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Kvalitet i aktivering er ikke gratis
Jobcentrene giver de ledige afslag på arbejdsre-
laterede erhvervskurser og sender dem i stedet
på aktivering enten i eget regi eller ved kursu-
sudbydere, som presses til at lave aktiviteter for
»næsten ingen penge«.

Konsekvensen af at der – i gennemsnit – kun er
ca 18.800 kr. pr. år til at lave aktivering for en
ledig er, at jobcentrene i stort omfang sender
arbejdsløse på såkaldte »computerkurser«.

I denne form for aktivering lærer den ledige ty-
pisk at udforme et CV og skrive en ansøgning.
Derudover skal man surfe i 4 -5 timer dagligt
på Jobnet for at søge de få jobs, som slås op.
Hvor mange nye job indenfor ens kompetence
område mon der slås op hver dag i en 6 ugers
periode?

At lave CV hver dag i 6 uger og skrive nye »an-
derledes« ansøgninger kræver mere end en al-
mindelig fantasi.

Meningen med en aktivering er, at den ledige
efter en aktivering er tættere på arbejdsmarke-
det end før aktiveringen. 

Altså, at man er mere attraktiv og kompetent
som arbejdskraft.

Det bliver man ved at blive opkvalificeret i job-
mæssig henseende til de erhverv, som er i et
overskueligt område.

Mange af de ledige ønsker eksempelvis at tage
et truckkørekort, et kursus i hygiejne, et kort
forløb indenfor bygge- og anlæg eller andre kor-
te erhvervskurser. Så er der nemlig noget mere
at byde på over for en kommende arbejdsgiver.

Computerkurserne er markant billigere end de
erhvervsrettede kurser, hvorfor økonomisk
trængte kommuners jobcentre vælger »koster
billig«-modellen.

Det betyder, at tusindvis af ledige får afslag på
deres ønsker om opkvalificering og uddannelse,
og det finder den ansvarlige minister er i orden!

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) me-
ner nemlig, at det kan være direkte hæmmen-
de for ledige at komme på et erhvervskursus og
afviser (som sædvanligt), at man bør ændre
praksis. – Sidste nye er dog at ministeren vil
»kigge på« kassetænkningen, som kan være en
motivation for visse kommuners aktiveringer, li-
gesom hun vil »kigge på« spaghettikurser; hun
vil  dog ikke at blande sig i pædagogikken!

LO-fagforeningerne finder, at det er forkasteligt,
at ledige ikke erhvervsmæssigt opkvalificeres
og hjælpes videre til nyt job. 

Erhvervene får jo brug for så kompetente med-
arbejdere, når nedturen vender, og der igen skal
gang i hjulene.

Metal, FOA, 3F, LO og Socialdemokratiet Frederikshavn 
ønsker god jul og godt nytår til alle vores medlemmer og Fagets læsere



Gratis 
advokat-
ordning i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har
træffetid i FOA Frederikshavn
Constantiavej 35 9900 Fre-
derikshavn. I samme tidsrum
kan Advokaten træffes på af-
delingens tlf. 46 97 11 70

2010:
• Torsdag den 9. december 

kl. 15.30 -16.30

2011:
• Torsdag den 6. januar 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 3. februar 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 3. marts 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 14. april 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 12. maj 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 9. juni 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 7. juli 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 4. august 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 1. september 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 13. oktober 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 10. november 

kl. 15.30 -16.30
• Torsdag den 8. december 

kl. 15.30 -16.30

Det gratis tilbud omfatter råd-
givning på afdelingens kontor.
Hvis der rejses en sag, eller
det aftales at advokaten skal
udføre en opgave for et med-
lem, betales dette efter aftale
med advokaten. Rådgivningen
kan være forhold om ejen-
domshandel, lejebolig, arv, 
skilsmisse, dødsfald i nær fa-
milie, erstatningssager og an-
dre juridiske forhold.

Frederikshavn

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

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

FOA Frederikshavns 
åbningstider 
Åbnings- og telefontider
Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-15.00
Onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag Lukket
Aftal tid for personligt møde – også gerne udenfor 
normale åbningstid.
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Kontoret hos 
FOA Frederiks-
havn er åbent
mellem 
jul og nytår

Afdelingskontoret har
normal åbningstider
mellem jul og nytår. 

Glædelig jul & godt
nytår.

FOA- Fag og Arbejde
Frederikshavn.

Arbejdsplads-
besøg i uge 44   
FOA Frederikshavn har
været på arbejdsplads-
besøg i uge 44.
”Alle mand var af hus”
– det var svært at
træffe en valgt eller
en ansat i uge 44.
FOA Frederikshavn
gentog nemlig succesen
fra foråret, med nye
servicebesøg på arbejds-
pladserne.
- Formålet var at styrke dialogen med
medlemmerne, tilstedeværelse og syn-
lighed.
- Vi har besøgt rigtig mange arbejds-
pladser, og mødt rigtig mange af vores
medlemmer inden for social- og sund-
heds sektoren, teknik og service, kost
og service, samt pædagogisk sektor.
Vinderne, der deltog i Quizzen, får di-
rekte besked. 
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Husassistenter i Skagen mærker 
Faget har besøgt fem hus-
assistenter i Skagen, alle
medlem af FOA Frederiks-
havn. Husassistenterne er
meget glade for jobbet,
men kan godt mærke, at
kommunale besparelser
har gjort jobbet mere pres-
set.

Jette Lundholm arbejder på Anker-
medet plejecenter med 31 boli-
ger. Marianne Smed arbejder på
Lindevej, 21 plejeboliger.
Mette Larsen arbejder på Drach-
mannsvænget, 30 plejeboliger.
Birthe Jensen arbejder på Sct.
Laurentiiscentret, hvor der er 42
plejeboliger. Kirsten Holmberg ar-
bejder på Ankermedets dagscen-
ter.

Forskelligt, hvordan 
man arbejder
-Arbejdsopgaverne er forskellige
fra sted til sted, fortæller husassi-
stenterne. Nogle steder er der tale
om rengøring som eneste arbejds-
funktion, mens der er varierede
opgaver for husassistenterne de
andre steder.
Marianne laver f.eks. morgenmad
til beboerne og rengøring i beboer-
nes fælleslokaler.
Hun hjælper til med maden og
ordner tøj og så skal der lige plan-
tes lidt i krukkerne om foråret. 
-Jeg tager også i byen og handler
ind, hvis nogle af beboerne mang-
ler noget.
Marianne står også for fordeling af
arbejdstøj til kollegerne.
Mette arbejder på samme måde
som Marianne og bestiller lige
som hende varer hjem.
Birthe arbejder på et ældrecenter
som husassistent. Efter at pleje-
hjemmet er renoveret, er opgaven

alene rengøring. Det gælder også
dagcentret på Ankermedet, hvor
hun er et par dage om ugen.
Kirsten arbejder på Dagcentret
som én ud af to husassistenter. En
er afskediget på grund af bespa-
relser. Kirsten står også for rund-
stykker, sørger for servering af
mad og oprydning. Om morgenen
er der halvanden times rengøring.
Ellers hjælper hun til, hvor hun
kan. 
Jette laver alt muligt lige fra ren-
gøring af køkkener, holder øje
med hygiejnen og rengøring af
gangene. En husassistent hjælper
til med kontorerne og omklæd-
ningsrum.

Uddannelse giver sjovere job
Jette er også uddannet køkkenas-
sistent og har også med maden at
gøre. Det er en fordel, for der er
mange af beboerne, der skal have
speciel mad og som er småtspi-
sende. -Jobbet har forandret sig,
siden jeg fik uddannelsen som
køkkenassistent. Nu kan jeg gå og
hygge om beboerne. Det kan jeg
godt lide. Jeg er også med til gym-
nastik hver fredag samt banko og
ludo, hvor  jeg hjælper to frivillige,

der kommer. Også tøj til beboerne
og sygeplejerskerne sørger Jette
for.

Frygt for jobbet
-Der er mange kommunale bespa-
relser, og vi kan frygte som husas-
sistenter, at vores arbejde overta-
ges af private virksomheder eller
andet personale, siger de fem
FOA-medlemmer.
-Vi har allerede fået fyret stabile
husassistenter, der dagligt passe-
de deres arbejde til alles tilfreds-
hed bare indenfor de seneste år.
-Vi føler os meget usikre. Der er
uro omkring besparelser hele ti-
den. Det er som om, at hele Dan-
marks befolkning er ramt af be-
sparelser indenfor det offentlige
område.
Vores job er blevet betydeligt me-
re presset. Vi har fået at vide, at
så må vi lade noget af arbejdet
være. Og det giver utryghed, at vi
ikke altid kender vores situation.
Besparelser betyder dårligere ser-
vice for beboerne. Det kan vi ikke
lide, men sådan er det, i hvert fald
for nogle af husassistenternes
vedkommende. Andre af husassi-
stenterne mærker ikke forringel-

Husassistenterne kan lide jobbet, men mærker utrygheden snige sig ind i
hverdagen.
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Råd og vejledning om din pensionsordning

Hvornår har du sidst talt 
med din pensionsrådgiver? 
Louise Schreiber-Jakobsen kan hjælpe dig med alt om-
kring din pensionsordning og de muligheder, du har i
PenSam. Du kan træffe Louise Schreiber-Jakobsen i
FOA Frederikshavn på nedenstående datoer, mellem kl.
13.30 og 16.00.

FOA Frederikshavn 
kl. 13.30 -16.00

9. december

2011:
6 januar - 3. februar
3. marts - 14. april
12. maj - 9. juni

Sygehus Vendsyssel 
kl. 13.30 – 15.30:

20. januar - 17. marts
19. maj

Bestil tid til 
en samtale hos:  

Hobrovej 42 C, 1.
DK-9000 Aalborg
Tlf.: 44 39 33 31
www.pensam.dk 
Kontoret åbent hverdage 
fra kl. 8.30-16.00

Skagen Rådhus 
kl. 13.00-15.00:

27. januar - 24. februar
24. marts - 28. april
26. maj - 23. juni

Tilskud til fysioterapi og kiropraktor
Deadline for refundering af regninger fra det foregående år er ud-
gangen af februar. Det betyder, at hvis du har behandlingsudgif-
ter i de sidste måneder af 2010, SKAL vi have regningerne til-
sendt inden udgangen af februar 2011.
HUSK! At skrive reg. nr. og kontonummer på regningen, så vi kan
overfører pengene til din konto.

   r presset
ser. -Hvad skal vi med musik-
og kulturhuse. Det var da bed-
re, at borgerne havde det godt i
hverdagen, siger Jette.
Under alle omstændigheder er
det stressende at tænke på, at
politikerne hele tiden har fokus
på os og vil spare. Det giver
utryghed og er belastende i
hverdagen hele tiden at gå og
tænke på.
Tidligere mødtes vi en gang i
kvartalet med vores tillidsre-
præsentant. Det må vi heller
ikke mere. Det kunne ellers
være rart. Det var jo kun fire ti-
mer, vi brugte – om året – men
så langt er der altså skåret ned.
Det virker ikke fornuftigt.
Vi har dog fået to kurser i ren-
gøringsteknikker som tredages-
kurser på AMU i Hjørring. 
Husassistenterne er også under
Ny løn, og får også kvalifika-
tionstillæg for de ting, de kan
byde ind med.

Savnerkontakt med TR
-Vi har et rigtigt godt samarbej-
de med vores tillidsrepræsen-
tant Helle Jensen, der er pleje-
hjemsassistent. Hun har gjort
meget for os. Tidligere kiggede
hun ofte ind til os for at høre,
hvordan vi havde det, men hun
er også skåret ned. Der er ned-
skæringer over det hele. Trods
nedskæringer er vi glade for vo-
res arbejde. Også fordi vi har
gode kolleger, der hjælper hvor
de kan. Vi føler også at vores
nærmeste ledelse sætter pris
på vores arbejde. Ledelsen
kommer os også i møde og for-
søger at lette os, hvor de kan.
Så det er ikke sort, det hele.
Men lidt mere ro om vores ar-
bejde ville være dejligt.
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FOAs sektormedlemmer lytter - og strikker. Mads Keiser talte.

Fra sektorgeneralforsamlingerne
Her er et overblik over,
hvad der skete på sektor-
generalforsamlingerne i
FOA Frederikshavn i sep-
tember måned.

Teknik og Service
Den 21. september afholdte tek-
nik og servicesektoren deres sek-
torgeneralforsamling i Arena Nord.
Generalforsamlingen startede med
spisning sammen med de andre
sektorer og efterfulgt af under-
holdning fra Mads Keiser - ”Hvis
de ler, så lytter de”. 
Det var nogle gode timer og dis-
kussionerne bar selvfølgelig præg
af kommunernes besparelser.

Valgene
TR Olaf Sletten fra skoleområdet,
blev genvalgt til bestyrelsesmed-
lem.
TR Poul E. Bregnhøj fra rådhusene
blev genvalgt til bestyrelsesmed-
lem.

Pædagogisk sektor 
Der var 38 stemmeberettige, dag-
plejepædagoger omsorgs- og pæ-
dagogmedhjælpere, dagplejere og
pædagogmedhjælpere samlet til

sektorgeneralforsamling i Arena
Nord 21. september 2010.
Generalforsamlingen startede med
spisning sammen med de 3 øvrige
sektorer. Derefter var der under-
holdning med Mads Keiser der tal-
te over emnet ” Hvis de ler, så lyt-
ter de! ”.
Generalforsamlingen foregik deref-
ter i god ro og orden, bestyrelsens
beretning blev godkendt og der
blev valgt/genvalgt til bestyrelsen,
så bestyrelsen for pædagogisk
sektor ser således ud:

Valgene
Formand: Susanne Jensen (gen-
valgt)
Næstformand: Susan Myrdal
Dagplejepædagog: Birthe Løgtved
(genvalgt)
Omsorgs- og pædagogmedhjæl-
per: Ingermargrethe Fanøe.
Dagplejer: Solvej Andersen
Dagplejer: Gitte Petersen
Dagplejer: Holger Baastrup 
(nyvalgt)
Pædagogmedhjælper: Birgitte
Martensen
Pædagogmedhjælper: Hanne Fri-
strup (nyvalgt)
Suppleant dagplejepædagog Annie
Mathiasen

Social- og sundhedssektoren
Den 21. september havde Social-
og sundhedssektoren sektorgene-
ralforsamling i Arena Nord.
Generalforsamlingen startede med
lidt godt at spise, og derefter var
der et foredrag med Mads Keiser,
emnet var ”den lille forskel på
mænd og kvinder”.
Vi havde en god generalforsam-
ling, hvor vi blandt andet fik de-
batteret sagen om snyd i hjemme-
plejen og kommunens og Regio-
nens budget.

Valgene
FTR Frederikshavn kommune Joan
Pedersen blev genvalgt til næst-
formand for en 3 årig periode.
FTR Rose Ludvigsen, Sygehus.
Vendsyssel blev genvalgt for en 2
årig periode.
TR Helle Jensen Frederikshavn
kommune/Skagen blev valgt for
en 2 årig periode.
TR Britta Mortensen Sygehus 
Vendsyssel blev valgt som besty-
relsessuppleant for 1 år.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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Ledige fik kr. 82.937
for lidt i sygedagpenge
Tidligere omtale omkring et
ledigt FOA-medlem, der hav-
de fået udbetalt over kr.
25.000 for lidt i sygedag-
penge, da Frederikshavn
kommune udbetalte hende
sygedagpenge med forkert
sats, har efterfølgende med-
ført henvendelser fra yderli-
gere 6 FOA-medlemmer. 

Med hjælp fra FOAs a-kasse, har
disse 7 medlemmer nu tilsammen
fået efterbetalt deres tilgodeha-
vende, på i alt kr. 82.937.
Fejlene er opstået, fordi Frederiks-
havn kommune anvendte reglerne
for refusion til arbejdsgivere, ved
udbetaling af sygedagpenge til le-
dige. 
Ved udbetaling til arbejdsgivere
tager reglerne udgangspunkt i,
hvor mange timer den enkelte er
ansat, mens ledige har krav på at
få den sats, man ville være beret-
tiget til ved ledighed.

Kun toppen af isbjerget
Det er formentlig kun toppen af
isbjerget, vi har set – rigtig mange

kan have penge til gode ved kom-
munen, udtaler Poul Nielsen, der
er ansat i FOAs a-kasse i Frede-
rikshavn.  
Frederikshavn kommune har efter-
følgende oplyst til FOAs a-kasse,
at man ikke teknisk har mulighed
for at opdage og fange disse fejl-
udbetalinger, og at det pågælden-
de edb program anvendes i andre
kommuner også. 
Problemet er heller ikke bare et
Frederikshavner problem, fortæller
Poul Nielsen, der på baggrund af
omtale i medierne, har modtaget
henvendelser fra medlemmer i an-
dre kommuner, der også har fået
udbetalt sygedagpenge med for-
kert sats. Disse medlemmer er
henvist til at kontakte deres lokale
FOA-afdeling for hjælp.

Kontakt a-kassen
Derfor opfordrer a-kassen fortsat
medlemmer, der har været ansat
på mindre end 37 timer, til at
kontakte a-kassen, hvis de er eller
bliver afskediget under sygdom og
overgår til at få udbetalt sygedag-
penge direkte fra kommunen. Så
vil de få hjælp til at få beregnet
den korrekte dagpengesats.

FOA Frederikshavn har fokus på medlemmernes sygedagpenge.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen.

25 års jubilarer

1. januar 2010
Dagplejer Else Kyed Vernersen
Frederikshavn Kommune: Skagen

1.september 2010
Dagplejer Dorte O. Andersen
Frederikshavn Kommune: 
Frederikshavn

14. september 2010
Social-og sundhedshjælper 
Hanne C. Eliasen
Sæby Ældrecenter

23. september 2010
Dagplejer Mona B. Jensen
Frederikshavn kommune: Sæby

1. oktober 2010
Social-og sundhedshjælper 
Gitte Petersen
Frederikshavn kommune, 
Søparken

FOA ønsker tillykke.

Blev du snydt for 
din fratrædelses-
godtgørelse?

Se side 8

FOAs lomme-
bog bliver
sendt med 
posten sam-
men med
FOA-Bladet 
i november.
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Poser, sodavand og pølser 25 kr. Posebilletter købes i afdelingen i ugerne 

46 og 47. For at få poserne skal man deltage i Juletræet. 

Med venlig hilsen,

FOA-Fag og Arbejde, Frederikshavn

Juletræ

i FOA 
   

Afdelingen afholder juletræ for medlemmer,
medlemmers børn og børnebørn.

Søndag den 5. december
kl. 14.00 – 16.30
Frederikshavnerhallen 
H.C. Ørstedsvej 9,  9900 Frederikshavn

FOA rejser stribevis af sager efter EU-dom 
En dansk ingeniør har ved EU-
domstolen fået medhold i, at den
hidtidige fortolkning af retten til
fratrædelsesgodtgørelse er i strid
med EU-retten. Dommen glæder
FOA, der nu vil rejse stribevis af
sager, der formentlig skal tælles
i tusinder.

-Det er rigtig, rigtig godt, at Dan-
mark nu bliver tvunget til at æn-
dre retspraksis, fordi EU-dommen
sikrer, at man bevarer retten til
fratrædelsesgodtgørelse også efter
det fyldte 60. år, siger forbunds-
formand Dennis Kristensen.
-Det har altid været uforståeligt,

at medlemmer, der var fyldt 60
år, og som var omfattet af en pen-
sionsordning, mistede retten til
fratrædelsesgodtgørelse efter
funktionærloven. Fratrædelses-
godtgørelsen skal sikre, at ældre
og veltjente medarbejdere ikke ba-
re kastes på gaden med det al-
mindelige varsel, men også får en
ekstra kompensation til at dække
løntabet, mens de forsøger at fin-
de nyt arbejde, efter at have væ-
ret hos den samme arbejdsgiver i
mange 
-Vi håbede, at dommen ville afvi-
se denne aldersdiskrimination.
Derfor har vi også måned for må-

ned sikret, at FOA-medlemmer,
der er fyldt 60 år og afskediges,
ikke mister deres rettigheder i for-
hold til denne nye dom på grund
af forældelse. Derfor er vi nu klar
til at rejse sager for flere tusinde
FOA-medlemmer, som er blevet
opsagt efter det fyldte 60. år in-
denfor de seneste 5 år.

Kontakt FOA Frederikshavn
Er du, eller kan du være én af de i
afgørelsen nævnte, skal du hen-
vende sig i FOA Frederikshavn, på
tlf. 4697 1170.
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FOA-
Seniorernes 
aktiviteter 

2. halvår 2010
Onsdag den 8. december kl. 13.00:
Juleafslutning: Lidt godt mad + 1 øl/vand.
50,00 kr.
Sidste tilmelding den 1. dec. 
Betaling ved tilmelding.
Vi ønsker hinanden en glædelig jul og et
godt nytår.  

1. halvår 2011
Onsdag den 12. januar kl. 14.00:
Hardy Jespersen kommer og fortæller og
viser lysbilleder om ”Det Gamle Frederiks-
havn”.
Sidste tilmelding den 5. januar.

Onsdag den 9. februar kl. 14.00:
Syng sammen med Løjbjerg Harmonika
Klub.
Sidste tilmelding den 2. februar.

Ondag den 9. marts kl. 13.00:
Generalforsamling: Der serveres en varm
ret + 1 øl/vand.
Sidste tilmelding den 2. marts.

På gensyn i det nye år…

Tilmeldinger til alle arrangementer kan
ske til:

Ingrid Hansen, Sæby
98401639 / 24666671

Jytte Jensen
2286316

Har du benyttet
dig af muligheden
for at få en gave
fra din 
fagforening?

… ellers kan du nå
det endnu
Først i oktober måned modtog du et brev fra FOA
Frederikshavn omkring vores gavehumør/kampagne.   
Kampagnen går ud på at blive medlem – eller skaffe
et medlem.

Du får en gave, når første kontingent er betalt. 
Læs mere i det tilsendte materiale, på hjemmesiden
eller hent flere kampagnepostkort i afdelingen.

Brug postkortet du fik tilsendt, eller vores hjem-
meside www.foa.dk/frederikshavn eller kontakt
afdelingen telefonisk på 46971170



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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Metal Ungdom
i kamphumør
Den  1. oktober 2010 arran-
gerede Metal Ungdom paint-
balltur til ”Wild’n Wet Ad-
venture”.

Der var tilmeldt 12 personer, som
havde en kanon sjov tur.
Alle fik prøvet kræfter af i ”felten”,
hvor de farvestrålende kugler fløj
om ørerne.
Efter ”skuddramaet” blev der ser-
veret sandwich og noget at drikke.
Vinderne af konkurrencen blev:
Thomas, Steffen og Mathias.

NYT NYT!
Tilmeld dig gruppen ”Metal Ung-
dom Frederikshavn” på Facebook
og få information om kommende
arrangementer m.v.

Unge Metallere i kamp.

Unge Metallere i kamp.
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Advokat-
hjælp hos
Metal
For at yde vore med-
lemmer en endnu
bedre service, har vi
aftalt med advokat
Ole Kildeby, at han vil
være til stede i Metal-
huset, Håndværkervej
2, Frederikshavn

1. onsdag i hver måned, fra
kl. 15.30 til 16.30. I sam-
me tidsrum kan Ole Kildeby
træffes på tlf. 9622 2316

Ole Kildeby kan rådgive om:
� ejendomshandel,
� forhold omkring arv, skils-

misse, erstatningssager,
der ikke hører under Me-
tals område, m.v.

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

Jørn Larsen

Metal 
Frederikshavn

Arrangement for pensionister
Fredag den 10. december 2010 mellem kl. 10 – 12 
Metal Huset, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn

hvor det vil glæde afdelingen at se dig til en kop julegløgg eller kaf-
fe. Ved fremmøde på dagen vil du modtage en julehilsen fra afde-
lingen.

Det vil desuden være muligt, at købe posebilletter til årets jule-
træsfest, der afholdes i FFK-hallen Mandag den 28. december
2010 kl. 14.00 – 17.00. (Se side 15).

Skagen
byklub

Julefrokost for efterlønnere og pensionister
Som tidligere år, vil der blive afholdt julefrokost for efterlønnere
og pensionister, som hørte under den tidligere Skagen-afdeling

Lørdag den 4. december 2010 kl. 12.00
Metal Skagen afdeling
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen

Tilmelding senest fredag den 26. november 2010 kl. 12.00
på telefon 9622 2324.

INVITATION
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Metals Skagenkontor 
i nye klæder
Faget har besøgt Metal
Frederikshavns Skagen-
kontor, hvor medlemmer-
ne i Skagen-området kan
få vejledning og service i
både faglige og a-kasse-
mæssige spørgsmål.

Jacob Leer er til rådighedssamtale
på Metal Frederikshavns Skagen-
kontor, hvor samtalen finder sted
sammen med a-kassesekretær
Villy Thomsen.
Jacob har arbejdet på Vestas i
Skagen i fire år, men blev fyret
fordi virksomheden skar ned på
produktionen.

Fint med et lokalt kontor
-Det betyder meget, at man kan
gå ned på Skagenkontoret, ellers
skulle  man jo den lange vej til
Frederikshavn. Jeg synes også om-
bygningen ser meget fornuftig ud.
Nu er der lavet rum, så man kan
tale sammen med en fra Metal i
stedet for at stå ved en skranke,
som der var før.
Man mærker ikke, at de to afde-
linger er fusioneret. Det fungerer
udmærket for os som medlem-
mer, synes jeg.
Udsigterne til nyt arbejde for Jacob
ser ikke godt ud. -Det ser nær-
mest helt ad helvede til ud, siger
Jacob, der har arbejdet fire år in-
denfor Metalbranchen.
-Jeg får en god vejledning og råd-
givning i Metal, men de kan jo ik-
ke grave arbejdspladserne op af
jorden.

Meget mere åbent 
og venligt end tidligere
Patrick McManus er skotte, men
har boet i Skagen i mange år og
arbejder på Fiskernes Fiskeindustri
som kedel- og maskinpasser. 
Patrick er kommet i Metal-huset i
mange år og synes, at ombygnin-
gen er rigtig fin.
Det er godt, at Metal har valgt at
beholde kontoret, så man undgår
turen til Frederikshavn.
-Det er skønnere at komme på
kontoret personligt, end at tage
telefonen, og det har man så sta-
dig mulighed for.
Huset er blevet meget mere åbent
og venligt end før. Det er en lidt
anden kultur til den gode side.

Let til kontoret
Michael Clausen er i voksenlære
som skibsbygger på Mekanord i
Frederikshavn, men bor i Skagen.
Det er rigtig godt, at der er et lo-
kalkontor. Ombygningen er virkelig
dejlig. Nu har jeg fået arbejde i
Frederikshavn, men der er jo langt
til kontoret fra min arbejdsplads.
Det her er langt lettere.
Jeg har også haft en arbejdsskade-
sag, hvor jeg har brugt afdelingen
meget, og så er det jo fint, at der
er let til kontoret.

Ombygning for 300.000
kr., men så er der også bil
Da Metal Frederikshavn og Metal
Skagen fusionerede for et år si-
den, blev det besluttet, at der
skulle indkøbes en lille bil til
transport mellem de to kontorer.
Bilen samt en ombygning af Ska-
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Metal Frederikshavns Skagenkontor er ombygget for 300.000
kroner og holdt i ægte Skagenstil.

Faglig sekretær Villy Thomsen og
næstformand John Karlsson er parate til
at tage imod både faglige og A-kasse-
mæssige problemer.

Til højre får John Karlsson en snak med
et Metal-medlem, Michael Clausen.

Nederst til højre den flotte festsal i
Metalhuset i Skagen. Den udlejes til
alle og det er Skagen Byklub, der ad-
ministrerer udlejningen.

gen-kontoret har kostet omkring
300.000 kroner. Til gengæld er
Skagen-kontoret nu indrettet, så
medlemmer har gode forhold, og
det samme gælder de faglige og
medarbejderne fra a-kassen.

Åbningstiderne
Der er åbent i A-kassen hver tirs-
dag fra 9-12 og 12.30-15.30
Torsdag er der faglig dag med
åbent fra kl. 12-16.

Byklubben lejer ud
Skagen Byklub bruger Skagen-
kontoret til sine møde og står og-
så for udlejning af salen, hvor der
kan være omkring 80 gæster. 
Alle kan leje salen, der koster
2.000 kr. for en aften. Der er na-
turligvis tilhørende køkken og toi-
letter.



Efterlønnen er kommet for at bli-
ve. Der er foretaget de nødvendi-
ge justeringer. Efterlønnen har vi
ikke råd til at afskaffe. Disse tre
kendsgerninger bliver helt ignore-
ret i den evige kampagne mod
ordningen, som også de konserva-
tive brugte deres landsrådsmøde
til at vrænge næse ad.

Det er lidt underligt alle dem, der
har så meget mod efterlønnen,
som selv har sikret sig nogle fede
pensioner. Bankdirektører, økono-
mer, endda enkelte borgmestre og
folketingsmedlemmer har alle fået
sikret sig selv godt, mens de har
noget mod, at almindelige dan-
skere stadig skal kunne gå på ef-
terløn.

Fremtidssikringen 
er hjemme
For det første: I juni 2006 blev
velfærdsforliget vedtaget af et
bredt Folketingsflertal, S, V, K, RV
og DF. Altså partier, som forment-
lig i en overskuelig fremtid vil have
et flertal bag sig. Det forlig vil en
kommende S-ledet regering ikke
åbne, uanset om en regeringspart-
ner ikke deltager i forliget. Frem-
tidssikringen er derfor hjemme, og
efterlønnen er således kommet for
at blive – det må efterlønshaderne
meget, meget gerne fatte. 
For det andet: Velfærdsforliget
medfører, at vi løbende hæver ef-

terlønsalderen fra 2019-22 lø-
bende hæves til 62 år og pen-
sionsalderen 67 fra 2024-2027.
Det betyder, at arbejdsstyrken år
2040 vil være udvidet med
125.000 personer – nogenlunde
det antal fuldtidsforsikrede, der li-
ge nu står uden arbejde. 
Det er efterlønshadernes mest
brugte argument, nemlig at efter-
lønnen suger arbejdsduelige per-
soner ud af arbejdsmarkedet.
Tværtimod, den virker modsat.
Også efterlønnerne årgang 2010
er ofte i deltidsjob, således at de-
res tilbagetrækning bliver endnu
mere glidende. Og deres arbejde
betaler de skat af til glæde for fi-
nansministeren. Således er der fo-
retaget justeringer af efterlønnen,
som netop vil modvirke alle de
skræmmebilleder, efterlønsmod-
standerne maner frem.
For det tredje: Efterlønnen virker.
Den blev indført til fordel for de
nedslidte lønmodtagere i senioral-
deren, som havde arbejdet fysisk
og psykisk hårdt og længe. Den
typiske efterlønner er ikke den
golf- eller whistspillende fhv. gym-
nasielærer; det er kun i tv, de bru-
ger det billede. Efterlønnen blev
den fattige mands (og i høj grad
kvindes) pensionsordning. 

Ikke råd til at 
afskaffe efterløn
Når vi ikke har råd til at afskaffe
den, skyldes det, at man skulle
forsørge efterlønnerne på en an-
den måde. De arbejdsløse skulle
modtage dagpenge. De syge skul-
le have sygedagpenge eller fleks-
job, og de uarbejdsdygtige overgå
til førtidspension. Derfor vil det

koste statskassen mere at skrotte
end at beholde efterlønnen.
Siden 1999 har man skullet bi-
drage til efterlønnen selv. Det har
medført, at indtægterne fra bidra-
get ligger på 5,2 mia. årligt; reelt
er de noget højere. De penge
skulle også sendes tilbage til ejer-
mændene, hvis efterlønnen bliver
nedlagt. I forvejen er udgifterne til
efterløn på vej ned, fordi færre får
ret til den, da der er færre tilmeld-
te nu end i 1999. Altså er udgif-
terne ikke den massive belastning,
efterlønsmodstanderne taler om.
Nettoudgiften til efterlønnen for
2009 er nede på 17,2 mia. kr.,
skriver beskæftigelsesministeren i
et svar til Folketingets arbejdsmar-
kedsudvalg september 2010. I alt
har staten fået indbetalt 72 mia.
kr. Langt mere end halvdelen skal
udbetales straks, hvis det er, at
nogle er så tossede at aflive efter-
lønnen.
Det er penge, der er brugt og in-
gen af de partier, der vil afskaffe
efterlønnen, har reserveret de over
40 mia. kr. på deres finanslove,
som det vil koste at afskaffe efter-
lønnen. 
Ja, sikke en fejltagelse, vi ville gø-
re, hvis efterlønnen fik kniven.
Heldigvis var det et tema, der
kunne samle Helle Thorning og
Lars Løkke i TV2-debatten forle-
den, nemlig at efterlønsforliget
står ved magt. Så mangler vi selv-
følgelig bare, at alle de partier, der
var med i efterlønsforliget 2006
holder op med at tale negativt om
efterlønnen; det gælder i sær Det
radikale Venstre og Konservative.
Venstrefolkene siger også noget
andet, end det de oprigtigt mener.
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Efterlønnen er 
kommet for at bl

METAL FREDERIKSHAVN
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Det ligger mere til dem at rive
velfærd ned end at bygge op.

Belønning i stedet for straf
Efterlønnen har været til debat.
Den er blevet forbedret. Skal vi
have folk til at arbejde længere,
skal vi belønne dem i stedet for at
straffe dem. Den sikrer et fortsat
stigende arbejdsudbud. Den bliver
billigere og billigere, og den er
fortsat den nedslidte lønmodta-
gers bedste ven. Den er en suc-
ces, uanset hvad kritikerne mener. 

Privathospitalerne
Der går en lige linje fra kampen
om efterlønnen til årets åbnings-
debat. Et glimrende eksempel på
den borgerlige tænkning er netop
den måde, man kickstartede de
private hospitaler. Den historie er
der blevet skrevet ny kapitler af de
seneste uger i den såkaldte mail-
gate-sag, som først ramte Lene
Espersen, senere Jakob Axel Niel-
sen, Bertel Haarder og i sidste en-
de Lars Løkke selv. 

Har kostet mindst 500 mio. 
Som sundhedsminister fastsatte
han taksterne for privathospitaler-
ne på et så højt niveau, at det har
kostet danskerne mindst 500
mio. kr. for meget. Der er nu tale
om, at to partier – V og K – tilsy-
neladende er ved at tage livet af
sig selv, når de fortsætter med at
køre på i deres magtarrogance.
Derfor kan det ikke undre, at vi
gerne ser et valg snarest, ikke
mindst på baggrund af de særde-
les gunstige meningsmålinger,
som forudsiger et reelt magtskifte. 
Det glæder vi os til

METAL FREDERIKSHAVN

JULE-
TRÆS-
FEST 
I METAL
Dansk Metal Frederikshavn 
afholder juletræsfest

Tirsdag den 28. december 2010
FFK Hallen, Flade Engvej kl. 14-17
for afdelingens medlemmer med børn.

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

Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt i
klubberne og på afdelingskontoret 
fra den 8. november 2010.

Listen slutter fredag den 10. december kl. 12.00.

Medlemmer under 18 år og medlemmers børn under 18 år, som
deltager i juletræsfesten, vil ved indgangen få udleveret 1 billet gæl-
dende for:
1 pølse med brød + 1 sodavand eller
1 is + 1 sodavand.
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Gennemsnitslønnen i 2. kvartal 2010 for
samtlige faggrupper i Metal Frederikshavn
GRUPPE SAMLET LØN
Industri Træ og Plast
Industritekniker - Plast/Mekanik 175,25
Sejlmager 154,50 
Skibstømrer 172,50 
Industri Træ og Plast gennemsnit 169,59

Region og kommune
Reparatør - Maskine 168,43 
Rørsmed 189,28
Værkstedsfunktionær 181,50 
Region og kommune gennemsnit 185,83

Maskiner og Værktøj
Industritekniker/Maskin 174,39
Kedel- og maskinpasser 179,50
Maskinarbejder 240,19
Rejsemontør
Reparatør - Maskin 177,08
Smed, bygningssmed, reparatør 151,74
Maskiner og Værktøj gennemsnit 182,38

Smede og stålkonstruktioner
Håndformer 131,00
Klejnsmed 160,00
Kølemontør 165,41 
Maskinarbejder 163,36 
Montør 157,50
Plast, aptering, bådebygger 170,00
Reparatør - Maskin 164,30 
Rustfast klejnsmed 170,00
Rørsmed 178,00
Skibsbygger 164,50 
Skibsmontør 171,65 
Skibstømrer 170,63
Smed - Plade- og Konstruktion 160,00 
VVS-Energiteknik 176,00
Smede og stålkonstruktioner gennemsnit 168,30 

Stat
Maskinarbejder 166,16 
Stat gennemsnit 166,16 
Strøm, Styring og Proces
Kontorservicefagtekniker/Maskin 178,39 
Reparatør, maskin 165,00
Strøm, Styring og Proces gennemsnit 174,98
Transport
Automekaniker 166,61
Karrosseripladesmed 173,03 
Lastvognsmekaniker 161,03 
Transport gennemsnit 167,15 

Metal Frederikshavn gennemsnit 175,11 

Metal-TAL - 10

Metal 
seniorer
afholder 

General-
forsamling
Onsdag den 24. november
2010 kl. 10.00
i Metal Huset, Håndværker-
vej 2, 9900 Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 
bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
P. Madsen
Th. Jensen
Brix Rosenkilde

3. Valg af suppleant

4. Eventuelt
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Lørdag den 28. august 2010
holdt Metal Frederikshavn Fiskekonkur-
rence

50 glade fiskeentusiaster mødtes hos Fiskepark
Nord. Lidt ”ufrivilligt bed” fiskene på krogen, og der
blev trukket i land.
Da fiskene var fodret af – var der grillede pølser og
drikkelse til deltagerne. Til vinderne var der flotte
præmier bl.a. fiskestænger og fiskeudstyr.

Vindere børn:
Line Christiansen – 1,5 kg
Villiam Molde Jensen – 1,3 kg

Vindere voksen:
Dan Christiansen – 2,5 kg (9 stk.)
Torben Jensen – 1,25 kg (2 stk.)

Dovne fisk ville ikke rigtig bide på

Villiam Molde Jensen fik præmie for en
fisk på 1,3 kg. Her bliver præmien
overrakt af næstformand John Karlsson.

Dan Christiansen var bedst blandt de
voksne med en fisk på 2,5 kg. Dermed
lå han et kilo over børnene.

Line Christiansen var endnu skrappere
og fangede en fisk på 1,5 kg og fik og-
så overrakt præmie af næstformanden.
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Faget besøgte norske ko  
Ni medlemmer af Fagets
redaktion drog på den 
årlige studietur, der gik til
Norge, for at besøge vores
norske venner 
i LO-fagbevægelsen og
Arbeiderpartiet.

Vi blev budt velkommen af LOs
distriktssekretær i Vest-Agder,
Elisabeth Haaversen, som gav
en kort, men grundig indføring
i, hvordan de forskellige fag-
foreninger og Arbeiderpartiet
samarbejder i Norge. Det er de
gode til. 
De bor også i samme bygning,
fagforeninger og parti i
Kristianssand.

Meget seriøse
Sammenfattende kan man
konstatere, at vores værter i
norsk LO og Arbeiderpartiet er
utroligt strukturerede og seriø-
se i det daglige arbejde med at
fastholde og forbedre vilkåre-
ne for lønmodtagerne.

Vores norske værter havde
arrangeret safarirally i dyrepar-
ken, hvor en dygtig guide
ledte os igennem parken, hvor
vi så de forskellige dyr i fri
natur. Det er en pragtfuld
park, som også indeholder
Kardemommeby og mange
andre forskellige aktiviteter.
Det mest betagende var, at
nordmændene har forstået at
indrette en dyrepark på natu-
rens præmisser og med fine
forhold for dyrene på kæmpe-
store områder, hvor de kan
færdes frit, og publikum samti-
dig kan få en god oplevelsen.
Rundvisningen kulminerede
med spisning af hjortefilet i en
dejlig teepe med ildsted i mid-
ten, afsluttende med budding
og kaffe, før vi trætte vendte
tilbage til hotellet til det
omfattende program dagen
efter.

Parti og fagbevægelse
Det fagpolitisk samarbejde i
Vest-Agder Arbeiderparti:

Der er 1,6 ansat i partiet i Vest-
Agder, fortalte Linda Verdal,
fylkesleder (Fylke svarer til
vores tidligere amter). Allerede
fra starten stod det klart, at
fagbevægelsen ikke alene
kunne klare samfundsproble-
merne, derfor var det nødven-
digt med et samarbejde med
det norske arbeiderparti.
Der samarbejdes i dag i rege-
ringen med SV, (Svarer til vores 
SF) Centerpartiet og Arbeider-
partiet (Socialdemokratiet).
De første fagforeninger blev
oprettet i 1870 og
Arbeiderpartiet blev stiftet af
fagbevægelsen i 1887 for at
kæmpe for lige rettigheder og
pligter for alle uanset køn og
for ophævelse af alle klasse-
skel.
Partiet kan i dag bryste sig af,
at alle vigtige reformer er gen-
nemført som resultat af det
faglig politiske samarbejde, der
igennem tiden er tilpasset
udviklingen i Norge. Der er
noget at leve op til for S og SF.

LOs distriktsekretær i Vest-Agder, Elisabeth Haaversen og Cai Møller, formand for
LO Frederikshavn.

Faglige venner på tværs af grænser.
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  olleger i Kristianssand
Før stortingsvalget i 2005 
gennemførte LO en af de mest
omfattende demokratiske
medlemsdebatter i nogen
norsk organisation nogensinde.
Det mundede ud i 58 konkrete
spørgsmål til de politiske parti-
er. Det gav også fire nye år til
Arbeiderpartiet i regering. 
I 2009 fik Arbeiderpartiet 35,4
% af stemmerne. Arbeider-
partiet er størst i 17 ud af 19
fylker. I det fagpolitiske samar-
bejde mellem parti og LO dis-
kuteres store vigtige sager for
parti og fagbevægelse og lang-
sigtede strategier.

Tæt samarbejde
I Vest-Agder, samarbejdskomit-
teen mellem Arbeiderpartiet
og LO mødes man som regel
fem gange pr. år.
Parterne er præsenteret med
fire medlemmer hver, og man
kan efter behov invitere de
forskellige fagforbund og
repræsentanter til møderne.
I Komitteen koordineres vigti-

ge fagpolitiske sager, herunder
arbejdspladsbesøg og 1. maj.
Der er i det hele taget et
meget tæt samarbejde mellem
parti og fagbevægelse.
Det er også nødvendigt, for
Vest-Agder er en landsdel,
hvor højrepartierne står stærkt.
Et fænomen, som også kendes
fra Danmark. Mens Norge er
rødt politisk næsten over det
hele, er det blåt mod vest og
syd.

LOs ungdomsarbejde
Ungdomssekretærens opgaver
er at arbejde i forhold til ved-
tagne mål og planer for ung-
domsarbejdet i LO kunne Anne
Grethe Leidland, LOs ungdoms-
sekretær, fortælle.
Ungdomssekretæren skal
bidrage til et aktivt ungdoms-
arbejde i fylket og tilrettelæg-
ge og gennemføre de centrale
projekter og aktioner. De
enkelte forbund har også ung-
domsarbejde i mindre omfang.
Et problem er, at i mange byg-

der er der ingen eller meget få
unge. Der er 19 ungdomssekre-
tærer i LO på fuld tid med løn
fra LO. Ungdomsudvalget hol-
der møder for unge tillidsvalg-
te, regionale ungdomskurser
og kurser for studenter, som
man anser for et meget vigtigt
område, også for at give oplys-
ning om fritidsarbejde for
unge. som noget helt usæd-
vanligt er arbejdsgiverne også
med på ungdomskurser.
Aldersgrænsen for at høre ind
under ungdomsarbejdet er 35
år.
Ungdomsarbejdet indebærer
blandt andet også:
Sommerpatrulje
Lærlingepatrulje
(Lærlinge uddannes på skole i
to år og to år hos arbejdsgiver)
Skolebesøg
Formålet er at organisere de
unge og fortælle dem om
arbejdslivet.

Hele studieturen kan læses på
din fagforenings hjemmeside.

Studietur til Norge

     Put en tiger i Faget, sagde de, og det gjorde vi. Den er fra dyreparkens fri natur.



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

Telefon- 
og åbnings-
tider i 
3F Frederikshavn
Mandag: 09.00 - 16.00
Tirsdag: 09.00 - 16.00
Onsdag: 09.00 - 16.00
Torsdag: 09.00 - 16.30
Fredag: 09.00 - 12.00

A-kassen er lukket tirsdag

HUSK!
Læsø-kontoret er  
lukket om 
fredagen
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Hvilken afdeling hører 
du til som medlem af 3F?
-Medlemmerne spørger os
ofte om, hvilken afdeling
de tilhører i 3F, siger afde-
lingsformand Morten
Dahlberg. 
Hvilken afdeling hører jeg
til, når jeg er i arbejde?
Hvad nu, hvis jeg bliver
ledig? Og, hvad skal jeg
gøre, hvis jeg ønsker at
flytte afdeling.
Morten Dahlberg svarer
her på de mest stillede
spørgsmål.

Spørgsmål
Hvis jeg er i arbejde, hvilken afde-
ling skal jeg så tilhøre?

Svar
Når du er i arbejde, skal du i hen-
hold til 3Fs forbundslove være
medlem i den 3F-afdeling, der lig-
ger i den kommune, hvor arbejds-
pladsen ligger. Altså arbejdsplads-
kriteriet.

Spørgsmål
Hvad sker der, hvis jeg bliver le-
dig. Hvilken afdeling skal jeg så
tilhøre?

Svar
Som ledig kan du blive flyttet til
den 3F-afdeling, der ligger i den
kommune, hvor du bor. 
Det er langt lettere for dig, da du
jo har behov for at kontakte afde-
lingen oftere under ledighed.

Spørgsmål
Hvad nu, hvis jeg ønsker at flytte
fra én afdeling til en anden?

Svar
Hvis du ønsker en flytning, skal du
kontakte din hidtidige afdeling el-
ler den afdeling, du ønsker at flyt-
te til. Her hjælper de berørte afde-
linger i 3F så med en intern over-
flytning imellem afdelingerne.

Spørgsmål
Gælder reglerne for alle grupper
indenfor 3F?

Svar
Ja, reglerne gælder for alle med-
lemmer af 3F, uanset, hvilken
gruppe man tilhører.

Opfordring
Er du stadig i tvivl om, hvilken 3F-
afdeling, du tilhører, så er du altid
velkommen i 3F Frederikshavn for
at få uddybet reglerne.

Afdelingsformand Morten Dahlberg, 3F
Frederikshavn: -Medlemmerne skal ik-
ke være i tvivl om, hvilken afdeling de
tilhører

Blev du snydt for din 
fratrædelsesgodtgørelse?

Se side 23
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3F FREDERIKSHAVN

Turen starter med op-
samling i bus fra afde-
lingens kontor i Skagen,
Østre Strandvej 8 kl.
7.30, Frk. Møllers Café
i Ålbæk kl. 7.45, Frede-
rikshavn Rutebilstation
kl. 8.15 og Sæbygårds-
vej 15 i Sæby kl. 8.30. 
Der serveres kaffe og
rundstykker samt juice
til børnene i bussen.

Første stop
bliver ved
Moesgård
Museum ved
Århus, hvor vi
forventer at

ankomme kl. ca. 11.00. 
De, som har lyst til at besøge
museet, står af her. Bussen
fortsætter til  Århus by, hvor
resten bliver sat af ved kunst-
museet AROS, hvorefter der
er frit valg mellem at besøge
Den Gamle By eller se juleud-
stillingen i selve Århus.

Bussen sam-
ler de som har
valgt at besø-
ge Moesgård
Museum op
kl. 13.45, og

de som har valgt at blive sat af
ved AROS, samles op her kl.
ca. 14.00. Herefter kører vi al-
le til Bazar Vest.

Moesgård Museums perma-
nente udstilling viser en række
enestående arkæologiske fund
fra Danmarks oldtid. Landska-
bet omkring museet byder også
på interessante oplevelser.

Jernalderfund 
i verdensklasse
Til museets fornemste klenodier
hører Grauballemanden, der dø-
de for mere end 2000 år siden
og er verdens bedst bevarede
moselig, og de imponerende
våbenofringer fra Illerup Ådal,
der giver et detaljeret indblik i
jernalderens krigsførelse og of-
fertraditioner.
I museets runehal findes en
enestående samling runesten
fra Århus og byens opland. 
Den mest iøjnefaldende rune-
sten er "Århusstenen", som er
fundet ved Mølleparken i fun-
damentet til byens gamle vand-
mølle. Masken skal formentlig
tolkes som en skræmmemaske,
der skal holde onde ånder bor-
te.
Langs Oldtidsstien, der snor sig
fra Moesgård Museum over
marker og gennem skov til
stranden og tilbage igen, stifter
man bekendtskab med en lang
række rekonstruerede oldtidshu-
se og gravmonumenter fra sten-
og bronzealderen. Den nyeste
rekonstruktion er Stavkirken,
der er rekonstrueret på bag-
grund af fund fra Hørning ved
Randers.

Bazar Vest er
en verden af
smag og op-
levelser:
Gå på opda-
gelse i det

gamle såvel som nye bazaraf-
snit, der rummer alverdens
spændende forretninger og 
servicevirksomheder.
Eksotiske spisesteder, tyrkiske
og arabiske bagerier, mere end
1.000 kvadratmeter frugt- og
grøntmarked, slagter, oriental-
ske købmænd og mange andre
spændende butikker med
spændende non-foodprodukter
og serviceydelser.
Kom og gør et godt køb! – Husk
evt. køletaske til indkøbene. 
Bussen returnerer fra Bazar
Vest præcis kl. 16.30.

Pris for turen er 25 kr. pr. vok-
sen som opkræves i bussen. 
For børn under 12 år er turen
gratis. 
Evt. entrebilletter til Moesgård
Museum og Den Gamle By er
for egen regning, ligesom man
selv må sørge for evt. frokost.

Tilmelding til turen skal ske på
tlf. 70 300 846 senest fredag
den 26. november 2010 kl.
12.00.

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalgets juletur
Moesgård Museum og Bazar Vest
Lørdag 4. december 2010
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EU-dom: Du kan godt få fratrædelses-
godtgørelse, selv om du går på alderspension
HK har på vegne af et
medlem rejst en principiel
sag ved EU-domstolen på
vegne af en kommunalt
ansat, som i forbindelse
med en afskedigelse fra
en kommune, var fyldt 60
år og dermed var beretti-
get til alderspension.

Med henvisning til Funktionærlo-
vens § 2a stk. 3 fik pågældende

ikke udbetalt fratrædelsesgodtgø-
relse med den begrundelse, at
vedkommende kunne gå på al-
derspension.

Aldersdiskrimination 
siger EU
Nu er der faldet dom i sagen, og
EU-domstolen har fastslået, at det
er aldersdiskrimination at afskære
funktionærer fra fratrædelsesgodt-
gørelse, når de ved fratrædelsen
ikke overgår til alderspension,
selvom de har mulighed for det.

Har dommen betydning 
for 3F-medlemmer?
Med EU-dommen i hån-
den, efterlyser 3F Frede-
rikshavn medlemmer som:

� blev afskediget efter den 28.
december 2004

� som var 60 år eller ældre

� som havde 12 års eller længe-
re anciennitet

� som ikke overgik til alderspen-
sion i forbindelse med afskedi-
gelsen

� som ikke har fået udbetalt fra-
trædelsesgodtgørelse i henhold
til funktionærlovens § 2a, 
stk. 3

Det skal præciseres, at dommen
ikke giver svar på betydningen af
overgangen til efterløn eller fra-
træden efter det fyldte 65. år. Det

er forbundet nu i fuld gang med at
undersøge.

Kontakt 3F Frederikshavn
Så har du tidligere været regionalt
eller kommunalt ansat, og er om-
fattet af 5 ovenstående ”pinde”,
skal du henvende dig hos 
3F Frederikshavn så hurtigt 
som muligt.

EU-domstolen har afsagt dom.

Bodil Pedersen, næstfor-
mand i 3F Frederikshavn

opfordrer medlemmerne til
at kigge efter fyreseddelen

og kontakte 3F, hvis de me-
ner sig berettiget til fratræ-

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

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

Vestas fyrer 2.000 på
landsplan og 130 
3F- og Metal-medlemmer 
i Skagen

Vestas har varslet fyringer af 3.000 medarbejdere, her-
af ca. 2.000 i Danmark. I Skagen fyres 130 i alt Her-
iblandt 3F- og Metal-medlemmer. Et hårdt slag for de
mange familier, der nu rammes af arbejdsløshed. Be-
grundelsen for de mange fyringer er ifølge Vestas, at
det europæiske vindmøllemarked har svigtet. Mulighe-
derne for en udbygning af europæisk vindkraft bliver
ramt og Vestas bliver en mindre spiller på det danske
marked. Se side 26

Fællesside 3F og Metal
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Frederikshavn 
afdeling afholder

JULETRÆSFEST
Onsdag 29. december 2010 kl. 14.30 - 17.00
i FFK-hallen, Flade Engvej i Frederikshavn

for medlemmer af 3F Frederikshavn samt deres børn,

Der kan købes posebilletter på kontorerne,
Skippergade 24, 9900 Frederikshavn
Østre Strandvej 8, 9990 Skagen
Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby
Byrum Hovedgade 37, 9940 Læsø
fra mandag, den 15. november til fredag, den 10. december 2010 i af-
delingens normale åbningstid.

Derudover kan der købes posebilletter hos tillidsrepræsentanterne på
arbejdspladserne.

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

Medlemmer, som er forhindret i at deltage i juletræsfesten, kan afhen-
te juleposerne på kontorerne i Skippergade 24 Frederikshavn, Østre
Strandvej 8 i Skagen, Sæbygårdvej 15 i Sæby og Byrum Hovedgade
37, Læsø, torsdag, den 16. december 2010 i afdelingens normale åb-
ningstid.

Der afgår bus fra 3F kontoret i Skagen, Østre Strandvej 8 kl. 13.15, fra
Frederikshavnsvej i Skagen kl. ca. 13.20,
fra Fru Møllers Café i Ålbæk kl. 13.45 og fra DK-tanken i Elling kl. ca.
14.00.
Ligeledes afgår der bus fra 3F kontoret i Sæby, 
Sæbygårdvej 15 kl. 13.45.

Husk at tilmelde dig evt. transport.
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Sort dag for Skagen:

Vestas lukker for produktionen
Vestas fyrer 2.000 medarbejdere i Dan-
mark. I Skagen fyres der 130 ansatte.
Det vil sige alle. Det kommer til at gå
hårdt ud over 3F- og Metal-medlemmer-
ne på virksomheden. 

Faget besøgte Vestas i marts måned. Den gang så alt
rosenrødt ud. Efter en afmatning i 2009, hvor virk-
somheden sendte medarbejderne på efteruddannelse
i stedet for at fyre, kom der gang i produktionen igen i
2010. Det skyldtes, at Vestas havde valgt at lade
nye nav til 2 Megawatt-vindmøller producere i Ska-
gen. Efteruddannelsen af medarbejderne betød, at
Vestas stod med toptrimmet og veluddannet arbejds-
kraft i Skagen.

Alt gik så godt
-Alt var dejligt mandag 25. oktober, siger 
3Fernes tillidsrepræsentant Frank Christensen. 
Dagen efter var det forbi, for da fik vi at vide, 
at vi skulle lukke.
Det er vi rigtig godt trætte af, men vi 
kan ikke gøre meget ved det.
Nu skal der så forhandles i 21 dage, 
og så må vi se, hvilke løsninger vi 
kommer frem til, siger 
Frank Christensen.

Få fremtidsmuligheder
Metals tillidsrepræsentant Lars
Spanner er lige så rystet over lukningen
af virksomheden, som Frank Christensen 
er. -Der er meget få fremtidsmuligheder
for Metal-medlemmerne i Skagen.
Ja, faktisk lige så dårlige som for 
3F-medlemmerne. Med en massiv
ledighed i forvejen, er det svært at se
nogen som helst fremtid.

Nu skal der forhandles
-Som Frank siger, skal der forhandles med
Vestas om vilkårene for, hvordan vi skal fratræde
virksomheden. Vi ønsker naturligvis at få en
økonomisk kompensation, ligesom vi vil prøve
at få forlænget slutdatoen. Hver uge tæller, siger 
Lars Spanner.

Kigger mod Aalborg
Frank Christensen har allerede arrangeret bustur med
kollegerne til Siemens Wind Power-fabrikken i Aal-
borg Øst for at se, om der er muligheder for beskæfti-
gelse. Her tager man nemlig 14 nye medarbejdere
ind om ugen.
Lars Spanner fortæller, at metal-medlemmerne alle-
rede er i fuld gang med at skrive ansøgninger.

Fællesside 3F og Metal
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

A-kasserne i Metal, FOA og 3F

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                           

Socialdemo     
Socialdemokraternes kon-
gres i år, løb af stablen
25.-26. september i 
Aalborg Kongres- og 
kulturcenter.  

Årets kongres var en såkaldt te-
makongres og bar tydeligt præg
af, at valgkampen nu er skudt i
gang. Vores formand Helle Thor-
ning Schmidt viste kant, overskud
og vilje. Helle holdt uden tvivl sit
livs tale, som vakte kampgejst og
begejstring for alle delegerede og
tilhørere. Kongres 2010 var også
året, hvor en formand for et andet
parti fik adgang til talerstolen. Vil-
ly Søvndal, formand for SF, gav sit
besyv med og forsikrede at S og
SF står last og brast i den kom-
mende valgkamp og senere, når vi
sammen er i regering.

Kongresudtalelse 2010 
Danmark er i krise. Balancen i lan-
dets økonomi er på få år forringet
med 175 mia. kr., og arbejdsløs-
heden er eksploderet. Uligheden
stiger, sammenhængskraften
smuldrer. Danmark er ikke mere
et lysende eksempel på et stærkt,
solidarisk og visionært samfund. 
Danmark og danskerne har en
akut udfordring i at lukke hullet i
statskassen efter VKO-blokkens
ufinansierede skattelettelser på
19,5 mia. kroner, at få bugt med
den stigende ledighed og langtids-
ledighed samtidig med, at vi som
samfund skal komme styrket ud af
krisen. 

Der er to muligheder
Vi kan spare os ud af krisen: Re-
geringen og Dansk Folkeparti har
valgt at lukke hullet i økonomien
med nedskæringer og besparelser.

120 år med social-
demokraterne i Frederikshavn
Søndag 10. oktober 2010 holdt Socialdemokraterne Frede-
rikshavn 120 års jubilæumsfest på Knivholt. Dagen blev mar-
keret med sang, fødselsdagshilsner fra indbudte gæstetalere
og levende musik, leveret af partifællen Asger fra Thisted.  

70-80 medlemmer af Socialdemokraterne Frederikshavn,
samt indbudte gæster, havde denne søndag valgt at være med
til at fejre denne specielle dag. Flere gæstetalere var oppe at
ønske tillykke, bl.a. regionrådsformand Ulla Astmann, gruppe-
formand Erik Sørensen, LO-formand Cai Møller, formand for
3F Morten Dahlberg, Regionsformand Mogens Vestergaard,
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen og ikke mindst Emma
Madsen, som sang solo for alle fremmødte.
Dagen var præget af en god og uhøjtidelig stemning, hvor der
blev sunget arbejdersange, så taget løftede sig på Knivholt. In-
gen tvivl om, at folk som kom forbi, vidste hvilket parti og hvil-
ke værdier, som var repræsenteret på Knivholt denne dag.
Bestyrelsen for Socialdemokraterne Frederikshavn, vil gerne
takke for gaver i forbindelse med jubilæet – Herunder en særlig
tak til Emma Madsen for billedet at Stauning, som hun har ar-
vet fra sin far, der startede Lendum partiforening.
Sidst, men ikke mindst, vil bestyrelsen gerne takke alle frem-
mødte medlemmer og gæster, for at komme og være med til,
at gøre dagen uforglemmelig. En helt særlig tak, skal også ly-
de til arbejdsgruppen, som Helle Pedersen har stået i spidsen
for. Arbejdsgruppen har stået for alt det praktiske i forbindelse
med dagen. Vi kan nu alle se frem til, vores 125 års jubilæum
om 5 år. 

På bestyrelsens vegne, Danni Munk Andersen



Danskerne kan se frem til bespa-
relser på den kernevelfærd, der er
så vigtig for den enkelte og for fa-
milierne: Færre pædagoger i dag-
institutionerne, flere lukkedage,
færre timer i folkeskolen, ringere
hjemmehjælp, mindre omsorg til
de ældre, nedskæringer i børne-
pengene, forringelser i sundheds-
væsnet og forringelser i
dagpengene. 
Alt sammen er det konse-
kvenser af regeringens og
Dansk Folkepartis ned-
skæringspolitik. Det er et
angreb på vores fælles
samfund og de værdier,
det bygger på. Det øger
uligheden i det danske
samfund, det sætter Dan-
mark i en svagere økono-
misk situation. 

Vi kan arbejde os ud af krisen:
Socialdemokraterne har altid
kæmpet for et Danmark med
stærke, solidariske værdier og
sund økonomi. Vi har aldrig stået
tilbage for at gennemføre de nød-
vendige reformer. Det er vi klar til
igen, og vi rækker hånden ud til et
stærkt samarbejde med lønmod-
tagerne, virksomhederne, uddan-
nelsessektoren, kommunerne og
regionerne, når vi skal sikre et
styrket Danmark efter krisen. 
Vi skal bruge vores flid og vores
evner til at sikre Danmarks økono-
mi og velfærd. Vi skal rykke sam-
men om vores velfærdssamfund
og alle bidrage til de nødvendige
reformer og løsninger. En fair løs-
ning, hvor alle yder det, de kan. 
Først og fremmest skal vi have
kickstartet økonomien ved at
fremrykke offentlige investeringer.
Det vil skabe den beskæftigelse,
som er så tiltrængt i den private

sektor, og derigennem vil vi redu-
cere arbejdsløsheden, som har dy-
be og alvorlige konsekvenser for
den enkelte dansker. 
Dernæst skal vi sikre den langsig-
tede holdbarhed i den danske øko-
nomi. Det skal især ske ved, at vi
alle sammen arbejder i gennem-
snit 12 minutter mere hver dag.

En så omfattende
reform vil blive
gennemført i sam-
arbejde med ar-
bejdsmarkedets
parter i en tre-
partsaftale. 
Samtidig skal vi
sikre vores vigtig-
ste ressource i
form af en velud-
dannet arbejds-

styrke. Uddannelse er den vigtig-
ste langsigtede forudsætning for,
at Danmark kan opretholde 
sin velstand og velfærd. Flere skal
derfor tage en uddannelse, de skal
hurtigere i gang, og de skal hurti-
gere igennem uddannelserne. 
Vi skal ikke kun bremse nedturen.
Vi skal også skabe job på gode ar-
bejdspladser i virksomheder, som
gør en forskel for det danske sam-
fund. Vi skal med en aktiv og pro-
gressiv erhvervs- og forskningspo-
litik stimulere Danmarks styrkepo-
sitioner på en række områder,
hvor der er fælles globale udfor-
dringer. Miljø- og klimaproblemer,
et stigende behov for sikker ener-
giforsyning og udvikling af bedre
behandlingsmetoder - er alle om-
råder, der skal løses på tværs af
verdens lande. 
Vi skal basere vores erhvervsud-
vikling på et stærkere
offentligt/privat samarbejde. Sam-
arbejdet vil gavne væksten i det
private, jobmulighederne, effektivi-

teten i det offentlige og kvaliteten
af den borgernære service. 
Endelig skal vi give erhvervslivet
bedre rammevilkår, så betingelser-
ne for vækst og udvikling forbed-
res, og der skal ikke mindst ydes
særlig hjælp til virksomhederne i
de dele af Danmark, der har det
vanskeligt i disse år. Vi vil genska-
be en positiv udvikling og vækst i
alle egne af Danmark, sådan at vi
modvirker, at der opstår marginali-
serede områder i Danmark. Vi skal
tage et opgør med den stigende
fattigdom i Danmark. Det hører
ikke hjemme i et velfærdssam-
fund. 
Kommuner og regioner skal slippe
for den permanente spareskrue,
og vi vil give kommuner og regio-
ner bedre rammevilkår til at løse
opgaverne. Der skal være en fair
vej til bedre kvalitet og effektivi-
tet. Derfor skal VKO-blokkens be-
slutning om nulvækst tages af
bordet. I stedet skal vi tilføre kom-
munerne 12 mia. kr., så den bor-
gernære velfærd i blandt andet
folkeskoler, daginstitutioner og
ældrepleje forbedres. Derudover
skal regionerne tilføres 15 mia. kr.
til massive investeringer i sundhed
og forebyggelse. 
Socialdemokraterne vil arbejde for
en ny samfundspagt. En pagt, der
giver alle, som vil yde, en plads
ved bordet. Alle kan være med til
at udvikle et bedre Danmark, men
alle skal også være med til at bi-
drage. På den måde kan vi skabe
en ny tro på fremtiden. En tro på,
at Danmark kan gå forrest i EU og
på globalt plan i kampen for en
grønnere klode og en verden base-
ret på lige muligheder, høj velfærd
og stor velstand.
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    esse til Palle Thomsen  PATH@frederikshavn.dk - Det sparer os for porto               

okrater til kongres i Aalborg
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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

Tværfagligt
TR-kollegium
Bestyrelsen for LO Frede-
rikshavn har besluttet at
oprette et tværfagligt til-
lidsmands-kollegium i LO
Frederikshavns regi.

Formålet er at give informationer
og afholde fagpolitiske – og kultu-
relle aktiviteter med henblik på at
skabe (endnu) større samfundsin-
teresse blandt tillidsrepræsentan-
terne på tværs af fag, fagligt til-
hørsforhold og erhverv.
Den enkelte tillidsvalgte skal selv
tilmelde sig TR-kollegiet. Det er
naturligvis en frivillig sag, om man
ønsker medlemskab af TR-kollegi-
et, som er lokalfunderet i LO Fre-
derikshavn's geografiske område,
som er kommunerne Læsø og Fre-
derikshavn.

Forudsætningerne for TR-kollegiet
er, at  

• det er frivilligt at være medlem
af kollegiet

• man kan melde sig ud af kolle-
giet

• korrespondance til kollegiet fo-
regår primært pr. mail og de
respektive fagforeninger tilskri-
ves samtidigt

• aktiviteter forbundet med del-
tagerbetaling er altid clearet af
med fagforeningerne

• dobbeltkonfekt i f.t. møder og
emner søges undgået

• der oprettes mail-liste på kolle-
giets medlemmer i LO Frede-
rikshavn, som vedligeholder
dette i f.t. meddelelser fra TR
og de respektive fagforeninger.

Man tilmelder sig TR-kollegiet
ved at sende mail til
formand@lo-frederikshavn.dk –
man framelder sig på samme
måde.
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Frokostdebat med mulighed
for at basse kollegerne
Diskuter dagsaktuelle
spørgsmål i frokostpausen
og vær med i konkurren-
cen om wienerbrød 
på fredag.

Sådan lyder tilbuddet fra LO Dan-
mark i ét af tiltagene i forbindelse
med kampagnen »Tag Danmark
Alvorligt«.
Målet er at skabe debat mellem
LO lønmodtagerne om dagsaktu-
elle spørgsmål en gang om ugen
og samtidigt give medlemmerne
mulighed for at vinde wienerbrød
den efterfølgende fredag.

Sådant foregår det
Vil du og dine kollegaer gerne del-
tage, skal I vælge en kontaktper-
son, som sender en SMS tekst
med teksten: DEBAT (navn) (ar-
bejdspladsens postnummer) (fag-
forening) (antal personer i jeres
gruppe) til 1272.  – Gruppen skal
bestå af 2 – 9 personer. Er I flere,
så del jer op i 2 grupper.

Hver onsdag vil kontaktpersonen
modtage en sms med dagens
spørgsmål. Et spørgsmål kunne
f.eks. være: Hvordan kommer vi
bedst ud af krisen ? Skal vi spare
eller arbejde os ud? 
Send SPARE eller ARBEJDE til
1272.

Brug frokostpausen
Når I samles til frokost, kan I dis-
kutere spørgsmålet og finde det
svar, I synes bedst om blandt de
mulige. – For at deltage i konkur-
rencen skal I sende svaret, I er
blevet enige om til 1272 med
teksten LO SVAR (jeres svar).

Wienerbasser til kollegerne
Blandt de indsendte svar trækkes
der lod om wienerbrød til den ef-
terfølgende fredag. Vinderne bliver
kontaktet direkte. – Torsdag vil
kontaktpersonen modtage sms
med resultatet fra hele landet. 
I vil også kunne se og diskutere
resultatet på kampagnens 
hjemmeside 
www.tagdanmarkalvorligt.dk 

Vil du være en del af kampagnen, så
deltag på arbejdspladsen.

Behandl os ordentligt,
selv om vi er arbejdsløse
Den upolitiske og tværfaglige græsrodsbevægelse 
»Behandl os ordentlig, selv om vi er arbejdsløse«, holder
opstartsmøde tirsdag den 9. december kl 18.30 i Metal
Frederikshavns mødelokale, Håndværkervej 2 i Frede-
rikshavn 

Formålet er at starte en lokal afdeling for derefter at kæmpe for bedre be-
handling af de arbejdsløse. 

Læs mere på www.behandlosordentligt.dk 
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Faget,
FOA 
Frederikshavn
Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn
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Faget i 2011
Nr. 1: Deadline 20. januar 2011

Udkommer 19. februar 2011
Nr. 5: Deadline 21. februar 2011

Udkommer 26. marts 2011
Nr. 5: Deadline 19. maj 2011

Udkommer 18. juni 2011
Nr. 5: Deadline 25. juli

Udkommer 27. august 2011
Nr. 5: Deadline 17. oktober 2011

Udkommer 19. november 2011
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