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Medlemmerne og »Systemet«
Når man uheldigvis rammes af sygdom!
Den seneste tid har der været meget fokus
på sygemeldte borgere, der er oppe imod
”systemet”. 

Dét har helt konkret medført, at der nu er
oprettet en netværksgruppe der hedder
»Netværk for værdig behandling af syge
borgere«. Netværksgruppen kæmper for
bedre vilkår for alle syge. Det er en sej og
meget ulige kamp - og der er brug for op-
bakning!

Britta Glindvad Kristensen, der er initiativ-
tager til gruppen  »Netværk for værdig be-
handling af syge borgere«, vil meget gerne
i kontakt med medlemmer fra 3F, Metal
og FOA, som p.t. er sygemeldte. 
(Se mere på side 26-27). 

Britta fortæller, at ”det er åbenlyst, at der
her er tale om sygemeldte, som er kom-
met i klemme i »Systemet«. Mødt af af-
visninger, dårlig sagsbehandling og udeluk-
kelse fra muligheder, som andre får stillet
til rådighed. Usikkerhed om egen situation

som sygemeldt kan gøre hverdagen til et
helvede for den sygemeldte. Det er ikke
værdigt i 2013 eller andre årstal for den
sags skyld”

Bred opbakning fra fagforeningerne
FOA, Metal og 3F støtter alle op om net-
værket, og samstemmende lyder det fra
de tre lokale fagforeninger at ”Vi kræver en
anstændig behandling af vores sygemeldte
medlemmer i LO fagforeningerne. 

Vi tager til enhver tid afstand fra systema-
tisk og ensartet behandling af sygemeldte
borgere. Vi må kræve en individuel og
grundig sagsbehandling, hvor den syge-
meldte sættes i centrum og sættes foran
systemet”.

Fra de tre fagforeninger er meldingen til
Britta, at man tager henvendelse meget
alvorligt, ligesom man vil arbejde for, at
kommunale myndigheder også tager syge-
meldtes situation alvorligt og seriøst.
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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 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 aftale
med advokaten. 

Rådgivningen kan være forhold om
ejendomshandel, lejebolig, arv,
skilsmisse, dødsfald i nær fami-
lie, erstatningssager og andre ju-
ridiske 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 4 eller på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Gratis konsultation hos hyp-
noterapeuten Leila Ø. Simon-
sen

Du kan kontakte Leila på tlf.
20 81 62 83 eller via 
www.mitegetliv.dk
og få en gratis konsultation
og de efterfølgende 5 be-
handlinger 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!

Kontoret
er lukket
FOA’s A-kasse og faglige

afdeling er lukket 

den 19. november,

på grund af 

kommunalvalget.
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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 af-
delingen igen åbner.  Det kan også
være en besked 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-TELEFONFOA-seniorerne
2. halvår 2013
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. drikkevarer)

Ingrid Hansen tlf. 24 66 66 71
Jytte Jensen tlf. 22 86 31 61

FOA Frederikshavn inviterer til foredrag med Trivselspilot Helle Bentzen. Alle kan få det bedre på deres arbejdsplads.
Det handler (måske) ikke om dig, men det starter med dig! Vent ikke på at andre gør noget, tag selv ansvar, skab hand-
ling og få så til gengæld en dag fyldt med både trivsel og arbejdsglæde. Det er budskabet i dette foredrag.

»Have A Nice Day« 
Det kommer du til at høre om:

• Hvor meget indflydelse har vi på vores egen lykke?
– den nyeste viden fra den positive psykologi

• Brug hjernen
– om trivselsstoffer og hvordan du kan bruge den viden

• Din trivsel – dit ansvar
• Nyder du nuet – eller går du glip af det vigtigste?
• Hvad positive tanker kan gøre for bl.a. din kreativitet
• Få det bedre med dine kolleger – også dem der bare irriterer dig SÅ meget      

Dato: Onsdag den 13. november 2013 kl. 19.00-21.00
Sted: FOA Frederikshavn – Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn - Salen
Pris: Gratis for medlemmer – Ledsager der ikke er medlem kr. 50,- betales ved indgangen
Tilmelding: på tlf. 46 97 11 70 eller www.tilmeldmig.dk/?9741131405 senest den 7. nov.
Der serveres kaffe/the og småkage
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Lars Møller, Venstre Birgit Hansen, Socialdemokraterne

TOPMØDE
mellem V og S
Velkommen til et brag af et topmøde, når nuværende borgmester
Lars Møller og socialdemokraternes topkandidat til bormesterpo-
sten, Birgit Hansen, tørner sammen og kommer med hver deres
bud på relevante spørgsmål fra FOAs medlemmer. 

24. oktober kl. 19.00 
Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn

Tilmelding: Tlf. 4697 1170
eller via hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn 

under aktivitetskalenderen

Som medlem har du nu en enestående chance for at stille et
spørgsmål til de to toppolitikere. Send dit spørgsmål på mail
til afdelingsformand René Johansen Mail: rejo@foa.dk se-
nest 18. oktober. Hver politiker får efterfølgende spørgsmå-
lene tilsendt (uden afsendernavn), så de kan være
velforberedte til TOPMØDET.
Der serveres kaffe, the og kage.
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NY AFTALE PÅ PLADS
Når der ansættes i job med løntilskud på FOAs arbejdspladser

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Afdelingsfor-
mand René Johan-

sen har, for LO organisa-
tionerne, siddet i en ar-
bejdsgruppe, der henover
foråret og sommeren, har
evalueret på de hidtidige
spilleregler vedrørende an-
sættelse af ledige med
løntilskud på de kommu-
nale arbejdspladser i Fre-
derikshavn Kommune. En
ny aftale er nu på plads!

Aftalen er et stort skridt i den rig-
tige retning, fortæller René Johan-
sen. 
-Vi har længe bakset med den
gamle aftale, og i sær tillidsrepræ-
sentanterne ude på arbejdsplad-
serne, har haft sit at se til, når en

ny ansættelse med løntilskud
skulle etableres. Desværre har vi
ofte oplevet, at hverken tillidsre-
præsentanten eller medarbejderne
har været inddraget forud for nye
løntilskudsansættelser, og det har
der været et stort behov for at få
gjort noget ved.

Tiltrængt redskab
Den nye aftale er derfor et til-
trængt redskab, hvor både ar-
bejdsgiversiden og ledelsen, sam-
men med organisationerne og til-
lidsrepræsentanterne, sætter fo-
kus på processen og vigtigheden
af, at der sker et ordentligt forar-
bejde forud for ansættelse af ledi-
ge med løntilskud. 

Kommunen forpligter sig
René Johansen fortæller, at  Fre-
derikshavn Kommune er forpligtet
til at etablere 213 helårs løntil-
skudspladser i 2013, hvilket sva-
rer til i omegnen af 700 ledige
personer, der henover året ansæt-
tes i kortere eller længere perioder
– og dét er rigtig mange. 
Af hensyn til alle de fastansatte
på arbejdspladserne, der skal tage
imod alle de ledige, er det vigtigt
med fælles retningslinjer for, hvor-
dan der sker inddragelse og hvor

mange personer med løntilskud,
der kan rummes på den enkelte
arbejdsplads. Herudover er det ik-
ke uvæsentligt, at der forud for al-
le ansættelser, har været en god
dialog på arbejdspladsen, at der er
lavet klare retningslinjer og aftaler
om den løntilskudsansattes funk-
tioner og ikke mindst, at ledelse
og tillidsrepræsentant altid samar-
bejder om opgaven sammen med
de ansatte. 

Store forventninger
-Det har været rigtig vigtigt for
FOA Frederikshavn, at vi får en af-
tale, hvor det ikke kun er organisa-
tionerne og tillidsrepræsentanter-
ne, der bakker op, men også ar-
bejdsgiversiden og den enkelte le-
der, siger René Johansen og fort-
sætter: 
-Den nye aftale forventes under-
skrevet henover efteråret, og jeg
har rigtig store forventninger til, at
alle parter gør sit ypperste for at
leve op til aftalens indhold. 
Har du spørgsmål vedrørende ar-
bejdsmarkedspolitik og løntil-
skudsjob, er du altid velkommen
til at kontakte afdelingsformand
René Johansen på telefon 
4697 1177 (direkte) eller mail
rejo@foa.dk 
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Tillidsvalgte

Nyvalgt tillidsrepræsentant: 
Portør Per Kjærsgaard Nielsen,
Fællestillidsrepræsentant-
suppleant: Sygehus Vendsyssel 
Frederikshavn.

Nyvalgt arbejdsmiljørepr.:
Social-og sundhedsassistent Gurli
Thomsen Andersen, Mariested
Socialpsykiatrisk 
Boform.

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 år:
1. august: Social-og sundhedsas-
sistent Elly Nielsen, Sæby Ældrec.

16. april: Sygehjælper Lone Bruun
Nielsen, Område Fladstrand

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOAs 
aktivitetskalender 
2013

12. -20. oktober
Fårup sommerland
i efterårsferien 2013
Køb billetterne NU
Læs mere til venstre.

24. oktober
TOP-MØDE Kl. 19.00
Duel mellem Borgmester
Lars Møller venstre og Borg-
mesterkandidat Birgit Han-
sen, fra socialdemokratiet.
Tilmelding. Se side 5.

13. november
Kl. 19.00-21.00
»Have A Nice Day« 
v/ Helle Bentzen
Salen FOA Frederikshavn
Tilmelding. Se side 4.

1. december
Juletræ
Se Faget nr. 5.

Aktivitetskalender for klub 
social- og sundheds- og 
plejehjemsassistenter 2013   

9. oktober
Temadag: ”Personlig gen-
nemslagskraft”. Teis Bayer.

Fårup Sommerland
med FOA

Kør selv tur til Fårup Sommerland i efterårsferien 
(12.okt-20.okt) 2013

Vælg selv hvilken dag i ugen, du ønsker at bruge billetten. 
Dagsbillet kr. 150,- (normalpris kr. 230,-) børn under 3 år gra-
tis. For alle medlemmer med følge.

Billetterne kan købes i afdelingen frem til den 17. oktober 
kl. 17.00.

2.500 FOA-
medlemmer i 
Fårup Sommerland
Fårup Sommerland fik besøg af
medlemmerne fra FOA den 15.
juni, en flot solskinsdag for de
2.500 medlemmer, der deltog.
Der var igen i år stor konkurrence
om de flotte præmier til både
voksne og børn, der flittigt udfyld-
te aktivitetssedler og svarede på 5
spørgsmål om FOA. Der blev dy-
stet om bl.a. hulahopring, frisbee
og gang på kængurustylter.
Mange benyttede sig af tilbuddet
om buffet.
Det blev en dag med hygge og so-
cialt samvær med familie og kolle-
ger. Vi har netop fået resultatet af
vores medlemsundersøgelse, og
meget tyder på, at det er et af vo-
res meget populære medlemstil-
bud. I år deltog 5 af de nordjyske
FOA afdelinger, fra Aalborg, Brøn-
derslev, Mariagerfjord, Thisted-
Morsø og Frederikshavn.
30. juni og 1. juli var FOA-med-
lemmerne i Cirkus i henholdsvis
Skagen og Frederikshavn. Også en
populær aktivitet.

Glade FOA-børn i Fårup i juni.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Team Nat i Frederikshavn arbejder for os om natten
Team Nat i Frederikshavn
Kommune er en gruppe på
20 personer, der arbejder
hver nat i hjemmeplejen.
De har til huse på L.P.
Houmøllers Vej i Frede-
rikshavn og dækker hele
kommunen på nær Ska-
gen. Formålet er at yde
hjælp og støtte om natten
til syge borgere i kommu-
nen.

Faget besøgte Team Nat en fre-
dag aften kl. 23 for at se, hvad
der sker på en nattevagt.
Anja Maarschalk, social- og sund-
hedshjælper, fortæller, at gruppen
består af 21 personer fordelt på
otte personer hver nat, og det er
social- og sundhedsassistenter, so-
cial- og sundhedshjælpere, syge-
plejersker og sygehjælpere. De har
syv biler til rådighed. Elever kan
også komme på nattevagt, hvis de
selv ønsker det.

Arbejde på lige fod
-Men vi arbejder alle på lige fod,

siger Anja, som denne fredag af-
ten var i gang med at planlægge
nattens opgaver. Det foregik på
edb-skærmen, hvor det lignede
monitoren over afgange fra en
større lufthavn.

Dækker næsten kommunen
-Vores Team Nat her i Sydbycen-
tret i Bangsbo dækker hele kom-
munen på nær Skagen, hvor det
er sygeplejersker, der har opgaver-
ne, fortæller Anja.
-Vi er kun én person i bilerne, og
det har kørt fornuftigt. Vi er ikke
blevet udsat for grove ting, men
selvfølgelig kan det være ubeha-
geligt en gang imellem, hvis vi
skal ind i baggårde. Hvis kolleger
føler sig utrygge, kan de ringe ef-
ter en anden kollega, så de er to.
Vi sender altid en kollega ud om-
gående. Men det er sjældent, be-
hovet er der.
Sydbycentret er et plejecenter,
men uden fast nattevagt. Det ta-
ger Team Nat sig også af.

Starten gik i 2004
Team Nat startede i 2004, for-
tæller Anja og kollegerne Anette

Engelbrecht, social og sundheds-
hjælper og Lise Andersen, syge-
plejerske. 
De har alle været faste nattevag-
ter i flere år, og vi kan forstå på
dem, at de godt kan li’ den form
for arbejde. Det giver sammen-
hængende fridage og en fast vagt-
plan hele året rundt.
En 14-dages periode består af en
friuge, hvor der kun arbejdes om
torsdagen og en arbejdsuge, hvor
der arbejdes mandag, tirsdag og
onsdag med fri torsdag og arbejde
igen fredag, lørdag og søndag.
-Det fungerer fint, siger de tre
medarbejdere. 
Vi kender vores plan for et helt år,
og skal vi til fest i familien i en ar-
bejdsuge, kan vi bare bytte med
en kollega.

Nej, det er ikke usundt
På spørgsmålet om ikke det er
usundt at arbejde om natten, sva-
rer de, at arbejdet i Team Nat rent
arbejdsmiljømæssigt er godt.
-Vi har gode kolleger, fin humor,
højt humør og en fornuftig norme-
ring. 
Vi tilrettelægger selv vores arbejde

Anja Maarschalk er social- og sundhedshjælper. Her er hun i gang med at planlæg-
ge aftenens ruter for de mange nattemedarbejdere.

Lise er sygeplejerske og Anette er
social- og sundhedshjælper.
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Team Nat i Frederikshavn arbejder for os om natten
og har samtidig en gruppeleder,
Sandra B. Lund, som kæmper for
os og for at gøre os synlige for om-
verdenen. Ellers kunne vi godt gå
lidt i glemselen som nattevagter.
Men når alt det går op, så bliver vi
ikke syge af at arbejde om natten,
mener de tre nattevagter.
Som Anja udtrykker det: -Jeg får et
10.000 km eftersyn hvert år hos
lægen, og motoren har det godt.
Dertil kommer, at de holder to
fællesfester om året. Med stor
deltagelse. Og hvad mon der sker
på de fester, for da festerne bliver
omtalt, bliver der grinet en del.
Men det er altså gode fester, skul-
le vi hilse at sige.

Søvn mindre værd om dagen
-Vi må ikke sove på vagten, siger
Anja. Det er der heller ikke tid til,
for der er mange opgaver, og vi
skal hele tiden være parat til at
handle, hvis der sker ændringer i
vores planlægning.
Så vi må vente med at gå i seng
til omkring ved 8.30-tiden om
morgenen. Så sover jeg normalt til
14-15 tiden.
-Undersøgelser viser, at en dag-

søvn kun har en værdi på 40 mi-
nutter i timen set i forhold til en
normal nattesøvn. Så man skal
altså sove lidt længere for at være
udhvilet.

Ikke den store appetit
Det at spise på en nattevagt kan
godt være et problem, siger en af
nattevagterne. Det er jo ikke flæ-
skesteg med sovs og kartofler,
man lige har lyst til kl. 4 om nat-
ten. Men det er vigtigt at spise no-
get og ikke mindst sørge for at få
noget at drikke, ellers går man
kold. Fagets udsendte blev også
tilbudt en god, STÆRK, kop kaffe,
og den gav da heller ikke lyst til at
sove sådan de næste par timer.

Her er, hvad nattevagterne
kan li’ ved jobbet
En nattevagt er på 31 timer om
ugen. Lønmæssigt giver den cirka
det samme som en 37 timers
dagvagt, men det er ikke pengene,
nattevagterne fokuserer på.
-Større udfordringer, brug af kom-
petencer, indflydelse på eget arbej-
de, mere frihed til at beslutte og
ansvar over for eget arbejde er

med til at gøre natarbejdet attrak-
tivt. Alle disse parametre opvejer i
høj grad ulemperne ved at arbejde
om natten. 

Lederen om Team Nat
-Jeg har prioriteret meget i min le-
delse at gøre teamet så selvstæn-
dige som muligt, et TEAM - jeg
har meget stor tillid til, fordi de gør
deres arbejde, siger gruppeleder
Sanda Bie Lund.
-De skal have ros for deres store
engagement og selvstændighed,
planlægning af nattens arbejde og
altid være beredt på, at det hele
vendes på hovedet; bla. pga. nød-
kald, en borger, der er faldet eller
hjertestop-kald eller ved tilkald af
vagtlæge.
De kører 7 medarbejdere + 1 sy-
gepl. hver nat, som dækker fra Vo-
erså til Hulsig ca. 78 km i afstand,
når vi ikke kører helt til Skagen.
De er en flok meget positive og
humoristiske medarbejdere, som
hver nat arbejder på at borgeren er
i centrum.
De er ekstremt gode til at priorite-
re opgaverne så de, der har aller-
mest behov, får hjælp først.

Arnfinn Hagen er sygehjælper og på vej ud til nogle af de borgere, som har behov
for hans besøg i løbet af natten.

Lise er sygeplejerske og Anette er
social- og sundhedshjælper.



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
Læsø Helseklinik 10% 

Kostvejledning, zoneterapi, fysiurgisk massage

LOKALE FOA-RABATTER 
OG FORDELE

Se mere på FOA Frederikshavns hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn
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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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Til højre faglig sekretær John Karlsson, Dansk Metal Vendsyssel med vinderne af fiskekonkurrencen: Børn: Axel Friis og Oliver
Le. Voksne: Poul Juel Jensen og Tom Dybro.
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Fiskekonkurrence og havfiskeri med Metal
Lørdag den 31. august
2013 holdt Metal Vend-
syssel fiskekonkurrence for
afdelingens medlemmer
med kone/kæreste og
børn.

Vindere af fiskekonkurrencen blev:
Børn: Axel Friis og Oliver Le.
Voksne: Poul Juel Jensen og Tom
Dybro.

De nappede godt
75 håbefulde fiskere mødte op

hos Dvergetved Søpark. Trods
blæst og bølger nappede fiskene
på krogen og blev trukket i land.
Det hele skulle dog ikke gå op i
”fisk”, så til frokost blev der tradi-
tionen tro, serveret grillede pølser
m/øl og vand.

Havfisketur 2013
Søndag den 8. september 2013
afholdt Metal Vendsyssel Havfi-
sketur med M/S Albatros 1.
30 søstærke fiskere mødte kl.
06.30 op på havnen i Hirtshals og
bordede M/S Albatros 1.

Efter ca. 50 min. sejlads, blev der
kastet anker og fiskeriet kunne gå
i gang.

Der blev hevet mange torsk og
makreller indenbords, og aftens-
manden var for de fleste reddet.
Til madpakken bød afdelingen på
lidt drikkevare.

Deltagerne havde en fornøjelig tur
”ud i det blå” og kl. ca. 15.00 lag-
de M/S Albatros 1 til kaj igen.

Søstærke Metalfolk nyder fangsterne. Også selv om det vippede lidt på havet.
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Der arbejdes med havneudvidelser i Frederiks-
havn og Skagen. Er der arbejdspladser i det?
Det kort svar er: »ja, det
er der«. Der er anslået op
mod 1.000 arbejdspladser
i Frederikshavn og 500 i
Skagen efter udvidelserne.
Så har man end ikke reg-
net arbejdspladserne i for-
bindelse med selve udvi-
delserne med.

Det drejer sig om 1.500 job afledt
af udvidelserne.
Frederikshavn Havn arbejder med
en udvidelse til 550-600 mio., og
Skagen Havn har et budget på ca.
300 mio.
De to havne er ikke i direkte kon-
kurrence med hinanden.  Man har
begge steder klart defineret
vækstmulighederne.  
I Skagen handler de bl.a. om
krydstogtsskibe. Ved dybere vand-
dybde og kaj længde, satser man
på, ud over krydstogtsskibe, på at
tiltrække større skibe end man
kan tage ind i dag. Der etableres
bl.a. en stor olieterminal. Anslået
100.000 skibe passerer Grenen
om året, og nogle af dem vil man
gerne have ind og forsyne med
olie og proviant og eventuelt for
reparationer.

1.000 arbejdsplads
I Frederikshavn handler det om tu-
risme/færgefart, miljø genindvin-
ding, den maritime serviceindustri
og bulk/stykgods industri. Frede-
rikshavn Havn har spurgt 12 virk-
somheder på havnen, hvad de ser
af arbejdspladser, hvis havneind-
sejlingen gøres 150 m. bred og
dybden øges til 11 m. – ligesom
der planlægges 300.000 kvm.
bag areal. Man svarede, uden at
tøve, at det kan generere 1000

arbejdspladser. Blot det at store
skibe og rigge kan komme ind.
Frederikshavn Kommune, som ejer
de to havne, bakker 100 % op.
Det maritime er et af vores
vækstspor. Det er et af de steder,
hvor vi skal stase. Vi skal sørge for
vækst de steder, hvor vi kan noget
i forvejen.
Som socialdemokrat er jeg inter-
esseret i fagbevægelsen tages
med i forberedelserne. Dels ved
de noget om, hvilke ledige der. De
ved, hvad der mangler af efterud-
dannelse osv. Og dels er fagbevæ-
gelsen garanter for, sociale og ar-
bejdsklausuer tænkes ind fra star-

ten. Vi har et godt samarbejde
havnene, byrådet, fagbevægelsen
og de erhverv, der vil profitere af
havneudvidelserne.

Sammen kan vi - hvis vi vil. 
Og det her vil vi. 

Venlig hilsen

Birgit Hansen
Gruppeformand Socialdemokrater-
ne Frederikshavn Byråd

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

Birgit Hansen er socialdemokraternes borgmesterkandidat i Frederikshavn. 
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Direktør Carsten Heilesen Stæhr, Sales/Project Manager Palle Sørensen og faglig sekretær i Dansk Metal Vendsyssel, John
Karlsson foran produktionshallen i den maritime erhvervspark i Frederikshavn.

John Karlsson, faglig sekretær i Dansk Metal Vendsyssel: -Er-
hvervsparken er allerede fyldt op af virksomheder. Det tegner
lysere for beskæftigelsen, men dejligt med en ny virksomhed.

Metal-medlemmerne Kristian Mellergaard Henriksen og Sø-
ren Huus Jensen snakker med projektleder Peter Weesgaard
om nogle detaljer. De værdsætter det gode arbejdsmiljø.
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Motorer, smedearbejde, projekt-
ledelse, gear og hydraulik - Stæhr 
Marine Engineering er klar til det hele
Carsten Heilesen Stæhr stif-
tede først Stæhr Telecom i
2007, der beskæftiger sig
med udrulning af fibernet.
(Når du skal have et lynhur-
tigt fibernet til dit bredbånd
hjemme på din pc). Dette fir-
ma beskæftiger alt efter sæ-
sonudsving 25-35 medarbej-
dere. Stæhr Telecom er sam-
tidig moderselskab for det
nystartede Stæhr Marine 
Engineering, der er beliggen-
de i den maritime erhvervs-
park i Frederikshavn. 

Stæhr Marine Engineering er stif-
tet af Carsten Heilesen Stæhr og
Palle Sørensen. Begge født og op-
vokset i Frederikshavn. De to che-
fer er faglærte som henholdsvis
automekaniker og skibsmontør.
Carsten Heilesen Stæhr er direk-
tør, og Palle Sørensen står for
salg og projekter.

Fin start
Siden starten 1. december 2012
er det gået støt fremad for den
unge frederikshavnervirksomhed,
som beskæftiger sig med alt inden
for motorer, smedearbejde, pro-
jektledelse, gear og hydraulik. 
Også hurtigere ned de to chefer
havde regnet med.
Planen er også på sigt at fokusere
på off-shorebranchen, siger Car-

sten Heilesen Stæhr og Palle Sø-
rensen.

Kontrakt med verdensfirma
Allerede nu har Stæhr Marine 
Engineering sikret sig en kontrakt
med verdens største gearfabri-
kant, Renk. For denne virksomhed
skal Stæhr Marine Engineering
yde service på firmaets produkter.
En anden kontrakt med en stor
motorfabrik er lige på trapperne,
så det ser godt ud for virksomhe-
den, der allerede nu beskæftiger
syv metal-medarbejdere i produk-
tionen samt de to chefer.

Orden i tingene
-Vi sætter pris på at have orden i
tingene, siger direktør Carsten
Heilesen Stæhr, da Faget besøgte
virksomheden sammen med faglig
sekretær John Karlsson, Dansk
Metal Vendsyssel.
-Vi er medlem af Dansk Industri
og har naturligvis overenskomst
med Dansk Metal Vendsyssel.
-Vi har har allerede nu sorte tal på
bundlinien, så vi tjener også penge
på vores indsats.
Som ung virksomhed skal vi være
varsomme med at spå om fremti-
den, men inden for de næste par
år vil vi få fodfæste, og så regner
vi med en beskæftigelse på om-
kring 15 medarbejdere.

Faglærte medarbejdere
Vigtigt for os er naturligvis at have
kunder og servicere dem tæt og
professionelt. Det mener vi sker
bedst med dygtige medarbejdere

og en lille administration. Åben-
hed og korte beslutningsprocesser
skal føre os fremad.
Vores medarbejdere er alle faglær-
te. Når vi sender én eller to med-
arbejdere ud på en serviceopgave,
skal de vide, hvad de har med at
gøre. Derfor satser vi også meget
på efteruddannelse af medarbej-
derne, og vi satser på at medar-
bejderne skal behandles reelt og
ordentligt. Indtil nu har vi ikke haft
svært ved at få medarbejdere med
de rette kompetencer.
Desuden har vi et nært samarbej-
de med vores naboer i den mariti-
me erhvervspark, der er en meget
hensigtsmæssig placering for vo-
res virksomhed, for her er eksper-
tiser af alle slags. 
Det er vigtigt for os at skabe be-
skæftigelse. Frederikshavn har
været udsat for meget. Men fre-
derikshavnere klynker ikke, vi
kæmper, siger Carsten Heilesen
Stæhr.

Velkommen fra Metal
John Karlsson, faglig sekretær i
Metal Vendsyssel byder den nye
virksomhed velkommen. 
-Det er godt, når personer som
Carsten og Palle tør satse på pro-
duktion og service. Det er godt for
vores medlemmer og godt for
samfundet. 
Derfor skal der også fra Dansk
Metal Vendsyssel lyde et velkom-
men, og vi håber på et godt sam-
arbejde fra starten. Vi vil hjælpe,
hvor vi kan.
Læs mere på staehr-sme.dk
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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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Smedene på Knivholt
Historisk set er smedefa-
get det næstældste hånd-
værk efter pottemageren.
Smeden lavede i de go’e
gamle daw’ hovedsageligt
våben og værktøj.

Knivholts historie går over 600 år
tilbage og bliver herregård i 1419.
Enhver herregård med respekt for
sig selv havde sin egen smedje.
Smedjen lå oftest udenfor gården
af hensyn til den store brandfare
fra essen. Før man i dag kører ind
gennem porten på Knivholt, ses
den gamle smedje. Den blev raget
ned engang i 1980’erne, og i dag
ses kun kampesten, hvor den en-
gang lå.
Smedens arbejde var at lave sko
til Knivholts mange heste, og sik-
kert også til hestene på omegnens
gårde. Smeden skulle sørge for, at
hesteskoene blev sat rigtigt på.
Det kunne koste liv og lemmer,

hvis smeden havde sjusket med
sit arbejde.
Smeden var en betydningsfuld
håndværker, og udover at sko he-
ste, skulle smeden også beslå
Knivholts vogne, lave landbrugs-
redskaber som harve, plove og re-
parationer af disse.
Smeden skulle have kræfter, han
skulle være snarrådig og dygtig.
En smed blev ofte set som en tu-
sindkunstner, der både var medi-
cinmand og dyrlæge.
De kunne komme ud for syge he-
stehove, og skulle derfor vide lidt
om dette. De skulle blandt andet
sætte ring i næsten på tyre, snøre
en vædder og save af køernes
horn.

Smedene i dag
Det er stadig smede på Knivholt.
To gange om ugen, tirsdag og
torsdag formiddag fra kl. 10-12
mødes smede- og maskinarbejde-
re og hygger sig med det gamle
fag. Man mødes og snakker i det

fælles rum, og stemningen er frisk
omkring bordet.
Derefter går de ind i smedjen og
arbejder.
Der er tændt op i essen, og der
svejses eller bankes, og der fyres
ofte en frisk bemækning af. Her er
der ingen kliker, og alle er velkom-
ne.
De gæve gutter har blandt andet
lavet et dåbstræ til Abildgård Kir-
ke. De laver mindre reparationsop-
gaver for gården og andre småtje-
nester, hvor der er behov. I øjeblik-
ket smedes der vildtkroge, som
skal hænge rundt om på Knivholt,
og som blandt andre Frederiks-
havn Jagtforening kan bruge.
Så kom frisk og vær med til at
værne om det gamle smedefag og
være en del af Knivholts Smede-
laug. Du behøver bare at synes,
faget er sjovt og interessant og
have lyst til at være en del af et
fællesskab.

Kig ind, vi har brug for dig.

Smedearbejde på Knivholt er ren råhygge.
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Efteråret 2013 vil helt naturligt
blive præget af kommunevalgene
til november. Det er vores pligt at
styrke de lokale kræfter, som vi
sympatiserer med og som fører
den socialt ansvarlige og økono-
misk fornuftige linje. Vi skal tro
på, at socialdemokraterne kom-
mer til at sætte dagsordenen for
kommunalpolitikken også lokalt,
fordi vi i kommuner og regioner
arbejder til gavn for alle borgere.
Jeg vil gerne stærkt appellere til
alle, som har vist mig den store
tillid at stemme personligt på mig
også at stemme socialdemokratisk
ved kommunalvalget. Mit største
ønske er selvsagt, at Frederiks-
havns borgmester fra årsskiftet
hedder Birgit Hansen, og at S får
fremgang i kommunen.

Hip hurra
Der skal lyde et stort hip hurra for
Frederikshavn i anledning af, at vi
snart kan byde velkommen til fle-
re ny maskinmesterelever. Det har
jeg ihærdigt arbejdet for i snart
mange år, simpelthen fordi det er
fornuftigt. Vi kan næsten udstede
statsgaranti for, at alle maskinme-
sterelever kommer i job, både
dem der tager den direkte vej eller
som bygger ovenpå en faglært ud-
dannelse. For der er efterspørgsel
på deres kundskaber både i offs-
horeindustrien og i mange typer
virksomheder. 

Den ny politiske sæson efter som-
meren får den ny finanslov i cen-
trum. I år er underskuddet efter de
borgerliges forbrugsfest igen kom-
met et pænt hak ned til ca. 38
mia. kr., og det skyldes det, som
finansministeren kalder et ”mode-
rat pres på speederen”.

Blandt initiativerne 
på finanslovforslaget for
2014 er: 
• Investeringer i en række store

offentlige bygge- og anlægs-
projekter. 

• Flere penge til uddannelse og
SU. 

• Markant løft af sundhedsom-
rådet, herunder penge til syge-
huse og forebyggelse. 

• Penge til en række projekter
for socialt udsatte. 

• Penge til grøn omstilling af
Danmark. 

• Midler til bekæmpelse og fore-
byggelse af bandekriminalitet. 

• Indsats mod social dumping,
hvor udenlandsk arbejdskraft
underbyder danske løn og ar-
bejdsvilkår. 

Regeringens samlede finanspolitik
forventes at give beskæftigelse i
det private erhvervsliv med
15.000 personer i 2014. 

Danmark på sporet
Efter to år under en socialdemo-
kratisk-ledet regering har vi fået
Danmark ind på sporet til ny
vækst og flere job. Et faktum er,
at arbejdsløsheden igen faldt fra
juni til juli til nu ca. 151.000 per-
soner (omregnet til fuldtid). Ligeså
opmuntrende er det, at ledighe-
den ifølge arbejdskraftundersøgel-
sen (AKU) er faldet til det laveste
siden 2009. I andet kvartal 2013

faldt AKU-ledigheden med
11.000 personer i forhold til før-
ste kvartal, når man korrigerer for
sæsonudsving. 
Statsministeren kalder det ”et
stemningsskifte i økonomien”,
men det er så mere end det. Na-
turligvis kan ikke tage højde for, at
en erhvervsgigant som Pihl plud-
selig klapper sammen og tager
andre virksomheder med sig, men
lige i dette tilfælde er der tale om
arbejde, der kan overføres til an-
dre entreprenører, således at ar-
bejdskraften blot får udbetalt løn
fra en anden kilde.

Slut med usikkerhed
Det sidste vi har brug for er derfor
løfter om at smide med pengene.
Vi må ikke skabe usikkerhed om
den økonomiske politik, og det er
absolut ikke tiden til at love skat-
telettelser for 70 milliarder kr., at
dekretere nulvækst og brugerbeta-
ling, at skære massivt ned i vores
beskæftigelsesindsats og skrue
ned for uddannelsesindsatsen –
som de fire borgerlige partier vil.
For os i det nordjyske er det inter-
essant at følge det forslag, som
slagterivirksomheden Danish
Crown har fremsat om at lade
medarbejderne investere i virk-
somheden for dermed at skabe
flere arbejdspladser og at holde på
de eksisterende. Det kunne sma-
ge en smule af modellen fra øko-
nomisk demokrati i sin tid, så vi
må afvente med nysgerrighed,
hvad forslaget indebærer i praksis.

Reform for uddannelser
Efteråret kommer også til at stå i
en uddannelsesreforms tegn. Alt
for få unge tager en erhvervsud-
dannelse, formentlig fordi der
mangler praktikpladser, og fordi
prestigen er mangelfuld. Vi har
brug for dygtige faglærte – og de

Bjarne Laustsen: Vi er imod social dumpingVores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne
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METAL VENDSYSSEL

unge har brug for en god uddan-
nelse. Derfor fremlægger vi i ef-
teråret en reform af erhvervsud-
dannelserne, så de ikke bare bliver
gjort tidssvarende og spændende,
men også bliver gjort til den korte-
ste afgang mellem den 15-19-åri-
ge og et varigt job. Samtidig må vi
sikre, at det absurd høje frafalds-
niveau på næsten halvdelen af
kursisterne bliver bragt ned, og at
de uddannelsessøgendes basale
kundskaber bliver styrket. Vi gør
ikke de unge en tjeneste ved at
blive ved med at se bekymret til
og lade unge stå tilbage med de
ringest tænkelige udsigter for
fremtiden. 

Betal skat
Vi socialdemokrater vil holde Dan-
mark på sporet, og vi tager især
fat i to udfordringer i dette efterår.
For det første beder vi udenland-
ske olieselskaber om at betale det
samme i skat som danske selska-
ber. Det er kun rimeligt. Og det
gør det muligt at investere i den
kollektive trafik, så det kun tager
en time at køre i tog mellem de
store byer, og så hele jernbanenet-
tet elektrificeres. Det syntes Ven-
stre ikke var sagen, så de har
meldt sig ud af togpolitikken.

Imod social dumping
For det andet styrker vi indsatsen
mod social dumping. Vi har allere-
de gjort en del for at sikre, at ar-
bejde i Danmark sker på danske
vilkår og med fair konkurrence. Nu
øger vi kontrollen, hæver bøderne
og vi vil have skærpet den alt for
udbredte brug af arbejdsklausuler.
De begrænser alt for mange løn-
modtageres frihed på et uholdbart
grundlag.
Vi er klar til at tage fat.

Bjarne Laustsen: Vi er imod social dumping Tillidsvalgte
Seniorklubben
Hjørring
Klubben er åben for alle Metals
pensionister og efterlønsmodtage-
re med eller uden ledsagere.
Til orientering for nye medlemmer
kan vi oplyse, at der serveres kaffe
med brød til hvert møde til 20 kr.
pr. person.
Kontingentet for hele året er 100
kr. for medlemmer med ledsager.

Program:
Onsdag den 9. oktober kl. 14.30
Frilandsvej 115, Hjørring
Fortælling af sognepræst Kirsten
Munkholt om »Prinsesserne«, som
foregår på Tårsegnen.

Onsdag den 23. oktober kl. 14.30
Frilandsvej 115, Hjørring
Bankospil. Hver familie medbrin-
ger en pakke til ca. 30 kr. Klubben
leverer hovedgevinster.

Onsdag den 6. november kl. 14.30
Frilandsvej 115, Hjørring
Underholdning ved Brdr. Normann
Sørensen fra Lønstrup. ,

Onsdag den 20. nov. kl. 14.30
Frilandsvej 115, Hjørring
Martha Skamris - Historier på
vendelbomål.

Onsdag den 27. nov. kl. 14.30
Julefrokost på Restaurant Svane-
lunden. Julebuffet inkl. 1 øl/vand
og 1 snaps samt kaffe og småka-
ger. Pris kr. 175,00 pr. person.
Tilmelding til bestyrelsen senest
20.11.13

Med venlig hilsen

Bestyrelsen:
Knud Gaardbo 21 24 34 93
Jonna Nielsen 25 65 65 66
Kirsten Jacobsen 21 60 01 48

Michael Aarre er ny tillidsrepræ-
sentant hos Jobi Værft A/S, 
Ålbæk.
Ulf Gorm Nilsson er ny arbejds-
miljørepræsentant hos Jobi Værft
A/S, Ålbæk.
Jens Jørgen Larsen er ny arbejds-
miljørepræsentant hos Karsten-
sens Skibsværft A/S.
Soroush Mazban er ny arbejdsmil-
jørepræsentant hos Orskov Yard
A/S.
Metal Vendsyssel ønsker de valg-
te til lykke med hvervene.

Julefrokost for
efterlønnere og
pensionister
Som tidligere år, vil der blive af-
holdt julefrokost for efterlønnere
og pensionister, som hørte under
den tidligere Skagen-afdeling

Lørdag den 16. november 2013
kl. 11.00, Mosegårdsvej 14,
9990 Skagen

Tilmelding senest 8. november
2013 – til Ivan Pedersen, tlf.
4056 1741

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Skagen Byklub

SKAGEN
BYKLUB



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
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Frederikshavn
Efterløn & 
Pensionistklub
Efterårsprogram
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
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 Christian.

Forhenværende tolder Egon Nielsen fortæller.
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3F FREDERIKSHAVN - GÅR TIL VALG

June Menne

June Menne
MINE VÆRDIER ER:
Plads for alle
Plads for alle, der vil                                                      
Danmark for folket.
Jeg hedder June Menne, er 49 år, og har rødder i England.
Jeg er gift med verdens dejligste mand, Henrik Menne, sammen har vi
tre børn, Camilla 25år, Casper 23 år og Cecilia 16 år.
Vi er bosiddende i Frederikshavn Kommune, i Frederikshavn by.
Jeg har i mange år været aktiv i det fagpolitiske og arbejdspolitiske arbej-
de. Først i K.A.D. som sikkerhedsrepræsentant på I.A.Larsen. Det starte-
de mit politisk liv. Det var i 1980, hvor den første lukningsbølge kom og
lukkede mange gode produktions virksomheder. Jeg fik muligheden for at
uddanne mig til svejser på Danyard. Bølgen har siden fulgt mig i mit ar-
bejdsliv, hvor jeg har trukket et spor af lukninger efter mig ;-)
Danyard, Ørskov og sidst MAN DIESEL, samtidig har det vist hvor vigtig
det er, at vi aktivt arbejder for at fremme væksten i alle Frederikshavns
virksomheder.
Jeg var aktiv i klub 8´s bestyrelse i 14 år på Danyard.
I dag er jeg ansat ved Rasmus Clausen og Sønner, Strandby. En fanta-
stisk arbejdsplads, hvor ingen kommer sovende til noget, og alle sætter
en ære i at levere det bedste produkt.
Jeg er aktiv i den Socialdemokratiske partiforening i Frederikshavn.

Tillidsposter:
Tillids/Arbejdsmiljørepræsentant.
Bestyrelsen Frederikshavn Partiforening.
Bestyrelsen Kreds- og fællesledelsen.
A – Ø Tværpolitisk Samarbejde.

Jeg vil støtte op om erhvervspolitiske tiltag, der kan understøtte etable-
ringen af nye arbejdspladser. Medarbejdere, der løser opgaver for det of-
fentlige, skal sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
Jeg vil insistere på et godt arbejdsmiljø for alle ansatte i kommunen.
Gode forhold for børn, unge, handicappede og ældre i Frederikshavn
Kommune. Her tænker jeg også på de psykiske syge, samt et bedre
samarbejde mellem region og kommune.
Jeg vil have fokus på de kommunale skolers betingelser for læring og ud-
vikling.

DERFOR MIG.
Jeg vil ikke love guld og grønne skove, men…
Jeg vil kan love dig, at en stemme på mig, vil være en stemme på en
kandidat som:
Vil arbejde hårdt og loyalt for at leve op til den tillid, der bliver vist mig.
Jeg vil gøre mit bedste for at gøre en forskel for alle lønmodtagere/ bor-
gerne i Frederikshavn Kommune.
Vil have fokus på, at de bredeste skuldre må og skal bære de tungeste
byrder.

Med venlig hilsen
June Menne.
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STEM PÅ EN 3Fer 3F FREDERIKSHAVN

Hanne Welander

Hanne Welander
Jeg vil arbejde for, at vi får en kommune, der på ansvarlig vis tager sig af
alle udsatte og svage borgere. Unge som gamle. Vi skal støtte stærkere
op om turismen og erhvervslivet, og kæmpe for at de få arbejdspladser,
vi har, bliver på danske hænder. Kræve sociale klausuler bliver overholdt,
når kommunen starter projekter op, altså ingen social dumpning i vores
kommune.
Det er også vigtigt at at kulturen og foreningslivet udvikles, og vi ikke
glemmer alle de frivillige, der gør et kæmpe arbejde i dagligdagen.
Blive ved med at udvikle vores vedvarende energi.
Kort sagt, sørge for at Frederikshavn Kommune på alle måder bliver et
godt og sundt sted at leve i.

Mange hilsner
Hanne Welander

Bjarne Kvist

Bjarne Kvist   
Bopæl i Skagen. 62 år og på efterløn efter 35 år som postbud i Skagen.
16 år i byrådet bl.a. som viceborgmester, socialudvalgsformand og for-
mand for Kultur- og fritidsudvalget. Medlem af økonomiudvalget i 12 år.
Næstformand i Skagen Havns bestyrelse samt medlem af Skagen Mu-
seums bestyrelse.

Jeg vil arbejde for, at vi får en mere synlig politisk ledelse med et huma-
nistisk menneskesyn, som tager ansvar, som udstikker retning og som
åbent og ærligt går i dialog med ansatte og øvrige borgere, inden beslut-
ninger træffes.
Jeg vil arbejde for en decentral kommunal struktur. Vi skal udnytte de
mange ressourcer, der er i alle kommunens byer i stedet for, som nu, at
tro centralisering redder alt, og der skal ikke ofres 45 millioner på at 
renovere Ørnevejens skole, når vi har rådhusbygninger i Skagen og Sæby,
der kan bruges.
Jeg vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune SKAL være en offensiv
deltager i erhvervsudviklingsarbejdet.

Vi skal sikre, at lokale firmaer inddrages ved udbud af kommunale opga-
ver, og vi skal sikre arbejdsplads- og sociale klausuler, samt at der altid
arbejdes under danske overenskomster.

Jeg vil arbejde for en mere anstændig ældrepleje, end den vi tilbyder i
dag. De eksempler vi igen og igen er blevet præsenteret for med alt for
lidt personale til alt for mange plejekrævende ældre er rystende. Det skal
vi gøre bedre!

Jeg vil arbejde for, at den nye folkeskolereform sikres de nødvendige mid-
ler så vi kan garantere vore børn  undervisning og fritidstilbud  i topklas-
se.
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3F FREDERIKSHAVN

Søren Visti Jensen

Søren Visti Jensen
Sæby, 56 år. Ansat som vejleder hos 3F i Frederikshavn

Jeg har været byrådsmedlem i snart 24 år, og i den forløbne periode har
jeg været formand for Arbejdsmarkedsudvalget og LBR i Frederikshavn
kommune.
Jeg står for en tæt samarbejdslinje mellem kommunen, Jobcenteret og
arbejdsmarkedets parter, da en god arbejdsmarkedspolitik hænger nøje
sammen med en god erhvervspolitik.
Dette har blandt andet udmøntet sig i flere aftaler med det lokale LO,
udstationering af jobcentermedarbejder på erhvervskontoret og samarbej-
de mellem LBR i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev omkring ansæt-
telse af en norgeskonsulent. Sidstnævnte for at styrke mulighederne for
at udvikle potentielle arbejdspladser de to lande imellem.
Jeg går som en selvfølge ind for, at offentlige arbejdsopgaver varetages
af medarbejdere under danske overenskomstforhold, og står også bag
den vedtagelse omkring sociale klausuler, som byrådet vedtog tidligere
på året.
SF har som parti sin egen yderst kvalificerede borgmesterkandidat, som
er Kristina Lykke Eriksen, men vi går i øvrigt ind for, at et eventuelt rødt
flertal efter valget skal udnyttes optimalt. Vi vil gerne lægge tidligere
uoverensstemmelser med S bag os, og i stedet koncentrere os om at se
fremad! 

3F har fået ny formand
Per Christensen, 56 år,
blev valgt som 3F's nye
forbundsformand. Det ske-
te tirsdag 17. september
på 3Fs kongres i Aalborg
Kongres & Kulturcenter,
hvor 3Fs 855 delegerede
til kongressen med ståen-
de klapsalver bød den ny
formand velkommen.

Per Christensen holdt en kort tak-
ketale og sagde blandt andet, at
han var fyldt med ydmyghed og
stolthed. Og så nævnte han fire
områder, han vil prioritere:

Organisering
Job
Uddannelse
Social dumping

Per Christensen understregede
desuden, at hans ståsted i arbej-
det for 3F er, at det handler om
helt almindelige menneskers hver-
dag.

Kort om Per Christensen
Per Christensen er udlært tømrer.
Han blev tillidsrepræsentant hos
Aalborg Portland efter fem års an-
sættelse.
Han har været tillidsrepræsentant
hos Aalborg Portland, næstfor-
mand i Cementarbejdernes Fagfor-
ening, juridisk sekretær og for-
bundssekretær i 3F.

Pers tillidshverv i 3F
Daglig ledelse, hovedbestyrelsen,
repræsentantskabet, A-kassens
daglige ledelse, A-kassens hoved-
bestyrelse, AUI HB-udvalget (ar-
bejdsmarked-uddannelse-inklu-

sion), sikkerhedsfunktionsudvalget
og udvalget for koordinering af
faglige sager.

Andre valg på kongressen
Jane Korczak blev genvalgt som
næstformand i 3F.

Hovedkasserer Ulla Sørensen blev
genvalgt som hovedkasserer.

Kim Lind Larsen valgtes som ny
formand for Byggegruppen efter
Peter Hougaard Nielsen.

Søren Heisel og Claus Jørgensen
blev valgt som nye forbundssekre-
tærer.

Søren Elsberg blev genvalgt som
lønudvalgsformand.
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3F FREDERIKSHAVN

Poul-Erik Andersen

Per Christensen er ny formand
for Fagligt Fælles Forbund.

Poul-Erik Andersen
Bor i Ålbæk, er 61 år og gået på efterløn. Har været med i SiDs besty-
relse Skagen i ca. 15 år, har deltaget i 3 kongresser, været tillids- og sik-
kerhedsrepræsentant i mere end 10 år. Har siddet i bestyrelsen for Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd i ca. 10 år. I dag er jeg formand for Leve-Bo i
Ålbæk. Jeg vil arbejde på, at der ikke skæres yderlige ned inden for det
sociale område.
Desuden vil jeg arbejde for, at kommunen indfører sociale klausuler. So-
ciale klausuler er f.eks. krav om ordentlige løn-og arbejdsforhold, at ar-
bejdsmiljøskal overholdes, at virksomheden skal have lærlinge, at virk-
somheder tager ansatte med nedsat arbejdsevne eller ledige, der er ved
at falde ud af a-kassen.
Derfor vil jeg foreslå, at der indføres kædeansvar, når Frederikshavn
Kommune sender opgaver i udbud. Det vil sige, at kommunen får over-
ordnet ansvar for at sikre, at overenskomster og arbejdsmiljøregler bliver
overholdt i alle led. Det skal ikke bare kræves af det firma, der løser en
opgave for kommunen, men også firmaets underleverandører. På den
måde kan der effektiv sættes en stopper for social dumping. 

Derfor har jeg 5 forslag mod social dumping:
Oplysningspligt for entreprenører. Entreprenøren skal oplyse, hvilken fir-
ma de bruger, og byggeledelsen skal til enhver tid vide, hvilke firmaer,
der arbejder på pladsen. De faglige organisationer skal have adgang til
oplysninger.
Bedre adgang for de faglige organisationer til at kontrollere løn-og ar-
bejdsforhold – herunder ret til uanmeldte besøg.
Eget kommunalt korps, der i samarbejde med de faglige organisationer
skal lave kontrol af løn- og arbejdsforhold, fx systematiske stikprøvekon-
troller af firmaer, der er mistænkt for løndumping.
Overholdelse af ny indført lov for kommunale byggepladser om pligt til at
skilte på byggepladsen med entreprenørens og underentreprenørens
navn, og hvorvidt de har tegnet overenskomst.
Udelukkelse af firmaer, der bryder de sociale klausuler eller underbetaler
deres ansatte, så de ikke fremover kan udføre arbejde for kommunen.
Jeg syntes ikke at alder, social og økonomisk status bør sætte grænser
for, hvilken hjælp man kan få fra det offentlige. Alle ældre har krav på et
værdigt liv. Derfor vil jeg arbejde for:
- Styrkelse af det kommunale serviceniveau
- Sikring af benyttelse af faguddannet personale i hjemmeplejen
- Stop for udlicitering
- Afskaffelse af fritvalgsordningen
- Massiv opprioritering af den kommunale hjemmepleje
- Forhindre at kommunen kan fastlægge plejeniveau ud fra økonomiske

skøn
- Sikre adgangen til uvildige klageinstanser
Den påtvungne digitalisering hvor ældre skal eje og administrere en com-
puter for at modtage basal kommunal service kan være en stor økono-
misk og social udfordring. Derfor mener jeg, at der bør bibeholdes alter-
nativer til de ældre, der ikke magter dette.
Jeg er modstander af skifergas og går ind for grøn energi, men det skal
ikke laves på Gårdbo sø. Går ind for decentralisering. Glem ikke yderom-
råderne. Derfor kryds ved Poul-Erik Andersen liste Ø. 
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Britta og Susanne i Brittas have. Humøret er ikke højt, og det forstår man efter kommunens behandling af egne borgere.

»Netværk for 
værdig behandling
af syge borgere« har
fået megen presse-
omtale. Men uan-
set, hvor meget der
bliver skrevet, har
kommunen ikke
reageret positivt.
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3F FREDERIKSHAVN

»Den værste forbrydelse, 
man kan begå, er at være syg i
Frederikshavn Kommune«
Britta Glinvad Kristensen
og Susanne Schou, begge
3F, er sygemeldte. De har
fået en dårlig behandling i
det kommunale system,
og derfor har de dannet
»Netværk for værdig be-
handling af syge borgere«.

Britta er uddannet som pædagog.
Og har arbejdet som sådan. 
I 1997 kom Britta ud for en trafik-
ulykke. Det betød, at hun kun
kunne arbejde i 25 timer om
ugen. Hun kom aldrig på de 25 ti-
mer og tog derfor en uddannelse
som indkøbsassistent, men det
gav ingen job. Hun blev senere vi-
kar i Jobcentret i to et halvt år.
Hun har også haft to små børn i
pleje på 2 og 5 år samt en i net-
værksanbringelse (Ingen løn, men
kommunen betaler til barnets un-
derhold).
Da børnene kom hjem til deres
mor igen, blev hun arbejdsløs. Ud-
over skaderne fra trafikulykken har
hun også slidgigt og en frossen
skulder. Så hun blev sygemeldt
16. januar 2013. Allerede i april
stopper kommunen sygedagpen-
gene uden varsel. Trods det, at
Britta havde alle muligheder syge-
erklæringer fra læger.
Kommunen ville have at jeg skulle
raskmelde mig med skånehensyn.
Så kunne jeg jo få dagpengene
igen fra a-kassen. Jeg er ikke en-
gang blevet udredt. De ved ikke,
hvad jeg kan. Måske skulle jeg så
have et fleksjob, men det er heller
blevet tilbudt.
Jeg ved ikke, hvorfor de har stop-

pet mine sygedagpenge. Nu hed-
der det så kontanthjælp.

0,00 kroner
Susanne Schou derimod får ingen-
ting i sygedagpenge. Hun har gået
siden 11. december 2012 uden
penge. Hun er derfor nødt til at le-
ve af sin mands indtægt.
-Man føler, at man er en byrde.
Men havde jeg ikke haft min
mand, ved jeg ikke, hvad jeg skul-
le have gjort.
Jeg har været skibsbygger, skovar-
bejder, klippet græs og hække ved
kommunen. Jeg er ufaglært og har
prøvet mange slags arbejde. Sidst
gjorde jeg rent ved Kærkommen.
Derfra blev jeg sygemeldt på
grund af en arbejdsskade under
rengøringen. Det er gået ud over
min ryg. 

Derfor
Vi synes ikke, at kommunens be-
handling af os som borgere er i or-
den. Derfor har vi valgt at stifte
foreningen.
Det er så udmygende og nedvær-
digende at leve uden indkomst.
Man tvinges til at leve af et andet
menneskes indkomst.
Når man ikke har et forsørgelses-
grundlag, så har man heller ikke
et eksistensgrundlag.
Nu har vi kontaktet LO. De er for-
stående i LO over for vores situa-
tion. De støtter os med lokaler, og
de bruger vores situation fagpoli-
tisk, så vi efterhånden bliver kendt
i andre kredse.

150 får sygedagpenge
Der er 150 frederikshavnere, der
får sygedagpenge. De må gerne

ringe eller skrive eller maile til os.
Vi startede foreningen i august og
vi vil gerne være flere. Vi kan
støtte hinanden, for når man bli-
ver syge, så er man automatisk i
en krisesituation. Man er svækket
fysisk og mange gange også psy-
kisk, fordi man er i en usikker og
ukendt situation. Og hvad med
økonomien, og ens pension. Hvor-
dan bliver fremtiden?. Det er vig-
tigt, at de syge har nogle andre at
støtte sig til, at snakke med. Og
ikke mindst være med til at gøre
noget.

Fremtiden er usikker
Begge er 48 år og har svært ved
at overskuet fremtiden.
-Det har lagt mig meget på sinde,
Britta Glinvad Kristensen, at prøve
at fortælle andre, hvordan det fø-
les at blive forsørget af et andet
meneske.
Det var bl.a det, jeg sagde til be-
skæftigelsesminister Mette Frede-
riksen under et møde i Aabybro.
-Det er så udslettende, og dem
der står uden forsørgergrundlag
fortæller, at det opleves som et
angreb på deres fundamentale ret
til overhovedet at leve - og den
følelse af at samfundet mener, at
de ikke er eksistensberettigede,
den bliver båret ind på spisebordet
sammen med aftensmaden, når
familien er samlet her.

Vores næste møde bliver 
15. oktober kl. 13 hos 
LO, Danmarksgade 17, 1. tv.

Se lederen side 2
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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

Den 19. november skal alle stemme-
berettigede borgere i Danmark igen til
valgurnerne, når der skal vælges til
byråd - og regionsråd.

Derfor har Kandidatudvalget for Social-
demokraterne i Frederikshavn Kommu-
ne også været i arbejdstøjet længe for,
at sikre sig det allerstærkeste hold af
kandidater til begge valg. Det er ikke
så lidt af et nåleøje, at den enkelte
kandidat har været igennem for, at bli-
ve en velkvalificeret kandidat.
I første runde sikrede kandidatudvalget
sig, at partibogen hos den enkelte kan-
didat var på plads, og af mindst é års
beskaffenhed. Herefter skulle der indgi-
ves en kandidaterklæring, med under-
skrift på troskab overfor det fælles, og
ikke mindst det overordnede mål. 
Siden blev alle kandidater sendt på tur-
ne til Skagen, Sæby og Frederikshavn
for, at præsentere sig og gøre medlem-
merne bekendte med deres kandidatur
og holdninger. Bagefter ventede en in-
tern urafstemning blandt alle medlem-
mer om indplacering på listen ud fra
dels en forlods fordeling af pladserne
de tre partiforeninger imellem, dels et
personligt stemmetal.
Men her stoppede det ”sjove” ikke. Alle
kandidater har siden været i kandidat-
skole for, at blive bedst muligt klædt
på til udfordringerne i jobbet. Endvidere
har alle kandidater medvirket i udfærdi-
gelsen af et fælles valgprogram, og er
meget parate til en valgkamp, hvor so-

cialdemokratiske værdier og visioner
skal formidles til vælgerne. 
Socialdemokraterne i Frederikshavn
Kommune opstiller til byrådet med en
liste bestående af 22 gode kandidater
fra Skagen, Sæby og Frederikshavn,
under ledelse af vores kompetente og
arbejdsomme borgmesterkandidat, Bir-
git S. Hansen. Til regionsvalget genop-
stiller to erfarne politikere fra Skagen
og Sæby, og en endnu uprøvet, men
meget velkvalificeret kvindelig kandidat
fra Frederikshavn. 
De vil også allesammen i løbet af valg-
kampen blive præsenteret både samlet
og individuelt på forskellig vis, og her-
under ud fra lokale beslutninger i den
enkelte kandidats partiforening. 
I denne udgave af Faget har vi derfor
valgt udelukkende at bruge vores spal-
teplads på en præsentation af kandida-
ter forankret i Frederikshavn Partifor-
ening. Det skal dog understreges, at
den samlede liste udgør gode bud på
kandidater, der alle vil påtage sig poli-
tisk ledelse, optræde økonomisk an-
svarligt, og træffe helt nødvendige prio-
riteringer, når det kræves. 
Vi ønsker også, at et kommende by- og
regions råd må afspejle en bred repræ-
sentation af valgte fra alle tre byer i
kommunen, og vil derfor gerne opfordre
til, at du også har dette med i dine
overvejelser, inden krydset sættes.
Med ønsket om en god valgkamp, hvor
alle borgere vil involvere sig og tage
ansvar for eget kryds, af hensyn til den

demokratiske proces. 
I kan læse mere om alle Socialdemo-
kratiske kandidater i Frederikshavn
Kommune på de respektive partifor-
eningers hjemmeside, og også finde
vores gruppe på facebook. 

På vegne af 
Socialdemokraterne i Frederikshavn
Kammeratlig hilsen 
Danni Nikolajsen, formand 

Husk også!
Du kan støtte vores valgkamp med et
bidrag via en indbetaling til vores konto
i Arbejdernes Landsbank. Kontonum-
meret er: 5349 – 0519982. Ethvert
beløb, lille eller stort, er meget vel-
kommen.
Ønsker du, at bidrage med din prakti-
ske hjælp i valgkampen, er du meget
velkommen til at tage kontakt til Helle
fra bestyrelsen. Så kommer du på en
mailliste, der kontaktes, når opgaver i
valgkampen skal løses. 
Du kan kontakte Helle på mail eller
mobil.
Mail: helleoghans@privat.dk
Mobil: 3029 1538.

Du finder Frederikshavn Partiforening
på følgende hjemmeside: 
www.socialdemokraternefrhavn.dk
På Facebook finder du os under navnet:
Socialdemokraterne byrådsvalg 
Frederikshavn Kommune 2013.

Valg til byråd og region 2013

Danni Nikolajsen, formand for Sociale-
demokraterne i Frederikshavn: Tag godt
imod vores kandidater.
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Byrådskandidater opstillet af Socialdemokraterne Frederikshavn 

 

Anders Brandt Sørensen 
Gymnasielærer - 35 år 
 
Vi skal have et byråd, som tager politisk ansvar for de svageste borgere i kommunen. Ikke mindst i det 
forebyggende arbejde med udsatte børn og unge. De fortjener en god start på livet - ligesom alle 
andre. 

 

Bahram Dehghan 
Senior Projektmanager - 52 år 
Jeg vil, via en helhjertet indsats og med al min energi, arbejde hårdt for: udviklingen af bæredygtige 
arbejdspladser, en opretholdelse og videreudvikling af velfærdssystemet, og ikke mindst en altid ført 
politik, hvor mennesket er i centrum. 

 

Kim Birk Larsen 
Salgselev - 20 år 

En stemme på Kim Birk Larsen er en stemme, der sikrer alle unge en plads og et talerør i byrådet. Det 
er også en stemme på en opprioritering af de praktiske erhverv, og et større fokus på 
erhvervsvenlighed i kommunen. 

 

John Karlsson 
Faglig sekretær - 49 år 
Jeg er faglig sekretær i Dansk Metal, og vil arbejde for, at kommunen står rustet til fremtiden, sikre at 
der skabes job og uddannelse til alle, og at vi altid er en kommune i udvikling.  Er imod 
mistænkeliggørelse af de svageste borgere. 

 

Kenneth Bergen 
Forbundsrådgiver - 63 år 
Jeg vil kæmpe for et stærkt erhvervsliv i Frederikshavn kommune, og sikre alle mennesker et rimeligt 
liv ved sygdom og ledighed. Sport, fritid, kultur og frivillig hjælp er værdifuldt, og skal understøttes. Slut 
med egoisme og sig selv nok politik. 

 

Renate Weilov 
Klubleder - 47 år 
Jeg finder det vigtigt, at den forebyggende indsats altid er i fokus, når beslutninger vedr. mennesker, 
uanset alder, træffes. Jeg vægter samspillet mellem foreninger og kommune meget højt. Via min 
indsats, vil jeg medvirke til et bredt samarbejde i byrådet.  

 

Brian Poul Kjær 
Jobkonsulent - 50 år 
Arbejdspladser og erhvervsliv: Alle har ret og pligt til, at bidrage til "den fælles husholdning". Børn: 
Retten til en tryg barndom og en god skole. Unge: Aktivt foreningsliv. Ældre: Sikring af nødvendig 
hjælp til et værdigt liv.  
Læs mere: www.valg.nu 

 

Jens Hedegaard Kristensen 
Fhv. Kasernemester - 68 år 
Socialdemokraterne er garant for, at børn og unge kan udvikle sig, og ældre, syge og handicappede 
har hæderlige levevilkår. Det er fundamentet, og vi svigter ikke. Vi skal dog arbejde med vores 
kulturelle værdier, så alle oplever del i fællesskabet. 

 

June Menne 
Produktionsmedarbejder/TR - 49 år 
Jeg vil støtte erhvervspolitisk tiltag, der skaber jobs. Jeg vil arbejde for gode forhold for børn, unge, 
handicappede og ældre, og et godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Jeg vil sikre fokus på den kommunale 
skoles betingelser for læring og udvikling. 

 

Per Bech Christensen 
Maskinarbejder/TR - 56 år 
Jeg vil, som valgt byrådsmedlem, arbejde for maritime arbejdspladser til danske hænder ved bl.a. 
havneudvidelser i kommunen. Jeg vil kæmpe for, at bevare de statslige arbejdspladser på 
Flådestationen, og ikke mindst sikre ÉN stærk kommune, med god borgerservice for alle. 

 

Bent H. Pedersen 
Social- og sundhedshjælper - 61 år 
Jeg tror på, at vejen fremad er uddannelse og vækst, da det sikrer jobmuligheder til alle. Det harmer 
mig, at folk fortsat mister deres forsørgelsesgrundlag pga. for mange lappeløsninger, fordi de 
borgerlige har større fokus på økonomi, end på mennesker. 

 

Regions kandidat opstillet af Socialdemokraterne Frederikshavn 

 

Tina Juul Kjellberg 
Udviklingskonsulent - 50 år 

Jeg vil altid forsvare vore svageste borgere, og arbejde for et optimalt sundheds- og sygehusvæsen, 
med gode rammer for borgere og ansatte. Jeg vil et styrket samarbejde mellem kommune og region, 
jobskabelse, og værne om arbejdspladserne på vores lokale sygehus.  

 

 

ET
 ST

ÆR
KT
 HO

LD
 TI
L D

IG



30 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Oktober 2013

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                                                                                                                         juni 2012 

dækker: 
 
Læsø Kommune 
Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
 

 Vendsyssel 
Medlemsfagforeninger og bestyrelse: 
 

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

 
• LO formand  Cai Møller 
• LO kasserer  Henning Mikkelsen 

 

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

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

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

Et ønske for fremtiden - Gør det bedre!
I LO Vendsyssel ønsker vi
vækst  i de tre kommuner
Læsø, Frederikshavn og
Hjørring, som LO sektio-
nen dækker. Vi ønsker
vækst i vor landsdel på en
måde, så den kommer alle
til gode.

Det kommunale selvstyre er bun-
det af stram styring fra Folketin-
get, som er forpligtiget til at over-
holde de restriktioner, der udstik-
kes fra EU. – Når det er erkendt,
er der en række områder, hvor
kommunerne selv har indflydelse
på, hvad der skal ske, og hvordan
kommunen skal håndtere sagerne.
I LO Vendsyssel ønsker vi en ef-
fektiv og fair sagsbehandling, når
det gælder sociale sager og (sy-

ge)dagpengesager, og vi ønsker, at
menneskelige hensyn går forud for
de økonomiske. 
For LO Vendsyssel’s medlemsfag-
foreninger er det en selvfølge, at
ingen tilskudsjob erstatter ordinæ-
re job i f.eks. ældre-/plejesektoren,
på skoler og på det grønne områ-
de.

Kun efter danske 
overenskomster
For LO fagforeningerne findes det
naturligt, at kommunale bruger-
og skattefinansierede udbudsopga-
ver kun gives til firmaer, hvis med-
arbejdere arbejder efter danske
overenskomster, ligesom vi tager
det som en selvfølge, at de varer
og ydelser, kommunen køber, er
produceret under ordentlige for-
hold.
Ligesom det – for LO Vendsyssel –

er en selvfølge, at kommunerne
understøtter det private erhvervs-
liv med en effektiv og hurtig servi-
ce, skal det også være en selvføl-
ge, at kommunerne tager hånd
om de borgere, når der har behov
for det.

Nedskæringer 
giver ikke vækst
LO Vendsyssel tror ikke på, at
man skaber vækst ved hjælp af
nedskæringer; vi tror på, at man
skaber vækst ved investeringer –
som man tidligere har gjort i vort
område. 
Vækst skal komme, fordi vi VIL
det og ikke ved en tilfældighed.
Det er almindeligt erkendt, at en
stærk og velfungerende kommunal
service er afgørende for, at der er
medvind til at skabe vækst i den
private sektor. 
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LO-formand 
Cai Møller: 
-Din LO-fagfor-
ening kan hjælpe
dig med langt
mere, end du
tror. 

Et ønske for fremtiden - Gør det bedre!
Plads til forbedring
Når LO Vendsyssel har disse øn-
sker for fremtiden skyldes det, at
vi oplever, at tingene kan gøres
bedre end tilfældet er i dag.
På det erhvervspolitiske barometer
står kommunerne ganske vist lidt
bedre end for ét år siden (ifølge
DI’s årlige undersøgelse), men der
er stadigvæk langt op til medalje-
pladserne.
Vi har henvendelser fra borgere,
som ikke har oplevet den optimale
hjælp i f.m. sygdom med enten
midlertidig stor nedgang i indtægt
eller direkte mistet forsørgelses-
grundlag som konsekvens.
Det kan Velfærds-Danmark ikke
være bekendt – det må vi sam-
men kunne gøre bedre lokalt.

For formanden for
LO Vendsyssel 
betyder »Den 
Danske Model« også
� et anstændigt arbejdsliv for alle

� at vi tager ansvar for os selv og hinanden

� at skabe og dele, så vi sikrer arbejde til alle

� at vi løser de store opgaver i fællesskab

� at det er i fællesskabet, vi bygger Viden-
Danmark og 
Velfærds-Danmark 

� at kvinder og mænd skal have samme rettig-
heder og pligter

»Vækst og vilje til vækst med
vilje«

Din LO-fagforening
� arbejder for at påvirke den lovgivning, som

påvirker din 
arbejdssituation

� forbedrer rammerne for dit fysiske og psyki-
ske arbejdsmiljø

� har stor viden om netop dit fag, din uddan-
nelse og 
de udfordringer, du kan møde i dit fag

� udvikler dit fag og skaber respekt om det

� arbejder på at skabe bedre uddannelser

� sikrer dine rettigheder, når du er på arbejde

� giver dig kvalificeret hjælp, hvis du bliver
uretfærdigt 
behandlet på din arbejdsplads

� giver dig kvalificeret hjælp, hvis du mister dit
arbejde

� arbejder for relevante tilbud til ledige

Gældsrådgivning 
i Frederikshavn og 
Læsø Kommune
LOs gældsrådgivning »På Rette
Kurs« er et åbent tilbud for lang-
tidsledige, ufaglærte på vej ud
af arbejdsmarkedet samt unge
og yngre kontanthjælpsmodta-
gere i Frederikshavn og Læsø
Kommune. 

Her kan man henvende og få
gratis anonym økonomisk råd-
givning, hvis gælden uoversku-
eligt er vokset én over hovedet.

Der skal bestilles tid ved 
projektkoordinator 
Marianne Jensen på mail:
raadgiver@lo-vendsyssel.dk eller
på tlf 2443 8324.
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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


