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Nu er det dig, der bestemmer!
19. november er dagen, hvor du kan stem-
me på politikere til regionsråd og byråd. 

Faget opfordrer dig til at bruge din demo-
kratiske ret til at sætte krydset.

Mange af vores politikere gør et stort styk-
ke arbejde for borgerne. Desværre træffer
de ikke altid beslutninger, der tilgodeser
vores medlemmer. F.eks. i forbindelse med
udbud af offentlige opgaver og arbejder.

Politikerne glemmer ofte, når de udliciterer
et område, at de tidligere offentligt ansatte
bliver ansat hos en privat entreprenør og
ofte under stærkt forringede vilkår; løn-
mæssigt, arbejdsmiljømæssigt og også for-
ringet tryghed i ansættelsen.

Det kan vores politikerne gøre noget ved.
De kan vedtaget nogle andre regler

Vi ønsker sociale klausuler skrevet ind i ud-
budsmateriale, så entreprenører er klar
over, at der skal ansættes lærlinge, og at
der skal arbejdes på danske overenskom-
ster på danske vilkår.

Vi ønsker også, at kædeansvar bliver skre-
vet ind i udbudsmateriale fra de offentlige

forvaltninger. Det skal være slut med, at
en hovedentreprenør udliciterer dele af en
anlægs- eller bygningsopgaver til en under-
entreprenør, der måske igen udliciterer til
endnu en underentreprenør. På den måde,
er der ikke en kinamands chance for at fin-
de ud af, hvem der har ansvaret for opga-
ven.

Det kan man sikre sig imod ved at skrive
kædeansvar ind i udbudsmaterialet, hvor
det klart fremgår, at det er hovedentrepre-
nøren, som har ansvaret og ikke kan sende
aben videre til forskellige underentreprenø-
rer.

Det gælder ved supersygehuset, kommu-
nale bygge- og anlæg og udliciteringer af
f.eks. patientkørsel, hvor vognmænd un-
derbyder hinanden for at få arbejdet.

Derfor er det godt, at S-R-SF regeringen
har opprioriteret dette område. Men vi skal
støtte op lokalt, så hjælper vi vores med-
lemmer, der er kommunalt eller regionalt
ansat, hvis deres områder bliver udliciteret
eller privatiseret. 

Godt valg
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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 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, skils-
misse, dødsfald i nær familie, erstat-

ningssager og andre juridiske for-
hold.

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

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . NOVEMBER 2013 3

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-kass

e 

og faglige afd
eling 

er lukket 19.
 november 

på grund af 

kommunalval
get.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Generalforsamling i Pædagogisk Sektor
Tirsdag 17. september
2013 holdt Pædagogisk
Sektor ordinær generalfor-
samling i FOA Frederiks-
havn med 35 fremmødte
medlemmer.

Generalforsamlingen startede med
et godt grin af os selv og klovnen
Henrik Rasmussen, der førte os
igennem det forunderlige krops-
sprog og den ”svære” kommunika-
tion.
Sektorformand Susanne Jensen
kom i bestyrelsens beretning ind
på udfordringerne i forbindelse
med det faldende børnetal, der
har stor påvirkning på den kom-
munale dagpleje og den stadig sti-
gende private børnepasning. 
Den kommende skolereform fik
også et par ord med på vejen, her

ligger udfordringen i at bevare et
ordentlig tilbud efter skoletid og
bevare pædagogmedhjælperne og
pædagogiske assistenters stillinger
på skolen.

Valg til bestyrelsen:
Sektorformand Susanne Jensen
blev genvalgt for en 3-årig perio-
de.
Bestyrelsesmedlem, Gitte Peter-
sen, Birgitte Martensen, Solvej
Andersen blev genvalgt for en 2-
årig periode.
Bestyrelsessuppleant, Annie Mat-
hiasen, blev genvalgt for en 1-årig
periode. 
Generalforsamlingen besluttede,
at pladsen til omsorgs- og pæda-
gogmedhjælper står tom, indtil
næste generalforsamling, da der
ikke var nogen kandidater til 
posten.

Susanne Jensen blev genvalgt som for-
mand i Pædagogisk Sektor, FOA Frede-
rikshavn.

Ny Servicesektor i FOA Frederikshavn
Tirsdag den 10. septem-
ber blev der enighed om
fusion mellem Kost og
Service og Teknik og 
Service. 

-Det glæder mig rigtig meget, at
vi endelig fik sammenlægningen
igennem, og at alle var enige om
fusionen, fortæller tidligere Sek-
torformand for Teknik og service-
sektoren, Louise Krüger Nielsen,
som nu er valgt til formand for
den nye Servicesektor.

Der skal sættes 
en politisk dagsorden
-Det bliver rigtigt spændende at
arbejde med den nye servicesektor
og få sat en politisk dagsorden for
de problemstillinger, sektorens
medlemmer går og tumler med.

Den nye sektorbestyrelse for Servicesektoren: Olaf S. Jørgensen, besty-
relsesmedlem. Katja Wendel Jensen, bestyrelsesmedlem. Louise Krüger
Nielsen, sektorformand. Poul E. Bregnhøj, bestyrelsesmedlem. Helle Ri-
sager Jensen, bestyrelsesmedlem. Johnny Kean Hansen, bestyrelsesmed-
lem og Katja B. Brændstrup, sektornæstformand.
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Jens Nielsen tager over efter Else
Det er med stor glæde og
nordjysk ydmyghed, at jeg
modtog valget som ny
sektorformand for Social-
og sundhedssektoren på
generalforsamlingen tors-
dag 26 september. 

Jeg har arbejdet inden for social og
sundhedssektoren siden 1990,
først uddannet social- og sund-
hedshjælper siden social- og sund-
hedsassistent. Jeg har desuden en
akademiuddannelse i sundheds-
praksis.
Inden jeg tiltrådte som sektorfor-
mand, var jeg ansat som lærer på
SOSU Nord Kursus- og udviklings
center, hvor jeg underviste i kon-
flikt håndtering-psykiatri-misbrug
og tidlig opsporing af sygdoms-

tegn. Jeg har arbejdet inden for
den kommunale hjemmepleje og
socialpsykiatrien i Frederikshavn
Kommune og har også været an-
sat hos private leverandører til
hjemmeplejen. 
Jeg har tidligere været tillidsrepræ-
sentant suppleant og arbejdsmiljø-
repræsentant. 
Det er med en bred erfaring inden
for området, at jeg sætter mig i
formandsstolen, og jeg brænder
for at komme i gang med at sam-
arbejde med medlemmerne og
især alle tillidsvalgte samt ansatte
og ledelsen i FOA frederikhavn.

Med venlig hilsen

Jens Nielsen Sektorformand, 
Social og sundhedssektoren

Else Henriksen 
stopper som sektorformand
Den 26. september 
afholdt Social- og sund-
hedssektoren generalfor-
samling i Arena Nord.

Der var 80 fremmødte. Vi startede
med lidt godt til ganen og derefter
blev vi underholdt af Klovnen 
Tapé. Det var et fantastisk og me-
get underholdende foredrag om
kropssprog og kommunikation. Det
var godt for lattermusklerne inden
den alvorlige del.

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning handlede
om udbuddet vedrørende fritvalg-
sordningen, budgetterne i regionen
og kommunen. Vores faglighed,
arbejdstidstilrettelæggelse og lo-

kalløn havde vi oppe til debat.
Ny sektorformand blev Jens Niel-
sen valgt for 1 år. Bestyrelsesmed-
lemmer Jeanette Christensen, Ka-
ren Nielsen og Heidi Hansen blev
genvalgt for 3 år, og Anita Søren-
sen blev valgt som suppleant.

Tak for tilliden
Den afgående formand for Social-
og sundhedssektoren, Else Henrik-
sen, sagde som afslutning:
-Jeg vil gerne sige tak for den tillid
og goodwill, I som medlemmer af
FOA har vist mig i de år, jeg har
været sektorformand. Især en stor
tak til tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanterne. Det har været et
spændende og givende arbejde,
jeg har fået lov til at udføre for jer.
Tusind tak og pas godt på FOA.

Else Henriksen stopper som sektorfor-
mand for Social- og sundhedssektoren
for at gå på pension. Else afløses af
Jens Nielsen. 

Jens Nielsen er ny formand for Social-
og sundhedssektoren i FOA Frederiks-
havn og byder ind med masser af erfa-
ring fra området.
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Tillidsvalgte

Nyvalgt tillidsrepræsentant: 
Maibritt Corfixen, 
Socialpsykiatriens Støttecenter
Frederikshavn – Skagen og Sæby.

Nyvalgt arbejdsmiljørepr.:
Jenny Løgstrup, 
Psykiatrisk Sengeafsnit 7, 
Frederikshavn.

FOA Frederikshavn ønsker til lykke
med valgene.

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft 
jubilæum på arbejdspladsen

25 år:

Social-og sundhedshjælper Grete
Terp Nielsen, Område Midt.

FOA Frederikshavn ønsker 
til lykke.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Generalforsamling i klubben for
social- og sundhedsassistenter
og plejehjemsassistenter
Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00.
Der er ”Connis mad” fra kl. 18.00
FOAs lokaler Constantiavej 35
9900 Frederikshavn.

DAGSORDEN:

• Valg af dirigent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den forløbne periode 
v/ klubformand

• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen:
Helle Bagh Jensen for 2 år, ønsker genvalg
Stella Christensen for 2 år, ønsker genvalg
Marianne Mølgaard for 2 år, ønsker genvalg
Anne Grethe Sørensen – suppleant – 1 år, ønsker ikke genvalg

• Åbent punkt 
• Afslutning

KOM OG VÆR MED, til at bestemme, hvad vi skal i det næste
år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
klubformand i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsam-
lingen.
Tilmelding til klubformand Joan Pedersen på jope@frederiks-
havn.dk senest den 22. november 2013.

Med venlig hilsen 

Klubbestyrelsen
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FOAs 
aktivitetskalender 
2013

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

1. december
Juletræ i FFK Centret
Kl. 14.00- 16.30 Se mere på side 5

Eller på www.foa.dk/frederikshavn

Aktivitetskalender for klub 
social- og sundheds- og 
plejehjemsassistenter 2013   

27. november
Generalforsamling i klubben for Plejehjems- og
Social og Sundhedsassistenter.
Salen FOA Frederikshavn Se side til venstre
samt arbejdspladsopslag 

FOAs
seniorer

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: HAR fundet sted
Pris: Kr. 150,- (ekskl. drikkevarer)

Tirsdag den 3. december kl. 13.00
Juleafslutning
Der serveres dejlig julemad samt en øl eller
en vand.  
Der vil også være Amerikansk lotteri.
Tilmelding: Senest den 26. november
Pris: Kr. 50,- (betaling ved tilmelding)

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

PROGRAM 1. halvår 2014
Tirsdag den 14. januar kl. 14.00
Bankospil
Denne dag hygger vi med banko med side-
mandsgevinster, samt lidt godt til kaffen. 
I prisen er indeholdt: Kaffe/the + 3 plader. 
Tilmelding: Senest den 7. januar.
Pris: Kr. 45,-

Tirsdag den 11. februar kl. 14.00
Foredrag
”Himlen på Jorden” foredrag med Jetthe Chri-
stensen, Jetthe kommer og  fortæller om sit
liv. 
Tilmelding: Senest den 4. februar.
Pris kr. 20,- inkl. kaffe/the

Ingrid Hansen tlf. 24 66 66 71
Jytte Jensen tlf. 22 86 31 61
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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 Frede-
rikshavn på vores nye hotli-
ne. 
Faglig afdelings hotline-
nummer er: 46 97 11 90. 

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

En AKUT henvendelse kan
eksempelvis dreje sig om
sygdom, opsigelse eller
bortvisning, der lige er op-
stået eller sket. Det kan og-
så være et brev der ligger i
din postkasse, når du kom-

mer
hjem, og hvor du vurdere,
at du har brug for, at vende
indholdet med en faglig
medarbejder, inden afdelin-
gen 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 kon-
takte A-kassen uden for
normal åbningstid, kan du
ringe til A-kassens callcen-
ter. Her kan du få hjælp,
når du har brug for det. A-
kassens callcenter-nummer
er: 46 97 10 10 
A-kassens callcenter er be-
mandet mandag til fredag
fra kl. 16.00-20.00. Call-
centret har dog lukket på
helligdage og 1. maj.

FAGLIG 
HOTLINE-
TELEFON

Fritvalgs-
opgaver 
til private
virksomheder
Udbud af frit valgs opga-
ver i Frederikshavn Kom-
mune er nu afgjort
Den 19. september
2013 afgjorde Byrådet,
hvilke firmaer der
”vandt” udbuddet.

Følgende frit valgs fir-
maer, udover Frederiks-
havn kommune, står nu
for hjemmeplejen:

• ABC Service ApS, Øster Vrå
– har overenskomst - KA ple-
je og FOA.

• Aktiv Hverdag 
Hjemmeservice ApS, Frede-
rikshavn - har tiltrædelses
overenskomst – KA pleje og
FOA

• MG Hjemmeservice ApS,
Frederikshavn - har overens-
komst – KA pleje og FOA

• IMS Service, Frederikshavn
– er i forhandling med FOA,
vedrørende overenskomst.



»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . NOVEMBER 2013 9

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

HUSK!
At give FOA Frederikshavn besked, når du får ny/nyt:

� Mobilnummer

� Nyt arbejdssted 

� Op/ned i tid

� Ny mailadresse

� Ny stilling

� Ansættelsesdato

Send en mail til frederikshavn@foa.dk med dine 
rettelser – husk fødselsdato og navn og adresse. 

Du kan også ringe på 46 97 11 70 med dine rettelser.

Juletræ i FOA
Afdelingen afholder juletræ for 
medlemmer, medlemmers børn og
børnebørn.

Søndag den 1. december 2013
Kl. 14.00 – 16.30
FFK Centret, Flade Engvej, 
9900 Frederikshavn

Julepose, sodavand og pølse med brød 35,- kr. til børn under 18 år.

Billetsalget er startet. Læs mere på www.foa.dk/frederikshavn

For at få poserne, skal man deltage i juletræet.

Med venlig hilsen
FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn



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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METAL VENDSYSSEL

Unge Karlsson fyldte 50 år
Fredag 11. oktober havde
John Karlsson, faglig sekre-
tær i Dansk Metal Vendsys-
sel, inviteret til reception i
anledning af sin 50 års dag.

Der blev hurtigt fyldt op i det store
mødelokale, hvor faglige kolleger,

politiske venner og familie fejrede
John med taler og anden under-
holdning.
-Vi er glade for dig og dit arbejde i
afdelingen, sagde formand Jørn E.
Larsen i sin fødselsdagstale til
John Karlsson.
-Du har formået at skabe dig et
stort netværk både i afdelingen,

på arbejdspladserne, i forbundet
og på det lokale politiske plan. Nu
stiller du op til byrådet for social-
demokraterne. Det vil du også gø-
re godt, men husk altid at have
din familie og dit bagland i tanker-
ne. Tak for et godt samarbejde og
held og lykke fremover, sluttede
afdelingens formand.

John Karlsson med fru Helle og afdelingens tillidvalgte, kasserer Søren Larsen, formand Jørn E. Larsen og næstformand Mogens
Bjerre.

Faglig sekretær Tommy Christensen overrakte en alternativ
valgplakat fra medarbejderne i Metal. Som man kan se, har
John hår på brystet, og det er godt, når man stiller op til valg.

Mange tillidvalgte, familie, og politiske venner havde valgt at
møde op for at hylde John Karlsson i anledning af 50 års fød-
selsdagen.



METAL VENDSYSSEL

AFDELING TIMELØN
Industritekniker-Plast/Mekanik 163,10
Sejlmager 158,25
Skibstømrer 154,50
Træskibstømrer 170,50
Industri Træ og Plast total 162,52

Automekaniker 171,88
Beslagsmed / Grovpladesmed 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker 177,00
Elektronikfagtekniker/Mekanik 181,38
Mediocotekniker 194,80
Reparatør - Maskin 176,32
Rørsmed 194,88
Smed / Bygningssmed / Reparatø 183,56
Værkstedsfunktionær 192,97
Kommune og Region total 184,01

Automekaniker 173,50
Industritekniker-Maskin 182,64
Maskinarbejder 175,96
Montør 167,69
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 179,83
Skibsmontør 188,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 170,57
Maskiner og Værktøj total 185,83

Entreprenørmaskinmekaniker 155,00
Håndformer 147,25
Industritekniker-Maskin 176,57
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 168,29
Kølemontør 177,50
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 178,30
Maskinarbejder 177,60
Montør 157,50
Oliefyrsmontør 173,98
Reparatør - Maskin 160,00
Rørsmed 172,66
Skibsbygger 182,00
Skibsmontør 186,34
Skibstømrer 168,83
Smed / Bygningssmed / Reparatø 167,22
Smed-Industrirør 173,25
Smed-Vvs/Rør 174,24
Vvs-Energiteknik 182,79
Vvv- Rørsmed 161,17
Værkstedsfunktionær 183,00
Smede og Stålkonstruktioner total 178,09

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

Elektromekaniker/Fagtekniker 195,00
Kontorservicefagtekniker/Maski 202,71
Strøm, Styring og Proces total 196,54

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 164,98
Karrosseripladesmed 180,81
Lastvognsmekaniker 174,95
Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 157,00
Værkstedsfunktionær 168,40
Transport total 167,47

Guld/Sølvarbejder 147,82
Værktøjsmager - Snit 163,60
Ædelsmede total 148,40

Afdeling total 178,06

Metal-TAL - 2013

Industri Træ 
og Plast

Kommune 
og region

Maskiner og
værktøj

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Staten

Strøm, styring 
og proces

Transport

Ædelssmede

Total

Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper 
i Metal VENDSYSSEL
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Sammen 
er vi stærke
Kenneth Bergen
Forbundsrådgiver
63 år

Jeg stiller op for
socialdemokraterne

SE DE NÆSTE SIDER

Jeg vil kæmpe for de gode socialde-
mokratiske dyer, hvor de bredeste
skuldre løfter mest.

Der skal ikke spares på ældreområdet. Tvært-
imod. Vi er nået derhen, hvor vi nu må sige
stop. Ældre skal have en god alderdom med or-
dentlig rengøring og personlig pleje efter behov.

Sport og kultur skal understøttes, ellers forsvin-
der de unge, der er tilbage også. Ishockeyarena-
en skal renoveres snarest. Træningshal til
Nordjstjerneskolen igangsættes nu.

Erhvervslivet, herunder havnene skal aktivt invi-
teres til et større samarbejde med kommunen.
Det er nu engang det, kommunen skal leve af.

Det er tragisk at miste sit job og blive arbejds-
løs. Både for ens økonomi, identitet og for 
lokalsamfundet.
Derfor er det så vigtigt at skabe arbejdspladser
for Frederikshavns kommunes borgere.
Med fokus på lokal arbejdskraft, efteruddannel-
se af ledige og byplanlægningsprojekter er vi
med til at sikre, at kommunens borgere har et
arbejde. Det giver tryghed.

Derudover skal vi have fokus på et godt børne-
liv samt frihed og tryghed til ældre.



14 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . NOVEMBER 2013

METAL VENDSYSSEL

Fem stærke Metal-medlemmer stille      

Samarbejde rned stærke fagforeninger er alfa
omega for et godt arbejdsmiljø, uddannelse og
god løn.

En kommune bør tage socialt ansvar, således at
ingen mister sygedagpenge, for de er ud redt.

Ingen skal falde ud af dagpengesystemet, uden at
være tilbudt job. 

Kommunale opga ver skal udføres af lokale hånd-
værkere. 

Ved store opgaver, kan flere gå samrnen. De, der
får opgaver for kommunen, skal oprette praktik-
pladser i samarbejde rned erhvervsskolerne. 

Alt arbejde, der udføres for kommunen, skal dæk-
kes af sociale klausuler og med kædean svar, så
lønpres og social dumping undgås.

Peter Jensen
smed og maskinarbejder 
Frederikshavn

enhedslisten.dk

Jeg vil arbejde for og være med til en positiv udvik-
ling i kommunen, hvor vi alle har en interesse i, at
byen bevarer sin balance og forbedrer den - på alle
fronter! Det gælder socialområdet, erhvervslivet,
skoleområdet og turismen.
Jeg vil arbejde for at bevare de arbejdspladser, vi
har i kommunen - og sørge for skabe grobund for
endnu flere arbejdspladser på lokale hænder. Dette
kan bl.a. ske ved, at udvidelse af havnen i Frede-
rikshavn starter hurtigst muligt.
Også for de rekreative områder vil jeg, som besty-
relsesmedlem i Østkystforeningen og Rønnehav-
nen, bl.a. gøre en indsats for både vores kommuna-
le og private lystbådehavne.
Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for at inddrage
borgere i byerne og lokalområderne.
Det gælder om at nå resultater - at gøre det bedre i
morgen end i dag.
En præsentation af mig selv: 
Jeg er uddannet som maskinarbejder på værftet.
Efter endt læretid har jeg bl.a. været soldat og ud-
sendt som FN soldat. Jeg har været til søs 14 år,
heraf de 10 år på langfart og de sidste 4 på Stena
Nordica. Jeg er i dag ansat på Flådestationen, hvor
jeg har været ansat i 18 år. De sidste 7 år som til-
lidsmand for godt 100 mand på overenskomst med
Dansk Metal.
Jeg er gift med Lotte Hellum på 6. år. Vi bor i He-
lenegade, og er ved at renovere det 110 år gamle
hus. Vi har tre børn. Min fritid bruges på Dansk
Metal Vendsyssel bestyrelse. Rønnehavnen besty-
relse, hvor vores motorbåd ligger. Formand for
Grundejerforeningen Kærstrand. Medlem af Det
grønne råd i Frederikshavns Kommune.
Mange hilsener Per Bech Christensen

Sociale
klausuler
Peter Jensen
Smed og 
maskinarbejder
Frederikshavn

Jeg stiller op for
Enhedslisten

Ny mand
i byrådet
Per Bech Christensen
tillidsrepræsentant på
Flådestationen og
medlem af Metal
Vendsyssels bestyrelse

Jeg stiller op for
socialdemokraterne
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   er op til byrådsvalget 19. november

Jeg vil arbejde benhårdt på at skabe flere lære-
pladser til de mange unge, som nu sidder og ikke
kan komme videre. Jeg vil aktivt deltage for at
Frederikshavn Kommune bliver en attraktivt kom-
mune at drive erhverv i. Vi skal være bedre til at
udnytte det gode vejnet og søvejen fra Frederiks-
havn. Vi skal være bedre til at profilere os og vir-
kelig handle i stedet for at snakke. 

Det er også vigtigt, at vi får vist, at vi i Frederiks-
havn Kommune forstår at pleje både erhvervslivet
og ikke mindst fritidslivet så vi kan få vendt bøt-
ten og få flere tilflyttere.

Jeg vil arbejde ihærdigt på at skabe bedre samspil
mellem kommunen og erhvervslivet samt få skabt
en god balance mellem fritidsaktiviteterne.

Jeg vil lytte og tage ved lære af de erfaringer, der
er gjort og vil, hvis muligt prøve at ændre de fejl,
der er begået, så vi får en tryghed og glæde ved
fremtiden.

Jeg er stærk tilhænger af grøn energi, men det
skal udnyttes på områder, hvor der generer
mindst muligt og forhindre, det kommer til gene
for folk. Vil være i dialog med folket inden der ta-
ges beslutning og være lydhørt om, hvad betyd-
ning det får for områderne.

På den sociale side er det vigtigt, at vi bliver bed-
re til at lytte til dem, der bruger hjælpemidlerne
og være i positiv dialog, så vi i samarbejde kan
skabe et værdigt liv med indhold.

Jeg er klar til at gøre en indsats og tage et ansvar
i den kommune, som jeg er født og opvokset i.

Jeg vil gerne være med til 
at gøre en ekstra indsats for lokal vækst og 
beskæftigelse.

at prioriterere uddannelse og jobskabelse højt, 
opgradering af erhvervsservice, hjælp til
iværksættere.

at intern strategi i kommunen skal fokusere 
på at uddanne folk ud af ledighed og ikke i
håbløs aktivering.

at der skal arbejdes for flere praktikpladser, 
faglærte skaber vækst.

at social dumping skal stoppes, alt andet er 
unfair for vores lokale virksomheder og 
borgere.

at arbejde for, at de svageste i vores kommune,
så de ikke mistænkeliggøres, men får en
hjælp og behandling, de har krav på.

at der gøres en socialpædagogisk indsats i 
kommunen for børn og unge.

Alt dette er nødvendigt for at opretholde vores
velfærd.

Så grunden til at du skal stemme på mig er, at
jeg vil arbejde for fremgang i vores kommune og
gøre Frederikshavn til et sted, hvor borgere og
virksomheder er glade for at være.

Lyt til
borgerne
Karl Henrik Hansen
Kirsebærvej 2,
Voerså 
9300 Sæby

Jeg stiller op for
socialdemokraterne

Ny mand
i byrådet
John Karlsson, 50 år,
Frederikshavn. Uddan-
net maskinarbejder.
Arbejder i dag som
faglig sekretær i Dansk
Metal Vendsyssel. 

Jeg stiller op for
socialdemokraterne
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Med statsministerens
konkrete og præcise åb-
ningstale i Folketinget er
dagsordenen sat for denne
politiske sæson. Øverst
på ønskesedlen står en re-
form af erhvervsuddannel-
serne (EUD), og det bliver
tiltrængt, hvis vi ønsker at
fastholde og sikre vore
produktionsarbejdsplad-
ser. 

For det andet styrker vi indsatsen
mod social dumping. Vi har alle-
rede gjort en del for at sikre, at
arbejde i Danmark sker på danske
vilkår og med fair konkurrence.
Nu øger vi kontrollen, hæver bø-
derne og vi vil have skærpet den
alt for udbredte brug af arbejds-
klausuler. De begrænser alt for
mange lønmodtageres frihed på
et uholdbart grundlag.

Venstre koster 
os arbejdspladser
Men hvad har Hendes Majestæts
loyale opposition så at byde på?
Nulvækst i det offentlige – eller
måske alligevel ikke. For de tre
borgerlige partier V, K og DF
skændes bravt indbyrdes og er
mere uenige end nogensinde.
Det koster i hvert fald offentlige

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

METAL GÅR TIL VALG

Sommeren går på hæld, efteråret står for døren og inden vi får set os
om, kommer dagen, hvor vi skal stå til regnskab for de sidste 4 års ar-
bejde i kommunalbestyrelsen.
Når jeg skal evaluere mine første fire år som borgmester, så må jeg ind-
rømme, at jeg overordnet set, er rigtig godt tilfreds med de resultater, vi
har leveret. Vi har ganske vist ikke opnået alt det, vi kunne ønske os,
men vi har sat en god kurs for Hjørring Kommune, og vi har først og
fremmest gjort det med ordentlighed og troværdighed, som vi lovede in-
den valget.
Det har været nødvendigt at træffe nogle svære og endda ubehagelige
beslutninger – men vi har haft modet til at træffe de nødvendige beslut-
ninger på den lange bane. Vi har også vist, at vi tør gøre tingene ander-
ledes end andre. 
Et godt eksempel er vores Jobcenter, som for nylig fik stor ros af
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for den indsats de gør for at
få ledige i beskæftigelse. Netop fordi vi tør at vælge den rigtige vej - 
i stedet for den hurtige vej.
Uanset om du er en af de uheldige, der allerede har mistet jobbet, eller
om du er en af dem, der risikerer at miste det, så er det vigtigt, at du
kan stole på, at kommunen gør, hvad vi kan for at få dig tilbage i be-
skæftigelse.
Men endnu vigtigere for dig er det, at du kan stole på, at vi gennem
dialog med virksomhederne samt en aktiv og visionær erhvervspolitik,
gør alt, hvad vi kan for ikke kun at fastholde de arbejdspladser, vi har
i Hjørring Kommune, men også at tiltrække nye virksomheder til både
kommunen og resten af Vendsyssel.
Derfor er det vigtigt, at du husker, både i debatterne op til valget, men
også når du den 19. november skal sætte dit kryds, at DU ved, VI kan!

Stem personligt på Arne Boelt

Sæt � ved nr. 1 på liste A

Den socialdemokratiske liste

Den 
rigtige vej
Arne Boelt
Socialdemokratisk 
borgmester i Hjørring

Jeg stiller op for
socialdemokraterne
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arbejdspladser med Venstres ”nul-
vækst”, selvom partiet lover at
friholde sundhed, ældrepleje og
uddannelse fra partiets ønske om
nulvækst. Men i stedet skal spa-
res andre steder som fx i politiet, i
forsvaret, på forsorgen til de han-
dicappede og børnepasning. I alt
vil nulvækst koste mere end
24.000 offentlige job. Det viser
en detaljeret analyse fra AE-Rå-
det.  
Venstre siger ikke et ord om, hvad
denne nulvækst betyder for antal-
let af offentligt ansatte, og heller
ikke en lyd om kvaliteten af de of-
fentlige ydelser. Det finder de er
for ømtåleligt i forhold til borgerne
og vælgerne, når følgerne er en
ringere service på børne- eller
ældreområdet. Når vi så også ser
på den politik, VK-regeringen førte
for at ”få hjulene i gang”, så er
Venstre også lorne ved at tage et
ansvar. Jamen, alle har et medan-
svar, fortæller Lars Løkke – ja, tak,
den kender vi fra skolegårdens
spegede bortforklaringer.

Hvor var Dansk Folkeparti
henne i ti år?
Men længst fra ethvert medan-
svar finder vi Dansk Folkeparti.
Dette i særklasse hyklerparti taler
nu stolpe op og stolpe nedad om
social dumping, som S-SF-R-rege-
ringen satser stærkt på at for-
mindske. Men de havde da ti år,
hvor de aldrig et eneste sekund
tænkte på den uretfærdige kon-
kurrence, som danske lønmodta-
gere udsættes for fra useriøse ar-
bejdsgivere i deres eget land. For
vi må aldrig nogensinde rette an-
klagende fingre mod de udenland-
ske lønmodtagere, der udfører ar-
bejdet. Vi skal derimod sørge for,
at uansvarlige arbejdsgivere bliver
forhindret i at påføre danske løn-

modtagere og det sunde danske
erhvervsliv ublu og ulovlig konkur-
rence gennem snedige (og løntryk-
kende) ordninger. Vore udenland-
ske kolleger skal selvfølgelig ori-
enteres om, at de med fordel kan
blive medlemmer af danske fag-
foreninger og derigennem vise so-
lidaritet.

Ligegyldigt om du 
stemmer Venstre eller
Dansk Folkeparti
Hertil kommer, at Dansk Folkepar-
ti (igen) peger på Venstres stats-
ministerkandidat, Lars Løkke Ras-
mussen. Derfor bliver det egentlig
ligegyldigt, om du stemmer Ven-
stre eller Dansk Folkeparti. For de-
res statsministerkandidat er den
samme: hr. Lars Løkke Rasmus-
sen. Og han gjorde helt klart i
denne uge, at han kun vil være
statsminister, hvis han kan få sin
økonomiske politik igennem. Altså
”nulvækst”-økonomien. Med an-
dre ord bliver en stemme på
Dansk Folkeparti en stemme på
nulvækst og Løkke. Det ville være
nyttigt, hvis flere indså denne
glasklare sammenhæng.

Kun julemanden overgår
Dansk Folkeparti
For tager vi DFs ord for pålydende,
så vil Kristian Thulesen Dahl så
mange gode ting. Faktisk vil kun
julemanden være i stand til at op-
fylde flere ønsker. Partiet vil finde
pengene til deres mange bebude-
de velfærdsforbedringer (gratis
transport til ældre), når de for-
handler med en borgerlig regering
under Lars Løkke. Det hænger ba-
re ikke sammen. Alene DFs æld-
repolitik vil koste mindst to milli-
arder kr. og flere offentligt ansatte
– men partiet vil også pege på en
statsminister - Lars Løkke – som
kun vil gennemføre nulvækst i den

offentlige sektor.

Man skal nu ikke lede efter logik i
alt dette. For der er helt enkelt ik-
ke nogen. Så er der mere perspek-
tiv i at tage ud og ”lobbye” lidt lo-
kalt. For nylig havde jeg fornøjel-
sen af at trawle gennem nogle af
de succesrige produktionsfirmaer
på Frederikshavn/Sæby/Skagen-
kanten sammen med finansmini-
ster Bjarne Corydon og borgme-
sterkandidat Birgit Hansen (S), og
jeg kan kun se det største engage-
ment i et fælles initiativ for at
skabe mere vækst, flere jobs og
mere uddannelse til nordjyderne
hos disse socialdemokratiske ilds-
jæle.

Vi skal styrke 
de lokale kræfter
I lokalt perspektiv forventer jeg
derfor, at Socialdemokratiet i ef-
teråret 2013 vil fortsætte med at
være det toneangivende kommu-
nalparti med halvdelen af borgme-
sterposterne. 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 ar-
bejder til gavn for alle borgere. 

Stem på Birgit Hansen 
ved kommunalvalget
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
Frederikshavns borgmester fra års-
skiftet hedder Birgit Hansen, og at
Socialdemokratiet får fremgang i
kommunen.

Venstres nulvækst koster arbejdspladser
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Lørdag den 28. december 2013
fra kl. 14 – 16.
i FFK-hallen, Flade Engvej, 
9900 Frederikshavn
for afdelingens medlemmer med
børn

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

Pris pr. pose kr. 30,00

Poserne udleveres fra kl. 16.00-17.00

Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt
i klubberne eller hos tillidsrepræsentanten og på
afdelingskontoret fra 
mandag den 11. november 2013.
Listen slutter fredag den 6. december 2013 
kl. 12.00.

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

1 pølse m/brød + 1 sodavand

Mandag 30. december 2013
Fra kl. 17 - 20
på Vendelbohus, 9800 Hjørring
for medlemmer med børn 
og børnebørn

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

Pris pr. pose kr. 30,00.

Sidste frist for afhentning af posebilletter er:

Fredag 6. december 2013.

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

Bestyrelsen

JULETRÆSFEST 
DANSK METAL 
VENDSYSSEL 

Der afholdes juletræsfest
I Frederikshavn og Hjørring på følgende datoer:
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DANSK 
METAL 
VENDSYSSEL
afholder 

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

Onsdag den 4. december 2013
mellem kl. 14 – 16
på Restaurant Svanelunden, 
Svanelunden 6, 9800 Hjørring.
Tilmelding til arrangementet senest den 
29. november 2013 på telefon 9622 2324

Fredag den 22. november 2013
mellem kl. 10 – 12 
I Metalhuset,  Håndværkervej 2, 
9900 Frederikshavn
Ingen tilmelding.
Det vil være muligt, at købe posebilletter til 
juletræsfesten i FFK-hallen den 28.12.2013.

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

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

SKAGEN BYKLUB

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

Lørdag den 16. november

2013 kl. 11.00

Mosegårdsvej 14, 
9990 Skagen

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 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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Mindeord

Farvel til en god ven
Hanne Welander er død. Det kom som et chok for os alle.
Hanne var medlem af 3F, og jeg havde den store glæde at sid-
de i bestyrelsen med hende i det tidligere SiD Skagen, hvor
Hanne var bestyrelsesmedlem i en årrække. Her udførte Han-
ne et stort stykke fagligt bestyrelsesarbejde samtidig med sit
hverv som tillidsrepræsentant.
Du havde et hjerte af guld og en forståelse ud over det norma-
le. Du gik med dit smil og dit åbne sind ind i alle mennesker.
Du var medfølende og engageret, og der var altid plads til en
mere, når du var i nærheden. Alle skulle have den hjælp, de
havde brug for - og gerne lidt mere.
Vej & Park var din arbejdsplads, men du fandt også tid til at
være hjælper ved Skagen Festivalen.
Ikke så sært, at socialdemokraterne havde set dine kompeten-
cer, og det førte også til byrådsarbejde med sæde i Teknisk Ud-
valg og i bestyrelsen for Frederikshavn A/S.
Hanne Welander stillede op til byrådsvalget 19. november på
den socialdemokratiske liste. Det nåede hun desværre ikke.

Vi vil savne dig Hanne. Æret være dit minde

På 3F Frederikshavns vegne

Morten Dahlberg
Formand

Åben VEU-
vejledning
Fra og med torsdag den 5. sep-
tember 2013 og foreløbig i resten
af år 2013 vil der være en VEU
(Voksen Erhvervs Uddannelse) vej-
leder på Jobcenteret hver torsdag
kl. 15-17
Formålet er, at forbedre vejlednin-
gen af ledige om mulighederne for
efteruddannelse/uddannelse på
tværs af brancher i samarbejde
med jobcentrets medarbejdere.
Vejledningen er åben og du kan
henvende dig uden tidsbestilling.

Få Plus på
mobilen
LO Plus nu lavet en mobil-
guide, som du kan have
med rundt.

Med den nye mobil-guide kan
man tjekke aktuelle tilbud og få
overblik over, hvilke butikker, der
tilbyder rabat på deres varer.

- Står man i en butik kan man se,
om man kan få rabat der, eller om
man kan gå 100 meter længere
ned ad gaden og få rabat i stedet,
forklarer Henrik Feldborg i presse-
meddelelsen.

For at få mobil-guiden på din te-
lefon skal du gå ind på loplus.dk
fra mobilen og gemme guiden
som favorit. Derefter ligger gui-
den som ikon på telefonen og vil
være nem at bruge, når du får
brug for det.



Vi mener det fa
Når vi har som en budget-
bemærkning, at Frederiks-
havn Kommune ikke vil
medvirke til social dum-
ping, mener vi det faktisk.
Vi har indskrevet i budget-
tet, at kommunen skal lø-
se problemet med social
dumping i samarbejde
med fagbevægelsen lokalt
og med erhvervslivet lo-
kalt.

Når f.eks. havnene skal udvides,
skal vi sikre arbejdet udføres på
danske vilkår og til danske lønin-
ger. Og der skal følges op.

Kan kommunen 
skaffe arbejdspladser?
Nej ikke alene. Men vi skal sikre
gode rammer for de, der vil drive
erhverv i vores kommune. Vi skal
nedsætte en task force gruppe,
der viser handling, når erhvervsdri-
vende kommer med initiativer. Og
vi skal speede op for sagsbehand-
lingen. Vi har ikke råd eller tid til
at nøle.

Ikke ligegyldigt, hvem der
står i spidsen i kommunen
Jeg stiller op som borgmesterkan-
didat for socialdemokraterne. Det
er ikke ligegyldigt, hvem der står i
spidsen for Frederikshavn Kommu-
ne.

Det betyder noget med en stærk
borgmester, der har visioner og
mod til at gøre det rigtige.
En person der vil gå i spidsen til
gavn for kommunen, borgerne og
de ansatte.

Det er ligeledes vigtigt med et by-
råd, der kan arbejde sammen. Det
har kommunen brug for.

Men vigtigst af alt er, at borgme-
steren er dagsordensættende, kan
samle og sætte retning.

Vi vil spille en rolle
Vi skal fortsat være med i Dan-
marks historieskrivning. Trods den
trængte økonomi vil vi spille en
rolle. Men det kræver hårdt arbej-
de og visionær tænkning. Det
kræver, vi arbejder sammen er-
hvervsliv, borgere, fagbevægelsen.
Kun ved effektvitet og og initiativ
sker der noget.

Sammen med det 
socialdemokratiske hold 
går jeg til valg på:

Samarbejde og dialog
Selvom udfordringerne er store,
skal vi arbejde sammen og have
dialogen om løsningerne. Det er
en forudsætning for at nå resulta-
ter. Det vil jeg gerne sætte mig i
spidsen for.

Erhvervspolitk
Kommunen kan ikke skabe jobs
alene. Vi skal skabe gode rammer
for erhvervslivet. Så gode rammer
at det er attraktivt at drive virk-
somhed i vores kommune. Politi-
kere/kommunen, erhvervsliv, fag-
bevægelse og vore uddannelsesin-
stitutioner skal have et tæt samar-
bejde, hvor man rejser initiativer,
der genererer arbejdspladser og
vækst.

Økonomi
Frederikshavn Kommunes økono-
mi er trængt. Vi skylder 1,2 mia.
væk, og vi har renter og afdrag for
100 mio. om året. Vi har faldende
befolkningstal. 
Vi skal lave langsigtede planer,
der kan få økonomien på køl. Det
er det første abejde, jeg vil dags-
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Birgit Hansen er socialdemokrater-
nes borgmesterkandidat til kom-

munalvalget 19. november.

   ktisk!
ordensætte, hvis jeg bliver borg-
mester. Det trænger vi til.

Kerneområder
Som socialdemokrat er det uom-
tvisteligt; jeg kæmper for de tradi-
tonelle kerneområder: børn, ud-
dannelse, ældre, handicappede,
psyksisk syge.
Kommunen er først og fremmest
til for de, der har brug for hjælp.
Kun ved anstændige forhold på
kerneområderne, kan vi blive en
god bosætningskommune. 

Vi skal være et godt sted at bo.

Vi har vist retningen med vores
budgetforslag. Vi er trådt i karak-
ter. Vi trænger til ansvarlige politi-
kere, der trækker på samme ham-
mel.
Det er mit mål at arbejde for, at
det sker fyldest.

I er altid velkomne til at kontakte
mig for ideer, forslag og for positiv
som negativ kritik.

Birgit Hansen
tlf. 29 16 30 39
Bihn@frederikshavn.dk
www.birgithansen.dk
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3F FREDERIKSHAVN

Frederikshavn
Efterløn & 
Pensionistklub
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
November

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.

Til højre, de socialdemokratiske kandi-
dater på Læsø: Erling Mortensen. For-
mand for socialdemokratiet på Læsø,
og ansat på Læsø Salt. Lars Vilsen.
Ansat i 3F Frederikshavn. Jan Bierberg.
Formand for AOF.  Jesper Hansen. Bu-
schauffør på Rønnerbus. Folmer Hjorth
Kristensen, siddende kommunalbesty-
relsesmedlem for Socialdemokratiet. 

Socialdemokratiet stiller op med 
5 kandidater til kommunevalget på Læsø
Socialdemokratiets mær-
kesager er bl.a. fasthol-
delse og skabelse af flere
jobs på Læsø samt at sik-
re ordnende arbejds- og
lønforhold for alle.

Alle ledige stillinger skal opslås i
Læsø-posten og på Jobnet. Dette
gælder også alle stillinger indenfor
diverse forsyningsselskaber, hvor
kommunen er indblandet.
Vi ønsker genindførelse af ud-
valgsstyre, og åbne postlister.
Arbejde for billigere og helst gratis
færgetransport for de fastboende.
Vi vil også kæmpe for, at Læsø
fortsat skal være en selvstændig
kommune, da vi mener, det er vig-

tig at have sin egen identitet. 
Se, hvor mange gange Læsø er
nævnt i pressen, TV, kæmpe re-
klame for Læsø, og det mener vi
vigtigt for erhvervslivet og løn-
modtagerne.
Vi skaber vores egen PR på vores
betingelser, med vores ikoner;
Læsø Salt, Læsø Fiskeindustri
med jomfruhummer, de blå fiske-
kuttere, Islandske heste, og ikke
mindst vores natur. 
Læsø skal være med i den grønne
udvikling med mindre CO2 ved at
arbejde med solceller på alle of-
fentlige bygninger, flere el-biler.
Med i nul skralds ordningen i
Vendsyssel.
Være med i undersøgelsen om-
kring vindmølleprojektet omkring

Læsø. Læsø kurbad skal være
fremadrettet og være en bæredyg-
tig virksomhed, uden kommunal
støtte.
Socialdemokraterne vil arbejde for
et bredt samarbejde mellem kom-
munalbestyrelsens medlemmer til
gavn og glæde for Læsøs borgere
og 3F-medlemmer.
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Blomster, diplom og en fed check på 25.000 gode danske kroner. Det er er resul-
tatet af Margits indsats for arbejdsmiljøet. Her overrækkes det hele af Industrit-
gruppens formand, Mads Andersen på 3Fs kongres.

Margit takker for prisen og 3F Frederikshavns miljøansvarlige, Finn Jenne har lige
kræfter nok til at holde de mange penge.

Miljø-
pris
2013
Margit Pedersen, Arbejds-
miljørepræsentant på
Martin Professional A/S,
modtog den alternative 
arbejdsmiljøpris på 3Fs
kongres.

Prisen blev givet til Margit for
hendes store indsats for et godt
og sundt arbejdsmiljø for kollega-
erne på Martin samt sit store ar-
bejde igennem afdelingens ar-
bejdsmiljøudvalg.
Stort til lykke til Margit Pedersen
med den velfortjente pris.



3F Frederikshavn dækker både faglærte og ufaglærte områder

3F Frederikshavn - En ny politik med hjerte og fornuft

Et rødt flertal
19. november har du muligheden for at gøre
Frederikshavns byråd rødt igen.

Vi ønsker en rød, socialt afbalanceret politik,
hvor der i højere grad fokuseres på det enkelte
menneske.

3F Frederikshavn ønsker
gang i hjulene igen. Det
mener vi bedst sker med 
Birgit Hansen (S) i spidsen
for et rødt byrådsflertal.

Vi har set krise nok. Nu skal
vores medlemmer i arbejde.
Derfor vil vi holde nøje øje med, om politikerne
lever op til vores ønsker om et stærkere er-
hvervsliv, der kan tilbyde beskæftigelse. Vi øn-
sker sociale klausuler i udbudsmateriale fra
kommunen, og vi ønsker, at der arbejdes
under danske vilkår på arbejdspladserne.

Vores hold vil arbejde ihærdigt for, at du som
borger i Frederikshavn Kommune sikres en ret-
færdig behandling i det offentlige system og
samtidig vil de arbejde hårdt for, at der kom-
mer nye og flere arbejdspladser til Frederiks-
havn. Stem på vores stærke hold. Godt valg.

3    
 
       

      
  

 

Morten Dahlberg
Formand
3F Frederikshavn
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3F Frederikshavns hold 
til byrådsvalget
De vil arbejde for, at Frederikshavn igen 
kommer på Danmarkskortet som en driftig by,
hvor tingene sker.

June Menne
Social-
demokraterne

 

 

Søren Visti Jensen
SF

Bjarne Kvist
Social-
demokraterne

Poul-Erik Andersen
Enhedslisten

3F FREDERIKSHAVN
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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.  
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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) 

60 tillidsvalgte trak i arbejdstøjet på 
Sidst i september holdt
LO Vendsyssel og LO
Danmark OK-topmøde for
tillidsvalgte. Det skete på
Martin Professional A/S i
Frederikshavn, som lagde
lokaler til de 60 tillids-
valgte, der var mødt frem
for at diskutere, hvorfor
man skal være medlem af
en rigtig fagforening.

Direktør Peter Høy bød velkom-
men og fortalte kort om, hvad
Martin Professional A/S produce-
rer, nemlig lysudstyr til koncerter
og events. Med stort held. Martin
er verdensførende i lyseffekter.
Derefter var det LO Vendsyssels
formand Cai Møller, som havde
ordet og fortalte om, hvad efter-

middagen og aftenen bød på for
de tillidsvalgte, nemlig hovedem-
net: Hvad betyder OK for dig og
dine kolleger.

Godt, at I kom
Efter en kort rundvisning takkede
LO Danmarks næstformand, Li-
zette Risgaard, deltagerne fordi de
deltog i konferencen.
-Da jeg var ung, var det naturligt,
at man automatisk meldte sig ind
i en fagforening. Det blev man op-
fordret til af forældrene. Sådan er
det ikke mere, og nu må vi kæm-
pe for at fastholde medlemmerne.
Vi mener, at vi har mange gode
ting at tilbyde, nemlig tryghed, or-
dentlige forhold, sikkerhed og ret-
tigheder på arbejdsmarkedet.
Vi skal fortælle, at det kan betale
sig at holde sammen, at passe på
hinanden og fortælle, at solidaritet
ikke er et fy-ord.

Mange ønsker at underminere
fagbevægelsen. Men vi har skabt
overenskomsterne sammen med
arbejdsgiverne. Det er det, vi kal-
der Den Danske Model. Sammen
med FTF holder LO disse OK-mø-
der, og det viser, at de to hovedor-
ganisationer i Danmark samarbej-
der.
Vi har ikke ønsket en smart rekla-
mekampagne, men at gå i dybden
med, hvad vores udfordringer er.
Det er I de allerbedste til at for-
tælle. I kan være med til at skabe
udvikling i fagbevægelsen med je-
res ideer, synspunkter og holdnin-
ger.

Hovedpunkterne
Hovedpunkterne for aftenen var
rigtige overenskomster, ordentlige
løn- og arbejdsforhold, barselsreg-
ler og pension.
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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.

      Martin
Det skulle de 60 deltagere disku-
tere i grupperarbejde, som senere
evalueres i LO Vendsyssel, rund-
sendes til fagforeningerne og om-
sættes til konkrete handlinger og
tiltag.

Birgit var med
Der blev også tid til et interview
med den socialdemokratiske borg-
mesterkandidat Birgit Hansen,
som på spørgsmål fra LO-formand
Cai Møller besvarede emner som
budgettet i Frederikshavn Kommu-
ne, som nu er fastlagt uden om de
borgerlige partier. Social dumping,
der ikke skal finde sted i Frederiks-
havn, samt de mange, som ikke
tør melde sig syge på grund af et
presset arbejdsmarkedet. Alt sam-
men skal vi have gjort noget ved,
mente Birgit Hansen.

LO Vendsyssel-familien samlet på Martin i Frederikshavn. Fra venstre Per Skjerve-
dal Nielsen, Dansk El Forbund Nordjylland, Peter Thyregod, Teknisk Landsforbund,
Lizette Risgaard, næstformand i LO Danmark, René Johansen, FOA Frederikshavn,
Cai Møller, LO Vendsyssel, Henning Mikkelsen, 3F og Morten Dahlberg, 3F Frede-
rikshavn.

Direktør på Martin Professional A/S,
Peter Høy, lagde lokaler til OK-topmø-
det, arrangeret af LO Danmark og LO
Vendsyssel. Here flankeret af Lizette
Risgaard og Cai Møller fra LO.

Stor aktivitet. Deltagerne blev blandet,
så man fik nye impulser.

To OK-kvinder, Birgit Hansen, borgme-
sterkandidat for socialdemokraterne i
Frederikshavn med næstformand i LO
Danmark, Lizette Risgaard.

Tillidsrepræsentant for 3Ferne på Mar-
tin, Jesper Arenfeldt viste rundt på et af
holdene. Her er det Birgit Hansen og
Lizette Risgaard, der får et kig på et af
Martins mange produkter.
Direktør Peter Høy kunne senere for-
tælle under velkomsten, at Martin Pro-
fessional A/S har en omsætning på en
milliard kroner ved salg af lysteknik
verden over. Otte ud af 10 af de store
stjerne på verdensplan bruger udstyr fra
Martin i Frederikshavn.
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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


