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Så er der budget 2013
3F meddeler, at ledigheden blandt 3F på lands-
plan har rundet de 30.000. Der er ingen udsigt
til, at ledigheden vil falde. Der er ikke skabt nye
arbejdspladser, og det betyder, at f.eks. Frede-
rikshavn Kommune har svært ved at få budget-
terne til at hænge sammen. 
Det vil gå hårdt ud over de ledige. Politikerne
på Christiansborg kan ikke bestemme sig til,
om de vil forlænge dagpengeperioden. Så
20.000 mennesker i dette lille land kan risikere
at miste deres dagpengeret. Alene i Frederiks-
havn vil hundrede mennesker miste dagpenge-
retten i 2013.
Det er et stort problem, som ikke kan løses af
en kommune alene. Heller ikke selv om den
gerne ville. Der må nemlig ikke bruges flere
penge i kommunerne, end aftalt med finansmi-
nisteren. Hvis det sker, så straffes kommunerne
økonomisk med sanktioner. Så der er intet nyt
under solen på den front.
Der er kommunalvalg næste år. Her får vi chan-
cen for at skifte Venstres borgmester ud med
vores egen socialdemokratiske, Birgit Hansen.
Du kan læse Birgit Hansens indstilling til den
lokale politik i Frederikshavn på socialdemokra-
ternes sider sidst i bladet.
Vi bemærker, at Birgit Hansen ønsker en tæt
dialog med LO i Vendsyssel (Frederikshavn).
Det synes vi er en rigtig god ide, for det er ene-

ste måde, vi kan komme igennem med vores
synspunkter, udover, at vi selvfølgelig kan stille
op til valg med vores kandidater. Men der skal
noget langt mere grundlæggende til for at æn-
dre ledigheden til et plus. 
Vi må forlange, at regeringen i et velfærdssam-
fund, der er stærkt beskåret, kommer med løs-
ninger omkring uddannelse, vækst og beskæfti-
gelse. Danmark er ikke et fattigt land. Vi har
mulighederne. Det er jo ikke flere hundrede
milliarder, der skal spares som i Grækenland og
Spanien. 
Der skal satsen massivt på uddannelse. Fra
ufaglært til faglært, så vi er parate til at levere
arbejdskraften, når kurven vender, og der kom-
mer gang i hjulene i samfundet.
Den nye regering har fornuftigvis fremrykket of-
fentlige investeringer, det har bare ikke hjulpet
endnu. 
Der skal mere til, og overenskomsterne på det
private område var nærmest en nulløsning, så
vi er også konkurrencedygtige over for udlandet.
Vi skal have skabt arbejdspladser på energiom-
rådet. Her er vi skarpe, og vi kan blive endnu
skarpere, hvis regeringen hjælper til.
Vi skal have de ledige i gang. Vores medlem-
mer skal ikke stå med hatten i hånden og tigge
om kontanthjælp på kommunen. De skal have
beskæftigelse og en værdig fremtid.

Kom med DINE ideer til handling i Frederikshavn



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.
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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



3F FREDERIKSHAVN

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

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
Fredag 7. september kl.  14.30.
Opstart med hyggelig samvær og Quiz.   
Tilmelding åletur.

Fredag 14. september kl. 14.00
Musikalsk underholdning med Calle og Compagni.
Tilmelding åletur.

Onsdag 19. september kl.  13.00
Åletur. Kaffe og rundvisning på Dronninglund slot.   
Stegte ål på Ålbæk Gl. Kro. 

Fredag 28. september kl. 14.30
Møde. Vi viser Søren Ryges film om bl. a. sme-
den.  

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

Fredag 19. oktober kl. 14.00                       

Mama Doc. Krigslægen Wiera Lorentzen fortæller
om sit virke som krigslæge i Afghanistan- 
Tilmelding efterårsfest 

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

Fredag 2. november kl. 18.30.   
Efterårsfest i Klitrosen.   

Fredag 9. november kl. 14,30.
Møde med film om egnsspillet 2011.   

Fredag 16. november kl. 14.00.
Ålbæk Seniororkester underholder.                           

Fredag 23. november kl. 14,00 Bingo.                        

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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3F FREDERIKSHAVN

2.200 i Vejle kan
ikke tage fejl
Lørdag 4. august var
2.200 LO-medlemmer
mødt op for at støtte
3F-afdelingen i Vejle
under blokaden mod
Vejlegården, der har
meldt sig ind I Krifa. 

De fleste var 3F-medlemmer,
og det er klart nok, for det var
Vejles 3F afdeling, som havde
overenskomsten med den tid-
ligere ejer af Vejlegården, si-
ger Martin Jensen, afdelings-
formand I 3F Vejle.
-Da den forrige ejer gik kon-
kurs, blev restauranten overta-
get af Amin Skov.
3F-formanden i Vejle, Martin
Jensen er stolt og glad over
den store opbakning til afde-
lingens kamp for at få en
overenskomst på lovlig vis.
-Det er en støtte for os, at
2.200 møder op, og det er en
støtte til den danske model.

Kristelig aflønning 
fra dag ét
-Fra dag ét under den nye ejer
Amin Skov blev der aflønnet
efter kristelig overenskomst.
Vi havde tre medlemmer, der
var ansat på Vejlegården, og
de blev tvunget ud af virksom-

heden. Vi kører nu sag for den
ene af de tre, der blev tvunget
ud. Vi agter heller ikke at give
op, for vi ønsker at få en over-
enskomst, så de mennesker,
der er ansat I Vejlegården kan
få ordentlige løn og arbejds-
forhold, siger Martin Jensen.
Selve demonstrationen havde
samlet mange 3F-afdelinger
til den store dag I Vejle. Det
hele blev afviklet under værdi-
ge former, så Politiet havde en
let dag med at få de mange
mennesker fra banegården til
Vejlegården, der ligger med
baghaven op til 3F afdelingen
I Vejle.

DSUer klar i mælet
De mange demonstranter blev
samlet foran scenen ved 3F-
afdelinge, og der var musi-
kalsk indledning af Ole Hvarre
fra  Aalborg. 
Derefter fulgte formanden for
DSU, Camilla Schwalbe, som
var glad for opbakningen om-
kring faglige rettigheder.
-Politikerne skal ikke blande
sig I en lovlig blokade, sagde
Camilla. Denne sag betyder,
at hele arbejdsmarkedet er
under angreb. Derfor skal de,
som går ind for den danske
model, nemlig arbejdsmarke-

dets parter, have lov til at løse
konflikten selv.

Borgerlig plat
De borgerlige prøver på at slå
plat af konflikten. De borgerli-
ge vil hjælpe de få på de
manges bekostning. De bor-
gerlige har bekæmpet fagbe-
vægelsen gennem de seneste
ti år. De har gjort det dyrere at
være medlem af en fagfor-
ening, de har skåret ned på
uddannelser og efteruddannel-
ser, de har forringet dagpenge-
ne og efterlønnen for alminde-
lige mennesker på arbejds-
markedet. De har simpelthen
indført løndumping.
Nu angriber de igen den dan-
ske model med Vejlegården
som værktøj. Det skal de ikke
have lov til, og det kommer
ikke til at ske. Det gav stort
bifald.
Den danske model skal fort-
sætte, men vi skal kæmpe for
den. Snak med hinanden på
arbejdspladserne og støt op
om kampen.
Amin (Skov), du er med til at
trække Danmark ned af den
usolidariske boulevard. I ste-
det håber jeg, at du vil være
en del af et trygt fællesskab,
sluttede Camilla Schwalbe.
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Michael Wilster, 3F
Frederikshavn, indu-
striområdet:
-Det er vores pligt at støtte
vores kammerater I Vejle.
Det, der foregår på Vejlegår-
den er en farlig tendens, hvis
det får lov til at brede sig.
Overenskomsten med de kri-
stelige er kun en fordel for
arbejdsgiverne. 

Morten Dahlberg, 3F
Frederikshavn, formand:
Krifa vil af med Den danske
model og lade arbejderne i
dette land konkurrere mod
hinanden. Så tror de, vi ikke
får konflikter. Det eneste Kri-
fa, Venstre, og DF vil, er at
give politiet ret til at tæve
løs på faglige blokadevagter,
lige som i andre U-lande.

Morten Dahlberg og Finn Jenne fra 3F i Frederikshavn klar med fanen i Vejle.

Så marcheres der til støtte for Vejlekollegerne. Her er det tillidsrepræsentant 
Michael Wilster og faglig sekretær, Gitte Christiansen, der støtter op om fanen.

Så mange var der - og det skyldes, at
Vejlegården aflønner sine medarbejdere
under Kristelig overenskomst, der er
30% ringere end 3Fs overenskomst på
området. Så kan du spørge dig selv: Vil
du gå 30% ned i løn på din arbejds-
plads, vil direktøren i Danske Bank el-
ler hos AP Møller? Bliver menuerne
30% billigere på Vejlegården, eller stik-
ker ejeren overskuddet i lommen til sig
selv? Hvis vi alle går 30% ned i løn,
hvem skal så betale for vores sygehu-
se, børnehaver, dagpleje, plejehjem,
veje og uddannelse?
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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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AFDELING TIMELØN

Industritekniker-Plast/Mekanik 160,35

Sejlmager 160,00

Skibstømrer 175,00

Træskibstømrer 170,50

Industri Træ og Plast total 168,77

Reparatør - Maskin 177,85

Rørsmed 191,37

Værkstedsfunktionær 188,95

Kommune og Region total 189,92

Industritekniker-Maskin 178,74

Maskinarbejder 164,66

Montør 167,69

Rejsemontør 240,19

Reparatør - Maskin 180,60

Skibsmontør 183,50

Smed / Bygningssmed / Reparatø 151,14

Maskiner og Værktøj total 186,96

Håndformer 131,00

Industritekniker-Maskin 172,57

Karrosseripladesmed 175,00

Klejnsmed 160,00

Kølemontør 170,00

Maskinarbejder 175,04

Montør 157,50

Reparatør - Maskin 164,30

Rustfast Klejnsmed 170,00

Rørsmed 184,00

Skibsbygger 178,00

Skibsmontør 181,82

Skibstømrer 171,27

Smed / Bygningssmed / Reparatø 163,00

Vvs-Energiteknik 184,23

Smede og Stålkonstruktioner total 175,54

Maskinarbejder 166,25

Stat total 166,25

Kontorservicefagtekniker/Maski 202,71

Strøm, Styring og Proces total 202,71

Automekaniker 166,36

Karrosseripladesmed 182,21

Lastvognsmekaniker 160,73

Transport total 167,95

Afdeling total 177,51

Metal-TAL - 2012

Industri Træ 
og Plast

Kommune 
og region

Maskiner og
værktøj

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Staten

Strøm, styring 
og proces

Transport

Total
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Gennemsnitslønnen i 2. kvartal 2012 for
samtlige faggrupper i Metal VENDSYSSEL

FISKE-
KONKURRENCE
I METAL
Lørdag 15. september 2012
- Kl. 9.00 til 14.30

Dvergetved Søpark, 
Dvergetvedvej 401, Sindal

• Tag konen, kæresten, børnene og
det gode humør med til Dverget-
ved Søpark.

• Afdelingen er vært ved en øl/vand
og et par pølser.

Kom og deltag i konkurrencen, og få
nogle hyggelige og sjove timer med 
familien og gode kollegaer, der er fine
præmier både til børn og voksne.

Pris pr.stang:
Voksne kr. 60,00
Børn under 14 år kr. 30,00

Tilmeldingen i afdelingen, senest
fredag 7. september 2012



METAL VENDSYSSEL
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DANSK METAL
Vendsyssel

Der indkaldes til 

Medlemsmøde 
på Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6, 9800 Hjørring
Tirsdag 2. oktober 2012 kl. 19.00

Velkomst

Dagsorden:

1. Afdelingsformand Jørn Larsen 
orienterer om Metalkongressens 
beslutninger.

2. Næstformand i forbundet 
Claus Jensen holder et indlæg om 
den Danske Model.

3. Eventuelt

Der serveres en lun ret fra kl. 18.00.

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig i afdelingen senest tirsdag
den 2. september 2012.

P.b.v.
Jørn Larsen
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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

METAL VENDSYSSEL
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Flemming Jan Pedersen er nu i job hos Nordjyllands Skrothandel i Dron-
ninglund. Med førerhus på kranen, så han undgår kuldepåvirkninger.

METAL VENDSYSSEL

Arbejdsskade-
styrelsen var
17 år om at
afslutte en sag
for Flemming
I 1995 indledte Flemming
Jan Pedersen og Dansk
Metal Frederikshavn en
arbejdsskadesag. Der skul-
le gå 17 år, før sagen blev
endelig afsluttet. Jeg fik
ikke nok, men jeg fik min
ret, takket været Metals
hjælp, siger Flemming.

Flemming Jan Pedersen er glad for
sit medlemsskab af Dansk Metal
Vendsyssel. Det skyldes, at en
17-årig arbejdsskadesag endelig
har fundet sin afslutning.
På de 17 år har Henning Peder-
sen, tidligere næstformand i afde-
lingen, Jørn Larsen, formand og
tidligere tillidsrepræsentant på
Danyard samt John Karlsson, fag-
lig sekretær i Metal Vendsyssel,
samt advokat Cecilia Ricard, ar-
bejdet med denne sag.

Det hele startede i 1995, hvor
Flemming Jan Pedersen fik to ar-
bejdsskader, nemlig »Karpal tun-
nelsyndrom« (Senerne i håndleds-
regionen er hævede og kan trykke
på nerver og give smerter i hånd-
led og fingre). Derudover fik Flem-
ming »Hvide fingre«. (Her er fing-
rene hvide og døde med anfalds-
vis optræden af af holde, hvide
fingre, oftest ved kulepåvirkninger.
-Der er ingen tvivl, siger Flem-
ming. Jeg har arbejdet meget med
skærende og vibrerende værktøjer,

og det har gjort, at jeg fik de to
sygdomme. Det betød, at jeg hav-
de svært ved at arbejde. Vi an-
meldte begge skader til Arbejds-
skadestyrelsen i 1995 og allerede
i 1996 fik vi afslag. Det afslag
ankede vi, og i 1998 blev skader-
ne anerkendt med 5% mén til
hver skade. Det ankede vi også,
og resultatet blev 10% på hver
skade.
Så søgte vi erhvervsevnetab, og
Jørn Larsen, der dengang var til-
lidsrepræsentant på Danyard fik
mig flyttet til kranarbejde, men så
lukkede værftet. 
Nu begyndte det at blive svært,
for jeg søgte arbejde alle steder,
men der var ikke rigtigt noget. Jeg
kunne jo ikke lave, hvad det skulle
være på grund af fingrene og
håndleddene.
Men vi fik da erhvervsevnetabet
igennem på Kapal tunnelsyndrom,
men afslag på de hvide fingre.
Arbejdsskadestyrelsen laver fejl på
fejl, og i mellemtiden er Henning
Pedersen stoppet i Metal, og John

Karlsson kommer til. Ind imellem
har jeg arbejdet på en fabrik som
arbejdsmand, og jeg begynder og-
så at køre hyrevogn, men heller
ikke dette kan jeg klare. Metal
hjalp mig til en chaufføruddannel-
se, stort kørekort og hænger. Kran
havde jeg i forvejen. Jeg får arbej-
de hos Nordjyllands Skrothandel,
hvor jeg er endnu, og hvor chefen
har været flink til at tage hensyn
til mig. Det er også Metal, der
hjælper mig med et førehus til
kranen på min last, så jeg undgår
kuldepåvirkninger.
John Karlsson og advokaten får ef-
terhånden styr på sagen og 1. juli
2012 kan sagen endelig afsluttes.
Jeg har samlet fået omkring
700.000 kr. i erhvervsevnetab.
Jeg er 45 år, så de skal holde i ty-
ve år. Der har været store om-
kostninger undervejs, også økono-
misk. Men jeg er glad for Metals
hjælp, og kan kun sige: Lyt nu til
din arbejdsmiljørepræsentant. Det
er dit eget helbred, det går ud
over, hvis ikke du gør det.
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Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, fortalte om Christiansborg som arbejdsplads. På billedet fra venstre, Helen Christensen,
FOA, Danni Nikolajsen, Socialdemokraterne, Cai Møller, LO Vendsyssel, Bjarne Laustsen, S, Leo Svendsen, 3F, John Karlsson,
Metal og Morten Dahlberg, 3F.

Fagets redaktion på Christiansborg og 
Fagets redaktion tog på
sin årlige studietur. 
I 2011 var det Norge, og i
år blev det så København,
hvor redaktionen aflagde
besøg på Christiansborg
for at høre om den politi-
ske situation og samtidig
se, hvordan de folkevalg-
tes hus fungerer i det dag-
lige. Bjarne Laustsen, S,
var en god og kyndig rund-
viser. Vi siger mange tak
for en god rundvisning.

Bjarne Laustsen fortalte beredvil-
ligt om arbejdet i Folketinget. Det
blev til en fire timer lang rundvis-
ning, hvor vi i starten også præ-
sterede at sidde fast i elevatoren,
indtil en folketingsbetjent kom og
befriede os. 
Under besøget i Folketinget anvi-
ste Bjarne Laustsen os pladser i
tilhørerlogen, så vi kunne følge
debatten om, hvad det skal koste i
straf at skænde det danske flag,
blandt andet ved afbrænding. Her
fik vi lejlighed til at høre meget af
debatten mellem de forskellige
politiske ordførere på  området. Et
spændende indslag. Det var også
interessant at se alle de kendte

politikere, som vi mødte mange af
på gangene under Bjarnes rundvis-
ning.
Vi blev inviteret på besøg hos en
anden socialdemokratisk folke-
tingsmand fra Nordjylland, nemlig
Orla Hav, S, der bød os indenfor
på kontoret, og så blev der snak-
ket politik igen.
Vi konstaterede også, at Venstres
Lars Løkke Rasmussen stadig ry-
ger, da han havde taget ophold i
rygekabinen sammen med en af
sine partifæller. 
Da vi besøgte Bjarne Laustsen,
var det lige før, forhandlingerne 
blev afsluttet omkring skattere-
form, efterlønsreform og dagpen-
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Trappen i Folketinget, som mange sejrherrer i de politiske
partier har vandret ad, når valget var overstået. Det er her
tv-folkene står for at få de bedste billeder af dagens helte,
nemlig dem, der har vundet valget. Hvem husker ikke Svend
Auken med et valgresultat på 37% til socialdemokraterne,
det er noget mere end i dag.

De pudsige elevatorer skulle også af-
prøves. Det gik. Her er det Helen og
Cai, der afprøver motorikken.

Bjarne Laustsen med seneste udgave af Faget, som han er
en flittig skribent i.

    g Arbejdermuseet
geperiode. Det er ingen hemme-
lighed, at Fagets repræsentanter
er imod forringelserne på dagpen-
geperioden og forringelserne af ef-
terlønnen.
Bjarne Laustsen mente, at de
kommende forhandlinger ville vi-
se, at det er en social afbalanceret
reform, men det kunne vi ikke helt
være enige i.
Derimod kunne vi godt være enige
i, at det var bedre, hvis socialde-
mokraterne fik nogle flere stem-
mer, så partier kan stå stærkere.
Forhandlingerne mundede jo ud i,
at S-R-SF regeringen indgik forlig
med den borgerlige lejr, og det be-
tyder at de nedskæringer, som de

borgerlige havde fremsat under
deres regeringsperiode, blev gen-
nemført sammen med den nye re-
gering.
Så nu er der altså to års dagpen-
geperiode, med en foreløbig for-
længelse med et halvt år. Men fra
nytår vil 100 personer i Frederiks-
havn havne på kontanthjælp, hvis
ikke perioden forlænges. Vi ved nu
også, at efterlønnen er blev rund-
barberet, så alle under 55 år må
imødese klare forringelser af efter-
lønnen. Så er der skattereformen,
der vil flyttet beskatning over på
grønne afgifter. Det var ikke lige
det, vi var gået til valg på.
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Fagets redaktion på Arbejdermuseet
Fagets redaktion aflagde
besøg på Arbejdermuseet i
Rømersgade. Her er alt,
hvad hjertet kan begære
af arbejderhistorie.
≠

Arbejdermuseet er oplagt som fe-
riemål i efterårsferie. Her kan fa-
milien med børn have gavn af at
se, hvad arbejderbevægelsen, bå-
de den faglige og politiske del, har
opnået gennem de seneste 100
år, og det er ikke småting.
Arbejdermuseet er åbent alle
ugens dage fra kl. 10-16.
Der holdes forskellige temaudstil-
linger hele tiden, så følg med på
hjemmesiden arbejdermuseet.dk
hvor du kan orientere dig om,
hvad der er interessant at se lige
nu.
Men ellers kan du bare komme og
suge til dig af alle de permanente
udstillinger på museet. Der er in-
teriører fra næsten alle tidsperio-

der. Der er købmandsforretninger
og værksteder, som de fungerede i
gamle dage, og der er også en
stor plakatudstilling i kælderen,
hvor man kan se alle de gamle ar-
bejderplakater og valgplakater.
Mange af fagforeningerne har og-
så deres plakater hængende, så
man ved at se plakaterne faktisk
kan følge samfundsudviklingen
igennem generationer.
Det er et meget velfungerende
museum, der flittigt besøges af
skolerklasser fra hele landet. Da vi
besøgte Arbejdermuseet var ikke
færre end fire skoleklasser på be-
søg.
Vi brugte meget tid på Arbejder-
museet, for der dukkede hele ti-
den ting op, som vi kan huske fra
vores barndom.
Indgangsbilletten til Arbejdermu-
seet koster 65 kr. for voksne, stu-
derende med studiekort slipper ind
for 55 kr. mens børn og unge un-
der 18 år kommer ind gratis, så

det behøver ikke at blive så dyrt
for en børnefamilie.
Der er grupperabat på 20% for
min. 10 personer.
Er du medlem af 3F eller Metal
har du gratis adgang med ægte-
fælle og børn.
Benyt dig af tilbuddet. Du glem-
mer det aldrig. 

Christiania
Som afslutning på besøget i Kø-
benhavn aflagde vi visit på Chri-
stiania. Her kunne vi konstatere,
at der blev handlet flittigt og
åbenlyst med stofferne, og at der
var mange besøgende på caféerne
og stor virksomhed på værksteder-
ne.
Næste års studietur er allerede
planlagt. Den går til uddannelses-
institutionerne i Nordjylland: Ek-
sempelvis AMU, EUC Nord og so-
cial- og sundhedsskolen m.fl.

Valgplakat Børnearbejde Plakat for ligeløn

Morten
Dahlberg i sko-
lestuen fra halv-
tredserne klar
med spanskrø-
ret. Sådan gjor-
de de den gang. 

Fagets redaktion i den smukke sal i Arbejdermuseet.

Arbejdsløsheden
i 30ernes Dan-
mark var oppe på
43,5%. Til sam-
menligning er der
25% i Spanien i
dag. I Danmark
har vi omkring 6
procent ledige.



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 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 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.

A-KASSEN ER LUKKET
for personlig betjening

26. og 27.
september 2012

Telefoniske henvendelser vil bli-
ve tilbudt betjening i en anden
afdeling.

Vigtigt nyt fra A-kassen
til ledige medlemmer 
Alle sygemeldinger og raskmel-
dinger skal anmeldes på JOBNET. 
Fra oktober indføres en automa-
tisk afmelding ved sygemelding. 
Tilsvarende sker der en automa-
tisk tilmelding ved efterfølgende
raskmelding på JOBNET 
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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 
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 dato mellem kl. 10.00 og 16.00.
• 13. september • 11. oktober • 8. november • 6. december

Bestil tid til samtale hos:  

Hobrovej 42 C, 1 . 9000 Aalborg Tlf.: 44 39 33 31
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 

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

Nyt 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 konsultationer i Brønderslev til halv pris. Dvs. normalprisen på kr. 900,-
pr. konsultation, for medlemmer 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 afdelin-
gen 1 gang om måneden, som udgangspunkt den 2. mandag i hver må-
ned. I 2012 er der mulighed for at aftale en konsultation på følgende da-
ge:

Mandag 10. september kl. 9-12 - Mandag 8. oktober kl. 14-19
Mandag 12. november kl. 9-12 - Mandag 10. december kl. 14-19

De 6 nordjyske FOA afdelinger
med omkring 2.500 medlemmer,
var samlet til en dejlig dag i Fårup
Sommerland. Vejret viste sig fra
den gode side, og der forblev tør-
vejr over sommerlandet.
FOA var til stede i Fårup Sommer-
land fra kl. 10.00-14.00, i dette
tidsrum var der mulighed for at gå
i dialog med formanden over en
kop kaffe eller mulighed for at del-
tage i FOA aktiviteterne rundt om i
haven. Mange deltog med stor for-
nøjelse, og afleverede senere både
”Tips 5 rigtige” og ”aktivitetssed-
len” med de opnåede resultater.
Senest kl. 14.00 kunne de heldige
afhente deres gevinster.
Børn og voksne havde en rigtig

dejlig dag i Fårup Sommerland,
hvor forlystelserne frit kunne be-
nyttes mellem kl. 10.00-19.00  -
indtil haven lukker – og dyrene ta-
ger over.

Dejlig dag i Fårup Sommerland 

FOA i Fårup var et samarbejde mellem
de seks FOA-afdelinger i Nordjylland.
Arrangementet samlede 2.500 FOA-
medlemmer.

Juletræ 
i FOA
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

Poser, sodavand og pølser 35,-
kr.

Posebilletter købes i afdelingen
i ugerne 47 og 48.

For at få poserne skal man del-
tage i juletræet.

Med venlig hilsen
FOA – Fag og Arbejde
Frederikshavn
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FOA 
Frederikshavn 
på Facebook
-bliv ven med FOA Frede-
rikshavn
”Synes godt om” FOA Fre-
derikshavn, og deltag i
lodtrækningen om et mini
- cruise til Oslo.
www.facebook.com/foaf-
rederikshavn

Deltag i lodtrækningen
om et mini-cruise
Blandt alle der "synes godt om"
FOA Frederikshavn, trækker vi lod
i oktober og november måned, om
et mini-cruise for 2 personer med
Stena Line på ruten Frederiks-
havn-Oslo til en værdi af kr. 695,-
(kan ikke ombyttes til kontanter).

Generalforsamling 
i Klubben for social- og sundhedsassistenter og plejehjemsas-
sistenter tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00
FOAs lokaler, Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Let anretning fra kl. 18.00

DAGSORDEN:
• Valg af dirigent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den 

forløbne periode v/ klubformand
• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg
• Åbent punkt 
• Afslutning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klub-
formand i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen. Til-
melding senest den 21. november, til klubformand Joan Pedersen på
jope@frederikshavn.dk  

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Årsmøde i Kost og Servicesektoren
Sektoren indkalder til årsmøde jf. forbundslovene i Kost og Servi-
cesektoren efter først til mølle princippet, da vi kun har få plad-
ser.
Mødet afholdes: Den 6. november 2012 på Hotel Comwell i
Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
Såfremt du har lyst til at høre mere, eller du ønsker at tilmelde
dig, er du velkommen til at kontakte Louise Krüger Nielsen på 46
97 11 70 eller lokn@foa.dk  Louise oplyse gerne om daglønstab
og transport.
Sidst frist for tilmelding er den 3. september 2012 kl. 15.30
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Sygemeldte løse vikarer skal være tilmeldt jobcentret.

Mistet ret til sygedagpenge
for løse vikarer/timelønnede!
Hidtil har en timelønnet vikar/afløser kunnet
få sygedagpenge, såfremt han/hun som rask
ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpen-
ge – dét gælder ikke længere

Af: René Johansen, rejo@foa.dk 

I afdelingen oplever vi en del timelønnede vikarer/afløsere,
der har så mange løntimer, at de fravælger at stå tilmeldt
Jobcentret. Som timelønnet har man ikke ret til løn under
sygdom, men den timelønnede har hidtil kunne få syge-
dagpenge under sygdom, hvis den timelønnede ville have
haft ret til arbejdsløshedsdagpenge.  
Ankestyrelsen har imidlertid udsendt en såkaldt ”principaf-
gørelse 63-12”, som får stor betydning for sygemeldte lø-
se vikarer. 
Med principafgørelse 63-12 fastslår Ankestyrelsen, at det
er en forudsætning, at den sygemeldt forud for sygefravæ-
ret har været tilmeldt Jobcenteret for at få supplerende ar-
bejdsløshedsdagpenge. 
FOA Forbundet har rejst en konkret sag for et medlem. Først
overfor en kommune, sidenhen overfor beskæftigelsesanke-
nævnet og endelig Ankestyrelsen, hvor FOA tabte sagen.

FOA skrider ind
Forbundet har nu anmodet Ankestyrelsen om at genvurde-
re principafgørelse 63-12, dels fordi FOA mener, at afgø-
relsen er en stramning af lovteksten, og dels fordi princip-
afgørelsen får alvorlige konsekvenser for mange medlem-
mer med en løs og usikker tilknytning til arbejdsmarkedet.

Er DU timelønnet vikarer/afløsere…
Så anbefaler vi, at såfremt du vil forbedre muligheden for
at få sygedagpenge i tilfælde af sygdom, så er betingel-
sen, at du forudgående er tilmeldt jobcentret, for at få
supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

FOA Frederikshavn inviterer til:

Foredragsrække 
med Karin Joy Wolff
Foredragene er gratis og afholdes i hhv. Skagen,
Sæby og Frederikshavn - se program nedenfor

Tid: Alle foredrag er kl. 19.00
Der vil blive serveret øl eller vand i forbindelse
med foredraget.

Tilmelding: frederikshavn@foa.dk eller 
tlf.nr. 46 97 11 70 
Sidste frist for tilmelding 1 uge før det enkelte
foredrag

Tirsdag den 18. september 2012 
FREDERIKSHAVN
Når glæden er blevet væk. 
FOA Frederikshavn, Constantiavej 35

Mandag den 5. november 2012
SKAGEN
ADHD menneske, fra barn til voksen. 
Kulturhus Kappelborg - lokale: Biografen
Skolevej 5, Skagen

Onsdag den 7. november 2012
FREDERIKSHAVN
Drømmetydning, en brugbar og sjov vej til mere
livskvalitet. 
FOA Frederikshavn, Constantiavej 35

Karin Joy Wolf blev
oprindeligt uddannet
folkeskolelærer, men
måtte stoppe pga. store
angstproblemer. Det
førte til mange års tera-
pi og efterfølgende 3
alternativt terapeutiske
uddannelser. Siden
1988 har Karin omsat
sine erfaringer og den
teoretiske viden i brug-
bare redskaber, først i
arbejdet med angst, si-
denhen med andre per-
sonlige problemer. Og
siden 1990 bl.a. for-
midlet disse emner i fo-

redrag, og de senere år, over hele landet. 
Faglig nysgerrighed og dybt engagement har betydet
masser af selvstudier, og også ADHD diagnosen blev
omsat til viden om hjernens processer og til nye fore-
drag med kombinationen af viden og erfaringer.     
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Fra de kristelige til FOA
Social- og sundhedshjæl-
per Irene Nielsen blev
skuffet over Kristelig Fag-
forenings faglige hjælp, da
hun skiftede arbejdsplads
og havde penge til gode.
Nu er Irene medlem af
FOA Frederikshavn, og det
er hun glad for.

Irene Nielsen arbejdede hos Dansk
Plejeservice. Hun skiftede til Din
Hjemmepleje i Frederikshavn. Da
hun skulle have sit tilgodehavende
på ca. 27.000 hos Dansk Pleje-
service, gik virksomheden i baglås
og ville kun udbetale 11.000 kr.
Derfor gik Irene til sin fagforening
på det tidspunkt, Kristelig Fagfor-
ening, (KRIFA) der anbefalede
hende at tage i mod »tilbudet« på
de 11.000 kr. Ellers ville de ikke
køre sagen. 

Chefen anbefalede FOA
Irene Nielsens nye chef i Din
Hjemmepleje anbefalede sin med-
arbejder at melde sig ind i FOA
Frederikshavn.
Det gjorde Irene, og ved hjælp af
FOAs advokat blev der lavet et
forlig på 22.000 kr. til Irene.
-Forliget skyldes, siger sektorfor-
mand Susanne Jensen fra FOA
Frederikshavn, at Irene gerne ville
have afsluttet sagen. Da Irenes
tidligere arbejdsgiver ikke er med-
lem af en arbejdsgiverforening og
ingen overenskomst har, kunne
sagen kun behandles ved civilt
søgsmål, og den slags kan godt
tage et par år.

Hvorfor flytter du?
-Efterfølgende har Kristelig Fag-
forening kontaktet Irene og spurgt
hende, hvorfor hun skiftede til
FOA. Irenes svar er, at Kristelig

Fagforening trak sagen i langdrag,
ikke ville køre Irenes sag, og i det
hele taget ikke varetog hendes in-
teresser.
-Derfor skiftede jeg til FOA, siger
Irene. De er dyrere end de kristeli-
ge, men til gengæld er de der, når
man har brug for det. Havde jeg
vidst, hvad de kristelige stod for,
havde jeg meldt mig i FOA fra
starten. 

Bedre job
Heldigvis har jeg fået et bedre ar-
bejde i Din Hjemmepleje, som er
en privat, hurtigvoksende pleje-
virksomhed. Jeg har en god og for-
stående chef, der også forstår at
tage hensyn til medarbejderne. Vi
er 28 ansatte, og mange er med-

lem af FOA. Susanne Jensen fra
FOA Frederikshavn fortæller, at
FOA netop har besluttet at holde
dialogmøder med privatansatte
FOA-medlemmer i Frederikshavn.

Irene har fået sine penge
Status lige nu er, at Irene Nielsen
har fået sine tilgodehavender med
hjælp fra FOA. 
-Vi er glade for Irene som med-
lem, siger Susanne Jensen. Irene
Nielsen fortæller, at hun er meget
interesseret i, hvad der sker i FOA
og gerne vil deltage i de forskelli-
ge tilbud og arrangementer for
medlemmerne i en rigtig LO-fag-
forening.

Irene Nielsen har ikke noget imod at være under FOAs beskyttende paraply sam-
men med sektorformand Susanne Jensen.
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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 
fratrækkes normalprisen 
på alt FODER i butikken
resten af 2012.

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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Brug din tillidsrepræsentant
I fremtiden vil du som
medlem få stillet spørgs-
målet: Har du talt med
din tillidsrepræsentant? 

Det svar vil du møde, når du kon-
takter FOA Frederikshavn om et
problem på din arbejdsplads eller
har spørgsmål omkring din løn og
overenskomst på arbejdspladsen,
når du er dækket af en tillidsre-
præsentant.

TR – aftaler for 
tillidsrepræsentanterne
Sammen med tillidsrepræsentan-
terne er vi ved at få fastlagt en ar-
bejdsfordeling af opgaver mellem
de enkelte tillidsrepræsentanter
(TR) og FOA Frederikshavn. Denne
arbejdsfordeling sker gennem ud-
arbejdelse af TR-aftaler mellem
den enkelte TR og FOA Frederiks-
havn.
TR – aftalerne er en del af et sam-

let projekt, der har kørt
i FOA i hele landet,
og som
har til
hensigt
at
sæt-
te fo-
kus på
arbejds-
fordelingen
mellem TR,
afdeling og
forbund.
TR aftalerne er
bygget op
om-
kring
44
opga-
ver,
der alle
relaterer sig til opgaver, som TR
kan varetage. Alle TR, der har
FOAs grunduddannelse, bliver ind-
kaldt til samtale i afdelingen, en
samtale, der konkretiserer opgave-
varetagelsen mellem TR og FOA
Frederikshavn. Dette indebærer, at
TR i samtalen får mulighed for –
via vejledning fra faglig afdeling –
at sige til og fra i de 44 indtil nu
definerede opgaver. TR har mulig-
hed for ved afklaring at få afdæk-
ket eventuelle kompetenceudvik-
lingsbehov, og TR har samtidig
mulighed for at synliggøre sine
kompetencer overfor kolleger, som
vedkommende er valgt af. Det be-
tyder praktisk, at det er bedst at
henvende sig til sin TR, der så kan
løse opgaven selv eller sammen
med FOA Frederikshavn eller blot
formidle kontakt til FOA Frederiks-
havns faglige afdeling. 

FOAs repræsentant 
på arbejdspladsen
Tillidsrepræsentanterne er FOA –
medlemmets repræsentant på ar-

bejdspladserne og kan i stor ud-
strækning hjælpe med de
spørgsmål, der kan være på ar-

bejdspladsen. Afdelin-
gen får man-
ge spørgsmål
om proble-
mer/opgaver,

der reelt kan løses med TRs mel-
lemkomst eller medvirken på ar-
bejdspladsen.

Problemer og opgaver 
skal løses så tæt på FOAs
medlemmer som muligt
Vi vil meget gerne hjælpe vores
medlemmer ved behov, og det vil
TR også. Vores erfaring siger, at
de løsninger, der findes med TRs
hjælp, bliver bedre når de tages så
tæt på FOAs medlemmer som
muligt, og når vi ved det, er det
egentlig også et naturligt fokus at
have i forhold til arbejdsfordeling/
delegering.
TR bliver bedre af at blive brugt. 
I faglig afdeling vil vi selvfølgelig
stadig tage imod medlemmer, der
henvender sig personligt eller tele-
fonisk for at få faglig bistand – vi
vil dog i stor udstrækning appelle-
re til – med henvisning til ovenfor
nævnte nærhedsprincip og bedste
løsninger – at vores medlemmer
går omkring TR på arbejdspladsen
– og lader TR henvende sig om
opgaven/problemfeltet eller måske
henviser medlemmet til FOA Fre-
derikshavn.

Har du talt med 
din tillidsrepræsentant?
Det er vores håb, at du som med-
lem af FOA Frederikshavn, har for-
ståelse for – når du henvender dig
i FOA Frederikshavn – at få stillet
spørgsmålet: Har du talt med din
tillidsrepræsentant? 

Rose Ludvigsen, næstformand.

Ophørt som 
fællestillidsrepræsentant:
Rose Ludvigsen, 
Sygehus Vendsyssel

Ophørt som 
tillidsrepræsentant:
Rose Ludvigsen, Sygehus Vend-
syssel: afd. M1 – UK2 – OP.afd.
samt Sterilcentral.
Allan Nielsen, Skolerne: 
Ankermedet og Hedebo i Skagen
samt Ålbæk skole.
Jette Jensen, 
Dagplejen på Læsø
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FOAs aktivitetskalender 2012

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

18. september. Foredrag 
med Karin Joy Wolff  
”Når glæden er blevet væk”.
Kl. 19.00. Salen, FOA Frederiks-
havn, Constantiavej 35, Frede-
rikshavn. Se annonce her i bladet

5. november. Foredrag 
med Karin Joy Wolff
”ADHD menneske, fra barn til
voksen”. Kl. 19.00. Kulturhus
Kappelborg – lokale: Biografen,
Skolevej 5, Skagen
Se annonce her i bladet

7. november. Foredrag 
med Karin Joy Wolff
”Drømmetydning, en brugbar og
sjov vej til mere livskvalitet”. 
Kl. 19.00. Salen, FOA Frederiks-

havn, Constantiavej 35, Frede-
rikshavn
Se annonce her i bladet

9. december 
Juletræsfest i FOA

Onsdag den 12. september.
Dagtur. 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 kom-
mer 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. Tilmel-
ding: har fundet sted

Onsdag 10. oktober 
kl. 14.00
De småborgerlige
gårdsangere
Vi får besøg af de

«småborgerlige gårdsangere». Vi hå-
ber at få nogle gode timer, hvor vi får
lattermusklerne rørt. Tilmelding: Se-
nest den 3. oktober.
Kaffe og underholdning, pris: Kr. 40,- 

Husk dit LO plus kort. Se hvilke for-
retninger der giver rabat på Læsø
her i bladet.
Onsdag den 14. november 
kl. 17.00. Aftenfest
Vi hygger os med god musik og god
mad. 
Vi håber vi ses, og glæder os til en
hyggelig 
og humørfyldt aften. Tilmelding: Se-
nest den 7. november (betaling ved
tilmelding). Pris: Kr. 150,- (ekskl.
drikkevarer).

Onsdag den 5. december kl. 13.00
Juleafslutning
Der serveres dejlig
julemad samt en øl
eller en vand.  
Tilmelding: Senest
den 28. november.
Pris: Kr. 50,- (Beta-
ling ved tilmelding).

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

FOA-Seniorernes aktiviteter Klub social- og
sundheds- og 
plejehjems-
assistenter 2012 

Sæt X i kalenderen allere-
de nu.

10. september
Temadag, dagsmøde
Karin Dyhr ”glaspigen” 
om Borderline
Se arbejdspladsopslag 
eller 
www.foa.dk/frederikshavn

27.november
Generalforsamling i klub-
ben kl. 19.00  i Salen,
FOA Frederikshavn
Let anretning fra kl.
18.00, 
Se annonce her i Faget
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Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 års jubilæum:
1. juni:
Dagplejer Yelva Jensen, 
Frederikshavn

11. juni:
Social-og sundhedshjælper Jytte
Krogsgaard, 
Område Ingeborgvej

15. juli:
Skibsassistent Poul Bondesen,
Færgeselskabet Læsø

Pædagogmedhjælper
Hanne Fristrup
Troldehøj

1. august:
Dagplejer Birthe Jensen
Frederikshavn

3. august:
Dagplejer
Bente Vestergaard Jensen
Lyngsaa

1. september:
Dagplejer Helle Hansen
Strandby

Teknisk servicemedarbejder
Søren Meyer

13. september:
Social- og sundhedsassistent
Janni Mosberg Sund Jensen

40 år:
1. juli:
Hjemmehjælper Meta Linda Lund
Christiansen, 
Dybvad Ældrecenter

1. august:
Sygehjælper Hanne Jensen, 
Sygehus Vendsyssel OK3.

FOA Frederikshavn ønsker til lykke

I cirkus med FOA
1000 billetter solgt på tre kvarter. Vi kan konstatere, at
det er en succes. Igen i år havde FOA Frederikshavn en
dejlig oplevelse med medlemmerne og deres familie i
Cirkus Dannebrog.

Solen skinnede
fra en skyfri
himmel, da cir-
kusgæsterne
ankom glade og
forventningsful-
de til cirkus-
pladsen, hvor
der var fin ad-
gang til teltet,
og hvor kø var
et ukendt be-
greb den dag.
Amazing Africa
var temaet, der
blev belyst via
farver, lyd, dans
og stunts. Pub-
likum bliver ført
ind i Afrikas
sagn og tradi-
tioner for deref-
ter at opleve,
hvordan Afrika bredes ud til hele verden med et håb og en drøm om at
denne nation får et budskab ud omkring: Tt alle mennesker er skabt lige. 
Cirkus Dannebrog er endvidere engageret i hjælpearbejde i Afrika i et
samarbejde med Røde Kors, hvor de er med til at sikre, at der kan ydes
hjælp til fattige og udsatte mennesker i Afrika, og derfor går 5 kr. af hver
solgt billet til støtte for Røde Kors’ hjælpearbejde.
Cirkus Dannebrog havde igen sat en flot cirkus forestilling sammen med
alle de traditionelle elementer, der forventes at være:
Vi oplevede Cesar Dias – den moderne komiker/klovn, der var meget po-
pulær med sine lyde og mimik, og som krydrede oplevelsen med at få lo-
kale folk med ud i manegen.
Queen Sheba leverede afrikansk dansetradition, og de var sammen med
de andre meget dygtige artister, der optrådte gennem forestillingen me-
get spændende at se på. Dyrene hører til i et cirkus, og de blev flot
fremført af Bernhard Kaselowsky. Hele forestillingen blev fint bundet
sammen af den afrikanske sangskat leveret i form af Nonhianhia Pretty
Shangase’ smukke stemme. Elefantridning i pausen er en topscorer
blandt børnene, der blev givet tid til dette, og ingen børn gik forgæves,
så alle var glade. Tak for endnu en fantastisk forestilling og oplevelse
med Cirkus Dannebrog i hyggeligt samvær.

Rose E. Ludvigsen, afdelingsnæstformand

Der var noget for både øjne og ører, da FOA gik i cirkus.
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Tors. 30. august kl. 20
Swing Jazz

FOA-pris: 70,-
Normalpris: 110,-

Thilo / Moesgaard
Med Søren Lundbye Trio

Fre. 12. oktober kl. 20
Pop/Rock

FOA-pris: 170,-
Normalpris: 210,-

Sing, Sing, Sing

Lør. 1. september kl. 20
Country/Blues

Fre. 7. september kl. 20
Musik & Underholdning

Tors. 18. oktober kl. 20
Instrumental

FOA-pris: 70,-
Normalpris: 110,-

FOA-pris: 200,-
Normalpris: 240,-

FOA-pris: 90,-
Normalpris: 130,-

Tim Lothar
& Peter Nande

Bent Fabricius-Bjerre
m/trio. Feat. Trine Pallesen

Gustav Ljunggren 
Med orkester

Fre. 19. oktober kl. 20
Oneman teater

FOA-pris: 125,-
Normalpris: 165,-

Tango med Charles
Med Mads Kaiser

Tors. 20. september kl. 20
Dansk Pop

FOA-pris: 190,-
Normalpris: 230,-

Sweethearts
Akustisk

19.-21. oktober
Tatovering, musik og shows

FOA-pris: 95,-
Normalpris: 135,-

Nordic Ink Festival
International Tattoo-festival 

Fre. 21. september kl. 20
Soul/Blues

Lørdag 27. oktober kl. 20
Americana Folk

FOA-pris: 130,-
Normalpris: 170,-

FOA-pris: 90,-
Normalpris: 130,-

Thorbjørn Risager
Med band 

One-Eyed Mule

Lør. 22. september kl. 20
Rock/Blues

FOA-pris: 160,-
Normalpris: 200,-

Billy Cross
Med band

Lør. 10. november kl. 21
U2 plagiat

FOA-pris: 170,-
Normalpris: 210,-

DIE HERREN
U2 concept

Lør. 29. september kl. 20
Pop

Lør. 6. oktober kl. 20
Indie Folk

FOA-pris: 170,-
Normalpris: 210,-

FOA-pris: 30,-
Normalpris: 70,-

Alberte, Tamra & 
Anne Dorte “Sammen”

Pil & Liv

Lør. 24. november kl. 20
Musikalsk Comedy

Lør. 8. december kl. 18:30
Pris inkl. Julebuffet og musik

FOA-pris: 130,-
Normalpris: 170,-

FOA-pris: 435,-
Normalpris: 485,-

Tolsgaard
& Pretzmann

Årets Julefrokost
Dodo & The Dodos 

FOA Frederikshavn kan sammen med ARENA NORD og Det Musiske Hus 
præsentere dette fantastiske efterårsprogram 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 …

derikshavn, enten ved personlig henvendelse eller på telefon 

mindelige åbningstid. 

FOA MEDLEMSTILBUD

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

Sing, Sing, Sing

FOA Frederikshavn kan sammen med ARENA NORD og Det Musiske Hus 

medlemmers familie og venner. Vi håber at du og dine FOA kollegaer har 

FOA MEDLEMSTILBUD

Sing, Sing, Sing

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

pr. billet
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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

Borgmesterposten skal tilbage
på socialdemokratiske hænder i
Frederikshavn Kommune
Vi har politikken. Vi stiller med det bedste hold. Vi vil samarbejde og
har lang tradition for at tage stort ansvar politisk.
Jeg vil arbejde for:
• En kommune som er attraktiv, og kan tiltrække kvalificerede medarbej-
dere til såvel private som offentlige virksomheder 

• Den nødvendige udvikling af de tre store byer som dynamoer 
• En fortsat udvikling i kommunens store opland 
• Planlægning frem for brandslukning 
• At kommunen udvikler samarbejdet med erhvervsvirksomhederne 
• uddannelsesinstitutioner og alle andre relevante parter, med henblik på
at skabe nye og attraktive arbejdspladser 

• At Frederikshavn kommune bliver synlig både regionalt såvel som natio-
nalt 

• Fortsat udvikling af kommunen som grøn og miljørigtig kommune 
• Fastholdelse af kommunens position som foregangskommune på handi-
capområdet 

• Afbureaukratisering og regelforenkling af den kommunale sagsbehand-
ling på alle niveauer 

• De ansatte i kommunen får indflydelse på eget arbejde herunder frihed,
ansvar og øgede beføjelser – det giver arbejdsglæde 

• Styrkelse af den igangsatte udvikling på såvel sundheds- som socialom-
rådet, så indsatsen fokuserer på forebyggelse 

• Støtte til ildsjæle, foreningslivet, kulturen 
Jo der er nok at tage fat på – også mere end nævnt her. Vi kan, hvis vi vil
– sammen.
-og som jeg har sagt så tit: Uden visioner og mål er vi endnu mere fatti-
ge. 
Birgit Hansen, borgmesterkandidat, Socialdemokraterne

Tak for valget
Tak for valget som socialdemo-
kraternes borgmesterkandidat i
Frederikshavn kommune.

Om mig:
Jeg er født i 1967 i Sæby. Vi er tre sø-
skende.
Mine forældre var traditionelle arbejde-
re, og min far var byrådsmedlem for
socialdemokraterne gennem 30 år i
Sæby Kommune.
Jeg blev medlem af DSU i Frederiks-
havn som 13 årig. Jeg er opvokset med
den indstilling, at hvis man er utilfreds
med forhold, må man søge indflydelse.
Jeg har været aktiv socialdemokrat i
mange år.
Jeg har gået 9 år i folkeskolen i Vol-
strup.
Herefter student fra Dronninglund gym-
nasium. Efter gymnasietiden flyttede
jeg til Århus, hvor jeg arbejdede på en
plastikposefabrik inden jeg søgte ind på
sygeplejeskolen på Århus Kommuneho-
spital. 
Efter ti år i Århus valgte vi at flytte
hjem til Nordjylland.
Jeg arbejder i en lægeklinik I Frederiks-
havn som konsultationssygeplejerske.
Inden da har jeg arbejdet på børneafde-
lingen, hos en børnelæge, i hjemme-
plejen og i et andet lægehus.
Jeg har ti års erfaring som byrådsmed-
lem. Jeg er medlem af Økonomiudval-
get og Socialudvalget.
Jeg er tillige medlem af Erhvervsfonden
Kattegat Siloen Frederikshavn. Jeg er
næstformand i affaldsselskabet AVØ og
medlem af bestyrelsen for Modtagesta-
tionen – det fælleskommunale selskab
for farligt affald. Jeg er formand for
Fontænehuset i Frederikshavn – et psy-
kiatrisk rehabiliterings hus. Jeg er med-
lem af Erhvervsrådet og de to fora på
handel/turisme og erhverv i kommu-
nen. Jeg er medlem af KKR, som er det
kommunale kontaktråd for kommuner i
vores region. Jeg sidder i bestyrelsen
for Frederikshavn Produktionsskole.
Jeg er medlem af Østervrå Hallens be-
styrelse og medlem af Sæby Købstads-
forening.
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Jeg er medlem af Dansk Folkehjælp. 
Privat er jeg gift med Rene´, der er
falckredder i Frederikshavn. Jeg er mor
til Amanda 18 år, som går på Frede-
rikshavn Gymnasium og til Mikkel 16
år, som går på efterskole.
Vi bor på et nedlagt landbrug med he-
ste og katte. Jeg har vagter i den lokale
hals cafeteria.
Jeg kan træffes på tlf. 29 16 30 39.
Email bihn@frederikshavn.dk 
Min hjemmeside: www.birgithansen.dk

Af 
Birgit Hansen, 
borgmesterkandidat 
Socialdemokraterne
Frederikshavn Kommune

Arbejdet med at lave det kommu-
nale budget for 2013 er i gang. Vi
får 24 mio. i udligning, men der er
andre parametre, der trækker i
den anden retning f.eks. faldende
indbyggertal, sociale kriterier og
lignende. Altså står vi med den
udfordring, at vi skal finde 50
mio. i besparelser eller korrektio-
ner – om man vil.
Frederikshavn Kommune har an-
søgt om en skattestigning på 0,6
%, ligesom vi har ansøgt om 15
mio. via særlige fattige Kommu-
ner. Vi ved for nuværende ikke,
om vi får de penge.  Og vi ved ik-
ke, om vi må beholde de ca. 50
mio. en skattestigning vil indbrin-
ge, eller om vi rammes af sanktio-
ner. Det ved vi først ultimo sept. I
værste fald skal vi finde yderligere
65 mio. i besparelser.
Økonomiudvalget anbefaler, at
fagudvalgene finder reduktioner
for 50 mio., svarende til 2 %. Den
proces er den bedste aktuelt. By-
rådsmedlemmerne i udvalgene er
godt inde i fagudvalgenes udfor-
dringer, og ved at fagudvalgene
peger på emner, kan de komme til
høring i MED udvalg, høringsorga-
ner, som handicapråd, ældreråd
osv. Det er en demokratisk proces,
som tillidsmændene anbefaler. 
Traditionen tro, kommer vi social-
demokraterne med vores budget-
forslag.
Vi har haft emnet på møde i by-
rådsgruppen, der har været et
medlemsmøde, LO har inviteret til
budgetmøde, og input fra de mø-
der danner baggrund for vores for-
slag.

Vi er meget optaget af de tilbage-
meldinger, vi har fået fra hoved
MED udvalget, at man ønsker
kompetenceudvikling, jobrotation
og lokalløn. De ansatte pålægges
besparelser og flere og flere opga-
ver, men kompetence udvikling
prioriteres ikke. Det vil vi.
I Frederikshavn Kommune skønnes
200 mennesker at falde ud af
dagpengesystemet ved årsskiftet.
Det bliver et emne i forhandlinger-
ne, og i tæt dialog med LO, vi vil
være med til at pege på løsninger.
Omvendt må det også være et te-
ma i finanslovsforhandlingerne.
Regeringen kan ikke ignorere pro-
blemet.
En positiv ting er, at Frederikshavn
Kommune modtager godt 4 mio.
fra staten til bedre normering i
daginstitutionerne. Det glæder en
socialdemokrat.
På anlægssiden er der ikke mange
penge at gøre med. Måske kun
20 mio., men vi har sagt, at vi
prioriterer en idrætshal ved den
nye skole i Frederikshavn. Vi kan
ikke være med til, at vi bygger en
skole uden hal, og i givet fald
skubber andre brugere af f.eks.
Arenaen i baggrunden, fordi sko-
len er uden hal til eleverne.
Udfordringerne er store. Vi ople-
ver, at det lokale flertal i byrådet
har travlt med at tale tingene op.
Stikker hovedet i busken. Vi holder
dem op på realiteterne og vil have
realisme ind i forhandlingerne.
Vi er ikke i tvivl om socialdemo-
kratiske kerneområder – det er vo-
res ledetråd.
Vi har tradition for at tage ansvar,
men at vi er en fattig kommune,
kommer vi ikke udenom.
Byrådsgruppen er altid modtagelig
for gode forslag og kritik.
Vær velkommen til at kontakte os.
Vi lytter gerne. 

Budget 2013

Birgit Hansen er Socialdemokraternes
borgmesterkandidat i Frederikshavn.

Medlemsmøde om fastlæggelse
af valgprogram til KV2013
22. okt. 2012 kl. 19.00 hos
Dansk Metal, Håndværkervej 2,
9900 Frederikshavn

Kære medlemmer af Frederikshavn
partiforening.
I inviteres hermed til drøftelse om-
kring fastlæggelse af valgprogram
for KV2013.
I den forbindelse afholder Socialde-
mokraternes Kreds/Fællesledelse
møde omkring fastlæggelse af
valgprogram, for alle medlemmer
af Socialdemokratiet i Frederiks-
havn kommune.
Vel mødt til alle medlemmer.

Med venlig hilsen
Socialdemokraterne 
i Frederikshavn
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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) 

Læs og regn med LO
LO Vendsyssel tilbyder
gratis kurser i Dansk med
IT og Matematik med IT.

Vi skal efterhånden kunne mange
ting som borgere i Danmark. Kra-
vene til vores evner inden for
computer, dansk og matematik
stiger konstant. Sidste skud på
stammen er de mange nye former
for indberetning til det offentlige
på computer. 

Dagpengekort på nettet
Også inden for vores eget område
er der kommet nye krav: Vi skal
indberette dagpengekort på com-
puter og så videre. 

Kurser i dansk og matematik
Nu vil vi tilbyde kurser inden for
dansk og matematik. For begge

fags vedkommende gælder det, at
man også lærer en masse om
computer. Også helt fra bunden,
hvis det er det, man har brug for.
Det skyldes at meget af undervis-
ningen foregår på computeren. –
Så kan man i ro og mag blive bed-
re til at læse og regne, samtidig
med at man bliver bedre på com-
puteren. 
Undervisningen tager udgangs-
punkt i de praktiske problemer,
man støder på i sin hverdag. Og
så er man sammen med andre
mennesker fra sin fagforening og
kan hygge sig med dem.

Kontakt din 
lokale fagforening
Hør mere om tilbuddet næste
gang du kommer forbi din lokale
fagforening. 
Husk at kurserne er gratis, og at

du kan afslutte med en eksamen,
så du får papir på dine nye kund-
skaber. 
Kurserne foregår i fagforeningen i
samarbejde med AOF.

Forstå din computer og gør hverdagen
lettere for dig selv. Du har mange mulig-
heder med en pc.
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Gad vide, hvor mange der egentlig 
ønsker ringere løn- og ansættelsesforhold?
Folk var imod, at politiker-
ne ville have 12 minutters
ekstra arbejde hver dag,
men nu støtter mange, at
der arbejdes op til 45 ti-
mer om ugen vel at mær-
ke uden overtidsbetaling.

De samme mange støtter også, at
arbejdsgivere skal have lov og ret
til at sætte medarbejdernes løn
ned, forringe medarbejdernes pen-
sionsordninger, beordre overarbej-
de uden varsel og beordre medar-
bejderne på arbejde på fridage.

Man støtter den enkelte arbejdsgi-
vers ret og ”frihed” til egenrådigt
at diktere disse og mange andre
forringelser.    
Den etablerede LO fagbevægelse
og arbejdsgiverorganisationerne
har forhandlet lønniveau, løn un-
der sygdom, overtidsbetaling, 37
timers arbejdsuge, betaling for ar-
bejde på søgne-hellidage, søgne-
helligdagsbetaling, frokostpauser,
ret til betalt efteruddannelse, pen-
sion og hvad overenskomsterne el-
lers indeholder af aftalestof.
LO fagbevægelsen vil ikke stiltien-
de bare kigge på, at nogen på ar-
bejdsmarkedet (eller politikerne for
den sags skyld) bare skærer med-
lemmernes rettigheder væk.  –
Den, der har sat sig ind i tingene,
véd, at det er rettigheder og nor-
mer, som arbejdsmarkedets parter
har forhandlet sig frem til (og ved-
taget ved afstemning).
Man véd også, at lønmodtagerne
gennem tiderne selv har betalt for
deres rettigheder via det arbejde,
de har udført for deres arbejdsgi-
vere. 
Borgerlige politikere taler om at
ophæve monopolet, som de me-

ner, fagbevægelsen og arbejdsgi-
verne sidder på. De vil i stedet for
give monopol til at skalte og valte
efter forgodtbefindende til den en-
kelte arbejdsgiver.
I fagbevægelsen kæmper vi som
sådan ikke for at bevare monopo-
ler. Men er det et monopol at be-
vare forhold, som sikrer, at vi i
Danmark kan gå på arbejde i den
vished, at der er orden i tingene
på ens arbejdsplads, at lønnen,
arbejdstiderne og øvrige ansættel-
sesforhold er OK?
Så kæmper vi gerne for, at vi i
Danmark har det ”monopol”, at vi
har et ordentligt, anstændigt og
redeligt arbejdsmarked og sam-

fund, hvor der er mest mulig triv-
sel og velfærd for lønmodtagerne
– både når de er på arbejde, og
når de har fri.
End ikke historikerne er i tvivl om,
at det er samspillet mellem LO
fagbevægelsen og arbejdsgiverne
organisationerne – indimellem un-
derstøttet af de lovgivende politi-
kere – som har skabt det unikke
danske samfund, hvor der modsat
i så mange andre lande er en for-
nuftig orden på arbejdsmarkedet.

Det er dét, der forstås med ”Den
Danske Model” – OG…. det er
dét, LO fagbevægelsen værner
om.

Vi kæmper gerne i fagbevægelsen for et ordentligt og redeligt arbejdsmarked, hvor
der er mulig mulig trivsel og velfærd for lønmodtagerne.
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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


