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Om at arbejde, hvis vi får lov
De fleste har fulgt debatten om udlicitering
af offentlige opgaver. Regeringen har oven
i købet bestilt en rapport hos et konsulent-
firma, der fortæller, hvor det kunne være
lønsomt at udlicitere.
Men er det lønsomt at udlicitere? Mange
henviser til Sverige, hvor der har været ud-
liciteret i voldsom grad. Meldingerne der
fra lyder ikke lovende.
Nogle steder har man sparet penge, mens
man andre steder ikke kan måle en større
grad af besparelser.
Herhjemme leder lokalpolitikere med lys
og lygte efter besparelser på de kommuna-
le budgetter. Det er også det, politikerne
blandt andet skal sørge for, så borgerne ik-
ke betaler mere end højest nødvendigt for
serviceydelserne.
En rundtur med 3F på 3Fs offentlige ar-
bejdspladser viser, at arbejdet bliver udført
med stor ansvarlighed og opfindsomhed. 
Der arbejdes hårdt og målrettet med at
opfylde borgernes krav om kvalitetsmæs-
sigt gode serviceydelser.
Det er svært at få øje på, at der kan hen-
tes flere skattekroner hjem ved at udlicite-
re disse arbejdspladser. 

Altså hvis vi vil have samme service. Og
det vil borgerne gerne.
Så er spørgsmålet; får vi den samme ser-
vice ved en udlicitering?
Det kan vi have vores tvivl om, for private
firmaer er sat i verden for at tjene penge. I
et privat firma skal man have overskud til
investorerne. Det er jo ingen hemmelig-
hed.
Når et privat firma skal overtage offentlige
opgaver er der flere måder at tjene penge
på.
Enten ved at sænke kvaliteten. Det sker
ofte.
Eller ved at øge tempoet for medarbejder-
ne. Det sker også ofte.
Hvis kvaliteten bliver dårligere og medar-
bejderne nedslides hurtigere, hvad er det
så egentligt, vi har opnået.
Det kan godt være, at vi får en billigere
ydelse på kort sigt, men hvis samfundet
senere skal til at betale for medarbejdere,
der er blevet nedslidt, så er der intet spa-
ret. Man har sparet i én kasse, blot for at
bruge pengene til behandling, operation og
genoptjening i en anden kasse. Resultat:
Medarbejdere, som får et dårligere liv.
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METAL Vendsyssel

METAL Hjemmeside: 
www.metalvendsyssel.dk

Åbningstider og telefontider 
I Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24 (Scan koderne og find vej)

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

Tre virksomheder vil arbejde   
MAN Diesel & Turbo, 
Orskov Yard og Vester-
gaard Marine Services har
indgået et samarbejde om
at tilbyde flere metal-lær-
linge til deres virksomhe-
der. Blandt andet ved at
ansætte en uddannelses-
koordinator.

Formålet er naturligvis at få flere
lærlinge, for tallene viser med al
tydelighed, at der bliver mangel
på faglært arbejdskraft inden for
metal-industrien fremover.
30 unge på EUC Nord er uden
praktikplads og det viser også, at
hvis ikke, der sker noget, så må
de unge gøre deres uddannelse
færdig på skolen.
Det er de tre virksomheders håb,
ifølge en artikel i Nordjyske, at
flere virksomheder går med på
ideen, som er undfanget i et kom-
petenceundernetværk - Maritime
Network Frederikshavn.

Hvad mener de faglige?
Tillidsrepræsentant Jonny Jacob-
sen fra Man Diesel & Turbo sy-

nes, at initiativet fra de tre virk-
somheders side er en god ide. -Jo
mere vi kan gøre for lærlingene, jo
bedre. Det kan uddannelseskoor-
dinatoren være med til.
Som tillidsrepræsentant er blevet
holdt orienteret hele vejen og har
også kunnet byde ind med med
mine holdninger omkring det at
skabe mulighed for flere lærlinge.
Vi forventer helt klart en bedre ud-
dannelse af metal-lærlingene, og
her tror jeg, at uddannelseskoordi-
natoren er en god ide.
Når én person har som sin opgave
at planlægge og koordinere, vil det
betyde, at der kan skabes mere
plads til f.eks. udveksling af lær-
linge inden for de tre virksomhe-
der og måske også andre virksom-
heder. Det betyder, at de unge se-
nere vil kunne arbejde andre ste-
der med en bedre uddannelse i
rygsækken.

Tillidsrepræsentant Steffen Rul-
le, Vestergaard Marine Service
hilser også initiativet velkomment.
-Det er da alle tiders ide, for om
4-5 år kommer der til at mangle
faglærte, hvis ikke vi i tide formår
at få uddannet nogle unge inden

for faget. Så vi SKAL have flere
lærlinge nu. Jeg mener, det er en
katastrofe, hvis de unge skal have
hele deres uddannelse på en tek-
nisk skole. De skal ud i det prakti-
ske liv.
Jeg håber, at initiativet bliver en
succes.

Afdelingsformand Jørn E. Larsen,
Metal Vendsyssel: -Det var lige
det, der manglede; at virksomhe-
derne tager ansvar for lærlingene,
så tommelen op fra Metal Vend-
syssel. Vi gør selv i afdelingen en
stor indsats for at skaffe flere lær-
linge.

Faglig sekretær John Karlsson,
som også er formand for Arbejds-
markedsudvalget i Frederikshavn
Kommune: -Vi leder med lys og
lygte efter beskæftigelse. Får vi ik-
ke uddannet flere lærlinge, så har
vi ingen faglærte at beskæftige,
for gennemsnitsalderen er høj. Vi
skulle nødig i den situation, at der
skal hentes endnu mere fremmed
arbejdskraft til landet, fordi vi ikke
selv kan levere. Så et godt initia-
tiv.
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METAL VENDSYSSEL

   e for flere Metal-lærlinge

Jonny Jacobsen, 
MAN Turbo & Diesel:
-Jo mere vi kan gøre for lærlinge-
ne, jo bedre. Det kan uddannel-
seskoordinatoren være med til.

Steffen Rulle, Vestergaard Mari-
ne Services: -Det er da alle ti-
ders ide, for om 4-5 år kommer
der til at mangle faglærte, hvis
ikke vi i tide formår at få uddan-
net nogle unge inden for faget.

Afdelingsformand Jørn E. Larsen:
Nu tager virksomhederne ansvar.

Formand for Arbejdsmarkedsud-
valget John Karlsson (S): Vi skul-
le nødigt have mere fremmed ar-
bejdskraft
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METAL VENDSYSSEL

NY OVERENSKOMST MED 
KLARE FORBEDRINGER
Der er indgået aftale om nye overenskomster i industrien, som strækker 
sig over 3 år fra den 1. marts. Forbedringerne i den nye overenskomst er:

Husk, at  
lønnen forhandles 

på jeres  
virksomhed.

Metals Hovedbestyrelse anbefaler et JA ved urafstemingen.

 UDDANNELSE  
 UNDER OPSIGELSE 

  Hvis du bliver fyret, kan du få fri til 
at få rådgivning i din fagforening.

   Hvis du bliver fyret, kan du få op til 
5 ugers uddannelse i din opsigelses-
periode.

 UDDANNELSE 
   Skifteholdsansatte får højere dæk-
ning, når de deltager i selvvalgt 
uddannelse.

 FRITVALGS LØNKONTO 
  Du får dobbelt så meget sat ind på 
din Fritvalgs Lønkonto.

  Pengene kan du bruge til at holde 
fri, til pension, seniorordning eller 
penge i hånden.

 SATSER 
  Mindstebetalingen forhøjes tre 
gange og når op på 113,65 kroner 
(Metalmedlemmer får dog i reali-
teten højere løn).

  Genetillæg forhøjes tre gange med 
1,5 – 1,6 og 1,7 procent.

 BARSELSORLOV 
  Det ekstra pensionsbidrag under de 
14 ugers barselsorlov forhøjes fra 
10,50 kroner i timen til 12,75 kroner 
i timen og for funktionærer til 2.040 
kroner om måneden.

  Forældreorloven med løn udvides 
med 2 x 1 uge fordelt med en uge 
til hver af forældrene, så de sam-
menlagt har 13 uger med betaling.

  Betalingen sættes op med 5 kroner 
til 145 kroner pr. time.

  Par af samme køn bliver fremover 
lige stillet med øvrige par.

 LÆRLINGE 
  Lønnen stiger med 1,9 procent om 
året i de næste 3 år. 

   Lærlinge kan også komme på kurser 
 under selvvalgt uddannelse.

  Lærlinge får betalt skolehjem, hvis 
uddannelse gør ophold nødvendigt.

 VIKARER 
  Tillidsrepræsentanten skal have be-
sked om, hvad arbejdsgiveren oply-
ser til et vikarbureau om lokalaftaler 
og kutymer, så det sikres, at vikarer 
kommer ind på ordentlige vilkår.

Snart skal du og kollegerne tage  
stilling til resultatet, når overens-
komsten sendes til afstemning.  

Stemmesedlen får du med posten.

Scan koden og læs mere  
om overenskomsten eller gå 

ind på danskmetal.dk/ok2014

O
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m
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o    

D       

p     

   

3F FREDERIKSHAVN

Metals og 3Fs hovedbestyrelser anbefaler et JA
ved urafstemningen.
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Nyt tilbu
d til Metals lær

linge:

Gratis a-
kasse

Meld dig ind i Metal A-k
asse. De

t er grat
is, hvis d

u er und
er 30 år og i gang

med en erhvervs
uddanne

lse. Derm
ed har du s

ikret din
økonom

i, hvis d
u

ikke har
job, når

du er fæ
rdig med din uddanne

lse. Sam
tidig får du gl

æde af

Metals tilb
ud om uddanne

lse, og Danmarks bed
ste jobfo

rmidling.

Som lærling i Metal Ung-
dom kan du blive gratis
medlem af Metal A-kasse.
Hovedkravene er, at du er
under 30 år og er i gang
med en erhvervsuddannel-
se, der giver dig ret til at
være medlem af a-kassen
som nyuddannet. 

Vær opmærksom på, at der er
en grænse for, hvor meget du
må tjene. Normalprisen for et
medlemskab af a-kassen er
465,50 kr. om måneden. 
Du får dagpenge fra 1. ledige
dag, efter endt uddannelse, hvis
du har været medlem mindst et
år. 
Dette gælder også, hvis du af-
bryder din uddannelse. 
Du skal dog have været medlem
i et år og arbejdet mindst 1.924
timer. 
Hvis du afbryder din uddannel-
se, skal a-kassen vurdere, om
det er din skyld, at du er blevet
arbejdsløs. Er det tilfældet, kan
du først få dagpenge efter 3
uger. Melder du dig ind i a-kas-
sen, når din uddannelse er af-
sluttet, kan du først få dagpenge
efter 1 måned. 

Scan koderne med din
smartphone

”Gratis a-kasse
for lærlinge” og
læs mere i pjecen

Får du nok i løn?
Får du nok i løn? Hvor meget
tjener en automekaniker i Nord-
jylland? Dansk Metals lønstati-
stik giver dig svarene. 

”Løn og arbejds-
forhold” og få svar 

LØNGRISEN
Med Løngrisen kan du hurtigt og
nemt finde ud af, om du får de
penge du har krav på som lær-
ling
Scan koden og indtast dine op-
lysninger i skemaet

”DEN LILLE
HJÆLPER” – som
er et praktisk
værktøj, der inde-
holder de vigtigste

aftaler og bestemmelser for dig
som er lærling i industrien.

UNGDOMSKURSER 2014
DU kan også finde oplysningerne
ved at gå ind på: 
www.danskmetal.dk/metalungdom/

GRATIS A-KASSE 
for Metal-lærlinge 
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Tillidsvalgte

Claus Hassing Dahlgaard
Ny arbejdsmiljørepræsentant hos
Denex A/S.

Lars Madsen
Ny arbejdsmiljørepræsentant hos
Stainless Industries ApS.

Dennis Hansen
Ny arbejdsmiljørepræsentant hos
LA Steel ApS.

OK14
nformations-
møder
Dansk Metal Vendsyssel

holder informationsmøder

om den nye overenskomst

Dato tid og sted er ikke på

plads endnu, men hold dig

orienteret om møderne på

www.metalvendsyssel.dk
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METAL VENDSYSSEL

Overenskomst 14 viser endnu en gang
at fagbevægelsen er ansvarlige
Endnu en gang har jernin-
dustrien leveret en over-
enskomstaftale, som jeg
håber medlemmerne vil
sige ja til. 

Uden at komme ind på de enkelte
elementer i aftalen fortsætter par-
terne med at lave aftaler, hvor
man udviser stor ansvarlighed ift
at skaffe og fastholde job i Dan-
mark, og der er i hvert fald ikke
grund til, at industrien flytter ar-
bejdspladser til udlandet. De kan
snarere overveje at flytte nogle til-
bage, hvilket mange virksomheder
også gør og især Martin, som har
insourcet i stedet for outsourcet.

På Christiansborg diskuterer man
på baggrund af Carsten Koch-ud-
valget, som har kikket både på
dagpenge og et nyt beskæftigel-
ses- og uddannelsessystem, og
man må nok sige at det haster lidt
med at få vedtaget ny regler, der
både kan forhindre, at flere falder
ud af dagpengesystemet, men at
også de 150.000, som ikke har
en uddannelse, der gør, at de
umiddelbart kan komme i arbejde
i forhold til de job, der skal besæt-

tes med velkvalificeret arbejds-
kraft.

Et godt eksempel på det er, at
Metals ledighed kun er det halve
af 3Fs. Nu da SF er gået ud af re-
geringen har de fået den samme
sygdom som den tidligere borgerli-
ge regering med DF i spidsen, at
de har fortrudt alt, de har lavet, og
det er nærmest helt bibelsk, når
man må konstatere, at der er
større glæde over én synder, der
omvender sig, end over nioghalv-
fems retfærdige.

Modsat alle de kloge eksperter
mener jeg jo fortsat, at man kun-
ne lave en hel enkelt løsning for
de arbejdsløse, der vil stoppe ud-
faldet fra a-kassen og samtidig gi-
ve et kæmpe uddannelsesmæs-
sigt løft ved at belønne de ar-
bejdsløse med, at deres aktivering
og uddannelse tæller med til en
ny dagpengeperiode.

Det er ikke rimeligt at straffe de
arbejdsløse, som er helt uden
skyld i, at der har været en finans-
krise ,der har kostet næsten
200.000 job, der har gjort det
svært for de arbejdsløse at finde

et nyt ordinært job. I dag findes
der jo allerede job, der giver fuld
genoptjening, selv om jobbet er
støttet, men det er kun for akade-
mikere. Jeg synes bestemt der er
behov for en ligestilling, og jeg hå-
ber, at både de politiske og de
faglige kammerater vil bakke op
om det synspunkt, som ikke kolli-
derer med tidligere aftaler.

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne
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METAL VENDSYSSEL

Erhvervsskolereform
med bred opbakning
Det afhænger dog af de videre
drøftelser, om det lykkes arbejds-
markedets parter at skaffe de nød-
vendige praktikpladser, for dette er
ikke en del af aftalen. Det siger
sig selv at det er svært at motive-
re de unge til at tage en uddan-
nelse, hvis ikke man kan gøre den
færdig, fordi der ikke er en praktik-
plads. 

Skrappere krav
Til sidst er det også vigtigt at når
man strammer kravene for at få
en erhvervsuddannelse skal man
have særligt fokus på dem, der ik-
ke kan klare de skærpede krav.
Her er det vigtigt at blandt andet
produktionsskoler, PMU og TA-
MU, som har fokus på unge med
særlige behov kan være med til at
give dem en uddannelse for det er
en menneskeret for alle unge i
dette land kan få en uddannelse.

Børnecheck
På det seneste har der rejst sig en
diskussion om det er rimeligt, at
EU-borgere kan modtage fx en
dansk børnecheck, selvom deres
børn aldrig kommer til Danmark.
Jeg synes der er behov for et eller
andet optjeningsprincip:

For det første har Folketinget væ-
ret meget streng over for danske
lønmodtagere ift at rundbarbere
efterlønnen og halvere dagpenge-
perioden samt en kras kontant-
hjælpereform for at genoprette
Danmarks økonomi. 

Østeuropæerne 
og skatten
Derfor virker det ulogisk følgende
at sætte pengekassen ud på ga-
den til blandt andet østeuropæere,
som kommer her for at arbejde,
men ofte sker der det, at de går til
en langt lavere løn, har store fra-
drag og dermed betaler lidt i skat.
Flere kører også på udenlandske
nummerplader med lav registre-
ringsafgift. Det kan de gøre, fordi
de blandt andet får den danske
børnecheck. Ja der er endda vikar-
bureauer, der lokker med at uden-
landsk arbejdskraft oveni kan få en
dansk børnecheck. Vi skal selvføl-
gelig overholde EU-lovgivningen,
men jeg synes det må være rime-
ligt der bliver en optjeningsperio-
de, så det kun er arbejde i Dan-
mark, der tæller med. Det kender
vi jo også fra retten til at få dag-
penge.

Regeringen har nu indgået en er-
hvervsskolereform med samtlige
partier undtagen ENL, der går ud
på at få flere til at tage en er-
hvervsfaglig uddannelse. Der er
rigtig mange gode takter i den
aftale, som også har fået pæn
opbakning hele vejen rundt. Nu
skal det så blive spændende om
det vil lykkes at få flere til at gå
den faglige vej i stedet for den
boglige i gymnasiet. 



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/Mekaniker 181,38
Mediocotekniker 194,80
Reparatør - Maskin 176,32
Rørsmed 194,88
Smed / Bygningssmed / Reparatør 186,91
Værkstedsfunktionær 194,69
Kommune og Region total 185,14

Automekaniker 173,50
Industritekniker-Maskin 184,26
Maskinarbejder 177,03
Montør 176,50
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 179,88
Skibsmontør 188,50
Smed / Bygningssmed / Reparatør 170,57
Maskiner og Værktøj total 187,05

Entreprenørmaskinmekanike 155,00
Håndformer 147,25
Industritekniker-Maskin 176,57
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 168,29
Kølemontør 180,55
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 178,30
Maskinarbejder 177,80
Montør 157,50
Oliefyrsmontør 173,98
Rørsmed 172,66
Skibsbygger 182,00
Skibsmontør 185,02
Skibstømrer 168,83
Smed / Bygningssmed / Reparatø 167,35
Smed-Industrirør 173,25
Smed-Vvs/Rør 174,24
Vvs-Energiteknik 182,79
Vvv- Rørsmed 166,39
Værkstedsfunktionær 183,00
Smede og Stålkonstruktioner total 177,86

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

Elektromekaniker/Fagtekniker 194,20
Kontorservicefagtekniker/Maski 202,71
Strøm, Styring og Proces total 195,90

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 164,61
Karrosseripladesmed 180,15
Lastvognsmekaniker 179,12
Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 157,00
Værkstedsfunktionær 168,40
Transport total 168,12

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

Afdeling total 178,48

Metal-TAL - 2014

Industri Træ 
og Plast

Kommune 
og region

Maskiner og
værktøj

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Staten

Strøm, styring 
og proces

Transport

Ædelsmede

Total
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På job 
i udlandet
Mange metallere tager på arbejde i
udlandet - enten fordi de bliver ud-
stationeret af deres danske virk-
somhed, eller fordi de finder et job
hos en udenlandsk arbejdsgiver.

Skal du også arbejde uden for Danmark, er
det vigtigt, at du har papirerne i orden. Og så
er det ligegyldigt, om du skal være af sted i
kort eller lang tid.

Dine løn- og ansættelsesforhold skal selvføl-
gelig være i orden. Du skal også have forsik-
ringer og pensionsforhold på plads, og du skal
sikre dig, at du ikke mister din ret til dagpenge
og efterløn, når du vender hjem til Danmark.

I pjecen »På job i udlandet« kan du se, hvad
du skal være opmærksom på.

Pjecen kan hentes i afdelingen i Frederiks-
havn, Hjørring eller Skagen.
Eller downloades på danskmetal.dk

Brug under alle omstændigheder Dansk Metal
til at vejlede dig. Vi har eksperterne og kan
sikre dig, at alt er OK, så du kan rejse ud med
ro i sindet



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

3F bruger
Advodan i
Aalborg til
advokat-
hjælp. Hør
nærmere i
afdelingen.

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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Mie Lykke 
Klitbo arbejder
i Projekt Bio-
brændsel un-
der Park & Vej
i Frederiks-
havn.
Her er er Mie i
gang med at
fælde træer i
den vestlige
ende af byen.

Ilse Kragh Pedersen, Anne Mari Strand, Mona Borup, Tenna
Olander, Elsebeth Nielsen og Anne Mette Christensen gør
rent på Abildgaard-skolen og i børnehaven.

Sammen med Harald Borup (Indsat) sørger eleverne Pia Holmgaard og Sonja Niel-
sen for at forskønne byen. De er ansat hos Park & Vej og arbejder for øjeblikket på
Hjørringvej med brolægning.
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Offentligt ansatte 3Fere sørger for di     
Sammen med faglig sekretær
Gitte Christiansen, 3F Frede-
rikshavn, tog Faget på en
rundtur til 3Fs offentlige 
arbejdspladser i afdelingens
område for at hilse på og lod-
de stemningen på de offentli-
ge arbejdspladser.

Starten gik på Hjørringvej, hvor vi
mødte brolæggere og elever fra
Park & Vej. Det var brolægger Ha-
rald Borup og eleverne Pia Holm-
gaard og Sonja Nielsen, der er i
gang med at brolægge omkring en
parkeringsplads. Det blev til en
god faglig snak omkring lærlinge-
forhold og arbejdstider. 

Så var det Ejendomscenteret, hvor
rengøringsassistenterne Ilse Kragh
Pedersen, Anne Mariie Strand,
Mona Borup, Tenna Olandeer, El-
sebeth Nielsen og Anne Mette
Christensen kæmper en daglig
kamp med at holde 11.000 kva-
dratmeter rene på Abildgaardsko-
len og tilhørende børnehave.  



Karsten Pedersen styrer affaldet sikkert til forbrændingen i Skagen. Affal-
det omdannes til varme til fjernevarmebrugerne i Skagen.

Tony Pedersen og Kurt Nielsen er ved at male havnens båd
til sæsonen. Senere fik vi en rundtur af Finn Trampedach
for at få et overblik over havneudvidelsen.

Uddannelsen af serviceassistenter er i fuld gang. Der er allerede to hold færdige
med det resultat, at 28 medarbejder kan kalde sig serviceassistent i dag. Blandt
andre Hanne Eriksen i kantinen på Rådhuset

Maria Boguslawa Nielsen sørger for ren-
ligheden på rådhuset i Frederikshavn.
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     n hverdag i Frederikshavn Kommune
I samme virksomhed arbejder de
på livet løs i rådhuskantine, hvor
serviceassistent Hanne Eriksen
bestyrer kassen og efterfølgende
var vi på besøg hos rengøringsas-
sistenterne, der sørger for orden
på borde og gulve i administratio-
nen. Men hvordan de holder de ru
trapper rene er en gåde. Men det

gør de altså. Frederikshavns Kom-
munes borgere skal holde varmen
- også i Skagen. Det sørger Kar-
sten Pedersen for ved hjælp af
joystikken og en kran på Forsynin-
gen, så han kan skubbe forbræ
ndingsaffald i ovnen, der senere
producerer varme til 2.500 hus-
stande i Skagen. Det bliver til

29.000 Megawatt om året.
I Skagen er der som bekendt også
en stor havn. Seks ihærdige 3F-
medlemmer og deres formand
sørger dagligt for, at havnen er
pæn og indbydende. De har bil og
båd til rådighed. Opgaverne er op-
rydning og vedligehold af havne-
arealerne. 
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Bo Madsen og Pia Jessen arbejder som omsorgsmedhjælpere i Koktvedparken. 
Her er 45-50 omsorgshjælpere.

Carsten Sørensen, John Dave og Vagn Nielsen bestyrer AVØ genbrugspladsen i
Ravnshøj. Også her genbruges affaldet som varme til Frederikshavns borgere.

Jørgen Thorø fra Park & Vej får en snak
med Jens Laub (3F Skagerak) om si-
tuationen for skovbruget i Sydbyen.

På havnen arbejder Dan Svenning,
Ole Andersen, Tony Pedersen,
Kurt Nielsen og Finn Trampedach,
som senere tog os med på en tur
for ar se den nye havneudvidelse
med anlæg af svajebassin med
vanddybde på 12 m. Udvidelse af
indsejlingen fra 80 til 175 m, ny
kaj på 450 m, 1,5 km ydermoler
og ombygning af Kaj 10. Et pro-
jekt støttet af Fødevareministeriet
og EU.
Det blev også til et hastigt besøg
på 3F Frederikshavns lokalkontor,

hvor Dorthe Pedersen og Nina
Jepsen servicerer medlemmerne i
Skagen-området.
3F Frederikshavn organiserer også
omsorgsmedhjælpere. Dem mø-
der vi to af på en stor institution,
Koktvedparken med 174 ansatte.
Det er Bo Madsen og Pia Jensen,
som har mange forskelligartede
opgaver med beboerne.
Videre til Projekt Biobrændsel,
hvor 3Feren Henriette Pedersen
leder et hold af personer i arbejds-
prøvning. Det kommer der en

masse fornuft ud af, for her sørges
for skovrydning i byen, og samtidig
laves der masser af flis.
Videre til Park & Vej, hvor vi løb
ind i en 60 års fødselsdag med
kaffe og kage i kantinen og efter-
følgende besøg i Bangsbostrand-
skoven, hvor Jørgen Thorø arbejder
med at pleje skoven. Til hjælp
havde han denne dag Jens Laub,
der kørte en stor skovmaskine.
Jens er fra Hjørring og derfor med-
lem af 3F Skagerak.
Sidste stop blev genbrugspladsen
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Henriette Pedersen er leder af projekt »Biobrændsel«, hvor forskelli-
ge personer er i jobtræning.

Kirsten Pedersen, køkkenassistent i
plejehjemmets køkken på Læsø.

FOTO: Lars Vilsen

Pedeller arbejder med service af mange forskellige slags. Tommy er tek-
nisk serviceleder og Hans er servicemedarbejder på plejehjemmet på 
Læsø FOTO: Lars Vilsen

Grøftefolk i gang på Læsø. Det er Harald Jørgensen,
Henning Jensen og Peter Sørensen. FOTO: Lars Vilsen

AVØ i Ravnstrup. Her arbejder
Carsten Sørensen, John Davel og
Vagn Nielsen med at holde orden
på vores affald og sørge for, at det
bliver omdannet til varme for
fjernvarmebrugerne i byen.
Læsø nåede vi ikke, men faglig
sekretær Lars Vilsen tog selv en
rundtur på øen for at forevige ar-
bejdende medlemmer af 3F.
En spændende tur, der viser, hvad
3Ferne betyder for borgernes dag-
ligdag i Frederikshavn Kommune.
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På Flådestationen er ren-
gøringen blevet konkurren-
ceudsat. Det er det, vi og-
så kender som udlicite-
ring. Det, der før var en
offentlige opgave for de
ansatte, er nu overgået til
det private firma ISS på
en fire-årig kontrakt. 

Faget har talt med tillidsrepræsen-
tanten Suzanne Madsen for 3F-
medlemmerne på Flådestation
Frederikshavn om forløbet. Derud-
over Lotte Jørgensen, der er ar-
bejdsmiljørepræsentant og Erik
Amdisen, som er specialarbejder.

Medarbejdere overdrages
18 medarbejdere på Flådestatio-
nen, tre på Hvims og 10 på Ser-
gentskolen. Brandskolen i Jerup er
overgået til de nye betingelser,
som udliciteringen indebærer. Su-
sanne er tillidsrepræsentant for
både sergentskolen og flådestatio-
nen. Det gælder også for  ejen-
domsserviceteknikere og special-
arbejdere, som overdrages til ISS

fra mandag 3. marts. Rengørings-
sektionen blev overdraget fra 1.
februar. Lotte Jørgensen fortæller:
-Det hele startede i september.
Da fik vi at vide, hvem der havde
vundet udbuddet. Det var ISS i
hele region Vest (Jylland).
Allerede i marts måned fik vi at
vide af Forsvaret, hvem der skulle
virksomhedsoverdrages.
Forsvaret havde i øvrigt også givet
kontrolbud. Men det blev altså
ISS.

Informationsmøde hos ISS
Vi  blev indkaldt til et informa-
tionsmøde med ISS, som præsen-
terede sig selv som koncern og
hvad  de havde tænkt sig med
den opgave, de havde vundet.
Vi blev delt op i forhold til vores
funktioner, og vi kunne stille
spørgsmål om alt, vi ønskede.
Vi  fik at vide, at de påregnede, at
der var arbejde til os alle, og de
ville også tilknytte os en jobkonsu-
lent. Men de ville gøre meget for
at beholde os alle, da vi har gode
kompetencer. 
Og det er netop, hvad medarbej-
derne på flådestationen har igen-
nem uddannelse.

Ny måde at arbejde på
Gitte Christiansen, faglig sekretær
i 3F Frederikshavn med ansvar for
det offentlige område, siger, at
medarbejdernes vilkår ikke ændres
frem til overenskomstudløb. Der
må heller ikke afskediges de før-
ste tre måneder. Det ligger i ud-
budsmaterialet.
Men senere bliver det helt andre
måder at arbejde på. Rutinerne
bliver ændret. Så det er en stor
omvæltning for  medarbejderne,
siger Gitte Christiansen.
Udover, at 3Fs medlemmer over-
drages til ISS, så er  nogle af dem
overdraget videre til to underleve-
randører til ISS.
Og det er ikke bare flådestationen,
det drejer sig om. Der er mange
lokaliteter, der skal gøres rent eller
holdes ved lige. Det er faktisk hele
området fra Frederikshavn til Ska-
gen.
Områder, der er blevet udliciteret
er rengøring, arealpleje, kantine
og nogle driftsrelaterede opgaver
samt affaldshåndtering.
Indtil 31. marts 2015 skal med-
arbejderne aflønnes efter den of-
fentlige overenskomst. Derefter er
det den private overenskomst.

Flådestationens 3F-medarbejdere
nu på private hænder hos ISS

Tre medarbejdere, der nu må indstille
sig på ændrede arbejdsbetingelser. 

Før var de offentligt ansatte, 
fra 1. marts privatansatte.

Fra venstre faglig sekretær 
Gitte Christiansen, 3F Frederikshavn,
tillidsrepræsentant Suzanne Madsen,

arbejdsmiljørepræsentant 
Lotte Jørgensen 

og specialarbejder Erik Amdisen.
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PensionDanmark: 

Aktier, infrastruktur og ejendomme
sikrer afkast på 9,1 mia. kr. i 2013
Aktieafkast på over 20 pct. og afkast på 9
pct. for vindmøller og 7 pct. for ejendomme
giver PensionDanmark et samlet afkast på
9,1 mia. kr. i 2013. De seneste fem år har et
typisk medlem fået forrentet sin opsparing
med 54 pct. efter skat.

Årets afkast var især positivt påvirket af investerin-
gerne i børsnoterede aktier, hvor afkastet blev på
20,4 pct. Også investeringerne i ejendomme og vind-
møller gav pæne afkast på henholdsvis 7,0 pct. og
9,1 pct., mens afkastet af investeringerne i almindeli-
ge obligationer var præget af årets rentestigninger og
kursfald på obligationsmarkedet og derfor gav et af-
kast på
-1,3 pct.

"Vores mål er at sikre medlemmerne gode, stabile af-
kast år efter år. I 2013 var det aktierne, som gav det
største bidrag til afkastet. Vores investeringer i infra-
struktur og ejendomme er den stabile sokkel i porte-
føljen, der giver positive afkast også i de år, hvor ak-
tiemarkederne klarer sig mindre godt. Vi har nu i fem
år i træk leveret afkast mellem 8 og 17 pct. Det er
meget tilfredsstillende," siger adm. direktør Torben
Möger Pedersen, PensionDanmark.

PensionDanmark har som målsætning, at 20 pct. af
formuen skal være investeret i infrastruktur og ejen-
domme. Investeringerne i infrastruktur er det seneste
år udbygget med nye investeringer i britiske vindmøl-
leparker, et biomassefyret kraftværk i England og ga-

sinfrastruktur i Holland. Til ejendomsporteføljen er fø-
jet investeringer i bl.a. Magasin i København, FN-By-
en, domicilbyggerier for MT Højgaard og NCC samt
boligbyggerier i Aarhus, Vejle og København.

PensionDanmark havde ved udgangen af 2013
642.000 medlemmer, hvilket var en stigning på
knap 9.000 personer i forhold til 2012. Medlemmer-
nes indbetalinger blev på 10,7 mia. kr. i 2013, mens
udbetalingerne blev på 4,7 mia. kr. Samlet set vokse-
de balancen i 2013 med over 13 mia. kr. til 152
mia. kr.

Hoved- og nøgletal 2013
År 2013 2012
Indbetalinger, mio. kr. 10.738 10.653
Afkast af investeringsaktiver, 
før skat, mio. kr. 9.075 12.029
Udbetalinger, mio. kr. 4.676 3.948
Balance, mio. kr. 152.137 138.830
Omkostningsprocent 2,5 2,6
Omkostning i kr. pr. forsikret 378 400
Antal medlemmer, ultimo 642.178 633.556
Afkasttilskrivning før skat, 
pct. alder 40 år 9,3 10,9
Afkasttilskrivning før skat, 
pct. alder 65 år 3,9 9,0

HUSK ALTID AT TJEKKE DIN PENSION
Det kan du gøre på www.pension.dk
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Frederikshavn
Efterløn & 
Pensionistklub
1. halvår 2014

Torsdag, den 10. april 2014 kl.14.00:

Tage Bjerg fra Løkken fortæller sjove og sand-
færdige oplevelser fra sit privatliv og sit liv som
lærer.
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 15. maj 2014 kl.  14. 00: 

”Humor er den bedste medicin” mener Per Ve-
stergaard. Hør ham redegøre for det.
Sted: Skolegade 8.

Torsdag, den 12. juni 2014 kl. 14.00: 

Vi spiller banko og ønsker hinanden god som-
merferie.
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
1. halvår 2014

April
Fredag 4. kl. 14.30. 
Møde med hyggelig og samvær.

Fredag 11. kl. 14.30. 
Lokalsamlingen. Børge Støtt fortæller om
maskinværksteder i Skagen

Fredag 25. kl. 14.30. 
Jens Borup fortæller om 
Fiskernes Fiskeindustri.  

Maj
Fredag 2. kl. 14.00. 
Syngepigerne fra Tårs underholder. 

Onsdag 28. 
Udflugt. Nærmere følger.

HUSK 1. maj på Knivholt



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

2014:
Torsdag den10. april
kl. 15.30 - 16.30
Torsdag den8. maj
kl. 15.30 - 16.30
Torsdag den11. sep.
kl. 15.30 - 16.30
Torsdag den9. oktober
kl. 15.30 - 16.30
Torsdag den6. november  
kl. 15.30 - 16.30
Torsdag den4. december  
kl. 15.30 - 16.30

Det gratis tilbud omfatter
rådgivning på afdelingens
kontor. Hvis der rejses en
sag, eller det aftales at advo-
katen skal udføre en opgave
for et medlem, betales dette
efter aftale med advokaten.
Rådgivningen kan være for-
hold om ejendomshandel, le-
jebolig, arv, skilsmisse, døds-
fald i nær familie, erstat-
ningssager og andre juridiske
forhold.

Frederikshavn

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

FOA Frederikshavn Åbnings- og telefontider:
Mandag 10.00 - 15.30
Tirsdag 10.00 - 15.30
Onsdag 10.00 - 15.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag Lukket

Du er som medlem, altid velkommen til at aftale tid for et mø-
de, også udenfor normal åbningstid.

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 åb-
ningstid? A-kassens callcenter-nummer er: 46 97 10 10
Læs mere på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Gratis konsultation hos
hypnoterapeuten Leila Ø.
Simonsen
Du kan kontakte Leila på tlf.
20 81 62 83 eller via 
www.mitegetliv.dk
og få en gratis konsultation
og de efterfølgende 5 be-
handlinger til halv pris.
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FOA Frederikshavn
Åbningstiden i uge 29-30-31
(Ferieperioden)

Mandag 10.00-14.00
Tirsdag 10.00-14.00
Onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-14.00
Fredag lukket

Her holder FOA lukket
A-Kasse og Faglig afdeling er lukket 1. maj og 
Grundlovsdagen 5. juni 2014.

Se også 
herunder
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25.000 kr.
til uddannelse
Nu kan kommunalt ansatte
medarbejdere på FOA’s
overenskomster søge op til
25.000 kr til uddannelse. 
Se plakaterne, på din 
arbejdsplads, eller læs
mere på 

www.foa.dk/25000
Søg fondens midler til kom-
petenceudvikling.

B&O i FOA
-for de hurtige
Er du hurtig? Så har du
muligheden for at er-
hverve dig kvalitetsud-
styr fra B&O hos FOA
Frederikshavn.

Der er både fjernsyn,
stereoranlæg og fede
højttalere.

Men du skal altså også
være hurtig, for med-
lemmerne kan afhente
udstyret efter »Først-til-
mølle« princippet.

Så skynd dig i FOA.

Tillidsvalgte

Nyvalgt tillidsrepræsentant: 
Mette Helliz Hansen, 
Senhjerneskade Center Nord

Ophørt som tillidsrepræsentant:
Tina Holst, 
Senhjerneskade Center Nord

FOA Frederikshavn siger til lykke
til den nyvalgte og tak for indsat-
sen til afgående.
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Du kender begrebet. Fra
bogen og filmen. Histo-
risk, men også aktuelt, er
det et stærkt begreb.
Hvordan vil vi gerne have
dén gade til at se ud i
dag?

I Frederikshavn kommer der snart
en meget utraditionel konference
om Barndommens Gade. Hanne
Vibeke Holst og Morten Albæk
kommer. Erling Jepsen kommer.
Niels Egelund og Jan Kampmann
kommer. Niels Jægerum kommer.
Jens Arentzen og Peter A.G. kom-
mer. De vil alle dele deres egen
og nutidens barndomsgade med
os. Og som deltager kan du i høj
grad også komme til orde.
Målet er tre rislende dage i Ska-
gen, hvor deltagerne sammen går
på opdagelse i nutidens barndom-
mens gade og arbejder aktivt med
de dilemmaer og udfordringer, der
er i den moderne barndom.

Stort program
Tre dage med oplæg, debat, ople-
velsesture og til sidst et fælles
børnepolitisk statement, der når
helt til Christiansborg, og som kan

være med til at sætte en ny ret-
ning for det børnepolitiske arbejde
i de kommende år. 

”Dagtilbud i fremdrift”
Barndommens Gade 2014 ud-
springer af projektet "Dagtilbud i
Fremdrift" i Frederikshavn Kommu-
ne. 
Programmet afspejler en ny og
anderledes konferenceform inspi-
reret af en ny demokratisk tænk-
ning og praksis, som er opfundet
og udviklet i Frederikshavn Kom-
mune. Her udvikler alle medarbej-
dere i dagtilbud nye løsnin-
ger og udveje i forhold
til den pædagogiske
praksis.

Foredrags-
holdere 
og deltagere i
spil
Frederikshavn
Kommune inviterer
til en utraditionel kon-
ference i Skagen med
kulturpersonligheder og
forskere, som på kraft-
fuld og tankevækkende
vis deler deres egen og

nutidens barndomsgade med os.

Konferencen introducerer dig for
en række foredragsformer, der på
forskellig vis sætter foredragshol-
dere og deltagere i spil. Du får
mulighed for at være aktiv under
konferencens fælles foredrag og
debatter blandt andet gennem
teknologiske løsninger.

Oplevelsesture 
til virkeligheden
Du får du mulighed for at komme

på oplevelsesture rundt i
kommunen, hvor du
kan opleve pædago-
gisk praksis 1:1 og
se nye daginstitu-
tioner indrettet
efter moderne
pædagogiske prin-
cipper. 

Oplevelsesturene by-
der på inspiration fra

"Dagtilbud i Fremdrift"
og pædagogiske værk-

steder som fx "Skyd kano-
nerne og ram traditioner-
ne" og ”Klap et får og
stang en ged” "". Turene
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krydres med sanselige oplevelser i
den smukke natur.

Pædagogiske 
værksteder
Du kan fravælge oplevelsesturen
og blive inspireret i Skagen på et
af de spændende pædagogiske
værksteder, vores dagtilbud har i
støbeskeen. Værkstederne er in-
spireret af et forløbet "Realise-
ringsværksted", hvor de pædagogi-
ske medarbejdere med afsæt i en
pædagogisk udfordring stillet af
ledelsen har gennemført eksperi-
menter og udviklet nye løsninger i
forhold til den pædagogiske prak-
sis - fra IDÉ til VIRKELIGHED!  

Værkstederne handler om bl.a.
"Socialrådgiver i dagtilbud", "Fami-
liestuer" og "Isfugleprojeket – en
mini naturvejlederuddannelse".

Her kan du deltage
Barndommens Gade 2014 afholdes i Skagen fra
17. - 19. september 2014! Du kan læse mere om
konferencen på http://barndom.frederikshavn.dk
Her kan du også tilmelde dig konferencen. Du kan
også følge Barndommens Gade 2014 på Face-
book.com/barndom2014.  FOA Nordjylland er
samarbejdspartnere i forhold til konferencen.  

Oplægsholdere 
På konferencen ”Barndommens Gade 2014” kan du blandt andet
høre følgende oplægsholdere: 

Niels Jægerum, can. pæd., entertainer, UCN deltager med fore-
draget "Tør vi lege i Barndommens Gade" 

Hanne Vibeke Holst, forfatter, aktuel med romanen Knud, den
store - deltager med foredraget "Fra Knud, den store - til Selfie
generation" 

Morten Albæk, forfatter, professor og erhvervsmand - deltager
med foredraget "Fra Knud, den store - til selfie generation" 

Erling Jepsen, forfatter til bl.a. "Kunsten at græde i kor" - deltager
med foredraget "Min barndom i helvedes baggård" 

Niels Egelund, professor - deltager i foredragsduellen "Når leg og
læring går i clinch" 

Jan Kampmann, professor - deltager i foredragsduellen "Når leg
og læring går i clinch" 

Jens Arentzen, skuespiller, instruktør, underviser
og foredragsholder - deltager med foredraget
"Det hvide hus i min Barndoms Gade" 

Peter A. G. Nielsen, sanger, sangskriver,
børnebogsforfatter, billedkunstner - delta-
ger med foredraget "Peter A. G. om sin
barndom i 50'erne og barndommen i dag" 

Per Larsen, formand for Børnerådet - Henning
Pedersen, formand for BUPL og Jakob Sølvhøj,
formand for den pædagogiske sektor i FOA og
Dorthe Boe Danbjørg, Næstformand i FOLA -
deltager i debatten "Barndommens Gade - hvad
vil vi kæmpe for?"
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Fandt arbejds-
glæden igen..
Jeg fandt arbejdsglæ-
den igen, efter at
FOA Frederikshavn
hjalp mig, siger 
Camilla Andersen. 

Manglende fratrædelses-

godtgørelse…
FOA stiller krav om en kvart

million, til 3 tidligere dagple-

jere. Manglende udbetaling af

fratrædelsesgodtgørelse for at

afskedige ansatte over 60 år.

340.00
0 kr. 

til 5 me
dlemme

r..

For lav t
imeløn i

gen-

nem fler
e år, efte

r-

fulgt af l
øntjek v

ed

FOA, me
dfører kr

av

om 340
.000 kr.

 til 5

medlem
mer.

Tilbage 
på sporet…
FOA Frederikshavn fik
udbrændt medlem til-
bage på sporet. Star-
ter på social- og
sundhedsassistent-
uddannelsen. 

Arbejdsmiljø
Samarbejde med den fagli-
ge organisation giver bedre
arbejdsmiljø i ejendoms-
centeret.

Sektorformand 
Louise Krüger 
Nielsen

Privat arbejdsgiverABC Service ApS, er
glad for det gode
samarbejde med soci-
al- og sundhedssekto-
ren i FOA Frederiks-
havn.

Læs de gode historier på  
www.foa.dk/frederikshavn
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FOAs aktivitetskalender 2014FOAs 
seniorer
1. halvår 2014

Tirsdag den 13. maj kl. 14.00 - Foredrag
”Fra tøs til præst” - Kirstine Rafn kommer og for-
tæller om en ret uartig lille pige, der voksede op i
en forstad til København i 1960’erne og
1970’erne. Fortællingen er en blanding af mor-
somme episoder, og den barske hverdag for et
menneske, der fik et helt andet livsforløb en for-
ventet. Beretningen er meget ærlig og fortalt lige
fra hjertet.
Tilmelding: Senest den 6. maj.
Pris kr. 20,- inkl. kaffe/the.

Tirsdag den 3. juni 2014
Den årlige sommerudflugt
Tag med til Randers Regnskov og domkirkebyen
Viborg. Vi starter ca. kl. 9.00, hvor vi kører fra
FOA Frederikshavn. Kl. 10.00 har vi et ”pitstop”.
Frokost i Randers Regnskov. I Viborg skal vi på
togtur blandt andet i den gamle bydel. Kl. 17.30
kører vi videre til Simested Kro, hvor vi spiser
Pris pr. person kr. 350,-

Tilmelding til:
Ingrid Hansen, tlf. 24666671 eller Jytte Jensen,
tlf. 22863161. OBS: Da der kun er plads til 50
personer i bussen, er tilmelding efter ”først til
mølle”. 

Opsamlingssteder og tider: 
Sæby, Shell kl 8.30
Frederikshavn, Daglig Brugsen L.P. Houmøllers-
vej kl. 8.45
Frederikshavn, Abildsgårds kirke kl. 8.55
Frederikshavn, FOA Frederikshavn kl. 9.00           

Venlig hilsen
Seniorbestyrelsen, FOA Frederikshavn

Se de fulde program på www.foa.dk/frederikshavn

Sæt X i kalenderen allerede nu.

1. Maj på Knivholt
Se LO side 31

14. juni 2014

Fårup Sommerland - Kør selv tur
Billetsalget starter den 9. april kl. 12.00. OBS
tidspunktet. Se side 27.
Tjek også hjemmesiden for mere info. 
www.foa.dk/frederikshavn

27. juni 2014

Cirkus Dannebrog
Se side 27 og tjek også hjemmesiden 
for mere info. 
www.foa.dk/frederikshavn

Hold øje med hjemmesiden, samt SMS.
www.foa.dk/frederikshavn
Se Side 26

30. november 2014

Juletræ i FOA
Hold øje med hjemmesiden, samt SMS.
www.foa.dk/frederikshavn

Vi kæmper for, at det skal kunne betale
sig at være organiseret hos os. Derfor
har vi lavet en suveræn aftale med Pen-
Sam Forsikring, der gør det muligt for
vores medlemmer at spare penge på
deres forsikringer. 
Spare vores medlemmer penge på for-
sikringer – så får de reelt et billigere
medlemskab af FOA.
Fordelene gælder kun FOA medlemmer
og ansatte i FOA.Ring og hør, hvad du
kan spare på dine forsikringer!
På tlf. 44 39 39 53 eller på 
www.pensam.dk/foafordele

FOA Fordele 
– forsikringer kun for medlemmer af FOA
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TID OG STED: Lørdag den 14. juni 2014 – Fårup Sommerland, Pirupvejen 147 Fårup, 9492 Blokhus. Sommer-
landet er åbent fra 10.00 – 19.00. 

MÅLGRUPPE: FOA medlemmer med familie og venner.

INDHOLD: FOA Frederikshavn indbyder til en fornøjelig dag med familie og venner i Fårup Sommerland. Fårup
Sommerland er et overflødighedshorn af aktiviteter for alle aldersgrupper. Her er masser af udfordringer, grin og
gys for børn og voksne. Valgte og ansatte fra FOA Frederikshavn er til stede, klar til at besvare faglige spørgsmål,
samt med lidt sjov, konkurrence og gevinster. Dagen afholdes sammen med 4 andre nordjyske FOA afdelinger.

FOAs medlemspris: Disse priser gælder for FOA-medlemmer + 1 voksen ledsager samt egne børn og børne-
børn 0-17 år. Der kan købes max 4 billetter i alt af denne type. Ønskes flere billetter, gælder øvrige priser.

Børn 0-2 år kr.     0,- normalpris kr.     0,-
Børn/børnebørn  (3-9 år) kr. 150,- normalpris kr. 334,-
Børn (10-17 år) kr. 175,- normalpris kr. 414,-
Medlem + max 1 voksen ledsager kr. 175,- normalpris kr. 414,-

Øvrige priser:

Børn 0-2 år kr.     0,- normalpris kr.     0,-
Børn (3-9 år) kr. 235,- normalpris kr. 334,-
Voksen samt børn fra 10 år og op kr. 295,- normalpris kr. 414,-

Entrebillet UDEN buffet (billetten kan købes af alle)
Voksne samt børn fra 3 år og op: kr. 180,- - Børn 0-2 år gratis.

Buffet UDEN entre - for Jer med årskort og lignende (billetten kan købes af alle)
Voksne samt børn fra 10 år og op: kr. 115,- (normalpris kr. 149,-) 
Børn 3-9 år: kr. 50,- - Børn 0-2 år: gratis.

BILLETTER: Billetterne sælges efter først til mølle princippet. Fra onsdag den 9. april kl. 12.00 (Bemærk tids-
punktet) og frem til onsdag den 28. maj kl.15.30, eller så længe lager haves.
Billetterne kan købes og afhentes i afdelingen, samt reserveres på 46 97 11 70. 
Billetterne betales kontant ved afhentning (vi modtager desværre ikke betalingskort), 
senest den 28. maj kl. 15.30.
HUSK dit FOA medlemskort, da dette skal fremvises ved køb af billetter. 

Voksenbuffet: Et udvalg af sæsonens friske fisk, BBQ-grillben, grillet 
kyllingebryst, grillpølser og frisklavet lasagne. Stort udvalg af friskbagte pizzaer
Kokken trancher ved buffet to forskellige stege. Ovnbagte kartofler med 
krydderurter, flødekartofler og pommes frites. Og så selvfølgelig en 
stor frisk salatbar med lækkert tilbehør og friskbagt brød

Børnebuffet: Kyllingespyd, kyllingenuggets, mini-pølser, mini-frikadeller, Pastaskruer, pommes frites, Gulerods- og
agurkestænger og masser af frisk frugt

Kør-selv-tur til Fårup Sommerland 2014 
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Billetsalg

Der sælges i alt 1000 billetter. Billetterne sælges efter "først til møl-

le" princippet fra og med onsdag den 12. juni 2013 kl. 12.00 - BE-

MÆRK TIDSPUNKTET.

Der er mulighed for at købe billetter ved personligt fremmøde i afdelin-

gen eller via telefon. Det er ikke muligt at bestille billetter via mail. 

Der vil typisk være kø i afdelingen og på telefonerne, når billetsalget

starter. Møder du op i afdelingen den 12. juni, sørger vi denne dag for

en kop kaffe/the og lidt sødt til ganen, mens du venter. 

Billetpris

Ens pris for barn/voksen kr. 70,- der er kun én type billet, og der er så-

ledes frit sædevalg i hele teltet. Vi kan desværre ikke tage Dankort, så

husk kontanter.

Sidste frist

For at afhente og betale reserverede billetter er den 27. juni kl. 17.00.

Herefter vil uafhentede billetter blive solgt. 

Læs mere på www.foa.dk/frederikshavn

Med Venlig hilsen

FOA Frederikshavn

Med 

i Cirkus
Dannebrog
Frederikshavn
Fredag 27. juni 2014
kl. 19.00

Sted: Dyrskuepladsen på

Knivholt, Hjørringvej 180

i Frederikshavn
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Socialdemokraterne 
Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Danni Nikolajsen
Esbern Snares Vej 17
9900 Frederikshavn

Mob. 2183 2520
E-mail: danni.nikolajsen@3f.dk
Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544. 
E-mail: grete@naeser.dk

Generalforsamling hos
socialdemokraterne i Frederikshavn
Mandag den 17. marts kl.
19.00 afholdt Socialdemo-
kraterne i Frederikshavn den
årlige generalforsamling i
Metalhuset. 35 af partifor-
eningens medlemmer var
fremmødt, hvoraf de 33 var
stemmeberettigede. 

Formand Danni Nikolajsen bød vel-
kommen, hvorefter man traditionen
tro startede generalforsamlingen
med at synge ”Når jeg ser et rødt
flag smælde”, samtidig med at fa-
nen blev båret ind.

Kommunalvalget
John Karlsson blev valgt som diri-
gent, og ledte derfra sikkert general-
forsamlingen igennem den udsendte
dagsorden. Et af de første punkter,
der skulle behandles, var forman-
dens beretning. Denne beretning tog
specielt udgangspunkt i det netop
overståede kommunal- og regions-
rådsvalg i 2013, hvor der var stor
ros til vores borgmester Birgit S.

Hansen for at lykkedes med at sam-
le en bred konstitueringsaftale med
Enhedslisten, SF og Venstre. Dette
kan kun være til gavn for vores kom-
mune set i lyset af de udfordringer,
som vi står overfor både nu og i
fremtiden. 

Landspolitikken
Den landspolitiske situation var også
et emne i formandens beretning.
Her kom det frem at bestyrelsen i
2013 var initiativtager til at
Kreds/Fællesledelsen fremsendte
brev til partiets hovedbestyrelse,
hvor en stærk bekymring for den før-
te politik på landsplan blev fremført.
Vi må som parti have de socialde-
mokratiske kerneværdier for øje og
vedblive med at sikre et sikkerheds-
net for de svageste i vores samfund.
Dog var der ros til vores mand på
tinge Bjarne Laustsen, som stadig
står ved sine holdninger og også i
det forgangne år har været utrætte-
lig i sit arbejde for menigmand. 
Efter formandens beretning, som
blev enstemmigt vedtaget, fik vores
borgmester Birgit S. Hansen ordet

for at berette omkring arbejdet i by-
rådet. Det står meget klart, at vi i
Frederikshavn står overfor en ganske
alvorlig situation rent økonomisk. 
En ting står dog helt klart, og det er,
at vi står ved det budget for 2014,
som vi indgik med SF. 

Konstitueringen ved valget
Herudover blev der orienteret om
selve konstitueringen, som blev ind-
gået på selve valgnatten. Her lykke-
des det som også nævnt i forman-
dens beretning at samle en bred
konstellation, hvilket også var det, vi
som parti gik til valg på. 

Fra Borgen
Bjarne Laustsen orienterede på ge-
neralforsamlingen omkring sit virke
på tinge. Herunder omkring samar-
bejdet med Enhedslisten og ultima-
tive krav fra dette parti, DONG salg,
forsvarsnedskæringer, samt samar-
bejdet internt i folketingsgruppen.
Der var stor spørgelyst til Bjarnes
orientering fra generalforsamlingen,
hvor flere punkter blev vendt og dis-
kuteret. 

Formand Danni Nikolajsen aflagde be-
retningen og blev genvalgt.
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På generalforsamlingen
skulle der ligeledes foreta-
ges valg til flere tillidspo-
ster. Valgene faldt ud som
følgende:

Formand: Danni Nikolajsen gen-
valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Palle Thom-
sen genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Morten Møl-
ler Christiansen genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Rene Jørgen-
sen valgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Peter Aaby
valgt for 1 år
1. Bestyrelsessuppleant: Axel Fi-
edler genvalgt for 1 år
2. Bestyrelsessuppleant: Gitte
Christiansen valgt for 1 år

Revisor: Jørgen Jensen valgt for 2
år
Revisorsuppleant: Stig Lundbo
genvalgt for 1 år

Revisorsuppleant: Else Henriksen
genvalgt for 1 år
Kongresdelegeret: Danni Nikolaj-
sen genvalgt for 1 år

Fanebærer: John Lorentzen gen-
valgt for 2 år
Fanebærersuppleant: Finn Larsen
genvalgt for 2 år

Folketingskandidat: Bjarne Laust-
sen genvalgt for 1 år

I forbindelse med generalforsam-
lingen skulle partiforeningen tage
afsked med to tillidskvinder, som
gennem mange år har været akti-
ve i partiforeningens bestyrelse.
Helle Pedersen og Linda Heide-
mann meddelte, at de ikke ønske-
de valg til bestyrelsen, grundet ar-
bejdsmæssige årsager på deres
arbejde. I den forbindelse takkede
formand Danni Nikolajsen for de-
res virke gennem mange år i be-
styrelsen samt for et godt samar-

bejde. I den forbindelse blev der
overrakt en lille erkendelighed til
både Linda og Helle. 
Der blev ligeledes sendt en varm
tak til de afgåede lokalpolitikere
Erik Sørensen, Bruno Müller, An-
ders Gram samt regionsrådspoliti-
ker Bjørn Danielsen for deres
mangeårige og utrættelige virke i
partiets tjeneste.
Slutteligt blev der budt velkom-
men til to nye ansigter i bestyrel-
sen, nemlig bestyrelsesmedlem
Peter Aaby samt bestyrelsessup-
pleant Gitte Christiansen.

Generalforsamlingen afsluttedes
klokken 22 med sangen ”Dan-
mark for folket”, hvorefter den
genvalgte formand takkede for en
god generalforsamling.

Se de skriftlige beretninger på 
vores hjemmeside:
socialdemokraternefrhavn.dk

Socialdemokraterne generobrede borgmesterposten ved kommunalvalget i 2013. Nu er Birgit Hansen (S) borgmester, og der er
indgået en bred konstitueringsaftale mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og Venstre.

Valgene i 2014
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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) 

Betingelser for vækst
I LO Vendsyssels område
præges vores erhvervsliv i
højere grad nu end i de tid-
ligere år af vækst og øget
jobskabelse.

Det betyder, at der i vort lokalom-
råde bliver en stadig større efter-
spørgsel på kvalificeret arbejds-
kraft og især erhvervsuddannet 
arbejdskraft indenfor for de fire
vækstspor: Det Maritime, Energi,
Fødevarer og Oplevelser.
Den demografiske udvikling (alde-
ren på borgerne og arbejdsstyrken)
medfører, at vi for behov for, at
langt flere unge tager en erhvervs-
uddannelse.
LO Vendsyssel og medlemsfagfor-
eningerne ser det som den for-
nemste opgave at være med til at
sikre, at virksomhederne, i det
område vi dækker, fremadrettet

kan få den nødvendige og kompe-
tente arbejdskraft, for det er jo
forudsætningen for vækst både i
økonomisk- og beskæftigelses-
mæssig forstand.
Det er efterhånden almindelig vi-
den, som de fleste forstår. 

»hvad skal jeg lave, 
når jeg bliver voksen«?
Der er mange initiativer enten i
gang eller på vej. Regeringen har
søsat en skolereform med mange
nye tiltag og udmøntes denne re-
form klogt, kan den være med til
at præge børnene/de unge (og de-
res forældre) i forhold til, hvilken
vej de skal gå, når der skal vælges
erhvervsretning i sidste halvdel af
folkeskolen/grundskolen.
Ungdomsuddannelsesvejledningen
skal klædes på til at kunne for-
midle de lokale karriere- og ud-
dannelsesmuligheder inden såvel

de fire vækstspor som de øvrige
erhverv. En af forudsætningerne
for at børn og unge i grundskolen
kvalificeret kan træffe et valg er
jo, at de er klar over hvilke valg-
muligheder, de egentlig har. OG
hvad de enkelte valg (fag) reelt in-
deholder.
I LO Vendsyssel interesserer »ud-
skolingsdebatten« os meget og
dermed også debatten om, hvor
de unge går hen, når de forlader
grundskolen/folkeskolen. 
Går de i gang med uddannelse el-
ler lignende, som de og os alle får
brug for i fremtiden, eller går de i
gang med noget, som ingen kan
bruge til noget eller får noget ud
af, ej heller dem selv, og hvor ti-
den bare går.

Erhvervsuddannelsesreform
Folketinget har også lavet en re-
form rettet mod erhvervsuddan-
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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.

  

nelserne og erhvervsskolerne, som
skal »rette ind« og følge trop for at
have de kurser og uddannelser pa-
rate, som (og når) erhvervslivet ef-

terspørger dem. I LO Vendsyssel
er vi optaget af, at de lokale er-
hvervsskoler sikres muligheder for
at udvikle erhvervsuddannelserne,
så de matcher væksten og de lo-
kale virksomheders kompetence-
behov. 
Det vil være ublu blot at stille krav
til erhvervsskolerne uden samtidig
at give disse forudsætningerne for
at gøre en systematisk indsats.
Her kan fagudvalgene på de 
respektive erhvervsuddannelser,
hvor arbejdsmarkedets parter er
repræsenteret, være med til at
gøre en forskel. 

”Jeg bærer med smil min byrde”
Mener vi det alvorligt, når vi siger,
at vi vil vækst og øget beskæfti-
gelse i Vendsyssel, er det tiden til
at tage hinanden i hånden og gå i
tæt dialog med de lokale virksom-
heder for at oprette yderligere læ-

re- og praktikpladser for de unge
og for at sikre fremtidens arbejds-
kraft for det lokale erhvervsliv
med lokal arbejdskraft.

I LO Vendsyssel ser vi gerne
• en systematisk indsats, hvor

de lokale virksomheder med-
virker i arrangementer – gerne
på arbejdspladserne – for at
synliggøre erhvervs- og karriere
mulighederne 

• en fælles kontakt til regionale
myndigheder med henblik på
økonomisk samspil i forhold til
oprettelse af flere praktikplad-
ser og generel større tilgang af
unge, der søger ind på de er-
hvervsfaglige uddannelser

• en systematisk dialog med de
lokale virksomheder, der er
godkendt til at tage lærlinge,
men ikke gør det.

Cai Møller, formand for LO Vendsyssel:
I LO Vendsyssel erkender vi, uden for-
behold, at alene kan vi ikke, men sam-
men kan vi meget mere.

1.maj på Knivholt
kl. 13-17 i Øster Lade 

Der vil være musik og sang, taler, mas-
ser af boder, hvor du kan stille sulten
og slukke tørsten.

LO Vendsyssel siger velkommen.
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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


