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Store muligheder for uddannelse
I juni måned deltog Fagets redaktion i en stu-
dietur i Vendsyssel. Vi besøgte Skipperskolen i
Skagen, Martec, herunder Maskinmesterskolen
i Frederikshavn, EUC Nord i Frederikshavn og
Hjørring og SOSU Nord i Hjørring.
Vi blev flot modtaget på alle skolerne. Det blev
en meget positiv oplevelse for Fagets redaktion.
Baggrunden for studieturen er naturligvis, at
mange går ledige. Det gælder alle tre forbund;
FOA, Metal og 3F.
Vi ved det godt: De ufaglærte er de, der først
bliver fyret, når der er krise. Det er også de
ufaglærte, som sidst kommer i arbejde, når der
kommer gang i produktionen.
Følger man lidt med i pressen, kan man hurtigt
konstatere, at de ufaglærte har det mere end
svært på arbejdsmarkedet. Det gælder både i
den private og offentlige sektor.
Arbejdsgiverne - både private og offentlige ar-
bejdsgivere - efterspørger faglært arbejdskraft.
Under krisen er omkring 160.000 ufaglærte
job forsvundet fra Danmark. Det ser bedre ud
for de faglærte, og der er så småt ved at være
optimisme at spore for beskæftigelsen for de
faglærte.
Derfor er det så vigtigt med uddannelse. Der er
ingen grund til at holde sig tilbage. Er du ung,
så sørg for at få komme i gang med en ung-
domsuddannelse. Alle uddannelsesinstitutioner
er mere end parate til at tage imod dig med råd

og vejledning, så du kommer ind på den helt
rigtige uddannelse, der modsvarer dine kompe-
tencer.
Er du ledig, hvorfor så ikke bruge ledighedspe-
rioden til at uddanne dig; enten med et kursus
eller en regulær faglært uddannelse. Her er og-
så mange muligheder.
Fagets studietursdeltagere oplevede også, at
skolerne tilbyder masser af hjælp til de, som
har særlige behov. Det kan være læsesvage el-
ler ordblinde. Der er mange tekniske hjælpe-
midler for de med særlige behov, og skolerne
tilbyder i mange tilfælde også ekstra undervis-
ning, så ingen bliver ladt i stikken, når det gæl-
der uddannelse.
Der er også mulighed for skolepraktik, hvis du
ikke kan skaffe dig en praktikplads hos en virk-
somhed.
Vi besøgte skoler med stor grad af opfindsom-
hed og kreativitet, fleksibilitet samt menneske-
lig forståelse for eleverne.
Der er ingen grund til at frygte en faglig uddan-
nelse. Alle kan ikke blive akademikere. Der er
også brug for en dygtig håndværker, mekaniker
eller dygtige ansatte i social- og sundhedssekto-
ren. 
Skolerne er der. Brug dem. Så kan du sikre dig
selv og din families fremtid langt bedre. Læs
om studieturen på side 10-14.
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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  26. september 
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 24. oktober
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 21. november 
kl.15.30 - 16.30

Torsdag den 19. 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, betales dette efter af-
tale med advokaten. 
Rådgivningen kan være forhold
om ejendomshandel, lejebolig,
arv, skilsmisse, dødsfald i nær
familie, erstatningssager og an-
dre juridiske forhold.

Frederikshavn

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn
FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184
E-mail, Faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

FOA Frederikshavn 
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 vigtigt, at du
bestiller tid, hvis du:
• Skal meldes ledig
• Skal søge om efterløn
A-KASSEN - FOA – Fag og Arbejde

Faglig Hotline
Akut brug for hjælp fra Faglig afdeling, efter normal åbningstid?
Faglig afdelings hotline – nummer er: 46 97 11 90
A-kasse service
Brug for at kontakte A-kassen uden for normal åbningstid?
A-kassens callcenter-nummer er: 46 97 10 10
Læs mere side 5 eller på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Gratis konsultation
hos hypnoterapeuten
Leila Ø. Simonsen

Du kan kontakte Leila
på tlf. 20 81 62 83
eller via 
www.mitegetliv.dk
og få en gratis konsul-
tation og de efterføl-
gende 5 behandlinger
til halv pris.

Ring til PenSam og få 
rådgivning om din pension
Når du har spørgsmål eller brug for vejledning, kan du altid få god rådgivning
om pension på 44 39 39 39. I PenSam samler vi kræfterne om at give dig en
rigtig god rådgivning pr. telefon. Vi har erfaring for en meget høj tilfredshed med
denne rådgivning, og pr. telefon kan vi give en bedre service til de lavest mulige
omkostninger. Til gengæld er det ikke længere muligt at møde en af PenSam's
kunderådgivere i FOA-afdelingen eller i PenSam's regionskontorer. Brug også
pensam.dk - åben døgnet rundt!



Tilmelding: 
www.tilmeldmig.dk/?9501131407 

Fusionsgeneralforsamling
Afholder generalforsamling i
afdelingens mødelokaler tirs-
dag den 10. september
2013.

Fællesmøde kl. 17.00. 

Generalforsamling kl. 17.30

Nedlæggelsesgeneralforsam-
ling kl. 18.30

Stiftende generalforsamling af
Servicesektoren kl. 18.45

Festmiddag kl. 19.00

Sidste tilmelding: 
Den 3. september

Sektorgeneralforsamlinger i FOA     
Kost- og 
Servicesektoren

Tilmelding: 
www.tilmeldmig.dk/?9501131405

Fusionsgeneralforsamling
Afholder generalforsamling i
afdelingens mødelokaler tirs-
dag den 10. september
2013.

Fællesmøde kl. 17.00. 

Generalforsamling kl. 17.30

Nedlæggelsesgeneralforsam-
ling kl. 18.30

Stiftende generalforsamling af
Servicesektoren kl. 18.45

Festmiddag kl. 19.00

Sidste tilmelding: 
Den 3. september

Teknik- og 
Servicesektoren

Tilmelding: 
www.tilmeldmig.dk/?9501131404

Afholder generalforsamling i
afdelingens mødelokaler
tirsdag den 17. september
2013.

Der er ”let” spisning fra kl.
17.30. 

Sjovt indslag kl. 18.15

Mødestart kl. 19.30

Sidste tilmelding: 
Den 3. september

Pædagogisk
Sektor
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Sygefravær, tjenstlig samtale eller den svære samtale
Af: Else Marie Sørensen og 
Helen Christensen

Gode råd om bisidder. 
Ofte føler man sig utryg eller usikker,
når man skal til samtale med en of-
fentlig myndighed – eller hvis man skal
til samtale med en læge/ sundhedsper-
son. Det er derfor en god ide at tage
en bisidder med – det kan være en på-
rørende, ægtefællen, en god ven eller
bekendt, som kan støtte én gennem
mødet. Fordelen ved at være to til mø-
det er mange: Bisidderen kan hjælpe

med at huske at få stillet alle de
spørgsmål, du havde før mødet, og I
kan bagefter drøfte indholdet af mødet
og i fællesskab komme frem til, hvad
der fremover skal ske.

Samtaler i forbindelse med dit job –
brug din tillids- eller arbejdsmiljø-
repræsentant som bisidder
Skal du til samtale eksempelvis med
din leder, direktøren, områdelederen el-
ler personalechefen, skal du huske at
du har ret til at tagen en bisidder med
samt ret til at vide, hvad samtalen går

ud på. Din bisidder i dette tilfælde kun-
ne med fordel være din tillidsrepræsen-
tant eller din arbejdsmiljørepræsentant.
De tillidsvalgte kender dig, arbejdsplad-
sens personalepolitikker, de kender ar-
bejdspladsens værdinormer, og de ken-
der dine rettigheder og pligter. 
Din tillidsvalgte er din
repræsentant/advokat i forhold til ar-
bejdsgiveren, der kan se, om alle for-
malia omkring mødet er i orden.
Hvis du har spørgsmål til overnævnte,
er du velkommen til at kontakte FOA
Frederikshavn.



  A – Fag og Arbejde, Frederikshavn

Tilmelding: 
www.tilmeldmig.dk/?9501131406

Afholder generalforsamling i
Arena Nord
Rimmens Allé 37
9900 Frederikshavn
torsdag den 26. september
2013.

Der er ”let” spisning fra kl.
17.30. 

Sjovt indslag kl. 18.30

Mødestart kl. 19.30

Sidste tilmelding: 
Den 13. september 

Social- og
sundheds-
sektoren 

1. Godkendelse af 
forretningsorden

2. Valg af mødeleder
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Orientering fra 

sektorbestyrelsen
6. Orientering
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen

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

Foreløbig 
dagsorden for 
de fire sektorer

� På telefon 46 97 11 70 
direkte til afdelingen

� Via aktivitetskalenderen på 
www.foa.dk/frederikshavn

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

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, 
FOA Frederikshavn

Sådan tilmelder 
du dig
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LOKALE 
FOA-RABATTER 
OG FORDELE
Se mere på 
FOA Frederikshavns 
hjemmeside
www.foa.dk/frederikshavn

Har du akut brug for hjælp fra faglig
afdeling, og har afdelingskontoret
lukket, så kan du fra den 15. april
2013 kontakte FOA Frederikshavn
på vores nye hotline. 
Faglig afdelings hotline-nummer er:
46 97 11 90. 

Hotline telefonen åbner når faglig
afdeling lukker!
Hotline nummeret holder åbent fra
afdelingens almindelige lukketid og
frem til kl. 18.00, mandag til tors-
dag. Fredag fra kl. 10.00-14.00. 

En AKUT henvendelse kan eksem-
pelvis dreje sig om sygdom, opsigel-
se eller bortvisning, der lige er opstå-
et eller sket. Det kan også være et
brev der ligger i din postkasse, når

du kommer hjem, og hvor
du vurdere, at du har brug
for, at vende indholdet med en faglig
medarbejder, inden afdelingen igen
åbner.  Det kan også være en be-
sked eller en episode på dit arbejde,
du har brug for en faglig vurdering
af, her og nu. 

A-KASSE SERVICE 
Hvis du har brug for at kontakte A-
kassen uden for normal åbningstid,
kan du ringe til A-kassens callcenter.
Her kan du få hjælp, når du har brug
for det. A-kassens callcenter-num-
mer er: 46 97 10 10 
A-kassens callcenter er bemandet
mandag til fredag fra kl. 16.00-
20.00. Callcentret har dog lukket på
helligdage og 1. maj.

FAGLIG HOTLINE-TELEFON
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Da nuværende sektorformand
Else Henriksen meget snart
bliver pensionist, og dermed
skal fratræde som politisk
valgt, skal medlemmerne af
social- og sundhedssektoren
nu vælge ny sektorformand.
Valget foregår på social- og
sundhedssektorens sektor-
generalforsamling 26. sep-
tember 2013.  

Valgperiode er 3 år. 
OBS. Da der resterer 1 år af nuværen-
de sektorformands valgperiode, der lø-
ber fra september 2011 til september
2014, er første valgperiode for ny sek-
torformand 1 år.

Profil 
Som sektorformand skal du brænde for
det faglige arbejde, være forberedt på
en hektisk hverdag med mange bolde i
luften. 
Du skal være god til at samarbejde
bredt med alle fra afdelingens ansatte,
dine ledelseskollegaer i Daglig Ledelse
samt interne og eksterne samarbejds-
partnere. 
Du skal mestre brugen af IT, eller have
lyst til at lære det, da langt størstede-
len af vores arbejde sker elektronisk. 
Vi benytter det elektroniske sags sy-
stem Acadre og kommunikerer bredt via
Internettet, Skype, mail og mobil/SMS. 
Vi tilbyder et udfordrende job, hvor en
arbejdsdag meget sjældent er fra klok-
ken 8-16! Som politisk valgt har du in-
gen øvre arbejdstid, og der må påreg-
nes adskillige møder om aftenen, lige-
som konferencer og kursus/uddannelse
ofte foregår andre steder i landet med
overnatning. 

Tidsfrist for kandidatforslag
Er du vores nye sektorformand, så
HUSK, at kandidatforslag skal være af-
delingen i hænde senest 14 dage før
sektorgeneralforsamlingen, hvilket vil
sige senest torsdag den 12. september
2013. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte nuværende sektorformand
Else Henriksen eller afdelingsformand
René Johansen på 4697 1170.

FAKTA
Pt. har sektorformanden bl.a. følgende

ansvarsområder:

• Medlem af Team overenskomst,
hvor der sagsbehandles på tværs af
sektorer og faggrupper. Bl.a. i for-
hold til løn, arbejdstid, ferie, barsel,
sygdomsopfølgning. 

• Fag, faglighed og arbejdspladsernes
udvikling indenfor egen sektor-
område. 

• Uddannelse og kompetenceudvik-
ling af sektorens faggrupper. Delta-
ge i samarbejdet med lokale- og 
regionale uddannelsesinstitutioner,
samt påvirke arbejdsgivere til at
igangsætte kursus/uddannelse for
FOA´s medlemmer. 

• Menings- og holdningstilkendegiver
i forhold til sektorens fagområder
såvel internt som eksternt. Påvirke
politisk, såvel kommunalt som re-
gionalt, hvor det giver mening for
sektorens medlemmer. 

• Samarbejde med de tillidsvalgte på
arbejdspladserne – I FOA Frederiks-
havn arbejder vi med stor grad af
kompetenceudlægning til den en-
kelte tillidsvalgte. 

• Medlem af Daglig Ledelse

• Samarbejde med Forbundet samt
andre FOA-afdelinger i regionen

Vilkår:
Lønniveauet for lønnede valgte fastsæt-
tes af afdelingsgeneralforsamlingen. 
Aflønning sker efter den kommunale
lønramme, pt. løntrin 45 + et måned-
ligt tillæg på kr. 1200,- (31/3-2000
niveau). Pension 12,6%. Ansættelse
sker på 37 timer/ugen, dog uden øvre
arbejdstid. Der udbetales ikke tillæg for
arbejde/møder om aftenen og i week-
ender. 

FOA Frederikshavn skal have
valgt ny sektorformand for 
social- og sundhedssektoren

FOAs 
aktivitetskalender 
2013

GENERALFORSAMLINGER
10. september kl. 17.00
Salen, FOA Frederikshavn
Fusionsgeneralforsamling
Kost og Servicesektoren
Se dagsordenen på side 4-5

10. september kl. 17.00
Salen, FOA Frederikshavn
Fusionsgeneralforsamling
Teknik og Servicesektoren
Se dagsordenen på side 4-5

17. september kl. 17.30 
Salen, FOA Frederikshavn
Sektorgeneralforsamling 
Pædagogisk sektor
Se dagsordenen på side 4-5

26. september kl. 17.30 
Salen, FOA Frederikshavn
Sektorgeneralforsamling
Social- og Sundhedssektoren
Se dagsordenen på side 4-5

24. oktober kl. 19.00
TOPMØDE
Duel mellem borgmester Lars
Møller, Venstre og borgmester-
kandidat Birgit Hansen, fra soci-
aldemokratiet.
Se Faget nr. 4 for tilmelding

13. november kl. 19.00-21.00
”Have a nice day” v/ Helle
Bentzen
Salen FOA Frederikshavn
Se faget nr. 4

1. dec. Juletræ
Se Faget nr. 5

Aktivitetskalender for klub 
social- og sundheds- og 
plejehjemsassistenter 2013   

Sæt X i kalenderen allerede nu.
9. oktober
Temadag: ”Personlig gennem-
slagskraft”. Teis Bayer.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . August 2013 7

Tillidsvalgte

NYVALGTE:

Nyvalgt tillidsrepræsentant: 
Pædagogmedhjælper Marianne
Hermansen, Frederikshavn Syd

Nyvalgt 
arbejdsmiljørepræsentant:
Portør Lars Dyremose, Portørgrup-
pen, Sygehus Vendsyssel Frede-
rikshavn
Pædagogmedhjælper Helle Müller
Pedersen, Røde Kors Børnehave
Dagplejer Hanne Rasmussen,
Dagplejen, Frederikshavn

OPHØR:
Ophørt som tillidsrepræsentant:
Pædagogmedhjælper Karina Ne-
dergård, Frederikshavn Vest
Social-og sundhedsassistent Su-
sanne J. Hansen, Sygehus Vend-
syssel, Frederikshavn.

Ophørt som 
arbejdsmiljørepræsentant: 
Dagplejer Gitte Pape Hansen,
Dagplejen, Frederikshavn
Dagplejer Marianne Holmenlund,
Dagplejen, Frederikshavn
Dagplejer Dorthe Ravn, Dagple-
jen, Frederikshavn
Portør Peter Kaare Lorentzen, Por-
tørgruppen, Sygehus Vendsyssel
Frederikshavn
Sygehjælper Karen Drastrup, Ma-
riested Socialpsykiatrisk Boform
Teknisk Serviceleder Ivan Kjær
Thorsen, Skagen Bibliotek

FOA Frederikshavn ønsker de ny-
valgte til lykke og siger tak for ind-
satsen til de afgåede.

FOA-seniorerne
2. halvår 2013
Tirsdag den 10. september 
Udflugt
Turen går til Aalborg, hvor vi skal
ind og se Søfarts-
og Marinemuseet. Der serveres
smørebrød. Herefter fortsætter 
turen videre til Graceland- Elvis
nostalgi – inden hjemturen får vi
en kop kaffe, som vi plejer. På vej
hjem holder vi ind og spiser af-
tensmad.

Tilmelding: Senest den 3. sep-
tember. Max 48 personer 
Pris: Kr. 350,- eksl. drikkevarer.
(betaling ved tilmelding) 

Onsdag den 8. oktober kl. 14.00
Rejsebeskrivelse
Kundechef i ALKA, Hans Jørgen
Jensen kommer og fortæller om
én af sine mange rejser ud i ver-
den.

Tilmelding: Senest 1. oktober.
Pris: Kr. 20,- inkl. Kaffe/the

Tirsdag den 12. november kl.
17.00
Aftenfest
Vi hygger os med musik og god
mad. 

Vi håber vi ses, og glæder os til
en hyggelig og humørfyldt aften.
Der vil være Amerikansk lotteri.

Tilmelding: 
Senest den 5. november 
(betaling ved tilmelding)
Pris: Kr. 150,- (ekskl. drikkeva-
rer)

Ingrid Hansen tlf. 24 66 66 71

Jytte Jensen tlf. 22 86 31 61

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen
25 år
Sygehjælper Birgitte Idskou, 
Frederikshavn Kommune
8. april: 
Dagplejer Britta Jacobsen, 
Frederikshavn Kommune
11. april: 
Dagplejer Lene Rafn Nørbak, 
Frederikshavn Kommune
Dagplejer Anette Calundan, 
Frederikshavn Kommune
17. april: 
Dagplejer Gitte Pia Rasmussen,
Frederikshavn Kommune
30. april: 
Janni Mosberg Sund Jensen,
Drachmannsvænget, Skagen
1. juni: 
Husassistent Gitte Binder Søren-
sen, Dybvad Ældrecenter
Sygehjælper Birgit Voigt Ander-
sen, Leve Bo Abildvej,
Frederikshavn Kommune

40 år - 1. maj: 
Social-og sundhedsassistent Gerda
Rasmussen, Sygehus Vendsyssel,
Frederikshavn Kommune
40 år - 25. juni 2013
Portør Vagn Erik Jensen, Portør-
vagten. Sygehus Vendsyssel 
Frederikshavn.

IT kurser for 
FOAs seniorer
Lær IT fra bunden
Tid: 01-10 - 2013 kl. 18.30 til 
17-10 -2013 kl. 20:20
Sted: FOA Frederikshavn
Læs mere på 
www.foa.dk/frederikshavn under
”medlemsaktiviteter”

Bliv dus med det offentlige på
nettet
Tid: 10-10 - 2013 kl. 14.00 til 
07-11 - 2013 kl. 15:50
Sted: FOA Frederikshavn
Læs mere på www.foa.dk/frederiks-
havn under ”medlemsaktiviteter”

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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Viljen er halvdelen af a
Af: 
Birgit Hansen 

Kommunalvalget banker
på døren, og om ikke sær-
ligt lang tid skal borgere i
Frederikshavn kommune
sætte et afgørende kryds.
Et kryds, der for de fleste
handler om, hvem de som
borgere helst ser som poli-
tisk styrmand eller kvinde
for Frederikshavn Kommu-
ne.  

Samtidig er der rigtig mange af
jer, der er ansatte ved Frederiks-
havn Kommune, hvor krydset også
har betydning for, hvem der kom-
mer til at sidde ved roret som po-
litisk leder for op imod 5.500
medarbejdere ved Frederikshavn
Kommune.  

Tre år i hjemmeplejen
Jeg har arbejdet tre år i hjemme-
plejen både som udekørende, men
også inde på centrene i aften og i
dagvagter. Jeg arbejder nu som
konsultationssygeplejerske i en
lægeklinik i Frederikshavn, og jeg
tager rundt og tager blodprøver
mm. på de ældre i eget hjem og
på centrene. 
Jeg var i sidste periode socialud-
valgsformand. Jeg synes, jeg har
et godt kendskab til især ældre-
området. Men jeg er også meget
interesseret i de andre områder,
hvor der er plejeopgaver og andet
vigtigt arbejde.
Jeg er meget bevidst om, at der

gennem de sidste år er sket be-
sparelser og omstruktureringer, og
der er pålagt de ansatte nye opga-
ver.

Medarbejdernes vilkår
Som socialdemokraternes borgme-
sterkandidat har jeg et ønske om
at få sat et anderledes fokus på
medarbejdernes vilkår. 
For mig er det vigtigt, at vi på
trods af krav om effektivisering og
rationalisering ikke glemmer de
menneskelige værdier og ikke
glemmer de mange af jer, der
hver dag yder en stor indsat og 
leverer en formidabel service over-
for borgerne i Frederikshavn Kom-
mune.  

Som borgmester vil jeg 
arbejde for, at Frederikshavn
Kommune:
•    Har en anstændig sygdomspo-

litik, hvor ansatte med en al-
vorlig sygdom sikres en fair be-
handling, og som minimum ik-
ke opsiges de første 6 måne-
der. Rummelighed skal i høj-
sædet. 

•    Fokusere og prioritere vigtighe-
den i at ledelsen, tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter samarbejder og
informerer hinanden.

•    Har stillinger med et ugentlig
timetal, der er til at leve af. Vi
skal væk fra timereduktioner
og stillinger på et lavt ugentligt
timetal. Jeg siger ”nej tak” til
lommepengestillinger og ja tak
til stillinger, der er til at leve
af. 

•    Ansætter på månedsløn, frem
for timelønsansættelser og
gentagne vikariater. 

•    Afsætter midler til efteruddan-
nelse og kompetenceudvikling i
langt højere grad end i dag. 
Vi skal ikke gå på kompromis
med faglighed og kvalitet, hver
gang der skal ske besparelser.  
Vi skal slippe kræfterne fri.
Størst mulig kompetence til
vores ansatte på alle niveauer.
Jeg hører, man ikke altid kan få
lov at bruge sin viden og ud-
dannelse pga. hierarki eller an-
den forklaring. Det er mig me-
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    arbejdet!
get i mod. Vi skal udnytte folks
kompetencer til arbejdsglæde
for den enkelte, men også til
glæde for borgerne. 
Hvorfor sende flere personer
ind i hjemmet end højst nød-
vendigt?

Pleje og pasning 
er kommunale opgaver
I bund og grund synes jeg pleje og
pasningsopgaver er en kommunal
opgave, men det frie valg er kom-
met for at blive. 
Det respekterer jeg. 
Jeg er optaget af forskellene på
den kommunale verden contra de
private firmaer. 
Hvorfor vælger nogle at skifte fra
det kommunale til de private og
omvendt? 
Det gælder både for ansatte og
modtagere af hjælpen. Det må vi
studere og lære af.
Jeg går ind for, at de ældre kan
købe tilkøbsydelser ved kommu-
nen, som de kan ved de private
firmaer, og vi har bedt om lov til
det i ministeriet.

Jeg er altid åben for kritik og ideer.
Henvend dig endelig

Birgit Hansen
www.birgithansen.dk
tlf. 29 16 30 39
bihn@frederikshavn.dk

Lars Møller, Venstre Birgit Hansen, Socialdemokraterne

TOPMØDE
MELLEM 
V OG S

Sæt allerede nu kryds i din kalender 24. oktober kl. 19.00, og
deltag i et brag af et topmøde, når nuværende borgmester Lars
Møller og socialdemokraternes top kandidat til bormesterposten,
Birgit Hansen, tørner sammen og kommer med hver deres bud på
relevante spørgsmål fra FOA´s medlemmer. 

Som medlem af FOA Frederikshavn har du nu en
enestående chance for at stille et spørgsmål til de to
toppolitikere. Send dit spørgsmål på mail til afdelings-
formand René Johansen (mail: rejo@foa.dk) senest  18.
oktober. Hver politiker får efterfølgende spørgsmålene
tilsendt (uden afsendernavn), så de kan være velforbe-
redte til TOPMØDET.
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FAGETS STUDIETUR 2013 - UDDANNELSE

I år gik Fagets studietur til uddannelsesinstitutioner i Vendsyssel. 
Det var EUC Nord i Frederikshavn med vægt på de sorte fag. 
I Hjørring med vægt på bygge- og anlæg og rengøring. Vi besøgte
Skipperskolen i Skagen med de maritime uddannelser og Martec i Fre-
derikshavn, også med maritime uddannelser og maskinmesteruddan-
nelsen. Der var også besøg på SOSU Nord i Hjørring, hvor social- og
sundhedsuddannelserne, pædagogisk assistentuddannelse og ambu-
lancebehandleruddannelsen samt akademiuddannelsen finder sted.

I studieturen deltog næstformand Rose Ludvigsen, FOA Frederikshavn,
Faglig sekretær Danni Nikolajsen og Leo Svendsen, 3F Frederikshavn og
Socialdemokratiet, faglig sekretær John Karlsson, Metal Vendsyssel og
formand Cai Møller fra LO Vendsyssel samt redaktør Anders Foldager.

Skipperskolen i Skagen
Første besøg var på Skipperskolen i Skagen, helt nybygget fra 2012. Her
blev vi modtaget og vist rundt af forstander Anders Andersen, som også
gav sig tid til at fortælle om uddannelserne på Skipperskolen, der har ek-
sisteret siden 1921.
Vi fik et indblik i de maritime uddannelser som navigatør, kystskipper og
sætteskipper og flere andre uddannelser samt et stort og varieret efter-
uddannelsesprogram.
Skolen søges af 85 årselever, og da det er den eneste skole af sin art i
landet, kommer eleverne langvejs fra og er typisk omkring de 40 år og
med erfaring fra søen.
Uddannelsen er interessant for metal-medlemmer, fordi der kommer fle-
re og flere specialskibe, der kræver håndværksmæssig kunnen fra broen
til maskinrummet og specialgrejet på skibene, der servicerer offshorevirk-
somhederne.
I dag er søfarten kendetegnet ved gode arbejdsforhold med en måned på
søen og en måned i land, hvorfor mange uddannelsessøgende vælger at
bruge fritiden på uddannelsen, der er modulopbygget og kan tages i bid-
der. Enten som kystskipper, sætteskipper eller fiskeskipper. På Skipper-
skolen kan man erhverve sig næringsbrev i forbindelse med uddannelser-
ne. Der er mange svenske elever, da uddannelsen er internationalt orien-
teret. Der undervises på dansk, men med stor vægt på engelsk. Feks.
må en sætteskipper sejle worldwide med den danske uddannelse fra
Skipperskolen.
Problemet er at få unge til Skipperskolen, fordi de gymnasiale uddannel-
ser trækker stærkt. Forstander Anders Andersen mener, at kompetencer
ikke nødvendigvis er det samme som viden. Kompetencer er at bruge sin
viden sammen med sin praktiske faglighed. -Vores elever har et stort en-
gagement. De skal være på søen, og det ved de godt. Derfor hænger de
i og viser stor faglighed og ihærdighed i uddannelsen.

Du kan læse meget mere om Skipperskolen og dens tilbud på:

Skipperskolen.dk
Skagen Skipperskole, Kuttervej 13, Boks 228, 
9990 Skagen,  Danmark 
Telefon +45 98 44 33 44�
E-mail: post@skipperskolen.dk 

Dagens studietursdeltagere fra Faget
besøgte Skipperskolen i Skagen, hvor
forstander Anders Andersen (Nr. to fra
venstre) viste rundt og fortalte om sko-
lens virke og uddannelserne for elever-
ne.

Rose Ludvigsen, FOA, Leo Svendsen,
Socialdemokraterne og John Karlsson,
Metal er på broen

Det er skibe og søfart, det drejer sig
om på Skipperskolen i Skagen. Her
venter skibe på arbejde.
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Martec
Maria Dinesen, forretningsudvikler på Martec, viste os rundt på en
spændende uddannelsesinstitution, nemlig Martec Nord, der er place-
ret  i Frederikshavn; ved havet og på Hånbækvej, hvor maskinmester-
uddannelsen finder sted.

Martec er en selvejende institution under Ministeriet for forskning, inno-
vation og videregående uddannelser. Her uddannes maskinmestre, skibs-
assistenter, skibsmaskinister, HF Søfart og uddannelse i energiteknologi.
En helt ny grøn uddannelse starter i september i Frederikshavn på Mar-
tec for dem, der gerne vil arbejde med energi, miljø og teknologi i fremti-
dens energilandskab.
Martec arbejder tæt sammen med EUC og universitetet i Aalborg, og
Martec udbyder også maritime sikkerhedskurser til søfarten og offshore-
sektoren samt tekniske kurser vedrørende varme, vind, styring og regule-
ring.
Det er også Martec, der har rederiansvar for Skoleskibet Danmark siden
2003. Det indebærer blandt andet forskole for de omkring 80 besæt-
ningsmedlemmer på skoleskibet, der i år har tur til Brasilien. 
Martec har iøvrigt lige indgået en samarbejdsaftale med Brasilien, der
betyder udveksling af brasilianske og danske lærere til de to lande.
Som på Skipperskolen i Skagen er eleverne ofte mænd, mens f.eks. sko-
leskibet har en besætning, hvor halvdelen er kvinder.
Der er stor søgning af elever til Martec, men det er dog et problem, at
man kun kan uddanne 90 maskinmestre. Det siger den ministerielle kvo-
te, men der er brug for langt flere til den populære uddannelse, siger
Maria Dinesen.

Du kan læse meget mere om Martec Nord og Maskinmesterskolen og
dens tilbud på:

martec.nu

Maritime and Polytechnic College�
Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn, Danmark��
Tlf. +45 96 20 88 88 �
E-mail: martec@martec.nu �

Elever løser et teknisk problem på Mar-
tec. Her, som andre steder, er der tale
om gruppearbejde.

Teknik og edb hører nøje sammen.
Uden uddannelse og edb er der ikke
tekniske fremskridt.

Fagets besøgende med forreningsudvikler Maria Dinesen på
Martec i Frederikshavn. Uddannelsesinstitutionen har også an-
svaret for uddannelsen af elever til Skoleskibet Danmark.
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EUC Nord,
Frederikshavn/Hjørring
Uddannelseschef Søren Nielsen var meget imødekommende og brugte
to formiddage på EUC NORD i Frederikshavn og Hjørring for at vise
Fagets deltagere, hvad de to skoler formår at tilbyde uddannelsessø-
gende.

Det er en moderne erhvervsskole, hvor man har taget konsekvensen af,
at de unge søger gymnasiale uddannelser. Dem kan man nemlig også ta-
ge på EUC NORD indenfor visse fag, f.eks. maskintekniker. Men EUC
NORD er langt mere. Her uddannes i auto-, smede-, maskine- og svej-
seteknik. Her kan studenter tage en håndværksmæssig uddannelse. Der
er uddannelser for eventteknikere, og der er rige muligheder for efter- og
videreuddannelser.
Alt det til trods, er søgningen af eleverne vigende. Det skyldes, at vejle-
dere på folkeskolerne fokuserer kraftigt på de gymnasiale uddannelser,
men også at krisen har sat sine spor med mangel på praktikpladser. Nu
kan elever dog uddannes på selve skolen, der er etableret et VEU-center,
så eleverne uddannes og færdiggør uddannelsen på EUC NORD som
SKP-elever (Skolepraktik). Her er oprettet »Virksomheder« i både Frede-
rikshavn og Hjørring, der fungerer som almindelige virksomheder, men
hvor eleverne er væk fra skolemiljøet.
Der er 12 indgange til erhvervsuddannelserne. EUC NORD i Frederiks-
havn tilbyder syv, men hjælper gerne elever til andre skoler, hvis ikke
skolen tilbyder en bestemt uddannelse.
I Frederikshavn udbyder EUC NORD over 100 forskellige uddannelser.
Heriblandt også Karrierelinien+, som er ekstra fag på grundforløbet, in-
novation og iværksætteri med engelsk, dansk og matematik på gymnasi-
alt niveau. Der er alt sammen for elever, der vil i gang med en videregå-

EUC NORD i Frederikshavn byder på
mange forskellige uddannelser. Herover
er vi i Autobranchens kompetencecen-
ter og herunder i uddannelsen for
eventteknikere.

Uddannelseschef Søren Nielsen forklarer om uddannelsen som automekaniker for Leo Svendsen og John Karlsson.
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ende uddannelse eller opfylde en drøm om at være ledere eller selv-
stændige.
Ligeledes har EUC NORD etableret Håndværkerakademiet, hvor elever
på Bygge og anlæg Plus kan tage en overbygning, der gør eleverne i
stand til meget mere i samarbejde med deres mestre.
Endelig er der også studenterhåndværkerne. Det er unge med studenter-
eksamen, som kan nøjes med at bruge 10 uger på grundforløbet af en
erhvervsmæssig uddannelse.
Desuden er der Autobranchens kompetencecenter, hvor importørerne af
nye bilmodeller kan uddanne medarbejdere, så kunderne oplever, at der
er styr på det tekniske omkring deres nye bil. Der bliver taget hånd om
eleverne på EUC NORD. Også elever med ekstra behov. Der er støtte
omkring afklaring, almenfaglig, personlig og social udvikling. Der er også
skolehjem, hvor medarbejderne hjælper eleverne, og de unge er generelt
meget motiverede, siger Søren Nielsen.

Du kan læse meget mere om EUC NORD og dens tilbud
på:

Eucnord.dk

M. P. Koefoeds Vej 10
9800 Hjørring
Tlf. 7224 6000 - Fax 7224 6101
info@eucnord.dk

Møbelsnedkerelev i præcisionsarbejde
på EUC Nord i Hjørring.

Farveri malerelev 
på EUC Hjørring.

Elektrikere på uddannelse.
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SOSU NORD, Hjørring
Repræsentanter fra SOSU Nord viste rundt på SOSU Nords skole i
Hjørring. Det er her, der uddannes social- og sundhedshjælpere, soci-
al- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og ambulancebe-
handlere i Vendsyssel.

Det er en meget anderledes skole på den positive måde. Her er er der
virkelig tale om, at eleverne får en god undervisning samtidig med, at
der taget højde for, at ikke alle elever er lige boglige. Der er fine mulig-
heder for lektiehjælp, hjælp til ordblinde og læsesvage, og der er afslap-
ningsrum til dem, der lige har brug for et pust i undervisningen. Hyggeli-
ge og moderne miljøer, hvor man kan tilegne sig viden, og som noget
nyt, etableres sportshal og multibane på skolens område. 
Skolen underviser til stadighed mellem 150 og 200 elever. Skolen har
stor succes med at uddanne eksempelvis fyrede fra den private sektor til
social- og sundhedsuddannelserne. Et godt eksempel er de mange slag-
teriarbejdere, som blev fyret, da Hjørring Slagteri stoppede produktionen.
Mange slagteriarbejdere blev uddannet på SOSU Nord, og flere af dem
er i dag social- og sundhedsassistenter. Flere af dem kigger forbi skolen
en gang imellem for at se »hvordan det lige går«.
Det er hovedsageligt kvinder, som søger SOSU Nord, men flere og flere
mænd finder vej til uddannelsesinstitutionen, især på pædagogisk assi-
stent-uddannelsen, hvor grundforløbet tages i Hjørring og hovedforløbet i
Aalborg.
Kravene til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent
samt pædagogisk assistent og ambulancebehandler-uddannelserne er
folkeskoleuddannelsen på ni år. Med en 10 klasses eksamen eller fag-
lært uddannelse, kan man starte direkte.
Der er masser af karrieremuligheder efter uddannelsen, og selvfølgelig er
det meget tilfredsstillende for mange, at man får et job med stor social
værdi.
Med en uddannelse fra SOSU Nord er der også muligheder for blive sy-
geplejerske, pædagog samt ergo- og fysioterapeut. Endelig kan man som
led i social- og sundhedsuddannelser og pædagogisk assistentuddannelse
vælge at tage en del af uddannelsen i udlandet.
Som noget nyt deltager social- og sundhedsassistenteleverne nu også i
DM Skills. SOSU Nord har også oprettet Future Lab, som er et udstil-
lingsvindue for tekniske hjælpemidler i social- og sundhedssektoren.

Du kan læse meget mere om SOSU Nord og dens tilbud på:

sosunord.dk

Hedevold 11, 9800 Hjørring
Telefon: 7221 8100
sosunord@sosunord.dk

SOSU Nord i Hjørring er gode til at
skabe læringsmiljøer i trygge rammer
for eleverne.
Herunder er Danni Nikolajsen blevet
venner med en elektronisk Parosæl,
som bruges på plejehjem.

Seriøsitet, faglighed, men også højt hu-
mør præger SOSU Nord i Hjørring.

Fagets studietur har det formål at afdække nogle af de muligheder, du har for at uddanne dig inden for
FOA, 3F og Metals områder. Der er naturligvis flere og andre muligheder, men fællesnævneren er ud-
dannelse, og med uddannelse står du bedre rustet til fremtiden. Så hvis du vil sikre dig selv bedre på ar-
bejdsmarkedet, er uddannelse vejen. Du er altid velkommen i FOA, 3F eller Metal til en snak om netop
dine muligheder.
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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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METAL VENDSYSSEL

Ungdomskurser
2013

Tilmelding til kurserne skal ske på mail,  
ungdom@danskmetal.dk: 
Skriv Ungdomskursus i emnefeltet. 
Skriv navn, cpr-nummer, hvilket kursus du vil på 
og mobilnummer i mailen. 

Alle kurserne er på Metalskolen i Jørlunde, og alle 
lærlingemedlemmer i Metal Ungdom er velkomne.

Det lokale  
ungdomsarbejde  
- Hvad f“““ er det?

Ungdomsarbejde på arbejdspladsen kan 
være med til at sikre, at lærlinge arbejder under 
ordentlige vilkår. Kurset handler om, hvordan en 

ungdomsbestyrelse fungerer, og hvordan du 
kan komme i gang. 

Uge 36 d. 06.-08.09.2013 
20 deltagere i alt.

Hvad er mine 
rettigheder? 

På dette kursus får du et overblik 
over de mange rettigheder, du har 

gennem overenskomsten. 

Uge 36 d. 06.-08.09.2013 
20 deltagere i alt.

”Tale er guld”
Slå igennem og få dit budskab 
ud som en vinder. Her lærer du 

at tale, så din arbejdsgiver forstår 
dig. Du lærer også at tale til en 

forsamling. 

Uge 47 d. 22.-24.11.2013 
20 deltagere i alt.Hvilken 

på os i Danmark?

arbejdsmarkedet og en masse andre ting i 
Danmark. På dette kursus får du et overblik, 

Uge 39 d. 27.-29.09.2013 
20 deltagere i alt.
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Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring
Maskinarbejdere, 3Fere
og elektrikere fyres på
Flådestation Frederikshavn
og hovedværkstedet i
Hjørring. 31. december
2013 er deres ansættelse
i Forsvaret forbi, men det
er kun første runde. 

Til efteråret kommer endnu flere
fyringer, siger tillidsrepræsentant
for Metal-medlemmerne på Flå-
destation Frederikshavn, Per Bech
Christensen og faglig sekretær i
Dansk Metal Vendsyssel, John
Karlsson.

-Her på flådestationen i Frederiks-
havn må vi desværre siger farvel
til 13 kolleger, beklager tillidsre-
præsentant Per Bech Christensen.
-Lige nu er vi i høringsfasen, hvor
de afskedigede kan gøre indsigel-
se, men det er kun en formalitet.
Vi regner ikke med, at det ændrer
noget. Udover Metal-medlemmer-
ne afskediges syv 3F-medlemmer.

De fratræder også 31. december.
Desværre går det også ud over vo-
res kolleger på Hovedværkstedet i
Hjørring, hvor 10 Metal-medlem-
mer afskediges. Dertil kommer
fem elektrikere, fire 3Fere og en
maler.

Ny fyringsrunde i august
Det er dog kun begyndelsen. 
I slutningen af august kommer en
fyringsrunde mere. Her er det
OPLOG, der står for tur, men der
er ikke sat endeligt antal på end-
nu.
Forsvaret har kontrakt med et kon-
sulentfirma, AS3, der skal sørge
for kurser, jobsøgning samt uddan-
nelse og eventuelt nye job til de
fyrede. 
Der vil også være fratrædelser i
henhold til overenskomsten. Med-
arbejdere med 12 års ansættelse
får en ekstra månedsløn. 15 års
ansættelse giver 2 månedslønnin-
ger og 18 års ansættelse, 3 må-
nedslønninger.
-Det er en rigtig træls situation,
siger Per Bech Christensen. Vi har

masser af arbejde, men forsvars-
forliget kræver, at forsvaret skal
spare 2,7 mia. kr. Det går så ud
over os.
Faglig sekretær John Karlsson,
Metal Vendsyssel, siger: -Det er
trist med fyringer af gode og kom-
petente medarbejdere. Men med
de mange og alsidige kompeten-
cer de har, håber jeg, at de kan
skaffe sig et arbejde. Metalfolkene
er jo målrettede til job i den mari-
time sektor, og i Metal vil vi gøre
alt, hvad der står i vores magt for
at hjælpe de afskedigede på vej til
nye job.

Stiller op til byrådsvalget
Både John Karlsson og Per Bech
Christensen stiller op til byrådsval-
get på den socialdemokratiske li-
ste til november. Det er derfor ik-
ke unaturligt, at deres satsning er
flere arbejdspladser til Vendsyssel.
Udover de to Metalmedlemmer,
stiller tidligere afdelingsformand
for Metal Frederikshavn, Kenneth
Bergen, op for socialdemokrater-
ne.

METAL VENDSYSSEL

Det er ikke bare kanoner, der bliver fyret af i Frederikshavn og Hjørring, men også ansatte.
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METAL VENDSYSSEL

Skifergas i Nordjylland 
– et nyt industri-eventyr?

Af 
Henrik Nicolaisen, 
projektkoordinator, 
Total E & P Danmark

Vendsyssel, nærmere 
betegnet Dybvad, er 
udvalgt til at være det 
første sted i Danmark,
hvor der skal bores 
efter skifergas.  

I første omgang skal det undersø-
ges, om skiferlagene i Vendsyssels
undergrund i det hele taget inde-
holder denne form for naturgas, og
en eventuel produktion har derfor
meget lange udsigter. Men er der
naturgas, og er det rentabelt at
udvinde den, vil det give store
muligheder for vækst og mange
nye arbejdspladser i Nordjylland.
Mange skæver lidt misundeligt til

Esbjerg, når de ser, hvad udvin-
ding af olie og gas betyder for
vækst og nye arbejdspladser i et
område. Produktion i Nordsøen
har skabt de mange arbejdsplad-
ser, og har også betydet store ind-
tægter til den danske stat. Derud-
over er vi uafhængige af at skulle
importere olie og gas fra udlandet,
hvilket både kan være meget dyrt
og ikke mindst usikkert, da meget
olie og gas kommer fra urolige
områder.
Efterforskningen efter skifergas i
Danmark sker på grundlag af to li-
censer, som vi i franske Total har
fået sammen med Nordsøfonden
– den danske stats olie og gas sel-
skab. Den anden licens omfatter
Nordsjælland, hvor indsatsen end-
nu ikke er sat i gang. 
I Nordjylland er vi i øjeblikket i en
indledende fase, og planlægger en
prøveboring 3-4 km lodret ned i

undergrunden, hvor skiferlagene
forventes at findes. En sådan bo-
ring er relativt ukompliceret, men
selvfølgelig er der en lang række
sikkerhedskrav og procedurer, der
skal overholdes, og mandskabet
skal være både erfarent og velud-
dannet.

Udsættelse af prøveboring
Prøveboringen skulle have foregå-
et her i efteråret, men byrådet i
Frederikshavn har krævet en udvi-
det miljøundersøgelse, en såkaldt
fuld VVM (Virkninger på Vand og
Miljø), og det tager ca. 1 år eks-
tra. Derfor vil der først blive boret
næste efterår. Vi er ikke enige i
baggrunden for afgørelsen, da in-
gen andre boringer i Danmark har
været udsat for sådanne krav,
men den store debat og mange
skræk-historier om miljø og skifer-
gas her i Nordjylland har nok spil-
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METAL VENDSYSSEL

   
   

let ind. En debat, vi synes er skudt
over målet, da vi i første omgang
skal se, om der overhovedet er
gas.
Klima- og Energiminister Martin
Lidegaard har også understreget
vigtigheden af, at vi får denne af-
klaring, så samfundet ved mest
muligt om vores naturlige ressour-
cer. Det er også vigtigt at bemær-
ke, at vi er kontraktligt forpligtet
over for den danske stat til at gen-
nemføre efterforskningen. 

Nye arbejdspladser – nogle
få eller hundreder?
Der vil gå en del år, før en produk-
tion kan påbegyndes, forudsat at
der er gas, og forudsat at den kan
udvindes miljømæssigt, teknisk og
økonomisk forsvarligt. Men kom-
mer der en ny dansk produktion af
gas i det nordjyske, kan det bety-
de rigtig mange arbejdspladser,

både i forbindelse med anlæg og
produktion og hos underleverandø-
rer, lokale forretningsdrivende etc.
Det vil være forkert – og umuligt –
at sætte tal på nu, men fra lande
med skifergasproduktion gennem
en årrække som Canada og USA,
har produktion af skifergas skabt
tusindvis af arbejdspladser og i det
hele taget stor lokal vækst.  Fre-
derikshavn Havn vil for eksempel
være et af de steder, hvor man vil
kunne mærke en stor opblom-
string, når f.eks. borerigge og ma-
terialer skal transporteres og
håndteres, og der bliver brug for
faglært arbejdskraft ved anlæg og
produktion.

Satser på lokal arbejdskraft
Det er Totals politik at benytte lo-
kale underleverandører og arbejds-
kraft så meget som muligt, og det
vil også være tilfældet i Nordjyl-

land. Vi ser frem til et rigtigt godt
samarbejde med fagforeninger,
virksomheder og kommunerne
omkring dette.  På kort sigt, dvs. i
forbindelse med prøveboringen og
forberedelserne, vil der skabes
måske 20-30 lokale jobs viser er-
faringer fra tidligere lignende pro-
jekter (Givskud, Feldsted, etc.)
Nordsøfonden og Total vil løbende
informere om projektet, som man
også kan følge via vores danske
hjemmeside www.skifergas.dk,
hvor der står meget mere om ud-
vinding og produktion af skifergas.
Total har ansat en medarbejder,
Preben Nielsen fra Vestbjerg, til at
tage sig af lokale spørgsmål, og
han har kontor i Sæby.
Total ser frem til at være en lokal
aktør i det nordjyske og til en god
og saglig dialog med alle, der har
interesse i projektet. 
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Vi politikere arbejder ger-
ne over, når der er grund
til det. Og det er der: De
udfaldstruede modtagere
af dagpenge, som er be-
rørt af den forkortede dag-
pengeperiode, skal have
en hånd. 

Derfor tager vi en måneds ekstra
arbejde med at skaffe arbejdsplad-
ser og sikre de udfaldstruede dag-
pengemodtagere. Endelig blev det
muligt at finde et flertal for noget,
man uden tøven kan kalde en ”rig-
tig god løsning”. Der er mange
andre gode socialdemokratiske
forslag. Vi har reageret på udfor-
dringen fra alle de mange – mulig-
vis hen ved 30.000 mennesker –
der vil miste retten til dagpenge i
løbet af 2013. 

Mange er reddet
Denne regering har nu sørget for
at redde mange af de mennesker,
der ellers ville miste en stor del af
deres indtægt om bare en måned.
Det rigtige vil være at skabe job,
og det gennembrud står vi lige
foran. Vi har iværksat en ambitiøs
vækstplan for 90 milliarder kro-
ner. Vi har løftet niveauet for of-
fentlige investeringer, så vi kan
forbedre skoler, børnehaver, veje
og jernbaner og samtidig holde
hånden under tusindvis af arbejds-

pladser. Det burde have fået de
borgerlige til at reagere og frem-
lægge deres svar på udfordringer-
ne. Men det sker ikke. 

DF er hyklere
Heller ikke jeg bliver træt af at på-
pege det ubeskrivelige hykleri, vi
har været udsat for fra Dansk Fol-
keparti. Partiet var selv primus
motor i bestræbelserne på at hal-
vere dagpengeperioden og at for-
doble genoptjeningstiden, men nu
kommer de rendende og påstår, at
de da hele tiden ville se på evt.
problemer. Det er lodret usandt.
DF har bare skiftet synspunkt, for-
di problemet med de udfaldstrue-
de voksede og voksede som følge
af (deres egen!) dagpengereform.
DF er ikke og bliver aldrig nogen-
sinde et arbejderparti.

Venstre ved man ikke, 
hvor man har
På samme måde går Venstrefol-
kene og kritiserer det meste, men
de vil end ikke under tortur afslø-
re, hvad deres plan handler om.
Hvis de har en. Det lykkedes ikke
Venstre at forklare, hvad de vil
gøre for de tusindvis af udfald-
struede dagpengemodtagere, for
Venstre agter nemlig ikke at læg-
ge stemmer til regeringens dag-
pengeløsning. Venstres planer om
nulvækst har vi aldrig fået på bor-
det. Vi har nu optalt præcis 51
punkter, hvor Venstre i dag mener
noget andet end som regerings-
parti. Her er blot et par enkelte
eksempler: Først opfandt VK-rege-
ringen kørselsafgifter på lastbiler
og er nu modstandere af lastbil-
safgiften. Venstre indførte selv
den fedtafgift, som blev ophævet
ved nytår – nu med Venstres
stemmer. Før valget ville Venstre
videreføre deres skattestop, bag-
efter ønskede de derimod endnu

flere skattelettelser til erhvervsli-
vet. Før valget ville Venstre have
en beskeden vækst i den offentli-
ge sektor, nu vil de skære i det of-
fentlige.

Forsvarsforliget
Min egen politiske kæphest er
som bekendt forsvaret, hvor vi i år
har fået et bredt forlig. De borger-
lige siger imidlertid, at de gerne
vil spare i forsvarets top – men de
vil bare ikke sige hvordan. De har
også foreslået nulvækst i den of-
fentlige sektor, men når det kom-
mer til generalerne, bliver de fjer-
ne i blikket. De har ingen proble-
mer med at fyre hårdtarbejdende
metal´er, HK´ere og 3F´ere, men
epauletterne må endelig ikke rø-
res.
Det ser vi klart på forsvarsområ-
det generelt. I 2003 var Venstre-
folkene varme tilhængere af at
sammenlægge Forsvarsministeriet
og Forsvarskommandoen, men nu
blæser de til angreb mod denne
strukturændring. Der er simpelt-
hen ingen, der ved hvor man har
de borgerlige. De kan ikke forkla-
re, hvorfor de ustandselig mener
noget andet end tidligere. Vi har
derimod skabt grundlaget for ny
vækst, flere arbejdspladser og
mere velfærd nogen gange med
ENL, andre gange med de andre
partier. Det er vilkårene for en
mindretalsregering. 

Initiativerne vil virke
Men jeg ser med fortrøstning frem
mod resultaterne af de mange ini-
tiativer, vi har sat i gang. For kon-
kurrenceevnen fejler intet, siger
alle de internationale vurderinger.
I internationale kredse, der er ven-
ligt stemt over for Socialdemokra-
tiet er der stor respekt og beun-
dring for det lille land, som arbej-
der sig frem igennem lavkonjunk-

Vi politikere arbejder gerne over
METAL VENDSYSSEL

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne
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turen og som slet ikke er krise-
ramt som grækerne, spanierne og
italienerne. Vi fornyer os gennem
vækst og stimulering af erhvervsli-
vet, således at virksomhederne nu
er begyndt at hente udsourcede
arbejdspladser tilbage til Danmark
– fordi det bedst betaler sig.

Thyge Dyrnesli, ny tillidsrepræsen-
tant hos Danmarks Tekniske Uni-
versitet Aqua, Hirtshals.

Johnny Woller, ny tillidsrepræsen-
tant hos Hirtshals Yard A/S, Hirts-
hals.

Jens Ole Haages, ny arbejdsmiljø-
repræsentant hos Oscar Petersen
& Søn A/S, Frederikshavn.

Metal Vendsyssel ønsker til lykke
med valgene.

METAL VENDSYSSEL

Havfisketur med METAL
Afdelingen afholder havfisketur med M/S Albatros 1
Søndag den 8. september 2013
fra Hirtshals Havn kl. 7.00 – 15.00
Mødetid senest kl. 6.30 på grund af indskrivning

Tilmelding til afdelingen senest 4. september 2013

Deltagerbetaling: 200 kr. (betales ved tilmelding) – max. 35 del-
tagere efter først til mølle princippet
KUN forbundsmedlemmer kan deltage
Dagsfiskekort og grejer kan købes ombord
Afdelingen medbringer drikkevarer

Fiskekonkurrence
Lørdag 31. August 2013 kl. 9.00 til 14.30,
Dvergtved Søpark, Dvergtvedvej 401, sindal

Tag konen, kærsten, børnene og det gode hu-
mør med til Dvergtved Søpark. Afdelingen er
vært ved en øl/vand og et par pølser. Kom og
deltag i konkurencen, og få nogle hyggelige
og sjove timer med familien og gode kollega-
er, der er fine præmier både til børn og voks-
ne.

Pris pr.stang for voksne kr. 70,00. For børn
under 14 år kr. 40,00. Der kan købes orm 
og andet i grejbutikken.  

Du betaler ved tilmeldingen i afdelingen,
som er senest fredag 23. august 2009 
kl. 12.00.

Tillidsvalgte



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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3F FREDERIKSHAVN

Fyraftensmøde 
3F Frederikshavn 
Mødet holdes i Metal Vendsyssels lokaler,
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn 
12. september 2013
fra kl. 17.00 – til kl. 19.00

Mødet afholdes af 3F Frederikshavns miljøafdeling.

Der bliver laget ud med en lille times »Parat til Hjertestart«,
hvor alle får kendskab til brugen af en hjertestarter, og alle får et
læringssæt med hjem til at lære andre om dette gode budskab.

Derefter skal vi høre om Personlige værnemidler:
Susanne Graae fra Man Diesel vil fortæller hvordan de infor-
merer medarbejderne om brugen at værnemidler.

Claus Mortensen fra Miljøudvalget vil fortælle om hvordan
man søger oplysninger i Arbejdsmiljøloven og i Bekendtgørelse om
værnemidler, m.m.

Der vil blive serveret lidt let aftensmad.
Kom om vær med til dette møde, som vil give dig nogle gode in-
put som du kan bruge i din hverdag.

Tilmelding til 3F på tlf. nr. 70300846 eller mail til 
pia.pennerup@3f.dk inden den 5. september.

Ny tillids-
repræsentant 
på rensnings-
anlægget
Leo Svendsen har i mange år væ-
ret tillidsrepræsentant i Forsynin-
gen (Rensningsanlægget i Frede-
rikshavn). Leo er gået på efterløn
og afløses af Jan Olesen som ny
tillidsrepræsentant. Jan er tillidsre-
præsentant for 3Ferne på rens-
ningsanlægget i både Frederiks-
havn og Skagen.

Skatte-
reformen og 
din pension
I 2012 vedtog Folketinget en
skattereform. Den får betydning
for din pensionsordning.
De nye skatteregler betyder, at du
fra 1. januar 2013 ikke længere
kan indbetale til kapitalpension.
Før blev en del af din opsparing i
Industriens Pension sat ind på en
kapitalpension, som hedder al-
derssum. Fremover går de penge
til at spare op til livsvarig alders-
pension.
Når du engang skal have udbetalt
alderssummen, skal du betale en
afgift til staten på 40 %. Folketin-
get har dog besluttet, at du kan få
rabat på afgiften, hvis du allerede
betaler afgiften i 2013.

Jan Olesen afløser Leo Svendsen.
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Dagpengeaftalen: 
Se her hvad den kommer til at betyde
Er du ledig, kan du læse
her, hvad regeringens af-
tale med Enhedslisten om
en midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse, kommer til at
betyde for dig.

Efter måneders pres fra blandt an-
det fagbevægelsen, indgik regerin-
gen og Enhedslisten i maj en afta-
le, der skal afbøde virkningerne af
dagpengereformen. En reform der
betød, at omkring 30.000 sand-
synligvis vil miste dagpengeretten
i år. Mange af dem risikerede der-
efter at stå helt uden indtægt. 
Den ny aftale er ikke en forlæn-
gelse af dagpengeperioden. Men
den vil være en økonomisk hjælp
for de mange ledige, der ellers
helt ville miste deres forsørgelse
den kommende tid.

Uddannelsesydelse 
forlænges
Den særlige uddannelsesydelse
forlænges frem til udgangen af
2013. Det betyder, at ledige der
opbruger deres dagpengeret eller
uddannelsesydelse i 2. halvår
2013, får ret til uddannelsesydel-
se i op til 26 uger. De der allerede
er på uddannelsesydelse får ret til
en ny periode med uddannelses-
ydelse, så de i alt vil kunne få ud-
dannelsesydelse sammenlagt i op

til 52 uger. Ledige vil som noget
nyt også kunne få tilbud om løntil-
skudsjob og/eller virksomheds-
praktik.

Ny arbejdsmarkedsydelse
Fra 1. januar 2014 indføres en ny,
midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
Den gives til ledige, der mister
dagpengene og/eller uddannelses-
ydelse.

Satserne
Både uddannelsesydelsen og ar-
bejdsmarkedsydelsen svarer til
kontanthjælpen: 60 procent af
max dagpengesats for ikke-forsør-
gere, og 80 procent for forsørgere.
Det er henholdsvis 10.413 kroner
og 13.884 kroner om måneden
før skat. Det er ikke meget – men
i modsætning til kontanthjælpen,

så er retten til ydelserne uafhæn-
gige af formue og ægtefælles ind-
tægt.

Ordningerne aftrappes
Begge ordninger er kun midlertidi-
ge. Aftrapningen sker med ¼ år
hvert halve år. Det vil sige, at den
samlede periode med ydelser er
højst fire år, for dem der har op-
brugt den to-årige dagpengeperio-
de i 2. halvår af 2012. De sidste,
der får mulighed for forlængelse –
dog kun med ¼ år – er dem, der
opbruger dagpengeretten i 1.
halvår 2016. De vil altså kunne få
dagpenge i to år plus arbejdsmar-
kedsydelse i ¼ år. Efter 1.7.
2016 er der alene to års dagpen-
ge. Se skemaet på side 25.

Seniorjob bevares
For nogle lidt ældre ledige betyder
aftalen, at de får udskudt det tids-
punkt, hvor de kan få seniorjob.
Dem som bliver ramt, er de der
mister retten til dagpenge i 2014,
2015 eller første halvdel af
2016, og som efter de nugælden-
de regler kan få et seniorjob til
overenskomstmæssig løn på dét
tidspunkt, hvor de opbruger dag-
pengeretten. 
De får fra 2014 først ret til se-
niorjobbet, når de har opbrugt den
arbejdsmarkedsydelse, de måtte
have ret til. 

Hvornår og hvordan
Reglerne med uddannelsesydelse
træder i kraft den 1. juli 2013.
Loven om arbejdsmarkedsydelse
skal først behandles i Folketinget
til efteråret. Derfor kan der stadig
komme ændringer. Det bliver a-
kasserne, der skal udbetale og ad-
ministrere arbejdsmarkedsydelsen.

De to vigtige elementer 
i aftalen er:

1. En forlængelse af uddan-
nelsesydelsesordningen.

2. Indførelsen af en ny 
arbejdsmarkedsydelse.

Formand Morten Dahlberg: -Uddannel-
sesydelsen træder i kraft 1. juli 2013,
men der kan stadig komme ændringer
omkring arbejdsmarkedsydelsen.
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Figuren viser hvor længe du kan få dag-
penge, uddannelsesydelse og/eller
arbejdsmarkedsydelse, hvis du mistede
din to-årige dagpengeret i andet halvår
2012 eller hvis du mister den senere.

Har du mistet din to-årige dagpengeret
i 1. halvår af 2013, og får uddannel-
sesydelse nu, kan din uddannelses-
ydelse forlænges med 26 uger, når den
udløber. Søjlerne viser, hvor længe.

Hvis du er blevet ledig før 1.7. 2010, 
kan du højst få ydelser i sammenlagt 
fire år.”

Med 3F Frederikshavn
i Fårup Sommerland
Så kan der igen købes billige billetter til Fårup Sommerland for 3F´s
medlemmer og deres familie.
Billetterne koster kun 120,- kr. pr. stk. for voksne og børn (børn under
3 år er gratis) og kan bruges

LØRDAG DEN 31. AUGUST 2013

3F Frederikshavn vil sørge for, der afgår busser til og fra Fårup Som-
merland for afdelingens medlemmer med familie.
Bus-billetter kan købes i afdelingen for 80,- kr. pr. person uanset al-
der.
Billetterne sælges efter "først til mølle" princippet. Vi kan desværre ik-
ke tage Dankort, så husk kontanter.

Der er følgende opsamlingssteder:
Skagen Banegård, kl. 08.00
Ålbæk, Fru Møllers Antik Cafe, kl. 08.20
Frederikshavn Busterminal, kl. 08.45
Sæby, Transportcentret, kl. 09.10
HUSK at oplyse hvor der ønskes opsamling.
Bussen kører retur til de samme steder og afgår kl. 18.45 fra Fårup 
Sommerland.

Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget



Som noget nyt kan ledige
og sygemeldte 3F’ere nu
også få behandlinger og
stillet en hurtig diagnose
via sundhedsordningen i
PensionDanmark.

Det er ikke længere kun 3F’ere i job,
som via sundhedsordningen i Pension-
Danmark kan få hjælp hos professio-
nelle behandlere til at blive fri for
smerter og gener i kroppen. Også ledi-
ge og sygemeldte medlemmer kan nu
bruge ordningen. PensionDanmark har
nemlig udvidet sundhedsordningen, så
medlemmer, som tidligere har haft ad-
gang til ordningen via arbejdet, nu fort-
sat kan benytte sig af den, selvom der
ikke længere bliver indbetalt til deres
pensionsordning i PensionDanmark.
F.eks. pga. ledighed eller sygemelding.

Hvad kan du få hjælp til?
Sundhedsordningen giver adgang til be-
handlinger hos en kiropraktor, fysiotera-
peut, massør og zoneterapeut. Med
ordningen er det også muligt at få
hjælp til hurtigt at få stillet en diagno-
se, hvis man er henvist til en special-
læge af egen læge. Medlemmer uden
pensionsindbetalinger har adgang til
sundhedsordningen ligeså længe, at de
har forsikringer i PensionDanmark. For-
sikringerne kan forlænges, så de løber i
op til 36 måneder, efter pensionsind-
betalingerne er stoppet.  

Sundhedsordningen i 
PensionDanmark
Tværfaglig behandling:
� Hurtig behandling hos kiropraktor,

fysioterapeut, zoneterapeut eller
massør for problemer og gener i
led, muskler og sener

� Garanteret behandling inden for fire
døgn. I akutte tilfælde er du garan-

teret behandling inden for 24 ti-
mer.

� Ingen lægehenvisning.

� 120 sundhedscentre fordelt over
hele landet.

� Bestil tid på pension.dk/sundhed,
eller ring 7010 0806 alle hverda-
ge mellem kl. 8 og 21.

Hurtig Diagnose: 
� Hjælper dig, hvis du er blevet hen-

vist til en speciallæge fra din egen
læge. Du får hjælp til hurtigt at fin-
de og få booket tid hos en special-
læge. Når diagnosen er stillet, kan
sygeplejersken også hjælpe med at
finde den hurtigste behandlingstid i
det offentlige sundhedssystem.

Ring til Hurtig Diagnose på telefon
7010 0806 alle hverdage mellem kl.
8-16.
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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

3F’ere uden job kan nu bruge 
sundhedsordningen i PensionDanmark
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Frederikshavn
Efterløn & 
Pensionistklub
Efterårsprogram
September
Fredag den 6. september 2013:
Sensommerfest på Bisnapgård i Hals. Vi kører
fra Rådhusets p-plads kl. 8.45.

Oktober
Torsdag, den 10. oktober 2013 kl. 14.00:
Vi får besøg af Lone Kjeldsen, som fortæller
om og demonstrerer bioteknik.
Sted: Skolegade 8.

November
Torsdag, den 14. november 2013 kl. 14.00:
Forhenværende tolder Egon Nielsen fortæller
smuglerhistorier.
Sted: Skolegade 8.

December
Torsdag, den 12. december 2013 kl. 12.00:
Vi holder vores traditionelle julefrokost. Herom
senere, men sæt x i kalenderen. 
Sted: Skolegade 8.

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

Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efter-
løns- og pensionistmedlemmer til de kommen-
de aktiviteter.

Skagen Efterløn &
Pensionistklub
Efterårsprogram
September
Fredag 13. kl. 14.30      
Opstart.  Ældrerådet orienterer. 
V Hanne Andersen. 

Fredag 20. kl. 14.00.    
Musikalsk underholdning med 
”De Wendelboer”.

Onsdag 25. kl. 12.30
Åletur. Dansk Nutidsmuseum i Års  -
Løkken Badehotel. 

Oktober
Fredag 4. kl.14.30 
Foredrag om ”Naverne” ved Jann Leth,
som har oplevet dem på nært hold.     

Fredag den 11. kl. 14.30       
Møde med hyggelig samvær.

Fredag den 18. kl. 14.00.  
Musikalsk underholdning med ”De glade
Musikanter”.

Fredag den 25. kl. 14.30         
Skagen Havn nu og i fremtiden.
Havnedirektør Willy Hansen fortæller om
Skagen Havns fremtidsplaner.  

November
Fredag den 1. kl. 18.30         
Efterårsfest i Klitrosen. 
Dans til ”Nordstjernen.”

Fredag den 8. kl.14.30
Samerne i ord, billeder og musik. 
V.  Bo Storm. 

Fredag den 15. kl. 14.30        
Almindeligt møde.

Fredag den 22. kl. 14.00       
Julebingo

Fredag den 29. kl. 14.00.    
Juleafslutning med Søren, Lars og Christi-
an.

Forhenværende tolder Egon Nielsen fortæller.
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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: danni.nikolajsen@3f.dk
Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544. 
E-mail: grete@naeser.dk

Generalforsam  
hos socialdemo
Partiforeningen holdt 
generalforsamling 18.
marts 2013 i Metalhuset
i Frederikshavn, hvor 52
medlemmer var mødt op. 

På generalforsamlingen blev sam-
arbejdet i byrådet diskuteret. Kon-
stellationen mellem V– K og SF er
deres flertal meget bevidst og
undlader ikke at gøre brug af det-
te i enhver henseende.  

Bredere samarbejde
Bestyrelsen kunne i deres beret-
ning konstatere, at det manglende
samarbejde har bevirket, at det er
vanskeligt for S-byrådsgruppen at
få indflydelse på den førte politik i
kommunen. 
Bestyrelsen ønsker, at vi efter
kommunalvalget satser på et
langt bredere samarbejde i byrå-
det til gavn for alle borgere i kom-
munen. 
Det må vi som socialdemokrater
love hinanden, at vi vil gøre bed-
re, når vi forhåbentlig igen bliver
det regeringsbærende parti i kom-
munen.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S),
forklarede regeringens reformer på soci-
aldemokraternes generalforsamling. 

»Stafet For Livet« på Knivholt
Den 15. -16. juni deltog Socialdemokraterne i Frederikshavn
Kommune i »Stafet For Livet« på Knivholt, til fordel for Kræf-
tens Bekæmpelse. 

Oprettelsen af holdet, ”De Røde Ildsjæle” skete med baggrund i
et initiativ af borgmesterkandidat, Birgit Stenbak Hansen, og be-
styrelsesmedlem i Frederikshavn Partiforening, Helle Pedersen
(Røde Mor). Med udgangspunkt i flere gode kammeraters død
indenfor kort tid, og herunder også vores afholdte byrådsmed-
lem, Birthe Marie Pilgård, var lysten til at gøre en forskel stor. 
På trods af at Birgit og Helle først fik holdet oprettet ca. 11. da-
ge før arrangementets start, med baggrund i Helles fars død,
lykkedes det dem alligevel at indsamle over 20.000 kroner til
det gode formål. Opbakningen i forhold til de økonomiske dona-
tioner var både overvældende og imponerende, og på startdagen
havde Birgit og Helle da også indsamlet det største kontante be-
løb ud af 21 deltagende hold. 
Deltagende i Stafet For Livet var bl.a. kandidater til det kom-
mende Kommune- og Regions valg 2013, samt familiemedlem-
mer og andre gode ildsjæle. Alle deltagende løb og gik mange
kilometer i den gode sags tjeneste, men her kunne ”De Røde
Ildsjæle” dog ikke stå distancen i forhold til øvrige hold, med
mange flere deltagende. Her kompenserede det flotte indsamle-
de beløb dog helt for de færre præsterede kilometer. Alle delta-
gende havde et par hyggelige dage, hvor der også blev tid og
plads til fælles hygge og gode grin. En gentagelse til næste år
med flere deltagende røde ildsjæle er blevet nævnt, og der er
basis for en gentagelse.
På vegne af både Birgit og Helle sendes her en stor og varmt tak
til alle, der med deres flotte donationer, deltagelse eller anden
opbakning gjorde dette arrangement til en succes.
Danni Nikolajsen, formand, Socialdemokraterne Frederikshavn
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Regeringens reformer
Naturligt nok blev der i bestyrel-
sens og de politiske beretninger
også sat fokus på de reformer,
den socialdemokratisk ledede re-
gering har stået i spidsen for – der
er tale om skattereform, en ar-
bejdsmarkedsreform, akutpakke,
reform af sygedagpenge, SU- re-
form, kontanthjælpsreform samt
senest en vækstpakke. 
Alle reformer, som er blevet ved-
taget af Folketinget i 2012 eller
fremlagt til politisk behandling her
i starten af 2013.

Kritik af reformerne
De fremmødte medlemmer ud-
trykte sig kritisk overfor flere af
reformerne, idet disse ensidigt
rammer de vælgere, der traditio-
nelt stemmer på partiet. 
Arbejdsmarkedsreformen som 
betyder, at dagpenge-perioden er
kortet ned fra 4 til 2 år, samtidig
med at optjeningskravet er fordob-
let, fik mange ord med på vejen.
Der var således en hel del for vo-
res folketingsmedlem Bjarne
Laustsen at forklare og forsvare,
men det gjorde han nu også godt
og blev til slut genvalgt som parti-
foreningens folketingskandidat.

Valgene
Bestyrelsens sammensætning
blev efter generalforsamlingen så-
ledes: 
Danni Nikolajsen (formand).
Leo Svendsen (næstformand).
Grete Næser (kasserer).
Palle Thomsen (sekretær).
Linda Heidemann, June Menne,
Anette Jørgensen, Helle Pedersen
og Morten M. Christiansen (besty-
relsesmedlemmer).
Som suppleanter valgtes René
Jørgensen og Axel Fiedler.

Nyd dagen på DUI's efterskole Bisnapgård
i Hals med familie, venner, kolleger og
naboer med politik og godt samvær i fo-
kus. Der er selvfølgelig gratis adgang for
alle.

Program:
Søndag den 25. august 
kl. 10.30 – 14.15

10.30:
Velkomst og fællessang ved årets 
konferencier, borgmesterkandidat 
Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg

11.00:
Statsminister 
Helle Thorning-Schmidt taler

12.00:
Frokost på plænen

Køb stævnebuffet à kr. 70,- 
(kr. 35,- for børn) eller nyd den medbrag-
te mad

12.30:
Underholdning ved Boys of Bluehill

13.30:
Regionsrådsformand Ulla Astman 
og medlem af Europaparlamentet 
Ole Christensen i Den Røde Stol.

14.00:
Afslutning med fællessang

Masser af aktiviteter for børnene; heste,
hygge omkring bålet, ansigtsmaling, 
klatretårn, hoppeborg mv.

Socialdemokraterne i 
Nordjylland holder 
sommerstævne
søndag den 25. august 2013 på 

DUI´s efterskole Bisnapgård i Hals
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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

 

 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) 

Det er OK at have en overe
Overenskomsterne handler
om ting, der er vigtige bå-
de på arbejdet og i friti-
den. Overenskomsterne er
OK, når de udspringer af
arbejdspladserne, bran-
cherne og de faglige fæl-
lesskaber i forbundene un-
der LO, FTF og AC.

TR-Topmøde Nordjylland
I slutningen af september måned
afholdes der TR Topmøde i Nord-
jylland. 
Mødet for LO og FTF fagforenin-
gernes tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter, klubbestyrelses-
medlemmer fra arbejdspladserne,
valgte og ansatte i fagforeningerne

i Nordjylland og andre med inter-
esse for fagbevægelsens OK-ind-
sats afholdes hos Martin Profes-
sional, Niels Bohrs Vej i Frederiks-
havn.

Velfærdssamfundet 
og besøg fra LO
For at bevare det velfærdssam-
fund – som nogen mener, er ved
at krakelere –  skal flere forstå
værdien af overenskomsterne og
vores faglige fællesskaber. 
Lizette Risgaard, næstformand i
LO Danmark, kommer med et op-
læg om Den Danske Model og
OK-indsatsen. Herefter vil vi dis-
kutere, hvordan vi lokalt kan ud-
brede kendskabet til overenskom-
sterne under mottoet »Sådan gør
vi, når vi kommer hjem«.
Ved TR Topmødets opstart vil der

Lizette Risgaard, LOs næstformand
kommer med oplæg på Topmødet.
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Jamen, hvordan kan 
det dog gå så galt?

     enskomst

LO-Vendsyssels gælds-
rådgivning har nu gen-
nemført mange samtaler
og rådgivninger for bor-
gere, og der tegner sig et
tydeligt billede af unge
gruppen under 25 år –
Gæld tæt på en kvart
million kroner til 20-30
forskellige kreditorer.

Ud af skolen, fart på livet, frigø-
relsen fra forældrene og endelig
lykken: En læreplads.  

Lejlighed bliver lejet, møbler, va-
skemaskine og lignende indkøbt
og selvfølgelig også en brugt bil,
så man kan komme på jobbet
med de skæve arbejdstider
længere væk. 

Men de fleste unge har ikke en
solid opsparing, som kan dække
indskud i lejlighed, vaskemaski-
nen og bilen, og da det er nemt
at låne penge i banken, hos Lea-
sy eller hos diverse internet-fir-
maer, så er det i første omgang
ikke noget problem.

Men det går ikke ’lige efter bo-
gen’ for alle vores unge. Indenfor
det første års tid er der flere,
som må opgive lærepladsen
pga. dårlig ryg, dårligt arbejdskli-
ma  e.lign.  og de unge står her-
efter med store problemer.

Den faste indtægt er nu skiftet
ud med usikker job-fremtid, mis-
tet arbejdskollegaer og fremtids-
drøm, mistet selvværd og nu og-
så fysisk skavank og kontant-
hjælp.

Der er nu kun penge til de vig-
tigste udgifter som husleje
o.lign. og ofte prøver de unge at
tage nye internet/SMS- lån for
at betale afdrag på de gamle
lån, når rykkerne begynder at ta-
ge fart.  
Efter noget tid kan der ikke lå-
nes mere på nettet heller, for nu
kræver det større beløb at afbe-
tale alle lånene og til det, vil ud-
lånsfirmaerne se seneste 3 løn-
sedler og årsopgørelse……..

I LO-Vendsyssels gældsrådgiv-
ning hjælper vi de unge tilbage
på sporet økonomisk. Vi hjælper
med at lave et realistisk budget,
laver opgørelse over den samle-
de gæld og kreditorer, og så-
fremt den unge ønsker det, så
tilbyder vi at kontakte kreditorer-
ne, så der kan findes en løsning
på gælden.

Vi tager snakken med den unge
om, hvilke regler, der gælder for
rykkergebyrer og ikke mindst for-
ældelsesreglerne for deres gæld.
Nogle inkasso-firmaer er aggres-
sive i deres metoder, og siger til
de unge, at de snart kommer på
besøg, og derfor vejleder vi den
unge i reglerne på området, så
de kan sove bedre om natten.

Vi kan desværre ikke hjælpe
med alt det andet, der fylder i
ungdomslivet, men tilbagemel-
dingerne omkring rådgivningsfor-
løbene har været meget postive.
De unge får ro på én af søjlerne
- økonomien – og får mere over-
skud til det væsentlige, nemlig
nye fremtidshåb og jobmulighe-
der.
LK - 062013

være lejlighed til at se den moder-
ne industrivirksomhed Martin Pro-
fessional ved en kort intensiv
rundvisning.
Deltagelse er gratis.
I nærmeste fremtid vil fagforenin-
gernes tillids- og sikkerhedsrepræ-
sentanter m.fl. modtage invitation
til TR-Topmødet, som arrangeres
af LO sektionerne i Nordjylland i
samarbejde med LO Danmark og
FTF. 

Vi vil ha’ 
• Ordentlige arbejdsforhold og

gode overenskomster

• Udvikling og muligheder

• Et stærkt fællesskab i Nordjyl-
land

Det er OK at have en overens-
komst!!

LO-formand Cai Møller: -I nærme-
ste fremtid vil fagforeningernes til-
lids- og sikkerhedsrepræsentanter
m.fl. modtage invitation til TR-
Topmødet, som arrangeres af LO
sektionerne i Nordjylland i samar-
bejde med LO Danmark og FTF. 
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Billige energilån?
- ring til os
Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  

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


