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Akutaftale og akutjobaftale
S-R-SF regeringen har i sidste øjeblik barslet
med en ny plan – en såkaldt akutjobpakke.
Det er for at hjælpe de udfaldstruede på 
arbejdsmarkedet, da de bliver ramt af regerin-
gens to års dagpengeperiode og genoptjenings-
krav på 1.924 timer til nye dagpenge. 
Endelig har regeringen erkendt, at vi står med
et reelt problem.
Akutjob er job, hvor ledige, der er udfaldstrue-
de, og som kun har tre måneder tilbage af de-
res dagpengeperiode, kommer først i køen på
Jobcentret.
Det er en aftale, hvor regeringen, private og of-
fentlige arbejdsgivere har givet hinanden hån-
den på at arbejde for 7.500 private job og
5.000 job i den offentlige sektor.
Akutjobbene er på almindelige løn- og arbejds-
vilkår.
Midlertidige job skal vare mindst tre måneder.
Arbejdsgivere kan få en præmie for at ansætte
en udfaldstruet person, hvis den gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid er på mindst 32 timer. Her
gives en præmie på 12.500 kr. ved ansættel-
sen af en udfaldstruet, hvis ansættelsen varer
minimum seks måneder, og 25.000 kr. hvis

ansættelsen varer minimum 12 måneder.
Alle akutjob skal slås op i den offentlige job-
bank, jobnet.dk
Akutjobordningen træder i kraft 1. november i
år og gælder frem til 1. juli 2013.

Så langt, så godt.

Vi er tilfredse med, at det er ordinære job, og
at man samtidig genoptjener timer til nye dag-
penge.
Men der er ingen garantier i akutjobordningen. 
Der mangler stadig arbejdspladser, der mangler
stadig praktikpladser til de unge.
Som situationen er nu, ønsker vi en fire års
dagpengeperiode, eller en konjunkturbestemt
dagpengengeperiode og en genoptjening på 26
uger. Der er alt for mange, der kommer i klem-
me med en to års dagpengeperiode og et helt
års genoptjeningsperiode.
LO fagbevægelsen vil spændt følge såvel de 
lokale offentlige som de private arbejdsgiveres
indsats for at løfte opgaven, som deres arbejds-
giverorganisationer overordnet har givet tilsagn
om.

3F, Metal, FOA, LO og Socialdemokraterne ønsker dig 
og din familie en god jul og et godt nytår og tak for året, der gik.



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

3F Hjemmeside:
www.3f.dk/frederikshavn

Formand: Morten Dahlberg
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og 
A-kasse:
70 300 846

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 - Vi har
gratis advokat-
hjælp v. Ole Kil-
deby torsdag i 
lige uger kl.
15.20-16.30,
Skippergade 24,
9900 Frederiks-
havn.
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A-kassen vil fremover bruge
SMS og mail mere offensivt end
vi hidtil har gjort. Det vil betyde,
at medlemmerne – både ledige
og beskæftigede fremover kan
forvente at modtage flere
SMS’er og mails fra afdelingen
med informationer og tilbud om
kurser, møder, serviceoplysninger
m.m.

Det betyder
1.  Det er vigtigt, at afdelingen al-

tid har de rigtige stamoplysnin-
ger  – opfordring til at gå på
www.Mit3F.dk  og få tjekket
og ajourført dine stamoplysnin-
ger med mobilnummer, mail-
adresse og arbejdsplads.

2.  Da vi ikke altid kan målrette
indholdet i mail/SMS til konk-
rete målgrupper, selv om med-
lemmerne har registreret sig
korrekt i Mit3f, vil du kunne
opleve at få SMS/mails der ik-
ke synes relevante for dig.
Derfor en opfordring til ikke at
lade dig irritere over det – blot
slet mail/SMS’en.

Kom hurtigere igennem ved at
bruge www.mit3f.dk

Flere SMSer og
mails til dig fra 3F

Udfaldstruede
Det kan være, at regeringens nye akutjobpakke redder
nogle på stregen. 3Fs formand er positiv.

Morten Dahlberg: -Jeg synes akut-
jobpakken er et fantastisk godt til-
tag, og den ligger godt i tråd med
kommunens hensigter om et eks-
traordinært tiltag, hvor man vil
hjælpe dem, der mangler nogle få
timer. De skal tilbydes et akutjob.
Med den nye aftale, som regerin-
gen har skabt, vil endnu flere fal-
de ind under den kategori.
Den eneste bekymring er, om
nogle alligevel falder igennem.
Men nu drejer det sig ikke om at
tale ordningen ned. Den skal have
lov at virke.
Det glædelige er, at nu begynder
jeg igen at kunne genkende social-
demokraterne som et parti på løn-
modtagernes side.
Der er brug for værktøjer til at få
folk i arbejde, og det her et af
værktøjerne. Det er et godt tiltag i
en svær tid.
Det er også positivt, at arbejdsgi-
verne har givet udtryk for, at de vil
tage ansvar, så må vi se, om de
også lever op til det. Nu er det ov-
re med gyldne og flotte ord. Ar-
bejdsgiverne må træde i karakter.
Vi kan også se, at nogle Venstre-

kommuner ikke vil følge planen.
Det gør de dog i Frederikshavn,
der også er Venstreledet.
Frederikshavn Kommune sendte
450 breve ud til udfaldstruede og
3F Frederikshavn har 41% (Ca.
170 medlemmer) af disse, så det
viser, at vi er hårdt ramt, og vi
SKAL have hjulpet disse menne-
sker.

Akutjobpakke mere konkret
Som a-kasseleder i 3F Frederiks-
havn Jørgen Helledie fuldstændig
enig med Morten Dahlberg. 
-Vi har jo arbejdet med samtaler
og rådgivning længe, også før
akutpakken blev opfundet.
Jeg er glad for både akutpakken og
akutjobpakken. Sidstnævnte er
mere konkret og et bedre værktøj
og et udtryk for, at regeringen er
optaget af problemet, og at de har
fået arbejdsgiverne med, er godt.
Hvis det går, som vi forventer, er
det godt for vores medlemmer.
Men om det er nok, kan vi godt
være bekymrede for. I 3F Frede-
rikshavn fortsætter vi med at gøre
alt for vores ledige.

Formand Morten Dahlberg, 
3F Frederikshavn.

A-kasseleder Jørgen Helledie, 
3F Frederikshavn.



3F FREDERIKSHAVN

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

13. december kl.
12.00
Julefrokost med dejlig jule-
mad og pakkespil.
Det foregår i Skolegade.
Tilmelding senest 1. de-
cember.

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

Fredag 30. november kl.
14.00 
Juleafslutning med Astrid
Hardevig.         

Vi starter igen fredag 4.
januar 2013
kl. 14.30 i Virkelyst.
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Tre medlemmer, 
som risikerer 
at miste dagpengene
For to af de ledige er det slut til nytår, for den tredie le-
dige er det slut til sommer, hvis ikke der sker noget. Nu
skal det vise sig, om den nye akutjobpakke fra regerin-
gen sammen med tiltagene i Frederikshavn Kommune
kan være løsningen for de tre udfaldstruede ledige.

Helle Kristensen, Sæby arbejde-
de i ni år på B6 Kemi i Sæby. Hel-
le kom ud for en arbejdsulykke og
blev fyret. Nu har hun været ledig
i tre år og har været ude i diverse
aktiveringstilbud, f.eks. i en børne-
have og i et køkken. Det har ikke
givet fast job, og det er en rigtig
trist og træls situation, som Helle
udtrykker det.
-Min mand har arbejde, så den si-
de af sagen er positiv, men vi har
også tre børn, hus og bil, så øko-
nomien kommer til at blive mere
end anstrengt.
6. august startede jeg på en ud-
dannelse som ernæringsassistent,
men der er ingen praktikpladser,
selv om jeg søger på livet løs. 
Jeg kunne godt forestille mig, at
løntilskudsjob eller aktiveringsti-
mer talte med i dagpengeoptjenin-
gen. Det var ikke mere end rime-
ligt.

Flemming Andersen, Østervrå,
føler, at han er havnet i møgtræls
situation.
-Jeg arbejdede på MAN Diesel i
støberiet og var med i den første
fyringsrunde for tre år siden. Så til
nytår falder jeg for dagpengeperio-
den. Jeg har været i løntilskudsjob
på samme skole tre gange. Så no-
get må jeg da kunne bruges til, for
jeg har fået fine anbefalinger fra
skolen. Jeg har også haft samtale
med jobcentret med henblik på et

jobrotationsarbejde. Jobcentret vil
en masse fine ting, men der sker
intet, man går hele tiden i uvis-
hed, og det er meget frustrerende,
når man kan se at grænsen for
dagpenge nærmer sig med foruro-
ligende hast.
Jeg har søgt job alle mulige steder,
men hører aldrig fra virksomheder-
ne. Det er simpelthen til at blive
deprimeret af, siger Flemming,
som håber på en snarlig løsning af
situationen.

Pia Eriksen, Frederikshavn er lidt
heldigere stillet end Helle og
Flemming. Pia falder først for dag-
pengeperioden 30. juni 2013,
men der er jo altså kun syv måne-
der til den dato. Pia har arbejdet
ved Martin i 10 år og også i 
fiskeindustrien.
Hun har lige været et halvt år på
Rådhuscentret som køkkenmed-
hjælper, men det tæller ikke på
dagpengeoptjeningen. Familien er
også i den situation, at Pias mand
er ufaglært, så rent beskæftigel-
sesmæssigt er det en risikabel til-
værelse.
Pia blev fyret for tre år siden og
har brugt noget af tiden til at dyg-
tiggøre sig i almene fag på VUC.
-Der mangler at blive skabt nogle
arbejdspladser, siger Pia. Uddan-
nelse er jo fint, men for øjeblikket
er der ledige i alle brancher, og så
er det jo svært at vælge.
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Sygemeldte medlemmer
i 3F Frederikshavn
Skriv ikke under på en raskmelding, hvis du selv
mener, at du ikke er rask, siger socialrådgiverne i
3F Frederikshavn.

Det er nemlig vigtigt, at du har drøftet en eventuel raskmelding
med a-kassen, da det er dem der afgør, om du kan få arbejds-
løshedsdagpenge.

Hvis du selv har skrevet under, får du heller ikke en afgørelse, så
du har ikke mulighed for at klage over, at dine sygedagpenge bli-
ver standset.

Du skal ikke lade dig skræmme af, at du bliver henvist til kon-
tanthjælp, hvis ikke du underskriver.

Hilsen

Dorthe og Jane

� Sig, du først vil drøfte det med din fagforening.

� Har du først skrevet under, kan beslutningen ikke
ændres.

� Kontakt afdelingens A-kasse eller socialrådgivere.

Jane Springborg
socialrådgiver

Dorthe Olesen
socialrådgiver

Inger blev fyret med 35 år på
bagen. Kollegerne, der også
blev fyret, var de med flest sy-
gedage inden for fire år.
Inger havde mange sygedage
inden for disse fire år. Det
skyldtes, at hun kom til skade
ved en aktivitetsdag i virksom-
heden. En af underholdnings-
temaerne var, at man skulle gå
på stylter. Inger faldt med styl-
terne og fik brud på brystkas-
sen og gik hjemme i ni uger.
En brystkasse kan man jo ikke
gøre noget ved, udover smerte-
stillende piller, så Inger måtte
bide smerten i sig. Da var hun
56 år.
Inger kommer tilbage på job-
bet efter de ni uger og starter
på deltid med fire timer om
dagen og senere på fuld tid
efter nogle uger.
Så går det fint i en periode. Der
var små sygdomsforløb med in-
fluenza, men ikke mere end
andre havde.
I 2011 begynder Inger at kaste
blod op. Forinden havde der
været nogle sygeperioder.
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Inger blev fyret fra 
Sæby Fiskeindustri 
efter 35 års anciennitet
Sæby Fiskeindustri er egentlig en god og reel virksomhed, som
vi normalt har et godt samarbejde med, siger teamleder og
faglig sekretær i 3F Frederikshavn, Finn Jenne. På et tidspunkt
var virksomheden nødt til at fyre 12 medarbejdere på grund af
nedgang. Inger Thygesen var én af dem, og det er her kæden
hopper af, mener den faglige sekretær.

Inger Thygesen og FInn Jenne kigger på sagen, der vedrører Ingers afskedigelse.

Inger kom til undersøgelse og
fik at vide, at hun bare skulle
lade tiden gå. Heldigvis viste
det sig, at det kun var nogle
blodkar, der var sprunget, og
ellers fejlede Inger intet.
I efteråret får Inger så fyresed-
len sammen med 11 andre kol-
leger. Efter 35 år på virksom-
heden.
-Jeg rystede over hele kroppen.
Jeg gik rundt og troede, at de
var godt tilfredse med mig.
Inger fik en advarsel i 2010
p.g.a. kvaliteten i hendes filete-
ring. En advarsel som Inger fik,
efter noget diskussion om fi-
skens kvalitet. Det var en ube-
rettiget advarsel, men den var
der. Vi havde også MUS-sam-
tale. Den var jeg også til, men
der var ingen kritik fra firmaets
side. Der var ingen kære mor.
Inger fik 67 dages opsigelse. 
I opsigelsesperioden var Inger
på IT-kursus i 14 dage i Hjørring
betalt af virksomheden.
Derefter tog Inger plads i ledig-
hedskøen. Jeg fik en gave af
kollegerne, fordi de var kede

af, at jeg skulle væk fra virk-
somheden. Nu har Inger gået
ledig siden september 2011 og
går på efterløn, når hun fylder
60 år. Men hun ville gerne selv
have haft lov til at bestemme,
hvornår hun ville stoppe.

3F indbringer sagen
Vi indbragte sagen for Afskedi-
gelsesnævnet, for vi kan ikke
acceptere, at en medarbejder
fyres efter 35 år, fortæller Finn
Jenne. Vi mente, at når virk-
somheden havde holdt 25 og
35 års jubilæum for Inger, så
måtte hun være en god medar-
bejder, og at Ingers opsigelse
skulle trækkes tilbage.
Men så påstår virksomheden,
at Inger selv havde sagt op i
forbindelse med en alvorlig
sygdom i 1999. Samtidig siger
virksomheden at ancienniten
kun var fra 2000.
Vi mente jo nok, at vi kunne
dokumentere, at hun have
været ansat i 35 år.
Vi kører en faglig sag. Under-
vejs påstår virksomheden, at

hendes arbejde ikke var godt
nok kvalitetsmæssigt. Disse på-
stande kunne virksomheden
heller ikke dokumentere.
Vi kunne derimod dokumen-
tere, at det ikke var rigtigt.
-Vi fik en sjælden afgørelse,
siger Finn Jenne. Virksomhe-
dens afskedigelse af Inger var
uberettiget, mener Afskedigel-
sesnævnet. Der var ingen ge-
nansættelse, men til gengæld
en økonomisk kompensation
på 100.000 kr. -Jeg havde ikke
sat næsen op efter noget, siger
Inger. Det, der betød noget for
mig var, at vi fik medhold i, at
man ikke kan behandle medar-
bejdere på den måde. Tillidsre-
præsentanten Hanne Karlssen
og faglig sekretær Finn Jenne
har støttet mig hele vejen,
siger Inger, og jeg fik også
støtte fra kollegerne. Hjælpen
fra 3F var helt  i top, siger
Inger.  Inger har lige været i ak-
tivering i fire uger på Rosen-
gården, et plejehjem i Sæby.
Rigtig god oplevelse, siger
Inger.
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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.



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

Advokathjælp
hos 
Metal
Vendsyssel

FREDERIKSHAVN

Advokat Ole Kildeby 
træffes på kontoret  - Hånd-
værkervej 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 & Wil-
ladsen 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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Fredag den 28. december 2012
fra kl. 14 – 16.
i FFK-hallen, Flade Engvej, 
9900 Frederikshavn
for afdelingens medlemmer med
børn

Medlemmer med børn kan tegne sig for 
1 stk. julepose pr. barn under 18 år.
Medlemmer uden børn kan tegne sig for 
i alt 1 stk. julepose.

Pris pr. pose kr. 30,00

Poserne udleveres fra kl. 16.00-17.00

Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt
i klubberne eller hos tillidsrepræsentanten og på
afdelingskontoret fra 
mandag den 26. november 2012.
Listen slutter fredag den 7. december 2012 
kl. 12.00.

Medlemmers børn u/18 år, som deltager i jule-
træsfesten, vil ved indgangen få udleveret 1 bil-
let gældende for:

1 pølse m/brød + 1 sodavand
eller
1 is + 1 sodavand

Søndag den 30. december 2012
Fra kl. 17 - 20
på Vendelbohus, 9800 Hjørring
for medlemmer med børn 
og børnebørn

Posebilletter til medlemmernes børn og børne-
børn under 15 år kan købes på afdelingskonto-
ret.

Pris pr. pose kr. 30,00.

Sidste frist for afhentning af posebilletter er:

Fredag 14. december 2012.

Af hensyn til levering af poser er det nødven-
digt, at denne frist overholdes.

Bestyrelsen

JULETRÆSFEST 
DANSK METAL 
VENDSYSSEL 

Der afholdes juletræsfest
I Frederikshavn og Hjørring på følgende datoer:



METAL VENDSYSSEL
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DANSK 
METAL 
VENDSYSSEL
afholder 

julearrangement for
pensionister
Arrangementerne afholdes 
i Hjørring og i Frederikshavn 
på følende datoer:

Onsdag den 28. november 2012
mellem kl. 14 – 16
på Restaurant Svanelunden, 
Svanelunden 6, 9800 Hjørring.
Tilmelding til arrangementet senest fredag den
23. november 2012 på telefon 9622 2324

Fredag den 7. december 2012 
mellem kl. 10 – 12 
I Metalhuset,  Håndværkervej 2, 
9900 Frederikshavn
Ingen tilmelding.
Det vil være muligt, at købe posebilletter til 
juletræsfesten i FFK-hallen den 28.12.2012.

Det vil glæde afdelingen at 
se dig til et af disse arrangementer.

Ved fremmøde på dagen vil 
du modtage en julehilsen fra afdelingen.

SKAGEN BYKLUB

Julefrokost for 
efterlønnere og 
pensionister
Som tidligere år, vil der blive afholdt ju-
lefrokost for efterlønnere og pensioni-
ster, som hørte under den tidligere Ska-
gen-afdeling

Lørdag den 24. november 2012
kl. 12.00

Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen

Tilmelding hurtigst muligt – til 
Ivan Pedersen, tlf. 4056 1741

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Skagen Byklub
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Det var menuen, da en
række faglige organisatio-
ner inviterede politikere på
»Nytårssoupé« på Christi-
ansborg Slotsplads på åb-
ningsdagen. Årsagen var
selvfølgelig de faglige or-
ganisationers vilje til at
gøre os opmærksomme
på, at mange ledige – må-
ske omkring 20.000 per-
soner – fra nytår risikerer
at ryge helt ud af a-kas-
sen, fordi den forkortede
dagpengeperiode nu er
slut, uden ret til kontant-
hjælp.

Det kom nu ikke helt bag på no-
gen. Hvis der er et emne, der har
været omtalt i 2012, så er det
dagpengelovgivningen. Her tog re-
geringen allerede fra begyndelsen
det synspunkt, at VK-regeringens
forkortede dagpengeperiode og
fordoblede indtjeningsgrad ikke
kunne ændres, på grund af de ra-
dikale. Der var et flertal for dag-
pengeændringer før valget i
2011, og der er et flertal efter
valget. Vælgerne har haft mulig-
hed for at give de partier, som ik-
ke ville skære dagpengeperioden
ned, et flertal. Det skete ikke. Og
i et demokratisk land må man føl-

ge flertallet. Derfor ligger dagpen-
gereformen fast.

Akutjobpakke 
skal hjælpe ledige
Det betyder ikke, at vi er magtes-
løse. Men det var jo i de strande-
de trepartsforhandlinger, at dag-
pengeproblematikken skulle være
løst. Ganske vist var forventnin-
gerne vist nok, at VK forestillede
sig, at der i 2012 ville opstå så
mange nye job, at kun ganske få
ville ryge ud af dagpengesyste-
met. Det skete ikke, men det poli-
tiske flertal bag forliget kan ikke
flyttes af den grund. Det skal de
radikale nok minde os om. Derfor
har beskæftigelsesministeren fået
sin akutpakke igennem. Akutpak-
ken som er aftalt med arbejds-
markedets centrale aktører, skal
hjælpe de ledige, som er i fare for
at ryge ud dagpengesystemet ef-
ter årsskiftet som følge af den
kortere dagpengeperiode. Blandt
andet skal pakken sikre, at ledige
får bedre muligheder for at blive
ansat som vikarer i jobrotation.

Den er ikke nær så god som et
fleksibelt dagpengesystem kunne
have været. Men når vi først i
2015 igen vil kunne se en lavere
ledighed, er den altså et velegnet
instrument, som også fagbevæ-
gelsen vil erkende. Det er i hvert
fald alt for tidligt at konkludere, at
akutpakken er virkningsløs, når

den først lige er trådt i kraft.
Dansk Metal melder, at akutpak-
ken foreløbig kun har skabt 10
nye job blandt landets metalarbej-
dere, men vi skal passe på, at vi
ikke afskriver pakken, før dens vir-
kemidler overhovedet fungerer.
Man kan jo heller ikke sige, at en
ny bil ikke kan køre, før man har
fyldt benzin på. Hvis kommuner,
arbejdsgivere, jobcentre og a-kas-
ser handler efter pakken, så er det
klart, at vi vil se en virkning.
Iøvrigt kan pakkens effekt heller
ikke nødvendigvis måles i flere ny
job alle steder. Flere af akutpak-
kens virkemidler som vokenlærlin-
geforløb og jobrotation kræver ik-
ke, at der kommer ny job, men
kræver blot velvilje fra en arbejds-
giver. Selv om der samlet set ikke
kommer flere job, så er der trods
alt 2.000 jobåbninger i Danmark
om dagen. Det er her, vi skal have
de langtidsledige i spil. Man kan
også som i Frederikshavn og en
række mindre kommuner give de
udfaldstruede de timer, som de
mangler, så er de i hvert fald red-
det for en stund.

Timer skal tælle
Men jeg har adskillige gange slået
til lyd for at tilføje endnu en mu-
lighed. Det er nærliggende, hvis
de lediges aktivering også tæller
deres timer. For så har det ingen
betydning, at dagpengeperioden 
er blevet halveret og genoptje-

Dåsetorsk og
papchampagne

METAL VENDSYSSEL
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ningskravet fordoblet. For så kan
man genoptjene til en ny periode,
samtidig med at man er i aktive-
ring, løntilskud eller under uddan-
nelse. Reglerne er dem, der gæl-
der for akademikere, og det er
netop dem, jeg synes skal gælde
både for akademikere og ikke-aka-
demikere som bagere, smede,
ufaglærte og alle andre.
Det vil blive en elegant løsning,
for der er ingen konflikt i forhold til
de borgerlige, som de radikale
som forligspartner kunne have, og
derfor er det en let, enkel og geni-
al måde at løse det på, indtil der
kommer gang i hjulene igen. Der
er også det positive ved ændrin-
gen, at også aktivering – som med
god grund er lidt af et fyord i dag
– pludselig bliver bragt i spil som
noget positivt, fordi folk kan se, at
der er et formål med deres aktive-
ring frem for, at de bare bliver ud-
nyttet som billig arbejdskraft og
skal lære at kende deres indre
fugl, og hvad der nu har været af
grufulde påfund for de aktiverede.

Tillidsvalgte

Ny tillidsrepræsentant hos Wätsila
Danmark A/S, Hirtshals:
Jørn Jeppesen.
Ny tillidsrepræsentant hos Brüel
International A/S, Hjørring:
Emil Sletting Madsen.
Ny tillidsrepræsentant hos I.M.
Stiholt, Hjørring, Bo Anand Erik-
sen.
Ny arbejdsmiljørepræsentant hos
MAN Diesel, Frederikshavn:
Jakob Hørby.
Ny arbejdsmiljørepræsentant hos
Orskov Yard A/S, Frederikshavn:
Henrik Aaen.

Metal ønsker til lykke 
med valgene.

E-mail-
adresser
Hjælp os med at få
kontakt til dig.

Afdelingen anmoder dig derfor

om, at få oplysninger om 

din e-mailadresse til

vendsyssel@metal.dk

eller kontakt afdelingen på te-

lefon 9622 2324 

NYT I DDA 
(Metal JobService)
Som noget nyt, kan du nu finde ledige stillinger via Metal
JobService som du finder på Den Digitale A-kasse.

Kort fortalt er Metal JobService et elektronisk jobsøgningssystem,
hvor du nemt og enkelt kan søge i forskellige databaser med jobop-
slag

Brug Metal JobService fori.:
• Du får en fuldstændig oversigt over alle ledige job i Danmark
• Du får en fuldstændig aktuel liste hver dag
• Du kan søge på lige netop de job, som er relevante for dig
• Du får besked, når der er job, som matchere dine ønsker
• Det er nemt at bruge

Du kan med en private huskeliste finde de jobopslag, du har mar-
keret med »Husk job«. 
Find Metal JobService på danskmetal.dk/jobservice
hvor du logger ind med NemID.

Lommebog fra afdelingen
Forbundet udsender ikke lomme-
bøger i 2013, derfor har Metal
Vendsyssel valgt at få fremstillet
vores egne lommebøger, som kan
afhentes fra uge 50 2012 på et
af vores afdelingskontorer.
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Per Bech Chri-
stensens, tillids-
repræsentant,
Flådestationen:
-Det var første
gang, jeg var
med, og det var
spændende. Jeg
var også tilfreds
med de beslut-
ninger, der kom
ud af kongres-

sen. Vi fik en ny formand, og alle for-
mænd er nu i hovedbestyrelsen. Det er
også fint, at man nu kan kigge afde-
lingsformænd over skulderen. For vi
skal alle have samme service, uanset
afdelingstilhørsforhold. En kortere kon-
gres i fremtiden er også positivt. Den
må ikke være længere. Vi bliver en lidt
slankere organisation. Det er fint, for vi
har jo færre medlemmer. Jeg var også
tilfreds med den måde, som afdelingen
forberedte os på kongressen. Der er jo
mange ting at tage stilling til. Kongres-
sen var meget professionelt ledet. Me-
get tilfreds. 

Jette Snørbjerg,
arbejdsmiljø-
repræsentant,
Meyland Smith
A/S:
Også Jette Snør-
bjerg var godt til-
freds med afvik-
lingen af Metals
kongres i Aal-
borg.
-Det er svært at

overskue sådan en kongres, når det er
første gang, man er med, siger Jette.
-Heldigvis var jeg sammen med søde
og betænksomme kolleger fra Metal
Vendsyssel, og så går det hele meget
nemmere.
-Jeg føler, at det var de rigtige beslut-
ninger, der blev truffet. Når der er fær-
re medlemmer, så er det en rigtig be-
slutning at trimme organisationen, så
den passer til virkeligheden.
Man kan godt sige, at det er en mere
moderne udgave af Dansk Metal, som
vi sammen er kommet frem til, og det
er ikke så ringe endda.

Dansk Metal, et slankere
og mere effektivt forbund
Regionerne nedlægges i Dansk Metal og antallet af udvalg re-
duceres til fire. Samtidig kommer alle afdelingsformænd i ho-
vedbestyrelsen. Det var nogle af de resultater, der kom ud af
forslagene til kongressen om økonomisk og demokratisk opti-
mering.

Kongressens længde skæres ned til fire dage, og der bliver nu kongres
hvert 4. år mod tidligere hvert 3. år. Der bliver også en helt ny udvalgs-
struktur med fire udvalg samt seniorudvalg og ungdomsudvalg. Forman-
den for afdelingsudvalget sidder også i forbundsudvalget, og udvalgene
mødes to gange årligt i forbindelse med forbundsugerne. På kongressen
valgtes ny formand efter Torkild Jensen. Det blev Claus Jensen som ny
forbundsformand. Henrik Kjærgaard er ny næstformand. Torben Poulsen
er hovedkasserer og forbundssekretærer blev Keld Bækkelund Hansen,
Per Påskesen, Anders Laubjerg og Steffen Jesper Eggers Hansen.

Delegerede fra Dansk Metal Vendsyssel til kongres i Aalborg.

AFSKEDSRECEPTION
Efter næsten 38 års ansættelse hos Dansk Metal har Nancy
Vestergaard besluttet at gå på efterløn pr. 1. januar 2013. 
I den forbindelse afholder afdelingen en afskedsreception

Fredag den 4. januar 2013 fra kl. 13.00 – 16.00
på afdelingskontoret Frilandsvej 115, 9800 Hjørring

Alle, der vil benytte lejligheden til at sige farvel til Nancy denne dag, er hjer-
telig velkommen.

På afdelingens vegne

Jørn Erik Larsen
Formand, Dansk Metal Vendsyssel

På kongres 1. gang
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Vinderne af fiskekonkurrencen.

Og så var der pølser til alle.

Fiskekonkurrence
2012
Lørdag den 15. september
2012 holdt Metal Vend-
syssel Fiskekonkurrence.

82 glade fiskere mødtes hos
Dvergetved Søpark.

Vejrguderne havde sørget for sol
på dagen, og selvom blæsten rev
godt i linerne, bed fiskene på og
blev trukket på land.

For at det hele ikke skulle gå i
”fisk”, blev der traditionen tro ser-
veret, frokost bestående af grille-
de pølser og vand/øl

Metal-medlemsmøde
på Svanelunden
”Hvis vi ikke står sammen
om vores erhvervede ret-
tigheder, risikerer vi at ta-
be alt hvad vi gennem
mange år har opnået på
arbejdsmarkedet”. Sådan
indledte den nyvalgte
næstformand i Dansk Me-
tal Henrik Kjærgaard med-
lemsmødet på Restaurant
Svanelunden i Hjørring.

Indledningsreplikken var en direkte
henvisning til blokaden mod Re-
staurant Vejlegården i Vejle, hvor
der nu i længere tid har været
etableret blokade af 3F og HK,
idet restauratøren har tegnet over-
enskomst med Krifa. 
Henrik Kjærgaard gav de ca. 80
fremmødte medlemmer en uddy-
bende redegørelse for, hvad der
ligger til grund for blokaden, samt
tegnede et billede på de perspek-
tiver der kan komme til at blive en
realitet, såfremt den etablerede
fagbevægelse mister retten til at
kunne etablere blokader i bestræ-
belserne på at få tegnet en over-
enskomst på et givent område.

Også galt i Tyskland
Redegørelsen førte og så til, at
Henrik Kjærgaard kom ind på de
problemstillinger der er ved at ud-
vikle sig i Tyskland. Her bliver det
mere og mere normalt at virksom-
hederne afskediger egne medar-
bejdere for dernæst at ansætte
nye medarbejdere igennem vikar-
bureauer. De nye medarbejdere
bliver desværre ansat til langt la-
vere løn end da de var direkte an-
satte i virksomheden. Det er ikke
et usædvanligt tilfælde, at lønnen
ligger på 5 – 7 euro pr. time ved

sådanne vikaransættelser, kunne
Henrik Kjærgaard berette. Han ad-
varede om, at – hvis vi mister kon-
fliktretten i Danmark, så er risiko-
en for de samme forhold også til-
stede her.

Orientering om kongressen
Herefter fik de fremmødte en fyl-
destgørende orientering fra den
nylig overståede kongres, der blev
afviklet i AKKC i Aalborg i perio-
den 8. – 12. september. Det var
på denne kongres at Henrik Kjær-
gaard blev valgt som ny næstfor-
mand og Claus Jensen blev valgt
som ny forbundsformand.
Efter det gode indlæg var der en
livlig debat blandt de fremmødte,
og aftenen sluttede med visning
af en film, som blev vist på kon-
gressen for de delegerede. Denne
film -  Hvad har fagforeningen no-
gensinde gjort for jer? - kan ses på
Youtube.

Metals nye næstformand redegjorde
for, hvad der var op og ned i Vejle-
gårdskonflikten og gav samtidig en ori-
entering om den nyligt overståede kon-
gres.
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Konstituering af bestyrelsen
efter generalforsamlingen
2012 i Metal Vendsyssel
Bestyrelsen
Jørn Larsen – formand
Mogens Bjerre – næstformand
John Karlsson
Søren Larsen
Morten Møller Christiansen
Erik Lund Nielsen
Per Bech Christensen
Jonny Jacobsen
Rene Jørgensen
Kim Bruun Rasmussen
Preben Larsen
Frank Bach Pedersen
Anders Lindhardt
Tommy Kristensen
Ole Kristian Frandsen

Organisations- og
agitationsudvalget
John Karlsson - formand
Mogens Bjerre
Morten Møller Christiansen
Tommy Kristensen
Ole Frandsen
Per Bech Christensen
Preben Larsen

Skolekontakt-udvalget
John Karlsson
Morten Møller Christiansen

Arrangement-udvalget
Jørn Larsen
Mogens Bjerre
John Karlsson
Søren Larsen

AOF
John Karlsson

Ungdomsgården Hånbæk
John Karlsson
Morten Møller Christiansen
Erik Lund Nielsen
Per Bech Christensen
Jonny Jacobsen

Miljø- og 
arbejdsskadeudvalget
Mogens Bjerre - formand
John Karlsson

Anders Lindhardt
Benny Drastrup Christensen
Jette Snørbjerg
Børge Larsen
Carl Ole Hansen

Fagretslig udvalg
Jørn Larsen – formand
John Karlsson
Mogens Bjerre
Frank Pedersen
Jonny Jacobsen
Erik Lund Nielsen
Kim Bruun Rasmussen

Uddannelsesudvalget
Mogens Bjerre – formand
John Karlsson
Rene Jørgensen
Per Bech Christensen
Morten Møller Christiansen
Anders Lindhardt
Kim Bruun Rasmussen

LO Vendsyssel:
Jørn Larsen
Mogens Bjerre

Overenskomst-
og kongresudvalget:
Jørn Larsen – formand
Mogens Bjerre
John Karlsson
Frank Pedersen
Jonny Jacobsen

Ungdomsformand:
Rene Jørgensen

Ungdomsudvalget:
Formand Mathias Melchior Skov
Thomas Damkjær
Steffen Jensen

Seniorudvalgene
Svend Jensen – formand Frederikshavn
Henning Pedersen - Frederikshavn
John Knudsen – formand Skagen
Svend Erik Pedersen – formand Hjør-
ring
Jørgen Hansen – formand Hirtshals.

Metal havde også sørge for fodbold-ka-
gemand.

100 Metal-fodbolde
til lokale klubber
Hjørring AIK Frem, Bangsbo Freja,
Sindal Idrætsforening, Hirtshals
Boldklub og Skagen IK var invite-
ret i Metal Vendsyssel 21. sep-
tember. Anledningen er at Dansk
Metal er blevet hovedsponsor for
Superligaen i fodbold, fortæller af-
delingsformand Jørn E. Larsen og
faglig sekretær John Karlsson. 
-Det fejrer vi også lokalt, og de
fem klubber var de heldige til at
modtage 100 læderfodbolde. An-
dre klubber skal ikke fortvivle, for
til foråret vil Dansk Metal Vend-
syssel gentage uddelingen af an-
dre 100 bolde.
Uddelingen af de 100 fodbolde
foregik i Metals afdelingshus på
Håndværkervej 2, Frederikshavn,
hvor de fem klubber var mødt op
med trænere og fodboldsspillere.
Der var naturligvis også sørget for
sodavand og fodboldkagemand til
de sultne spillere, der udover fod-
boldene også fik Metal-hatte med
hjem.
Tommy Pedersen og Henrik Niel-
sen, henholdsvis bestyrelsesmed-
lem og træner i Bangsbo Freja og
holdet U17B er glade for de man-
ge bolde. Med en boldpris på om-
kring 250 kr. for sådan bold, er
20 bolde til klubben simpelthen
guld værd. Og der er god brug for
boldene, siger træner Henrik Niel-
sen. Vi træner tre gange om ugen,
så boldene får hurtigt fødder at
trille på.



Gratis advokat-
ordning i FOA Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har træffetid i FOA
Frederikshavn Constantiavej 35 9900
Frederikshavn. I samme tidsrum kan
advokaten træffes på 
afdelingens tlf. 46 97 11 70

2012:
Torsdag den 6. december
kl. 15.30 -16.30

2013:
Torsdag den 3. januar
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 14. februar
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 14. marts
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 11. april
kl. 15.30 -16.30

Torsdag den 23. maj
kl. 15.30 -16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgivning på
afdelingens kontor. Hvis der rejses en
sag, eller det aftales, at advokaten skal
udføre en opgave for et medlem, beta-
les dette efter aftale med advokaten.
Rådgivningen kan være forhold om
ejendomshandel, lejebolig, arv, skils-
misse, dødsfald i nær familie, erstat-
ningssager og andre juridiske forhold.

Lukket mellem
jul og nytår
Afdelingskontoret er luk-
ket mellem jul og nytår. 

Glædelig jul & godt nytår
FOA- Fag og Arbejde, 
Frederikshavn.

Vigtigt nyt fra A-kassen
til ledige medlemmer 
Alle sygemeldinger og raskmeldin-
ger skal anmeldes på JOBNET. 
Fra 22. november 2012 indføres
en automatisk afmelding ved sy-
gemelding. Tilsvarende sker der en
automatisk tilmelding ved efterføl-
gende raskmelding på JOBNET 
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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 
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 om din pension. Samtidig kan du høre om dine mulig-
heder for private forsikringer og bank i PenSam.

Du kan træffe Louise Schreiber-Jakobsen i FOA Frederikshavn på ne-
denstående datoer mellem kl. 10.00 og 16.00.
2012: 6. december. 2013: 10. januar - 14. februar - 14. marts

Bestil tid til samtale hos:  

Hobrovej 42 C, 1 . 9000 Aalborg Tlf.: 44 39 33 75
www.pensam.dk - Hverdage fra kl. 8.30-16.00

Tidsbestilling i A-KASSEN
For at vi kan yde dig den bedste service, er det vig-
tigt, at du bestiller tid, hvis du:

• Skal meldes ledig
• Skal søge om efterløn

A-KASSEN - FOA – Fag og Arbejde
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Gratis konsultation 
hos hypnoterapeut 

Medlemstilbud:
Via dit medlemskab af FOA Frederikshavn har du
mulighed for 1 gratis konsultation. 
Herudover har du via dit medlemskab mulighed for
at få de efterfølgende 4 konsultation i Brønderslev,
til halv pris. Dvs. normalprisen på kr. 900,- pr. kon-
sultation, for medlemmer af FOA Frederikshavn re-
duceres til kr. 450,- pr. konsultation.

Sådan gør du:
Du skal ringe i afdelingen og booke en tid på telefon 46 97 11 70. Så er
du sikker på, at Leila er ledig når du kommer. 

2012: 2013:
Mandag 10. december kl. 14-19 Mandag 7. januar kl. 9-12

Mandag 4. februar kl. 14-19
Mandag 4. marts kl. 9-12
Onsdag 3. april kl. 14-19
Mandag 29. april kl. 9-12
Onsdag 22. maj kl. 14-19

Har du brug for en akut konsultation, er der mulighed for at kontakte Leila
Østerdal Simonsen på Klinikken i Brønderslev, for en hurtigere samtale. Du
vil i så fald selv skulle køre til klinikken i Brønderslev, telefon 20 81 62 83.
Leila har arbejdet med mennesker hele sit liv, i mange år som sygehjælper.
Leila har læst psykologi på Aalborg Universitet og er desuden uddannet hyp-
noterapeut hos læge Peter Mark i København. Du kan læse mere på
www.mitegetliv.dk 

Tillidsvalgte
NYVALGTE 
tillidsrepræsentanter: 
Heidi Alstrøm Myrtue, Social Psy-
kiatrisk Støttecenter: Frederiks-
havn, Skagen og Sæby.

Kim Eggert, Ejendomscenter Nord

Olaf Sletten Jørgensen, Ejendoms-
center Midt/Nord

Per Svensson, Ejendomscenter
Midt/Øst

Claus Fischer, Ejendomscenter
Midt/Syd

Johnny Kean Hansen, Ejendoms-
center Syd

FOA ønsker til lykke med valgene
som tillidsrepræsentanter.

Ophørt som tillidsrepræsentant:
Helle Sig Andersen, Socialpsyki-
atrisk Støttecenter: Frederikshavn,
Skagen og Sæby.

Oluf Andersen, Skoleområdet i
Sæby.

FOA takker for samarbejdet

FOA-seniorerne
2012/2013
Onsdag 5. december kl. 13.00
Juleafslutning
Der serveres dejlig julemad samt
en øl eller en vand.  

Tilmelding: 
Senest den 28. november.
Pris: Kr. 50,- (betaling ved til-
melding).

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig 
Glædelig Jul samt et 
Godt Nytår.   

Onsdag 16. januar kl. 14.00
Bankospil
Denne dag hygger vi med banko
og lidt godt til kaffen. 
I prisen er indeholdt: Kaffe/the + 3
plader. 

Tilmelding: Senest den 9. januar.
Pris: Kr. 45,-

Onsdag 13. februar kl. 14.00
Foredrag
Foredrag med Egon Larsen, der
kommer og fortæller og viser lys-
billeder fra sin tur til Indien. 
Pris kr. 20,- inkl. kaffe/the.

Tilmelding: 
Senest den 6. februar.

Ingrid Hansen, 
mobil: 2466 6671 og 
Jytte Jensen, 
mobil: 2286 3161
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Callcenter 
Nordjylland
Få svar på dine spørgsmål udenfor normal åbnings-
tid. Stil dit faglige spørgsmål til Callcenter Nord-
jylland, hvis du er medlem af FOA i Aalborg,
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Mariager-
fjord eller Thisted-Morsø 

Har du brug for at tale med os om løn, opsigelse, barsel mm.
Uden for din afdelings normale åbningstid? 

Hvis du er medlem af FOA i Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn,
Hjørring, Mariagerfjord eller Thisted-Morsø, kan du ringe til Call-
center Nordjylland og få svar på dit spørgsmål. 

Skriv til Callcentret døgnet rundt 
Fagligt Callcenter er et forsøg, der løber fra 1. oktober 2012 til
1. marts 2013. Det er etableret for at gøre FOA tilgængelig ud-
over afdelingernes sædvanlige åbningstid. Vi glæder os til at kun-
ne yde denne ekstra medlemsservice. 

Callcentrets åbningstider
Mandag - onsdag:  kl. 15-20

Torsdag: kl. 17-20

Fredag: kl. 12-16 

Telefonnummer: 46 97 39 00 

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 år:
1. marts:
Mona Nielsen, Frederikshavn
kommune, Biblioteket

1. august
Pædagogmedhjælper Conny Irene
Jensen, Abildgård skole special-
klasse

1. august:
Social-og sundhedshjælper Lise-
lotte Kristensen, Algadegruppen,
Sæby

1. oktober:
Plejehjemsassisten Jette Møller
Mikkelsen, Dybvad Ældrecenter

1. oktober:
Dagplejer Birthe Olsen, Dagplejen
Frederikshavn

1. november:
Social-og sundhedshjælper Susan-
ne Brix Jensen, Sæby Ældrecenter

9. november:
Dagplejer Randi Kristensen, Dag-
plejen Fredeirkshavn

FOA Frederikshavn ønsker til lykke

Se også de fælles 

tilbud til som medlem

af FOA, 3F og Metal.

Der er både muligheder

for ferie og rock.

Side 26 og 27
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Aftale om bemanding på Læsøfærgen
Rederiet bag Læsøfærgen,
der er et kommanditsel-
skab mellem Læsø og
Samsø, mente at færgen
fra Læsø godt kunne nøjes
med en bemanding på to
skibsassistenter. Det men-
te tillidsrepræsentant
Bondesen og FOA ikke.
Sagen gik i Søfartsstyrel-
sen, og her fik FOA med-
hold.

-Ledelsen bag færgeselskabet gik
til Søfartsstyrelsen med deres øn-
ske, fortæller skibsassistent og til-
lidsrepræsentant Poul Bondesen
og sektorformand for Teknik &
Service i FOA Frederikshavn, Loui-
se Krüger Nielsen.
-Det skete uden at orientere FOA
Frederikshavn.
Det protesterede vi imod, og som
noget ganske sjældent gik beman-
dingsnævnet ind og gav os med-

hold, siger Poul Bondesen.
De imødekom vores krav om, at
der fortsat skal være tre skibsassi-
stenter.
-Det er der også gode grunde til,
siger tillidsrepræsentant Poul Bon-
desen. For det første har vi en

travl sommersæson, og for det an-
det har det også en hel del med
sikkerheden at gøre.
Færgen er stor, og der er mange
daglige rutiner at tjekke på det
sikkerhedsmæssige område. Fær-
gen skulle gerne være tryg at sejle
med for de mange daglige lokale
passagerer, men naturligvis også
de mange tusinde turister, der
hvert år kommer til Læsø.
De skal sejle med visheden om, at
de er i sikre hænder. Det bliver
svært, når der kun er to skibsassi-
stenter. Hvis man skærer ned på
dem, så kan man også skære ned
på den øvrige bemanding, og hvor
er vi så henne.
Poul Bondesen er meget tilfreds
med afgørelsen i Bemandings-
nævnet. -De har taget den helt
rigtige beslutning om, at vi stadig
skal være tre skibsassistenter.

Det kræver sit sømandsskab at få en færge på plads i Frederikshavn. Tillidsrepræsentant Poul Bondesen.

Louise Krüger Nielsen, sektorformand
for Teknik & Service i FOA Frederiks-
havn, ankede sagen om antallet af
skibsassistenter.
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Afdelingen afholder 
juletræ for medlemmer, 
medlemmers børn og
børnebørn.

Søndag den 9. december
2012
kl. 14.00 – 16.30
FFK Hallen, Flade Engvej,
9900 Frederikshavn.

1 julepose, 1 sodavand og 1 pøl-
se med brød 35,- kr. til børn un-
der 18 år. Fortsat billetsalg i uge
48.
Der kan købes kaffe, te, lagkage,
æbleskiver 
og sodavand på stedet.

Med venlig hilsen, 

FOA-Fag og Arbejde, Frederikshavn.

Juletræ 
i FOA

FOAs 
aktivitetskalender 
2012

9. december juletræ kl. 14.00-16.30 

i FFK Hallen Flade Engvej, 

9900 Frederikshavn

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Se annoncen side 21

27.november Generalforsamling 
i klubben kl. 19.00  i Salen, 
FOA Frederikshavn, 
Constantiavej 35, 
9900 Frederikshavn.
Let anretning fra kl. 18.00

Seniorklubben

Onsdag 5. december kl. 13.00: 
Juleafslutning

Onsdag 16. januar kl. 14.00: Bankospil

Onsdag 13. februar kl. 14.00: Foredrag

Se annoncen side 18

Klub Social- og sundheds-
og plejehjemsassistenter
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LOKALE FOA-RABATTER OG FORDE
BlomsterVærkstedet
Smedievej 9, Østerby Havn
9440 Læsø
10%

Bobbyline
Vesterø Havnegade 21, 9940 Læsø
+45 98499225 / +45 51785733
Besøg vores butik på Læsø eller handel på vores
webshop www.bobbyline.dk og få 10%

Malernes Lager Salg
10%
Tlf. 9665 1015 - 2169 4888
Smedievej 9 - Østerby Havn - 9940 Læsø

AutoMester - Byrum Auto ApS
8% ved kontant afregning
Gl. Kirkevej 8, 9940 Læsø
Tlf. 98 49 10 44

PH clinic
10%
Pia RIchter Hansen
Lægeeksamineret fysiurgisk massør
+45 31429119
+45 98499119
Lærkevej 1, 9940 Læsø

Havnebakken
10% på overnatning
Hotel & Restaurant
Havnebakken 12,
9440 Læsø

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 restauran-

ten mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.

Blomsterværkstedet
Tonny´s blomster, Skråvej 6E, Skagen
10 % rabat. Gælder ikke vin, chokolade samt Inter-
flora.

Haabers
Gl. Østerbyvej 16, 9940 Læsø
10% på brugskunst og tøj

Fysioterapeut og kiropraktor

Betaling af op til 5 behandlinger

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

Dansk Bilglas
Gærumvej 40, Frederikshavn 
10% rabat

KJ DOG FOOD
20% rabat fratrækkes normalprisen 
på alt FODER i butikken resten af 2012.
Rimmensgade 35B, Frederikshavn, telefon 9842 5858

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

Milano Pizzeria
Grundtvigsvej 80, Elling
Telefon 9848 0037
10 % rabat 

Inspiration
Søndergade 4, Frederikshavn
6% rabat

Advokat Ole Kildeby
Gratis advokatrådgivning

VIS DIT FOA-KORT OG FÅ RABAT - Nyt medlemskort kan bestilles i afdelingen
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DET BETALER SIG 
AT VÆRE MEDLEM 

AF FOA

   LE
Advokaten træffes i FOA Frederikshavn, hver måned den anden tors-
dag i måneden fra kl. 15.30-16.30. Rejses der sag eller skal advo-
katen udføre en opgave, betales dette efter aftale med advokaten. 

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

8 % rabat

Synoptik
Danmarksgade 69, Frederikshavn
10 % rabat

GITTES BUTIK
ALOE VERA FOREVER
Gitte Vestergaard
Supervisor, Æblehaven 15, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4216 2580 - 2289 3314
20% rabat ved forevisning af LO-Plus medlemskort
E-mail: vestergaarddk@gmail.com
Webbutik: myaloevera.dk/gitte

OPHØRTE AFTALER
OASEN - Krogen 12A, 9900 Frederikshavn
Telefon 9842 4644

Kiropraktor og
fysioterapeut
Betaling af op til 5 behandlinger.
Ethvert medlem af faglig afdeling i FOA
Frederikshavn er jf. afdelingslovene omfat-
tet af en solidarisk tilskudsordning, der gi-
ver mulighed for at få betalt nedenstående
behandlinger hos kiropraktor og/eller fysio-
terapeut. 

Kiropraktor/fysioterapeut 
Som medlem kan du få betalt op til 5 behandlinger pr.
kalenderår hos fysioterapeut og/eller kiropraktor. Dog
kan det maksimale tilskud pr. kalenderår ikke udgøre
mere end kr. 1586,- pr. medlem (1/1 2012 niveau). 

Hvordan ydes tilskud?
Tilskud ydes mod aflevering af betalt regning/kvittering
for behandling. Som minimum skal regningen indeholde
medlemmets navn, adresse og cpr. nummer. Pengene
overføres til din Nem konto.  Fremover udbetales der
kun én gang pr. måned – den sidste hverdag i måneden.
Regninger der er modtaget efter den 15. udbetales i
den efterfølgende måned. Beløbet indberettes automa-
tisk til skat, og du modtager kvittering på beløbet.
En forudsætning for ydelse af tilskud er, at behandling
er foregået hos autoriseret behandler, eller anden be-
handler godkendt af afdelingsbestyrelsen. 

Vi er oplysningspligtige
Afdelingen er forpligtet til at indberette udbetalte refu-
sioner til SKAT som B-indkomst.

OBS OBS OBS
Tilskud til fysioterapi og kiropraktor
Deadline for refundering af regninger fra det fore-
gående år, er udgangen af februar.
Det betyder, at hvis du har behandlingsudgifter i
de sidste måneder af 2012, SKAL vi have reg-
ningerne tilsendt inden udgangen af februar
2013.
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FOA Frederikshavn kan sammen med ARENA NORD og Det Musiske Hus 
præsentere dette fantastiske program for vores medlemmer, medlemmers 
familie og venner. Vi håber at du og dine FOA kollegaer har lyst til at benytte 
et eller fl ere af de fordelagtige tilbud …

• Billetter med rabat kan kun købes direkte igennem FOA Fre-
derikshavn, enten ved personlig henvendelse eller på telefon 
4697 1170. Billetter kan kun købes indenfor afdelingens al-
mindelige åbningstid. 

• Du skal have dit betalingskort klar ved bestilling af billetter. 
Bestillingen foregår elektronisk og en FOA medarbejder vil 
være behjælpelig med det praktiske. 

• Billetterne afhentes i FOA Frederikshavn eller sendes via mail.

FOA MEDLEMSTILBUD

SÅDAN BESTILLER DU BILLETTER TIL FOA-PRIS

Det er kun medlemmer af FOA Frederikshavn, der kan bestille billetterne.

Lør. 24. november kl. 20
Musikalsk Comedy

Lør. 26. januar 2013 kl. 20
Teaterkoncert

Lør. 8. december kl. 18:30
Pris inkl. Julebuffet og musikNormalpris: 170,-

Normalpris: 285,-

Normalpris: 485,-

Fre. 12. april 2013 kl. 20
Musikalsk Show Normalpris: 335,-

FOA Frederikshavn kan sammen med ARENA NORD og Det Musiske Hus 
præsentere dette fantastiske program for vores medlemmer, medlemmers 
familie og venner. Vi håber at du og dine FOA kollegaer har lyst til at benytte 

FOA MEDLEMSTILBUD EKSTRA
FOA-FORDELKøb min. 2 billetter til FOA-pris og få 1 drinkskupon 

pr. billet
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Tilfældighedernes spil
Fra dagplejer til social-
og sundhedshjælper i
autismecenter, nu med
2 x 2 årige uddannelser
som sexolog 
og parterapeut.

Efter 16-17 år som dagplejer i
Frederikshavn Kommune ind-
traf der en sparerunde, hvor
28 dagplejer skulle fyres. Jeg
var en af dem og efter så
mange år i det samme job
troede jeg ikke, at jeg kunne
andet end at passe børn, og
blev utrolig ked af det. Men
jeg indså også, at alle døre
stod åbne, og at tiden var inde
til at prøve en anden jobvinkel,
og det hele lå for mine fødder.

Først SOSU-uddannelsen
Jeg fik jobs i nogle bofællesskaber i Frederikshavn,
hvorefter jeg tog uddannelsen som Social og Sund-
hedshjælper og blev færdig i 2006. Kort derefter fik
jeg job i Sæby i et autismecenter, hvor jeg har været i
5 1/2 år.
For snart 3 år siden var jeg på et længerevarende kur-
sus med mit job, i Hammer Bakker, hvor vi bl.a. var
inde omkring handicappedes seksualitet. Jeg syntes
det lød spændende og indså at alle har ret til et sex-
liv - også handicappede, men ikke alle har mulighe-
den, da de på en eller anden måde kan være så han-
dicappede så de ingen mulighed for at have en part-
ner, eller har mulighed for solosex. Eller måske har en
uhensigtsmæssig onaniadfærd, som gør at de skader
andre, onanerer offentlig eller på en måde hvor der
ingen endegyldig forløsning er. 

Uddannet sexolog
Jeg startede derfor på den 2 årige uddannelse som
sexolog hos Yazmin Fox, og blev færdig ultimo au-
gust. Uddannelsen tages i Aarhus så der har været en
del ture og overnatninger. 

Også parterapeut
Kort tid efter indså jeg vigtigheden af at kombinere
sexologuddannelsen med parterapeut uddannelsen og

gik i gang med den også.
Den tages i København og
varer også 2 år. Så der har
været travlt, da jeg også
har mit job i autismecen-
tret.

På den igen med 
uddannelse
Jeg er også i gang med en
uddannelse som mindful-
ness instruktør, som jeg
syntes går rigtig godt hånd
i hånd med sexolog og par-
terapeut uddannelsen.
Men mange uanset om
man er i parforhold eller ej,

kan sikkert nikke genkendende til, at vi ofte har auto-
piloten slået til, og hjernen kører på tryk og som så
skaber stress, spændinger og laver støj på senderen. 
Vi er for det meste optaget af tanker om vores fortid
og vores fremtid, i stedet for at være mere i nuet.
Ved at være opmærksomme på åndedrættet og det
som vi sanser og føler i stedet for det vi tænker og
dømmer os selv og andre. 
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at de
tanker vi har om os selv og andre, ikke behøver være
sande. Det er nemmest at være i nuet, hvis vi accep-
terer os somdem vi er.
Men også at kan se glæden i livet, være positive i
tanker og handlinger overfor os selv og andre, og by-
de de negative tanker og bedømmelser om og selv og
andre velkommen og så lade dem passere igen. 
Med bevidst nærvær, være til stede med hjertet og
meditere er det dokumenteret at det kan dæmpe
stress og angst, at det har en positiv effekt på hjerte-
kar sygdomme og styrker vores immunforsvar mm. 
Med den viden som jeg efterhånden har i bagagen
håber jeg at kunne fortsat dele ud af den bl.a. på min
blog på Kanalfrederikshavn, men måske også under-
visning og foredrag på skoler og i ældre-handicapsek-
toren. 
Elsemarieberner.dk

Else Marie Berner har set 
værdien af at uddanne sig.



26 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . NOVEMBER 2012

FÆLLES MEDLEMSTILBUD FRA 3F, FOA OG METAL

SKIKRYDS 
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ROCK
I FREDERIKSHAVN

www.rockifrederikshavn.dk

8.JUNI2013
K N I V H O L T  H O V E D G a a R D  -  G a a R D S P L A D S E N

mads langer
sanne salomonsen
Kato and friends
Østre Gasværk
Nabiha

250,- Spisearrangement for FOA-, 3F- 
og  METAL-medlemmer og deres 
familie / venner:

Chilli Con Carne ... 75,-
(Børn: 35,-)
Serveres mellem kl. 17.30 og 18.30)

SPECIALPRIS TIL FOA-, 
METAL- og 3F-medlemmer

Mad & drikke til
SPECIALPRIS

Pris pr. billet til medlemmer
med gyldigt medlemskab ...........................
(Normalpris for de første 2500 billetter er 350,- kr. - derefter 395,- kr.)

Glæd familie og venner med billetter til SPECIALPRIS
Pris pr. billet til medlemmers familie / venner ... 300,-
Pris pr. billet til børn mellem 6-12 år ... 150,-

1 stk. Øl/sodavandbillet ... 30,-
(Værdi kr. 40,-)

Billetter købes i perioden 1. december 2012 til 31. januar 2013 og afhentes på dit lokale afdelingskontor.
Alle tilbud i annoncen er kun gældende med gyldigt FOA-, 3F- eller METAL-medlemskab.

Kato and friends
Østre Gasværk

Mad & drikke til

Østre GasværkØstre GasværkPris-eksempel:
Køb 2 billetter og

10 øl/sodavandbilletter

og SPAR min. 250,- kr.

(medlemsbillet og
familiebillet)

FLERE NAVNE PÅ VEJ - FØLG
MED PÅ VORES HJEMMESIDE:
ROCKIFREDERIKSHAVN.DK

Gælder kun medlemmer af 3F Frederikshavn, FOA Frederikshavn og Metal Vendsyssel
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Socialdemokraterne 
Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Danni Nikolajsen
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

Er du et kvalificeret bud på en
god socialdemokratisk kandidat? 
Der er mindre end et år til kommunalråds- og regionsrådsvalget 
19. november 2013. Derfor er tiden nu også inde til, at du melder dit
kandidatur, hvis du betragter dig som et kvalificeret og godt bud på en
lokal eller regional socialdemokratisk politiker. 

Gruppeformand, Birgit Hansen er ved en intern urafstemning i april 2012
valgt som borgmesterkandidat. Ligeledes er regionsborgmesterkandidatu-
ret på plads som regionsborgmester.
Hvem skal være med på holdet ved de kommende valg i 2013? Måske
er du den kandidat vi efterspørger! Måske finder andre også, at du kan
være et godt bud! Måske har du lyst og gejst, men er i tvivl om, hvorvidt
dit kandidatur kan være givtigt for partiet! Måske har du blot brug for at
få opklaret nogle spørgsmål for at blive endelig afklaret! Vi vil meget ger-
ne høre fra dig. 
Vores overordnede mål er, at Socialdemokraterne i Frederikshavn bidrager
til den samlede opstillingsliste med begge køn og ikke mindst mangfoldi-
ge kvalifikationer. Vore forventninger til alle vore kandidater er også, at
alle er loyale overfor valgprogrammet og vedtagne beslutninger i fælles-
skabet, er aktivt bidragende med masser af gejst og energi i både valg-
kamp og det politiske arbejde samt ikke mindst har opbakningen i eget
bagland på plads. 
Har du lyst til, at være en aktiv medspiller på den politiske scene, er
chancen der måske nu!
Socialdemokraterne i Frederikshavn ved undertegnede stiller os nu til rå-
dighed for dig, med henblik på en samtale og afklaring om et eventuelt
kandidatur. Vi hører gerne fra dig snarest af hensyn til det videre arbejde
med valgene og opstillingen af kandidater. 

Med venlig og kammeratlig hilsen - På vegne af bestyrelsen
Socialdemokraterne Frederikshavn

Danni Nikolajsen Helle Pedersen
formand bestyrelsesmedlem og 

kandidatansvarlig
Mail: dannimunk@hotmail.com Mail: helleoghans@privat.dk
Mobil: 31 17 92 32 Mobil: 30 29 15 38

Noget om su      
Hvis en historie bliver for-
talt tilstrækkeligt mange
gange, kan myten nær-
mest blive til sandhed.
Den socialdemokratiske
byrådsgruppe i Frederiks-
havn Byråd er ofte blevet
kaldt ”sure gamle mænd,
der ingenting vil”.

Det er ingenlunde sandheden.
Grundene til, vi ikke stemte for
flertallets budget er mange:

� Vi er ikke enige i, at ren-
overe Ørnevejens Skole i
Frederikshavn for 45 mio. til
administrations bygning for
herefter at tømme og sælge
Sæby og Skagen Rådhuse. 

� Vi er ikke enige i, vi skal
spare 1,3 mio. på bibliote-
kerne

� Vi er ikke enige i, vi skal
spare 10 mio. på personalet
i plejeboliger

� Vi er ikke enige i, den kom-
munale køkkendrift skal ud-
liciteres og spare
henholdsvis 2 mio. 2013 og
efterfølgende 4 mio. om
året fremover

� Vi er ikke enige i, ledsager-
ordningen for over 67 årige
skal fjernes

� Vi er ikke enige i, Knivholt
og Kunstmuseet skal redu-
ceres med 1/3 af deres til-
skud

� Vi er ikke enige i, Blå Flag
ordningen barberes
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  ure gamle mænd og budget 2013
� Vi er ikke enige i, børneom-
rådet skal spare 8 mio. som
en rammebesparelse (forlig-
skredsen havde ikke mod til
at sætte navn på områder,
der skal reduceres).

� Vi er ikke enige i at spare på
personalets uddannelses
konto

� Vi er ikke enige i, man reg-
ner med en vækst på 25
mio. i kommunen fra 2014
og lægger tallet ind i bud-
gettet. Det er fugle på
taget.

Nævnte er nogle af grundene
til, vi ikke stemte for V, C, SF, DF
og de to løsgængeres budget.
Er vi så ”sure gamle mænd”? 

Borgmester 
med korslagte arme
Nej vi er tro overfor vores soci-
aldemokratiske holdninger. Vi
kom til forhandlinger med for-
slag/krav/ønsker, men blev
mødt af en borgmester med
korslagte arme. Han havde sit
flertal på plads, og var ikke vil-
lig til at give noget til byrådets
største parti – nemlig socialde-
mokraterne. I en forhandling
skal der tages og gives. 
Det står på side 1 i Grønspætte-
bogen for kommunalpolitikere.
Vi respekterer flertallets bud-
get. Det er demokratiets vilkår.
De skal måles på udmøntnin-
gen af det, men vi forbeholder
os ret til at stille spørgsmål ved
konsekvenserne af det og for-
søge at ændre der, hvor vi kan.

Det vil vi arbejde for 
Jeg vil fremhæve et par ting fra
vores forslag, som vi fortsat vil
arbejde for. En pulje på 5 mio.
til udvikling af erhverv/turisme
mhp. jobskabelse. Vi tror på,
kommunen og erhvervsliv hånd
i hånd bedst løfter opgaven at
vækste og udvikle vores kom-
mune. Vi havde ex. 3 mio. med
til at redde de, der er i risiko
for at falde ud af dagpenge sy-
stemet. Vi havde penge med til
kompetenceudvikling og ud-
dannelse af de ansatte. Vores
budgetforslag kan ses på
www.birgithansen.dk, hvis man
er interesseret i at fordybe sig i
vores forslag. 

Engagerede 
socialdemokrater
Vi kæmper videre for det, vi

tror på. Vi er repræsenteret i
alle fagudvalg. Vi stiller forslag
i udvalgene og i byrådet. Vi
møder op til møder og arran-
gementer rundt i kommunen.
Vi vil nemlig gerne vise, social-
demokraterne ikke er ”sure
gamle mænd”, men engage-
rede byrådsmedlemmer, der
kæmper for det, vi tror på. Og
vi går efter borgmesterposten
ved næste valg.  Ingen skal
være i tvivl om, vi vil samar-
bejde med dem, der vil samar-
bejde med os.
Husk man er altid velkommen
til at kontakte os i byrådsgrup-
pen for forslag, kritik og ros.

Bedste hilsner

Birgit Hansen
Borgmesterkandidat A

Birgit Hansen er socialdemokraternes borgmesterkandidat.
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LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

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

Telefon: 9890 0488 - Mobil, Cai Møller: 2048 4166

E-mail: formand@lo-vendsyssel.dk
kontor@lo-vendsyssel.dk

Hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

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

Læs hjemmesiden 
www.lo-vendsyssel.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

 

 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) 

Støt børnene
LO Vendsyssel støtter arbejdet med ud-
satte børn i Danmark og Grønland.

Der er mulighed for at få en god oplevelse og samti-
digt støtte arbejdet med udsatte børn.

Dansk Folkehjælp arrangerer ”Dansk Slagerparade
2013”, som finder sted søndag den 20. januar kl.
16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center (Europa-
hallen). Koncerten arrangeres til fordel for arbejdet
med udsatte børn i Danmark og Grønland. 

Siden 1997 har ”Dansk Slagerparade” underholdt tu-
sindvis af danskere, og denne gang byder koncerten
på populære kunstnere som Dario Campeotto, Tor-
ben Lendager fra Walkers, Klaus Strand-Holm fra
Klaus & Servants samt de to tidligere Grand Prix-del-
tagere Anne Herdorf og Lise Haavik. Alle solister
bakkes musikalsk op af Klaus & Servants. 
Dansk Folkehjælp har givet LO Vendsyssel special-

tilbud på billetter kun 225 kr. pr billet! 

Billetterne købes i AKKC’s billetkontor
hverdage 12-17 eller på tlf. 9935 5566
i samme tidsrum og man skal blot sige,
at man skal have LO Vendsyssel rabat-
pris.
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Bliv digital!
- bliv det gennem 
din fagforening!

Der bliver flere og flere
muligheder for at ordne
alle mulige ting på inter-
nettet, og der bliver flere
og flere ting, man kun kan
ordne på nettet. Kommu-
nerne satser mere og mere
på, at borgerne kan betje-
ne sig selv, og mange har
derfor brug for et lille skub
med en hjælpende hånd,
når det drejer sig om IT og
brugen af computere. 

Derfor vil LO i samarbejde med
AOF tilbyde dig gratis kurset Bliv
digital, hvor du kommer med ind i
den digitale verden og bliver digi-
tal borger. 
Du vil bl.a. kunne lære at bruge
facebook, at modtage, skrive og
svare på mails, at handle via in-
ternettet, at betjene dig selv ved
SKAT, at melde flytning til kom-
munen og at betjene dig selv via
Nem-ID.

Tjek din skat med et klik
Du vil også lære at regne på for-
skudsopgørelser og årsopgørelser
fra SKAT.dk, finde ud af at åbne
og forstå dine egne lønsedler i din
E-boks, at indberette el- og var-
meforbrug elektronisk, finde og
beregne priser ved varekøb på in-
ternettet og lære at lave dit eget
private budget.
Bliv digital er kurser, hvor du bliver
fortrolig med både mundtlig og
skriftlig kommunikation og med at
regne og ikke mindst at regne den
ud! Alt er noget du skal bruge, når

du skal være digital. Kurserne er
for alle, som har et behov for at
arbejde hen mod at blive digital
borger. 
Hvis du vil vide mere om kurser-
ne, skal du enten henvende dig til
din lokale fagforening eller kontak-
te Ingelise Svanborg ved AOF
Nord på telefon 72 13 23 72.

Start i januar
Der begynder to kurser i januar
måned. Det ene kursus er Bliv di-
gital med vægt på mundtlig og
skriftlig kommunikation med start
tirsdag den 16. januar 2013, kl.
16.00-18.45.

Det andet kursus er Bliv digital
med vægt på at kunne regne den
ud med start den 17. januar
2013 kl. 16.00-18.45.

LO, Metal, 
3F og FOA står bag
Det er fælles for begge kurser, at
der er undervisning én gang om
ugen og at kurserne slutter i den
sidste uge af april måned.

Kurserne laves i et samarbejde
mellem LO Vendsyssel, Dansk
Metal, 3F og FOA. 

Der er mange muligheder, når du er på internettet. Det vil vi gerne hjælpe dig
med, så du nemmere får kontakt til din fagforening og alle de tilbud, der findes.
Du kan f.eks. læse faget på nettet, hvis posten skulle have svigtet.



Faget,
FOA 
Frederikshavn
Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn

Faget i 2013
Nr. 1: Deadline 11. januar 2013

Udkommer 16. februar 2013
Nr. 2: Deadline 15. februar 2013

Udkommer 23. marts 2013
Nr. 3: Deadline 24. maj 2013

Udkommer 29. juni 2013
Nr. 4: Deadline 2. august 2013

Udkommer 7. september 2013
Nr. 5: Deadline 17. oktober 2013

Udkommer 23. november 2013
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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


