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Jobcentret er bagud
Kommunerne skal spare voldsomme millionbe-
løb. Det gælder også Frederikshavn Kommune.
Det har regeringen og Dansk Folkeparti be-
stemt.

Millionbesparelserne går ud over beskæftigel-
sen i det offentlige. Det går også ud over de lo-
kale jobcentre, der har det svært nok i forvejen
med at imødekomme regeringens krav om ser-
vice.

Foreksempel har Frederikshavn Jobcenter fået
skældud af Arbejdsmarkedsstyrelsen, fordi job-
centret er bagud med aktivering og samtaler
med de ledige.

Med andre ord; de ledige får ikke den tidlige
indsats, som de har krav på. Og det i en situa-
tion, hvor MAN Diesel og Martin samt flere an-
dre fremstillings- og produktionsvirksomheder
har afskediget i hundredevis af medarbejdere.

Jobcentrets manglende resultater rammer de le-
dige, de syge, de unge, de ældre.

Men der er yderligere konsekvenser af de kom-
munale nedskæringer. Ofte har en ledig to
sagsbehandlere: Én ved anden aktør og én hos
kommunen. Her får de tit forskellige udmeldin-
ger. Det er ikke så sært, at de ledige bliver fru-

strerede og i rigt mål henvender sig til social-
rådgiverne i fagforeningerne og i LO, der i mod-
sætning til kommunens sagsbehandlere er fag-
uddannede.

Desværre må kommunerne stille sagsbehandle-
re til rådighed, som kun har et korterevarende
kursus som baggrund for at behandle komplice-
rede problemstillinger.

Så skal det jo gå galt.

Spørgsmålet er, om kommunen har nedpriorite-
ret beskæftigelsesindsatsen. Så er det en alvor-
lig sag for de ledige, der bliver jagtet på snart
sagt alle tider af døgnet i forhold til at stå til rå-
dighed.

Vi skal også lige bemærke, at de ledige jo altså
selv har betalt i dyre domme for at være forsik-
ret i forbindelse med ledighed. Så kan man vel
forvente, at de får en optimal service.

Såvel Arbejdsmarkedsstyrelsens som Jobcenter
Frederikshavns statistikker taler sit tydelige
sprog, nemlig at der på flere områder er plads
til forbedringer i indsatsen på flere plan.

Se Fagets studietur til Norge på din 
fagforenings hjemmeside.



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
Tillidsrepræsentant:
Ulla Jørgensen, Ortopædkir. afd. OK2
Frederikshavn

Arbejdsmiljørepræsentanter:
Winnie Petersen Frederikshavn 
Kommune: Område Nord
Dorthe S. Sørensen Frederikshavn
Kommune: Område Nord
Lisbeth Thomsen Frederikshavn 
Kommune: Område Midt
Jeanette Christensen Frederikshavn
Kommune: Område Midt
Jonna Pedersen Frederikshavn 
Kommune: Område Syd
Lone Tamborg Frederikshavn 
Kommune: Område Syd

Ophør som tillidsvalgt:
Tillidsrepræsentant: 
Susanne Poulsen, Ortopædkir. afd.
OK3, Sygehus Vendsyssel

Arbejdsmiljørepræsentanter:  
Susanne Jensen Frederikshavn 
Kommune: Område Frederikshavn By
Jane Munk Frederikshavn Kommune:
Område Skagen
Vibeke Sørensen Frederikshavn 
Kommune: Område Skagen
Brita Køpke Frederikshavn 
Kommune: Område Nord
Anette S.Johansen Frederikshavn 
Kommune: Område Dybvad Ældrec.
Karin H. Andreasen Frederikshavn
Kommune: Dagplejen
Kirsten W. Jensen Frederikshavn 
Kommune: Område Østervrå Ældrec.
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Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen.
25 års jubilarer
3. juni 2010
Hjemmehjælper Lene Frandsen
Frederikshavn Kommune
Sæby Ældrecenter
1. juli 2010
Social-og sundhedshjælper 
Sanne Lykke Thomsen
Frederikshavn Kommune
Kastanjegården (Indegruppen)
12. juli 2010
Social-og sundhedshjælper 
Rita Molin Christiansen
Frederikshavn Kommune
Strandgården, Strandby
1. august
Dagplejer Margit Svendsen
Frederikshavn Kommune
FOA ønsker tillykke.

A-kassen 
er lukket 
13. og 14. september 

A-kassens personale i hele
Region Nordjylland er på
konference den 13. og 14
september. 

Derfor er der ingen person-
lig betjening i A-kassen
disse to dage. 

Telefoniske forespørgsler
vil blive besvaret af FOAs
andre lokalkontorer 
i disse to dage.

Du kan træffe Pensams kun-
derådgiver på følgende ste-
der. Ring og book en tid, hvis
du har brug for rådgivning.

Sygehus Vendsyssel,
Frederikshavn: 
3. torsdag i ulige måneder fra
kl. 13.30 – 15.30. Du skal
ringe på tlf. 44 39 37 84 og
bestille tid. 
Sted: TR kontoret plan 4.

Skagen Rådhus:
4. torsdag i måneden fra kl.
13.00 – 15.00. Du skal boo-
ke en tid på tlf. 44 39 37 84.
Sted: TR kontoret C. S. Møl-
lersvej.

FOA Frederikshavn:
5. august – 2. september –
14. oktober – 11. november –
9. december fra kl. 14.30 -
16.00. Du skal booke tid på
tlf.  44 39 37 82. 
Sted: FOA, Constantiavej 35.
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Arrangements-
nummer 800

Afholder generalfor-
samling i Arena Nord

tirsdag
21. september 2010

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.30 

Sidste tilmelding: 
14. september

Sektorgeneralforsamlinger i FOA     

Kost- og
Service-
sektoren 

Arrangements-
nummer 801 

Afholder generalfor-
samling i Arena Nord

tirsdag
21. september 2010

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.30 

Sidste tilmelding: 
14. september

Teknik- og
Service-
sektoren 

Arrangements-
nummer 802

Afholder generalfor-
samling i Arena Nord

tirsdag
21. september 2010

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.30 

Sidste tilmelding: 
14. september

Pædagogisk
Sektor

Fællesarrangement for de fire sektorer
Fortalt af Mads Keiser på en sjov og underholdende måde

Emne: »Hvis de ler, så lytter de!«
Det er et spændende og inspirerende foredrag om kommunikation og humor.            
Men hvordan bruger man humor? Hvor går grænsen? Og hvordan bliver hverdagens trivialiteter til un-
derholdende historier? 
Mads er uddannet på Statens teaterskole og journalisthøjskolen i Århus og har været studievært på DR
og TV2.  



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . August 2010 5

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

  A – Fag og Arbejde, Frederikshavn

Arrangements-
nummer 803

Afholder generalfor-
samling i Arena Nord

tirsdag
21. september 2010

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.30 

Sidste tilmelding: 
14. september

Social- og
sundheds-
sektoren 

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

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

Sådan tilmelder du dig
• Send en SMS til 6130 2324 Skriv ”arrangementsnummeret”

efterfulgt af mellemrum samt dit fornavn + efternavn samt
hvor mange du tilmelder. 

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

• På telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen

Arrangementsnummer samt oplysning om sidste frist for tilmel-
ding finder du under hvert arrangement.

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

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, FOA Frederikshavn

Foreløbig dagsorden 
for de fire sektorer
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Ledig fik 25.000 for lidt i sygedagpenge 
FOAs A-kasse i Frederiks-
havn opdagede, at kom-
munen havde regnet for-
kert. Et medlem af FOA
Frederikshavn har fået ef-
terbetalt over 25.000
kroner i sygedagpenge,
fordi kommunen havde be-
regnet hendes dagpenge-
sats forkert.

Medlemmet var syg fra starten af
marts og til slutningen af novem-
ber sidste år og var samtidig ledig.
Hun fik i den periode knap 588
kroner om dagen i sygedagpenge,
men skulle have haft 722 kroner
om dagen.
Forskellen løb op i 25.766 kroner
i alt. Dem har hun nu fået udbe-
talt, efter at FOAs A-kasse opda-
gede fejlen og gjorde kommunen
opmærksom på denne.

Brugte forkerte regler
A-kassen i Frederikshavn har også
opdaget et andet tilfælde, hvor et
ledigt medlem fik for lidt i syge-
dagpenge. I en seks ugers periode
fik hun kun 569 kroner om dagen,
hvor hun skulle have haft 752
kroner.
Fejlene opstod, fordi kommunen
havde brugt de regler, der gælder,
når man beregner den refusion,
som en arbejdsgiver får, når en
ansat er syg. Her tager man ud-
gangspunkt i, hvor mange timer
den enkelte er ansat.
”Men det er ikke de regler, der
gælder, når en ledig er eller bliver
syg. De regler siger i stedet, at
man skal have samme dagpenge,
som man ville være berettiget til
at få udbetalt, hvis man var ledig
dagpengemodtager. Disse bereg-
nes ud fra, hvor meget man har
tjent de sidste tre måneder, inden
man blev ledig,” forklarer Poul Ni-

elsen, der er fuldmægtig i FOAs
A-kasse i Frederikshavn.

Kontakt a-kassen
Han vurderer, at forskellen i 99
procent af tilfældene betyder, at
den ledige skal have en højere
sats.
Derfor opfordrer a-kassen med-
lemmerne til at kontakte a-kas-

sen, hvis de bliver afskediget un-
der sygdom og overgår til at få ud-
betalt sygedagpenge direkte fra
kommunen. Så vil de få hjælp til
at få beregnet den korrekte dag-
pengesats.
Poul Nielsen oplyser i øvrigt, at 
a-kassen og kommunen har ind-
ledt en positiv dialog for at undgå
lignende fejl i fremtiden.

Dagplejere tager uddannelse
Den 25. juni 2010 blev de første pædagogiske 
assistenter uddannet på Skole i Hammer Bakker.

18 studerende fik som de første i Nordjylland eksamensbevis på,
at de nu har gennemført Pædagogisk Assistent Uddannelsen som
voksenelever.
Fra Frederikshavn kommune var det to dagplejere, Joan Rasmussen
fra Ålbæk og Henriette Jensen fra Dybvad, der gennemførte den
pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
Joan og Henriette fortæller, at det har været et rigtigt spændende
og udfordrende forløb, hvor de har fået en stor indsigt i blandt an-
det pædagogik, psykologi, kultur og aktivitetsfag. De glæder sig
meget til at bruge deres uddannelse i det daglige arbejde. 
FOA Frederikshavn ønsker tillykke med uddannelsen.

Joan Rasmussen og
Henriette Jensen var de
to første dagplejere fra
FOA Frederikshavn, som
tog den nye Pædago-
gisk Assistent Uddan-
nelse.
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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

Indkaldelse til 

valgmøde 
i A-Kassens
valgkreds i
Frederikshavn 
Den 6. september 2010 
kl. 16.00

Sted: FOA Frederikshavn,
Constantiavej 35.

Dagsorden for valgmøde er:

1. Valg af dirigent

2. Forslag som ønskes 
behandlet

3. valg af delegerede

4. indstilling af hoved-
bestyrelsesmedlem og
suppleant

Der skal bemærkes - at der
jf. § 24 stk. 1 i A Kassens
vedtægter kun skal vælges 1
delegeret i hver valgkreds,
som ikke må være HB-med-
lemmet.

Jubilæum i
A-kassen
A-kasseleder Solvejg Pe-
dersen kunne den 16. juni
2010 fejre 25 års jubilæ-
um.

Solvejg, der oprindelig var dagple-
jer, blev i 1985 valgt som kasse-
rer i det daværende DKA.
Ved sammenlægningen mellem
DKA og HAF i januar 1994, blev
hun ansat som a-kasseleder. 
Senest er Solvejg, ved oprettelse
af de nye a-kasse lokalafdelinger
pr. 1. april 2009, blevet ansat
som leder af Brønderslev-Frede-
rikshavn-Hjørring lokalafdeling.
Dagen blev markeret med en re-
ception for kollegaer og den nær-
meste familie.

A-kasseleder i FOA Brønderslev-
Frederikshavn-Hjørring lokalafde-
linger har haft 25 års jubilæum.
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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.

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.

Onsdag den 17. november kl. 17.00:
Aftenfest: Her vil vi hygge os med god
mad og musik. Pris 125,00 kr. excl. drik-
kevarer.
Sidste tilmeldling den 10. november.
Betaling ved tilmelding.

Tilmelding til:

Ingrid Hansen tlf. 98 40 16 39/2466 6671
Jytte jensen tlf. 2286 3161

Det
te 

arra
nge
men

t

er 

AFL
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1.000 i cirku   
Igen i år var alle 1000 cir-
kus billetter udsolgt i lø-
bet af fem dage, FOA Fre-
derikshavn synes, det er
dejligt, at medlemmer
med familie har den gode
oplevelse sammen.

En cirkusforestilling der var fejen-
de, fortryllende, fantastisk og gav
os publikum en intens og ægte
cirkusoplevelse.
Cirkus Dannebrog havde i år bun-
det en flot buket af mange for-
skellige artistnumre.
Otte artister i ”Casablanca Troupe”
fra Nordafrika udfører et tempo-
fyldt nummer, hvor der indgår
masser af spring og bygning af le-
vende pyramider.
Seks kameler ved ”Bernhard Kas-
leowskis” fylder manegen i et ori-
entalsk kamelshow, og elefanten 
Rambo laver balancegang og an-
dre elefantnumre.

Rabat - Det er gratis og
simpelt.
Pensionistkortet.dk er et
nyt rabatkort for pensio-
nister. Det er gratis og
udelukkende for pensio-
nister på 65+. 

Pensionistkortet er et 100 %
gratis tilbud til alle folkepensio-
nister i Danmark. Pensionistkor-
tet er personligt.

Rabat til pensio   
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FOA-medlemstur 
til Råbjerg Mile
for medlemmer og deres familier. 
Lørdag 11. september 2010 kl. 10.00-15.00

v/ Naturvejleder Erik Holm Sørensen

Mødested:
Kl 10.00 på 
P-plads vest for
Bunken station. 

Medbring vand,
frugt og mad-
pakke. FOA er
vært ved
kaffe/the og ka-
ge, samt soda-
vand til børne-
ne.

Råbjerg Mile
skal opleves til
fods.

Vi går fra 
P-pladsen mod
Råbjerg Mile.

Vi stopper én
eller to gange

undervejs. Hører om området og fornemmer milen i det fjerne.

Vi kommer til den sydøstlige del af Råbjerg Mile. Her vil delta-
gerne høre om Råbjerg miles dramatiske historie med nye og
uventede pointer.

Vi vil "lege" i sandet... i bare tæer. Sanse.
Der vil her være fokus på, at samværet er familiebetonet.
Moderne børn vil elske denne tur, hvor vi går til Danmarks stør-
ste ørken. Et spændende og meget eksotisk ord for børn. 
Forældre vil blive glade og måske overrasket over, at deres børn
gerne går langt for at opleve noget godt. 

  us med FOA
Wild West Show ”Vealov cow-
boys” behersker gamle cowboys-
færdigheder, hvor lassoen suser
rundt i Dannebrogs manege.
”Gabi Donnert” laver frihedsdres-
sur i samarbejde med sin datter
og seks fuldblodsheste og senere i
forestillingen et potpourri, hvor he-
ste og ponyer arbejder sammen.
Klovne ”The Michels” De klassiske
spanske klovne blev et højdepunkt
med masser af grin.
Tryllekunstneren ”Augusto Goncal-
ves” fra Japan lavede et forrygende
magic show Black ond White, hvor
han tryller med sit store illusions-
nummer, i trekanter.
Det columbianske ægtepar ”Duo
Guerresros” balancerede på line
højt oppe under telttaget.
Et lille udsnit at et meget flot pro-
gram fra Cirkus Dannebrog.

Karen L. Hechmann
Afdelingsnæstformand

Dit Pensionistkort udstedes i dit
navn. Derfor skal både du og din
ægtefælle have jeres eget Pen-
sionistkort for at få adgang til de
samme arrangementer og/eller
tilbud, som f.eks. restaurantbe-
søg eller en klipning hos frisø-
ren.

Hvordan:
Dit Pensionistkort bestiller du
eller en, der hjælper dig, på
www.pensionistkortet.dk 

  nister på nettet



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: 10-12 og 14-16 - Fredag: 10-12

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.

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.
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Ny tillidsvalgt
i Dansk Metal

John Jul Brasholt
ny sikkerhedsre-
præsentant hos
Orskov Yard
A/S:

Mathias Skov,
ny formand for
Metal Ungdom
Frederikshavn.
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METAL FREDERIKSHAVN
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Advokathjælp hos Metal
For at yde vore medlemmer en endnu bedre servi-
ce, 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

MEDLEMSMØDE
Dansk Metal Frederikshavn
Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 18.00
Metalhuset, Håndværkervej 2

Der serveres en lun ret fra kl. 18.10

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde
dig senest den 22. oktober 2010 - på telefon 9622 2324.

Jørn Larsen
Formand

HAR DU 
HUSKET

Fiske-
konkurrence 
i Metal
Lørdag 28. august 2010
Kl. 9.00 til 14.30
Skagensvej 164, Frederikshavn

Du betaler ved tilmeldingen 
i afdelingen, som er senest man-
dag den 23. august kl. 12.00.
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Højt humør og god stemning... ...og så en tur op ad åen.

Nye goder fra Indu  
Fratrædelses-
godtgørelse
Træder i kraft 
1. maj 2010.

Fratrædelsesgodtgørelsen betyder,
at afskedigede kan bevare 85 pro-
cent af deres tidligere løn i op til
tre måneder.
Godtgørelsen er forskellen på dag-
pengene og lønnen fratrukket 15
procent.
Efter 6 års ansættelse får man 2
måneders fratrædelsesgodtgørel-
se.
Efter 8 års ansættelse får man 3
måneders fratrædelsesgodtgørel-
se.

Beregningsgrundlaget er det sam-
me som i forbindelse med løn un-
der sygdom, hvor bl.a. faste tillæg
indgår i beregningen - dog minus
pensionsbidrag.

Udover kravet om anciennitet kræ-
ver det også, at man

� er uden skyld i opsigelsen

� ikke har fået anden ansættelse

� ikke overgår til pension

� får dagpenge

� ikke på anden måde har krav
på en fratrædelsesgodtgørelse,
forlænget opsigelsesvarsel el-
ler lignende vilkår.

Det er værd at bemærke, at ret-
ten til fratrædelsesgodtgørelse
kræver, at man er berettiget til
dagpenge. Det er altså endnu et
argument for medlemsskab af a-
kassen.

Hvis den gennemsnitlige ugentlige
arbejdstid er en anden end 37 ti-
mer, f.eks. ved deltid eller skifte-
hold, ændres forholdstallet tilsva-
rende.

Bestemmelsen finder anvendelse
for dem, der opsiges fra 1. maj
2010.
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Sommerfest i 
Metal Frederikshavn 
samlede 125

   ustriforliget 2010

Onsdag den 9. juni 2010
bød Metal Frederikshavn
velkommen til sommerfe-
sten for afdelingens senio-
rer på Knivholt. 

Der var fremmødt 125 medlem-
mer fra Dansk Metal i Frederiks-
havn. Alle mødte op med godt
sommerhumør og stemningen var
god.
Alle nød den veltilberedte buffét.
Efter middagen var der tid til en
lille svingom til den gode musik og

alle de kendte schlagere.
Efter en fornøjelig aften, var der
mulighed for at blive transporteret
hjem i bus, som kørte i pendulfart
mellem Knivholt og bustermina-
len, så alle medlemmer kom godt
og sikkert hjem efter en glad aften
i deres fagforening.

Feriefridage
uden for 
opsigelses-
perioden
Arbejdsgiveren kan ikke læng-
ere placere feriefridage i opsi-
gelsesperioden, når det er ar-
bejdsgiveren, der opsiger
medarbejderen.

Pension
Fra 1. marts 2011 er det nok at
have været ansat i to måneder,
før man bliver omfattet af indbe-
talingen til Industriens Pension .
Tidligere var kravet ni måneders
anciennitet.
Forbedringen skal gøre det mindre
attraktivt for arbejdsgiverne at an-
sætte folk i kort tid. Det er der-
med et ekstra værn mod løndum-
ping fra billig arbejdskraft, hvilket i
forvejen er godt sikret med vikar-
bestemmelserne i overenskom-
sten.
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne Angrebet p  

Enhver kan få øje på Dan-
marks økonomiske kvaler.
Den offentlige ”sparegris”
er på få år blevet tappet
for 175 mia. kr. Det sva-
rer til ti gange efterløn-
nen. Vi har tabt 150.000
arbejdspladser, ledigheden
er steget med 70.000, og
stigningen af langtidsledi-
ge er bekymrende. 

Med ufinansierede skattelettelser
og en svag krisepolitik har regerin-
gen med overlæg og omhu sat
Danmark i stå, og nu skal regnin-
gen betales. Nu faldt masken, for
man kan ikke på samme tidspunkt
love mere velfærd og samtidig gi-
ve ufinansierede skattelettelser på
mere end 230 mia. kr. i løbet af
regeringens alt for lange levetid.
Nu skal regningen betales, men
desværre ikke af dem, som har
soldet pengene op. 

Klart løftebrud
Derfor det klare løftebrud: Rege-
ringens magtfulde finansminister,
Claus Hjort Frederiksen, formule-
rede det sådan, at man hverken
ville skære i satserne eller i dag-
pengeperiodens længde. Det løfte
var heller intet værd. VK-regerin-
gen og Dansk Folkeparti har ved-
taget en såkaldt genopretningsaf-

tale. Den borgerlige VKO-blok fri-
holder med omhu de rigeste dan-
skere for at bidrage til genopret-
ningen af den danske økonomi.
Det er ellers dem, der har ført an
på vejen mod luksusfælden. I ste-
det skal de ledige, børnefamilier-
ne, udsatte danskere og uddannel-
ses- og forskningsområdet til lom-
merne.

Mere ulighed i samfundet
Genopretningsplanen vil øge ulig-
heden i det danske samfund, og
er et direkte angreb på mange tu-
sinde ledige danskere, den danske
arbejdsmarkedsmodel og fagbe-
vægelsen. Dagpengesystemet bli-
ver undergravet, når de ledige nu
kun skal kunne få dagpenge i to
år, og når det bliver sværere at få
dagpengeret igen. Når man for-
dobler genoptjeningskravet, vil de
ramte blive lønmodtagere med
skiftende og løsere tilknytning til
arbejdsmarkedet. Det gælder løn-
modtagere på bygge- og anlægs-
området, visse lønmodtagergrup-
per i industrien, sæsonarbejdere,
projektansatte, kunstnere, under-
visere uden fast job m.fl.

Presses ud i løntrykkeri
De borgerlige partier påstår, at
forringelserne på dagpengeområ-
det vil øge beskæftigelsen med
13.000 personer. Dette kan kun
opnås, hvis der kommer mange

flere job med lavere løn. De bor-
gerlige partiers formål med dag-
pengeangrebet som helhed er der-
for ikke blot at spare penge på at
smide arbejdsløse ud af a-kasser-
ne, men også at forsøge at presse
arbejdsløse ud i omfattende løn-
trykkeri i jagten på arbejde. Det
sker samtidig med, at man laver
massive besparelser på uddannel-
sesindsatsen, der netop kunne
fastholde forsikrede i at falde ud
af dagpengesystemet. 

Mister forsørgelsesgrundlag
Dermed arbejder VK-regeringen og
Dansk Folkeparti åbent for et ar-
bejdsmarked med flere dårlige og
lavtlønnede job. Nye og ordentlige
job skabes gennem investeringer –
ikke gennem løntrykkeri, besparel-
ser og forringelser. Konsekvensen
af angrebet på dagpengeordningen
er derfor ikke, at de ledige vil
komme i job. Til gengæld vil man-
ge af de ledige, der mister dag-
pengene, miste deres forsørgel-
sesgrundlag fuldstændig. De vil
ikke have ret til kontanthjælp på
grund af mindre formue, ægtefæl-
les beskedne indkomst eller ejer-
skab af bolig eller bil. 

Bliver skubbet 
på kontanthjælp
Dagpengeforslagene vil ikke give
den forventede økonomiske ge-
vinst og den forventede beskæfti-
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 på dagpengene
gelseseffekt, men forslagene vil
skubbe langt flere arbejdsløse ud
af dagpengesystemet og over på
kontanthjælp eller ingen indtægt. 

Dem med usikre job 
får færre dagpenge
Den sidste del af regeringens tre-
trinsprogram mod dagpengesyste-
met – firedoblingen af den perio-
de, hvorpå dagpengene beregnes –
vil føre til, at en række lønmodta-
gere vil få en lavere dagpenge-
sats, end de vil få med de gæl-
dende regler. Igen er det særlig
lønmodtagere med kortere og sva-
gere tilknytning til arbejdsmarke-
det, der må holde for. Regerin-
gens og Dansk Folkepartis nye an-
greb på dagpengesystemet ligger i
forlængelse af de forringelser af
supplerende dagpenge, der skete i
2008. Her var det adskillige tu-
sinde lønmodtagere med atypiske,
men ikke ualmindelige, arbejdsfor-
hold, der blev ramt, f.eks. ufag-
lærte sæsonarbejdere, de kvindeli-
ge ansatte i fiskeindustrien, del-
tidsbrandmænd og massevis af
kulturarbejdere.

Regeringen bærer ansvaret
Det er lovsjusk af værste skuffe,
og regeringen bærer det fulde an-
svar for, at folk, der gerne vil ind-
meldes i en arbejdsløshedskasse,
ikke kan få at vide, hvilke rettighe-
der, de har, når regeringens mas-

sakre på dagpengesystemet er
slut.

De supplerende dagpenge
I 2008 gennemførte de samme
partier et indgreb i de supplerende
dagpenge, således at flere tusinde
hårdt arbejdende lønmodtagere fra
yderområderne repræsenteret med
kvinderne, de ufaglærte sæsonar-
bejdere, de kvindelige ansatte i fi-
skeindustrien samt ikke mindst

deltidsbrandmændene blev ramt.
Nu vil flertallet så også fratage
dem dagpengene. Vi forventer, at
vælgerne nu vil give oppositionen
mandat til at rulle disse besparel-
ser tilbage, således at de penge,
der er sparet, skal tilbageføres til
området, og så vil vi bede arbejds-
markedets parter blive enige om
en intelligent modernisering af
dagpengesystemet.

Fagbevægelsen har sagt nej til pakken, senest ved en stor LO-demonstration i Kø-
benhavn 8. juni, hvor Morten Christensen, tillidsrepræsentant for Metal’erne på
MAN Diesel i Frederikshavn var hovedtaler.
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Bestyrelsen 
i Metal 
Ungdom
Formand:

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

Næstformand:

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

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

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

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

METAL FREDERIKSHAVN

Man Netværk Alpha
Man Netværk Alpha er et netværk for nuværende og
tidligere medarbejdere. Foreningens formål er at skabe
et netværk til bevarelse af sammenholdet og kontakten
mellem tidligere og nuværende medarbejdere på MAN
Diesel i Frederikshavn ved at have et ugentligt møde og
lave forskellige arrangementer.

Medlemsskab
Ønsker du at blive medlem af foreningen er kontingentet 100 kr. pr. år.

Du kan møde op på et torsdagsmøde med nødvendige oplysninger, med-
bringende 100 kr. og få dig meldt ind.

Eller du kan sende en mail til Henning Weber Karlsen
karlsen@mail.tdcadsl.dk
Mailen skal sendes med - navn, adressse, tlf.nr. og fødselsdato. Indbetal
kontingent til konti 8090 1120537 (venligst påfør oplysning om din
fødselsdag)
Herefter vil du efter kort tid modtage dit medlemsnummer på mail.

Kontaktpersonen er:

Henning Weber Karlsen
Tlf. 9842 8062
E-mail: Karlsen@mail.tdcadsl.dk

Foreningens hjemmeside:
www.man-netvaerk-alpha.com

Smut ind på Alphas netværksside www.man-netvaerk-alpha.com
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Understøttelse, hvis du bli-
ver ledig. 
Husk: Henvendelse 1. ledige dag i
afdelingen eller på jobcentret. 

Medbring: Lønsedler med sam-
menlagt 1924 normaltimer, din
fyreseddel og skatteoplysninger. 
En nyudlrert svend, der ikke får ar-
bejde efter udlæredatoen, kan af
forbundets midler få udbetalt
»Forbundsdagpenge« i indtil 1 må-
ned efter udlærsdatoen med dimi-
tentsatsen som udgør 3085 kr. pr.
uge, hvilket svarer til kr. 617 kr.
pr. dag. 

Betingelsen for 
forbundsdagpenge: 
Lærlinge der er medlem 1 år forud
for udlæredatoen får ret til 1 uges
Forbundsdagpenge. Lærlinge der
er medlem 2 år forud for udlære-
datoen får ret til 2 ugers For-
bundsdagpenge. Lærlinge der er
medlem 3 år forud og derover el-
ler hele uddannelsesperiodens
længde f.eks. 18 mdr. får ret til 4
ugers Forbundsdagpenge. 
Medlemsskabet regnes ud fra
endt prøvetid. 

Dagpenge under sygdom 
Pr. uge 3760,00 kr. 
Pr. dagv/5 dage 752,00 kr. 

Dagpenge under ferie 
Hvis du, i optjeningsaret 1/1
2009- 31/12 2009, på grund af
ledighed, sygdom, kursus, eIler or-
lov ikke har optjent 25 dages ferie
ved en arbejdsgiver, kan du, hvis
du opfylder bestemmelserne her-
for, har dagpengeret og er til di-
dighed og som hovedregel afholdt
egen optjent ferie, få udbetalt
dagpenge under ferie beregnet ud
fra de ydelser, du har modtaget fra
A-kassen eller sygedagpengekon-

tor. Har du brug for dagpenge un-
der ferien, så henvend dig i A-kas-
sen ca. 1 måned før du skal holde
ferie og udfyld de nødvendige for-
mularer. 

Fritvalgskontoen 
Pr. 1. maj 2009 skal arbejdsgive-
ren indbetale 5% til dækning af
fritvalgskonto og SH-betaling. 

Tilskadekomst 
på arbejdspladsen 
Ved tilskadekomst under arbejde
for firmaet, betales medarbejder-
ne i indtil 5 uger med samme
løn, som du kunne have oppebå-
ret, såfremt du ikke var kommet
til skade. 
Efter 5 ugers fravrer yder ar-
bejdsgiveren i yderligere 4 uger
fuld Iøn eksklusive genetillæg. 
NB. Ovennrevnte kan variere af-
hængig af, hvilket overenskom-
stområde du arbejder under. Kon-
takt afdelingen, hvis du er i tvivl!

Betaling på barns 
første sygedag 
Der gives frihed til pasning af syge
børn/barn under 14 år på barnets
første sygedag. 
Frihed gives også til ansatte under
uddannelse. Betalingen for denne
ydes med sygedagpengebetaling,
dog højest med mindstebetalingen
for denne dag under forudsætning
af, at den af virksomheden kræve-
de dokumentation foreligger. 

Pr. 1. juli 2004 gives der endvide-
re til ansatte og unge under ud-
dannelse, når det er nødvendigt,
medarbejderen indlægges på hos-
pital sammen med barnet frihed.
Reglen vedrører børn under 14 år. 
Retten til frihed med Iøn følger
det enkelte barn, hvorfor der mak-
simalt kan gives indehavere af for-

ældremyndigheden, der er omfat-
tet af overenskomster, hvori DI er
part, 5 dages frihed med Iøn in-
denfor en 12 månederes periode.
Friheden fordeles mellem indeha-
vere af forreldremyndigheden efter
deres skøn. Der ydes fuld Iøn jf. §
28, stk. 1. 

Arbejdsmarkedspension 
Pr. 1. juli 2009 er det samlede
bidrag til Industripension i alt
12,0 %. Af den A-skattepligtige
lønindkomst skal arbejdsgiveren
betale 8,0 % og lønmodtageren
4,0 %. 

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

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

Betaling for svejsepas og 
efterfølgende certifikater
Såfremt du har gået uafbrudt ledig
i 2 mdr. og er i dagpengeperioden,
kan du efter ansøgning få refunde-
ret op til 400,00 kr. pr. kalenderår
ved aflæggelse af svejsepas/certi-
fikat af afdelingen.

Kørselsgodtgørelse 
Kørselsgodtgørelse for benyttelse
af eget motorkøretøj:
Kørsel i bil indtil:
20.000 km pr. km 3,56 kr.
Kørsel i bil derudover:
20.000 km pr. km 1,90 kr.
Kørsel på motorcykel:
Satsen som for bil.
NB: 20.000 km-grænsen gælder
for den enkelte arbejdsgiver.

Aktuelle Metal-oplysninger 



3F Frederikshavn

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

Socialrådgiverens træffetid  på
kontorerne: 

Skagen:
Torsdage 13-16

TAST 
DAGPENGE & 

på mit 3F

DAGPENGE UNDER AKTIVERING

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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HUSK!
Læsø-
kontoret
er  

lukket
om 

fredagen

Se mere side 19



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . August 2010 19

3F FREDERIKSHAVN

Medlemmerne skal benyt-
te sig af muligheden for at
indsende dagpengekort og
kort til dagpenge under
aktivering over Internettet
på 3f.dk, med mindre man
har lavet en anden aftale
med A-kassen.

Afdelingen anbefaler man bruger
den fælles pinkode – har man ikke
en sådan, kan de bestilles der,
hvor man skal logge sig på Mit 3F.
Men har man Digital
signatur/nem-ID eller Net-Id (net-
bank) kan disse bruges i stedet.

Næste gang Søndag 22/8 2010
for ugerne 29-30-31-32 og 33
2010.

Husk – det er ikke for sent man-
dag – så vil pengene være til dis-
position på nemkonto senest fre-
dag.

Har du brug for hjælp, 
holder vi kurser
Har du brug for hjælp i denne for-
bindelse – der afholdes minikur-
sus/præsentation af, hvordan man
afleverer ydelseskort over Inter-
nettet på  Mit 3F hhv.  tirsdag
10/8  og onsdag 11/8 i Frederiks-
havn og torsdag 12/8 i Skagen –
alle dage kl. 10.00 – kontakt af-
delingen og tilmeld dig hvis du øn-
sker at deltage.

HUSK – der trækkes lod om 3
gange 2 flasker god rødvin mel-
lem alle der afleverer ydelseskort
på Mit 3F i august og september.

Danni Munk Andersen,
31 år, er ny faglig sekre-
tær i 3F Frederikshavn.
Danni var også tillidsre-
præsentant for 3F-ansatte
på Martin Professional i
Frederikshavn indtil 3. au-
gust, hvor hvervet blev ud-
skiftet med posten som
faglig sekretær.

Samtidig er Danni formand for So-
cialdemokraterne i Frederikshavn.
De ny arbejdsområder i 3F Frede-
rikshavn, omfatter for Dannis ved-
kommende bygge- og anlæg,
transportområdet samt det grønne
område.
Danni har G1 og G2 indenfor in-
dustrien og imødeser en længere

kursusrække indenfor de andre
områder. Danni er oprindeligt ud-
dannet kontorassistent på Dafolo i
Frederikshavn og har været aktiv
hos Socialdemokraterne i flere år.
Privat bor Danni sammen med Ti-
ne, har tre børn og en bonusdat-
ter.

Danni Munk Andersen 
er ny faglig sekretær hos 
3F Frederikshavn 
fra 3. august.

Tast selv dagpenge på www.3f.dk

Danni fra Martin til 3F

A-kasseleder Jørn Helledie opfordrer dig
til at taste selv og spare tid.
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Sys Spotteck er underviser
ved VUC Nordjylland, Fre-
derikshavn. Sys har i man-
ge år beskæftiget sig med
undervisning af læse-sta-
ve-svage og ordblinde.

-Ordblindhed er et stort problem i
Danmark. 1,2 mio. danskere er
læse-stave-svage. Ud af dem er
ca. 400.000 ordblinde og ud af
dem igen er der nogle, som er
analfabeter, og her taler vi altså
om mennesker, der har gået i sko-
le i 10 år, forklarer Sys Spotteck.
-Jeg synes, det er utroligt, at unge
kan gå i skole i 10 år, forlade sko-
len og så være ananfabeter eller
ordblinde. De får åbenbart ikke
den hjælp, de skal have.

Ordblinde bagerst i køen
Det har de konsekvenser, at f.eks.
ordblinde ofte ikke kan tage en
uddannelse, fordi de ikke er i
stand til at tilegne sig viden. Der
er meget, der skal læses under en
uddannelse; vejledninger, skriftlige
spørgsmål eller instruktioner, som
de ikke kan tyde. Altså bliver de
tabt og sat bagerst i vognen. De
får de dårligste job til den laveste
betaling. Samfundsmaskineriet
kører hurtigt, og der er ikke tid til
at give svage personer ekstra op-
mærksomhed.

VUC tilbyder hjælp
I VUC Nordjylland kan vi tilbyde
unge og ældre alle former for kur-
ser for at afhjælpe problemet. Det
gør vi på flere måder. Vi kommer
ud på virksomhederne og informe-

rer og holder kurser dér, hvis det
ønskes. Eller der bliver oprettet
hold i fagforeningerne, som vi har
et tæt samarbejde med, blandt
andre også med 3F Frederikshavn,
hvor fagforeningen har ydet en
stor indsats for at opkvalificere si-
ne medlemmer.

En lille test hjælper
Ofte bliver en ordblind henvist til
mig i VUC. Jeg tager en samtale
med vedkommende over en kop
kaffe. Vi laver en lille test på ved-
kommende for at finde ud af ni-
veauet. Testen er let i starten og
får efterhånden lidt sværere om-
fang. Det er for at finde ud af ved-
kommenes ordforråd og stavefær-
digheder, og om man er i stand til
at knytte lyd på.

SMSer er svære
En test kan for eksempel vise, at
den testede end ikke er i stand til
at læse undertekster på tv eller en
køreplan eller en kort instruktion
på en stander, f.eks. en vejledning
på en parkeringsstander, eller det
folk bruger milliarder af gange
hvert år; SMSer. Det er virkelig et
problem for en ordblind, som har
besvær med både at skrive en
SMS eller læse den. Nogle lader
være, fordi de godt ved, at de er
ordblinde og nogle måske vil grine
ad beskeden. De bliver altså
hæmmet i at kommunikere med
andre på det, vi andre betragter
som normal vis. 
Nogle gange oplever vi personer
med koncentrationsbesvær og det
at kunne kombinere ting, f.eks. at
læse en række tal, sige dem og

efterfølgende sige dem bagfra.
Det har noget med koncentration
at gøre. Alt dette viser testen. Der
er lavet beregninger på, hvor lang
tid man er om at læse en normal
tekst. De ordblinde eller læsesva-
ge bruger dobbelt så lang tid eller
mere, eller kan slet ikke forstå
teksten. Grammatik og tegnsæt-
ning er næsten fuldstændig
ukendte begreber for den ordblin-
de.

Undervisningsplan
Når vi har udført testen, laver vi
en konklusion og en undervis-
ningsplan. Vi kan hjælpe med at
søge forskellige hjælpemidler for
ordblinde. 
Der er mange forskellige hjælpe-
midler; computere og mobiler, der
kan hjælpe den ordblinde. F.eks.
billedbeskrivelser af ting, eller op-
læsningsprogrammer.
Der er næsten uanede mulighe-
der. Nogle af hjælpemidlerne
hjælper ikke folk til at stave, men
til at fungere i et job.
Vi samarbejder med teknologicen-
tret i Aalborg, hvor man lærer at
bruge de forskellige hjælpemidler.

Et nyt menneske
Ordblindhed kommer man aldrig
af med, men det kan afhjælpes,
siger Sys Spotteck. På VUC kan vi
give folk nogle gode værktøjer, så
de er i stand til at fungere. 
De personer, der starter på en ord-
blindeundervisning ændrer sig
fuldstændig under forløbet. Det er
faktisk to vidt forskellige menne-
sker. Når man har gennemgået en
undervisningsplan har man lige

Ordblinde kan blive he   
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pludselig fået en masse selvtillid.
Man har fået lyst til at prøve no-
get nyt, springe ud i uventede si-
tuationer i stedet for at være fast-
låst i rollen som ordblind. Man er
nu i stand til at tilegne sig ny vi-
den og bruge den aktivt.
Man har lige pludselig fået en ny
tilværelse.
Jeg har oplevet kursister, der lige
pludselig glædede sig til at kom-
me på arbejde, for nu skulle kolle-
gerne ikke mere vise et billede af
det, de skulle hente, men bare sig
ordet eller skrive det.
Sys husker tre år på Flådestation
Frederikshavn, hvor chefen Axel
Fiedler kunne se værdien i, at
medarbejderne fik mere uddannel-
se. Det indebar også ordblindeun-
dervisning for, at de kunne komme
videre med det egentlige, nemlig
en opkvalificering. En stor, stor
succes, siger Sys Spotteck.

Økonomi
80 lektioners ordblindeundervis-
ning er gratis for kursisten. Det er
den indledende test også.  Mate-
rialet er gratis, hjælpemidlerne er
også gratis. Der er mulighed for at
søge om dækning af udgifterne.
Vi er altid parate til at komme i en
virksomhed eller en fagforening,
ja, alle steder for at fortælle om
de muligheder, vi kan tilbyde.

Ordblinde kan henvende sig
direkte til VUC for at få hjælp. 
Kærvej 3, Frederikshavn, telefon
9842 8788.

Sys Spotteck har gjort 
undervisning til en livsopgave.

   elt andre mennesker
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3F Frederikshavn 
- nu med tårn
Det var en glad og tilfreds bestyrelse, der kunne byde
medlemmerne velkomne til åbent hus i afdelingens 
nyrenoverede hus i Skippergade, hvor et stort trappetårn
sparer plads inde i huset. 

Det skete 18. juni, hvor afdelingen bød medlemmerne på et kig i det
nye afdelingshus med mulighed for et par sandwich og tår at drikke.
Mange var mødt frem for at kigge huset efter i sømmene. Og der er vir-
kelig sket meget. Huset virker mere åbent og venligt at komme ind i, og
det var også det, der var bestyrelsens hensigt. Så medlemmerne kan få
en god oplevelse, når de kommer i fagforeningen. Lokalerne er gjort stør-
re, og er nyrenoverede, ligesom der er sørget for en luftig og indbydende
forhal, hvor medlemmerne kan blive vist videre til de forskellige kontorer
i bygningen.

Tårntrappen er næsten en skulptur
i sig selv, men den tjener et rent
praktisk formål, nemlig at medlem-
merne skal have led adgang til
fagforeningen.

Afdelingen havde sørget for mad
til de medlemmer, der havde be-
nyttet lejligheden til at se 3F Fre-
derikshavn i nye klæder.
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Efter et års tid med rod og intermistiske trapper, er 3F Frederikshavn nu færdig
med ombygningen af huset, der består af et stort tårn med trapper. Det har givet
endnu mere plads indenhus.

Ombygningen er ikke
bare et tårn. Det er
også en udvidelse af
lokalerne inde i hu-
set med mange for-
nuftige hjørne, som
afdelingsformand
Morten Dahlberg her
har taget i anvendel-
se sammen med Leo
Svendsen.

Der er også stor-
skærm ved indgan-
gen, så medlemmer-
ne kan se, hvilken
medarbejder, de skal
besøge.

Trappen kan også bruges til møder, hvis det skal være. Den er stor nok.
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Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efterløns- og pensionistmedlemmer
til de kommende aktiviteter.

Fredag
27. august 2010 kl. 7.00:

Sommertræf på Mors.

Torsdag, den 9. september 2010:
Besøg på Hospice Vendsyssel. Vi mødes på p-pladsen i Arenfeldsgade. 1. hold møder kl. 14.00, 2.
hold kl. 15.00. 
Hospice er vært ved kaffe og brød til en pris af 20 kr.

Torsdag, den 14. oktober 2010 kl. 14.00:
En eftermiddag med Hjerteforeningen. Gitte Høj Rasmussen og Mette Haugbølle fortæller om Hjer-
teforeningen og om dit hjerte i den 3. alder.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og til at få målt dit blodtryk.

Torsdag, den 18.november 2010 kl. 14.00:
” Syng-sammen” eftermiddag med musikledsagelse.

Torsdag, den 9. december 2010 kl. 12.00:
Traditionen tro holder vi julefrokost. Vi bestiller julemad – du medbringer drikkevarer, service og be-
stik samt en gave til ca. 25 kr. til pakkespillet. Pris 150 kr.
Tilmelding senest lørdag 4. december 2010 til Grethe, tlf. 98 42 95 94 eller Birgit, tlf. 98 42 95 25

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

Efterløns- og 
pensionistklubben 
3F Frederikshavn
Program for 2. halvår 2010
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På fisketur med 3F Frederikshavn
Den årlige fisketur finder i år sted

Søndag, den 5. september 2010 fra kl. 10.00-14.00
I Bindslev Fiskepark, Trybakkevej 4 i Bindslev

Der uddeles præmier for den største og mindste ørred fanget med stang.

Prisen pr. stang er 40 kr.

Der er ingen fællestransport.

Sidste tilmelding er torsdag, den 2. september og skal ske til afdelingen 
på tlf. 70 300 846.

OBS! OBS! OBS!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved Aktivitetsudvalgets juletur lørdag, den 27. november. Mere
herom i næste udgave af Faget.  
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Det betyder »Aftale om genopretning
af dansk økonom« for dig som ledig
Regeringspartierne har sammen med Dansk Folkeparti indgået en »aftale om genop-
retning af dansk økonomi« med følgende konsekvenser:

Hvor længe skal du kun have 
samtaler i A-kassen?
Vi har aftalt med jobcentret, at A-kassen har samtalerne med dig 
i den 1. ledighedsperiode. 

Dagpengeperioden ændres fra
4 år til 2 år

Alle som bliver ledig for første
gang den 5. juli 2010 eller se-
nere har ret til dagpenge i 2 år
inden for 3 år (ret til at modta-
ge dagpenge, dagpenge under
aktivering, feriedagpenge m.v. i
104 uger inden for en periode
på højest 3 år).

Hvis du er mellem 30 og 59 år,
skal du derfor have dine to før-
ste jobsamtaler i a-kassen. 
Det vil sige, at du skal til sam-
tale inden 3 måneders ledighed
og inden 6 måneders ledighed.

Hvis du er 60 år eller derover,
skal du kun have din første job-
samtale i A-kassen. 
Det vil sige, inden du har været
ledig i 3 måneder.

Hvis du derefter stadig er ledig,
skal du have jobsamtaler i job-
centret og rådighedssamtaler i
A-kassen.

Alle som modtager dagpenge
(d.v.s. allerede er indplaceret i
dagpengesystemet) før 5. juli
2010 og som ifølge de nuvæ-
rende regler ville have ret til
mere end 104 uger pr. 5. juli
2010, vil fremover højest have
ret til 2 år  (ret til at modtage
dagpenge, dagpenge under akti-
vering, feriedagpenge m.v. i
104 uger inden for en periode
på højest 6 år).

Generhvervelse af dagpenge-
retten fordobles
Beskæftigelseskravet stiger  fra
fuldtids/Deltidsforsikrede
962/629 timer til 1924/1258
timer. Forventeligt med virkning
fra  02.07.2012.
Det betyder, at medlemmer,
som har opbrugt deres dagpen-
geperiode inden 2. juli 2012
kan generhverve dagpengeret-
ten ved mindst 962/629 ti-
mers arbejde. Hvis man har op-
brugt sin dagpengeret d. 2 juli
2012 eller senere, vil man
skulle dokumentere
1924/1258 timers arbejde for 
at opnå ret til nye 2 års dag-
pengeret.

Det var det, 

vi demonstrerede imod 

8. juni i København

Mellem 30 og 59 år

Er du i tvivl? - Kontakt din A-kasse i Metal, FOA eller 3F

60 år eller derover Stadig ledig?
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

     

Hvad betyder

partnerskabsaftalen
mellem jobcentret og 

A-kasserne

for medlemmer i FOA, Metal og 3F

Du skal kun have samtaler med din a-kasse                                  
Din fagligt funderede a-kasse og LO lavet har lavet aftale med det lokale jobcenter. 

Vi har aftalt, at alle medlemmer, der bor i kommunen i den første tid, de er ledige kun skal have

kontakt til deres A-kasse. 

For andre ledige er det fortsat sådan, at de både skal til samtaler i jobcentret og i deres a-kasse. 

Nogle gange ligger samtalerne med få dages mellemrum, og det kan virke irriterende at skulle for-

tælle den samme historie to gange lige efter hinanden. 

Hvor tit skal du til jobsamtale i a-kassen?
Selvom A-kassen skal holde de jobsamtaler med dig, som du ellers skulle have i jobcentret, skal du

ikke til flere samtaler i A-kassen end ellers. 

Vi kombinerer nemlig den rådighedssamtale, du efter 3 måneder skal have i A-kassen, med den job-

samtale, du efter 3 måneder skulle have været til i jobcentret.

1 jobsamtale + 1 rådighedssamtale = 1 job- og rådighedssamtale!
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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

Husk – send din mailadre                           

Psykiatrien 
i Nordjylland
Temadag lørdag 11.9.2010

Oplæg om psykiatrien her og nu og om 
psykiatrien i fremtiden

Psykiatridirektør 

Per Lund Sørensen

Chefpsykolog 

Bjørn Danielsen

Sæt � i kalenderen ved 11. september.

Se nærmere på regionens hjemmeside:
http://s-dialog.dk/default.aspx?site=nordjylland 
under kurser.

Vagtskifte i 
Torsdag 3. juni 2010 blev
dagen, hvor Edith Bundga-
ard, efter mange år som
primær ansvarlig for ban-
kospillene i Hobrogade,
for Socialdemokraternes
Kulturelle Klub, valgte at
takke af. 

En beslutning vi i partiforeningen
og den Kulturelle Klub modtog
med vemod, men også med god
forståelse. Edith har gennem rigtig
mange år udført et godt og gen-
nemført stykke frivilligt arbejde for
Socialdemokraterne i Bingohallen i
Frederikshavn. En indsats, der i
den grad har haft stor betydning
for både vores organisation og vo-
res parti udadtil. 
Da bestyrelsen blev bekendt med
Ediths beslutning, var gode råd dy-
re, for hvem kunne tænkes at ville
overtage dette store frivillige og
helt ulønnede arbejde?

To til at erstatte Edith
I den forbindelse er bestyrelsen
derfor meget glade for, at vi har
fundet to gode afløsere i Gitte
Frandsen og Kaj Brodersen. Gitte
og Kaj har gennem lang tid haft
deres gang i Bingohallen, og Kaj
har været en del af teamet af 
frivillige for Socialdemokraterne.
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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

Medlemsmøde
Budgetmøde 
v/gruppeformand Erik Sørensen

1. september 2010 kl. 19.00
Metalhuset, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn

De politiske forhandlinger vedrørende budget 2011 står snart for
døren. 

I den forbindelse vil Socialdemokraterne Frederikshavn gerne invite-
re alle medlemmer til debatmøde vedrørende dette.

Kom og deltag i debatten og hør hvilke tanker byrådsgruppen har.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

    esse til Palle Thomsen  PATH@frederikshavn.dk - Det sparer os for porto               

  Bingohallen
Bestyrelsen er overbevist om, at vi
har fundet de helt rette personer
til, at løfte den tunge ”arv” efter
Edith, og er i den forbindelse tak-
nemmelige for, at Gitte og Kaj har
valgt at tage udfordringen op. 

Erik ny formand
Nyvalgt formand for Socialdemo-
kraternes Kulturelle Klub er Grup-
peformand, Erik Sørensen, der her
har overtaget Ediths plads. Derfor
også en stor tak til Erik Sørensen
fordi han vil løfte opgaven. Edith
fortsætter i den Kulturelle Klubs
bestyrelse som menigt medlem.
På Ediths sidste aften i Bingohal-
len som primær ansvarlig, blev
hun takket varmt for indsatsen af
Partiformand, Danni Munk Ander-
sen. Herefter overraktes Edith
langstilkede røde roser samt en lil-
le erkendtlighed i form af et Fre-
derik gavekort.
Vi håber, at Edith nu må nyde sit
helt velfortjente otium, og ved og-
så, at det vil give tid og plads til
flere besøg hos datteren i Norge.
Herudover ser vi også frem til at
se Edith som spillende gæst i Bin-
gohallen. 
Kære Edith – Af hjertet TAK for
din store indsats for Socialdemo-
kraterne i Frederikshavn - Du gjor-
de en stor forskel.

Danni Munk Andersen, formand

Edith fik overrakt ro-
ser og gave af tidlige-
re borgmester Erik
Sørensen.
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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

LO 

Frederiksh
avns 

medlemm
er

af 
Lokal 

Beskæftig
elses 

Råd (LBR
) 

Frederiksh
avn

René Johansen 
Medlem af FOA

Jørgen Helledie
Medlem af 3F

Søren Larsen
Medlem af 
Dansk Metal Frederikshavn

Cai Møller
LO Frederikshavn

Suppleanter:

Claus Henrik 
Nedermark
Medlem af HK

Anne Marie 
Frederiksen
Medlem af SL

Jens Kristian 
Andersen
Medlem af 
Dansk El-forbund 
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Beskæftigelsesministeren
har som tidligere nu meldt
regeringens mål ud for
kommunernes indsats på
det arbejdsmarkedspoliti-
ske område i det kommen-
de år. 

Processen lokalt er i år, at Jobcen-
tret udarbejder et oplæg til Be-
skæftigelsesplan 2011, som Lo-
kal Beskæftigelses Råd (LBR) be-
handler og videresender med an-
befalinger til Arbejdsmarkedsud-
valget, som behandler planen og
endelig videresender dét, som nu
er blevet til et politisk beslutnings-
grundlag til byrådet, som endelig
beslutter Frederikshavn Kommu-
nes Beskæftigelsesplan 2011.

LBR har på møde først i august
måned behandlet udkastet til Be-
skæftigelsesplan 2011. For at op-
nå beskæftigelsesministerens mål
er der mange og svære ”udfordrin-
ger”, som der skal findes løsninger
på herunder eksempelvis;

• antallet af nyledige skal be-
grænses, og de ledige skal
hurtigt i arbejde

• den demografiske udvikling er
den væsentligste langsigtede
udfordring for beskæftigelses-
indsatsen og kræver initiativer i
f.t. udvidelse af arbejdsstyrken 

• den ledige arbejdskraft skal
gøres klar til fremtidens ar-
bejdsmarked 

• alle ledige fastholder en til-
knytning til arbejdsmarkedet

• antallet i arbejdskraftreserven
skal begrænses mest muligt 

• ungdomsårganges uddannel-
sesniveau skal hæves, og de
veluddannede unge skal tilba-
ge til kommunen efter endt
uddannelse 

• den unge arbejdskraft skal ud-
vikles og vedligeholdes, så de
unge er klar til fremtidens ar-
bejdsmarked og klar til at tage
over, når den nu aldrende ar-
bejdsstyrke forlader arbejds-
markedet 

• antallet af unge ledige arbejds-
markedsparate skal nedbrin-
ges, samtidigt med at antallet
af ikke-arbejdsmarkedsparate
også reduceres 

• indsatsen overfor de unge ind-
satsklare kontanthjælpsmodta-
gere skal optimeres

• udviklingen hen imod mange
førtidspensions tilkendelser til
unge skal bremses

• yngre ledige indvandrere skal
gøres klar til fremtidens ar-
bejdsmarked

• de ikke-arbejdsmarkedsparate
indvandrere – især kvinderne –
af ikke-vestlig herkomst skal
bringes tættere på arbejdsmar-
kedet og ordinær beskæftigel-
se

• ikke-vestlige indvandrere på
sygedagpenge samt kontant-
hjælpsmodtagere match 2-3
skal afklares og revalideres i
højere grad end tidligere

• der skal tænkes i nye baner
hele indsatsen m.h.p. diagno-
sticering, helbredelse og revali-
dering grundet det store antal
psykiske sygemeldte og den
store stigning i antallet af sy-

gemeldinger, der er psykisk be-
tinget

• virksomheder – såvel private
som offentlige - skal under-
støttes i at implementere syg-
domsforebyggende foranstalt-
ninger

Disse udfordringer kan man vælge
at betragte som ”almindelighe-
der”, for det er jo sådant det er.
Men løsningen af disse udfordrin-
ger eller almindeligheder ligger ik-
ke lige for. Løsningerne skal ske i
en tid med driftspres grundet
skrantende økonomi. 

Desuagtet – men også derfor - an-
befaler LBR bl.a., at der afsættes
en pulje øremærket til uddannelse
i akutte situationer, hvor der er job
i forlængelse af nye kvalifikationer
samt at Frederikshavn Kommune
fortsætter sit engagement i KIA-
pro, som løser opgaver på syge-
dagpengeområdet på måder, som
er ressourcebesparende på perso-
naleområdet i Jobcenterregi. – Der
vil sandsynligvis i en årrække ikke
være økonomi til at ansætte mere
personale, hvorfor den eksisteren-
de personalegruppe skal bruges
bedst muligt.
Det handler i aller højeste grad
om de mennesker, som er afhæn-
gig af indsatsen fra Kommunen og
det kommunale jobcenter, men er
en direkte parallel til, at det i lige
så høj grad handler om fremtidens
arbejdsmarked i Frederikshavn
Kommune og virksomhedernes
kompetencebehov.
Derfor har alle – private og offent-
lige arbejdspladser – en pligt til at
være aktive og medvirkende til
løsningen af disse udfordringer.

Cai Møller
Formand LO Frederikshavn

Benhårdt arbejde forude
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