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Akutjob er ren Danmark-Spanien
Op i mod 23.000 ledige er ifølge Finansmini-
steriet og Beskæftigelsesministeriet på vej til at
miste dagpengene i løbet af de næste seks må-
neder, skriver AK-Samvirke.

Det står i skærende kontrast til, at man ved
dagpengereformens vedtagelse regnede med,
at 2-4.000 ledige årligt ville miste dagpenge-
ne. I forbindelse med akutpakken opjusterede
Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet i
august skønnet for hele 2013 til 9-16.000 le-
dige.

Denne nyhed overgik dermed selv de mest pes-
simistiske prognoser for hvor mange, der falder
ud over dagpengekanten i 2013. Der er tre år-
sager til, at der er så mange, som vil miste
dagpengene.

For det første fordobles antallet af ledige i fare-
zonen ikke, når man halverer dagpengeperioden
– det mangedobles.

For det andet har man strammet dobbelt ved
samtidig at halvere dagpengeperioden og for-
doble genoptjeningskravet.

For det tredje har forudsigelserne om, at ledige,
der er ved at miste dagpengene, finder arbejde
som følge af en såkaldt motivationseffekt, ikke
holdt stik.

Vi kan tilføje, at Akutpakken ikke virker. Det gør
den ikke, fordi det ikke er de udfaldstruede, der
får akutjobbene. Det er alle mulige andre ledi-
ge.
Aktujobbene afhænger iøvrigt af, hvordan ar-
bejdsgiverne vælger at rekruttere medarbejdere.
Vi arbejdsgiverne ikke være med, falder tanken
om akutjobbene endnu mere til jorden.

Nu skulle man så tro, at når andre ledige får
jobbene, så var der en chance for akutjobberne,
men det er ikke tilfældet. Det er ofte ufaglærte
uden mange kompetencer, og det er netop
kompetencer, der er brug for.
Et plaster på såret er, at man ikke helt mister
sit forsørgelsesgrundlag, for man har nu ret til
uddannelse og modtager så en kompensation i
form af et kontanthjælpslignende beløb.
Det er imidlertid en ordning, der kun gælder
indtil 1. juli 2013.
Der er vist ikke mange, der tror, at situationen
bedrer sig inden da. Det er lidt ligesom da de
danske håndboldsspillere var bagud med otte
mål ved pausen under VM mod Spanien.
Her er det ikke otte mål det drejer sig om, men
at få 175.000 danskere i beskæftigelse.
Vi forlanger, at optjeningsretten til dagpenge 
ændres fra et helt år til et halvt år som tidlige-
re. Det må være ret og rimeligt, og vi kan slet
ikke forstå, at regeringen laver alle disse kvarte
eller halve løsninger.



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

2013:
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.

Vigtigt nyt fra
A-kassen 
til ledige 
medlemmer 
Alle sygemeldinger og rask-
meldinger skal anmeldes på
JOBNET. 

Automatisk afmelding ved
sygemelding indføres.

Tilsvarende sker der en 
automatisk tilmelding ved
efterfølgende raskmelding
på JOBNET 

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.

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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HUSK FOA kampagnen 
»Bliv medlem og få en gave 

– Skaf et medlem og få en gave« 

Læs mere på
www.foa.dk/frederikshavn
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FOAs 
aktivitetskalender 
2013

23.marts
Generalforsamling
Møllehuset, Skovallen 45, 
9900 Frederikshavn
Se næste side

16. april
Kl. 19.00-21.00 - 
”Når presset stiger”
v/ Trivselspilot Helle Bentzen
Sæby Kulturhus, 
Rådhuspladsen 2, 
9300 Sæby
Se side 7
og hjemmesiden i marts.

30. juni - Cirkus Dannebrog,
Frederikshavn
Se Faget nr. 2, udkommer i april

1. juli - Cirkus Dannebrog,
Skagen
Se Faget nr. 2, udkommer i april

15. juni - Fårup Sommerland
Se Faget nr. 2, udkommer i april

13. nov. Kl. 19.00-21.00
”Have a nice day” 
v/ Helle Bentzen
Salen FOA Frederikshavn,
Constantiavej 35, 9900 Fre-
derikshavn
Se Faget nr. 4, udkommer i oktober

1. dec. - Juletræ
Se Faget nr. 5, udkommer i november

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Det skete i klubben
Referat fra klubben for autorise-
rede social- og sundhedsassisten-
ter og plejehjemsassistenter.

Inden generalforsamlingen var
ældrechef Jytte Thøgersen indbudt
til at komme med et oplæg om si-
ne visioner for ældreområdet.
Et godt oplæg, som gav anledning
til en rigtig god og livlig dialog
med de fremmødte. Jytte vil me-
get gerne deltage i et temamøde,
hvor vi skal snakke kompetence-
profiler for social- og sundhedsas-
sistenter og plejehjemsassistenter.
Klubformand Joan Pedersen beret-
tede om det forgangne år, hvor
der har været arrangementer med
Noller, Hospice, og som noget nyt
et 1-dags møde med Glaspigen. 
Joan orienterede om arbejdsgrup-
pen for kursusaktivitet, og hvad de
var kommet frem til, og der var
materiale på bordene, så frem-
mødte kunne få et indblik i 
arbejdsgruppens aktiviteter. 
Generalforsamlingen ønskede, at
arbejdsgruppen skulle arbejde vi-
dere på at arrangere kurser, hvor
der gives kursusbevis. Man ønske-
de medicinkurser, kurser i geronto-
psykologi. Der blev orienteret om
at Coloplast har tilbud om kursus
af 3 moduler med kursusbevis.
Der kom også forslag om at lave
kurser i weekenden.
Joan orienterede om, at social- og
sundhedsassistenter/plejehjemsas-
sistenter og sygeplejersker -  skal
på efteruddannelse sammen, det
forventer vi os rigtig meget af. 
Joan orienterede om et møde, hun
havde deltaget i, hvor også Anne
Winther fra KL deltog. Hun havde
et oplæg om fremtiden i ældre-
plejen og de udfordringer, som vi
står overfor, hvor mange af de
borgere, som vi kommer til i frem-

tiden stadig er patienter, når vi får
dem ud i hjemmeplejen. Fordelin-
gen, som den er i dag mellem so-
su faggrupperne, er nu 75 % soci-
al- og sundhedshjælper og 25 %
social- og sundhedsassistenter til
at udfører opgaver. I fremtiden vil
billedet vende, så der er brug for
75 % social- og sundhedsassisten-
ter og 25 % social- og sundheds-
hjælpere. Den nye social- og
sundhedsassistentuddannelse blev
nævnt og Joan orienterede om, at
kompleks sygepleje bliver den nye
del i uddannelsen, sammen med
rehabilitering.

Regnskabet
Regnskab ved kassereren: Jette
Madsen fremlagde regnskabet, og
dette var udleveret på generalfor-
samlingen. Jette gennemgik regn-
skabet og oplyste, at der ca. var
400 medlemmer af klubben.
Budget: Da klubben stadig er i be-
gyndelsesfasen, er det svært at
fastsætte et budget, men Jette
Madsen orienterede om, at der er
219.086.76 kr. til brug til kursus-
virksomhed og arrangementer
m.m.

Valg til bestyrelsen:
Formand Joan Pedersen blev gen-
valgt. Bestyrelsesmedlem Lone
Nielsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Doris Mand-
rup var på valg og ønskede ikke
genvalg: Der var 2 kandidater til
denne plads Jannie Sund Jensen
Bofællesskaberne Skagen og Stine
Christensen Sygehus Vendsyssel.
Der blev besluttet på generalfor-
samlingen at begge kandidater
vælges, og dermed at bestyrelsen
blevet udvidet med 1 ordinær per-
son. Suppleant Annegrethe Søren-
sen blev genvalgt. 
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FOA – Fag og Arbejde Frederikshavn afholder ordinær 
generalforsamling lørdag den 23. marts 2013 kl. 10.00 i
Restaurant Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn

Dørene åbnes for indskrivning fra kl. 9.00. I tidsrummet fra 
kl. 9.00-10.00 byder afdelingen på Brunch med kaffe og the.
Af hensyn til bestilling af mad, skal du tilmelde dig senest den 18. marts
kl. 15.00.
Tilmelding til generalforsamlingen efter denne dato er uden brunch. Tilmel-
ding til frederikshavn@foa.dk eller 
pr. tlf. 46 97 11 70, husk at oplyse fødselsdato, navn og efternavn.

Dagsorden:
Den foreløbige dagsorden ifølge lovenes §5 stk. 3 er optrykt her. Den endelige
dagsorden samt regnskabet kan rekvireres i afdelingen samt læses på den lokale
hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn tidligst 6 dage før generalforsamlingen.

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

A. Indstilling fra lønudvalget

10. Valg
A. Valg af afdelingsnæstformand (3 år) - Rose Ludvigsen – modtager genvalg 
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – Birgitte Martensen - modtager genvalg
C. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – Helle Bagh Jensen – modtager genvalg
D. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Heidi H. Hansen – modtager genvalg
E. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Per K. Nielsen – modtager genvalg
F. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Jette Abildgaard – modtager genvalg
G. Valg af 1 bilagskontrollant (2 år) – Anita Sørensen – modtager genvalg
H. Valg af 1 billagskontrollantsuppleant (1 år) – Carolina B. Kristiansen – 

modtager ikke genvalg
I. Valg af 1 fanebærer (1 år) – Egon Olesen - modtager genvalg
J. Valg af 1 fanebærersuppleant (1 år) – Helle Jensen – modtager genvalg
K. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Olaf Sletten Jørgensen – 

modtager genvalg
L. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Karin B. Henriksen- modtager genvalg
M. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Lone Christensen – modtager genvalg

Generalforsamling i FOA Frederikshavn

Har du forslag –
husk tidsfristen!
Har du forslag, du øn-
sker behandlet på gene-
ralforsamlingen, herun-
der også kandidatfor-
slag, skal du være op-
mærksom på, at de jf.
afdelingslovenes §6 stk.
2, skal være afdelingen i
hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen
afholdes. Det vil sige 
senest den 9. marts
2013 kl. 10.00. 

Transport:
Har du brug for fælles
transport fra Skagen el-
ler Sæby, er det vigtigt,
at du oplyser det, når du
tilmelder dig til general-
forsamlingen. 
Vi informerer dig efter-
følgende om opsam-
lingssted og tid.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Vi ses til FOA Frederikshavns
generalforsamling i Møllehu-
set.
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Jubilarer i
FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 år
23. juni 2012: Sygehjælper 
Marianne Jensen, Søparken
1. november 2012
Sygehjælper Anita Agnes Simon-
sen, Ingeborggruppen
1. november 2012
Sygehjælper Gitte Jørgensen,
Bangsbogruppen Sydbyen
1. november 2012:
Pædagogmedhjælper Lissie 
Nørgaard Pedersen, 
Munkebakkeskolens SFO
10. november 2012:
Social-og sundhedsassistent 
Mariette Nielsen, Strandgården,
Strandby
1. december 2012
Social-og sundhedsassistent
Joan Pedersen, Ældreområdet,
Frederikshavn kommune.

Nye fleksjob-
regler på vej
Vær opmærksom på, at der fra
1. januar 2013 er trådt nye reg-
ler i kraft omkring fleksjob.

Vi kender endnu ikke alle konse-
kvenserne omkring de nye regler.
Den nye lovgivning betyder ikke
ændringer for ansatte, der har på-
begyndt et fleksjob før den 1. ja-
nuar 2013. Men for dem, der
skifter til et nyt fleksjob eller for
første gang skal i gang med fleks-
job, kan der være tale om mar-
kante forskelle. Derfor råder vi til,
at du tager en samtale med os i
afdelingen, hvis du skal i fleksjob
eller tænker på at skifte fra et
fleksjob til et andet fleksjob.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA – Fag og Arbejde Frederikshavn 

Kontingent 2013
Herunder ser du de mest almindelige kontingentsatser, gældende
pr.1. januar 2013. Har du spørgsmål til kontingent, eller er du på
deltid, elev eller andet, kan du kontakte afdelingen på telefon 
46 97 11 70 eller via mail til frederikshavn@foa.dk

Medlemskab af FOA uden efterløn Før skat:
Fagforening og A-kasse, fuld tid 787,-

Medlemskab af FOA med efterløn Før skat:
Fagforening og A-kasse, fuld tid 1254,-

Medlemskab af FOA (uden a-kassen og efterløn) Før skat:
Fagforening, fuld tid 338,-

FOA Frederikshavn inviterer 
til foredrag 
med Trivselspilot Helle Bentzen 
Tirsdag den 16. april 2013 kl. 19.00-21.00
Sted: Sæby Kulturhus – Rådhuspladsen 2,
9300 Sæby – lokale 2 og 3
Pris: Gratis for medlemmer – Ledsager,
der ikke er medlem kr. 50,- 
Der serveres kaffe/the og småkage
Tilmelding til frederikshavn@foa.dk 
eller tlf. 46 97 11 70 senest 11. april 

Det kommer du til at høre om:
• Motivation til at ændre din indstilling og din hverdag samt lysten til at

tage ansvar og handle 

• De vigtigste redskaber til at tage kontrollen tilbage 

• Baggrundsviden om hvordan pres påvirker dig og din krop, samt indsigt
i hvordan det opstår i netop din hverdag 

• Indsigt i den positive psykologi og hvordan du kan bruge de nyeste 

• forskningsresultater på området til at skabe trivsel i dit liv 

HUSK FOA kampagnen ”Bliv medlem og få en gave – Skaf et 
medlem og få en gave” Læs mere på www.foa.dk/frederikshavn
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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. 

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: 

Nyvalgt tillidsrepræsentant: 
Per Overballe, 
Ejendomscenter Midt/Nord
Alice Petersen, Kærkommen, 
Frederikshavn

Nyvalgt FTR: 
Olaf Sletten Jørgensen, Ejendoms-
center Midt/Nord

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant: 
Michael Jacobsen, Ejendomscenter
Nord samt Midt/Nord

Ophørt som tillidsrepræsentant:

Ophørt som tillidsrepræsentant:
Olaf Sletten Jørgensen, Ejendoms-
center Midt/Nord

FOA takker for samarbejdet

FOA-seniorerne
1. halvår 2013
Onsdag den 17. april kl. 13.00
(bemærk tidspunkt)
Pulserende magnetfelt-terapi!
Konsulent Lone Kjeldsen Hessel-
lund fra BIO Teknik ApS kommer
og informere os om pulserende
magnetfelt-terapi samt virkningen. 
Arrangementet er gratis. Lone er
vært ved kaffe/the. 

Tilmelding: Senest den 10. april.

Onsdag den 15. maj kl. 14.00
Foredrag ved Erik Christensen, der
kommer og fortæller om det gam-
le Frederikshavn (Bangsbo). 
Pris kr. 20,- inkl. kaffe/the.

Tilmelding: Senest den 7. maj.

Ingrid Hansen, 
mobil: 2466 6671 og 
Jytte Jensen, 
mobil: 2286 3161

FOA 
Seniorerne
General-
forsamling
Onsdag den 13. marts
2013 kl. 13.00 i 
Salen hos FOA Frederiks-
havn, Constantiavej 35

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse 
af dagsorden.

3. Valg af referent.

4. Valg af stemmetæller.

5. Godkendelse 
af forretningsorden.

6. Formandens beretning.

Indkomne forslag til 

bestyrelsen senest 

den 20. feb.

8. Valg af 

bestyrelses-
medlemmer:  

Jytte Jensen, 
ønsker genvalg

Bodil Hansen, 
ønsker genvalg

9. Valg af 
bestyrelsessuppleanter

Norma Christensen

Annelise Filtenborg

10. Eventuelt

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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Udviklingsagenterne 
på Sæby Ældrecenter 
sørger for livskvalitet
På Sæby Ældrecenter kan bebo-
erne glæde sig over en gruppe
blandt plejepersonalet, som får
ideer lidt ud over det sædvanli-
ge. Det er udviklingsagenterne
Elly Nielsen, social- og sund-
hedsassistent. Anne Marie Skou-
gaard, sygehjælper. Oddrun
Thomsen, sundhedshjælper og
Dorte Sørensen sygehjælper.

-For ca. 4 år siden var der en kur-
susrække på Sæby Ældrecenter
omkring ernæring, arbejdsmiljø og
psykologen Tom Kitwoods ideer og
principper med borgeren i cen-
trum, fortæller Elly Nielsen.
- Udviklingsagenterne udskrev en
konkurrence, fordi vi syntes, at
ældrecentret var for institutions-
præget. 
Vi fandt på nye navne i stedet for
afdeling A, B, C og D. De fik i ste-
det navne som Havly,  Solsikken,
Bølgen og Dråben, og beboerne
var med i konkurrencen, så de
kunne få ejerskab af de nye nav-
ne. 
-Vores beboere er i en alder fra 55
til 102 år. Det giver udfordringer.
Vi har almindelige ældre borgere,
men også handicappede og be-
boere med hjerte- og kredsløbsfor-
styrrelser og hjerneskader.
Der er 76 lejligheder under tag og
36 fritliggende ældrevenlige boli-
ger, der hører under centret.
Vi er ledelse, 25 social- og sund-
hedsassistenter, to sygeplejersker,
få sygehjælpere og social- og
sundhedshjælpere samt ufaglærte
afløsere, men det er ikke ret man-
ge.
Vi arbejder med at opbygge på en
model, der hedder 3,2,2 i Vest-

gruppen; Bølgen og Dråben.
Her skal vi dække hinanden ind og
så er der ikke behov for afløsere.
Den model er vi ikke færdige med
at opbygge. Men det er en mulig-
hed for at undgå nedskæringer i
personalet, forklarer Elly Nielsen.

Det gør udviklingsagenterne
-Vi lægger utrolig stor vægt på at
have et godt forhold til de pårø-
rende, påpeger Elly Nielsen. Pårø-
rende er naturligvis altid velkom-
ne, og de bliver også inviteret med
til fester og sammenkomster. Vi
har blandt andet holdt grisefest, vi
har amerikansk lotteri. Eftermid-
dagshygge før jul og julepynt ef-
terfulgt af pølser med kartoffelsa-
lat.
Udviklingsagenterne har også
skaffet to katte. Beboerne er glade
for dem. Kattene giver så meget
liv og glæde for beboerne. Det er i
Bølgen og Dråben. Men det koster
jo, for de skal have loppekur og
ormekur, og de skal også kastre-
res. Vi får foder fra private spon-
sorer. Også pårørende giver. Det
er vi taknemmelige for.
Kattene giver en god livskvalitet,
så udgifterne skal ikke gøres op i
penge alene, mener Elly.

Sangen er et hit
Vi synger meget med beboerne.
Det er utroligt, at mange, der har
mistet korttidshukommelsen, fak-
tisk er i stand til at huske de gam-
le sange. Det giver mange en stor
glæde. Vi har også haft en musik-
terapeut ude at undervise os. Bå-
de med at vælge den rigtige mu-
sik, sange og hvilke takter og tem-
po, de skal synges i. Vi har invite-

ret sangkor og børnekor til at syn-
ge med os. Vi slår katten af tøn-
den, og vi laver udflugter. 
Vi kan mærke at alt er accelereret;
både de pårørendes interesse,
men også hos kollegerne.
Og vi fortsætter. Nu udvider vi
med påskehygge. Det har flere
formål, hygge, selvfølgelig, men
også en anden og bedre dialog
med vores pårørende.

Uddannelse og tid til udvikling
Elly Nielsen understreger, at ud-
viklingsagenterne har fået uddan-
nelse.
-Udviklingsagenterne mødes hver
fjerde uge for at udvikle nye ideer
og samtidig holde projektet i ører-
ne. Vi søger også hele tiden nye
sponsorer og prøver at gøre så
meget som muligt for vores be-
boere.
Vi er fire udviklingsagenter, og det
er nok det behov, der er, og det
kører fint med os fire.
Sæby Ældrecenter er et rimeligt
sted for uddannelse og efterud-
dannelse, siger Elly. Men man
skal også selv gøre en indsats.

Udviklingsagenterne på Sæby Ældre-
center, Elly Nielsen, social- og sund-
hedsassistent. Anne Marie Skougaard,
sygehjælper. Oddrun Thomsen, sund-
hedshjælper, Dorte Sørensen sygehjæl-
per. (Udviklingsagenternes eget foto).
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Randi fik hjælp som ordblind
FOA Frederikshavn har det som
et stort ønske at få medlemmer
på uddannelse. Mange er villige
til at uddanne sig, men nogle
frygter også skolebænken igen.
Som f.eks. Randi Eggers-Larsen,
nu social- og sundhedshjælper på
Læsø. Randi var ordblind, men
hun tog alligevel springet.
Randi ville gerne uddanne sig,
men det er jo ikke let med to små
børn på tre og fire år. Da der in-
gen uddannelsesmuligheder er på
Læsø, måtte Randi se i øjnene, at
undervisningen til social- og sund-
hedshjælper ville komme til at fo-
regå i Hjørring og med ophold på
skolehjem.
I første omgang otte uger og se-
nere 13 uger.
-Min mand var frisk, siger Randi:
-Hellere uddannelse end arbejds-
løs var ægtemandens kommentar,
og så passer jeg børnene, mens
du er væk.

Randi blev optaget på skolen,
men så var der lige det med ord-
blindheden?

»At være ordblind er et handicap,
som både kan påvirke ens selvtil-
lid og ens psyke, især hvis man ik-
ke har fået den rette hjælp helt til-
bage fra folkeskolen. For mig som
ordblind har det betydet, at jeg ik-
ke tror på, at det jeg laver, er godt
nok, og tvivler på at læreren tror
på, at det er mig selv der har lavet
det, og er meget nervøs for hvad
jeg får af tilbagemelding, så min
selvtillid er ikke så stor, når det
handler om skrivning og det at af-
levere en opgave til en lærer«.

Sådan skriver Randi i en danskstil,
som hun skulle aflevere på skolen.
Og Randi fortsætter:

»Mens jeg er i praktik så kan jeg
komme til undervisning for ord-

blinde og lære en ny måde at sta-
ve på. Træning i læsning er også
noget læsevejlederen står for her
på SOSU Nord, det har også den
betydning, at man får styrket sin
selvtillid og giver en tryghed.
Man kan til en hver tid gå ind til
læsevejlederen og få hjælp til at
komme i gang med en opgave, el-
ler hun kan læse ens opgave igen-
nem, hvis man har brug for det.
Hun er der også for at styrke ens
tro på, at man godt kan og til at
tro på, at det man laver er rigtig
nok. Jeg synes, at hun gør et stort
arbejde, og tager sig tid til at sæt-
te sig ind i, hvordan man har det
med skolearbejdet, så hun har en
bedre forståelse for at hjælpe en.
Men det kræver også, at man selv
gør en stor indsats for sin uddan-
nelse, og for at gennemføre den,
og det kræver, at man tager det til
sig, det man får at vide af læse-
vejlederen«.

Randi takker også kollegaen Pia
Stoklund og andre kolleger for op-
bakning til at komme igang med
uddannelsen og også ledelsen og
Jobcentret, der informerede om IT-

rygsæk, der indeholder værktøjer
til hjælp for ordblinde.

Læsevejleder Lillian 
Nielsen, SOSU Nord
-Ufaglærte skal ikke være bange
for uddannelse, siger Lillian Niel-
sen. De får al den hjælp, de har
brug for. F.eks. tilbud om test,
hvor vi tjekkker problemer med
læsning, skrivning og stavning.
Derefter får de tilbud om hjælp.
F.eks. IT-rygsæk. Her ligger pro-
grammer, der er udviklet specielt
til ordblinde.
Man kan også få ting læst op, og
der er også håndholdte hjælpe-
midler; smartphones og Ipads. Så
der er muligheder nok.
Mens man er i praktik, tilbyder vi
FVU-undervisning, Forberedende
Voksenundervisning, som man får
fri til. Her kan man så skrive opga-
ver.
Iøvrigt står min dør altid åben.
Nogle kan ikke komme i gang
med at skrive, så hjælper jeg til
med at strukturere og igangsætte.
Vi oplever på SOSU Nord, at nog-
le har det svært med at skrive. 
Vi har tre hold om året med 10 på
hvert hold, som har problemer.
Langt de fleste kommer ud med
et middelresultat, men nogle sco-
rer også et 12-tal.
Og jeg kan tydeligt mærke en for-
andring fra eleverne starter, til de
slutter. De får mere selvtillid og
selvværd. Nogle fortæller, at når
de kommer tilbage i klassen med
de andre elever, så tør de pludse-
lig godt sige noget. Så bare klem
på, siger Lillian Nielsen.

Randi Eggers-Larsen fortryder ikke, at
hun tog uddannelse, og familien støtte-
de op.
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Vis dit FOA-kort og få rabat
Blomster Værkstedet Læsø 10 %
Bobbyline Læsø www.bobbyline.dk 10 %
Malernes Lagersalg Læsø 10 %
AutoMester – Byrum Auto ApS Læsø 8 % 

ved kontant betaling
PH Clinic Læsø 10 %
Havnebakken Læsø 10 % 

på overnatning
Ovick Farvebøtten Frederikshavn 20 % 

omfatter ikke tilbudsvarer
Highway 69 Sæby 10 % 
(når du spiser i restauranten man., tirs. ons. og torsdag)
Blomsterværkstedet Skagen 10 % 
(gælder ikke vin, chokolade samt Interflora)
Haabers Læsø 10 % 

på brugskunst og tøj
Fysioterapeut og kiropraktor  
Betaling af op til 5 behandlinger om året - dog max kr. 1575,-
Dansk Bilglas Fr. Havn 10 %
KJ DOG FOOD 20 % 

fratrækkes normalprisen på alt foder i butikken.
VINOBLE Fr. havn 10 % 

på alt i butikken, også på tilbud
Inspiration Fr. Havn 6 %
Advokat Ole Kildeby - Gratis advokatrådgivning
AutoMester Skagen, Fr. havn, Sæby 8 %
Synoptik 10 %
Gitte Butik - Aloe Vera Forever 20 % 

ved forevisning af LO-Plus medlemskort

LOKALE FOA-RABATTER 
OG FORDELE

Se mere på FOA Frederikshavns hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn



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
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Til Metal-julen hører der et stort jule-
træ og dans rundt om træet. Der blev
gået til den i Frederikshavn med jule-
manden i spidsen.

Også i Hjørring var julemanden på spil.

Metal Vendsyssels
juletræsfester 2012
Traditionen tro blev der holdt ju-
letræsfest den 28. december
2012 i FFK-Hallen, Frederiks-
havn og den 30. december 2012
på Vendelbohus, Hjørring.

Medlemmer fra HK Nordjylland
deltog også i juletræsfesten i 
Frederikshavn.
Omkring 800 børn og voksne var
mødt op til de årlige juletræsfe-
ster.
Der blev sunget, leget og danset
til de glade toner fra juleorkestre-
ne. Efter dansen var der juleposer
samt pølser/sodavand til børnene.



METAL VENDSYSSEL

Tillidsvalgte

NYE TILLIDSVALGTE:
Michael Bjerregaard Carlsen, ny tillidsrepræ-
sentant hos M.A. Smede & Maskinværksted,
Hjørring.
Arne Henriksen, ny tillidsrepræsentant hos
MAN Diesel, Frederikshavn.
Alexander Koch Venøbo, ny tillidsrepræsen-
tant hos Danish Yachts A/S, Skagen.
Brian Simoni Pedersen, ny arbejdsmiljøre-
præsentant hos Uggerhøj A/S, Frederikshavn.
Nicolai Høst, ny arbejdsmiljørepræsentant
hos M.A. Smede & Maskinværksted, Hjør-
ring.

Metal ønsker til lykke med valgene.

AFDELING TIMELØN
Industritekniker-Plast/Mekanik 161,25
Sejlmager 158,25
Skibstømrer 166,67
Træskibstømrer 170,50
Industri Træ og Plast total 164,84

Automekaniker 171,88
Beslagsmed / Grovpladesmed 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker 177,00
Elektronikfagtekniker/Mekanike 181,38
Mediocotekniker 194,80
Reparatør - Maskin 174,53
Rørsmed 191,37
Smed / Bygningssmed / Reparatø 178,77
Værkstedsfunktionær 199,78
Kommune og Region total 181,67

Automekaniker 161,00
Industritekniker-Maskin 183,54
Maskinarbejder 173,77
Montør 167,69
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 174,97
Skibsmontør 183,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 170,57
Maskiner og Værktøj total 184,30

Entreprenørmaskinmekaniker 155,00
Håndformer 131,00
Industritekniker-Maskin 175,99
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 165,20
Kølemontør 177,50
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 172,12
Maskinarbejder 177,60
Montør 157,50
Oliefyrsmontør 173,98
Reparatør - Maskin 162,15
Rustfast Klejnsmed 170,00
Rørsmed 175,32
Skibsbygger 182,00
Skibsmontør 187,14
Skibstømrer 171,00
Smed / Bygningssmed / Reparatø 167,11
Smed-Industrirør 173,25
Smed-Vvs/Rør 174,24
Vvs-Energiteknik 181,64
Vvv- Rørsmed 172,44
Værkstedsfunktionær 210,00
Smede og Stålkonstruktioner total 178,46

Elektromekaniker/Fagtekniker 190,74
Elektronikfagtekniker/Mekanike 175,65
Maskinarbejder 167,31
Reparatør - Maskin 174,21
Stat total 169,65

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

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 166,33
Karrosseripladesmed 178,65
Lastvognsmekaniker 172,42
Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 157,00
Værkstedsfunktionær 168,40
Transport total 167,98

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

Metal Vendsyssel total 177,29

Metal-TAL - 2012

Industri Træ 
og Plast

Kommune 
og region

Maskiner og
værktøj

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Staten

Strøm, styring 
og proces

Transport

Ædelssmede

Total

Gennemsnitslønnen i 3. kvartal 2012 for
samtlige faggrupper i Metal VENDSYSSEL

Metal Skagen Byklub
Generalforsamling
Metal Vendsyssels lokaler
Mosegårdssvej 14, 9990 Skagen
Torsdag den 4. april 2013
Spisning – stegt flæsk/persillesovs
kl. 18.00
Generalforsamling kl. 18.30

Tilmelding til spisning: Tommy Kristensen
telefon 3069 8699
Senest tirsdag den 2. april 2013 kl. 12.00
Dagsorden offentliggøres i ugeavisen

På byklubbens vegne
Tommy Kristensen
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METAL VENDSYSSEL

Metal VENDSYSSEL
afholder

Generalforsamling 
Tirsdag 9. april 2013 kl. 19.00
Vendelbohus, Nørregade 24, 9800 Hjørring

Dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Bevillinger

6. Indkomne forslag – herunder overenskomstforslag

7. Valg af formand:

På valg er Jørn Erik Larsen (Ønsker genvalg)

Valg af næstformand:

På valg er Mogens Bjerre (Ønsker genvalg)

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant:

På valg er Per Bech Christensen (Ønsker genvalg)

9. Valg af 1 revisor:

På valg er Bendt Ole Madsen (Ønsker genvalg)

10. Valg af 1 revisor suppleant: 

På valg er Bruno Vestfalen (Ønsker genvalg)

11. Valg af ekstern revisor:

På valg er Revisionsinstituttet

12. Eventuelt

13. Næste generalforsamlingssted

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest tirsdag 2. april 2013.

Der serveres en lun ret fra kl. 18.00.
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig i
din klub eller på afdelingskontoret senest onsdag den 3. april
2013.

Bestyrelsen
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Ingen krise i denne 
Christian Lindgren er inde-
haver af GMF i Skagen,
en maskinfabrik i Vestas
gamle bygninger. Her er
beskæftiget seks medar-
bejdere med produktion af
komponenter til offshore-
industrien.

-Vores hjemmeside er på engelsk,
for virksomheden orienterer sig
mod udlandet, og offshore-bran-
chen generelt er engelsksproget,
siger Christian Lindgren.
Christian Lindgren har 25 % af
bygningerne, der er ejet af Skagen
Offshorepark, et investeringssel-
skab, der består af fire ejere, her-
under Christian Lindgren.
Derudover er Christian Lindgren
medindehaver af et vikarbureau,
Skagen Offshore, der formidler ar-
bejdskraft til offshore-industrien i
Norge.

Maskinarbejderne kan for lidt
For øjeblikket Skagen Offshorepark
to maskinarbejdere i Norge. En
tredje er på vej. 
-Problemet, siger Christian Lindg-
ren, er at få folk med de rette
kompetencer. VI oplever mange,
som har en faglært uddannelse,
men som ingen kompetencer har.
Det er hårdt at sige det, men så-
dan oplever vi det.
Der er ellers gode muligheder i
Norge. Der kommer mange fra
Midtjylland og der nu åbnet en di-
rekte flyrute fra Billund til Stavan-
ger, så transporten bliver noget
lettere for midtjyderne.

Opkvalificering er nødvendig
-Hvis vi skal have flere nordjyder
til Norge, så skal der en opkvalifi-
cering til, siger Christian Lindgren.
Dem, vi sender til Norge, skal
kunne klare det hele selv. Arbejde
selvstændigt, og det kan de fleste

ikke.
Maskinarbejdere, vi sender til Nor-
ge, kommer op til en to-dages
prøve. Består de, får de arbejde,
ellers så er det tilbage til Danmark
igen.
Lønmæssigt er der ingen proble-
mer. Der er masser af arbejde.
Vores folk arbejder minimum fire
dage om ugen. Og der er gode ar-
bejdsforhold. Men det er klart, at
hvis folk vil hjem hver uge, så er
fidusen væk pengemæssigt.

Flere skal af sted
-Vi arbejder på at få flere aftaler i
hus, for i Norge har man simpelt-
hen ikke den kvalificerede arbejds-
kraft indenfor CNC-forarbejdning.
Derfor er det vigtigt, at vi får fat i
nogle kvalificerede herhjemme.
Som både kan programmere CNC-
maskinerne og også køre med
dem. 
Og kan du noget, så er lønnen og-

Christian Lindgren sammen med faglig sekretær i Dansk Metal Vendsyssel, John Karlsson.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . FEBRUAR 2013 15

   e branche
så i top. For vores vedkommende
er lønnen et godt stykke over det
danske niveau. Det er for en 40
timers arbejdsuge. Derefter går
tælleren på overarbejde.
Så der kan sagtens tjenes penge,
hvis man er indstillet på at arbejde
i Norge i en længere periode.

Håber på mere produktion 
i Skagen
-Hos os i Skagen håber vi på at
kunne trække arbejde til Danmark
fra Norge både med forarbejdning
og svejsning. 
Der er jo immervæk kortere trans-
portmæssigt til Skagen end til Po-
len, hvor der også sendes meget
arbejde ned.
Mit indtryk er at polske smede er
dygtige generelt, så vi får ikke no-
get forærende. Men alligevel er
der sprogbarrierer. Det norske
sprog ligger trods alt tættere på
det danske, når der skal kommuni-

keres.
Christian
Lindgren star-
tede som
selvstændig
for et par år
siden. Han har arbejdet som ma-
skinarbejder i Vestas og var for-
mand i produktionen.
-Jeg har ikke fortrudt springet, for
jeg har altid brændt efter at blive
selvstændig. Min farfar var også
selvstændig og producerede hy-
drauliske maskiner, blandt andre
ting som hydrauliske pladevalser
og pressere samt vindmølletårne
og trawlskovle. Han kommer ofte
på besøg for at se, hvordan det
går, og jeg kan tydeligt mærke, at
han er stolt over, at jeg har taget
springet.
Vi har planer om på sigt at udvikle
maskinfabrikken i Skagen til at
kunne beskæftige omkring en
snes medarbejdere. For øjeblikket

arbejder vi på at få store interes-
serede norske kunder herned. Det
håber vi lykkes for os. Vi er positi-
ve, for det er dem, der har hen-
vendt sig, og på direktørniveau, så
vi krydser fingre for et godt resul-
tat.

Christian Lindgren klar til at modtaget arbejde 
på fabrikken i Skagen.

Der er travlt ved PCen, som er findel-
sesledet til Norge, hvorfra der gerne
skulle komme mere arbejde til virksom-
heden i Skagen.



Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Finanskrisen og den økonomiske
afmatning er slet ikke overstået
endnu. Ligeledes slås vi med en
fortsat stigning i arbejdsløshe-
den, og vi har netop fået oplyst,
at op mod 23.000 ledige står til
at falde helt ud af dagpengesy-
stemet.

Den tidligere regering med Dansk
Folkeparti i spidsen foreslog jo at
halvere dagpengeperioden og for-
doble genoptjeningskravet i den
situation, hvor vi havde lavkon-
junktur og de samtidig havde skå-
ret massivt i uddannelsesindsat-
sen. Desværre støttede Det radi-
kale Venstre dagpengestramnin-
gerne. Det var simpelthen en gif-
tig cocktail, de havde mikset sam-
men, og de undervurderede helt
klart, hvor mange der ville blive
ramt.

To mia. kr. mere 
Midt i januar aftalte regeringen
med kommunerne, at de gerne
må bruge to milliarder kr. ny an-
lægsinvesteringer. Dermed imøde-
kommes en længere næret ønske
om at fremme beskæftigelsen og
øge aktiviteten. Men der er ikke
tale om flere penge. Aftalen flyt-
ter de to milliarder inden for den
nuværende ramme og hæver ikke
anlægsloftet. Dermed fortsætter
vi en ansvarlig økonomisk politik,
så det ikke går os som fx Græken-
land og Spanien. Aftalen mulig-

gør, at ubrugte penge kan blive
brugt på fx byggeri af nye børne-
haver eller vuggestuer eller reno-
vering af skoler. Så kickstarten
fortsætter.

Akutpakken
Akutpakken er og var helt klart et
godt stykke politisk håndværk,
men vi ved jo ikke, om den virker,
fordi der ikke er nogle direkte ga-
ranti for et fast arbejde. Målsæt-
ningen er at der skal slås 12.500
akutjob op og indtil nu er der regi-
streret 7000 akutjob. Desværre
ved vi ingenting om, om det er de
udfaldstruede, der får jobbene el-
ler det er korttidsledige eller folk i
beskæftigelse, der søger jobbene
og får dem.
Desværre er jeg bange for, at vi
ikke når målene inden den 1. juli
og derfor tror jeg vi kommer til at
se på sagen igen. Og jeg synes
det vil være en god ide at overveje
mit gamle forslag om at lade de
arbejdsløses timer tælle med til
en ny genoptjeningsperiode når de
er i aktivering og uddannelse. På
den måde vil alle, der er aktive,
blive belønnet og Dovne-Robert
vil ingenting kunne få.

Jobcentrene
Kommunerne indrømmer nu selv,
at jobcentrene ikke har været til-
strækkeligt effektive med at få le-
dige sendt over i arbejde. Der er
meget store forskelle på, hvad

jobcentrene kan præstere, og når
dagpengeperioden nu er så kort,
må vi koncentrere os om de bed-
ste teknikker. Men nogle af os
havde jo advaret. Da Arbejdsfor-
midlingen blev overladt til kom-
munerne, advarede vi socialdemo-
krater højlydt mod at skabe 98
små jobcentre i stedet for at have
ét enhedssystem med fælles mål
og fælles strategier.

Uenige økonomer
Det er ikke noget nyt, at økono-
mer strides om, hvilken økono-
misk politik der skal føres. Men
ikke nok med, at økonomerne stri-
des, nu blander tidligere socialde-
mokratiske topministre sig også i,
om de virkemidler regeringen an-
vender nu også er den rigtige me-
dicin under en finanskrise og en
lavkonjunktur med stor ledighed til
følge. Hvad er vigtigst - at skaffe
et større arbejdsudbud eller at få
sat initiativer i gang, der kan øge
efterspørgslen, således at det of-
fentlige og private forbrug kan væ-
re med til at sætte en vækstdags-
orden. Der er vist ingen, der tror
på, at vi alene kan spare os ud af
krisen.
Der er noget, der tyder på, at
skattelettelser ikke alene og ikke i
sig selv sætter gang i væksten.
For så lang tid der er stor arbejds-
løshed, og manden frygter, at ko-
nen bliver arbejdsløs (eventuelt
omvendt) eller deres søn ikke kan

Vi lever med 
arven efter VKO
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få en læreplads, så vil de hellere
holde på pengene og evt. afdrage
gæld.
De store effekter af tilbagebetalin-
gen af efterlønskontingenterne har
bestemt heller ikke vist sig. Tilba-
gebetalingen anslås normalt til at
løbe op i ikke mindre end 27 mia.
kr., og de midler er totalt lånefi-
nansierede, fordi den tidligere re-
gering brugt alle pengene.  Men
der er meget få målbare effekter
af, at danskerne har fået 30 mia.
ekstra i hænderne i 2012.

Fremryk offentlige 
investeringer
Jeg synes derfor, at det giver langt
større mening at fremrykke offent-
lige investeringer, som vi alligevel
skal afholde på et tidspunkt, og
det har også altid været en god
doktrin, at man i perioder, hvor
den private efterspørgsel er svæk-
ket, netop vil være klogt at sætte
gang i offentlige investeringer, og
det kunne også være ny projekter
som fx en tredje Limfjordsforbin-
delse, kollektiv trafik og infrastruk-
tur i det hele taget. Som eksem-
pel er det jo fuldkommen vanvit-
tigt at kommunerne har sparet så
meget at der er forbrugt otte mia.
kr. mindre, end der var aftalt. Det
ville jo være fantastisk at få flyttet
disse penge over på anlægsbud-
getterne. Det var noget, der ville
kunne mærkes på beskæftigelsen. 
De kommende ungdomsårgange
er små. Derfor vil der sandsynlig-
vis opstå mangel på arbejdskraft,
og derfor skal vi i perioden fra nu
og fremefter investere langt mere
i uddannelse og opkvalificering. 

Behov for opkvalificering
Der er temmelig mange ufaglær-
te, der ikke har trukket særligt
meget på uddannelseskontoen, og
der er ligeledes faglærte og andre
grupper, som har behov for opkva-
lificering. Det vil gøre, at vi har en
velkvalificeret arbejdsstyrke, som
er klar til at tage fat, når konjunk-

turerne vender. Men der er helt
klart behov for, at vi efter den fejl-
slagne politik, som VKO-flertallet
førte i nullerne, nu har behov for
at sætte en vækstdagsorden, hvor
vi sørger for at skabe optimisme
og tillid. 
Akutpakken giver trods alt nogle
muligheder for, at hvis man tager
uddannelse, så er man også sikret
en ydelse i mindst 26 uger.
Men under den alvorlige situation
kører der en lumsk tendens til at
gøre det til de lediges egen skyld,
at de ikke har et arbejde. 
I TV2 Nyhederne stod en række
arbejdsgiverne frem med navns
nævnelse og erklærede skinhel-
ligt, at de ikke kunne finde ar-
bejdskraft til deres ubesatte job.
Der var bare et enkelt problem el-
ler to: Det hele var det rene fup.                     
De ”10.000 ubesatte stillinger”
viser sig at være ren talmanipula-
tion.  
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     VENDSYSSEL AFDELING 
 
     KONTINGENT ÅR 2013 

 
         

  
       

                                             1020/1027    1051/1056         2013       3031/3035       1113          1114             2018        1070/1074         2010  

 
Pr. 02.01.13 

 
Fuldt  

medlems- 
skab 

 
Udd. + 
Militær 
kont. 

 
Forbund 
Flexjob 

 
A-kasse 

Selv-
stændige 

 
Flex. 

Efterløn 
100 % 

 
Flex. 

Efterløn 
91% 

 
Flexydelse 

o/60 år 
91% 

 
Lærling 
Incl. A-
kasse 

 
Lærling 
uden A-

kasse 
 

Forbundskontingent 340,25   77,50 340,25     0,00 280,25 262,25 262,25 105,50 105,50 
A-kasse kontingent 320,00 320,00     0,00 320,00 320,00 320,00     0,00 320,00     0,00 

ATP     6,00     6,00     0,00     6,00     0,00     0,00     0,00     6,00     0,00 
Administration 138,50 138,50     0,00 138,50 138,50 138,50         0,00 138,50     0,00 

Afdelingskontingent   *170,00    74,25 170,00     0,00 130,00 118,00 118,00   45,25   45,25 
 

Ialt 
 

 
974,75 

 
616,25 

 
510,25 

 
464,50 

 
868,75 

 
838,75 

 
380,25 

 
615,25 

 
150,75 

 
Fritidsulykkesforsikring 

 
41,50 

 

 
41,50 

 

 
41,50 

 
0,00 

 
41,50 

 

 
41,50 

 

 
41,50 

 
41,50 

 

 
41,50 

 
 

Samlet kontingent 
 

 
1016,25 

 
657,75 

 
551,75 

 
464,50 

 
910,25 

 
880,25 

 
421,75 

 
656,75 

 
192,25 

 
Vedr. tilmeldte til efterlønsordningen: Efterlønsbidraget for år 2013 er beregnet til  467,-  som opkræves særkilt. 

  

Gitte Jørgensen ny
medarbejder i 
Metal Vendsyssel
Gitte kommer fra Metal-regionen,
hvor hun var sekretær for Ole Bo-
rup. Metal-regionen er nu nedlagt,
og heldigvis havde man brug en ny
medarbejder i Metal Vendsyssel.
Gitte begyndte sit arbejde i januar,
hvor hun skal være tre dage i Hjør-
ring og to dage i Frederikshavn.
Velkommen til Gitte.
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50 års jubilarer i Metal Vendsyssel. Bagerst: Formand Jørn Larsen, Tom Christensen, Hans Chr. Nielsen, Orla Andersen, Karl
Vilhelmsen, Kaj Hansen, Svend Porsmose, Per Hansen, Bent Burslund, Svend Jørgensen, Jens Bering og Poul Erik Ottosen.
Forrest: Villy Bregnhøj, Jens Ole Larsen, Kurt Larsen, Kurt Hansen, Jørgen Albertsen og Knud Thomsen.

Mogens Thomsen
var også 50-års
jubilar.

Og det samme
var Georg Bødker.

60 års jubilarerne var: Bagerst: Carlo Johansen, Jørgen Sørensen, Jens Christian Sø-
rensen, Henry Nielsen, Arthur Kristiansen og Knud Olesen. Forrest: Bernhardt Jen-
sen, Bent Sommer, formand Jørn Larsen og Bjarne Jensen.

Walter Lorenzen var den af jubilarerne,
som har været medlem af Metal
længst. Nemlig i 70 år. Her er den tro-
faste jubilar sammen med formand
Jørn Larsen.

Trofaste medlemmer af 
Metal Vendsyssel blev hædret 
Fredag den 30. november 2012 blev der holdt jubilarfest, hvor afde-
lingens 50, 60 og 70 års jubilarer blev fejret med spisning og overræk-
kelse af emblemer af guld.

Jubilarfesten blev afholdt på Restaurant Møllehuset. Aftenens jubilar
med længst medlemsskab var Walter Lorenzen. Der var gaver til Walter,
og det samme gjaldt 50- og 60 års jubilarerne.
Derefter bød aftenen på dejlig mad og en god snak om gamle dage, og
en gammel smed er altid god for en historie, og dem kom der mange af,
ligesom der var flere taler.



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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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

Rettelse

Driftsleder Lars Andresen, B6
Akustik A/S, Sæby, er læser af
vores blad Faget. Her er han
faldt over en fejl og har derfor
skrevet til redaktionen:

»Jeg har bemærket, at der i den
seneste udgave af bladet "3F Fre-
derikshavn", fremlægges en hi-
storie om vores tidligere medar-
bejder Helle Kristensen.
Jeg noterer mig, at 3F Frederiks-
havn YDERST FEJLAGTIGT beskri-
ver, at Helle blev fyret efter en Ar-
bejdsulykke. 
Dette er absolut ikke korrekt, da
hun pådrog sig sin skade, ved en
skiulykke i forbindelse med med
en ferie i Norge.
Efter et langt forløb med proble-
mer i sit knæ, vælge hun og B6
Akustik i samarbejde at stoppe
ansættelsen, da virksomheden ik-
ke kunne tilbyde Helle et stillesi-
dende skånejob
Jeg mener at i bør undersøge om-
sådanne sager er korrekt inden
disse bringes i jeres blad, da disse
ting giver virksomhederne et
yderst dårlig omdømme!
Venligst bekræft, at i fremsender
en rettelse i det kommende 3F
blad«

Og det  er hermed gjort. Faget be-
klager, at forløbet ikke var korrekt
gengivet.
Når fejlen opstår, skyldes det, at
vi fokuserede mest på det faktum,
at Helle var i fare for at falde ud
af dagpengesystemet, og det er
der ikke ændret meget ved. Men
derfor skal øvrige oplysninger selv-
følgelig være korrekte.

På Fagets vegne
Anders Foldager



Generalforsamling 
3F Frederikshavn
LØRDAG den 16. marts 2013 kl. 9,30
Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn
Husk dit LO plus kort. Igen i år vil vi udtrække flotte 
gaver blandt dem, der tjekker ind med plus kortet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning

4. Lønudvalgets beretning

5. Regnskab

6. Budget 2013

7. Forslag til ændringer af vedtægterne

8. Indkomne forslag

9. Valg:

a. Valg af næstformand. (For 2 år)
b. 4 bestyrelsesmedlemmer – for 3 år. På valg er:  

Ole Ranum (Modtager genvalg) 
Per Andersen (Modtager genvalg) 
Karsten Frederiksen (Modtager genvalg)
Sanne Larsen ( )

c. 4 bestyrelsessuppleanter – for 1 år. På valg er:

d. Valg af 8 delegerede til kongressen 2013 

e. Valg af 8 suppleanter til kongressen 2013

f. Valg af bilagskontrollant 
Arne Dam (Modtager genvalg)

g. Valg af bilagskontrollantsuppleant

h. Fanebærer

i. Fanebærersuppleant   

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 
senest fredag den 8. marts 2013.

Da vi holder vores
generalforsamling en
LØRDAG, starter vi
kl. 9.30 med brunch
Du skal tilmelde dig i afdelin-
gen senest den 1. marts
2013, husk at sige, hvis du
skal med bussen. 

Bussen afgår fra 
Skagen Banegård kl. 8.30
med opsamling ved trinbræt-
tet på Frederikshavnsvej 
kl. 8.35.
Ålbæk Fru Møllers Café 
kl. 9.00. 
Jerup Bette Kro kl. 9.10 og
DK tanken i Elling kl. 9.20.

Tilmelding til mad og eventu-
el transport skal ske til afde-
lingen på 70300846.

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . FEBRUAR 2013 21

3F FREDERIKSHAVN



22 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . FEBRUAR 2013

3F FREDERIKSHAVN

29.000 kr. 
til Kirsten
Faglig sekretær Erik Jensen for-
tæller, at Kirsten Kjølholm hen-
vender sig i 3F Frederikshavn.
Hun har sagt sit arbejde op hos
Dansk Plejeservice. Firmaet ac-
cepterer Kirstens opsigelse, selv
om den ikke overholder fristen på
14 dages opsigelse. Det får Kir-
sten Kjølholm skriftligt.

Kirsten var beskæftiget i Dansk
Plejeservice som ufaglært hjem-
mehjælper og arbejdede i virksom-
heden cirka et år.
Chefen for Dansk Plejeservice ville
kun udbetale løn og sygedagpenge
for den sidste måned samt 14 da-
ges sygeløn.

Flere andre i klemme
-Der var flere af mine kolleger,
som heller ikke havde fået deres
løn efter, at de havde sagt op hos
Dansk Plejeservice, påpeger Kir-
sten Kjølholm.
-Vi sender et krav til virksomhe-
den Dansk Plejeservice fra 3F Fre-
derikshavn, forklareer Erik Jensen.
Vores vurdering var – efter en tele-
fonsamtale med chefen – at det
krav kom vi ikke videre med, og
derfor overbragte vi sagen til vores
advokat.
Advokaten kontakter Dansk Pleje-
service med 3Fs krav. Et beløb på
29045 kr. til Kirsten Kjølholm.

Modkrav
Dansk Plejeservice rejser et mod-
krav over for Kirsten på ca.
60.000 kr. fordi hun mener, at

Kirsten har været illoyal. Ifølge
Dansk Plejeservice skulle Kirsten
Kjølholm havde opfordret nogle af
firmaets kunder – tre borgere – til
at flytte til et andet plejefirma.
Men det har Kirsten Kjølholm al-
drig opfordret nogle af firmaets
kunder til.

3F afviser
3F og advokaten afviser modkra-
vet, fordi det ikke har noget med
løn og sygeløn at gøre. Hvis
Dansk Plejeservice ønsker at rejse
en sag mod Kirsten Kjølholm i for-
bindelse med illoyalitet, så må de
gøre det via de civile domstole.
Dansk Plejeservice bliver stævnet,
men kommer med et tilbud på
10.000 kr. til at lukke sagen. Det
afviste advokaten og 3F, fordi de-
res krav var 29.045 kr.
Det hele endte med et forlig hos
dommeren. Kirsten fik sine
29.000 kr. men måtte give afkald
på de sidste 45 kr.
Godt nok er kontingentet hos 3F
højere end hos fagforretningerne,
men jeg synes, at jeg har fået fuld
valuta for pengene, mener Kir-
sten.

Supergodt af 3F
-Jeg synes, at forliget var super-
godt. Derfor er jeg også glad for
den fagforening, jeg har. Jeg har
betalt mit kontingent og til gen-
gæld også fået den hjælp, jeg
havde behov for, og oven i købet
sluttede sagen med, at jeg fik de
penge, som firmaet skyldte mig.

I dag er Kirsten beskæftiget som
ufaglært hjemmehjælper hos Aktiv
Hverdag. En virksomhed med en
snes medarbejdere og med en hel
anden personalepolitik end hos
Dansk Plejeservice og en chef, der
udviser omsorg for kunder, borger-
ne og medarbejderne.
-Her er jeg meget glad for at væ-
re, siger Kirsten, og tjener det
samme i løn.

Kirsten sammen med faglig sekretær
Erik Jensen, der sammen med advoka-
ten fik hentet de skyldige kroner hjem
til Kirsten.
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Frederikshavn
Efterløn & 
Pensionistklub
Forårsprogram
Torsdag, den 10. januar 2013 kl. 14.00
Vi starter op med at revidere vores sangbøger -
og finder nye aktiviteter.
Det er også den eftermiddag, hvor vi betaler
kontingent.
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 14. februar 2013 kl. 14.00
Der afholdes generalforsamling i Skolegade 8.
Forslag, der ønskes behandlet, afleveres skrift-
ligt til bestyrelsen senest den 7. februar 2013.

Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 14.00
En eftermiddag i selskab med Kirstine Rafn,
som vil fortælle om sine oplevelser fra for-
stadspige til præst i Vendsyssel.
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 11. april 2013 kl. 14.00
Vi spiller banko - du må gerne tage en ven
med.
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 16. maj 2013
Forårstur til Børglum Kloster.
Bus afgår fra Rådhusets P-plads kl. 12.15.
Vi kører til Børglum, hvor vi får en guidet rund-
visning. Derefter drikker vi kaffe hos Smeden.
Pris pr. deltager: 75 kr.
Tilmelding senest den 6. maj til:

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

Skagen Efterløn &
Pensionistklub
Forårsprogram
Februar
Fredag 1. kl. 14.30
Film og hyggeligt samvær.                  

Fredag 8. kl. 14.30 
Smuglerligaen. Tidligere tolder 
Egon Nielsen fortæller om smuglerjagt.  
Tilmelding frikadellefest.

Fredag 15. kl. 14.30
Almindeligt møde.
Tilmelding frikadellefest.

Marts
Fredag 1. kl. 14.30
By-rødderne.  
Vi møder de lokalvalgte byrådsmedlemmer.

Fredag 8. kl. 14.30
Europa rundt i hestevogn. 
Foredrag v. Erik Nielsen.

Fredag 15. kl. 14.00
De Swære kåel.      
Musikalsk underholdning.                                       

Fredag 22. kl. 14.30.             
Almindeligt møde med hyggelig samvær. 

April
Fredag 5. kl. 14.30
Møde med Quis.  

Fredag 12. kl. 14.00
Musikalsk underholdning 
med Michael Gaihede.                                 

Fredag 19. kl. 14.30
Foredrag om Naverne ved Jann Leth, som har
oplevet dem på nært hold.             
Tilmelding udflugt.

Maj
Fredag 3. kl. 14.30
Musikalsk underholdning med ”Kielgasterne”   
Tilmelding Udflugt – Tilmelding Vandtårn.

Hvor ikke andet er nævnt, foregår alle 
arrangementer i ”Virkelyst.”

3F FREDERIKSHAVN
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Afdelingens nuværende
næstformand Hanne Karl-
sen, der arbejder i fiskein-
dustrien i Sæby, er ikke
længere tillidsrepræsen-
tant på virksomheden.
Derfor har Hanne konklu-
deret, at hun ikke kan 
være valgt næstformand 
i afdelingen.

-På den baggrund skal vi have valgt en
ny næstformand i afdelingen, siger for-
mand Morten Dahlberg.
-Heldigvis stiller tillidsrepræsentant hos
Launis, Gitte Andersen, op og hende
kan jeg give min fulde anbefaling. Hun
har siddet i bestyrelsen i to år og har
udført et godt stykke bestyrelsesarbej-
de.
Gitte Andersen er 46 år, bor i Elling og
arbejder i Aalbæk.
Gitte er gift og har to voksne børn på
20 og 22 år. Familien bor i hus.

Bred erfaring
-Jeg har fået opfordringer både fra ar-
bejdspladsen og bestyrelseskolleger til
at stille op som næstformand i afdelin-
gen. Det vil jeg ikke sige nej til, og jeg
har også fået positive tilkendegivelser
fra min arbejdsgiver.
-Jeg har siddet i bestyrelsen i det tidli-
gere KAD. Da KAD blev sammenlagt
med 3F var jeg ikke med i den nye be-
styrelse, men det kom jeg for to år si-
den og har været det siden.

Tillidsrepræsentant 
i næsten 15 år
-Jeg har været tillidsrepræsentant på
Launis i Aalbæk siden 1998 og har
været ansat på virksomheden i 18 år.
I højsæsonen fra august til jul er vi 70-
80 kolleger, mens vi er omkring 50 fa-

ste medarbejdere andre tider på året.
Jeg synes vi har en fornuftig arbejds-
plads. Der er ordnede forhold, og et
godt samarbejde med ledelsen i det
daglige.
Vi har både samarbejdsudvalg og ar-
bejdsmiljøudvalg og to arbejdsmiljø-
repræsentanter, der sammen med 
ledelsen sørger for et fint arbejdsmiljø.
Og det synes jeg, de gør rigtigt godt.

Store udfordringer for 3F
Fremtiden for 3F Frederikshavn byder
på store udfordringer, siger Gitte An-

dersen. Vi har alt for stor ledighed og
det, kombineret med forkortet dagpen-
geperiode og forlænget optjeningsperio-
de og kolleger, der står i fare for at fal-
de ud af dagpengesystemet, kan godt
holde os beskæftiget som bestyrelse.
Men jeg vil gå til opgaven med stor in-
teresse og engagement og sammen
med den øvrige bestyrelse prøve at fin-
de løsninger på de udfordringer, der
dukker op.
Gitte skal vælges på generalforsamlin-
gen lørdag den 16. marts 2013 i Møl-
lehuset. Se dagsorden side 21.

Gitte Andersen, tillidsrepræsentant hos Launis i Aalbæk, stiller op til valg som
næstformand i 3F Frederikshavn.

Gitte stiller op som næstformand 
i 3F Frederikshavn
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Ondt i økonomien?

Kirsten og de frivillige har 
måske en løsning til dig 
LO Vendsyssel har søgt og
fået bevilget midler fra
Social- og integrationsmi-
nisteriets pulje til oprettel-
se af en Frivillig Gælds-
rådgiverordning. Det er
der kommet et tre et halvt
årigt projekt ud af. 

Projektet starter i 2013 og skal yde
gratis, lokal, uvildig økonomisk, juri-
disk og socialfaglig rådgivning til bor-
gere med særlige behov i Brønders-
lev, Hjørring og Frederikshavn kom-
muner, herunder Læsø. Marianne
Jensen er ansat som projektleder.

Situation: En langtidsledig, en kon-
tanthjælpsmodtager, en udfaldstruet
i forhold til dagpengesystemet eller
en ufaglært på vej ud af arbejdsmar-
kedet har en anstrengt økonomi.
Pengene er små og de faste udgifter
store. 
Nogle løser problemet ved ikke at
betale de faste udgifter. Andre 
optager lån. Resultatet er under
begge omstændigheder, at man
skylder penge væk og måske på vej
til at blive udsat af sin bolig.
Her vælger nogle at optage lån for
at betale den gamle gæld. Da pen-
geinstitutterne ofte er ude af bille-
det, er der kun de såkaldte kvik-lån
tilbage. Det er lån, som man med
en sms på sin smart-phone kan hen-
tes hjem på få minutter, men med
skyhøje renter, ofte over 30%. Så
sker der virkelig noget med gælden,
meget hurtigt, og situationen bliver
håbløs på få måneder.
-Det er ofte her, vi kommer ind med
rådgivning, siger projektleder Mari-
anne Jensen, der sammen med frivil-
lige professionelle rådgivere i de tre
kommuner; Brønderslev, Hjørring og

Frederikshavn, herunder Læsø, kan
hjælpe målgruppen  for ordningen til
at få et overblik over den dårlige
økonomi og bringe nogle løsninger
på banen, så brugerne kan få en for-
nuftig økonomisk fremtid.

-Du har, hvad du har
Det kan muligvis være svært at få
økonomien til at hænge sammen,
hvis man efter at have arbejdet i
mange år, bliver ramt af langtidsar-
bejdsløshed og muligvis står til at
miste understøttelsen og måske ikke
engang kan få kontanthjælp eller
står i en skilsmissesituation. Perso-
nen mister måske overblikket og la-
der stå til, hvilket er det værste man
kan gøre. I sådanne tilfælde kan der
være behov for at kunne søge råd-
givning og hjælp hos uvildige fagfolk. 
Ligesom unge mennesker på trods af
manglende økonomiske midler lader
sig friste til at købe det nyeste in-
denfor IT, tøj mm. og dermed let op-
bygger en betydelig gæld.

Frivillige eksperter
Rådgiverordningen vil blive drevet af
frivillige uvildige eksperter i form af

bankrådgivere, revisorer, jurister og
socialrådgivere, der oftest vil rådgive
i teams af to og som kan hjælpe
med overblik og løsninger for bruger-
ne. 
Rådgiverne kan bl.a. hjælpe bruger-
ne med at danne overblik over gæl-
dens størrelse, hjælpe med udarbej-
delse af budget, medvirke til at ska-
be kontakt til pengeinstitutter og an-
dre kreditorer. Prøve at få lavet lem-
peligere ordninger, herunder gælds-
sanering, informere om fogedrets-
møder, RKI m.m. Eller rådgive de
unge om, hvordan man får pengene
til at slå til. 
-Nu skal vi i første omgang have
skaffet tilstrækkelige frivillige, få alt
det praktiske på plads med IT, udar-
bejdelse af materiale m.m., siger
Marianne Jensen. Vi håber at kunne
begynde rådgivningen engang i
marts måned med faste mødedage i
de tre kommuner.
En bruger kan have brug for en en-
kelt rådgivning, medens andre har
brug for et længere forløb. Brugeren
vil blive rådgivet af de samme rådgi-
vere gennem hele forløbet. Målet er,
at brugeren får overblik over sin øko-
nomi og med hjælp får rettet op på
sin økonomi eller bliver en ”lykkelig
skyldner”, der kan leve med sin
gæld.

Marianne Jensen er uddannet jurist
med psykologi som sidefag og har
erfaring med rådgivning fra både pri-
vate og offentlige job. 
De frivillige har alle bred erfaring
med rådgivning og har bredt kend-
skab til privatøkonomi.

Er du i målgruppen, så kan du kon-
takte Marianne Jensen på mail: ra-
adgiver@lo-vendsyssel.dk
Eller telefon: 2443 8324
Læs mere side 30-31

Marianne Jensen er projektleder i den
frivillige gældsrådgivning. Hun kan må-
ske hjælpe dig.
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    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) 
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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

Socialdemokraternes Bankospil 
i Bingohallen første halvår af 2013

• Februar: 19. – 27.

• Marts: 7. 

• April: 8. – 16. – 24.

• Maj: 2. – 26.

• Juni: 3. – 11. – 19. – 27.

• Juli: 21. – 29.

• August: 6. – 14.

Julehygge hos Soc
i Frederikshavn
Søndag den 2. december
2012 afviklede partifor-
eningen i Frederikshavn en
rigtig dejlig julehygge ef-
termiddag for medlem-
merne. 

Her mødtes flere gode kammera-
ter til uforpligtende samvær i Me-
tal-huset på Håndværkervej for
sammen, at fejre julens komme.
Da det også var første søndag i
advent, blev det første lys i ad-
ventskransen, efter velkomst, be-
hørigt tændt. 
Bordene var til lejligheden pyntet
med røde duge, kugler, gran og
lys, hvilket medvirkede til at sætte
en varm og hyggelig kulisse. Ved
bordene kunne der nydes æbleski-
ver, småkager, frugt og knas, der
blev skyllet ned med god kaffe og
julens smukke sange. 

Folketingsmand og 
borgmesterkandidat 
snakkede politik
Selv om der var berammet jule-
hygge, blev der dog tid til at snak-
ke om den politiske situation, idet
vores borgmesterkandidat, Birgit
Hansen, og vores folketingsmand,
Bjarne Laustsen, opridsede sene-
ste nyt fra den fra lokal- og lands-
politisk scene. Især det kommuna-
le budgetforlig udenom Socialde-
mokraterne, og forhandlingerne
omkring et kommende forsvarsfor-
lig, blev debatteret.  

Så skulle der spilles
I løbet af eftermiddagen afvikle-
des et Amerikansk Lotteri med
mange fine gevinster i juleindpak-
ning, og et meget flot overskud
herfra på 1500,- kroner blev, 
som i 2011, doneret til Dansk
Folkehjælp. Dansk Folkehjælp gør
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  cialdemokraterne
 

et flot og vigtigt arbejde, og årets
indsamling gik til enlige forsørgere
på kontanthjælp med hjemmebo-
ende børn under 18 år. Vi er vi-
dende om, at pengene faldt på et
tørt sted, idet rigtig mange ansøg-
ninger om en hjælpende hånd blev
indsendt til kommunen i 2012. 
Eftermiddagen afsluttedes med
den smukke salme: Dejlig er jor-
den. Herefter blev der på kryds og
tværs ønsket glædelig jul, samt
ønsket om, at gøre dette arrange-
ment til en årligt tilbagevendende
begivenhed. Det var andet år i
træk, at partiforeningen arrangere-
de julehygge, men helt bestemt
ikke det sidste, når opbakningen
fra medlemmerne er der.

Birgit Hansen er socialdemokraternes
borgmesterkandidat i Frederikshavn.
Hun deltog i julehyggen sammen med
folketingsmedlem BJarne Laustsen,
hvor de begge opridsede den politiske
situation lokalt og på landsplan.

Indkaldelse til 

Generalforsamling
Socialdemokraterne Frederikshavn
Mandag den 18. marts 2013 Kl. 19.00
Metalhuset, Håndværkervej 2, 
9900 Frederikshavn

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Vedtagelse af forretningsorden, 

herunder valg af stemmeudvalg
3) Beretninger

a) Formanden 
b) Byrådsgruppen 
c) Spørgsmål til formandens og 

byrådsgruppens beretninger
d) Spørgsmål til de skriftlige beretninger

I. Folketinget 
II. Regionen 
III. AOF 
IV. DSU

4) Regnskab 
5) Godkendelse af reviderede vedtægter
6) Indkomne forslag
7) Vedtagelse af aktivitetskalender 
8) Valg

a) Næstformand (valg for 2 år) 
b) Kasserer (valg for 2 år)
c) 3 bestyrelsesmedlemmer (valg for 2 år) 
d) 2 bestyrelsessuppleanter (valg for 1 år) 
e) 1 revisor (valg for 2 år)  
f) 2 revisorsuppleanter (valg for 1 år) 
g) 1 kongresdelegeret (valg for 1 år) 
h) Folketingskandidat (valg for 1 år) 

9) Orientering ved MF Bjarne Laustsen 
10) Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen
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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: 
lo@lo-vendsyssel.dk
formand@lo-vendsyssel.dk

Hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

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

Rådgiver: Marianne Jensen 2443 8324 
(Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 10.00 - 12.00,

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
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    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) 
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Frivillig gældsrådgivning 

»På Rette Kurs«
Med det formål på anonym basis
at yde gratis lokal økonomisk og
juridisk rådgivning med et socialt
aspekt til borgere med særlige
behov i Frederikshavn, Hjørring,
Brønderslev og på Læsø har LO
Vendsyssel søgt og fået bevilli-
get et 3½ årigt projekt fra Soci-
al- og Integrationsministeriets
pulje til oprettelse af en Frivillig
Gældsrådgiverordning. 

I fagbevægelsen eksisterer der pt.
ikke lignende projekter i Danmark.
LO Vendsyssel har søgt økonomi
til projektet, idet vi erkender, at vi
i Vendsyssel pt. er hårdt ramt af
langtidsledighed og de beskæfti-
gelsesmæssige vilkår ser mere
end vanskelig ud for mange. Må-
let er, at rådgivningen skal kunne
flytte borgere hurtigere, effektivt
og mere langsigtet væk fra en
uheldig økonomisk og social de-
route.

Frivillig arbejdskraft
Den gratis rådgivning baseres på
frivillige rådgivere med en profes-
sionel kompetent baggrund og til-
bydes geografisk for borgere i alle
4 medvirkende kommuner. Råd-
givningen koordineres af projektle-
der Marianne Jensen.
Det vurderes, at mange borgere
kan få stor gavn af rådgivningen
og få støtte til at komme videre i
en fastlåst situation ved at modta-
ge hjælp til at overskue sin egen
økonomi, gældshåndtering, kon-
takt til pengeinstitut, kommune,
skat o.s.v.. Det er forventningen,
at netop en uafhængig og neutral
hjælp på disse felter vil kunne mo-
tivere og bidrage til, at borgeren

får mere overskud til at tage hånd
om andre forhold som eksempel-
vis arbejde, uddannelse, sundhed
og familie. Alt sammen vigtigt for
en bedre økonomi, stabilitet, tryg-
hed og livskvalitet.  
Rådgivningen er åben for alle bor-
gere i de 4 kommuner og hoved-
målgrupperne for rådgivningen kan
beskrives som:  

Langtidsledige, som er i fare for
at miste deres (indtægt og) for-
sørgelsesgrundlag. I flere tilfælde
har de ikke mulighed for at mod-
tage kontanthjælp. Denne gruppe
er i fare for marginalisering bl.a.
grundet problemer med manglen-
de kompetencer, periodevis syg-
dom, etc. Det er forståeligt, at fa-
ren for snart helt at miste forsør-
gelsesgrundlaget kan handlings-
lamme de særligt udsatte i grup-
pen, og der er et særligt behov for
at forberede disse borgere på
fremtiden. 

Unge og yngre Kontanthjælps-
modtagere, som måske har bogli-
ge problematikker og en vanskelig
tilgang til uddannelse og arbejds-
markedet og som naturlig konse-
kvens heraf også har økonomisk
problemer. En stor del af denne
gruppe kan grundet restancer og
mange kreditorer føle sig afskåret
ift. at bruge pengeinstitutter; på
den måde bliver den personlige si-
tuation uoverskueligt og uhåndter-
bar for den enkelte. 

Mange falder for såkaldte nem-
me ”gode” fristende tilbud om
forbrugslån, som vælter ind på
mail og via sms som ”den nemme
og billige” løsning på et akut øn-
ske eller problem.

Ufaglærte på vej ud af arbejds-
markedet af flere forskellige år-
sager. Det være sig på grund af
manglende job eller på grund af
manglende kompetencer, nedslid-
ning eller sygdom.  
Der kan være tale om ældre ufag-
lærte i beskæftigelse, som har et
behov for at få rådgivning til at
kunne planlægge deres fremtid,
idet de er på vej på efterløn (grun-
det nedslidning,) eller som bliver
pensionister. En stor del af disse
har ikke en pensionsopsparing og
overraskes ofte over, hvor meget
de går ned i indtægt, når de bliver
efterlønner eller pensionist. – Det-
te vækker naturligt bekymringer
ift. fremtidige boligforhold og leve-
standard, og der kan i høj grad
være behov for budgetplanlægning
og overblik over den fremtidige
økonomi.

Cai Møller
Formand
LO Vendyssel

LO Vendsyssels formand, Cai Møller: 
-Mange bliver overraskede over deres
manglende økonomiske formåen.
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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


