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Virksomhedsaktivering
AKTIVERING AF LEDIGE. Formålet
med aktivering har beskæftigelsesmini-
steren beskrevet på denne måde: 

»Den ledige skal oplæres og genoptræ-
ne sine i faglige kompetencer, ligesom
det sociale og sproglige også skal have
et løft. Når aktiveringen er slut, skal
den ledige være tættere på et ordinært
job«.

Samme minister har bestemt, at man-
traet i bestræbelserne på at få de ledi-
ge i job hedder »virksomhedsaktive-
ring«.

Meningen med virksomhedsaktivering
er dybest set, at den ledige efter akti-
vering bliver på virksomheden som or-
dinært ansat – det er jo derfor, at virk-
somhedsaktivering er gjort til åbenba-
ringen i hele aktiveringssnakken. Det
har været det mest effektfulde værktøj
for at få ledige i job. 

Spørgsmålet er, når det bliver så mas-

sivt – og næsten det eneste værktøj –
kan virksomhederne så i ligeså stort
procentvis omfang fortsat fastholde en
aktiveret i ordinær beskæftigelse,
UDEN at det går ud over de i forvejen
ansatte – specielt i en tid, hvor ordre-
bøgerne ikke ligefrem bugner alle ste-
der?

I LO fagforeningerne spørger vi ind til,
hvad det mon lige er, man forestiller
sig, at de ledige – forsikrede og ikke
forsikrede kommer til at lave ude på
arbejdspladserne?

LO fagforeningerne ønsker de hoved-
og halsløse aktiveringsprojekter lukket
- jo før jo bedre, men samme fagfor-
eninger ønsker de forannævnte aktive-
ringer afløst af nye tiltag, hvor de ledi-
ge og beskæftigede medlemmer IKKE
kommer i åben krig og konkurrence
mod hinanden i forhold til arbejdsplad-
serne.

HUSK - Det varer ikke længe, inden valget kommer!



Flemming Rafn Joint, 
tillidsrepræsentant, 
EUC Nord:

Kian Neve Koch,
arbejdsmiljørepræsentant, 
Det Musiske Hus

Metal ønsker til lykke med valgene.

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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Nye tillidsvalgte

Metal Frederikshavns tillidsvalgte var i
Odense for at tilkendegive deres støtte
til bevarelse af efterlønnen.

Se mere om efterløn på side 26-27

Sådan så der ud i en den ene hal i
Odense Congres Center, da tillidsvalgte
holdt møde om efterlønnen. 5.000
deltog. Billedet viser den lille sal.
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Metal ungdoms årsmøde 2010
Fredag den 5. november
rejste vi til den kære 
Metalskole i Jørlunde for
at deltage i vores første
årsmøde i Metal Ungdom.

-Vi var meget spændte, en for-
nemmelse af nervøsitet og  spæn-

ding for at komme i gang, men da
vi var ankommet, og det hele gik i
gang i konferencesalen, var det
meget fascinerende at høre alle
de meninger og standpunkter.
For Mathias og jeg var det det før-
ste årsmøde, og det levede helt
op til vores forventninger.
Der blev valgt tre nye FUU repræ-

sentanter og valgt ny HB repræ-
sentant. Der var debat, en masse
gæstetalere og fremlægning af
hver enkel regions aktiviteter.
Søndag den 7. november afslutte-
de årsmødet, og vi spiste frokost
og drog ud mod Kastrup lufthavn.
Alt i alt et rigtigt godt møde.

Mathias Skov og Casper Menne deltog i Metals ungdomsårsmøde på Jørlunde.

METALs juletræsfest 2010
Den 28. december 2010 holdt Metal Frederiks-
havn traditionen tro juletræsfest i FFK-Hallen.

Flere hundrede børn og voksne mødte op til den årlige juletræs-
fest som blev afholdt i FFK-Hallen.

Igen i år deltog også medlemmer fra HK Nordjylland.
Det høje flotte juletræ var pyntet op til fest og julemand, børn
og voksne dansede lystigt rundt til de muntre toner fra Nisse-
banden. 

Efter dansen var der juleposer samt en pølse og en sodavand til
børnene.Metals juletræsfest blev i år holdt sammen med HK.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Februar 2011 5

METAL FREDERIKSHAVN

Metal Frederikshavn jubilarfest 2010
Jubilarfesten blev afholdt fredag den 5. november 2010 i Frederikshavner Hallen.
Der var 16 – 40 års jubilarer, 18 – 50 års jubilarer, tre – 60 års jubilarer og én – 75
års jubilar.

Hele 75 år har Jens Peter Bech været medlem af Metal Fre-
derikshavn. Formand Jørn Larsen ønskede stort til lykke.

50 års jubilarerne. Bagerst fra venstre:
Frode Christensen, Poul Erik Larsen,
Hans Chr. Nielsen, Peter Hauge Lar-
sen, Tommy Nielsen, Ole Jensen, Jens
Jensen, Erik Pedersen, Ole Henriksen,
Ejvind Nielsen, Henning Jørgensen, Leif
Arne Eriksen og formand Jørn Larsen
Forrest fra venstre: Bjarne Grønlund,
Kurt Dalsager, Bent Jensen, Børge
Faldt, Harry Aksel Mangelsen og 
Mogens Engell.

40 års jubilarerne. Bagerst fra venstre:
Henning Rønnest, Mogens Andersen,
Finn Borlund Pedersen, Erik Pedersen
og Karl Otto Beermann.
I midten fra venstre:
Niels Jørgen Kristensen, Per Larsen,
Frank Haagensen, Ruben Christiansen,
Per Svend Jensen og formand Jørn Lar-
sen.
Forrest fra venstre: John Jensen, Hans
Andreasen, Roger Mortensen og Bent
Hansen.

60 års jubilarerne. Bagerst formand Jørn Larsen. Forrest fra
venstre: Bent Jensen, Poul Christensen og Gert Schou.
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Bente Jessen og Susanne Schou producerer på livet løs. Til højre tillidsrepræsentant
med cyklen, der er god at have på det kæmpestore areal, Denex dækker i Elling.

DEN
Fra offentli   

arbejds

-Vi mærker det på den måde, at vi
har større udsving i produktionen,
siger Metal-tillidsrepræsentant
Poul Rasmussen.
-Da vi var under Forsvaret, havde
vi en jævn produktion over hele
året. Nu har vi en spansk ejer med
egen salgsafdeling, og så ser det
helt anderledes ud. For øjeblikket
producerer vi ammunition på livet
løs med det danske forsvar som
hovedaftager, men også ordrer til
andre kunder.
Netop den dag, Faget var på be-
søg, blev der ansat 12 3Fere på
kontrakt i to måneder. Det skyl-
des, at ordremængden simpelthen
er så stor, at der må ekstra med-
arbejdere til.
-Vi arbejder 24 timer i døgnet på
fem skift syv dage om ugen i vin-
terperioden, siger Poul Rasmus-

sen. Alligevel kan ordrerne godt
slippe op en gang imellem. Derfor
er vi også ved at få lavet et sy-
stem, så vi kan spare timer op til
frihed, så vi undgår de store ud-
sving og stadig kan holde beskæf-
tigelsen.

-Da vi blev købt af Maxam, trådte
virksomhedsoverdragelsesloven i
kraft. Det betød, at vi var sikret
tre år frem, fordi vi havde en tre-
årig overenskomst. Den udløber til
april, og nu skal der forhandles ny
overenskomst under Dansk Indu-
stri.
De faste medarbejdere er på må-
nedsløn og kontraktansatte på ti-
meløn, fortæller Poul Rasmussen.
Der har været en del forhandlinger
omkring de månedslønnede, hvor
vi har solgt vores betalte spise-

Tidligere hed det Ammunitionsarsenalet, AMA. Det blev solgt
til en spansk virksomhed, der nu ejer og producerer ammuni-
tion på Denex i Elling. Vi har spurgt Metal- og 3F-medlemmer
på virksomheden om, hvad det betyder at gå fra offentlig an-
sættelse til privat.
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Metalmedlem Jens Steffensen til venstre har arbejdet på Denex i
et års tid. Jens har tidligere arbejdet på MAN og Flådestationen.
Her får han en snak med tillidsrepræsentant Poul Rasmussen.

Arbejdsmiljørerepræsentant Joan Sørensen ved PCen, hvor alle arbejdsbeskri-
velser ligger, så medarbejderne bare kan læse, hvad de skal gøre.

NEX
 ig til privat

splads

pause og fået kontanter i stedet.
Vi har en fornuftig løn på Denex.
Vi bevarede vores lønstigninger i
forbindelse med skiftet, og vi be-
varede også vores anciennitet,
men det vigtigste er, at vi nu er
flere medarbejdere, end da vi var
en offentlig virksomhed. Jeg synes,
vi har gode ordninger her på virk-
somheden og et godt samarbejde
med ledelsen. Samtidig har vi et
godt arbejdsmiljø.
Det kan arbejdsmiljørepræsentan-
ten Joan Sørensen, 3F-medlem,
godt skrive under på.
-Det er jo farlige sager, vi har med
at gøre. Derfor har vi også en eks-
trem høj sikkerhedsstandard. Vi
har ingen nævneværdige skader
eller arbejdsulykker, men skulle
der ske et lille uheld, skal alle mø-
de på uheldsstedet, så man kan

se, hvad der er sket, og hvad vi
skal gøre for at undgå, at det sker
igen. Her på virksomheden har vi
altid været godt med omkring sik-
kerhed og arbejdsmiljø. Den nye
arbejdsmiljølov betyder ingenting
for os, for vi er meget længere
fremme, end loven påbyder. Jo,
det er en sikker arbejdsplads, siger
Joan Sørensen.
Faget talte også med Metal-med-
lem Jens Steffensen, der har væ-
ret ansat i et års tid. Jens har tidli-
gere arbejdet på både Flådestatio-
nen og MAN Diesel, men befinder
sig godt som reparatør på Denex.
De to 3Fere Bente Jessen og Su-
sanne Schou har tidligere arbejdet
på henholdsvis Martin og Susanne
i Superbest.
-Men Denex er bedre end Super-
best, siger Susanne.
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Statsministeren gnider sig
i hænderne. Måske har
han det som Holbergs Jep-
pe i baronens seng:
»Drømmer jeg, eller er jeg
vågen?«.
I sin nytårstale lagde han
op til århundredets største
løftebrud, fordi han ville
afskaffe efterlønnen for de
under 45-årige. 

Den tidligere statsminister Fogh
sagde, at der ikke var en fugl, en
frø eller en fisk, der havde taget
skade af de borgerliges miljøpoli-
tik. Det skriver den nuværende om
til. At der ikke er en smed, ar-
bejdsmand, slagter eller for den
sags skylds hjemmehjælper, som
ikke vil blive ramt af regeringens
forslag til ændring af efterløn og
pension i fremtiden. Der er tale
om en de facto afvikling af efter-
lønnen. 
Det er måske ikke så overrasken-
de, for selvom Venstre var med til
at indføre efterlønsordningen i
1979, har de reelt altid været
imod den.
Da det i dag kun er ca. en tredje-
del af dem, som er på arbejds-
markedet, der indbetaler til efter-
lønnen, er der måske ikke noget
at sige til, at der ikke er så man-
ge, der forsvarer efterlønnen som i

1998 under Nyrup-regeringen.
I dag er efterlønnen en forsikrings-
ordning, der er tilknyttet a-kassen
med en absolut ret til at vælge,
hvornår man vil gå på efterløn ef-
ter det fyldte 60. år. Venter de til
de 62 år, bliver de belønnet med
en højere ydelse og mindre mod-
regning, og hvis man helt undlader
at gå på efterløn, får man hele be-
løbet skattefrit tilbage i en efter-
lønspræmie på ca. 140.000 kr.
Det er lidt flot i dag, når vi hører
unge mennesker og topøkonomer,
der har deres på det tørre, fortælle
om det urimelige i, at et velfærds-
samfund også har en tilbagetræk-
ningsordning for de 60-64-årige. 

De rige har fradrag
Men de glemmer at fortælle, at
de rigeste i dette land selv har
meget lukrative fradragsmulighe-
der for pensionsordninger. Oven i
købet kommer de konservative så
og mener, at de rigeste skal have
endnu flere skattelettelser.
Vi ved, at der er over 115.000
personer, der i gennemsnit indbe-
talte 278.000 kr. årligt på deres
pensionsordning. Det er jo ordnin-
ger, som betales af alle andre
skatteborgere, og det er også så
store beløb, at den enlige mor,
den ufaglærte og smeden ikke har
mulighed for at benytte sig af den
mulighed.  
Derfor er det kun rimeligt, at den
lille mand og i høj grad kvinde kan
have en efterlønsordning. Det er
jo »de fattiges pensionsordning«.
Jeg har netop indkaldt både be-
skæftigelsesministeren og finans-
ministeren i samråd for at få af-

klaret, hvad det er for arbejdsplad-
ser, der opstår, når efterlønsord-
ningen bliver nedlagt. 
Postulatet om, at der ”opstår”
70.000 arbejdspladser ved at fra-
tage seniorerne efterlønsretten, er
intet andet end et postulat. Des-
uden slår et farvel til efterlønnen
endnu et hul i statskassen. Perso-
ner under 45 år skal have deres
25 mia. kr. retur – men de penge
har regeringen ikke. De mange
milliarder skal således bruges til at
bestikke de yngre generationer for
deres egne penge. 
Herudover mister staten yderligere
2 mia. i egenbetaling til efterløn-
nen, fordi aldersgruppen så ikke
fremover kan/skal betale til ord-
ningen. I øvrigt er det helt uafkla-
ret, hvorledes situationen for

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Århundredets 
at afskaffe eft

Nej, det gør Lars Løkke Rasmussen ik-
ke, og derfor vil han afskaffe efterløn-
nen.
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 LØFTEBRUD
  terlønnen

fleksjobbere samt gruppen af 45-
58-årige vil blive efter en eventuel
reform. Samtidig vil DF nu have et
40-års optjeningskrav oven i. Alt i
alt er der nok at tage fat på ved
dette samråd. Regeringens idé om
en ”seniorførtidspension” er uigen-
nemtænkt og ubrugelig. Det ene-
ste interessante er, at man vil love
en kortere sagsbehandlingstid på
kun seks måneder.  Det betyder,
at de nu er sikre på at få et hurti-
gere afslag, da man ikke ændrer
kriterierne. Man skal fortsat stå
med hatten i hånden og hovedet
under armen. Og så skyder man
efterløns- og pensionsalderen hø-

jere og højere op, indtil Danmark
får Europas højeste pensionsalder. 
Desværre forholder det sig sådan,
at regnestykket med de mange ny
arbejdspladser til de tidligere ef-
terlønnere kun går op, hvis der var
fuld beskæftigelse, og hvis efter-
lønnerne ikke samtidig kan få dag-
penge, førtidspension eller kontant
hjælp. 
Det viser sig også, at der er flest
tilmeldte og brugere i yderområ-
derne som Bornholm, Læsø og
Frederikshavns Kommuner og det
vil føre til øgede kommunale ud-
gifter, hvis ikke staten samtidig
omlægger bloktilskuddene.

Efterlønnen skal væk for at spare
16 mia. kr., hævder Lars Løkke.
Regeringen har spillet fallit, og
sammen med Dansk Folkeparti
har de kørt landet i sænk.
De fattige skal nu spare for at be-
tale for regeringens ufinansierede
skattelettelser, mens deres nedriv-
ningspakke har fjernet uddannel-
sesmuligheder for både faglærte
og ufaglærte, og oven i købet er
dagpengeperioden fremover halve-
ret – og er du nede i møget, skal
du have et helt års ustøttet arbej-
de for at komme ind igen. Lad os
nu få det valg; vi kan ikke stole på
VKO.

Frederikshavn afdeling
Kontingent 2011

Fuldt Udd. + Forbund A-kasse Flex. Flex. Efterløn Lærling Lærling
Pr. 3/1 2011 medlems- Militær Flexjob Selv- Efterløn Efterløn 82% Incl. uden

skab kont. stændige 100% 91% O-ydelse A-kasse A-kasse

Forbundskontingent 334,50 76,25 334,50 0,00 274,50 256,50 63,25 105,50 105,50

A-kasse kontingent 306,00 306,00 0,00 306,00 306,00 306,00 39,00 306,00 0,00

ATP 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00

Administration 136,50 136,50 0,00 136,50 136,50 136,50 136,50 136,50 0,00

Afdelingskontingent 170,00 74,25 170,00 0,00 130,00 118,00 66,75 45,25 45,25

Ialt 962,00 608,00 504,50 457,50 847,00 817,00 305,50 608,25 150,75

Fritidsulykkesforsikr. 41,50 41,50 41,50 0,00 41,50 41,50 41,50 41,50 41,50

Samlet kontingent 1003,50 649,50 546,00 457,50 888,50 858,50 347,00 649,75 192,25

Tilmeldte til efterlønsordningen: 
Efterlønsbidraget for år 2011 er beregnet til kr. 447,- som opkræves særkilt.
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Advokat-
hjælp hos
Metal
For at yde vore med-
lemmer en endnu bed-
re service, har vi aftalt
med advokat Ole Kil-
deby, at han vil være
til stede i Metalhuset,
Håndværkervej 2, Fre-
derikshavn

1. onsdag i hver måned, fra
kl. 15.30 til 16.30. I samme
tidsrum kan Ole Kildeby træf-
fes 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 ud-
føre en opgave for et med-
lem, betales der efter aftale
med advokaten.

Jørn Larsen

METAL FREDERIKSHAVN

Kritisk sygdom
Forsikringen i Industriens
Pension dækker kun visse
kritiske sygdomme. Det er
ikke alle kritiske sygdom-
me, der er med i forsikrin-
gen. De fleste kræftsyg-
domme, blodprop i hjertet
og slagtilfælde (Hjerne-
blødning/blodprop i hjer-
nen) giver ret til udbeta-
ling.

Man kan få udbetalt for kritisk
sygdom inden 67 år, eller inden
man går på pension. Standard-
dækningen er 100.000 kr., men
man kan selv ændre størrelsen.

Disse sygdomme er 
omfattet af forsikringen: 
� Ondartet kræft 
� Blodprop i hjertet 
� By-passopererede tilfælde af

koronarsklerose
� Hjerteklapkirurgi 
� Slagtilfælde

hjerneblødning/blodprop 
i hjernen) 

� Sækformet udvidelse af 
hjernens pulsårer 

� Visse godartede svulster i 
hjerne og rygmarv 

� Multipel sclerose (dissemineret
sclerose og ASL) 

� Muskelsvind 
� AIDS 
� Større organtransplantationer

(hjerte, hjerte-lunge, lunger 
eller lever) 

� Kronisk nyresvigt 
� Blindhed 
� Døvhed 

For at få udbetalt forsikringssum-
men, skal følgende betingelser
være opfyldt:
Man skal have fået stillet diagno-

sen, være indstillet til operation
eller have fået behandlingen, efter
man er blevet medlem i Industri-
ens Pension.

Man skal være under 67 år, når
man får stillet diagnosen, bliver
indstillet til operationen eller får
gennemført behandlingen.

Man skal indbetale pensionsbidrag
eller være bidragsfrit dækket, når
betingelserne er opfyldt. Man kan
ikke få forsikringssummen, hvis
man er blevet hvilende medlem,
eller er gået på pension, inden
man opfyldte betingelserne.

Forsikringen kan kun udbetales én
gang, så hvis man får udbetalt
summen, har man ikke længere
dækningen i sin pensionsordning.

Der er mange andre regler. 
Se mere på
www.industrienspension.dk

Det er en god ide at holde dig oriente-
ret om dine forsikringsbetingelser i In-
dustriens Pension. Også når det gælder
kritisk sygdom.
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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

Generalforsamling
3F-medlemmer
på Læsø kan del-
tage i 3Fs gene-
ralforsamling på
video.

Se næste side
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Hanne Karl-
sen stiller 
op til næst-
formands
posten 

Hanne Karlsen har
sendt dette indlæg i
forbindelse med den
kommende generalfor-
samling i 3F Frederiks-
havn.

Som I ved, skal vi i 3F ha-
ve en ny næstformand,
der skal vælges på gene-
ralforsamlingen 8. marts
2011.
Da der måske er mange,
der ikke ved, hvem jeg er,
kan jeg oplyse lidt om mit
CV.
Jeg er gift med Finn på
23. år og har en datter på
23, en søn på 21 og har
boet i Sæby siden 1984.
Jeg er årgang 1961, og
har været svejser på Ør-
skov i 15 år.
Jeg har været tillidsrepræ-
sentant på Ørskov Stål-
skibsværft i 4,5 år på ny-
bygningen, da vi var flest,
nemlig 225 personer. Jeg
sad med i Metals bestyrel-
se i flere år, indtil vi lukke-
de ned. Så stoppede jeg
med dette. Nybygningen
lukkede ned i 2003, og så

måtte der findes nye veje.
Det blev til en uddannelse
som social- og sundheds-
hjælper. Den har været
brugt i ny og næ, men det
sorte fag som svejser var
nummer et.
Så kom finanskrisen i
2008, og en fyreseddel
fra Maskinfabrikken Skiold
i Sæby, og alt det med
jobcenter, jobsøgning fire
gange om ugen, og jeg
skal komme efter dig. Selv
om man fik 25 timer in-
den for hjemmeplejen,
skulle man alligevel stadig
søge job til 37 timer, og
her kommer jobbet på Sæ-
by Fiskeindustri 17. august
2009.
Her er jeg blevet valgt til
tillidsrepræsentant 10. ju-
ni 2010 med 76 stemmer
og 21 stemmer til min
modkandidat. Og så har
der ellers været tryk på. Vi
er ca. 140 ansatte under
3F samt nogle smede og
ganske få funktionærer, og
vi har gode ordrer forhand-
let hjem til dette år.
Hvis I ønsker yderligere
oplysninger, kan I finde
mig efter fyraften på tele-
fon 9846 7192 eller face-
book under Hanne Karl-
sen.

Morten på valg
Formand Morten Dahlberg er på valg,
men ønsker at fortsætte med at ud-
vikle en afdeling, han er stolt af.

-Jeg vil gerne være med til at fortsætte den ud-
vikling, 3F Frederikshavn er inde i og være med
til at præge fremtiden for afdelingen.
De seneste år har budt på vanvittige udfordringer
som økonomisk krise, virksomhedslukninger,
kæmpe ledighed for vores medlemmer, og oven i
det hele en borgerlig regering, der direkte modar-
bejder fagbevægelsen. Se bare på dagpengemas-
sakren, men nu også angrebet på efterlønnen og
pensionsalderen.
Trods det, har vi en bestyrelse, der arbejder mål-
rettet i medlemmernes interesser. Vi har fået fire
afdelinger; Skagen, Frederikshavn, Sæby og Læ-
sø til at fungere som en helhed, ligesom vi har
fået moderniseret afdelingshuset i Frederikshavn.
Jeg sidder i forvejen i forbundets hovedbestyrel-
se. Det giver indflydelse til afdelingen og til
Nordjylland.
Sammen med en stærk og fremsynet bestyrel-
sen glæder jeg mig til en ny periode som for-
mand, så vi kan imødegå de mange udfordringer,
som fremtiden byder på. Sammen med bestyrel-
sen vil jeg gerne være en del af 3F Frederiks-
havn, som jeg er stolt over at være formand for.

Hanne Karlsen.

Morten Dahlberg ønsker at fortsætte udviklingen i 3F.

Generalforsamling  
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3F FREDERIKSHAVN

Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 18.30
i Frederikshavner Hallen, H. C. Ørsteds Vej 9, 9900 Frederikshavn.

Husk dit LO plus kort. Vi vil igen i år udtrække flotte gaver blandt dem, der tjekker ind med plus kortet.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Lønudvalgets beretning
5. Regnskab
6. Budget 2011
7. Forslag til ændringer af vedtægterne
8. Indkomne forslag
9. Valg:

a. Valg af formand Morten Dahlberg (Modtager genvalg)
b. Valg af næstformand, frem til 2012 

(Tidligere KAD)
c. 4 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er:  

Gitte Andersen (Modtager genvalg) 
Bent Hvidtved (Modtager genvalg) 
Jesper Larsen (Modtager ikke genvalg)
Jens Chr. Jensen (Modtager genvalg)

d. 4 bestyrelsessuppleanter – for 1 år. På valg er:
Vakant (Tidligere KAD) 
Allan Jensen (Modtager genvalg) 
Vakant Tidligere (SiD Skagen) 
Ib Pedersen (Modtager genvalg)

e. Valg af bilagskontrollant
Arne Dam (Modtager genvalg) 

f. Valg af bilagskontrollant suppleant
(Vakant)

g. Valg af fanebærer. Søren Sørensen (Modtager genvalg) 
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag, den 28. februar 2010.

Som vi plejer, vil afdelingen være vært ved en dejlig middag samt en øl eller vand. 
Middagen starter kl. 17.30 og hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig til afdelingen tors-
dag den 3. marts. 

Der vil være transport fra Skagen Banegård samt Shell kl. 16.30. Opsamling i Ålbæk Fru Møllers 
Café kl. 17.00 og DK tanken i Elling kl. 17.20. Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby kl. 17.00.

Tilmelding til mad og eventuel transport skal ske til afdelingen på 7030 0846.

Læsø-medlemmer 
er også med til 
generalforsamling 
i 3F Frederikshavn

Medlemmer af 3F Frederiks-
havn, bosat på Læsø, kan
også deltage i generalfor-
samlingen på Læsø. 

Det foregår over storskærm i
3F-huset på Byrum Hoved-
gade. 

Her startes også kl. 17.30
med spisning. 

Hvis du ønsker at deltage i
3F Frederikshavns general-
forsamling, skal du tilmelde
dig til afdelingen torsdag
den 3. marts på telefon
7030 0846

g 3F Frederikshavn
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Invalideret efter lastbilulykke     
Jens Pedersen, chauffør og
medlem af 3F Frederiks-
havn var i 2008 ude for
en ulykke med sin lastbil.
En påmonteret kran på fø-
rerhuset af lastbilen var
ikke sænket tilstrækkeligt.
Kranen væltede, og fører-
huset blev presset af kra-
nen.

Jens kom »lettere til skade«, stod
der i avisen. Men så lidt var det
nu heller ikke. Det kostede faktisk
Jens en førtidspension som 41
årig.
-Da jeg blev udskrevet fra sygehu-
set, stod der i journalen, at der ik-
ke rigtig var noget galt med mig,
fortæller Jens.
Jeg havde fået noget smertestil-

lende, og jeg kom i akupunktur-
behandling hos egen læge, hvor
jeg yderligere fik smertestillende
medicin.
-Jeg fortsatte ikke med at arbejde,
for jeg fik så mange smertestillen-
de piller, at jeg ikke kunne køre
det første år.
Når jeg ikke tog medicinen kunne
jeg ikke være nogle steder på
grund af smerter. Samtidig fik jeg
også fysioterapibehandling og
svømmetræning.

Alle eksperter blev besøgt
Der blev taget røntgenbilleder ad-
skillige gange. Jeg var hos alle
eksperterne; neurolog, psykolog
og reumatolog. I en arbejdsskade-
sag er der ikke noget, der bliver
overladt til tilfældighederne.
Men Jens var stadig ikke i job,
trods besøg hos adskillige special-
læger. Efter godt to år fik Jens til-
kendt førtidspension.

Jens tager stadig smertestillende
midler, men ikke i så store mæng-
der som tidligere, for nu er der
kommet ro over hans situation.
Jens har også været i arbejdsprøv-
ning. Det varede en time og fyrre
minutter. Jens kunne kun præstere
en tredjedel af, hvad handicappe-
de kunne klare. Så det fik hurtigt
ende.
Kommunen forsøgte også med no-
get praktik i Sæby Fritidscenter,
men her nåede Jens end ikke at
starte.
Situationen for Jens er i dag, at
han lider af træthed, smerter, kon-
centrationsbesvær og besvær med
korttidshukommensen.
Har svært ved at holde styr på ka-
lenderen og aftaler. Han kan ikke
følge med i en film i fjernsynet,
fordi han ikke kan koncentrere sig.
Sådan en sag kræver en masse
papirer, så da Jens var medlem af
3F Frederikshavn, der har social-

3F FREDERIKSHAVN
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   fik hjælp i 3F Frederikshavn
rådgivere, så kontaktede Jens na-
turligvis sin fagforening og fik soci-
alrådigver Jane Springborg som
sagsbehandler.

Overbevisende 
dokumentation
-Det specielle ved Jens sag er, at
så ung en mand får førtidspen-
sion, siger socialrådgiver Jane
Springborg, 3F Frederikshavn. 
-Jens er kun 41 år. Men lægerne
har været overbevisende i deres
dokumentation, og derfor får han
også tilkendt førtidspensionen.
-Vi kørte også en arbejdsskade-
sag. Jens fik nogle penge, og så
mente forsikringsselskabet, at det
var nok, fordi Jens også havde fået
penge fra Arbejdsskadestyrelsen.
Vi forsøgte også en civilretlig sag
mod arbejdsgiveren. Vi mener, at
der burde have været en advar-
selslampe, der lyste, når kranen
ikke var korrekt sænket.

Men her var der ingen muligheder,
fordi loven først blev lavet om et
halvt års tid efter. Det har be-
stemt ikke været nogen dans på
roser for familien, siger Jane
Springborg. 

Voldsom påvirkning 
for en familie
-Hele forløbet; tvivlen, usikkerhe-
den, den økonomiske situation for
en familie med fem børn. Hvad si-
ger de hos kommunen og Arbejds-
skadestyrelsen? Det er ikke noget
at sige til, at en familie bliver
voldsomt påvirket.
-Det er rigtigt, siger Jens. 
-Ikke mindst den økonomiske
usikkerhed i den tid, hvor vi ikke
vidste, om jeg fik erstatning og
førtidspension. Krisen var også på
det højeste og det med at låne
penge, var ikke populært hos ban-
kerne i den periode.
Familien er yderligere ramt af syge

børn, og Jens kone har en kronisk
sygdom.

3F var en stor hjælp
-Uden 3F og Jane var det ikke gå-
et, fastslår Jens. -Hun har simpelt-
hen kørt sagen for mig. Det at bli-
ve lettet for papirarbejdet har gjort
det hele lettere. 
-Sammenlagt har jeg nok fået en
stak breve i 25 centimeters højde.
For der er jo mange papirer i én
sag. Det hele kører i en stor pære-
vælling, som man ikke har over-
blik over. Det havde Jane som pro-
fessionel.
-Det er den gammelkendte sand-
hed, siger Jens: -Man skal være
rask for at være syg nu om dage.
Jens har heller ikke rosende ord til
overs for kommunens sagsbe-
handling, som han mener ikke har
været tilfredsstillende. Først til
sidst. 

3F FREDERIKSHAVN

Chauffør Jens Pedersen med
socialrådgiver Jane Springborg,
som kørte sagen, der endte
med en førtidspension til Jens.
-Vi var en hårdt ramt familie
under forløbet, for det kneb
med pengene, krisen var på 
sit højeste, og det med 
at låne penge ud, var 
bankerne ikke så glade for,
fortæller Jens Pedersen.



Nye tillidsvalgte

Jette Bonkegaard,
tillidsrepræsentant på
Bangsbostrand Skole

3F Frederikshavn ønsker til lykke
med valget.

12 unge fik 200.000
kr. ved hjælp af 3F
3F Frederikshavn har hjulpet
12 unge personer, som var i
Skagen for at arbejde i som-
meren 2010. De fik en grim
oplevelse, da deres arbejdsgi-
ver gik konkurs godt en må-
ned efter, at forretningen
havde åbnet, fortæller faglig
sekretær i 3F Frederikshavn, 
Anja Westerberg. -En ansæt-
telseskontrakt ville have hjul-
pet dem bedre.

-Disse 12 personer kørte vi en LG
sag for (Lønmodtagernes Garanti-
fond) og fik hentet mere end
200.000,- kr. hjem til de unge. 

-og hvad kan man så
lære af det?
Og hvad kan man så lære af det?
spørger Anja Westerberg: 
-Det er vigtigt, at de unge tænker
over, at de skal sikre sig en an-
sættelseskontrakt og være med-
lem at en fagforening, så vi kan
hjælpe dem, når det går galt. 
-Her var der tale om unge menne-
sker, der var taget til Skagen for
at tjene til næste års studie. Og
det var bare ikke en oplevelse, at
stå der helt alene. 

Husk ansættelseskontrakt
Vigtigheden af en ansættelseskon-
trakt er, at du ved, hvilke arbejds-
forhold, du har at arbejde under. 

Har jeg opsigelsesvarsel?

Hvad er min løn?

Får jeg tillæg af nogle art o.s.v? 

-Netop på virksomheder, hvor der
ikke er overenskomst, bliver det
utroligt vigtigt at sikre sig en an-
sættelseskontakt. 

-Havde alle disse 12 unge haft en
ansættelseskontrakt, kunne vi og-
så have sikret dem løn i opsigel-
sesperioden, siger Anja Wester-
berg. 

-Unge er særligt udsatte, når de skal
ud på arbejdsmarkedet første gang.
Også selv om det kun er fritidsjob. Der-
for skal de sikre sig en ansættelseskon-
trakt. Og de behøver ikke at skrive på
noget som helst, før de har været i 3F
Frederikshavn og fået tjekket betingel-
serne for deres ansættelse, siger faglig
sekretær Anja Westerberg.
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3F FREDERIKSHAVN

Debat ved bordene hos 3Ferne

Se mere side 26-27

3F Frederikshavns
tillidsvalgte til
forsvar for efter-
lønnen i Odense
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  REGIONENS MILJØNETVÆRK 

Konference for Arbejdsmiljørepræsentanter 2011 
 

Novo Nordisk 
Stenager Alle 4, 9800 Hjørring 

 
Lørdag d. 9. april 2011 kl. 09.00-14.30 

Program: 
 

            09.00   Kaffe og rundstykker. 
 
            09.30   Velkomst og gennemgang af dagens program. 
 
            09.35   Morten Keller Caspersen/Novo Nordisk orienterer om virksomheden. 
 
            10.45   3F Sundhedsprojekt V/Peter Hamburg Faarbæk. 
 
            12.00   Frokost. 
 
            12.45   3F Regionens Miljønetværk orienterer V/Arbejdsmiljørepræsentant Ole Bech.            
    
            13.00   Valg af Arbejdsmiljørepræsentant til 3F Regionens Miljønetværk. 
 
            13.10   Rundvisning på Novo Nordisk. 
 
            14.30   Afslutning og tak for i dag. 

 
Årets temadag for arbejdsmiljørepræsentanter bliver i år afholdt på Novo Nordisk i  
Hjørring. 
Reserver allerede nu dagen og tilmeld dig ved din gruppe i 3F Aalborg eller på mail til 
leo.andreasen@3f.dk med angivelse af navn, cpr.nr. og arbejdsplads. 
 

Årets temadag for arbejdsmiljørepræsentanter bliver i år afholt på Novo Nordisk i Hjørring.

Reserver allerede nu dagen og tilmeld dig hos Finn Jenne, 3F Frederikshavn, 

direkte nr. 8892 3462 eller på mail: finn.jenne@3f.dk
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Efterløns- og 
pensionistklubben
3F Frederikshavn

Program
1. halvår 2011
Vi glæder os til at se
rigtig mange af 3F’s ef-
terløns- og pensionist-
medlemmer til de kom-
mende aktiviteter.

Torsdag 10. marts kl. 14.00:
Villy Jochumsen kommer og for-
tæller historier fra sine cykeltu-
re.

Torsdag 14. april kl. 14.00:
Forhenværende borgmester Erik
Sørensen vil underholde om sin
tid på øretævernes holdeplads.

Torsdag 12. maj kl. 14.00:
Vi skal besøge minibyen i Sæ-
by. Vi kører fra parkeringsplad-
sen i egne biler kl. 14 til Sols-
bæksvej i Sæby. Senere drikker
vi kaffe hos Ibsen på Torvet i
Sæby

Tilmelding: Senest lørdag 7.
maj 2011 hos
Formand: Grethe, tlf. 98 42 95
94 / 24 45 95 72
Kasserer: Birgit, tlf. 98 42 95
25
Torsdag 9. juni kl. 14.00:
Vi spiller bankospil. Plader ko-
ster 5 kr. pr. stk. Når spiller er
vel overstået, holder vi som-
merferie.

Fiskeindustrivirksomheden
Pelagic i Skagen har indgi-
vet konkursbegæring.
Virksomheden er totalt
lukket ned og der er udpe-
get en kurator i boet, siger
faglig sekretær Finn Jen-
sen, 3F Frederikshavn. -
Det rammer 40 medlem-
mer af 3F Frederikshavn
hårdt.

-Ved slutningen var der 40 3F-
medlemmer ansat, siger Finn Jen-
ne. Men havde der været fuld pro-
duktion, havde der været omkring
60 af vores medlemmer, og de
ville nok være i beskæftigelse på
et eller andet tidspunkt. Så samti-
dig med, at de 40 bliver fyret, så
er der altså andre, der har færre
muligheder.
Cirka en trediedel af de ansatte
var kvinder.
-Nu går de ledige, siger Finn Jen-
ne. Der går mange rygter, om Pe-

lagic kommer i gang igen. Men
det er kun rygter, og jeg har ikke
hørt noget konkret om en ny start.
-Vi håber og krydser fingre for kol-
legerne, der har været ansat stort
hele deres arbejdsliv.
Mulighederne her i Skagen er
stort set lig nul. I forvejen har vi
18% ledige 3Fere i området, så
det ser sort ud. Selv om jobcentret
gør en indsats, så er der faktisk
kun turisterhvervet tilbage, og der
er jo ikke ligefrem sæson nu.

Pelagic, en virksomhed der kun er få år gammel, bukker under i Skagen. Det ram-
mer 3F-medlemmerne hårdt i et område, der i forvejen lider.

3F FREDERIKSHAVN

Konkurs på fiskefabrik
koster 3Ferne jobbet

Beskæftigelsen har fået endnu et skud
for boven med Pelagics konkurs, siger
faglig sekretær Finn Jenne, 3F.



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

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 ejendomshandel, lejebolig,
arv, skilsmisse, dødsfald i nær
familie, erstatningssager og
andre 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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Råd og vejledning om din pensionsordning
Hvornår har du sidst talt 
med din pensionsrådgiver? 
Louise Schreiber-Jakobsen kan hjælpe dig med alt omkring din
pensionsordning og de muligheder, du har i PenSam. Du kan
træffe Louise Schreiber-Jakobsen på nedenstående datoer:

FOA Frederikshavn 
kl. 13.30 -16.00
3. marts - 14. april - 
12. maj - 9. juni

Sygehus Vendsyssel
kl. 13.30 – 15.30:
17. marts - 19. maj

Skagen - C.S. Møllers Vej
kl. 13.00-15.00:
24. februar - 24. marts - 
28. april - 26. maj - 23. juni

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
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Generalforsamling i FOA 
FOA – Fag og Arbejde Frederikshavn afholder 
generalforsamling 23. marts 2011 kl. 19.00 i
FFK Hallen, Flade Engvej 8, Frederikshavn.

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent(er)
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Valg af referenter
6. Bestyrelsens beretning
7. Regnskab
8. Fremlæggelse af budget
9. Indkomne forslag

10. Valg
10 a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Birgitte Martensen modtager genvalg
10 b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Helle Jensen modtager genvalg
10 c. Valg af 1 suppleant

Heidi H. Hansen modtager genvalg
10 d. Valg af 1 suppleant

Bente Thomsen modtager genvalg
10 e. Valg af 1 suppleant

Britta Mortensen modtager genvalg
10 f.  Valg af 1 bilagskontrollant

Birgitte Fuglsang modtager genvalg
10 g.  Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant

Per Nielsen modtager genvalg
10 h. Valg af 1 fanebærer

Egon Olesen modtager genvalg
10 i. Valg af 1 fanebærersuppleant

Helle Jensen modtager genvalg
10 j. Valg af 3 medlemmer til lønudvalget

Olaf Sletten Jørgensen og Per Nielsen modtager genvalg
Susan Myrdal – ønsker ikke genvalg   

11. Afslutning

Den endelige dagsorden kan rekvi-
reres i afdelingen eller hentes på 

www.foa.dk/frederikshavn 

tidligst 6 dage før generalforsam-
lingen.

Regnskabet ligger til gennemsyn
6 dage før generalforsamlingen på
afdelingens kontor.

Dørene åbnes for indskrivning fra
kl. 17.30.

I tidsrummet fra kl. 18.00 –
19.00 vil der være spisning.

Af hensyn til bestilling af mad,
samt bustransport, skal du til-
melde dig senest torsdag den
17. marts 2011 kl. 17.00.

Tilmelding kan ske på tlf.nr.
46971170 eller på mail 
frederikshavn@foa.dk 

Du kan også sende en sms til nr.
61302324. I beskeden skal du
skrive ”Dit navn + antal + arran-
gementsnr. 2311”

OBS!
Ønsker du at benytte den fælles
transport fra Skagen eller Sæby,
skal du ringe til afdelingskontoret
og tilmelde dig. Her får du også
nærmere info om opsamlingssted
og tid.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
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   Frederikshavn
Vind en 
PH lampe eller
Montana reol 
på FOAs gene-
ralforsamling…

Grundet gentagne indbrud
i afdelingen efter PH lam-
per, har et flertal i afde-
lingsbestyrelsen nu beslut-
tet at udlodde en del PH
lamper og Montana-reoler
til dig, der deltager på
FOA’s generalforsamling
den 23. marts 2011.

Ved indgangen modtager
du et lod sammen med
det øvrige generalforsam-
lingsmateriale.

I løbet af aftenen vil én
blandt de tilstedeværende
medlemmer være »lyk-
kens gudinde« og udtræk-
ke de udloddede effekter.

Er du én af de heldige,
kan du vinde én PH bord-
lampe 4/3 eller
2 PH 4/3 loftlamper
eller 
to Montana reoler cm.
69,5 x 35 x 30, farve:
Lavendel.

De vundne effekter kan
efterfølgende afhentes i
afdelingen og skal være
afhentet senest den 7.
april 2011 kl. 17.00. 

Hvem skal have prisen?
Vær med til at indstille årets
kandidater til arbejdsmiljø-/
sikkerheds- eller tillids-
repræsentantprisen for 2010.

FOA Frederikshavn uddeler hvert år på
afdelingens generalforsamling en pris til
årets tillids- og arbejdsmiljø-/sikker-
hedsrepræsentant, og nu er det tid til
at finde kandidater. Det er dig som
FOA medlem, der indstiller din tillids-
eller arbejdsmiljø-/Sikkerhedsrepræsen-
tant til årets pris. Blandt de indkomne
indstillinger vælger afdelingsbestyrel-
sen, hvem der får priserne.

Kriterier for indstilling til priserne er:

1. Opnået en speciel aftale:
Begrundes med hvilken aftale, og
hvor mange der er omfattet af den.

2. Igangsætte nye initiativer:
Begrundes med initiativets art og
omfang.

3. Ihærdighed i bestemte situationer
overfor arbejdsgiveren, uanset resul-
tatet: Begrundes med situation, for-
løb og resultat, eller mangel på
samme.

4. Særlig indsats for kollegaer: Be-
grundes med situation, kan være af
personlig karakter, men arbejds-
mæssigt. 

Hvis du mener, at din tillidsrepræsen-
tant eller arbejdsmiljø/sikkerhedsrepræ-
sentant bør have årets pris, så
skriv til os og fortæl hvorfor.

HUSK: Sidste frist for
indsendelse er 4. marts 2011
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Ny FOA-klub for plejehjemsassistenter 
og social- og sundhedsassistenter
Der er stiftet en ny klub af
plejehjemsassistenter og
autoriserede social- og
sundhedsassistenter 
i FOA Frederikshavn.

Det skete på en stiftende general-
forsamling 3. november 2010 i
Metal Frederikshavn. 
-Der var så mange tilmeldte, at vi
måtte flytte mødet fra FOA til
Metal. Over 100 var tilmeldt, si-
ger Joan Pedersen, der blev valgt
som klubbens første formand.

450 medlemmer
Joan Pedersen, der er fællestillids-
repræsentant i ældreområdet i
Frederikshavn Kommune, konsta-
terer at der er omkring 450 med-
lemmer.
-Det er sådan, at hvis man ikke
melder fra, så er man automatisk
medlem af klubben. 
Generalforsamlingen havde tre

valgmuligheder til kontingent, og
deltagerne valgte 25 kr. pr. må-
ned.

Skal styrke fagligheden
-Klubbens formål er at fremme
samarbejdet mellem social- og
sundhedsassistenter og pleje-
hjemsassistenter, fortæller Joan
Pedersen. -Vi vil virke for videre-
udvikling og ajourføring af uddan-
nelse.
-Samtidig vil vi søge tilvejebragt
bedre økonomiske samt uddannel-
ses- og beskæftigelsesmæssige
vilkår samt styrke social- og sund-
hedsassistenternes og plejehjems-
assistenternes fagprofil og kompe-
tenceområder.
-Vi vil også komme med ændrin-
ger eller forbedringer til overen-
komstforhandlingerne og være
idéskabende og kreative.

Allerede aktiviteter klar
Bestyrelsen har vedtaget at holde
bestyrelsesmøde hver anden må-
ned, siger Joan Pedersen og des-

uden har bestyrelsen planlagt det
første medlemsmøde 17. februar.
Her kommer social- og sundheds-
assistent Jens Nielsen og fortæller
om sit arbejde med psykisk syge i
Frederikshavn Kommune.
-Desuden har vi planlagt et andet
arrangement 11. april med en le-
der fra hospice eller en sorgsyge-
plejerske fra ambulatoriet i Aal-
borg samt et sommermøde 28.
maj. Sidstnævnte af mere social
karakter.
I efteråret bliver der yderligere et
arrangement samt vores general-
forsamling i november måned.

Ønsket i flere år
-Der har igennem flere år været et
ønske, at vi havde et forum, hvor
vi kunne støtte hinanden og styrke
vores faglige identitet, siger Joan
Pedersen.
FOA er jo ikke en fagforening for
bare én faggruppe. Derfor er det
vigtigt, at vi har vores eget forum.
Det gælder både sygehuse, psyki-
atrien og ældreområdet.

Over 100 var tilmeldt den stiftende generalforsamling, som derfor måtte flyttes til Metals lokaler på Håndværkervej.
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Her er 
bestyrelsen 
i den nye
klub
Joan Pedersen er formand for
klubben af plejehjemsassistenter
og social- og sundhedsassisten-
ter.
Helle Jensen, Skagen, pleje-
hjemsassistent, er næstformand.
Stella Christensen, social- og
sundhedsassistent er kasserer.

Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer:
Lone Jensen, Dorrit Mandrup, Ja-
ne Myrup og Marianne Mølga-
ard, alle social- og sundhedsassi-
stenter.
To suppleanter: Anne-Grethe Sø-
rensen og 
Lise Lotte Pedersen også social-
og sundhedsassistenter.

Social- og sundhedsassistent Joan Pe-
dersen er klubbens første formand.

Tilmelding hos:
FOA Frederikshavn
Tlf. 46 97 11 70
Ved Lene Sørensen 
eller Karen Hechman

FOA MEDLEMSTILBUD:  

Lær førstehjælp 
- til under halv pris 
12 timers kursus i førstehjælp hos FOA i Frederikshavn:  
3 onsdage i marts 2011: 16. marts + 23. marts + 30. marts

Alle dage fra kl. 18.00 - 22.00 
Brugerbetaling på kr. 200,- pr. deltager, 
og så betaler FOA de resterende kr. 285,- 

Sidste tilmeldingsdato:
mandag den 7. marts

Underviser:
Finn Slaikjer

Sted:
FOA Frederikshavn, 
Constantiavej 35, 
Frederikshavn

Generalforsamling FOA Seniorerne
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 13.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Godkendelse 
af forretningsorden

6. Formandens beretning
7. Indkomne forslag
(Til bestyrelsen senest den 
23. februar)

8. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer:  
Jytte Jensen
Modtager genvalg
Bodil Hansen
Modtager genvalg

9. Valg af 
bestyrelsessuppleanter
Norma Christensen
Ingelene Madsen

10. Eventuelt

Se også FOA Seniorernes program side 25

12 timers kursus i førstehjælp hos FOA i Frederikshavn:
16. marts + 30. marts og 6. april 2011



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

25 års jubilarer

1. november 2010
Portør Egon Olesen
Sygehus Vendsyssel

1. november 2010
Social-og sundhedshjælper
Helle Ø. Severinsen
Område Midt: Søparken.

18. januar 2011 
Social-og sundhedshjælper
Sonja Vels Nørgård
Område Skagen: CS Møllersvej.

1.februar 2011
Social-og sundhedsassistent
Lone Tamborg
Område: Sæby Ældrecenter

40 års jubilæum:
Sygehjælper
Bodil M. Lærkedal Johansen
Område: Ingeborgvej

Tilskud til 
fysioterapi og
kiropraktor
Deadline for refunde-
ring af regninger fra
det foregående år er
udgangen af februar. 

Det betyder, at hvis du har
behandlingsudgifter i de
sidste måneder af 2010,
SKAL vi have regningerne
tilsendt inden udgangen af
februar 2011. Så du skal 
skynde dig.

HUSK! At skrive reg. nr. og
kontonummer på regningen,
så vi kan overfører pengene
til din konto.

SENIORJOB
Arbejdsløse har ret til et seniorjob, hvis de er fyldt
55 år, når de mister deres dagpengeret.

Det er dog en betingelse, at den arbejdsløse har ret til efterløn
som 60-årig og seniorjobbet ophører den dag, den arbejdsløse
runder de 60 år.
Den arbejdsløse skal søge sin kommune om seniorjobbet. Ansøg-
ningen kan indleveres 3 mdr. inden retten til dagpenge ophører og
senest 2 måneder efter.

Kommunen har pligt
Kommunen har pligt til at oprette seniorjobbet. Fuldtidsforsikrede
arbejdsløse har ret til et seniorjob på fuld tid. Lønnen skal svare
til overenskomsten på området, men seniorjobbet betragtes som
støttet arbejde, så man kan ikke genoptjene dagpengeretten.
Hvis stillingen nedlægges, skal kommune tilbyde et nyt seniorjob. 
I et seniorjob skal man stå til rådighed for formidlet arbejde, men
bevarer retten til et nyt seniorjob ved evt. ledighed.
Afslår man et ordinært arbejde mens man er i et seniorjob, mister
man retten til ansættelse i seniorjob.

Henvend dig i din a-kasse for yderligere oplysninger.

FOAs A-kasse

Godtgørelse ved arbejdsophør 
- G-dage
Vær opmærksom på, at man har krav på at få de
tre første ledige dage betalt af arbejdsgiveren ved
opsigelse eller ved ophør i vikariat.

Man har ikke krav på G-dage hvis man er i fuld beskæftigelse, er
syg eller holder ferie de 3 første dage. 

Forhør dig på dit lønkontor om, hvilke papirer du eventuelt skal
udfylde. 

FOAs A-kasse
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Gratis psykologrådgivning for 
LO-medlemmer er stoppet. 

Se mere side 30.



Arbejdsmiljørepræsentant: 
Helle Thøgersen, Blæksprutten 
Klaus N. Pedersen,
Børnehaven Øster Dahl
Jane Pedersen, Nordstjernen, Skagen
Jonna Poulsen, 
Børnehaven Fyrkrat, Skagen
Sonja Christensen, Læsø Døgnpleje
Asta Jensen, Dagplejepædagogerne, 
Frederikshavn
Margit Pedersen, Dagplejerne, Sæby

FOA ønsker til lykke med valgene.

Nyvalgte 
tillidsrepræsentanter
Lisbeth Leer Pedersen, 
Børnebakken m.fl.
Jesper B. Eskerod, Blæksprutten
Leif Holm, Børnehaven Brolæggervej
m.fl.
Pia Christiansen, Andedammen

Arbejdsmiljørepræsentant:
Jens Nielsen, Socialpsykiatrien: 
Støttecenter Frederikshavn, 
Skagen og Sæby.

FOA ønsker til lykke med valgene.

Ophør som tillidsvalgt:
Tillidsrepræsentant: 
Inge Suhr Christensen, Andedammen
Hanne Hansen, Børnebakken

FOA siger tak for indsatsen.

Nye tillidsvalgte

FOA-
Seniorernes 
aktiviteter 
1. halvår
Ondag den 9. marts kl. 13.00:
Generalforsamling: Der serveres en varm ret + 1 øl/vand.
Sidste tilmelding den 2. marts. SE DAGSORDEN SIDE 23.

Ondag den 13. april kl. 14.00:
Elling Senior Shop kommer og viser noget af deres tøj.
Sidste tilmelding den 6. april.

Ondag den 11. maj kl. 14.00:
Banko. I skal IKKE selv have en pakke med. Den køber vi.
Kaffe: 20,00 kr. Banko: 20,00 kr.
Sidste tilmelding 4. maj.

Tilmeldinger til alle arrangementer kan ske til:
Ingrid Hansen, Sæby
9840 1639 / 2466 6671
Jytte Jensen 2286 3161
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Og vinderne var...
Der var 15 vindere af
Kop og Kande gavekort
på kr. 100,- i forbindelse
med FOAs arbejdsplads-
besøg i uge 44 2010.

Vinderne blev:

• Janni T. Thomsen Østervrå
• Mette Vestmark Jensen Øst-

ervrå
• Torben Madsen Sindal

• Bogumila Stenbakken Sæby
• Susanne Rose Jensen Frede-

rikshavn
• Marianne Melsen Ålbæk
• Katja Brædstrup Frederiks-

havn
• Anette Jakobsen Frederiks-

havn
• Agnethe Sørensen Frederiks-

havn
• Dorte Andersen Østervrå
• Birgitte Aagreen Larsen Øst-

ervrå
• Sonja Jakobsen Sæby
• Conny Wiis Læsø
• Britta Mortensen Sæby
• Inge Christensen Tårs
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3F og FOA klar til debat i gaderne. Herover er det formand for 3F Frederikshavn, Morten Dahlberg, faglig sek-
retær Erik Jensen og A-kasseleder Jørn Helledie. Nederst, fællestillidsrepræsentant i ældreplejen, Joan Peder-
sen, faglig sekretær. Sektorformand i Teknik- servicesektoren Louise Krüger Nielsen. Faglig sekretær Helen
Christensen, FOA Frederikshavn og fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne, Hanne Fristrup.

KAMP FOR 
EFTERLØNNEN
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EFTERLØNNEN SKAL
BEVARES, mener 3F Fre-
derikshavn, FOA Frede-
rikshavn, Metal Frederiks-
havn, NNF Nordjylland,
Socialdemokraterne og SF.
Derfor var valgte repræ-
sentanter fra fagforenin-
gerne og partierne på gå-
gaden i Frederikshavn for
at fortælle frederikshav-
nerne, hvorfor efterlønnen
er så vigtigt.

Alle under 45 år skal ikke have ef-
terløn efter statsministerens me-
ning. Deres indbetaling til efter-
lønnen skal derimod udbetales.
Det koster 25 mia. kr. Hvor vil
han skaffe de penge fra, når der
ingen penge er i kassen?
Unge mennesker på tredive år kan
imødese et arbejdsliv, der varer, til
de er 70 år og kan få folkepen-
sion. 
3F, FOAs og NNFs medlemmer er
typisk startet på arbejdsmarkedet i
14-17 års alderen med det mest
monotome, manuelle arbejde i
træk og kulde med tunge løft og
fysiske belastninger på kroppen
over et langt liv.

Tillidsrepræsentant FInn Dietz fra 3F
får en snak om efterlønnen med folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen.

Kampen fortsatte i Odense
2. februar samledes over 5.000 tillidsvalgte i LO for at kæmpe for ef-
terlønnen i Odense Congres Center. 3F, FOA og Metal Frederikshavn
var også med for at slå et slag for kollegerne på arbejdspladserne.

Invitation 

Mandag den 28. februar 2011 kl. 16.00 - 18.00 

Kl. 16.00 - 16.15

Kl. 16.15 - 17.00
-

Kl.17.00 - 17.10 Pause

Kl.17.10 - 17.55

-

bruges til. 

Kl. 17.55- 18.00

3F Frederikshavn var med i Odense. FOA Frederikshavn var der også.

Metal Frederikshavn var med. Se side 3
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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                           

Nye angreb      
Regeringen fremlagt frem-
lagt endnu en plan, til sin
økonomiske genopretning.
En såkaldt tilbagetræk-
ningsreform, der skal gøre
op, med den efterlønsord-
ning, som vi kender. 

Meget sigende, har denne reform
overskriften, at ” Vi kan ikke låne
os til velfærd….” Denne overskrift
synes jeg er dobbeltmoral. 
Jeg spørger mig selv, om ikke det
lige netop er den regering, der
fremlægger dette, som var den
samme regering, der gik til valg
på, at vi både kunne få skattelet-
telser og velfærd? 
Jo- det var det vist…. Nu må den
danske befolkning sande, at det
kunne man ikke. Den almindelige
og dårligst stillede dansker må nu
betale prisen for, at vi igennem de
sidste mange år, har haft en rege-
ring, som har ødslet vores vel-
færdsstat væk. Dette er et FAK-
TA. 

Halveret dagpengeperiode
Ydermere har man halveret dag-
pengeperioden, samtidig med, at
man reelt lukker af for videreud-
dannelse, som kunne få ledige til
at opkvalificere sig, når der igen
kommer gang i beskæftigelsen.
Man har bl.a. indført et økono-
misk loft over arbejdsmarkedsud-
dannelserne, samt at Statens Vok-
senuddannelses Støtte ikke læng-
ere er en mulighed, hvis man har
modtaget en opsigelse. Hvordan
det harmonerer med, at alle siger,
at vi skal være et vidensamfund,
med arbejdskraft som er uddannet
og velkvalificeret, det kan jeg ikke
se. Alt dette er sket, for at fi-

Sæt �
i kalenderen

General-
forsamling
Socialdemokraterne
Frederikshavn

Sted: 
Metal Frederikshavn,
Håndværkervej 2
14. marts 2011
Kl. 19.00 
Indskrivning 
fra kl. 18.30

Dagsorden 
i henhold til 
vedtægterne

Socialdemokrater-
nes Bankospil i
Bingohallen 2011

Februar: 6. – 14. – 22.
Marts: 2. – 10. 
April: 3. – 11. – 19. – 27.
Maj: 5. (Jubilæumsspil) –
29.
Juni: 6. – 14. – 22. – 30.
Juli: 24.
August: 1. – 9. – 17. – 25.
September: 18. – 26.
Oktober: 4. – 12. – 20.
November: 13. – 21. –
29.
December: 7. – 15. 
(Julespil)



nansiere skattelettelser, for de
bedst stillede i vores samfund –
Det er en total skævvridning af
samfundet, og det betyder, at
langt flere, især i udkantsdan-
mark, kan se frem til en tilværelse
på kontanthjælp.

Nu må vi ud at vise ansigt
Min holdning er, at vi som parti
må gå forrest og sige, at nu er nok
blevet nok. Vi skal på gader og
stræder, og hvor vi ellers kan mø-
de den danske befolkning. 
Her skal vi fortælle, at vi vil noget
andet. Vi ønsker ikke at afskaffe
efterlønnen, da det er muligheden
for de lønmodtagere, som igen-
nem et langt arbejdsliv, er blevet
nedslidt, at trække sig tilbage
med værdighed. 

Uddannelse er 
en investering
Vi ser ikke uddannelse som en ud-
gift, men som en nødvendig inve-
stering i fremtiden. Vi ønsker at
fremrykke de offentlige investerin-
ger, så vi igen kan skabe fremdrift
i beskæftigelsen til glæde for de
arbejdsløse, som i dag render
rundt i intetsigende aktivering,
hvor man kan finde sin ”indre
fugl”.

Fair løsning
Det er mig en stor glæde, at fag-
bevægelsen langt hen ad vejen nu
slår fælles front med S og SFs ud-
spil, Fair Løsning. Det er rart at
se, fagbevægelsen gå aktivt ind i
at få en ny regering efter næste
folketingsvalg. 
3F har bl.a. nedsat deres eget
kampagnesekretariat. Her arbejder
de målrettet med at koordinere
kampagner for en ny regering. Det
er lykkedes 3F afdelingerne på

landsplan at mobiliseret flere tu-
sinde til at være synlige og argu-
mentere for en ny regering, samt
oplyse om de nedskæringer, som
den nuværende regering har truk-
ket ned over hovedet på lige netop
deres medlemmer.

Vi får et valg
2011 bliver året, hvor vi helt sik-
kert får et folketingsvalg. Vi skal
sove med støvlerne på og være
klar, når Lars Løkke Rasmussen
trykker på valgknappen. 
Danmark trænger til en ny rege-
ring, og vi skal ud at overbevise
alle borgere om, at vi har de løs-
ninger, som skal til for både at sik-
re vores velfærd, samt at skabe
den vækst og dynamik i vores

samfund, som gør det muligt, at
sikre denne velfærd.

Vi står ved en skillevej i dansk po-
litik – Skal vi spare os ud af kri-
sen?, hvilket den nuværende rege-
ring ønsker, med de forringelser
som følger med, eller skal vi ar-
bejde os ud af krisen?, som Fair
Løsning beskriver.
Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge!

Danni Munk Andersen
Formand
Socialdemokraterne Frederikshavn
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    esse til Palle Thomsen  PATH@frederikshavn.dk - Det sparer os for porto               

  på de dårligst stillede i Danmark

Socialdemokraterne i Frederikshavn er
allerede godt i gang med valget. Her er
det folketingsmedlem Bjarne Laustsen
og i baggrunden Metal-formand Jørn
Larsen og faglig sekretær, Finn Jenne
fra 3F, der er ude for at forfægte social-
demokratiske synspunkter overfor be-
folkningen.

-Vi skal sove med støvlerne på og være
klar, når Lars Løkke Rasmussen trykker
på valgknappen, siger socialdemokra-
ternes formand Danni Munk Andersen,
der her er på gaden med 3Fs faglige
sekretær, Anja Westerberg.
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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

Gratis psykologrådgivning slut
Aftalen mellem Psykologcentret og LO Frederikshavn
om gratis psykologrådgivning, som via centret har
ydet til alle borgere over 18 år i Frederikshavn Kom-
mune, ophørte pr 1. januar 2011.

Den væsentligste årsag skal ses i lyset af, at der de seneste
måneder har været meget begrænset søgning i forhold til tidli-
gere.
Vi kan glæde os over de borgere, som har haft nytte af rådgiv-
ningen i de tre år, (i denne omgang) Bjørn Danielsen har stillet
psykologer gratis til rådighed for LO-fagforeningerne og takker
Bjørn for det.

Tværfagligt
TR Kollegium
Bestyrelsen for LO Frederikshavn
har besluttet at oprette et tvær-
fagligt tillidsmands ”kollegie” i LO
Frederikshavn regi for at give in-
formationer og afholde fagpolitiske
– og kulturelle aktiviteter med
henblik på at skabe (endnu) større
samfundsinteresse blandt tillidsre-
præsentanterne på tværs af fag,
fagligt tilhørsforhold 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 

kollegiet
• korrespondance til kollegiet 

foregår primært pr mail og de
respektive fagforeninger tilskri-
ves samtidig

• aktiviteter forbundet med del-
tagerbetaling er altid clearet af
med de respektive fagforenin-
ger

• der skal søges undgået dob-
beltkonfekt i forhold til møder
og emner

• der oprettes mail-liste på kol-
legiet’s medlemmer i LO Fre-
derikshavn, som vedligeholder
dette i f.t. meddelelser fra til-
lidsrepræsentanter og de re-
spektive fagforeninger.

Man tilmelder sig TR Kollegiet ved
at sende mail til formand@lo-fre-
derikshavn.dk – Man framelder sig
på samme måde.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Februar 2011 31

Efterløn - fingrene væk
Befolkningen skal ikke
være i tvivl om, at det har
store konsekvenser for
især de faglærte og ufag-
lærte lønmodtagere, at ef-
terlønnen tages fra dem.

Derfor vil LO brede diskussionen
ud og få fakta på borde.

Fakta
Med Velfærdsaftalen fra 2006
hæves efterløns- og pensionsalde-
ren, og hvis efterlønnen nu også
afskaffes, som regeringen har fo-
reslået det, vil det betyde, at nuti-
dens 25-årige først kan gå på
pension, når de er 71½ år.
Vidste du det? Nej, vel?

Oplysning om politikernes
skalten og valten i forhold
til efterlønsordningen
Regeringen har foreslået et fuld-
stændigt urimeligt indgreb i efter-
lønnen, der vil have drastiske kon-
sekvenser for almindelige LO-løn-
modtagere. Det har vi en forplig-
telse til at gøre vores medlemmer
opmærksom på, siger formanden
for LO Danmark Harald Børsting.
I følge regeringens forslag mister
alle under 45 år retten til at kun-
ne gå på fem års efterløn, mens
det i høj grad er usikkert, hvad der
skal ske med dem, der er over 45
år og som ikke er gået på efterløn
endnu. 

Gamle skal passe gamle
Efterlønsindgrebet rammer bredt
og hårdt. Fremtidens specialarbej-
dere, håndværkere, rengøringsas-
sistenter og sosu’ere skal fremover
indstille sig på at arbejde til de er
over 70 år gamle. Det er ikke ri-
meligt over for hårdtarbejdende
mennesker, der har knoklet igen-
nem i et langt arbejdsliv.

Væk med skønmaleriet
Afskaffelse af efterlønsordningen
er ikke så simpelt, som nogen for-
søger at gøre det til. Det har helt
andre samfundsmæssige og men-
neskelige konsekvenser, end det
overfladiske billede regeringen og
modstandere af efterlønsordnin-
gen maler.

Ældre bliver til problemer.
Mange af de ældre bliver arbejds-
løse, hvis ikke der er efterløn. 
De bliver uønskede på arbejds-
markedet, fordi mange ældres ud-
dannelser er indhentet af udviklin-
gen og dermed ubrugelig - andre
er ikke længere produktive nok,
fordi alderen ændrer trykker i form
af dårligere fysisk formåen

Hvordan ser fremtiden ud?
For fire år siden kunne økonomer-
ne ikke se, at der kom en finans-
krise. Nu påstår de, at de kan se ti
år ud i fremtiden. De påstår, at de
kan se, at der vil være fuld be-
skæftigelse. Det synes professor
Per H. Jensen Aalborg Universitet
er »tankevækkende«.

»Gøg og Gokke-debat« 
Debatten om efterlønnen har fore-
gået, som når de blinde taler om
farver. Billedlig talt er det således,
at hver gang TV2 bringer et ind-
slag om efterløn, viser de et bille-
de af en lidt ældre læge, der spil-
ler golf. Disse eksempler er ikke i
harmoni med dagligdagen og pas-
ser ikke med den virkelighed Ver-
ner Sand Kirk, direktør for A-kas-
sernes Samvirke oplever.

Ingen besparelser.
Dobbelt så mange ledige ældre.
Dobbelt så mange førtidspensioni-
ster. Og mange flere sygedage. 
Det venter de danske ældre, hvis
man kigger på vores nordiske na-
bolande, som ikke har efterløns-

ordning som i Danmark. Udover
dobbelt så mange på førtidspen-
sion er der også langt højere syge-
fravær blandt ældre medarbejdere
i de øvrige nordiske lande. 
De ældre bliver altså ikke mere ra-
ske af, at man fjerner efterlønnen.
Man flytter bare rundt på de kas-
ser, de får penge fra. Brutalt sagt;
dem på sygedagpenge eller før-
tidspension i stedet for på efter-
løn.

Tørre tal og fakta
A-Kassernes Samvirke har i en
rapport sammenlignet antallet af
ældre førtidspensionister i Finland,
Norge og Sverige. 

� Her er antallet af 60-64-årige
førtidspensionister dobbelt så
højt, og færre sidst i 50’erne
er på arbejdsmarkedet. 

� I Norge og Finland er cirka
hver fjerde 60 til 64-årige på
førtidspension, mens det i
Danmark ligger mellem ti og
15 procent. 

� Ledigheden er 3,6 procent i
Danmark blandt de 60 til 64-
årige uden job. I Finland og
Sverige er tallet helt oppe på
4,9 procent i Finland og 5, 5
procent i Sverige. 

Se det er jo en helt anden vinkel
om efterløn, som man også skal
være vidende om, når man siger
JA eller NEJ til afskaffelse af efter-
lønsordningen.
Er det sådant Danmark ønsker at
behandle folk, som har arbejdet
hele deres voksenliv?

Cai Møller, formand for LO Frederiks-
havn: Er det sådan, Danmark ønsker at
behandle folk, som har arbejdet hele 
deres voksenliv?
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