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Trepartsforhandlingerne
Foreløbig har regeringen sagt, at trepartsaftalen
skal øge udbuddet af arbejdspladser til netto
20.000 frem mod 2020, og at regeringen for-
venter øget vækst og dermed øget beskæftigel-
se. Samtidig er der brug for fire mia. kr. som
arbejdsmarkedets parter skal levere.
Regeringen har foretaget en række initiativer
blandt andet med kickstart af dansk økonomi
med fremrykning af offentlige investeringer for
18 mia. kr. i 2012 og 2013.
Hertil kommer den seneste aftale om renove-
ring af almene boliger, ligesom store anlægsar-
bejder er på trapperne.
Det hele skal opnås ved, at danskerne (LOs
medlemmer) arbejder noget mere. Hvordan er
et åbent spørgsmål. Der er mange ideer i spil:
Længere arbejdstid, inddragelse af helligdage
eller feriedage og en skattereform, der skal
sænke skatten på arbejde.
Derfor har regeringen brug for arbejdsmarkedets
parter, for mange af tingene er overenskomst-
relaterede, og vi er ikke vant til at regeringen
blander sig i overenskomsterne.
Senest har Dansk Metals hovedbestyrelse
meldt ud, at der ikke kan blive tale om afskaf-
felse af helligdage og feriedage.
Finansminister Bjarne Corydon har på det nær-
meste aflyst trepartsforhandlingerne. Hvad der
nu sker er ukendt stof for alle.
Buddet fra de tre fagforbund er, at i stedet for
at afskaffe fridage, så skulle man heller satse

på et bedre arbejdsmiljø, fleksibel arbejdstid,
mindre sygefravær og en skattereform, der
sænker skatten på arbejde.
Skattereformen har også fået nogle skud for bo-
ven. Der er udbredt utilfredshed med, at ledige
og kontanthjælpsmodtagere skal have en lavere
stigningstakt i deres ydelser.
Lønmodtagerne har i forvejen bidraget med en
voldsom forringelse af efterlønnen, højere tilba-
getrækningsalder og 0-løsninger på de netop
overståede overenskomster samt forringelser af
dagpengeperiode og genoptjeningsret til dag-
penge.
De tre forbund; 3F, Metal og FOA ønsker alle
at sidde med ved bordet, hvor også arbejdsgi-
verne deltager.
Metal havde et klart krav til trepartsforhandlin-
gerne, nemlig at der skal gives en uddannelses-
garanti til de unge, så de kan få en ungdomsud-
dannelse, men også at ufaglærte kan få en fag-
lært uddannelse. FOA ønsker at bidrage med
flere fuldtidsstillinger i stedet for alle de deltids-
stillinger, som det offentlige udbyder.
3F ønsker genoptjeningskravet til dagpengeret-
ten ført tilbage til tidligere. 3F foreslår også, at
pensionsmidler fra de mange arbejdsmarkeds-
pensionsselskaber bruges til investeringer. 
Arbejdsgiverne må til lommerne. Det kunne 
udmærket være i form af praktikpladser til de
unge. På den baggrund er det underligt, at fi-
nansministeren aflyser forhandlingerne.

Faget ønsker læserne god sommer



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

Husk at tjekke
arrangemen-
terne i 3F her
i bladet. Både
hos efterløn-
nere og pen-
sionister samt
turen til Fårup
Sommerland.
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Morten Dahlberg til kongres i IUF
14. - 19. maj deltog formand Morten Dahlberg, 3F Frederiks-
havn i IUFs verdenskongres i Geneve. IUF (International Union
Of Foodworkers). 

-Det var en spændende kongres og en virkelig øjenåbner for, hvordan vilkårene
er for arbejdere i hele verden, siger Morten Dahlberg.
-Jeg var udpeget af Industrigruppen i 3F, hvor jeg også sidder i Fisk & Fjer-
udvalget. Desuden deltog repræsentanter fra Den Grønne Gruppe og Pri-
vat Service, Hotel & Restauration i 3F.
-Kongressens deltagere var organisere, altså arbejdere fra fødevareindu-
strien, både landbrug, produktion af fødevarer og hotel- og restaura-
tionsansatte fra hele verden både fra rige og fattige lande. Vi slås jo
med de samme problemer, men de fattige lande har svære vilkår. Det
kan slet ikke sammenlignes med danske forhold. Vi hørte om arbejde-
re, der blev slået ihjel eller forsvandt lige pludseligt, fordi de kæmpede
for deres rettigheder.

Hårde vilkår
Ansatte i den kendte hotelkæde Hyatts i USA kæmper, fordi de ingen ret-

tigheder har og må slås med umenneskelige arbejdsforhold, hvor de arbejder
under ekstreme temperaturer. 
På Philippinerne blev arbejderne i koncernen Nestlé lockoutet for at kæmpe for
deres rettigheder. Hermed mistede de og deres familie hele deres eksistens-
grundlag. Og sådan kunne man blive ved. 
Vi hørte også om arbejdere, der nu begynder at organisere sig i de arabiske lan-
de under det såkaldte arabiske forår, hvor befolkningerne ønsker demokrati.
Men det er svært, for de har ingen tradition er for organisering.

Det kommer tæt på os
-Vi kæmper for international soldaritet. I andre lande skal de have samme ret-
tigheder som os, så vi ikke konkurrerer på lønningerne.
For dem, der tror, at det kan være ligegyldigt, så tænk på globaliseringen, der
trækker det hele meget tættere på Danmark. Vi har jo set masser af eksem-
pler på polakker, ukrainere, rumænere og andre, der vælter ind i Danmark for
at arbejde, ofte lokket hertil af griske bagmænd.

Vi hjælper os selv ved at hjælpe andre
Organize, fight and win lød sloganet for kongressen. Altså organiser,

kæmp og vind, og det er der brug for, mener Morten Dahlberg.
-Det lyder jo let, men fagforeningsmedlemmer i de fattige lande lever livet farligt. Ofte betaler de

ikke kontingent til fagforeningen. De har ikke råd, for de nok at gøre med at skaffe til sig selv og fa-
miliens underhold. Det er derfor international solidaritet er så vigtigt, understreger Morten. 
Ved at hjælpe andre, hjælper vi os selv, selv om det ikke sker lige her og nu.
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Så kan der igen købes billige billetter til Fårup Sommerland for 3Fs med-
lemmer og deres familie. Billetterne koster kun 100,- kr. pr. stk. for voksne
og børn (børn under 2 år er gratis) og kan bruges
LØRDAG DEN 18. AUGUST 2012

3F Frederikshavn vil sørge for, at der afgår busser til og fra Fårup Sommer-
land for afdelingens medlemmer med familie.
Bus-billetter kan købes i afdelingen for 75,- kr. pr. person uanset alder
Der er følgende opsamlingssteder:
Skagen Banegård, kl. 08.00
Ålbæk, Fru Møllers Antik Café, kl. 08.20
Frederikshavn Busterminal, kl. 08.45
Sæby, Transportcentret, kl. 09.10
HUSK at oplyse hvor der ønskes opsamling.
Bussen kører retur til de samme steder og afgår kl. 18.45 
fra Fårup Sommerland. Venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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3F FREDERIKSHAVN

Har du også
fået afslag
på efter-
uddannelse
på grund af
prisloftet?
Pr. 1. april 2012 har den
nye regering, – som den
har lovet, - fjernet prislof-
tet på de 3.500,- kr. pr.
uge på efteruddannelser
frem til og med erhvervs-
uddannelsesniveau.

DERFOR: Har du tidligere ansøgt
om deltagelse i eksempelvis et
AMU-kursus, men har måttet op-
give det, fordi det var over prislof-
tet, SÅ HAR DU NU MULIGHED
FOR AT SØGE IGEN TIL KURSER,
DER STARTER EFTER DEN 1.
APRIL, HVIS

� du stadig har brugt mindre end
9 måneder af din dagpengeret,

� ikke har brugt de 6 ugers selv-
valgt endnu samt 

� ikke i forvejen har en uddan-
nelse, som overstiger erhvervs-
uddannelsesniveau, og som du
har arbejdet indenfor de sidste
5 år.

Du skal dog være opmærksom på,
at drejer det sig om et kursus,
som ligger over erhvervsuddannel-
sesniveau, gælder prisloftet sta-
dig!

Fagligt klubnetværk
Vi søger tillidsvalgte, som gerne vil starte eller
høre om, hvad man kan bruge en faglig klub til på
virksomhederne. - og hvor vi kan holde vores klub-
møder og måske få en rundvisning på virksomhe-
den?

Hvis der sidder tillidsvalgte, som er nysgerrige efter, hvad vi går
og laver så kontakt os i 3F afdelingen, så I kan i kan være med
til møderne og høre, hvad vores plan er.

Klubnetværket består lige nu af:
Medarbejderklubben Thorøs, 
tillidsrepræsentant Michael, formand for netværket
Medarbejderklubben Orskov, 
tillidsrepræsentant Karsten 
Medarbejderklubben Denex, 
tillidsrepræsentant Bente, sekretær for netværket
Medarbejderklubben Havnen, Skagen,
tillidsrepræsentant Per
Medarbejderklubben MAN,
tillidesrepræsentant Per
Medarbejderklubben 3F Frederikshavn,
næstformand for kluben, Danni

Hvis man har en faglig 3F klub i virksomheden, og den ligger i
Frederikshavn Kommune så kontakt os og vær med til at gøre
netværket stærkere. 

Se mere på 3f.dk/frederikshavn

Venlig hilsen 

Tillidsrepræsentant 
Michael Wilster
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Program for 2. halvår 2012
Efterløns– og pensionistklubben 3F Frederikshavn

16. august kl. 8.00 fra Rådhusets par-
keringsplads
Sommertur til Himmerland. Cykelmuseet i Aale-
strup og Rosenparken
Middag på Simested Kro.
Tilmelding senest 9. august.

13. september kl. 14.00
Møde i Skolegade med Erik Nielsen.

11. oktober kl. 14.00
Møde i Skolegade. Besøg af Emma Madsen, en
gæv kone fra Frederikshavn, der fortæller histori-
er.

13. november kl. 12.30
25 års jubilæum i Efterløns- og pensionistklub-
ben, 3F Frederikshavn
Det foregår i Skolegade med buffet og underhold-
ning.
Tilmelding senest 1. november.

13. december kl. 12.00
Julefrokost med dejlig julemad og pakkespil.
Det foregår i Skolegade.
Tilmelding senest 1. december.

Formand: Grethe, tlf. 98 42 95 94 / 20 31 61 83
Næstformand: Kamma, tlf. 98 42 83 44
Kasserer: Birgit, tlf. 98 42 95 25 / 30 51 43 40
Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 98 42 73 96 / 61 35 36 21

Program for 2. halvår 2012
Efterløns– og pensionistklubben i Skagen
September
Fredag 7. kl.  14,30.
Opstart med hyggelig samvær og Quiz.   
Tilmelding åletur.

Fredag 14. kl. 14,00
Musikalsk underholdning med Calle og Compagni.
Tilmelding åletur.

Onsdag 19. kl.  13,00
Åletur. Kaffe og rundvisning på Dronninglund slot.   
Stegte ål på Ålbæk Gl. Kro. 

Fredag 28. kl. 14,30
Møde. Vi viser Søren Ryges film om bl. a. sme-
den.  

Oktober
Fredag 5. kl. 14.00                       
Tommys Venner. Musikalsk underholdning.
Fredag 12. kl. 14,30
Lokalsamlingen. Købmænd i Skagen, v. Hans Ni-
elsen.  

Fredag 19. kl. 14,00                       
Mama Doc. Krigslægen Wiera Lorentzen fortæller
om sit virke som krigslæge i Afghanistan- 
Tilmelding efterårsfest 

Fredag 26. kl. 14.00
Musikalsk underholdning med  ”Trækfuglene. ”
Tilmelding efterårsfest.

Læs mere i næste nummer af Faget, der udkom-
mer i september.
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Social dumping!
I forbindelse med finanslo-
ven for 2012 blev vedta-
get, var en del af forliget,
at indsatsen mod social
dumping skal styrkes med
det formål at sikre en fair
konkurrence og ordentlige
arbejdsvilkår. 

Mange udenlandske virksomheder
kommer til Danmark, mange over-
holder ikke de danske regler om fx
skat og sikkerhed. Samtidig kom-
mer der udenlandske arbejdere til
Danmark og arbejder på vilkår, der
ligger langt under danske overens-
komster. 
Derfor skal der gennemføres en
øget kontrol og tilsyn med uden-
landske virksomheder.

Skat, Arbejdstilsynet 
og Politiet går sammen                      
Den styrkede indsats gennemføres
foreløbigt for en to-årig periode
med en evaluering i 2013. Indsat-
sen mod social dumping er en
tværgående myndighedsindsats. 
Den styrkede myndighedsindsats
mod social dumping består af: Ar-
bejdstilsynet, SKAT og politiet der
i 2012 og 2013 vil gennemføre
en række landsdækkende og loka-
le aktioner, hvor de uvarslet tager
ud og tjekker arbejdspladser/virk-
somheder i forskellige brancher
over hele landet.
De vil gennemføre opsøgende ak-
tiviteter over for de udenlandske
virksomheder, de støder på, eller
har fået kendskab til gennem an-
meldelser. Her får de brug for al
den hjælp som vi kan give dem.
Arbejdstilsynet vil især tjekke op
på, at de udenlandske virksomhe-
der er registreret i det såkaldte

RUT-register, samt at sikkerheden
er i orden for medarbejderne.
SKAT vil bl.a. kontrollere, at der er
styr på de udenlandske virksomhe-
ders skatte- og momsforhold,

mens politiet fx vil tage sig af sa-
ger med udenlandske medarbejde-
re uden arbejds- eller opholdstilla-
delse.

HOTLINE
Der er oprettet en landsdækkende hotline, som
alle der observerer mistænkelig udenlandsk arbej-
de kan ringe på, hvor efter der inden for max. 48
timer vil blive foretaget et kontrolbesøg.

Det er samme nummer i hele Danmark
70 12 12 88 - Så får du Arbejdstilsynet
og taster 2

Ser du mistænkeligt arbejde, der udføres i f. eks. sommerhusom-
råderne eller ved renovering af bygninger, nybyggeri, anlæg af
indkørsler, rengøring i nattetimerne, avisomdeling m.m. så brug
den direkte linje.
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Trepartsmøde i regionen
3F regionen havde indkaldt til møde om Trepartsforhandlinger-
ne med forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, 3F. 

Poul Erik Skov Christensen kom direkte fra forhandlingerne i Finansmini-
steriet:
Forbundsformanden var glad for at møde medlemmerne. -Så kan vi få
aflivet myterne om forhandlingerne. –Vi stikker ikke hovedet i busken,
sagde Poul Erik Skov Christensen. 
-Regeringen kan til enhver tid træffe beslutning om at afskaffe helligda-
ge. Det kan de gøre uden om fagbevægelsen. 
Vi har fra vores side sagt, at i stedet for afskaffelse af helligdage og fe-
riedage, så vil vi hellere snakke lavere sygefravær, bedre arbejdsmiljø og
få flere fuldtidsstillinger i stedet for deltid.
Vi ønsker ordnede forhold for dem, der kommer til landet fra østeuropa
for at arbejde. Ca. 50.000 til 60.000 mennesker er der for øjeblikket. Vi
kan ikke leve med, at de arbejder for en halvtredser i timen. Det er ille-
gal konkurrence. Vi har også sagt, at uddannelse og praktikpladser og ud-
dannelse til voksne er vigtige for os. Vi ved, at efterspørgsel på faglært
arbejdskraft bliver større og for ufaglærte tilsvarende mindre. Det er der-
for vi skal have uddannet vores medlemmer.
Vi har også påpeget, at reglerne for genoptjening af retten til dagpenge
skal rulles tilbage, som det var før.
Vi håber, vi kan komme igennem med, at a-kasserne skal tage sig af job-
formidling. I hvert fald det første halve år.
Finansministeren har meget sympati for vores synspunkter, men vil have
en aftale, der kan måles. Derfor forslaget om at arbejde to dage mere,
for det giver et øge skatteprovenu til staten.

Kritik af forhandlinger og skattereform
Det kan ikke skjules, at der lød stærkt kritiske røster på regionsmødet
over de ting, som er kommet frem i pressen. Der var ingen forståelse for
længere arbejdstid, så længe der er 160.000 ledige. Der var kritik af, at
skattereformen går ud over de ledige og kontanthjælpsmodtagerne. Der
var en livlig debat, og forbundsformanden rundede af med, at påpege, at
3F og den øvrige LO-fagbevægelse deltager i forhandlingerne for at få
indflydelse. Men efter efter Metals udmelding, har finansministeren af-
lyst trepartsforhandlingerne. Om de kommer i gang igen vides ikke.

Formand Morten Dahlberg, 
de faglige sekretærer Gitte 
Christiansen og Erik Jensen 
deltog i 3F regionens møde 
med Poul Erik Skov Christensen 
i Aalborg for at høre 
om trepartsforhandlingerne.



METAL Vendsyssel

METAL Hjemmeside: 
www.metalvendsyssel.dk

Åbningstider og telefontider 

I Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24

Åbningstider - Frederikshavn
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Mandag, Onsdag og Torsdag: kl. 09.00 til 12.00 
og 14.00 til 16.00
Tirsdag: LUKKET
Fredag kl. 09.00 til 12.00
Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden

Åbningstider - Hjørring
Frilandsvej 115, 9800 Hjørring
Mandag, Tirsdag og Torsdag kl. 09.00 til 12.00 
og 14.00 til 16.00
Onsdag: LUKKET
Fredag kl. 09.00 til 12.00
Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden

Åbningstider - Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
Tirsdag kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30.
Derudover kun efter forudgående aftale

Advokat-
hjælp hos 
Metal
Vendsyssel

FREDERIKSHAVN

Advokat Ole Kildeby 
træffes på kontoret  -
Håndværkervej 2, 
Frederikshavn – 
den 1. onsdag i hver 
måned fra kl. 15.30 
til kl. 16.00 
eller på telefon 
9622 2324 
i ovennævnte tidsrum.

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk

HJØRRING

Advokat Henrik Willadsen,
advokatfirmaet Ledet &
Willadsen kan træffes på 
kontoret Frilandsvej 115,
Hjørring.

Kontakt afdelingen på 
telefon 9622 2324 for
nærmere aftale.

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk
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METAL VENDSYSSEL

AFDELING TIMELØN
Industritekniker-Plast/Mekanik 158,75
Sejlmager 157,75
Skibstømrer 166,67
Træskibstømrer 170,50
Industri Træ og Plast total 164,41

Automekaniker 171,88
Beslagsmed / Grovpladesmed 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker 177,00
Elektronikfagtekniker/Mekanike 181,38
Mediocotekniker 194,80
Reparatør - Maskin 174,53
Rørsmed 191,37
Smed / Bygningssmed / Reparatø 178,77
Værkstedsfunktionær 192,51
Kommune og Region total 181,33

Automekaniker 161,00
Industritekniker-Maskin 183,06
Maskinarbejder 173,26
Montør 167,69
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 175,14
Skibsmontør 183,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 169,31
Maskiner og Værktøj total 183,96

Entreprenørmaskinmekanike 155,00
Håndformer 131,00
Industritekniker-Maskin 174,88
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 165,20
Kølemontør 177,50
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 172,12
Maskinarbejder 174,55
Montør 157,50
Oliefyrsmontør 173,98
Reparatør - Maskin 162,15
Rustfast Klejnsmed 170,00
Rørsmed 175,32
Skibsbygger 178,00
Skibsmontør 185,81
Skibstømrer 168,65
Smed / Bygningssmed / Reparatø 167,11
Smed-Industrirør 173,25
Smed-Vvs/Rør 174,24
Vvs-Energiteknik 180,83
Vvv- Rørsmed 172,44
Værkstedsfunktionær 210,00
Smede og Stålkonstruktioner total 177,77

Elektromekaniker/Fagtekniker 190,74
Elektronikfagtekniker/Mekanike 175,65
Maskinarbejder 165,81
Reparatør - Maskin 174,21
Stat total 168,61

Elektromekaniker/Fagtekniker 180,25
Kontorservicefagtekniker/Maski 202,71
Værkstedsfunktionær 196,46
Strøm, Styring og Proces total 189,14

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 164,23
Karrosseripladesmed 180,26
Lastvognsmekaniker 172,42
Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 157,00
Værkstedsfunktionær 181,04
Transport total 166,72

Guld/Sølvarbejder 147,82
Værktøjsmager - Snit 163,60
Ædelsmede total 148,24

Afdeling total 176,83

Metal-TAL - 2012

Industri Træ 
og Plast

Kommune 
og region

Maskiner og
værktøj

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Staten

Strøm, styring 
og proces

Transport

Ædelsmede

Total
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Gennemsnitslønnen i 1. kvartal 2012 for
samtlige faggrupper i Metal VENDSYSSEL

Kim Christiansen Lønborg er 
ny tillidsrepræsentant hos Oscar
Petersen & Søn A/S

Metal ønsker til lykke 
med valgene.

Vedtægter
for Metals
hjælpefond
Afdelingens hjælpefond yder
tilskud til kiropraktor- og fy-
sioterapeutbehandlinger.

Tilskuddet udgør 50% af det be-
løb, som medlemmet selv skal
betale.
Tilskuddet ydes til røntgenunder-
søgelse samt 10 behandlinger in-
denfor 12 på hinanden følgende
måneder.
Tilskuddet udbetales mod forevis-
ning af kvittering.
Hjælpen ydes til medlemmer
samt hjemmeboende børn under
18 år.

HUSK! Efter
fusionen af
Metal Frede-
rikshavn og
Metal Hjørring
gælder afdelin-
gens hjælpe-
fond alle med-
lemmer i Metal
Vendsyssel.

Tillidsvalgte



Jørn Larsen, formand for Metalregionen med de to tyske kolleger formanden for IG
Metals lokale afdeling i Flensborg, Michael Schmidt og fællestillidsrepræsentant
Hans Gerhard Leu fra værftet i Flensborg
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Det bliver snart din tur
Hvad siger du til en time-
løn på 38 kroner, vikar-
ansat og en arbejdsuge på
45 timer. Når du så bliver
fyret, kan du få dagpenge
i 12 måneder. Derefter in-
tet. Det er virkeligheden
for omkring 1,4 mio. an-
satte på det tyske arbejds-
marked. Omkring syv mio.
tyskere har en timeløn på
mindre end 7 euro i ti-
men.

Dansk Metals nordjyske region,
Dansk El Forbund Nordjylland og
Blik & Rør-regionen havde invite-
ret formanden for IG Metals lokale
afdeling i Flensborg, Michael
Schmidt og fællestillidsrepræsen-
tant Hans Gerhard Leu fra værftet
i Flensborg, for at fortælle om de
katastrofale forhold på det tyske
arbejdsmarked.

Vikarer ødelægger 
arbejdsmarkedet
Selv om IG Metal, der svarer til
Dansk Metal i Danmark, har 2,3
mio. medlemmer og er godt orga-
niserede, mærker man også her

det iskolde pust fra vikarordnin-
gen, som de tyske socialdemokra-
ter liberaliserede i 2004. Ændrin-
gerne i lovgivningen betød, at vi-
karer fra at være ansat i spidsbe-
lastningsperioder i virksomhederne
nu er tilknyttet virksomhederne
uden tidsbegrænsning.
Der er eksempler på, at vikarer
har arbejdet som løsarbejdere i
mange år. Ofte fyres faste medar-
bejdere og bliver genansat som vi-
karer med en reducering af time-
lønnen på 45 %.
Socialdemokraterne liberaliserede
Det tyske arbejdsmarked. Liberali-
seringen af vikarordningen og ek-
sempelvis import af arbejdskraft
fra østlandene på slagterier og i
byggebranchen har betydet, at ar-
bejdsmarkedet har udviklet sig til
lovløst land, hvor arbejdsgiverne
hyrer og fyrer efter forgodtbefin-
dende. 

Giv ikke køb 
på den danske model
Både Jørn E. Larsen, der er re-
gionsformand for Dansk Metal i
Nordjylland og afdelingsformand
Jan Gregersen, Metal Aalborg, ad-
varede imod at give køb på Den
Danske Model, hvor aftaleparter-
ne på arbejdsmarkedet  selv be-

stemmer løn- og arbejdsvilkår.
Men det kan meget vel blive til-
fældet, for i dag arbejder der om-
kring 1.000.000 vikarer i Tysk-
land. Når nogle bliver fyret, drager
de ofte videre til andre lande, her-
under Danmark. Vilkårene for vi-
karerne i Danmark er ikke meget
anderledes i Tyskland, og det kan
blive et direkte angreb på Den
Danske Model.

Samfundet er ramt
På grund af  de voldsomme forrin-
gelser af lønningerne i Tyskland
må mange tyskere have daglige
fornødenheder af det offentlige.
Lønningerne i Tyskland er faldet
med 5,4%, hvor andre sammen-
lignelige lande har haft en løn-
fremgang på omkring 2%, her-
iblandt Danmark. Det betyder og-
så, at der mangler skattekroner i
den tyske statskasse. Når man
tjener mindre, betaler man ikke så
meget i skat. Det går ud over ser-
viceniveauet og velfærden for be-
folkningen som helhed.

Der kommer mange flere
De tyske tillidsfolk mener, at det
ikke er urealistisk med  to til tre 
mio. vikarer i Tyskland i de nær-
meste år, og så bliver problemet
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endnu værre.
35% af alle nye offentlige arbejds-
pladser er besat af vikarer.
Det tyske arbejdsmarked bærer
også præg af, at kun 22% er orga-
niserede i en fagforening. Det er
IG Metal og de andre håndværks-
fag, der traditionelt har godt fat i
organiseringen, mens gule fagfor-
eninger laver katastrofale overens-
komster.
Den tyske koncern Motorola fyre-
de 600 arbejdere. De blev genan-
sat som vikarer og 45% dårligere
aflønnet. Airbus, der har produk-
tion til de store Airbusfly i mange
lande, har også en afdeling med
17.000 ansatte 

Skab stærke fagforeninger
Men der skal gøres en ekstraordi-
nær indsats for at få vikarerne i fa-
ste job, sagde fællestillidsrepræ-
sentant Hans Gerhard Leu og IG-
formand Michael Schmidt. Fagfor-
eningerne har ikke tidligt nok set
problemet med vikarerne. Derfor
kører vi nu store kampagner for at
løse problemet. Vi ønsker lige løn
for samme arbejde. Det er vigtigt
med stærke fagforeninger. De er
det eneste værn mod politikernes
beslutninger og ændringer i lovgiv-
ning. Kort fortalt: Skab stærke

fagforeninger, stol ikke på politi-
kerne. Det er den eneste vej.
Efterfølgende var der en fin debat
blandt de 80 fremmødte tillids-
valgte. Her fik vi uddybet mange
af de forhold, som de to tyske kol-
leger fortalte om.

Medlemmer støtter op
Jonny Jacobsen, fællestillidsrepræ-
sentant, Man Diesel:
-Vi kan frygte de gule fagforenin-
ger i Tyskland, og vi kan også godt
frygte en lignende udvikling i Dan-
mark. Mine kolleger er rystede
over udviklingen i Tyskland. Det er
ikke en udvikling, vi overhovedet
ønsker på vores arbejdspladser. På
min arbejdsplads er medlemmer-
ne parate til at støtte op om en
stærk fagforening.

Skal vi 
arbejde 
mere?
Hvad siger Metals til-
lidsrepræsentanter til
regeringens krav om
større arbejdsindsats?

Jonny 
Jacobsen,
Man Diesel:
-Nej, vi skal
ikke arbejde
mere. Mange
af mine kolle-

ger ville gerne ned på 37 ti-
mer. Så det er ikke muligt. Vi
arbejder i forvejen 42-45 ti-
mer. Vores største problemer
er alle de unge, der ikke kan
få et arbejde. Jeg er enig i, at
Metal forlanger en uddannel-
sesgaranti. 

René Jørgen-
sen, Orskov:
-Det er ikke så
svært at svare
på om vi skal
arbejde mere.
For øjeblikket

med 160.000 ledige er det
fuldstændigt forrykt, men med
fuld beskæftigelse, så kan vi
jo tale om det igen. 
Det er jo heller ikke forbudt at
arbejde over. Det gør vi i for-
vejen. Så jeg mener ikke, vi
skylder noget. Vi skulle hellere
koncentrere os om alle de ille-
gale arbejdere, der arbejder
her i landet og som ikke beta-
ler skat. Det problem skal vi
have løst. Jeg forstår slet ikke,
at regeringen ikke går hårdere
til værks.

Metalfolk fra Vendsyssel til møde i Aal-
borg.
Til venstre næstformand Mogens Bjer-
re, tillidsrepræsentant på MAN Diesel
Per Bang Rasmussen og fællestillidsre-
præsentant på MAN Diesel, Jonny Ja-
cobsen og faglig sekretær John Karls-
son.
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

I Danmark raser debatten om,
hvordan vi skal lukke hullet efter
Foghs og Løkkes kæmpestore un-
derskud. Vi kan jo ikke som i Græ-
kenland være ligeglade og køre na-
tionen helt ud over kanten; vi bliver
nødt til at rette op på landets øko-
nomi, som vi også gjorde efter
Schlüter i 90´erne.

Dengang var det måske lidt lettere,
fordi vi oplevede stigende konjunktu-
rer og en lav international rente – nu
står vi i en situation med et under-
skud på knap 100 mia. kr. samt
180.000 job der er forsvundet pga
finanskrisen.
Der er blevet givet ufinansierede
skattelettelser og strammet op på
dagpenge og efterløn, derfor føler
rigtig mange lønmodtagere, at de
har betalt prisen én gang, samtidig
med, at de har indgået nogle ganske
samfundsansvarlige overenskomster.
Når så rygterne går om, at der skal
afskaffes en eller flere helligdage for
at finansiere regeringsgrundlaget,
hvor der står, at en ny trepartsaftale
skal give fire mia. kr. og øge arbejds-
udbuddet, er der rigtig mange løn-
modtagere, der tager sig til hovedet
og spørger sig selv helt berettiget,
hvad f….. der foregår.

Først skal vi have folk i arbejde
Det må jo først og fremmest være
arbejde til de arbejdsløse og praktik-
pladser som både parti og fagbevæ-
gelse er enige om, inden man be-
gynder at bede folk om at arbejde
mere. Hvis vi tager situationen
2005-07, hvor der næsten var fuld
beskæftigelse i Danmark, arbejdede

rigtig mange en tre-fire timer mere
om ugen uden nogen fra politisk
hold havde bedt dem om det.
Historien viser, at både dem der er i
arbejde og de arbejdsløse gerne vil
arbejde mere, hvis der rent faktisk er
et arbejde at få. Og samfundet tjen-
te faktisk styrtende på, at der var
gang i hjulene. De borgerlige kunne
vinde det ene valg efter det andet på
at love mere offentlig velfærd og
skattelettelser. Og Dansk Folkeparti
stemte gladelig for, bare de fik et
par stramninger i udlændingeloven
og et par grænsebomme. 

Kickstart
Det har desværre ført os ud i en si-
tuation, hvor vi er nødt til både at
kickstarte økonomien og beskæfti-
gelsen samt at få vendt underskud-
det til et overskud, ellers smider vi jo
bare regningen i børneværelset.
Det er en meget giftig cocktail, fordi
vælgerne tilsyneladende har haft en
meget stor forventning om, at når vi
fik en ny regering, så ville der næ-
sten blive paradisiske tilstande.
Samtidig har fagbevægelsen måske
heller ikke selv været god nok til at
afstemme forventningerne til, hvad
det var for en opgave, der skulle lø-
ses i trepartsforhandlingerne. Og der
er slet ingen tvivl om, at regeringen
slet ikke har været god nok til at for-
klare, hvad projektet gik ud på og
hvorfor det er nødvendigt at der skal
skæres i de reformer, vi har lagt
frem. Som fx førtids- og fleksjobre-
formen, kontanthjælp med videre,
hvor det forudsættes i 2020-planen,
at alt hvad der bliver lavet, skal give
et ekstra provenu til staten. 

Venstre i hængekøjen
Situationen bliver helt grotesk, når
Venstre stort set har ligget i hænge-
køjen de sidste mange måneder og
endda ser ud til at blive belønnet for
det i meningsmålingerne. Det er ikke
retfærdigt, at et parti der har hævet
skatten 137 gange og endda formå-
et at give ufinansierede skattelettel-
ser og oparbejde et formidabelt un-
derskud ligefrem bliver belønnet i
meningsmålingerne for det. 

Hellere jobfest end lønfest
Derfor vil jeg gerne advare de løn-
modtagere, som måske tvivler på
om den ny regering og fagbevægel-
sen i eventuelle trepartsforhandlin-
ger kan lave en aftale som er så so-
cialt og rimeligt afbalanceret, at løn-
modtagerne bagefter kan sige: Det
er godt nok en kras omgang, men
det er nødvendigt for, at vi kan op-
retholde et velfærdssamfund, hvor
der også er råd til at investere i
fremtiden. De danske lønmodtagere
har jo sagt med de nys indgåede
overenskomster, at man hellere vil
have jobfest end lønfest. Jeg kan ik-
ke være mere enig, og alternativet
til denne regering kender vi alt for
godt: Det er at få de borgerlige tilba-
ge, og der er det værd at notere, at
de gerne vil være med til at skære
ned i reformer over for de dårligst
stillede, men at provenuet ikke skal
gå til at betale af på statsgælden,
men gå til skattelettelser til de rige.
Derfor er det vigtigt, at parti og fag-
bevægelse holder sammen i denne
situation.

Ingen 
græsk tragedie
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Kom GRATIS TIL MOTORLØB i 2012
Brug dit Metal medlemskort og se gratis race

Se mere på www.mnj.dk

DATOER FOR NYSUMBANEN

11/12. august: DASU Cup - Crosskart + DASU Mesterskab Rallycross
6/7. oktober: Junior Cup U16 og U18 + Ladies Cup + Åbne FR løb

DATOER FOR ØRNEDALSBANEN

26/28. juli: DASU Cup - Crosskart + DASU Mesterskab Rallycross
+ Ladies Cup + Åbne FR løb

22. september: DASU Folkerace + Junior Cup U16 og U18

DANSK METAL - EN STÆRK PARTNER

Nye lærlinge-
bestemmelser i 
Industriens overens-
komst for 2012

Mindstebetaling:
Mindstelønnen for lærlinge såvel under
som over 18 år udgør:
1. 0-1 år 61,60 kr.
2. 1-2 år 69,90 kr.
3. 2-3 år 75,05 kr.
4. 3-4 år 86,80 kr.
5. Over 4 år 107,35 kr.

Særlige bestemmelser
Skibstømrerlærlinge
Hvor virksomheden ikke forsyner lær-
lingen med værktøj, ydes der lærlingen
værktøjspenge på 0,64 kr. pr. time i
hele læretiden. Disse penge henstår
hos læremesteren, der foretager de
nødvendige indkøb.

Protokollat om befordrings-
godtgørelse for lærlinge
Anvendes eget transportmiddel, jfr. stk.
4 ydes en befordringsgodtgørelse pr.
kørt kilometer på 0,96 kr. når den
samlede skolevej er 20 km eller der-
over.

OK2012 - betalingssatser Industriens overenskomst
Varsling af overarbejde
Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen
før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådan
overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis var-
slet overarbejde ikke kommer til udførelse, 
betales kr. 92,75

Betalingssatser
For arbejde, der udføres uden for den i den enkel-
te uge fastlagte daglige arbejdstid, jævnfør over-
enskomsten Prgf 9, stk. 1, betales følgende til-
læg pr. time.

Overarbejde på hverdage
Første og anden klokketime efter 
normal arbejdstid: 36,35
Tredje og fjerde klokketime efter 
normal arbejdstid: 58,10
Femte klokketime og derefter indtil 
den normale arbejdstids begyndelse: 108,65

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således
at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, så-
vel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når

overarbejdet ligger inden for tidlsrummet kl. 6 til
kl. 18: 36,35

Tilsiges en medarbejder til at udføre arbejde på
en ham i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag, 
betales følgende tillæg:
Timer mellem kl. 6 og kl. 18: 58,10
Timer mellem kl. 18 og kl. 6· 108,65
For arbejde på søn- og helligdage betales 
følgende tillæg:
Fra den normale arbejdstids begyndelse 
og indtil kl. 12: 72,35
Fra kl. 12 og til den normale arbejdstids 
begyndelse: 108,65
Søndag morgen forud for den normale arbejdstids
begyndelse: 108,65
Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen,
og denne derved udskydes ud over 1/2 time, be-
tales der pr. gang herfor kr. 25,75

Forskudt arbejdstid
Forskydes arbejdstiden således, at den først slut-
ter efter kl. 18, men dog påbegyndes inden kl.
24, betales følgende tillæg pr. time:

Fra kl. 18 til kl. 22: 24,10
Fra kl. 22 til kl. 6: 39,20
Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der 
påbegyndes kl. 24 eller derefter, 
betales indtil kl. 6 følgende tillæg: 46,30

Skifteholdsarbejde
Ved overflytninbg som følge af akutte 
hændelser ydes et engangsbeløb på kr. 199,45
Tillæg for skifteholdsarbejde
Hverdage med undtagelse af lørdage 
fra kl. 18-06 37,15
Fra lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning
samt på søgnehelligdage og overenskomstmæs-
sige fridage 79,65

Dette er blot uddrag af den
nye overenskomst i Indu-
strien. 
Den er nu kommet i afdelin-
gen og kan afhentes.
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Gratis 
advokat-
ordning i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har
træffetid i FOA Frederiks-
havn Constantiavej 35
9900 Frederikshavn. I
samme tidsrum kan 
advokaten træffes på 
afdelingens 
tlf. 46 97 11 70

2012:

Torsdag den 5. juli 
kl. 15.30 -16.30

FERIE I AUGUST

Torsdag den 13. september
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 11. oktober
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 8. november
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 6. december
kl. 15.30 -16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgiv-
ning på afdelingens kontor. 

Hvis der rejses en sag, eller det
aftales, at advokaten skal udføre
en opgave for et medlem, 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 Frederikshavn - Nye åbningstider
Åbnings- og telefontider:
Mandag 10.00 - 15.30
Tirsdag 10.00 - 15.30
Onsdag 10.00 - 15.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag Lukket
Du er som medlem, altid velkommen til at aftale tid for et møde,
også udenfor normal åbningstid.

Råd og vejledning om din pensionsordning
Det er en god ide, at få et pensionstjek engang imellem, og få
styr på spørgsmål som:
• Hvordan er jeg dækket hvis jeg bliver opsagt, 

syg eller invalid?
• Hvilke forsikringer er der i min pensionsordning? 
• Hvordan ser det ud med økonomien,

når jeg stopper med at arbejde?
• Kan jeg lave noget om i min pensionsordning? 

– du har valgmuligheder
Samtidig kan du høre om dine muligheder for private 
forsikringer og bank i PenSam.

Du kan træffe Louise Schreiber-
Jakobsen i FOA Frederikshavn på
nedenstående dato mellem kl.
10.00 og 16.00.

• 19. juli
• Intet møde i august
• 13. september
• 11. oktober
• 8. november
• 6. december

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

Bestil tid til samtale hos:  
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Forlig udløser over 300.000
kroner til 19 omsorgs- 
og pædagogmedhjælpere

Ny afdelings-
næstformand
Efter et tæt opgør imellem to af tre
kandidater, blev Rose Evelyn Ludvig-
sen valgt som ny afdelingsnæstfor-
mand på afdelingsgeneralforsamlin-
gen 27. marts 2012. 

Rose er kendt fra sit virke som fællestillids-
repræsentant på Sygehus Vendsyssel. Rose
tiltrådte stillingen 1. maj 2012, i forbindel-
se med Karen Hechmanns fratræden til ef-
terløn.
Rose har igennem sit virke som fuldtidsfri-
købt fællestillidsrepræsentant på Sygehus
Vendsyssel stort kendskab til at agere over-
for professionel HR-afdeling og ledelse, li-
gesom hun er erfaren i at arbejde med
MED-systemet. Roses faglige netværk er
stort, og Rose er vant til at mestre det bre-
de samarbejde, både med tillidsvalgte men
også de øvrige FOA afdelinger i regionen. 
Rose har bestridt mange tillidsposter, og
kendetegnes ved altid at have været fagligt
aktiv som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljø-
repræsentant og senest som fællestillidsre-
præsentant. Rose har også siddet i både
sektor- og afdelingsbestyrelse. Afdelingsbe-
styrelsen byder Rose velkommen, og ser
frem til et godt samarbejde. 

FOA Frederikshavn rejste i efteråret 2011 en
sag overfor Frederikshavn kommune, hvor af-
delingen mente, at kommunen over en årræk-
ke havde brudt en lokalaftale eller subsidiært
foretaget gentagne brud på arbejdstidsreglerne
samt udarbejdet fejlagtige og mangelfulde 
ansættelsesbeviser i forhold til en gruppe 
fastansatte månedslønnede omsorgs- og 
pædagogmedhjælperafløsere. 

Efter flere forhandlingsmøder enedes Frederikshavn Kommu-
ne og FOA Frederikshavn den 7. maj om et forlig, hvor de i
alt 19 berørte omsorgs- og pædagogmedhjælpere, tilsam-
men modtager 301.166,67 kroner. 
Beløbene fordeler sig forskelligt, alt efter hvor mange måne-
der, den ansatte har været ansat i perioden fra oktober
2009 og frem til april 2012. Den omsorgs- og pædagog-
medhjælper, der modtager det største beløb, har fået
37.000 kroner. 

Tidskrævende sag
Afdelingsformand René Johansen fortæller: ”Det har været
en sag, vi har brugt utrolig meget tid på, og hvor vi absolut
ikke var enige med arbejdsgiveren fra start. Sagen viser
imidlertid meget tydeligt, at med dokumentationen i orden
og en stor portion ihærdighed, kan man komme langt”. 
Spørgsmål til forliget kan rettes til afdelingsformand René
Johansen (mobil 42282900) eller sektorformand Susanne
Jensen (mobil 22331637)

Rose Ludvigsen er ny næstformand i 
FOA Frederikshavn.

Afdelingsformand René Johansen og sektorformand Susanne Jensen,
Pædagogisk Sektor sammen med tillidsrepræsentant Alice Justrova
Bjerregaard i midten.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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-Nogle gange har beboerne på de-
mensafsnittet Parken lyst til en tur
i det fri. Det er ikke altid lige hel-
digt, især ikke når personalet op-
dager, at de er væk.
-Mange af beboerne ved ikke,
hvad de skal, når de kommer på
den anden siden af udgangsdøren,
siger social- og sundhedsassitent
Marianne Mølgaard Thomsen og
social- og sundhedshjælper Anja
Laulund.
-Derfor gælder det om at fange
beboernes opmærksomhed på vej
ud, så de ikke når så langt som til
udgangsdøren. Døren er naturlig-
vis ikke låst.

Så fik de en ide
Marianne og Anja begyndte at
tænke kreativt. Hvordan holder
man beboerne inde?
Så var den der, ideen. De to med-
arbejdere tog billeder af Algade i
Sæby, der er byens ældste gade.
Den bliver nu genskabt på gan-
gen, hvor udgangsdøre befinder
sig. Det sker ved hjælp af de bille-
der, de har taget, og som bliver

forstørret op og monteret på væg-
gene. På den måde håber medar-
bejderne, at de er i stand til at
genskabe dele af Algade.
Foreløbig er der kun ét billede, for
det koster penge. 

Budget på 13.000 kr.
-Vi har lavet et budget på 13.000
kr. siger Marianne og Anja. Det er
inklusive det første billede. Vi har
fået hjælp af grafiker Jane Fallen i
Frederikshavn Kommune, som
fandt et svensk firma, der kunne
klare opgaven med det første bil-
lede til en overkommelig pris.
Men det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi gerne vil have
sponsorer, så vi kan få gaden lavet
færdig.

Billeder med lyd
På endevæggen ved udgangsdø-
ren ønsker vi at montere Sæbys
gamle vandmølle. Og hvorfor nu
det? Jo, det er noget, vores be-
boere genkender. Der er også ræk-
værk foran vandmøllen, og man
kravler jo ikke over et rækværk. På

Beboerne Hans Kristensen og Jørga
Mouritzen med social- og sundhedassi-
stent Marianne Mølgaard Thomsen i
midten, er tilfredse med udsigten.

Social- og sundhedsassi-
stent Marianne Mølgaard
Thomsen og social- og
sundhedshjælper Anja
Laulund har et spænden-
de projekt i gang på de-
mensafsnittet Parken på
Rosengaarden i Sæby.
De tager billeder af det
gamle Sæby og danner
en gade, så de demente
beskyttes bedre.

Kreativ
tænkning 
af social- og 

sundheds-

personale

på Rosen-

gaarden 

i Sæby
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Foredrag med Niels 
Noller Olsen om vejen
ud af mangeårigt misbrug
70 forventningsfulde medlemmer af klubben for 
social- og sundhedsassistenter og plejehjems-
assistenter var mødt op for at høre musiker 
Sir Niels Olsen holde foredrag om vejen 
uden af et mangeårigt misbrug.

Det var et meget spændende og levende foredrag, hvor Niels fortal-
te om sin barndom, ungdom og voksenliv, hvor han som 14-årig,
første gang stiftede bekendtskab med alkohol. Niels fortalte meget
gribende, hvordan alkohol blev til dagligdag og om alle de undskyld-
ninger, der måtte komme, når han blev konfronteret om sit alkohol-
misbrug. 
I sit arbejdsliv som pædagog fortalte Niels, hvordan han formåede

at gemme og drikke spiritus, uden det
blev opdaget.
Niels fortalte om sin dejlige hustru og

børn, som han elsker overalt på jor-
den og om det at være musiker. 
Alkohol og musik hørte sammen!

var Niels’s undskyldning for at
komme fuld hjem.

Familien støttede op
Familien har en stor del af
æren for, at Niels kom ud af
sin alkohol misbrug, idet hans

kone stod bag ham og ville støtte
ham hele vejen.
En god ven af familien hjalp Niels af
sted, så han kunne komme på afvæn-
ning, og Niels har været ædru i snart
17 år.
Niels bruger stadig at komme i AA-
klub, hvor man støtter og snakker med
andre, der har haft alkohol misbrug.  
Da det intense foredrag var slut, kun-
ne salen stille spørgsmål til Niels,
og selvfølgelig gav Niels et nummer
på sin guitar.

den måde håber vi, at beboerne
stopper ved vandmøllen. Her vil
der også være en cd-afspiller, så
man hører vandets brusen.

Sponsorer er velkomne
-Når projektet er færdigt, skulle
det gerne give en god oplevelse
for vores beboere og en lettelse
for personalet. Vi lægger vægt på
genkendelighed, fordi gamle sæ-
bynitter kender den ældste gade i
Sæby. Vores håb er, at ideen kan
brede sig til andre afdelinger og
plejehjem i Kommunen. De må
gerne snuppe ideen fra os.
-Vi låser ikke dørene her. Det er
ikke tilladt, og desuden er det jo
beboernes eget hjem. Derfor er vi
nødt til at tænke anderledes og
utraditionelt, siger Marianne og
Anja. Vi har søgt i en fond, men
der var ikke flere midler. Vi starte-
de i april 2011 og burde have væ-
ret færdige, men hvis vi får spon-
sorer, både virksomheder og priva-
te, vil de være yderst velkomne,
og så er projektet færdigt ved
årets udgang i 2012.

Sådan vil udgangsdøren komme til at
se ud, når projektet er færdigt.
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LOKALE FOA-RABATTER OG FO

Tlf. 9665 1015 - 2169 4888
Smedievej 9 - Østerby Havn - 9940 Læsø

Byrum Auto ApS
Gl. Kirkevej 8
9940 Læsø
Tlf. 98 49 10 44

Qvick Farvebøtten
Koktvedvej 35, 
9900 Frederikshavn, 
tlf.: 98424700
20 % rabat 
Rabatten omfatter ikke
tilbudsvarer.

Highway 69
Frederikshavnsvej 69, 9300
Sæby, tlf.: 61606969

10 % rabat på regningen
når du spiser i restauranten
mandag, tirsdag, onsdag eller
torsdag.

Blomsterværkstedet

Tonny´s blomster, 
Skråvej 6E, Skagen
10 % rabat 
Gælder ikke vin, chokolade samt Interflora.

Besøg vores butik på
Læsø eller handel på
vores webshop 
www.bobbyline.dk 
og få 10%.

Smedievej 9,
Østerby Havn
9440 Læsø

10%.

Havnebakken 
Hotel & Restaurant
Havnebakken 12,
9440 Læsø

10% på overnatning

Gl. Østerbyvej 16
9940 Læsø

10% på 
brugskunst og tøj

10%.

10%.

8% ved kontant afregning

Vesterø Havnegade 21, 9940 Læsø
+45 98499225 / +45 51785733
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   ORDELE VIS DIT FOA-KORT
OG FÅ RABAT

Fysioterapeut og kiropraktor

Betaling af op til
5 behandlinger

Penge refunderes ifølge regning, der afleveres til
FOA Frederikshavn (Maksimalt kr. 1.575,- årligt).

Gærumvej 40, Frederikshavn 

10% rabat

20% rabat 
på loppemidler til hund og
katte i hele juli/august

Havnegade 12, Frederikshavn
10 % rabat 
Gælder alt i butikken, også på tilbud.

Grundtvigsvej 80
Elling
Telefon 9848 0037

10 % rabat 

Krogen 12A
9900 Frederikshavn
Telefon 9842 4644

10 % rabat 

Søndergade 4, Frederikshavn

6% rabat

Håndværkervej 10 samt Gl. Landevej 25A, Skagen
Toftegårdsvej 24, Frederikshavn - Gammel Ålborgvej 18, Sæby

8 % rabat

Danmarksgade 69, Frederikshavn

10 % rabat

Advokat Ole Kildeby
Gratis advokatrådgivning
Advokaten træffes i FOA Frederikshavn,
hver måned den anden torsdag i måne-
den fra kl. 15.30-16.30. Rejses der sag
eller skal advokaten udføre en opgave,
betales dette efter aftale med advokaten. 

DET BETALER SIG AT VÆRE MEDLEM AF FOA

Nyt medlemskort kan 
bestilles i afdelingen.

Rimmensgade 35B, Frederikshavn, telefon 9842 5858
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Beretning fra FOA Frederikshavn  
Afdelingsgeneralforsam-
ling 27. marts 2012

Af: René Johansen

Medlemsorganisering
Vi har nu i 1 ½ års tid prøvet os
frem med forskellige kampagner
og initiativer, og I har forhåbentligt
alle hørt om kampagnen ”Bliv
medlem – Skaf et medlem”, der
igennem tiden har været afprøvet
i forskellige former, og nu kører
som en fast del af organiseringsar-
bejdet. 
I perioden er nettomedlemstallet
steget med lige omkring 115 er-
hvervsaktive medlemmer – og det
vel at mærke i en tid, hvor der ik-
ke sker det store antal nye ansæt-
telser.  
I Danmark er der 42 FOA afdelin-
ger. FOA Frederikshavn er en ud
af i alt 5 afdelinger, der har ople-
vet medlemsfremgang. FOA Fre-
derikshavn er den afdeling, der har
oplevet den markant største med-
lemsfremgang – faktisk på hele
3,2% set henover året. 
Vi betaler for at få nye medlem-
mer! Ja, det er korrekt, for vi byder
alle nye medlemmer velkommen

med en gave til en værdi af kr.
300,-, ligesom vi siger tak for
hjælpen og indsatsen med en til-
svarende gave til eksisterende
medlemmer, der sørger for, at den
nye kollega bliver meldt ind. 
Vi går ikke på kompromis med alle
de traditionelle fagforeningsdyder.
I FOA Frederikshavn får man hele
den ”traditionelle fagforeningspak-
ke”, når man melder sig ind. Man
får ikke en gul discountløsning –
og så får man altså også ”den
utraditionelle pakke”, man får for-
del af en lang række lokale rabat-
aftaler samt mulighed for at kom-
me meget billigt i Cirkus, Fårup
Sommerland etc. 

Ok 12 og 13
Enhver har vist opdaget, at vi i
den grad befinder os i nogle me-
get magre overenskomst år. Der
er ikke meget at komme efter, og
det skal med ærlighed siges, at vi
ikke engang kan være helt sikre
på, at reallønnen sikres. Det er i
sig selv et kæmpe problem, ikke
bare fordi lønnen ikke stiger sær-
ligt meget, men i særdeleshed
fordi lønnen vil opleves som min-
dre værd – lønnen stiger simpelt-
hen ikke i takt med priserne. 

Lokal løndannelse
Det, der i 1998 startede som ”Ny
Løn”, har vi efterhånden set i flere
forskellige indpakninger, hver gang
i mere eller mindre spiselige for-
mer. 
Men for de fleste FOA medlem-
mers vedkommende har den loka-
le løndannelse ikke medført hver-
ken guld og grønne skove eller en-
kelske bøffer på bordet hver week-
end! Tværtimod, ser vi rigtig man-
ge medlemmer, der ikke engang
når op på en gennemsnitstildeling
af lokale løntillæg. 
I FOA Frederikshavn accepterer vi
ikke, hvis arbejdsgiverne nu forsø-
ger at ”vende bøtten” og kanalise-
re lokallønsmidler fra FOA´s fag-
områder til helt andre grupper. 
For mange FOA faggrupper er det
en fordel at forhandle forhåndsaf-
taler. Flere arbejdsgivere er skepti-
ske, da forhåndsaftaler, efter de-
res mening, er med til at ”binde”
midlerne til bestemte områder. 
I FOA Frederikshavn har vi klart og
tydeligt meldt ud, både på interne
møder med tillidsrepræsentanter-
ne, men også overfor arbejdsgiver-
ne, at vi ikke ønsker nogen ”ven-
den bøtter” eller et færre antal
forhåndsaftaler. 

TR/AMR-prisen
Også i år uddelte FOA Frederikshavn
priser til to aktive tillids- og AMR-re-
præsentanter. 
Bestyrelsen havde forud for generalfor-
samlingen og på baggrund af indstillin-
ger fra arbejdspladserne udvalgt årets
TR og årets AMR.
Årets TR: Tillidsrepræsentant 
Susanne Hansen
Årets AMR: Jens Nielsen
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    kort fortalt
Privatisering af 
den offentlige sektor
De seneste års skred i antallet af
private leverandører i Frederiks-
havn kommune kan efterhånden
meget tydeligt læses i de lokale
opgørelser over, hvor mange bor-
gere der vælger en privat leveran-
dør frem for den kommunale
hjemmepleje. 
Helt aktuelt foretager FOA Frede-
rikshavn i den kommende tid en
række anonymiserede interviews
med privatansatte medlemmer.
Formålet er, at vi gerne vil høre
om deres erfaring med det at væ-
re privatansat. 
Vi vil undersøge fordele, ulemper
og mulige problemfelter, vi som
organisation skal være opmærk-
som på – vi vil gerne vide, om de
mange ting, der så tit italesættes,
er ”kolde og kyniske fakta”, når
pleje og omsorgs bliver gjort til
genstand for markedsgørelse og
dermed noget, en privat virksom-
hed skal tjene penge på – eller –
er der blot tale om ”myter og for-
domme”, der slet ikke har hold i
virkeligheden. 

Afdelingsformand René Johansen:
-For de fleste FOA medlemmers ved-
kommende har den lokale løndannelse
ikke medført hverken guld og grønne
skove eller enkelske bøffer på bordet
hver weekend! Tværtimod

Læs mere
Du kan læse beretningen i
dens fulde længde på
foa.dk/frederikshavn 

Læs bl.a. om:
� Omstruktureringer, flyt-

ning af opgaver, 
ny ledelse.

� Job med løntilskud og
virksomhedspraktikker

� Arbejdsskadeområdet
� Fusion af LO
� Trepartsforhandlinger
� Udviklingssamtaler til 

tillidsvalgte
� Fokus på 

ungdomsarbejde
� Forlig for 19 omsorgs-

medhjælpere

Arbejdsskadeområdet
� Herunder fremføres et

kort oprids af erstatnin-
ger der er givet, i sager
afdelingen har været in-
volveret i:

� Mén erstatning: 
kr. 545.010,-

� Erhvervsevnetab: 
kr. 7.283.267,-

� Anket sag fritids/ulykke:
kr. 15.000

� Anket sag fra forsikrings-
selskab: kr. 19.046,-

I alt kr. 7.862.232,-
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NYT TILBUD TIL ALLE FOA-MEDLEMMER 

Gratis konsultation hos hypnoterapeut 
FOA Frederikshavn har indgået en aftale med hypnoterapeut 
Leila S. Jacobsen, der til daglig har klinik i Brønderslev. 

Leila har arbejdet med mennesker hele sit liv, i mange år som sygehjælper. For en del år siden beslut-
tede hun sig for at videreuddanne sig. Leila har læst psykologi på Aalborg Uni-
versitet og er desuden uddannet hypnoterapeut hos læge Peter Mark i Køben-
havn. Du kan læse mere på www.mitegetliv.dk 

Nyt medlemstilbud:
Via dit medlemskab af FOA Frederikshavn har du mulighed for 1 gratis konsul-
tation. 

Herudover har du via dit medlemskab mulighed for at få de efterfølgende 4
konsultationer i Brønderslev til halv pris. Dvs. normalprisen på kr. 900,- pr. konsultation, for medlem-
mer af FOA Frederikshavn reduceres til kr. 450,- pr. konsultation.

Sådan gør du:
Du skal ringe i afdelingen og booke en tid på telefon 4697 1170. Så er du sikker på, at Leila er ledig
når du kommer. Leila vil være at træffe i afdelingen 1 gang om måneden, som udgangspunkt den 2.
mandag i hver måned. I 2012 er der mulighed for at aftale en konsultation på følgende dage:

Ferie i juli Mandag 8. oktober kl. 14-19
Mandag 13. august kl. 14-19 Mandag 12. november kl. 9-12
Mandag 10. september kl. 9-12 Mandag 10. december kl. 14-19

Har du brug for en akut konsultation, er der mulighed for at kontakte Leila S. Jacobsen på Klinikken i
Brønderslev, for en hurtigere samtale. 
Du vil i så fald selv skulle køre ud til klinikken i Brønderslev, telefon 2081 6283.

Tillidsvalgte

Nyvalgte

Nyvalgt tillidsrepræsentant
Lissy Bregnhøj, 
MG Hjemmeservice

Nyvalgte
Nyvalgte arbejdsmiljø-
repræsentanter:

Kristina Larsen, 
MG Hjemmeservice

Lene Holm Nilesen, 
MG Hjemmeservice

Dorthe Bjerre Larsen, 
Socialpsykiatrien Støttecenter 
Frederikshavn

FOA 
i Cirkus Dannebrog
Fredag den 29. juni 2012 kl.
19.00.
Da vi først modtog kontrakten og
datoen vedrørende cirkusforestil-
lingen den 23. april, har det i år
ikke været muligt at annoncere
salget af billetterne her i FAGET.
Forestillingen er i stedet blevet
annonceret via SMS, på den loka-
le hjemmeside, via opslag i afde-
lingen samt via arbejdspladsop-
slag. 
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FOAs

aktivitetskalender
2012

5. september Kost- og servicesektoren
Kl. 18.00 Sektorgeneralforsamling 
FOA Frederikshavns lokale. Der er ”let” spisning fra kl. 17.00

5. september Pædagogisk Sektor
Kl. 18.30 Sektorgeneralforsamling
FOA Frederikshavns lokaler. Der er ”let” spisning fra kl. 17.30

6. september Teknik- og servicesektoren
Kl. 18.00 Sektorgeneralforsamling
FOA Frederikshavns lokaler. Der er ”let” spisning fra kl. 17.30

11. september Social- og sundhedssektoren
Kl. 18.30 Sektorgeneralforsamling
FOA Frederikshavns lokaler
Der er ”let” spisning fra kl.17.30

Efterløns-
reformen
Du kan informere 
dig på
FOAs hjemmeside
www.foa.dk  

FOA-Seniorernes aktiviteter

Onsdag den 15. august kl. 14.00
Bankospil 
Vi hygger os med banko og lidt godt til kaffen. 
I prisen er indeholdt: Kaffe/the + 3 plader. 
Tilmelding: Senest den 8. august. Pris: Kr. 45,-

Onsdag den 12. september - dagstur
Udflugt til Læsø (max 50 personer)
Vi mødes ved Læsøfærgen kl. 11.00, hvor billetterne udleveres.
Vi sejler kl. 11.30. 
Husk at medbringe madpakke, som spises under overfarten.
Når vi kommer til Læsø, skal vi med bus på rundfart. Vi vil blandt
andet komme til saltsyderiet og uldspinderiet m.m. Bussen holder
hvor der er noget at se…
Hjemfart kl. 18.30. Om bord spiser vi varmt mad ex. drikkevarer. 
Tilmelding: Senest den 29. august. 
Pris: Kr. 250,- (betaling ved tilmelding)

Ingrid Hansen, Mobil: 24 66 66 71
Jytte Jensen, Mobil: 22 86 31 61

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 års jubilæum:
1.12.2011: Elsa Toftelund, 
Rådhuskantinen i Sæby
1.2.2012:  Dagplejer Susanne Søgård
Nielsen, Frederikshavn
1. 3.2012: Hjemmehjælper Margit
Hansen, Østervrå Ældrecenter
15.3.2012: Ivan Thomsen, 
Kappelborg Kulturhus
30.03.2012:. Dagplejer Anette Bork,
Skagen
30.03.2012: Dagplejer Margit Vester-
gaard Pedersen, Sæby
01.04.2012: Dagplejer Vivi Diana
Christensen, Frederikshavn
01.04.2012: Social-og sundhedshjæl-
per Lisbeth Bach Petersen, C.S. Møl-
lersvej, Skagen
19.4.2012: Social-og sundhedshjæl-
per Gitte Rise Hesberg, 
Kastanjegården, Frederikshavn
18.5.2012: Dagplejer Jonna R. Jørgen-
sen, Aalbæk
11.6.2012: Social-og sundhedshjæl-
per Jane Simonsen, 
Kastanjegården, Fr-havn
15.6.2012: Dagplejer Jane Brix Niel-
sen, Frederikshavn
17.6.2012: Hjemmehjælper Annette
Qvist Hansen, Ingeborgvej, Frederiks-
havn
18.6.2012: Social-og sundhedshjæl-
per Judith Jensen, Ingeborgvej
01.07.2012: Dagplejer Jette Nielsen,
Sæby

40 års jubilæum
27.3.2012: Husassistent Aase E. 
Pedersen, Rosengården, Sæby
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Arrangements-
nummer 800

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

onsdag
5. september 2012

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.00. 

Mødestart: 
Kl. 18.00 

Sidste tilmelding: 
3. september

Sektorgeneralforsamlinger i FOA     

Kost- og
Service-
sektoren 

Arrangements-
nummer 801 

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

torsdag
6. september 2012

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.00 

Sidste tilmelding: 
3. september

Teknik- og
Service-
sektoren 

Arrangements-
nummer 802

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

onsdag
5. september 2012

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.30 

Sidste tilmelding: 
30. august

Pædagogisk
Sektor

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA, børnene
og de voksne
Byen summede indtil flere gange,
i maj måned, da glade børn og
voksne mødtes til hyggelige sam-
menkomster på Dagplejens dag
og optog i gaderne.
Pædagogiske assistentelever op-
trådte for byens daginstitutioner
og dagplejerne.
Her er nogle billeder fra de glade
dage.
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Arrangements-
nummer 803

Afholder generalfor-
samling i afdelingens
mødelokaler

tirsdag
11. september 2012

Der er ”let” spisning
fra kl. 17.30. 

Mødestart: 
Kl. 18.30 

Sidste tilmelding: 
6. september

Social- og
sundheds-
sektoren 

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

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

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

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

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

• På telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen

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

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

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, FOA Frederikshavn

Foreløbig dagsorden 
for de fire sektorer

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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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

Bankospil i Bingohallen, Hobrogade, 9900 Frederikshavn:

Juli: 2. - 10. - 18. - 26.
August: 19. – 27.
September: 4. – 12. – 20.
Oktober: 14. – 22. – 30.
November: 7. – 15.
December: 9. – 17.

Støt Socialdemokraternes Kulturelle Klub - de støtter os!

Meget vigtigt!
Har du skiftet adresse, mail eller mobilnummer, hører vi det
rigtig gerne, da du ellers ikke kan påregne, at få alle fornødne
oplysninger fra din partiforening. 

Du kan enten maile eller ringe til Helle fra partiforeningen, og
så vil hun meget gerne være dig behjælpelig med de nødven-
dige opdateringer på medlemslisten.

Helle: helleoghans@privat.dk
Mobil: 30 29 15 38

Banko 
resten af
året

Et lys er slukket
Mandag den 30. april gik flaget på
halv stang på Rådhuspladsen i Frede-
rikshavn, og inde i Byrådssalen stod en
plads tom ved dagens berammede by-
rådsmøde, og en sorgfyldt stemning
herskede, idet en meget afholdt og re-
spekteret politiker dagen før var sovet
stille ind. Nemlig vores Birthe Marie.
Borgmester, Lars Møller mindedes på
meget smuk vis Birthe Marie i de vel-
valgte ord, og alle tilstede i salen sang
med på: Altid frejdig, når du går. Ingen
stod upåvirkede tilbage da sangen var
slut, og gode partikammerater og un-
dertegnede var ingen undtagelse. Jeg
valgte dog at hanke op i mig selv, da
jeg også gerne ville tage nogle billeder
af Birthe Maries plads til hendes efter-
ladte. Her var tændt lys, og en meget
smuk buket røde roser stod på bordet
bag Birthe Maries navneskilt. Men
Birthe Marie selv var for altid væk.
Helt uvirkeligt, men ikke desto mindre
en barsk sandhed, som alle nu må leve
videre med. 

Birthe Marie var vores stjerne
Birthe Marie lukkede øjnene kun ni da-
ge efter, en intern borgmestervalgkamp
i organisationen var afsluttet. En valg-
kamp, hvor Birthe Marie indtil det sid-
ste gjorde en flot figur, om end den og-
så var præget af stærke smerter og en
ulidelig træthed. Noget, som kun få
omkring Birthe Marie var vidende om.
Den 20. april fik Birthe Marie forklarin-
gen herpå, da dommen faldt. Lægerne
fortalte hende, efter en skanning, at
hun havde en alvorlig cancer. Det kun-
ne simpelthen ikke være hverken rig-
tigt, eller på nogen måde rimeligt, at
Birthe Marie skulle frarøves livet i hen-
des bedste alder. Men ingen af os bli-
ver spurgt, når tiden er inde, og således
heller ikke Birthe Marie. Jeg tog med
stor sorg i hjertet hjem fra Ålbæk den
20. april, hvor jeg på kredsens vegne
havde afleveret den røde buket roser,
og takket Birthe Marie for hendes ind-
sats i valgkampen. Stemmerne i den
interne valgkamp om borgmesterpo-
sten var få timer før blevet optalte, og
valgt som ny borgmesterkandidat for
Socialdemokraterne i Frederikshavn
Kommune var Birgit Hansen, som jeg
sammen med øvrige gode partikamme-
rater også varmt havde ønsket tillykke. 

Tak for kampe                      
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Sommerstævne 2012
Socialdemokraterne i Nordjylland holder sommerstævne søndag
den 2. september 2012 på DUI´s efterskole Bisnapgård i Hals.

Nyd dagen på DUI's efterskole Bisnapgård i Hals med familie,
venner, kolleger og naboer med politik og godt samvær i fokus.
Og der er selvfølgelig gratis adgang for alle.

Søndag den 2. september kl. 10.30 – 15.00

Masser af aktiviteter for børnene; heste, hygge omkring bålet, an-
sigtsmaling, klatretårn, hoppeborg mv.

Adresse:
DUI’s Efterskole Bisnapgård, Nordmandshage 45 i Hals

10.30: Velkomst og fællessang ved årets konfe-
rencier, borgmesterkandidat Thomas Ka-
strup-Larsen, Aalborg.

11.00: Statsminister Helle Thorning-Schmidt taler

12.00: Frokost på plænen
Køb stævnebuffet à kr. 70,- (kr. 35,- for
børn) eller nyd den medbragte mad. 

12.30: Troubadour Anders Mikkelsen

13.30: Regionsrådsformand Ulla Astman og med-
lem af Europaparlamentet Ole Christensen
i Den Røde Stol.

14.00: Underholdning ved Muleskinners

15.00: Afslutning med fællessang

Jeg var på ingen måde ked af, at Birthe
Marie ikke vandt den interne urafstem-
ning, da jeg også var vidende om, at
hun var syg og havde store smerter.
Dette kunne jeg dog ikke dele med no-
gen, da min fortrolighed til Birthe Ma-
rie stod over alt andet. Min bekymring
gik kun på, om der kunne være et håb
for Birthe Marie. Det håb svandt hur-
tigt ind. En meget pragmatisk Birthe
Marie fortalte mig i stedet, hvad dom-
men var, alt imens Birthe Maries bedre
halvdel Elo, serverede rejemad, vin, ka-
ge og kaffe for mig.
Da jeg kørte retur til Frederikshavn,
måtte jeg tørre øjnene mange gange
undervejs, da den barske sandhed om
Birthe Marie gik op for mig. 

En sorgfyldt dag
Lørdag den 5. maj tog næsten 300
mennesker afsked med Birthe Marie
ved bisættelsen fra Ålbæk Kirke. Det
store og flotte fremmøde vidnede på
smukkeste vis om Birthe Maries store
politiske virke, og ikke mindst om hen-
des meget store betydning for rigtig
mange mennesker.
Borgmester Lars Møller beskrev det på
allersmukkeste vis i avisen, med bl.a.
følgende to uddrag af hans mindeord: 
”Birthe Marie vil blive husket og savnet
som et menneske og en politiker, der
gik ind i livet med stærke værdier, et 
brændende engagement, kvalitetsbe-
vidsthed og en imponerende viden. Det
er sådan hun forlod livet, og sådan vi
vil huske hende. Birthe Marie var altid
velforberedt til tænderne. Det var hun,
når hun fremlagde Socialdemokraternes
politik. Det var hun i alle de mange til-
lidshverv, hun var betroet. Hun mente,
at tingene altid kunne blive bedre. Hun
stillede høje krav til sig selv og gjorde
aldrig noget halvt. Birthe Marie var en

af dem, der arbejdede allermest og al-
lerhårdest for udviklingen af fremtidens
folkeskole, og hun var en vigtig driver i
moderniseringen af hele kommunens
skolevæsen. Nordstjerneskolen er et af
de synlige resultater af det værdifulde
arbejde, som Birthe Marie bidrog med
på uddannelsesområdet, som hun
brændte så meget for. Hun var meget
bevidst om, hvad uddannelse og kom-
petenceudvikling betyder for kommu-
nens erhvervsliv, og hun var en af pri-
mus motorerne i udviklingsarbejdet
omkring etableringen af det kommende
maritime brancheudviklingscenter”.
Vi vil savne Birthe Marie i det fremtidi-
ge byrådsarbejde, hvor vi får brug for
netop de evner og egenskaber, som
Birthe Marie var så rig på. Vi vil savne

hendes evne til at bide sig fast i det
vigtige. Vi vil savne hendes robusthed
og gåpåmod. Vi vil savne hendes store
faglige viden og intellekt. Vi vil savne
hendes varme hjerte og indre styrke”
Tak, Lars. Ordene er også vores. 
Vi savner også Birthe Marie dybt og in-
derligt, og kun tiden kan læge og tæn-
de lys igen. Vi vil afslutte vores minde-
ord om Birthe Marie med en stor tak
for en altid dedikeret kamp for menne-
skeværd. Du gjorde en stor forskel.
Æret være dit minde, Birthe Marie.
På vegne af bestyrelsen for Socialde-
mokraterne Frederikshavn

Helle Pedersen, 
Bestyrelsesmedlem
Kandidatudvalgsmedlem.

  en                    Birthe Marie
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LOs Hjemmeside:
www.lo-frederikshavn.dk (Midlertidig)

LO Vendsyssel
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn (Servicekontor/Socialrådgiver)
Frilandsvej 111, 9800 Hjørring

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

E-mail: formand@lo-frederikshavn.dk

Socialrådgiver: Helle Frank 9842 5543 (Mandag, tirsdag og torsdag)

Læs hjemmesiden www.lo.frede-
rikshavn.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyhe-
der og indlæg, som du måske ikke
ellers hører om samt praktiske
guidninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning 
for alle
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent
tilbud for alle borgere i Frederikshavn
Kommune. Her kan du henvende dig,
hvis du er i tvivl om afgørelser på soci-
alkontoret, pension og lignende spørgs-
mål. 
Socialrådgiver Helle Frank træffes man-
dag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og tors-
dag kl. 8.00-18.00.
Se eventuelle IKKE træffedage
på hjemmesiden.
Der skal altid aftales tid på telefon
9842 5543, før du møder op.
Adresse: Danmarksgade 71, 1. t.v.
9900 Frederikshavn

Nu hedder vi LO Vendsyssel
Mandag den 26. marts var
LO Frederikshavn og LO Hjør-
ring samlet til hver deres re-
præsentantskabsmøde på
Tannishus i Tversted med
dagsordener, som gik på at
starte de intentioner, som lå i
sidste års repræsentantska-
ber og det forgangne halve
års arbejde mod en fusion
mellem de to LO sektioner til
LO Vendsyssel.

Med det formål at styrke og ud-
bygge det fælles faglige arbejde
og de udfordringer, vi står overfor i
Vendsyssel og på Læsø, traf de to
repræsentantskaberne beslutnin-
gen at lukke de to sektioner ned
og fusionere til LO Vendsyssel
dækkende de tre kommuner Læ-
sø, Hjørring og Frederikshavn.

Der er ingen intentioner i LO
Vendsyssel om at få mindre ind-
flydelse på de ting, der sker og
den udvikling som alle i store træk
er enige i, der bør ske på såvel
den arbejdsmarkedspolitiske - som
det erhvervsmæssige område.  Vi
ønsker et styrket Vendsyssel og
Nordjylland, hvor det skal være
både godt at bo, leve og arbejde.
Vi har naturligvis haft idéer og
tanker om det fremtidige arbejde i
LO sektionen, som dækker de tre
kommuner Hjørring, Frederikshavn
og Læsø; der er nu taget fat i at
omsætte idéerne til en funktionel
virkelighed.
Sker der ændringer i f.t. udpegede
LO repræsentanter eller andre re-
levante forhold vil dette blive
meddelt. Undertegnede blev valgt
til formand for LO Vendsyssel; jeg
vil bestræbe mig på at leve op til
tilliden, der ligger heri, og arbejde

– sammen med medlemsorganisa-
tionerne, de øvrige LO sektioner,
såvel private som offentlige er-
hverv og øvrige aktører på ar-
bejdsmarkedet – for at gøre en
forskel for LO fagbevægelsens
medlemmer, borgerne og erhver-
vene i vort område.

Cai Møller,
forhenværen-
de formand
for LO Frede-
rikshavn, er
nu formand
for LO Vend-
syssel, der er
en sammen-
slutning af LO
Frederikshavn
og LO Hjør-
ring, dækken-
de tre kom-
muner.

 

 Vendsyssel                                                                                                                         j   

 
 

  
  

  
 
 

  
   

 
    Morten Dahlberg og Hanne Karlsen 
•     Laila Stidsborg og Jens Madsen 
•    ønsker ikke repræsentation 
•     ønsker ikke repræsentation 
•    Ina Jensen 
•     
    Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark 
•       
     Brian Pedersen  
•          
     
    Kent Jensen 
•    Claus Ebdrup Madsen 
•    Anne Marie Frederiksen 
•      
    Peter Thyregod 

 
    Cai Møller 
•    Henning Mikkelsen 

 

  
 

 
     

   Kia Klostergaard Gaardlund og Steen Christensen 
S     
 

  
 

 
    

D        for socialrådgiver 
 

  
    9890 0488 

S    2048 4166  Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543 
F    2048 4166 (mobil) 



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . JUNI 2012 31

 

 Vendsyssel                                                                                                                         juni 2012 

dækker: 
 
Læsø Kommune 
Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
 

 Vendsyssel 
Medlemsfagforeninger og bestyrelse: 
 

• 3F Frederikshavn  Morten Dahlberg og Hanne Karlsen 
• 3 F Skagerak  Laila Stidsborg og Jens Madsen 
• 3F Murerne  ønsker ikke repræsentation 
• Blik & Rør  ønsker ikke repræsentation 
• FOA Hjørring  Ina Jensen 
• FOA Frederikshavn René Johansen 
• HK Nordjylland  Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark 
• Dansk Metal Brønderslev ønsker ikke repræsentation 
• Dansk Metal Sæby  Brian Pedersen  
• Dansk Metal Vendsyssel Jørn E. Larsen og Mogens Bjerre 
• Ejendomsfunktionærerne ønsker ikke repræsentation 
• NNF Nordjylland  Kent Jensen 
• DEF Nordjylland  Claus Ebdrup Madsen 
• SL Nordjylland  Anne Marie Frederiksen 
• Malernes Fagforening Carsten Munkholm Larsen 
• TL Nord  Peter Thyregod 

 
• LO formand  Cai Møller 
• LO kasserer  Henning Mikkelsen 

 

 Vendsyssel 
Personale: 
 
Bogholder/sekretær (20 timer/uge) Annette Riis 
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent  Kia Klostergaard Gaardlund og Steen Christensen 
Socialrådgiver (Frederikshavn) Helle Frank 
 

 Vendsyssel 
 
Adresser: 
Frilandsvej 111, Hjørring  
Danmarksgade 71 1,tv, Frederikshavn / servicekontor  for socialrådgiver 
 

 Vendsyssel 
Kontoret Hjørring: tlf  9890 0488 
Servicekontoret: tlf  2048 4166  Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543 
Formand: tlf  2048 4166 (mobil) 
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Støtter du sagen?

38 48 30 49  |  frederikshavn@al-bank.dk
Danmarksgade 67  |  9900 F

Støtter du sagen?

38 48 30 49  |  frederikshavn@al-bank.dk
rederikshavn Danmarksgade 67  |  9900 F

FAGET omdeles nu med reklamerne igennem 

PostDanmark, da vi kan spare 

mange penge i porto.

Smider du reklamerne ud, ser du ikke 

FAGET, så husk at tje
kke efter, om 

FAGET skulle være med.

Siger du nej tak til re
klamer, 

får du heller ikke FAG
ET

Men du kan læse FAGET på:

metalvendsyssel.dk

3f.dk/frederikshavn

foa.dk/frederikshavn


