Rensningsanlægget. Vi har
også Dagny at takke for, at Frede-
rikshavn by er én af Danmarks
mest handicapvenlige byer. Dagny
bestred gennem livet en række po-
ster: Den første kvindelige for-
mand for den socialdemokratiske
partiforening i Frederikshavn. Ban-
kospillene så også dagens lys un-
der Dagny.
Vi sender derfor også vore varme-
ste tanker og store medfølelse til
Vagn og familien, og takker varmt
for opbakningen til Dagnys politi-
ske virke gennem alle årene. Stolt-
heden over, at Dagny var ”én af
vores”, kan aldrig på fyldestgøren-
de vis udtrykkes med ord. Du var
et stort og hjertevarmt menneske
og en sand kammerat.

Tak, kammerat Dagny.
Du gjorde en forskel.

Æret være
Dagny Randrups minde.

invitationer og lign. i din mail-boks – Send din mail-adresse til Palle Thomsen: pallene@mail.dk
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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 Frederikshavn Kom-
mune. 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 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
melde 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

En tur på mot

Javel fru mini

Erhvervslivets fysiske og
geografiske udviklingsmu-
ligheder er blandt andet
afhængig af, at der er at-
traktiv erhvervsjord til rå-
dighed. Tager man turen
langs motorvejen ned gen-
nem Jylland fra Frederiks-
havn, tegner der sig et
klart billede af, hvor der
erhvervsmæssigt er udvik-
ling og vækst.

Fra Frederikshavn og til Aalborg
kan man – afhængig af årstiden –
glæde sig over udsigten til grønne,
gule og nypløjede marker. Om-
kring Aalborg kan man glæde sig
over udsigten til virksomheder og
arbejdspladser. Igen flot landskab
indtil Støvring, hvor udsigten til

Beskæftigelsesminister
Inger Støjbjerg har i sin
ministerperiode forøget
stakken af regler og cirku-
lærer med ca. tre pr ar-
bejdsuge. Forklaringen er
bl.a., at for at ændre og
forenkle regler må man
lave nye regler.

Ministeren piver over det bureau-
kratiske regeltyrani og ønsker at
sætte en stopper for det. Umid-
delbart lyder det befriende, men –
set i bakspejlets ulideligt klare lys
– er det dog dybt bekymrende.
Venstres chefideolog og tidligere
beskæftigelsesminister Hjort Fre-
deriksen bebudede i efteråret
2006, at han ville afskaffe alle

Derfor
siger

LO nej til

regerin
gens

massak
re mod

de ledi
ge

Se

www.l
o.dk
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torvejen

ister!
unødvendige regler på beskæfti-
gelsesområdet. Resultatet af det-
te løfte blev 171 nye love!
Inger Støjbjerg vil gerne have
hjælp til regelsaneringen fra ”den
almindelige borger” og på Beskæf-
tigelsesministeriets hjemmeside,
kan man komme med sit bud på,
hvordan vejen til job bliver mindre
bøvlet.

Fjern overflødige regler
Det vil være befriende, hvis mini-
steren starter med at fjerne de
regler, hun selv synes er overflødi-
ge og så bagefter ”hører folket”.
Hun har jo flertallet til det.
Før afbureaukratiseringen rigtig
kommer i gang har beskæftigel-
sesminister Støjbjerg dog lige et
nyt direktiv på vej: Langtidsledige
skal til samtale 3 gange så hyp-

pigt, ”med alt hvad det indebæ-
rer”. Ministerens laver regelforenk-
linger på ungeområdet. Nu er an-
tallet af målgrupper for unge redu-
ceret fra 10 til 4 og på den måde
er reglerne for beskæftigelsesind-
satsen for de unges vedkommen-
de blevet mere enkle.
At eksempelvis unge nyudlærte
ledige nu inden 13 uger skal akti-
veres ved det offentlige, lyder da
også nemt og bekvemt. Men
hvordan er det lige, det ser ud –
derude i det virkelige offentlige liv
– når man skal aktivere en nyud-
lært tømrer, maskinarbejder, elek-
triker, murer eller…. ?
Meningen med aktivering er jo, at
man efter endt aktivering er kom-
met tættere på arbejdsmarkedet,
et ordinært job og selvforsørgelse.
En ny forenkling fra ministerens

skriveborg: Ny matchmodel – 3
modeller for kategorisering af ledi-
ge og sygdomsramte. Det kan
man nok få til at lyde fornuftigt –
om det forenkler noget, er et helt
andet spørgsmål.
Beskæftigelsesministeren har på
det seneste bedt om, at Arbejds-
markedsstyrelsen giver kommu-
nerne besked om, at alvorligt syge
mennesker skal behandles an-
stændigt og have den hjælp, de
har brug for !
LO Frederikshavn håber, at kom-
munerne slår hælene sammen og
siger: Javel fru minister !
Sanering i overflødige regler sav-
nes i den grad. – Derfor er rådet til
Inger Støjbjerg i denne forbindel-
se: bare gør, som du selv siger –
hva’ dælen nøler du efter !
Cai Møller, formand

arbejdspladser de senere år har
overtaget billedet. Randers har
gang i udviklingen og fra sydlige
Horsens til Vejle er udviklingen
nærmest eksploderet. – Jo turen
langs motorvejen kan være lærerig
og er til at blive klog af.

Vi skal have vækst
Jeg forholder mig ikke til, hvad der
er det kønneste syn: billedet af
naturen set fra motorvejen eller
udsynet til virksomheder og ar-
bejdspladser. Jeg forholder mig ik-
ke til, hvilke erhverv der skal nyde
fremme: landbrug eller industri. –
Jeg forholder mig alene til, hvor
der er udvikling og vækst, og hvor
mulighederne for mere erhvervs-
mæssig udvikling og mere vækst
allerede er til stede.
I vort område fokuserer vi meget
på, hvad vi allerede har af mulig-
heder for eksempelvis industriel

produktion, og det er i flere tilfæl-
de også tilstrækkeligt. Det til-
fredsstiller dog ikke alle, idet køre-
turen langs motorvejen fortæller,
at virksomhederne placerer sig
dér, hvor der er let adgang til mo-
torvej, og hvor den bagudad vend-
te logistik er på plads.
Adgang til motorvej har vi visse
steder i Frederikshavn Kommune.
Der er af flere årsager ikke udsigt
til, at vi får flere tilkørsler end de
allerede eksisterende, hvorfor det
handler om at have modet til at
udnytte arealerne omkring disse
optimalt erhvervsmæssigt – vel at
mærke, hvis vi vil virke mere ”dra-
gende” i forhold til mere erhverv
og vækst i vort område.
Vi skal på én gang holde på de
virksomheder, vi allerede har ved
give dem udviklingsmuligheder og
samtidigt virke dragende på nye
ved at have de planlægningsmæs-

sige ting på plads.
Køreturen langs motorvejen for-
tæller, at man de fleste steder har
planlægning på plads og logostik-
ken på tegnebrættet – at man i
det hele taget er klar, når krisen er
overstået og der igen kommer
gang i hjulene.
Frederikshavn ligger faktuelt, hvor
Frederikshavn ligger og det skal vi
bruge offensivt i vor markedsføring
men der er nok et par ting der skal
sættes gang i, for at skabe de op-
timale vilkår for succes.
Ting tager tid – planlægning og lo-
kalplaner taget meget meget lang
tid, hvorfor det ikke kan gå for
hurtigt med at komme i gang med
at lave muligheder for attraktive
erhvervsgrunde.
Vækst og vilje til vækst med vilje.

Cai Møller, formand
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