
Marts 2011 - Nr. 2

Frederikshavns fælles fagblad

Charlotte er
organiseret

Side 12-13

Bekymret for sygehuse
i forandring

Side 22-23

Generalforsamling i
Metal Frederikshavn

Side 5-6

Generalforsamling i 3F
var et tilløbsstykke

Side 14-16



Frederikshavns fælles fagblad

Fælles LEDER

Jørn
Larsen
Metal

René
Johansen
FOA

Morten
Dahlberg
3F

Valget og mulighederne
Et valg kan skabe forandringer, tilba-
geslag, fremskridt og muligheder. 

Inden længe får vi folketingsvalg. Det
er statsministeren, der kender datoen,
og den vil han ikke rykke ud med.

Vi har i det hele taget en regering,
som ikke vil rykke ud med noget som
helst, udover besparelser og nedskæ-
ringer for befolkningen.

Ministrene vil heller ikke rykke ud med
noget. Der skulle en lang sej kamp til,
før integrationsminister Birthe Rønn
Hornbech rykkede ud med et svar på,
hvorfor hun ikke overholder FNs kon-
ventioner om flygtninge. 

Endelig rykkede Lars Løkke Rasmus-
sen ud med en fyreseddel til ministe-
ren.

Vi har en borgerlig regering, ivrigt støt-
tet af Dansk Folkeparti, der har bevæ-
get sig fra den ene skandale til den an-
den. Regeringen og støttepartiet har

gennemført de mest brutale nedskæ-
ringer på vores velfærd i nyere tid.
Halvering af dagpengeperioden, enor-
me nedskæringer på uddannelse og ef-
teruddannelse til faglærte og ufaglær-
te. Nedskæringer på støtte til børnefa-
milierne og nedskæringer på fradrag
for fagligt kontingent, mens arbejdsgi-
verne stadig kan trække kontingent fra.

S og SF vil en anden vej. De ønsker, at
vi skal arbejde os ud af krisen. Skabe
uddannelse, opkvalificering og vækst,
så vi kan bevare vores velfærd. Herun-
der ikke mindst bevarelse af efterløn-
nen, som regeringen også ønsker af-
skaffet.

Det burde være let at sætte krydset
ved et arbejderparti til næste valg. Lad
os komme af med den borgerlige rege-
ring. Den er livsfarlig for velfærden og
almindelige mennesker trivsel i et de-
mokratisk samfund.

HUSK - Det varer ikke længe, inden valget kommer!



Allan Kjølholm arbejds-
miljørepræsentant hos
Karstensens Skibsværft
A/S.

Jesper Thomas Mikkelsen
er ny ungdomsagitator for
region Nord- og Midtjyl-
land. 
Jesper er 26 år, 
uddannet mekaniker og

bor i Aalborg.
Jesper har telefon 3363 2046
Mail: jtm@danskmetal.dk

Metal ønsker til lykke med valget.

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.
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Nye tillidsvalgte

Satserne i Industriens overens-
komst stiger pr. marts 2011
De ny satser er gældende fra begyndelsen af den lønnings-
periode, hvor den 1. marts 2011 indgår.

Alle satser i forbindelse med overarbejde, forskudt tid og skif-
tehold stiger.
Mindstelønnen stiger til 106, - kr. for voksne medarbejdere og
61,50 kr. for medarbejdere under 18 år.
Anciennitskravet for at optjene pension falder fra 3 måneder til
2 måneder.

Barsel:
Fra marts 2011 har man ud over 14 ugers barselsorlov krav
på yderlig 11 uger, som hver af forældrene skal holde 4 uger
af.
Som noget nyt er lærlinge og elever forsikret igennem Industri-
ens Pension fra den 1. marts.
Har du spørgsmål til ændringerne eller andre ting i overens-
komsten, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsen-
tant eller afdelingen.

Metal 
Skagen Byklub 

General-
forsamling
Metals lokaler, 
Mosegårdsvej 14, Skagen
13. april 2011.
Spisning kl. 18.00
Generalforsamling kl. 18.30.
Tilmelding til spisning 
pr. telefon 2494 3166 
senest mandag 11. april 
kl. 18.00.

Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. 

På byklubbens vegne

Kim Rasmussen
Formand
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METAL FREDERIKSHAVN

Formanden
fyldte 60 år
11. februar var en festdag
i Metal Frederikshavn. Da
fyldte afdelingens for-
mand, Jørn Larsen, 60 år.
Det blev fejret ved en 
reception, hvor gæster
dukkede op fra byen og
langvejs fra.

Metal-formanden Thorkild Jensen
var der naturligvis også, og han
hyldede Jørn Larsen i sin tale, hvor
han tog et historisk overblik over
Jørn Larsens faglige og politiske
karriere, begyndende med tillids-
hverv på Danyard, valg til afde-
lingsformand, sæde i byrådet i to
perioder og nu medlem af hoved-
bestyrelsen og forretningsudvalget
i Dansk Metal samt regionsfor-
mand for Dansk Metal Nordjyl-
land. -Du har gjort det flot, sagde
Metal-formanden. Du er en af den
slags, vi har brug for i Dansk Me-
tal, og jeg har også bidt mærke i,
at du gør et stort stykke arbejde
for at få dine medlemmer på ef-
teruddannelse.

Efterlønsbevis
Afdelingens kasserer Søren Larsen
overrakte medarbejdernes gave til
Jørn Larsen sammen med et efter-
lønsbevis.
-Vi har undersøgt, om du er beret-
tiget til efterløn. Det er du. Så det
får du her. Hvis du fortsætter, til
du er 65 år, er det lige pludselig
penge værd. Og Jørn Larsen fort-
sætter sit arbejde, siger han.
Jørn Larsen er iøvrigt en af stifter-
ne af Faget, der udgives af 3F,
Metal og FOA sammen med LO
og Socialdemokratiet i Frederiks-
havn.
Et stort til lykke til Jørn Larsen og
fortsat god arbejdslyst.

-Du er en af dem, Dansk Metal har
brug for, sagde forbundsformand Thor-
kild Jensen og skålede med Jørn Larsen.

Vennerne fra Socialdemokratiet, Danni
Munk Andersen og Leo Svendsens kom
naturligvis med en rød rose til Jørn.

Fagets udgivere var der for at hylde Jørn Larsen, som er en af Fagets stiftere. Fra
venstre René Johansen og Helen Christensen, henholdsvis formand og faglig sekre-
tære i FOA Frederikshavn. John Karlsson, næstformand i Metal Frederikshavn. Fød-
selaren Jørn Larsen og Morten Dahlberg, formand for 3F Frederikshavn.

Der var fuldt hus hos Dansk Metal.

Afdelingskasserer Søren Larsen over-
rakte Jørn et efterlønsbevis.

Tidligere næstformand Henning Peder-
sen, Finn Larsen og Peter Jensen fik en
bid brød på fødselsdagen.
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METAL FREDERIKSHAVN

Metal Frederikshavn
afholder

Generalforsamling 
Tirsdag 26. april 2011 kl. 19.00
i afdelingen, Håndværkervej 2, Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag:
Ændringer til vedtægter
Forslag til overenskomst

5. Bevillinger

6. Meddelelser

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
På valg er:
John Karlsson (Modtager genvalg)
Henrik Christensen (Modtager genvalg)
Rene Jørgensen (Modtager genvalg)
Jonny Jacobsen (Modtager genvalg)

8. A - Valg af 1 revisor:
På valg er:
Bent Ole Madsen (Modtager genvalg)
B - Valg af 2 revisorsuppleanter:
På valg er:
Bruno Vestfalen (2. suppleant)
C - Valg af ekstern revisor:
På valg er:
Revisionsinstituttet

9. Eventuelt

10. Næste generalforsamlingsmødested

Der serveres en lun ret fra kl. 18.10.

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig i
din klub eller på afdelingskontoret senest onsdag den 20. april
2011.

Bestyrelsen

Fusion
mellem
Frederiks-
havn og
Hjørring?
Se næste side
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Afdelingsfusion mellem Metal
Frederikshavn og Metal Hjørring
På afdelingens generalfor-
samling den 26. april vil
bestyrelsen foreslå at Fre-
derikshavn afdeling fusio-
nerer med Hjørring afde-
ling.

Afdelingen har ført forhandlinger
med Hjørring afdeling i det sidste
års tid, og er nu enige om en fu-
sionsaftale, som vil blive lagt frem
til vedtagelse på generalforsamlin-
gen.
Aftalen vil ligeledes blive lagt
frem på Hjørrings generalforsam-
ling den 5. april.

Stiftende generalforsamling
17. hvis det bliver et ja
Hvis aftalen godkendes på gene-
ralforsamlingerne, vil der være
stiftende generalforsamling i den
ny afdeling den 17. maj på hotel
Sindal i Sindal.

Nyt navn
I fusionsaftale er det foreslået at
den ny afdelings navn bliver Metal

Vendsyssel. Det er ligeledes fore-
slået at formand Jørn Larsen Fre-
derikshavn og kasserer Søren Lar-
sen fortsætter i deres stillinger, og
formand Mogens Bjerre bliver
næstformand. 
Næstformand i Frederikshavn,
John Karlsson, bliver faglig sekre-
tær og medlem af forretningsud-
valget. Forretningsudvalget får fire
medlemmer.
Der vil være godt 4.100 medlem-
mer i den ny afdeling. 

Bestyrelsen i den ny afdeling vil få
15 bestyrelsesmedlemmer. Fem
fra Hjørring, otte fra Frederikshavn
og to fra Skagen. 
De to afdelinger har søgt forbun-
det om tilladelse til at fusionere
og et økonomisk tilskud til om-
kostninger i forbindelse med fusio-
nen.

Kontorerne 
fortsætter uændret
Afdelingskontorerne i Hjørring,
Skagen og Frederikshavn fortsæt-
ter uændret. 
Åbnings- og telefontiderne vil sik-
kert blive ændret, så de er ens i
Hjørring og Frederikshavn.
I Skagen vil der ikke ske ændrin-
ger.

Ja fra bestyrelsen
Afdelingens bestyrelse er sikre på,
at fusionen vil være til gavn for al-
le den ny afdelings medlemmer.
Jeg skal derfor anbefale afdelin-
gens medlemmer at stemme for
forslaget på den kommende gene-
ralforsamling, siger Jørn Larsen.

Metalhuset i Hjørring vil stadig fortsæt-
te efter fusionen.

Det samme gælder Metalhuset i Frede-
reikshavn.

og Metalhuset i Skagen.

Jørn Larsen, nuværende formand i
Dansk Metal Frederikshavn bliver ny
formand for Metal Vendsyssel, hvis ge-
neralforsamlingerne siger ja til fusion.

METAL FREDERIKSHAVN
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Formand for Metal-regionen
Hvis medlemmerne af
Dansk Metal Hjørring og
Dansk Metal Frederiks-
havn stemmer ja til en fu-
sion mellem de to afdelin-
ger bliver afdelingsfor-
mand Jørn Larsen ny for-
mand for Metal Vendssys-
sel. I forvejen er Jørn Lar-
sen valgt som regionsfor-
mand for Dansk Metal 
Region Nordjylland.

Posten som regionsformand var
tidligere besat af Metal Aalborgs
formand, Kurt Tinus Nielsen.
-Der er både regionsbestyrelse
samt repræsentantskab i Metals
nordjyske region, fortæller Jørn
Larsen.
-Bestyrelsen består af alle afde-
lingsformændene fra de ni afdelin-
ger. Men det tal falder formentlig
hen over sommeren til seks afde-
linger på grund af sammenlægnin-
ger. Blandt andet sammenlægger

Frederikshavn og Hjørring sig samt
Aalborg og Nørresundby og Løg-
stør og Mariagerfjord.

Centralt placeret
-Som regionsformand er jeg også
forretningsudvalgsmedlem i Dansk
Metals hovedforbund og medlem
af hovedbestyrelsen.
Arbejdsopgaverne som forret-
ningsudvalgsmedlem fører mange
hverv med sig, organisationsmø-
der, Ti-mandsudvalg og medlem
af skolebestyrelsen på Metalsko-
len i Jørlunde samt lov- og organi-
sationsudvalget samt CO Industris
centralledelse. 
-Det betyder blandt andet også, at
jeg sidder centralt placeret i for-
bindelse med overenskomstforny-
elserne.

Sidder med politisk ansvar
-Vi har det politiske ansvar for, at
alt kører efter reglerne, og det
gælder også ved overenskomstfor-
handlingerne. Vi har ansvaret for,
at de beslutninger, der bliver truf-
fet i hovedbestyrelsen også bliver

ført ud i livet som bestemt.
Derudover skal man som formand
sørge for at regionen kører organi-
satorisk. 
Vi holder otte bestyrelsesmøder
om året i regionen. Her tager vi
stilling til alt fra ledighed til er-
hvervsmæssige tiltag og naturlig-
vis, hvad der meldes ud fra for-
bundet.
Vi diskuterer også den politiske si-
tuation, og hvad vi skal gøre for at
få en ny regering.
Heldigvis ser det ud til at den bor-
gerlige regering er ved at afskaffe
sig selv med alle de sager, der kø-
rer på de enkelte ministre. Det
skal vi ikke beklage, siger Jørn Lar-
sen.

Som regionsformand er jeg valgt
for en kongresperiode, og det vil
for mit vedkommende sige til 1.
september 2012. Så er jeg på
valg igen.
Afdelingerne betaler kontingent til
regionen. Regionsformandsposten
i Dansk Metal er ulønnet, siger
Jørn Larsen.

Regionsformand for Dansk Metal Region Nordjylland, Jørn Larsen.

PORTRÆT METAL FREDERIKSHAVN
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METAL FREDERIKSHAVN

200.000 mennesker står
og mangler et job. I løbet
af 2011 får de følgeskab
af endnu flere i takt med,
at kommunerne må fyre
ansatte, derfor er den dan-
ske velfærd truet. 

Vi mister arbejdspladser i stor stil,
fordi de ledende i dette land –
læs: VK-regeringen – aldrig har
svaret på spørgsmålet: Hvad skal
vi leve af i fremtiden?

Ophørsudsalg
I stedet har VK-regeringen og
Dansk Folkeparti startet et op-
hørsudsalg. I nytårstalen forsøgte
statsministeren at bruge de sidste
skud han havde i bøssen på at for-
tælle danskerne, at det var en god
idé at afskaffe efterlønnen. Alle
målinger viser, at regeringen også
har tabt denne sag. Danskerne vil
beholde efterlønnen. Det er klogt,
fordi vi også i fremtiden har behov
for at have en tilbagetræknings-
ordning for dem, som har haft et
hårdt fysisk arbejde. Jeg tror ikke,
at de har tabt sagen kun fordi de
Konservative fortsat tosser rundt
med deres personsager, hvor de
nu har fået en ny partiformand og
en ny politisk ordfører. Det ser ud
til, at de Konservative som har
været de mest hardcore tilhænge-
re af at afskaffe efterlønnen, hol-

der sig nede på de fem pct. Det er
godt det samme, fordi det samti-
dig giver et flertal til oppositionen
selvom der bliver flyttet lidt rundt
på mandaterne på den borgerlige
side, hvor Liberal Alliance vil over-
tage nogle af de utilfredse V- og
K-stemmer.

214.000 fuldtidsledige
Arbejdskraftundersøgelsen (AKU-
ledigheden) viser nu, at der er
214.000 fuldtidsledige. Det tal
kan sagtens risikere at stige her i
2011, fordi det offentligt er tvun-
get til at skære ned. Men så er
det jo, at man normalt ville tænke
på, hvordan vi kan få de arbejdslø-
se tilbage på arbejdsmarkedet
igen, og at vi kan få genskabt nog-
le af de knap 200.000 arbejds-
pladser, der er forsvundet under fi-
nanskrisen. Jo, regeringens svar er
så, at der skal spares fem mia.
fordelt over alle uddannelserne i
Danmark. Det er tosset.
Fordi det er jo det, vi skal leve af i
fremtiden. Vi kan ikke låne os til
velfærd, siger regeringen, men vi
er på vej til at spare os ihjel. Ud-
landsgælden er nu steget til 360
mia. kr. Vi bliver derfor nødt til at
se på de områder, der kan bringe
os ud af krisen. Ud over at satse
på offentlige investeringer skal vi
også satse på grøn, alternativ
energi og dertil skal vi fx bruge
mange maskinmestre. Rigtig
mange maskinarbejdere, der er
blevet ledige som følge af MAN
Diesels lukning af motorproduktio-
nen, vil gerne læse videre til ma-
skinmestre, men der har regerin-
gen lagt loft over, hvor mange

maskinmestre man kan uddanne i
fremtiden. Regeringen har i sin
visdom fundet ud af, at der kun
skal uddannes 200 om året, selv-
om der er behov for op imod
1000, fordi 80 pct. af de 8000
maskinmestre, vi har i landet, ikke
arbejder ombord på et skib, men
har job i land fx i energisektoren.
Nu kan maskinmesterskolen Mar-
tec se frem til at fyre folk i stedet
for at uddanne de arbejdsløse
smede. Det er sgu da at save den
gren over, man selv sidder på. 
Vi vil prøve på sammen med bl.a.
maskinmesterforeningen, Dansk
Industri og andre gode progressive
kræfter at finde finansieringer og
argumentation til at få lavet en
analyse, der dokumenterer beho-
vet og finder de økonomiske re-

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

214.000 men  
står uden job

Under Poul Nyrup Rasmussens S-lede-
de regering var arbejdsløsheden så lille,
forklarer Bjarne Laustsen. Nu er den
vokset til 214.000 mennesker i 2011
under den borgerlige regering.
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METAL FREDERIKSHAVN

 nnesker 
  

surser, der skal til for, at skolerne
ikke behøver skære ned.

Vi kan ikke spare os 
til velfærd
Vi mener fortsat, at vi ikke kan
spare os til velfærd – vi må inve-
stere. Vi har lagt vore udspil frem
i form af ”Fair Løsning” og ”Fair
Forandring”, Det er to gode værk-
tøjskasser, som den næste rege-
ring vil bruge for at redde velfær-
den efter ti års uansvarlige borger-
lige soldeture. Mange har set
skævt til kravet om de tolv minut-
ters ekstra arbejdstid, som vi me-
ner kan bringe ny balance. Men
der er mange andre måder at nå
målet på. Det handler altså ikke
om kattens farve, men om den
kan fange mus.

Vi vil gøre det solidarisk 
og ansvarligt
Det er klart, at det i en tid med
førnævnte store arbejdsløshed bli-
ver sværere at nå målet. Derfor
skal vi også have skabt vækst og
flere arbejdspladser, før vi begyn-
der at sætte arbejdstiden op. 
Men det er altså en mere retfær-
dig måde at komme ud af krisen
på, langt mere solidarisk og an-
svarlig, end at de borgerlige giver
skattelettelser til de rigeste og be-
der de fattige om at betale ned-
skæringerne. Derfor kan jeg kun
opfordre Lars Løkke til at udskrive
valget hurtigst muligt. Jeg er sik-
ker på, at danskerne vil vælge en
ny S-ledet regering. 

Gennemsnitslønnen i 4. kvartal 2010 for
samtlige faggrupper i Metal Frederikshavn

GRUPPE MEDLEMMER SAMLET 
Industri Træ og Plast
Industritekniker-Plast/Mekanik 1 175,25
Sejlmager 1 158,50
Skibstømrer 2 172,50
Træskibstømrer 4 170,50
Industri Træ og Plast total 8 170,09
Kommune og Region
Reparatør - Maskin 4 168,43
Rørsmed 29 189,28
Værkstedsfunktionær 7 181,50
Kommune og Region total 40 185,83
Maskiner og Værktøj
Industritekniker-Maskin 141 179,32
Kedel og Maskinpasser 3 179,50
Maskinarbejder 155 169,96
Montør 8 167,69
Rejsemontør 53 240,19
Reparatør - Maskin 26 177,52
Skibsmontør 5 175,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 1 151,14
Maskiner og Værktøj total 392 183,37
Smede og Stålkonstruktioner
Håndformer 2 131,00
Industritekniker-Maskin 148 166,83
Karrosseripladesmed 1 175,00
Klejnsmed 2 160,00
Kølemontør 6 159,22
Maskinarbejder 45 171,21
Montør 2 157,50
Reparatør - Maskin 1 164,30
Rustfast Klejnsmed 1 170,00
Rørsmed 2 178,00
Skibsbygger 31 175,00
Skibsmontør 109 178,11
Skibstømrer 13 164,23
Vvs-Energiteknik 12 181,98
Smede og Stålkonstruktioner total 375 171,50
Stat
Maskinarbejder 142 166,36
Stat total 142 166,36
Strøm, Styring og Proces
Kontorservicefagtekniker/Maski 1 202,71
Reparatør - Maskin 1 165,00
Strøm, Styring og Proces total 2 183,86
Transport
Automekaniker 39 164,65
Karrosseripladesmed 10 175,87
Lastvognsmekaniker 6 161,03
Transport total 55 166,30

Afdeling total 1.014 175,67

Metal-TAL - 2010
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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

1. maj 2011

3F Frederikshavn
deltager også 
i 1. maj.

Se side 30
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Café Feen - Her kan du 
spise med god samvittighed
Café Feen er ikke en café. Det er en restaurant, siger ejeren Charlotte Bentsen. -Der
er ikke plads til flere caféer i Frederikshavn. Derfor drives der restaurant med god
dansk mad, masser af aktiviteter og oveni har Café Feen overenskomst med 3F, en
garanti for, at medarbejderne aflønnes efter overenskomsten.

- Vi er en ualmindelig almindelig
restaurant, siger ejeren Charlotte
Bentsen. Der skal ske noget for at
tiltrække gæster. Så ud over vores
gode mad, er her både jazz om
sommeren og udstilling af tøj,
kunstnere og loppemarked, hvor
der serveres stegt flæsk, og vi er
også aktive omkring Tordenskjold-
dagene.
Cafeen ejes af Charlotte Bentsen,
31 år og Benny Jensen, 27 år.
Benny er kok af uddannelse, mens
Charlotte er både faglært kok og
tjener. Til hjælp har de en prakti-
kant i grundforløb og en elev, der
for øjeblikket er på skole.
Både Charlotte og Benny har ar-
bejdet på de store hoteller i som-
merlandet. 
Charlotte havde lidt penge på bo-
gen, og hun har aldrig været god
til at andre bestemte over hende.
Derfor slog hun til, da muligheden
for at erhverve Café Feen var der.

Det hed tidligere Høkeren og var
et værtshus.
Her er der nu mere restaurant
med spisekort, og dansk mad, si-
ger Charlotte. Spisekortet dækker
det meste af, hvad man har behov
for, viser menukortet - og til rime-
lige priser.

Eleven er med i det hele
Café Feen har også en kokkeelev,
Camilla, der er på skole for øje-
blikket. 
-vi er en virksomhed, hvor eleven
får lov til at være med i det hele,
siger Charlotte. -Når Camilla kom-
mer tilbage, så rejser vores prakti-
kant på grundforløbet til Læsø.
Vi har eksisteret i over syv år, og
det er gået fint. Vi havde et halvt
års tid med krise, fordi vi fik for-
kert rådgivning fra kommunen i
forbindelse med en ekstra ansat
fra produktionsskolen. Men nu kø-
rer forretningen og med overskud,

siger Charlotte. Der bliver også
lagt mange timer i driften af Café
Feen. Åbningstiderne er hver dag,
undtagen mandag, fra kl. 11-21
og om søndagen fra kl. 17-20.30.
Og så er der jo indkøb og regn-
skab og alt muligt andet.
-Jeg kunne nok tjene det samme
ved at være ansat i en restaurant,
men jeg kan li’ at træffe beslutnin-
ger selv og se tingene vokse, siger
Charlotte.
-Vi leverer også mad ud af huset.
Blandt andre til 3F. Vi leverer bå-
de varme retter og kold mad og
mad til fester. Det er nødvendigt,
for eleverne skal også lære at lave
mad til fester. Lørdag og søndag
står Charlotte og Benny tidligt op
for at lave brunch til Søfartssko-
lens elever. Det er restauranten,
der er hovedindtægtskilden.

Overenskomst er en hjælp
Faget besøgte Café Feen en fre-

Benny i baren. Der tages imod bestilling. Charlotte og Benny byder Anja Westerberg fra 3F Frederiks-
havn velkommen i en restaurant med hjemlig hygge.

3F FREDERIKSHAVN



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Marts 2011 13

dag morgen sammen med faglig
sekretær Anja Westerberg fra 3F
Frederikshavn. Det blev til en hyg-
gelig snak over en kop kaffe og
smørkrans. Det var synd at sige,
at Charlotte og Benny frygtede
fagforeningens besøg.
-Da Camilla skulle ansættes blev
vi enige med 3F om en overens-
komst, fortæller Charlotte.
-For os som ejere betyder en over-
enskomst, at vores elev har en
sikkerhed. Vi kan snakke med 3F
om de ting og forhold, der er vigti-
ge for eleven.
Samtidig er vi sikre på, at vi over-
holder alle regler for de ansatte.
Det er bare at ringe i 3F Frederiks-
havn.
Faglig sekretær Anja Westerberg
mener, at det er godt, at Caféen
har en overenskomst. 
-Vi er jo ikke en modpart, men en
samarbejdspartner, og vi har drøf-
tet flere forskellige problemstillin-

ger med virksomheden, og de er
alle blevet løst tilfredsstillende.
Det er jo også rart for gæsterne i
restauranten, at de kan spise den
gode mad i visheden om, at med-
arbejderne bliver tilgodeset af en
overenskomst, og at de får den
betaling og andre goder, som de
har krav på.
Charlotte og Benny oplever det ik-
ke som et pres at have en over-
enskomst, men derimod som en
hjælp og adgang til 3F, der kender
alle reglerne.

Plads til rummelighed
-Vi køber gerne mad i 3F hos Ca-
féen, siger Anja Westerberg. Vi
kan ikke som fagforening handle
hos uorganiserede. Derfor glæder
det mig også, at Caféen har ord-
nede forhold for sine ansatte. 
Caféen er en forretning med at-
mosfære, der afspejler personlig-
heden og en forretning, der gerne

vil tænke nyt. Der er ikke mange
virksomheder af den størrelse, der
binder an med så mange aktivite-
ter, og så oven i købet i en virk-
somhed med hjemlig hygge og
rummelighed.
Iøvrigt har Charlotte også fået
hjælp i forbindelse med en elev i
3F Aalborg hos næstformand Bo
Christensen i Privat Service, Hotel
og restauration. Alle elever inden
for hotel- og restaurationsområdet
hører under 3F Aalborg.

Smileyen griner
Sundhedsmyndigheder og Ar-
bejdstilsyn har også været på be-
søg for nylig. Ingen bemærkninger
men en stor grinende Smiley var
resultatet.

Charlotte Bentsen har lange arbejdsdage. Charlotte er både udlært kok og tjener, og hun kan klare mange opgaver selv, og så
kan hun li’ at se virksomheden trives.

3F FREDERIKSHAVN
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3F generalforsamlin   
3F Frederikshavn holdt 
generalforsamling 8.
marts, hvor formanden,
Morten Dahlberg først
mindedes 26 afdøde 3F-
medlemmer, og indledte
sin beretning med at om-
tale byggerod, personale-
rod, rod i medlemstallet,
rod i lokalpolitikken, rod i
landspolitiken og rod i be-
skæftigelsen.

Er der da ikke styr på noget som
helst, spurgte Morten Dahlberg,
og svarede: Jo, for vi har en stærk
bestyrelse, en stærk ledelse og ik-
ke mindst dygtige og kompetente
medarbejdere, så helt skævt er
det ikke.
Der har været afskediget medar-
bejdere i 3F Frederikshavn. Det
gav dårlig trivsel. Vi lavede en triv-

selsundersøgelse og lagde en
plan. Nu har vi mere trivsel, mere
åbenhed og genfunden glæde ved
jobbet i fagforeningen. Vi kan også
glæde os over den nye tilbygning
og ombygning, der har givet flotte
og lyse lokaler til glæde for både
medlemmer og medarbejdere.

Faldende medlemstal
Medlemstallet faldt desværre med
3,7% i 2010. Det betød store ud-
fordringer for budgettet. Alligevel
har vi vendt røde tal til sorte, og
det er vi stolte af, men det betød
også en kontingentstigning på
8,50 kr. pr. måned.
Hvis vi skal fortsætte med kiro-
praktor, begravelseshjælp og gra-
tialer, skal kontingentet op med
yderligere 9,50 kr. pr. måned fra
1. april 2011.

Løkkes nedskæringer
Morten omtalte også lokalpolitik-
ken i Frederikshavn Kommune. -Vi

mangler fokus på vækst og er-
hverv og politikere, der har ideer
og visioner.
Der er også rod i landspolitikken,
hvor det går ud over LO-medlem-
merne.
Stramninger på de supplerende
dagpenge. Dagpengeperioden blev
skåret ned til det halve. Børnefa-
milieydelsen blev reduceret. Mu-
lighederne for videreuddannelse
og opkvalificering og erhvervsud-
dannelse blev sablet ned. Efter-
lønnen blev sat i spil igen, og ret-
ten til at trække sit faglige kontin-
gent fra i skat blev også beskåret.
Kære Lars Løkke, sagde Morten:
Vi vil give dig kamp til stregen i
den kommende valgkamp. Vi 3Fe-
re giver aldrig op.
Det var også det signal vi sendte
fra 3F kongressen i september
2010, hvor den største vedtagel-
se var, at fair repræsentation aflø-
stes af mangfoldighedsaftalen.
TIB blev en del af 3F i 2011.

Næsten 300 deltog i generalforsamlingen inklusive 15 medlemmer på Læsø. Fanebærer Søren Sørensen er stolt af
hvervet og blev også genvalgt.
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 ng og urafstemning
Desværre fik vi ikke nogle af TIBs
medlemmer. De TIB-medlemmer,
som tidligere kunne betjenes i Fre-
derikshavn, skal nu til Hjørring.

Fremtiden
Vi skal bakke op otte krav til den
kommende S SF-regering, sagde
Morten Dahlberg.
Dagpengeperioden skal øges mar-
kant. Reglerne for supplerende
dagpenge lempes markant. Efter-
lønnen bevares. Mulighed for ef-
ter- og voksenuddannelse øges.
Retten til fradrag for fagligt kon-
tingent ændres til fordel for LO-fa-
milien. Børneydelserne sættes op.
Jagten på ledige og sygedagpenge-
modtagere sættes op. Vækst ska-
bes ved investeringer, og ikke ved
at gøre vores medlemmer fattige-
re.
Herefter omtalte formanden ned-
lukning af Vestas i Skagen og af-
skedigelserne på Denex samt ar-
bejdsfordelinger og diverse konkur-

ser. Der er også problemer med
vikarer i fiskeindustrien. Beskæfti-
gelsen har været god for lastopta-
gerne i fiskeindustrien og havnear-
bejderne har haft et fornuftigt år.
Derimod er der problemer på kir-
kegårdene, hvor vinterafskedige ik-
ke genansættes.

Arbejdsskader
Afdelingen har hentet næsten 24
mio. kr. hjem i arbejdsskadesager.
En stigning på 5 mio. kir. Det
gælder både arbejdsskadesager,
sygedagpenge, revalidering, fleks-
job og pension.
Antallet af erhvervssygdomme var
ved årets udgang ca. 130 og an-
tallet af ulykker 120. For hver kro-
ne, der kommer ind i kontingent i
3F Frederikshavn, udbetaler vi
1,73 til medlemmerne. Så med-
lemmerne får virkelig hjælp.

Ledigheden
Ledigheden i 2010 har været alt

for høj. Antallet af ledige har svin-
get mellem 604 medlemmer
(13,75%), da den var lavest i no-
vember til 1.010 medlemmer
(22,9%) i januar måned som den
højeste.
Der er udbetalt 174 mio. kr. i
dagpenge til i alt 1.538 medlem-
mer, svarende til 35% af afdelin-
gens medlemmer i løbet af 2010.
For 3F på landsplan var det 28%.
Morten omtalte et fantastisk godt
samarbejde i LO-lokalt og på re-
gionsplan.
Morten takkede både bestyrelse,
ansatte og tillidsvalgte for et godt
samarbejde.
Efter en længere debat om blandt
andet regeringens nedskæringer
og faldende organisering, blev be-
retningen enstemmigt vedtaget.

Fortsættes næste side

Formand Morten Dahlberg overrakte en gave til Bodil Schou,
et LO Pluskort.

15 medlemmer på Læsø kunne følge med i generalforsam-
lingen. Men teknikken svigtede lidt.
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Regnskabet 
Økonomiansvarlig Carsten Søring
fremlagde regnskabet i 3F Frede-
rikshavn og fortalte om et over-
skud på 103.246 kr. set i forhold
til et underskud i 2009 på
2.370.818 kr. Overskuddet i
2010 er skab på trods af faldende
medlemstal. 
Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt.

Ændring af vedtægter
Der var forslag fra dele af besty-
relsen om at »Bilag til lovene« ud-
går af vedtægterne. Det betyder,
at der ikke længere kan fås kiro-
praktorhjælp, begravelseshjælp og
jubilæumsgratialer til medlem-
merne. Argumentationen var at
holde kontingentet i ro.
Forslaget faldt ved afstemningen
Der var ændringsforslag om at be-
handle hvert punkt for sig. Der var
flertal for at bevare begravelses-
hjælp og kiropraktorhjælp. Jubilæ-
umsgratiale ophører.

Under valg til formands-
posten i 3F Frederikshavn
var Morten Dahlberg på
valg som formand. 
Bent H. Pedersen, tidlige-
re faglig sekretær i 3F
Frederikshavn, blev også
foreslået som formand.

Der skulle også vælges ny næst-
formand frem til 2012.
Hanne Carlsen, Sæby Fiskeindu-
stri og Susanne Larsen, også Sæ-
by Fiskeindustri, blev foreslået.
Ifølge lovenes prgf. 13 stk. 6 skal

»alle valg afgøres ved almindeligt
stemmeflertal. Dog afgøres valge-
ne af formand og næstformand
ved urafstemning, hvis der opstil-
les mere end én kandidat. 
Resultatet af en sådan urafstem-
ning afgøres ligeledes ved almin-
deligt stemmeflertal«.

Ved redaktionens deadline var re-
sultatet af urafstemningen ikke
kendt. Du kan læse om resultatet
på 3F Frederikshavns hjemmesi-
de:
www.3f.dk/Frederikshavn

Urafstemning om formandsposten
og næstformandsposten 
i 3F Frederikshavn

Morten Dahlberg er på valg som for-
mand. Morten er nuværende formand.

Bent H. Pedersen er på valg som for-
mand. Bent er tidligere faglig sekretær.

Susanne Larsen er på valg som næst-
formand

Hanne Carlsen er på valg som næstfor-
mand og er TR på Sæby Fiskeindustri.

Bente og Tommy havde travlt ved ind-
skrivningsbordet til generalforsamlingen.

Morten med Mia, der var så heldig at
vinde et 3F-ur på generalforsamlingen.



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 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.
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Økonomiansvarlig Carsten Sørig kunne fremlægge et regnskab med et overskud på
103.246 kr. Det skal ses i forhold til et underskud i 2009 på 2,3 mio. kr.

Der var enstemmig tilslutning til beretningen på 3Fs generalforsamling.
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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



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 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
14. april - 
12. maj - 9. juni

Sygehus Vendsyssel
kl. 13.30 – 15.30:
19. maj

Skagen - C.S. Møllers Vej
kl. 13.00-15.00:
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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Derfor laver vi det nye tiltag
Rigtig mange tænker ikke
nødvendigvis over, at et
jobskifte og en ansættelse
et nyt sted, også kan be-
tyde, at et skift af fagfor-
ening vil være det bedste
valg. 

Af afdelingsformand 
René Johansen

Medlemskab af den fagforening,
der forhandler ens overenskomst,
er noget rigtig mange ikke speku-
lerer særlig meget over.  
Men det burde man gøre i langt
højere grad. I min verden er det
faktisk lidt lige som med andre
forsikringer! Man kan sammenlig-
ne det med, at udskiftes bilen
med en båd, så tror jeg de fleste
af os tænker, som det naturligste i
verden, at bilforsikringen selvføl-
gelig skal udskiftes med en båd-
forsikring. Det er faktisk lidt det
samme med et medlemskab af en
fagforening. Dækningen er bedst,
hos den fagforening der har over-
enskomsten og forhandlingsretten. 

I FOA Frederikshavn vil vi gerne
sikre, at så mange som muligt,
der ansættes på en FOA overens-
komst, tilbydes en indmeldelse.
Problemet er blot, at det kan være
svært at nå ud til alle arbejdsste-
der, der alene i Frederikshavn
kommune er fordelt på mere end
200 adresser. 

Vi håber derfor på DIN hjælp – at
du vil fortælle din kollega om FOA
og give din kollega et reelt valg. 
Medlemskab af en fagforening er
et frit valg. Men for at kunne træf-
fe valget, er det jo vigtigt, at man
også får et reelt tilbud om med-
lemskab.  
Som tak for DIN hjælpen, kvitte-

res der fra 1. april med en gave til
en værdi af kr. 500,- for hvert nye
medlem, du sørger for bliver ind-
meldt eller overflyttet til FOA Fre-
derikshavn. Det nye medlem by-
der vi efterfølgende velkommen
med to flasker vin i en flot FOA
vinpose. 

Afdelingsformand René Johansen:
-Dækningen er bedst hos den fagfor-
ening, der har overenskomsten og for-
handlingsretten.

FOA - Fag og Arbejde Frederikshavn 

Kontingent 2011
Herunder ser du de mest almindelige kontingentsatser, gælden-
de pr. 1. januar 2011. Har du spørgsmål til kontingent, eller er
du på deltid, elev eller andet, kan du kontakte Jette Madsen på
telefon eller via mail: jetm@foa.dk. Jette sidder i den fælles
medlemsadministration. 

Medlemskab af FOA uden efterløn Før skat:
Fagforening og A-kasse, fuld tid 767,-

Medlemskab af FOA med efterløn Før skat:
Fagforening og A-kasse, fuld tid 1214,-

Medlemskab af FOA (uden a-kassen og efterløn) Før skat:
Fagforening, fuld tid 323,-

Vidste du:

At langt de fleste ekstraordinært ansatte (dagpengeberettigede le-

dige) i aktivering, er omfattet af FOAs overenskomst, og derfor og-

så bør sikres tilbud om overflytning til FOA. 

Efter endt aktivering kan den ledige frit flytte tilbage til den tidlige-

re fagforening.
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Sygehuse 
i forandring

-Nogle steder lukker man lidt ned
i weekender, ændrer vagter eller
ændrer senge i dele af et afsnit til
kun at være  femdøgns. 
Andre steder lukker man dele af
et afsnit, eksempelvis har man
lukket skadestuefunktionen i Fre-
derikshavn, og modtagefunktionen
skal ikke længere være i opvågnin-
gen, men patienterne skal i stedet
modtages direkte på afdelingerne.
-Det har konsekvenser for perso-
nalet i mere eller mindre omfat-
tende grad, mener Rose Ludvig-
sen.

Hele regionen er i spil
Der omstruktureres i hele regio-
nen, og det bevirker, at man ved
omplacering af personale ikke
længere kan anvende de oversky-
dende personaler i egen sektor.
Derfor vil folk i højere grad blive
tilbudt arbejde i hele regionen,
med deraf følgende lange afstan-
de. Det betyder, at arbejder man i
dag i Frederikshavn, kan man risi-
kere at blive tilbudt arbejde i Ma-
riagerfjord eller Thisted.
Der ligger i hele denne proces og-
så en udfordring og en opgave for
både ledelse, tillidsrepræsentanter
og organisationerne i at støtte de

personer, der bliver udsat for den-
ne situation, til at komme videre.
Det bliver sværere at få ansat sy-
gehjælpere og social- og sund-
hedsassistenter i relation til om-
struktureringer. Det er hidtil lykke-
des at ansætte - om ikke fast - så
i orlovsstillinger, på en af sygehu-
sets matrikler. Det tilbud kan ikke
honoreres for tiden. 

Mere opgaveglidning
Jobbet i det offentlige er ikke så
sikkert mere, og der vil komme
nye krav i forhold til at bevare det.
Det er gået hårdt ud over vores
faggruppe på landsplan i forhold til
reduceringer, når der skal spares
på sygehusene, og vi begynder at
fornemme tendensen lokalt.
Hvis den tendens ikke skal fort-
sætte, må der være øget fokus på
social - ogsundhedsassistentens
erhvervede kompetencer. Det er
en faggruppe, der kan byde ind
med hensyn til opgavevaretagelse,
glidende faggrupper og arbejdstil-
rettelæggelse, som er nøgleord i
patientsikkerhed og udvikling af
kvalitet i sundhedsvæsenets ydel-
ser. Det er sådan set også, hvad
regionspolitikerne har bestemt; at
der skal finde en opgaveglidning

sted i forhold til social- og sund-
hedsasistenter og sygeplejersker,
så social- og sundhedsassistenter-
ne varetager flere sygeplejefaglige
opgaver. 
Men ét er, hvad politikerne beslut-
ter, og noget andet er, hvad ledel-
serne på de enkelte sygehuse rent
praktisk gør. 
Der er en udbredt tendens til, at
fyringer eller omplaceringer går ud
over social- og sundhedsassisten-
terne. Der er cirka tre gange så
mange sygeplejersker som social-
og sundhedsassistenterne. Allige-
vel kan man se, at det er forhold-
mæssigt mange social- og sund-
hedsassistenter, der skal omplace-
res eller fyres.

Tag uddannelse og ansvar
Hvis social- og sundhedsassisten-
terne skal bevare jobbene på sy-
gehusene, kræver det også, at
man individuelt og som gruppe
melder sig til de nye opgaver, der
skal løses, og at man kontinuerligt
kompetenceudvikler sig. Det
handler om på et presset arbejds-
marked at stå frem og fortælle
hvad man kan, og at man tilhører
en dygtig autoriseret faggruppe.
At blive kompetenceudviklet er

På Sygehus Vendsyssel omstrukturerer vi også hastigt for at tilpasse os fremti-
den. Det er et kontinuerligt krav, når økonomien/budgetterne skal overholdes.
Der omstruktureres i alle huse, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, siger
fællestillidsrepræsentant Rose Ludvigsen, Sygehus Vendsyssel.
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Er du personligt tilmeldt hos Jobcenteret?
Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har vi fået meddelelse om, at
man fra 1. maj 2011 ikke længere kan beskytte sin dagpen-
gesats, ved at være personligt tilmeldt (tilmeldt uden ydel-
se) hos Jobcenteret.

Det er en mulighed, som har eksisteret i rigtig mange år og
som har gjort det muligt for mange af FOAs medlemmer, at
påtage sig et job på deltid, selvom man allerhelst ville have et
fuldtidsjob.
Reglen var, at man ikke var tvunget til at få lavet en ny bereg-
ning af dagpengesatsen, hvis man blev ledig efter at have haft
et deltidsjob. Med den personlige tilmelding, havde man mu-
lighed for at bevare den dagpengesats man havde, før man på-
begyndte deltidsjobbet.
Denne mulighed har Arbejdsmarkedsstyrelsen fjernet fra 1.
maj 2011. Det betyder, at de af vores medlemmer der har en
tilmelding der ligger før den 1. maj 2011, desværre også er
omfattet af ændringen og ikke kan undgå en ny beregning af
dagpengesatsen, hvis de bliver ledige fra den 1. maj 2011. 

Ny løbende kontrol med 
udbetalinger fra a-kasserne
Alle a-kasser – dvs. også FOAs A-kasse - er af Beskæftigel-
sesministeriet blevet pålagt løbende at sammenligne de ud-
betalinger, du får fra din a-kasse med SKATs oplysninger.
Det gælder både udbetaling af dagpenge og efterløn.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?
Når du skal have udbetalt dagpenge eller efterløn, skal du op-
lyse om arbejdstimer og indkomst på dagpenge- eller efter-
lønskortet, da timerne medfører fradrag i det, du får udbetalt.
Efterfølgende skal a-kassen sammenligne dine oplysninger om
timer med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet
til SKAT.

Hvad sker der, hvis oplysningerne ikke stemmer
overens?
Hvis der er forskel på dine og din arbejdsgivers oplysninger,
skal vi i a-kassen undersøge sagen. Er dine oplysninger forker-
te, kan det medføre, at du – helt eller delvist – skal betale
dagpenge eller efterløn tilbage. 

Vær omhyggelig
Mange af FOAs medlemmer arbejder på en måde, der gør, at
det ikke er helt nemt at udfylde dagpenge- og efterlønskortene
med det rigtige timetal. Men det er vigtigt, at du er meget
omhyggelig og sikrer dig, at dine oplysninger er 100 % korrek-
te. Hvis du er det mindste i tvivl, så kontakt din lokale a-kasse
og få hjælp.

FOAs A-kasse

Fællestillidsrepræsentant Rose Ludvig-
sen: -Sparerunder går ud over social-
og sundhedsassistenterne.

både et ledelsesansvar og ens
eget ansvar. Det handler også om,
at der gives mulighed for at an-
vende de nye kompetencer, og at
opgaveglidning kommer mere i
spil.

Vi er ikke synlige nok
Opgaveglidning til vores faggruppe
er ikke synlig nok. Derfor hilser jeg
også den enighed velkommen,
som der er opnået mellem FOA
og regionerne omkring fornyelsen
af vores overenskomst, den der
omhandler aftalen om gennemfø-
relse af et projekt med fokus på
FOA gruppernes kernekompeten-
cer i fremtidens sundhedsvæsen.
Den er netop oprettet med henblik
på en hensigtsmæssig og fleksibel
opgavevaretagelse på regionernes
arbejdspladser. Den håber jeg, 
der også vil være politisk bevågen-
hed for.  
Vi lever i en udfordringernes tid i
det offentlige, og det går så hur-
tigt med udviklingen, at der ikke
er så langt fra tanke til handling.
Det er et begreb vi er nødt til at
agere efter i fremtiden. 



1. maj 2011
FOA – Fag og Arbejde op-
fordrer alle medlemmer til
at deltage på et 1. maj ar-
rangement i nærheden af
dig.

Arrangementerne er på Knivholt,
I Skagen og i Sæby: 
Se side 30 i bladet

Vel mødt!!

Venlig hilsen
Bestyrelsen FOA Frederikshavn
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Tag med FOA i 
Cirkus Dannebrog 
FOA har igen i år købt en forestilling
i Cirkus Dannebrog til medlemmer med familie.

Forestillingen er i juli 2011. Se nærmere i næste
nummer af Faget, eller hold øje med opslagstavlen på
din arbejdsplads.

Har du
fået nyt mobilnummer,

fastnetnummer, ny 

e-mail, nyt arbejdssted

eller en ny stilling?

Så husk at meddele det

til FOA Frederikshavn, så

vi kan have dig registre-

ret med de korrekte op-

lysninger.

Det gør det lettere for 

os, når vi sender medde-

lelser til dig.



Tillidsrepræsentant: 
Alice J. Bjerregaard, Bofællesskaberne,
Skagen, Frederikshavn og Sæby

Arbejdsmiljørepræsentant: 
Tinna Mejlvang Jacobsen, 
daginstitutionsområdet Opland Nord

FOA ønsker til lykke med valgene.

Ophør som tillidsvalgt:
Tillidsrepræsentant: 
Annalise Lilkær, 
Institutionen St. Toftlund

Arbejdsmiljørepræsentanter: 
Kristina Simona Rasmussen, 
Børnehaven Kløvermarken 
Sonja Christensen, Læsø Døgnpleje
Claus Jochumsen, 
Børnehaven Børnetoften
Jytte Bom Mikkelsen, 
Børnehaven Stationsvej,
Tinna Mejlvang Jacobsen, 
Børnehaven Andedammen
Inge Møller, Børhaven Storkereden,
Lene Klit Simonsen, 
Sygehus Vendsyssel
Niels Bendtsen, Dybvad Børnehave
Annette C. Vilsen, Børnehuset Spiren

FOA siger tak for indsatsen.

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

25 års jubilarer
31. januar 2011
Sygehjælpder
Helle Christensen
Ankermedet Plejecenter

Nye tillidsvalgte
FOA-
Seniorernes 
aktiviteter 
1. halvår
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.

Onsdag den 8. juni
Sommerudflugt til Fur. 
Pris kr. 250,- 
Opsamling starter 
08.15 v/ Shell, Sæby
08.35 v/ Brugsen, L.P. Houmøllersvej
08.45 v/ Abildgårdkirken samt 
08.55 ved FOA Frederikshavn,
Constantiavej 35.

Turen går over Åbybro, Fjerritslev, Thisted, Vilsund, Mors og Salling.
Der holdes kaffepause m/ rundstykker, ved Birkelse/Bygholm Vejler.
Kl. ca 12.00 ankommer vi til FUR, hvor vi spiser madpakken fra Syv-
sten Kro. Herefter er der rundtur på øen i ca. 2 timer, herefter kaffe-
pause med kage.

Kl. ca. 16.00 går turen retur til Salling, Skive, Virksund, Møldrup. Kl.
ca. 17.30 spiser vi aftensmad – 2 retter, ekskl. drikkevarer - på Sime-
sted Kro. Forventet hjemkomst ca. 20.30/21.00.

Pris pr. person kr. 250,- inkl. bus,  formiddags- og eftermiddagskaffe.
Madpakke fra Syvsten Kro, 2 retters menu på Simested Kro, færgebil-
let samt museumsbesøg på Fur.

Betaling ved tilmelding, senest den 4. maj 2011.( maks. 53 personer)

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmeldinger til alle arrangementer kan ske til:
Ingrid Hansen, Sæby
9840 1639 / 2466 6671
Jytte Jensen 2286 3161
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Møde om
Fagforeningerne på Flåde-
stationen holdt møde med
forbundene 3. marts for at
få en orientering om det
nye CFU-forlig på statens
område, som medlemmer-
ne nu skal stemmes om
ved urafstemning. 
Det var TR-gruppen på
Flådestationen, der var
initiativtager til mødet.

Fra forbundene bag forliget var
mødt Flemming Vinther, HKKF,
CFU-formand (Centralforeninger-
nes Fælles Udvalg). Michael Hass,
3F, Keld Bækkelund Hansen,
Dansk Metal og Thora Petersen,
HK.

Hvorfor gik det, 
som det gjorde?
CFI-formand Flemming Vinther
fortalte om rammen for overens-
komsten. I 2010 gav overens-
komsten omkring 4% på det priva-
te. OK8 på det offentlige område
gav 12,8% og 8,17% i generelle
lønstigninger. Desværre kom fi-
nanskrisen. Det betød fald i løn-
ningerne på det private arbejds-
marked. Vi bliver reguleret efter
det private område, og det betød,
at vi kom til at skylde staten pen-
ge, nemlig 1,4%, for det offentlige
område kan ikke være lønførende,
og det var vi under krisen. Det pri-
vate område er forudsætningen
for, at det offentlige kan eksistere.
Derfor har vi reguleringsordningen,
der er god, når det private går
godt, og dårlig, når der ikke tjenes
penge i det private.

Det opnåede vi
Vi var enige om, at gælden skulle
betales, og at der skulle sættes
penge af til generelle lønstigninger
og ikke til forskellige puljer. Vi fik
1,7% i lønudvikling i 2012, men
ingenting i 2011. Der er tale om
en to-årig overenskomst og regu-
leringsordningen videreføres uæn-
dret. Reallønnen er altså ikke sik-
ret i den to-årige overenskomstpe-
riode.
Der kommer alligevel en lønstig-
ning i 2011 på 1,48%, men den
har I fået, så det bliver altså alli-
gevel et rundt nul. De 1,7% i
2012 er til gengæld regulære nok
direkte på lønsedlen i 2012. Der
kan ikke gives mere, for så bliver
staten igen lønførende i forhold til
det private, og det må man ikke.
Kompetenceudviklingen viderefø-
res, og vores udvalg består.
Minipensionen forhøjes med

0,37% fra 10,28 til 10,65%.
Der er ændret på karensbestem-
melserne.
Der er også indført nye førtidspen-
sionsfradrag for tjenestemænd og
tjenestemandslignende ansættel-
ser. Det betyder, at det koster at
gå før tiden og mest, hvis man
yngst. Der vil komme en beregner
på OAOs hjemmeside.
Gruppelivsordningen er blevet for-
bedret, ligesom jubilæumsgratiale.
Der bliver mulighed for en elevan-
svarlig.

Det fik Claus Hjort 
ikke igennem
Finansministeren ville have øget
og mere fleksibel arbejdstid, års-
norm, fjernelse af TR-godkendelse
på plustid, stillingsopslag på op til
48 timer og øget lokal løndannel-
se.
Overenskomstparterne er enige
om et serviceeftersyn af de over-
enskomstmæssige og aftalemæs-
sige rammer i perioden.

Ikke prangende
-Det er ikke et prangende resultat,
sagde CFU-formand Flemming
Vinther. -Men når vi tager situatio-
nen i betragtning, så synes jeg,
det er et hæderligt resultat. 

Opfordring til at stemme ja
-I skal gøre op med jer selv, om I
vil stemme ja eller nej, sagde
Flemming Vinther. 

Nogle af Metals medlemmer. Fra ven-
stre Per Thomsen, Carsten Mathiasen,
formand Jørn Larsen og tillidsrepræsen-
tant Per Bech Christensen.

FÆLLESSIDER - METAL - 3F OG FOA . FÆLLESSIDER - METAL - 3F OG FOA . FÆLLESSIDER                      
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-Jeg vil opfordre jer til at stemme
ud fra resultatet. En konflikt vil ef-
ter min mening ikke føre til en for-
bedring.
Dette resultat har ikke noget med
en kommende regering eller efter-
lønsdebatten at gøre.
De tre andre tre forhandlere støt-
tede op og anbefalede at stemme
ja til resultatet.

Håndværkerne 
må vente lidt endnu
Organisationsaftalen for håndvær-
kere i staten er ikke forhandlet
endnu, sagde Keld Bækkelund
Hansen fra Dansk Metal. Det vil
ske på et senere tidspunkt, men
rammerne er lige så svære. Der er
ikke flere penge til os i organisa-
tionsaftalen.
Hvis vi havde afsat flere penge til
organisationsaftalerne, så var forli-
get ikke endt på 1,7%. 

3Ferne fik små forbedringer
på organisationsaftalen
Michael Hass, forhandlingssekre-
tær i 3F fortalte om organisations-
aftalen. De forbedringer, der skulle
laves, skulle vi selv finansiere. Vi
har lavet nogle små forbedringer
for voksenelever over 25 år, der
stiger til løngruppe 1 fra 1. April
2012.
Serviceassistenter kommer på må-
nedsløn efter seks måneders an-
sættelse mod 12 måneder i dag.
Bestemmelsen om vinterbered-

skab moderniseres. Her skal til-
lidsrepræsentanter skal, efter an-
modning, inddrages i planlægnin-
gen.

FOA fik en aftale
Efterfølgende har vi fået meddelt,
at der nu endelig indgået en aftale
mellem Personalestyrelsen og
FOA  for OK 08 og OK 11, gæl-
dende for køkkenmedhjælpere og
serviceassistenter i staten.
Resultatet indeholder bl. andet:
Gældende pr. 1.10 -2010, Basis-
løn, Trin 1 hæves med kr. 1.000
årligt (97 niveau). Trin 2 bortfalder
og Trin 3 hæves med kr. 700 år-
ligt (97 niveau).
Erhvervsuddannede Serviceassi-
stenter tilføjes organisationsafta-
len og aflønnes med basisløn kr.
187.500,- årligt (97 niveau). 
Voksenelever aflønnes med basis-
løn på kr. 166.500 årligt (97 ni-
veau).
Elever aflønnes med 1 uddannel-
sesår kr. 71.500 årligt (97 ni-
veau). 2 Uddannelsesår kr.
79.500 årligt (97 niveau).
Ungarbejdere og lønninger herfor
tilføjes organisationsaftalen. 
Overgang til månedsløn for fast-
ansatte under 15 timer ugentligt,
fremrykkes fra efter 10 år  til efter
5 år uafbrudt ansættelse.
§ 9 bortfalder for nyansatte og
bevares allerede ansatte.
Til køkkenmedhjælpere, der er an-
sat inden 1. oktober 2010 opret-
holdes § 9 dog som en personlig
ordning. 
Gældende pr. 1.1  -2012
Lønnen til voksenelever i provin-
sen hæves til kr. 171.000 årligt
(97 niveau), og for voksenelever i
hovedstaden hæves lønnen til kr.
176.000 årligt(97 niveau)

Hvorfor gav det mere 
i kommunerne?
Det kommunale område gav
2,65%. Det kan undre nogen,
sagde Flemming Vinther. Men for-
klaringen er at det er to forskellige
arbejdsmarkeder med hver sin re-
guleringsordning. Der er ikke afsat
penge til forhandling af Ny løn i
kommunerne, udover de penge,
der er der i forvejen. Hvis kommu-
nerne giver mere, så vil de også
blive straffet af reguleringsordnin-
gen.
Efterfølgende spurgte nogle af de
60 deltagere ind til tekniske dele
af forliget.

Ny måde at stemme på
Materialet vil komme ud sammen
med urafstemningsmaterialet.
Der vil være nye tider for afstem-
ningen, nemlig elektronisk afstem-
ning over nettet og på mobiltele-
fon, men der vil også være mulig-
hed for at stemme på papir.

                 - METAL - 3F OG FOA . FÆLLESSIDER - METAL - 3F OG FOA . FÆLLESSIDER - METAL - 3F OG FOA

Forhandlerne af CFU-forliget. Fra ven-
stre Flemming Vinther, HKKF, CFU-for-
mand (Centralforeningernes Fælles Ud-
valg). Michael Hass, 3F, Keld Bække-
lund Hansen, Dansk Metal og Thora
Petersen, HK.
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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                           

Socialdemokrater-
nes Bankospil i
Bingohallen 2011

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)

Nytårstaffel hos So
Torsdag d. 17/2 afholdte
Socialdemokraterne Fre-
derikshavn, som noget
nyt, nytårstaffel i Metal-
huset på Håndværkervej.

Godt 30 medlemmer var mødt op
til en hyggelig aften, hvor der blev
serveret mørbradgryde fra golfbi-
stroen samt øl, vin og vand til ma-
den med efterfølgende kaffe.

Barn af Socialdemokratiet
Formanden, Danni Munk Ander-
sen, bød velkommen. Emma
Madsen var inviteret til at fortælle
om at være barn i en socialdemo-
kratisk familie, i en by på landet,
hvor langt de fleste var borgerlige.
Herefter var der fællessang, hvor-
efter man gik over til maden.
Aftenens helt klare højdepunkt var
Emma Madsen, som fortalte de
fremmødte om hendes opvækst,
og hvilke genvordigheder det med-
førte, fra slutningen af 1800-tal-
let og frem til 2. verdenskrig. 

Anders
Gram
Mikkelsen
og hans
kone, der
fik blom-
ster.

25 års jubilæum
for byrådets 
nestor
Anders Gram Mikkelsen
kunne i år fejrer en mile-
pæl, nemlig 25 år som
folkevalgt i Frederikshavn
byråd. 

Jubilæet blev fejret 28. januar
i byrådssalen, hvor både grup-
peformand Erik Sørensen,
medlem af byrådet Bruno
Müller og borgmester Lars
Møller, holdt tale for jubilaren.
Socialdemokraterne i Frede-
rikshavn, ønsker Anders et
stort tillykke med dagen og
tak for dit store engagement i
de 25 år, som er gået og for
den store indsats, vi ved, du
vil gøre i fremtiden.
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    esse til Palle Thomsen  PATH@frederikshavn.dk - Det sparer os for porto               

Emma Madsen fortalte om sine ople-
velser i barndommen.

  ocialdemokraterne
Emma fortalte indlevende og hu-
moristisk omkring sine oplevelser i
barndommen. Ingen tvivl om at
kårene man levede under den-
gang, var trange og man havde
langt fra det velfærdsamfund,
man kender i dag. 
Et samfund som kun er blevet
muligt, da man tilbage i tiden, tur-
de at kæmpe for bedre rettigheder
og kår, som i dagens Danmark
blot tages som en selvfølge.

Fast akvitetet
Bestyrelsen ønsker, at dette arran-
gement bliver en tilbagevendende
begivenhed som en fast aktivitet i
februar måned i årene fremover.
Mange medlemmer har efter-
spurgt arrangementer af social ka-
rakter, hvor hygge og mulighed for
at mødes uden egentlig dagsorden
kommer i højsædet. Så derfor op-
fordres alle medlemmer af parti-
foreningen, til at tilmelde sig næ-
ste års nytårstaffel, så endnu flere
kan mødes og være sammen til
en hyggelig aften.

Temadag: 

Udkantsdanmark
Oplægsholder:

Poul Erik Andreasen 
Regionsrådsmedlem

Lørdag den 16. april 2011  kl. 10.00 - 14.00
hos Dansk Metal, Håndværkervej 2, 
9900 Frederikshavn

Program:

10.00-10.30: Vi starter op med en kop kaffe/te 
og et rundstykke.

10.30-12.00: Efterfølgende vil der være oplæg til debat.

• Hvad er udkantsdanmark? 

• Hvor er Nordjylland i forhold til Danmark 
med hensyn til arbejdspladser, uddannelse 
og infrastruktur? 

• Hvordan fordeler vi ressourcerne internt? 

• Hvor glider vi hen - kan og vil vi ændre 
retning og indhold?

12.00-12.30: Let frokost

12.30-14.00: Debat og afslutning

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig via formularen på hjemmesiden eller på te-
lefon 72 13 23 49 senest fredag den 8. april 2011.

Arrangør:

Poul-Henning Ejlertsen og Leo Svendsen
Socialdemokraterne, Frederikshavn
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LO Frederikshavn

LOs Hjemmeside:
www.lo-frederikshavn.dk

LO Frederikshavn
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 97 16 - Mobil, Cai Møller: 2048 4166

E-mail: formand@lo-frederikshavn.dk

Læs hjemmesiden www.lo.frederikshavn.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyheder og indlæg, som du måske ikke el-
lers hører om samt praktiske guidninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning for alle
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent tilbud for alle borgere i 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

1. MAJ 2011
I LO FREDERIKSHAVN
1. maj i Frederikshavn på Knivholt kl 13.00

1. maj i Sæby og 1. maj i Skagen

Se annoncer i lokalaviserne

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.
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LOs tværfaglige Pensionist og Efterlønsklub i Frederikshavn

Hvordan er det på »din« arbejdsplads?

Program
Klubben mødes hver torsdag for-
middag i Skolegade 8 (Maskinhal-
len) lokale 1 fra kl. 9.00-11.30.
Der serveres kaffe og franskbrød
for 5,00 kr. Der spilles forskellige
spil og hyggesnakkes over borde-
ne. Billetter til nedenstående pro-
gram kan købes på torsdagsmø-
derne.

April
19. april kl. 18.00-23.00 på
Centret på Ingeborgsvej er der for-
årsfest sammen med Skagen Pen-
sionist og Efterlønsklub. Billetter
sælges 7. og 14. april. 
Pris 150,00 kr. for medlemmer
og 200,00 kr for ikke-medlem-
mer. Der serveres to retters menu.
Musikken leveres af Løjbjerg Har-
monika Klub.

Maj
25. maj er der sommerudflugt.
Afgang fra P-pladsen ved Rådhus-
centret kl. 9.30. Turen går til

Dalsgaards Antik ved Skive, hvor
der spises frokost på caféen. Ca.
kl. 17.30 er der spisning af to ret-
ters menu på Dronninglund Hotel.
Forventet hjemkomst ca. kl.
20.00. Billetter sælges 12. og
19. maj. Pris for medlemmer
235,00 kr. og 275,00 kr. for ik-
ke-medlemmer.

Juni
9. juni er der afslutning af forår-
sprogrammet med rundstykker og
»En lille én« til kaffen. Billetter
kan købes den 12. og 19. maj.
Pris 15,00 kr. for medlemmer og
30,00 kr. for ikke-medlemmer.

Læs endvidere om klubbens 
arrangementer på 
www.lo-frederikshavn.dk

200.000 danskere lider
af depression og er enten
ude af arbejdsmarkedet
eller er i stor risiko for det. 

Depressive har meget vanskeligt
ved at fastholde deres arbejde for-
di man ikke kan håndtere deres si-
tuation på arbejdspladsen. Tabu
og fordomme baseret på uviden-
hed på arbejdspladserne er de
største barrierer.
En ny undersøgelse viser, at en ar-
bejdsstyrke på mere 100.000
som i større eller mindre grad lider
af depression er enten sygemeld-
te, arbejdsløse eller på førtidspen-
sion, samt at ca samme antal er
vej til at komme i samme situa-
tion.
I en tid, hvor vi i de kommende år
kommer til at mangle arbejdskraft,
forsvinder der altså flere og flere
erhvervsaktive fra arbejdsmarke-
det – fordi vi ikke forstår at hånd-

tere deres situation.
Undersøgelsen viser nemlig, at
man på danske arbejdspladser er
alt for dårlige til at håndtere en si-
tuation, hvor en medarbejder bli-
ver ramt af en depression.
Man er bange for det ukendte og
har berøringsangst for det man ik-
ke kender – man mangler viden
om sygdommen. Når der er ting
man ikke forstår, opstår der nemt
fordomme.
Ca halvdelen som har en diagnose
på depression oplever diskrimina-
tion og modvilje fra kolleger og le-
dere, hvilket bestemt ikke gør tin-
gene nemmere – tværtimod for-
værres tilstanden.
Man bliver opfattet som en svag
person og tit er reaktionen fra så-
vel ledere som kolleger, at man da
bare skal tage sig sammen.
For at hjælpe en depressionsramt
kollega til at fastholde jobbet /
vende tilbage efter en en syge-
melding, skal man have viden om

sygdommen – i dette tilfælde de-
pression og derefter gøre en ind-
sats.
Det er i alles interesse, at man på
arbejdspladserne uddanner ledere
og tillidsrepræsentanter til at hjæl-
pe depressionsramte og måske
endda har støttepersoner til at
hjælpe i gang igen.
Det bør være en opgave for os al-
le at sætte den proces i gang.

Cai Møller, formand for 
LO Frederikshavn.

Dronninglund Hotel venter gæster fra
LO Frederikshavn. Vil du med?
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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. 2: Deadline 21. februar 2011

Udkommer 26. marts 2011
Nr. 3: Deadline 19. maj 2011

Udkommer 18. juni 2011
Nr. 4: Deadline 25. juli

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

Udkommer 19. november 2011
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