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Farvel til en god tid 
Jeg har lavet Faget for dig siden 1998. Nu er det
tid til at gå på pension, og dermed vil jeg gerne
sige pænt farvel til de medlemmer af Metal, 3F,
FOA, LO og Socialdemokraterne, som har fulgt
Faget siden starten.
Tro det eller ej. I 1998 var verden ikke af lave
endnu. Det betød ikke, at fagforeningerne og de-
res medlemmer fik noget som helst forærende.
Der skulle stadig kæmpes for medlemmernes go-
der og rettigheder. Og det blev gjort.
I 1998 var der stadig to værfter i Frederikshavn.
Det ene, Danyard, lukkede i 1999, en katastrofe
for Metal og 3Fs medlemmer.
Skiftende borgerlige regeringer sørgede også for,
at medlemmerne fik det dårligere socialt. Tryghe-
den forsvandt. Offentlige opgaver blev udliciteret,
og dermed forsvandt gode, sikre og trygge job fra
det offentlige, og det betød, at mange af Metals,
3Fs og FOAs medlemmer måtte se sig om efter
anden beskæftigelse, selv om den var svær at fin-
de. Situationen er yderligere forstærket af uorga-
niseret, udenlandsk arbejdskraft med social dum-
ping til følge.
De voldsomme begivenheder betyder, at mange
siger farvel til kommunen for at finde sig et leve-
brød andre steder i landet. Det betyder faldende
skatteindtægter for kommunen, og den historie
kender vi alle; yderligere besparelser.
Da Venstre og konservative kom til magten, ivrigt
støttet af Dansk Folkeparti, som mange i dag er
så forelskede i, blev dagpengeperioden nedsat fra
fire til to år, og genoptjeningsretten til nye dag-
penge forlænget fra seks måneder til et år.
Det blev vedtaget af ovennævnte partier samt de

radikale. Kom der så flere i arbejde af den årsag?
Nej, det gjorde der så ikke.
Det blev den nye S, R, SF-regering, som kom til
at overtage dette brutale indgreb. 
Nu lyder mine opremsninger rimeligt negative, og
det er de også.
Til gengæld må jeg sige, at jeg er fuld af beun-
dring over, at fagforeningerne, LO og partiet har
stået igennem alt dette og til stadighed har for-
søgt at afbøde de værste følgevirkninger af den
lokale – og globale – økonomiske krise.
Faget har gjort sit for at beskrive virkeligheden
igennem årene, og har også været på pletten ved
valg til Folketinget og lokalt.
Jeg har mødt mange dejlige og ordentlige menne-
sker på arbejdspladserne, både tillidsvalgte, med-
lemmer og ledelser. Også mange med en tro på
fremtiden og vilje til at finde nye løsninger for at
bedre tilværelsen.
Mange tak til jer, som har fulgt Faget. Jeg synes,
jeg har haft en fantastisk opgave med bladet, der
har givet mig mulighed for at møde fine menne-
sker både på medarbejderplan og ledelsesplan. 
I kan være glade for jeres fagforeninger. De er ik-
ke troldmænd, men gør, hvad de kan for at hjæl-
pe trods svære udfordringer.
Nu overtager journalist Helle Møller Riis Faget,
og jeg håber, I byder Helle velkommen ude på 
arbejdspladserne, så Faget stadig kan være et
omdrejningspunkt fagligt og politisk. Det fortjener
bladet, og det fortjener I at gøre for jer selv.

Anders Foldager
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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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Lommebogen for 2015 kan nu afhentes 
på afdelingskontorerne
i Frederikshavn, Hjørring og Skagen.

Sørens dag i Metal
1. november 1989 blev Søren
Larsen valgt som faglig sekretær
i Metal Frederikshavn. Sidst i ok-
tober fejrede kassereren i Metal
Vendsyssel 25 års jubilæum ved
en reception på Håndværkervej i
Frederikshavn.

Søren var smed på Danyard, da
han kom i Metal-afdelingen. Det
blev til en hård tid, fordi Danyard
lukkede kort efter sammen med
Ørskov skibsværft. Det medførte
1.500 ledige metal-arbejdere, så
der var gang i a-kassen på det
tidspunkt.
-Jeg måtte ofte bede mine kolle-

ger i afdelingen om at møde kl.
seks om morgenen for at sortere
dagpengekort, men vi kom igen-
nem krisen.
Formand for Metal Vendsyssel,
Jørn E. Larsen sagde på jubilæ-
umsdagen:
-Da du tiltrådte havde bestyrelsen
bestemt, at a-kassen skulle bestå
af faglige. Det blev blandt andre
dig, Søren. Du var med til at lave
nyt a-kassesystem, og du har i det
hele taget været med til at udvikle
afdelingen - også i forbindelse
med flere sammenlægninger. Der-
for skal du have et stort til lykke
på dagen.

Fra venstre: Næstformand Mogens Bjerre, kasserer og jubilar Søren Larsen, 
formand Jørn E. Larsen og faglig sekretær John Karlsson på jubilæumsdagen.

Direktør i Arbejdernes Lands-
bank, Bent Fick Holm kom for
at gratulere Søren Larsen...

...det samme gjorde tidligere
formand i Metal Frederikshavn,
Kenneth Bergen...

samt Kimmie B. Thomsen fra 
Metal-forbundets a-kasse.

METAL VENDSYSSEL
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Ny tillidsrepræsentante:

Lars Hesberg Pedersen, 
Force Tecnology – Frederikshavn: 

Ny arbejdsmiljørepræsentant:
Sonny Bruun, Orskov Yard A/S: 

Metal Vendsyssel ønsker 
til lykke med valgene.

Tillidsvalgte

Hvornår har du sidst
tjekket, om du får
det rigtige i løn?
Metal Vendsyssel opfordrer til, at
du altid er opmærksom på, om
lønsedlen indeholder det, den
skal. Hvis du er det mindst i tvivl,
bør du gå til din tillidsrepræsen-
tant eller Metal Vendsyssel.

AFDELING TIMELØN
Industritekniker-Plast/Mekanik 166,00
Sejlmager 153,00
Skibstømrer 154,50
Træskibstømrer 170,50
Industri Træ og Plast total 160,62

Automekaniker 171,88
Beslagsmed / Grovpladesmed 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker 179,86
Elektronikfagtekniker/Mekanike 177,45
Industritekniker-Maskin 151,15
Reparatør - Maskin 183,36
Rørsmed 183,95
Smed / Bygningssmed / Reparatø 187,33
Værkstedsfunktionær 176,88
Kommune og Region total 180,83

Automekaniker 184,91
Industritekniker-Maskin 184,67
Lastvognsmekaniker 185,50
Maskinarbejder 180,44
Montør 179,50
Rejsemontør 240,19
Reparatør - Maskin 180,12
Skibsmontør 193,50
Smed / Bygningssmed / Reparatø 170,57
Maskiner og Værktøj total 189,14

Entreprenørmaskinmekanike 155,00
Håndformer 147,25
Industritekniker-Maskin 180,98
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 173,67
Kølemontør 184,63
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 185,43
Maskinarbejder 180,89
Montør 157,50
Oliefyrsmontør 173,98
Rørsmed 172,21
Skibsbygger 182,00
Skibsmontør 185,62
Skibstømrer 170,92
Smed / Bygningssmed / Reparatø 161,67
Smed-Industrirør 179,25
Vvs-Energiteknik 182,79
Vvs- Rørsmed 175,00
Værkstedsfunktionær 183,00
Smede og Stålkonstruktioner total 180,84

Elektromekaniker/Fagtekniker 190,74
Elektronikfagtekniker/Mekanike 175,65
Maskinarbejder 174,94
Reparatør - Maskin 174,21
Stat total 175,09

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

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 168,17
Karrosseripladesmed 185,18
Lastvognsmekaniker 178,97
Værkstedsfunktionær 168,40
Transport total 171,33

Guld/Sølvarbejder 147,82
Værktøjsmager - Snit 172,60
Ædelsmede total 148,74

Afdeling total 181,18

Metal-TAL - 2014

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 3. KVARTAL 2014
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Længe inden Folketingets åbning
har Socialdemokraterne været i
politiske omdrejninger. Først
havde vi fornøjelsen af at spille
ud med et forslag til finanslov for
2015, som vil betyde flere i job,
bedre velfærd og en fortsat an-
svarlig økonomisk linje. Hvad
kan vi så forvente os af det poli-
tiske efterår?

Folketinget har allerede med et
bredt flertal vedtaget at stille
mandskab og udrustning til rådig-
hed i kampen mod terrororganisa-
tionen ISIL. Herefter består det
danske militære bidrag af tre dele,
nemlig et F-16 kampflybidrag
med op til i alt ca. 140 personer,
et stabsbidrag bestående af op til
en snes personer samt et kapaci-
tetsopbygningsbidrag, som forven-
tes at blive i alt ca. 120 personer.
Det bedste ville være, hvis de lo-
kale rege-ringer selv kunne løfte
opgaven og selv skabe sikkerhed
for civilbefolkningen, men når det
er umuligt, er vi parate til at tage
et stort ansvar. Derfor er det også
naturligt, at Danmark igen stiller
et dansk militært bidrag til rådig-
hed i kampen mod ISIL i Irak, hvor
civilbefolkningen ikke bare bliver
truet stærkt af oprørerne, men ud-

sat for brutalitet og overgreb.
Jeg vil godt igen i år rette søgely-
set lokalt mod den tredje Lim-
fjordsforbindelse, som fortsat ikke
er sat i gang. Men det vigtigste er
at få skabt bred enighed på den
ny vestli-ge Limfjordsforbindelse,
at få vedtaget et beslutningsfor-
slag og ikke mindst at få fundet fi-
nansieringen. Men forslaget til fi-
nanslov for 2015 forudser på den
anden side godt nyt for Flådesta-
tion Frederikshavn, som skal ren-
overes og opgraderes for i alt 293
millioner kroner. Da flådestationen
stod færdig i begyndelsen af
1960´erne forventede man, at
kajanlæggene ville have en levetid
på 50 år. Men stationens rolle er
blevet ændret til at være en af
Søværnets to hovedbaser. Nok er
flådestationen løbende blevet ud-
bygget, men kajanlæg og installa-
tioner har ikke været væsentligt
vedligeholdt. De mange millio-ner
skal nu bruges på at opretholde
servicering af Søværnets enheder.
Hvis denne del af finansloven går
igennem, vil arbejdet begynde i
2015 og stå færdigt i 2017
Socialdemokratiet og regeringen
har spillet ud med et samlet sund-
hedsprogram, som tager udgangs-
punkt i, at sundhed og sygdom er
socialt skævt fordelt. Det er de la-
vest-lønnede med de korteste ud-

dannelser og den ringeste tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, som er
mest udsat for helbredsproblemer.
Det vil en massiv forebyggende
indsats kun-ne rette op på, lige-
som vi har store forventninger til
en mere effektiv kræftplan og ini-
tia-tiver for de kronisk syge. Det
vil blive den største samlede for-
bedring af sundhedsvæ-senet i
mange år. Der er stærke og kon-
sekvente socialdemokratiske syns-
punkter bag sundhedsplanen.

Dagpengespørgsmålet, 
der ikke vil forsvinde
Naturligvis – fristes man til at sige
– vil dagpengedebatten ikke for-
svinde. Jeg har siden 2011 været
klar over, at det var svært at rulle
dagpengereformen tilbage. Derfor
har jeg peget på en løsning, som
jeg mener er bedst for de arbejds-
løse, nemlig at der er flere af de
timer, hvor de fx er i løntilskud, jo-
brotation m.v., som kunne tælle
med til en ny gen-optjeningsperio-
de. Så ville vi for det første beløn-
ne de arbejdsløse, som kom i
gang med at få nogle ny og flere
kompetencer og vil ville på sigt
spare på dagpengene og efter-
spørgselen på udenlandsk arbejds-
kraft ville falde, fordi vi kan se at
Metals ledighed er under det hal-
ve af, hvad den er for de ufaglær-

Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Her i det politiske efterår...

METAL VENDSYSSEL



te. Jeg skal stærkt beklage, at det
ikke er lykkedes endnu, når der er
over 40.000, der er faldet ud af
dagpengesystemet, når de borger-
lige mente, at det kun ville være
2.-4.000. Det ville ellers være så
nemt at tage de samme regler,
som gælder for akademikere, når
de er ude som videnpiloter. Her
tæller alle deres timer med, selv-
om der er tale om støttet arbejde.
Jeg oplever person-ligt stort op-
bakning fra det radikale bagland,
der både i skrift og tale opfordrer
de radika-le til at støtte mit for-
slag, da de mener at det bliver
sværere at vinde valget, hvis ikke
vi får løst dagpengeproblemet.
Det må være rimeligt, at genop-
tjeningskravet som mini-mum igen
bliver stillet tilbage til 26 uger, og
så skal flere aktiviteter tælle med.

LOs udspil
Her på falderebet fik LO spillet ud
med sine konkrete ønsker til en
dagpengeløsning, nemlig disse fire
punkter: den midlertidige arbejds-
markedsydelse skal forlænges,
indtil et nyt dagpengesystem træ-
der i kraft, der skal sikres senior-
job til ledige med mindre end fem
år til efterlønsalderen, personer på
arbejdsmarkedsydelse skal have et
lavere a-kassekontingent, og vikar-
job i jobrotation skal kunne tælle
med i genoptjeningen til dagpen-
ge. Det må man betegne som ri-
melige og aldeles moderate krav i
betragtning af problemets voksen-
de omfang. Det er nemlig sådan,
at ud af de 40.000 der allerede
er faldet ud af dagpengesystemet,
er der 4.700 uden offentlig forsør-
gelse. Det tal vil stige dramatisk,
når den midlertidige arbejdsydelse
stopper. Ifølge AK-Samvirke vil
man nå op på 16-17.000, der ik-
ke har noget at leve af. Det vil
være helt uacceptabelt i et valgår.
Det må og skal der gøres noget
ved og det behøver i hver fald ikke
vente på nogen kommission.

Fradraget for 
faglige kontingenter
I oplægget til finansloven for
2015 har vi også planlagt at op-
fylde et længe næret ønske fra
vore faglige kammerater, nemlig
at øge fradraget for de faglige
kontingenter fra i dag 3.000 kr. til
6.000 kr. årligt fra 2015 og frem.
Det er helt naturligt at være fag-
ligt organi-seret i en ordentlig fag-
forening, og derfor er det lige så
rimeligt at kunne få et skattefra-
drag. Det vil styrke lønmodtager-
nes interesse for at blive organise-
ret i de rigtige, ordent-lige fagfor-
eninger som en anerkendelse af,
at medlemskab af en fagforening
er en af grundpillerne i Den Dan-
ske Model, hvor arbejdsmarkedets
parter forhandler sig frem til resul-
tater. Den organiserede lønmodta-
ger vil dermed også kunne behol-
de flere penge selv. Det var den
tidligere VK-regering, som sænke-
de fradraget i fagforeningskontin-
gent til det nuværende niveau
med Genopretningsaftalen med
virkning fra 2011.

Efterårets politiske debat vil bære
tydeligt præg af både de to rege-
ringspartiers og de borgerlige op-
positionspartiers forsøg på at ska-
be en fælles politisk platform for
hver sin valgkamp. personligt vil
jeg mene, at meget peger på, at
SR-regeringen kan få en for-nuftig
finanslov igennem med SF og
ENL samt eventuelt med andre
partier, der vil tage et medansvar.
Det vil vi da se med stor interesse
på. Formandsskiftet i Konservative
kan måske få partiet til igen at sø-
ge ind på midten og gøre sig fri af
Venstres slagskyg-ge. Anderledes
forholder det sig jo med Venstre,
som går rundt om deres ”nul-
vækst” som katten om den varme
grød. Nu hedder det ”udgiftsstop”,
men det er altså helt det samme
– skattelettelser til velhaverne og
ringere velfærd til borgerne. Sådan
forestiller Venstre sig fremtiden.

Ved overenskomstfornyelsen i
år, fik de medlemmer der er
dækket af overenskomsten,
mulighed for en samtale –
møde med deres a-kasse ved
afskedigelse hvis man har væ-
ret ansat i mere end 6 måne-
der.

Det betyder at man har ret til
2 timers frihed til et møde
med A-kassen.
Hvis du på grund af manglen-
de anciennitet IKKE er omfat-
tet af Overenskomstens ret til
betalt frihed til  møde i A-kas-
sen – kan du kontakte afdelin-
gen, så holder vi mødet når du
har fri.
I Metal kalder vi dette møde
for JOBSTARTER.
På mødet vil vi sammen drøfte
hvilke muligheder du har for at
komme så hurtigt i beskæfti-
gelse som muligt.
På mødet har vi mulighed for
at orientere dig om hvilke jo-
båbninger afdelingen har kend-
skab til, og hvilke kvalifikatio-
ner der kræves for at få dit næ-
ste job. Der vil ligeledes være
mulighed for at kikke på dine
kvalifikationer og hvilke kurser
der kunne være relevant for
dig.
Afdelingen skal derfor opfordre
dig til at benytte dig af mulig-
heden for et møde med afde-
lingen, hvis du bliver afskedi-
get.

Scan koden og find telefonnr.,
mail og adresse til afdelingen.

METAL VENDSYSSEL
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METAL VENDSYSSEL

Ung virksomhed med fremdrift i Hirts  
Da Wärtsilä i Hirtshals valgte at flytte 
til Nørresundby, blev virksomheden 
omstruktureret og værftsaktiviteterne
solgt fra. De blev købt af Hirtshals Yard
A/S, som Faget har besøgt sammen med
næstformand Mogens Bjerre, Metal
Vendsyssel.

Hirtshals Yard A/S er på den måde en ung virksom-
hed, kun to et halvt år gammel, men alligevel med
15 metalarbejdere, både smede og skibsmontører.
Hovedparten af de ansatte, også de nye ejere, kom-
mer fra det tidligere Wärtsilä.

Skibe og offshore
Direktør Rasmus Brohus peger på, at Hirtshals Yard
A/S vil satse på flere fronter: Danske, norske og en-
gelske fiskeskibe. I forvejen er vi godt inde på offsho-
remarkedet for de rederier, der beskæftiger sig med
det, f.eks. slæbebåde og supplyskibe.
Markedet er meget sæsonbetonet, konstaterer Ras-
mus Brohus, men vi kan matche vores konkurrenter,
fordi vi er en fleksibel og omstillingsparat virksomhed
med en lille men effektiv administration og dygtige
medarbejdere. Dertil kommer, at vi har en tredive
meter høj, overdækket flydedok, hvor store skibe kan
gå ind.
Direktøren oplyser også, at de to et halvt år, virksom-
heden har eksisteret, er det med plus på regnskabet.
I øvrigt har vi – som forventet – haft en stabil produk-
tion lige fra starten, og her i efteråret 2014 faktisk

en del større produktion, så den nærmeste fremtid
virker lovende.
En havneudvidelse af Hirtshals havn giver også mu-
lighed for at Hirtshals Yard A/S ikke kommer til at
mangle  plads.

Tager ansvar for arbejdet
Hirtshals Yard A/S bruger hovedsageligt dansk ar-
bejdskraft, men også underleverandører, der godt kan
beskæftige polsk arbejdskraft. Men hos Hirtshals Yard
A/S er der ingen slinger i valsen. Det er til danske
overenskomster, og det falder i god jord hos næstfor-
mand Mogens Bjerre, Metal Vendsyssel.
-Det er sådan det skal være, og jeg ved, at virksom-
heden også påtager sig et ansvar med at beskæftige
lærlinge, f.eks. tre metallærlinge og to maskinmeste-
relever i praktik. I øvrigt er Hirtshals Yard A/S med i
den gruppe af maritime virksomheder, der gør en eks-
tra indsats for at skaffe lærlinge til det maritime om-
råde. Blandt også ved at invitere 9. klasser fra folke-
skolen på besøg, så de kan se, hvad en produktions-
virksomhed går ud på. Sådan et arrangement blev
holdt for nylig med 70 unge.

Fleksibilitet
Tillidsrepræsentant for metallerne, Johnny Woller be-
finder sig godt i virksomheden.
-Vi er ikke utilfredse med lønnen, og virksomheden
ved godt, at effektivitet og fleksibilitet koster lidt me-
re. Men i øvrigt har vi ikke de store kontroverser. Vi er
gode til at få talt tingene igennem og komme fremad.

Et skib inde til en overhaling. Der kan arbejdes under tag i den kæmpestore over-
dækkede flydedok, så man er uafhængig af vejrliget.

Flydedokken indefra - et imponerende
skue.
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METAL VENDSYSSEL

     shals 
Johnny Woller oplyser også, at en afspadseringsord-
ning udjævner stille perioder, så der er en stabil be-
skæftigelse året rundt. Direktør Rasmus Brohus aner-
kender også Dansk Metal som en samarbejdspartner
og ikke en modpart.

Hvad medarbejderne mener
Vi talte med skibsmontørlærling Daniel Nattestad,
som har været i lære i et halvt år på Hirtshals Yard
A/S. 
-Jeg satser på at blive maskinmester, og så synes jeg,
at virksomheden giver mig mulighed for en god ud-
dannelse, hvor jeg får lov at prøve det hele og kan
holde målet for øje med min uddannelse.

Peter Walther, smed, har tidligere arbejdet hos Wärt-
silä og er nu hos Hirtshals Yard A/S efter et lille be-
søg på Hytech i Sindal. –Det er godt at komme tilba-
ge på havnen. Her er gode afvekslende opgaver.
Kombinationen en god tone på værkstedet og en vis
form for tryghed i jobbet tæller også. Den stabile be-
skæftigelse og trygheden betyder også, at vi er parate
til at give et nap med, hvis kollegaen har brug for
hjælp.

Erik Rasmussen arbejder sammen med en kollega
med plast. Det bliver til fordelings- og rørsystemer til
skibene. Det giver en del rejsearbejde. F.eks. til Po-
len. 

I øvrigt er Hirtshals Yard A/S ikke ukendt med rejse-
arbejde. Eksempelvis har Johnny Woller været på rej-
se både til Norge og England i virksomhedens tjene-
ste.

Tillidsrepræsentant Johnny Woller og direktør Rasmus Brohus
for Hirtshals Yards imponerende flydedok.

Skibsmontørlærling Daniel Nattestad vil læse videre til 
maskinmester.

Smed Peter Walther sammen med sin tillidsrepræsentant
Johnny Woller på værkstedet.

Erik Rasmussen udfører plastarbejde. Her er han sammen
med næstformand i Metal Vendsyssel, Mogens Bjerre.
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METAL VENDSYSSEL

Søndag den 28. december 2014
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 17. november 2014.
Listen slutter fredag den 12. december 2014 
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

Tirsdag 30. december 2014
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 12. december 2014.

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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METAL VENDSYSSEL

DANSK 
METAL 
VENDSYSSEL
afholder 

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

Onsdag den 10. december 2014
mellem kl. 14 – 16
på Restaurant Svanelunden, 
Svanelunden 6, 9800 Hjørring.
Tilmelding til arrangementet senest den 
5. december 2014 på telefon 9622 2324

Fredag den 5. december 2014
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 28.12.2014.

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

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

Efterårsprogram 2014
for Metal Vendsyssels
Seniorklub i Hjørring

Onsdag den 3. december  kl. 12.30

Julefrokost på Restaurant "Svanelunden".
HUSK at reservere dagen allerede nu. 
Endeligt program udsendes senere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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

HUSK at reservere plads til 
arrangementerne i din kalender

Metal Vend
syssel 

ønsker si
ne medle

mmer

og deres 
familie 

en god ju
l 

og et god
t nytår
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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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3F FREDERIKSHAVN

3F Frederikshavns a-kasse til jul
Sådan får dine dagpenge til tiden:
Aflever dit dagpengekort 
fredag 19. december fra kl. 8.00
Udbetalingen op til jul i år giver os meget kort tid til behandling af indkomne
kort, hvis vi skal sikre udbetalingen sidste bankdag før jul den 23. december. Vi
anbefaler derfor at ydelseskortene indsendes fredag den 19. december. Kortene
kan indsendes allerede fra fredag morgen tidlig - og HUSK - sker der ændringer,
efter at kortet er indsendt, kan du indsende det igen med rettelser og tilføjelser.

Har du givet os det rigtige mobiltlf.nr – tjek det for en sikkerheds skyld - så vil
du få en påmindelse på SMS, hvis du skulle glemme det i juletravlheden.

Hilsen

A-kassen
3F Frederikshavn

Vigtigt! Ændring G-dage
På baggrund af en afgørelse i ankestyrelsen, hvor en arbejdsgiver slipper for at
betale G-dage til et medlem på grund af manglende tilmelding som ledig i Job-
net, vil vi hermed gøre opmærksom på, at er det vigtigt man tilmelder sig som
ledig i Jobnet den første ledige dag – hvis ikke man gør det, og arbejdsgiveren
afslår at betale, har A-kassen ingen mulighed for at hjælpe, og man vil miste
indtægten for G-dagene.
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3F FREDERIKSHAVN

A-kasseleder Jørgen Helledie, 3F Frederikshavn: -Vi vil samarbejde med arbejdsgivere, medlemmer og tillidsvalgte for at skabe
en effektiv jobformidling til gavn for vores medlemmer.

INFORMATION TIL DIG FRA 3F FR  

3F JOBFORMIDLING øges
3F Frederikshavn har altid formidlet job –
det er ikke nyt, men med Projektet 
3F-Jobformidling bliver der sat yderligere
fokus på jobformidlingen som kerneopga-
ve, og med vores nye værktøj der stilles
til disposition for vores medlemmer og
sagsbehandlere vil det både lette og kva-
lificere jobformidlingen. 

Når vi dertil tilføjer en systematisk og konstruktiv in-
volvering af vores værdifulde netværk af tillidsvalgte
samt opsøger arbejdsgivere med henblik på at tilbyde
3F Frederikshavn som rekrutteringskanal, har vi en
sikker formodning om, at vi vil få væsentlig flere jobs
at formidle i fremtiden – til gavn og glæde for ikke
mindst de ledige der får jobbene, men også arbejdsgi-
verne der let, hurtigt og ganske gratis får de rigtige
medarbejdere – det gode match!
OG - Vi er allerede i gang i 3F Frederikshavn – vi har
været én af 8 pilot/-testafdelinger og har været i
gang en god måneds tid, og fra nytår er det bredt ud
til alle 3F-afdelingerne
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3F FREDERIKSHAVN

     REDERIKSHAVNS A-KASSE

Principper for  
3F Jobformidling
3F formidling af job og arbejdskraft:

� Sker til alle typer af job – herunder fuldtidsstillinger, deltidsstil-
linger, vikarjobs og sæsonarbejde

� Sker på baggrund af en kvalificeret dialog med virksomheden om
virksomhedens behov

� Skal sikre, at alle ledige jobs bliver besat, selvom afdelingen ikke
blandt egne medlemmer har jobsøgende, der matcher jobbet

� Sker på baggrund af rekruttering blandt  afdelingens egne med-
lemmer eller andre afdelingers medlemmer efter aftale

� Sker til arbejdspladser med ordnede forhold / overenskomst

� Kan ske i samarbejde med jobcentre og med vikarbureauer, der
følger overenskomsten

� Er gratis for arbejdsgiverne

� Gennemføres på grundlag af respektfuld visitering

� Kan ske til ikke-medlemmer, der ønsker job inden for 3F’s fagli-
ge område.

Yderligere oplysninger
Den lokale 3F-afdeling står altid klar med råd og vejledning. 
Kontaktoplysninger på den lokale afdeling findes  her: 

www.3f.dk/frederikshavn
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3F FREDERIKSHAVN

INFORMATION TIL DIG FRA 3F FR  

3F Jobformidling
- Vejen til den næste medarbejder

I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede
løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde.
3F Jobformidling kan hjælpe i alle rekrutteringer, dvs. lige fra formid-
ling af et enkelt job til systematisk rekruttering.

Tre  typer af services til  virksomheder
3F Jobformidling kan tilbyde tre forskellige services til virksomheder,
der står over for forskellige typer af rekrutteringsudfordringer: 
� Formidling af job
� Hjælp til uddannelse af ledige til specifikke job
� Hjælp til opkvalificering af ansatte og/eller ledige

Formidling af job
For rigtig mange små og mellemstore virksomheder kan rekruttering
af nye medarbejdere opleves som både tidskrævende og besværligt.

3F Jobformidling kan tilbyde to løsninger:
1) Virksomheden henvender sig til 3F med ønske om at få et job be-

sat. Når 3F ved, hvilke kompetencer den nye medarbejder skal
have, udsøger vi egnede medlemmer i 3F Jobformidlings 
CV-database. Basen indeholder CV’er på samtlige ledige 3F’ere
samt CV’er fra beskæftigede, der er interesserede i et få et nyt
job. Vi kan søge ud på både formelle kompetencer og på 
erhvervserfaring. Herefter kan virksomheden så selv vurdere, om
der er egnede kandidater herimellem.

2) I den anden løsning hjælper 3F Jobformidling virksomheden med
at slå stillingen op på Danmarks bedste og mest effektive jobda-
tabase. Herefter kan virksomheden køre sin egen ansættelsespro-
ces. Eventuelt kan 3F foretage den første screening for virksom-
heden.
3F formidler jobsøgende til både fuldtids- og deltidsstillinger, 
vikarstillinger og sæsonarbejde til virksomheder med ordnede 
løn- og ansættelsesvilkår.
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3F FREDERIKSHAVN

     REDERIKSHAVNS A-KASSE

Sådan arbejder  
3F Jobformidling
Eksempel på  kontaktforløb mellem 
3F og virksomhed

1) 3F kontakter virksomheden, eller virksomheden kontakter 3F

2) Uformelt møde kommer i stand – enten på virksomheden eller i
afdelingen

3) På mødet sker der en gensidig orientering, hvor virksomheden
fortæller om sine behov og fremtidige forventninger til behov  
for arbejdskraft og kvalifikationer

4) En formel/uformel aftale om samarbejde indgås

5) Samarbejdet evalueres løbende

Samarbejdet baserer sig på ekspertise og tillid
3F Jobformidling sker altid på et kvalificeret grundlag. 
Vi kender jeres branche og de rammevilkår, som branchen og virk-
somhederne er underlagt – herunder overenskomstmæssige forhold.

Men det er ikke altid nok. For at give det bedste formidlingsgrund-
lag er det nødvendigt, at 3F kender lidt til virksomhedens virke
og kultur – især hvis det er en virksomhed, der ikke tidligere har væ-
ret i kontakt med 3F.

I forbindelse med  en formidling vil 3F derfor interessere sig for virk-
somhedens konkrete situation, virksomhedens kerneprodukt, position
på markedet og udviklingsmål samt andre forhold, som kan have be-
tydning for ansættelse af nye medarbejdere.
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Pension
Danmark 
får pris som 
Europas bedste 
arbejdsmarkeds-
pensionsselskab

PensionDanmark er kåret til Europas
bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af
internationalt finansmagasin.

Det internationale finansmagasin Wealth & Finance
International Magazine har i oktober tildelt Pension-
Danmark prisen som Europas bedste arbejdsmarkeds-
pensionsselskab i 2014 (Best Labour Market Pension
Fund – Europe). 

Til gavn for medlemmerne
Prisen gives for PensionDanmarks forvaltning af med-
lemmernes opsparing, hvor der i alle årene siden fi-
nanskrisen er opnået gode resultater. I begrundelsen
for prisen fremhæves PensionDanmarks fokus på nye
investeringsområder inden for infrastruktur og ejen-
domme på et tidspunkt, hvor obligationsrenterne er
helt i bund. 

Aktiv styring
”Vi er glade for den nye pris, som er udtryk for, at
PensionDanmarks resultater påkalder sig international

opmærksomhed. Det er gennem de seneste år lykke-
des for os at skabe stabile afkast til vores medlem-
mer. Det skyldes en aktiv styring af aktie- og renteri-
siko kombineret med de stabile afkastbidrag fra de
næsten tyve procent af formuen, som er investeret i
stabile alternativer som ejendomme og infrastruktur,”
siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, Pension-
Danmark.

Pengene arbejder i udlandet og i Danmark
PensionDanmarks investeringer i infrastruktur består
af investeringer i vindmølleparker i Danmark, USA og
Storbritannien, biomassefyrede kraftværker i England
og transmissionsanlæg i Holland og Tyskland. 

På ejendomssiden er PensionDanmark i øjeblikket en-
ten alene eller sammen med andre investorer bygher-
re på seks større erhvervsbyggerier. Det drejer sig om
domicilbyggerier til Alfa Laval i Aalborg, Semco Mari-
time i Esbjerg, Nordea Bank Danmark i Ørestaden,
NCC i Gladsaxe og MTH i Søborg samt det nye psyki-
atriske hospital i Vejle.

PensionDanmarks afkast siden 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (pr. 3. kvartal) 
Afkast i pct. 14,2 11,9 9,6 10,2 7,2 9,0

PensionDanmarks flotte afkast kan ikke mindst 3F-medlemmerne glæde sig over.
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3F FREDERIKSHAVN

Frederikshavn
Efterløn & 
Pensionistklub
2. halvår 2014

Torsdag 11. december 2014 kl. 12.00: 
Vi afholder vores traditionelle julefrokost - mere
herom senere, men sæt allerede nu X i kalen-
deren.

Formand: Grethe, tlf. 98 42 95 94 / 20 31 61 83
Næstformand: Kamma, tlf. 98 42 83 44
Kasserer: Birgit, tlf. 98 42 95 25 / 30 51 43 40
Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 98 42 73 96 / 61 35 36 21

Skagen
Efterløn & 
Pensionistklub
2. halvår 2014

NOVEMBER

Fredag 21. kl. 14.00.
Årets  Julebingo.

Fredag 28. kl. 14.00.
Juleafslutning. Med Gløgg og æbleskiver.

3F Frederiks
havn

ønsker sine m
edlemmer 

og deres fam
ilie 

en god jul og
 

et godt nytår



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 den 4. december  
kl. 15.30 - 16.30

2015:
Torsdag den 15. januar  
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 12. februar 
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 12. marts
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 9. april
kl. 15.30 - 16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgiv-
ning på afdelingens kontor. 
Hvis der rejses en sag, eller det
aftales at advokaten skal udføre
en opgave for et medlem, betales
dette efter aftale med advokaten.
Rådgivningen kan være forhold
om ejendomshandel, lejebolig,
arv, skilsmisse, dødsfald i nær fa-
milie, erstatningssager 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 åb-
ningstid:
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 på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Se også 
herunder
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Gratis konsultation hos hypno-
terapeuten 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 behandlinger til
halv pris.

Medlems-
kalenderen
2015 
Du kan nu afhente din ka-
lender i FOA Frederikshavn. 
Til dig der er på en arbejds-

plads med en tillidsrepræsen-
tant, kan den afhentes hos din TR. I år har du mulighed for
at vælge mellem en uge – eller månedskalender. Ugeka-
lenderen har spiralryg.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Katja ny formand 
i Servicesektoren
Sektorgeneralforsamling i
servicesektoren

Servicesektoren havde deres før-
ste ordinære generalforsamling
den 4. september 2014. Da tidli-
gere Sektorformand Louise Krüger
Nielsen, nu er valgt til afdelings-
næstformand i afdelingen i FOA
Frederikshavn, skulle sektoren
vælge ny formand. 
Det var en rigtig spændende ge-
neralforsamling med god debat og
kampvalg til bestyrelsen.

Spændende, siger Katja
Katja Brændstrup blev valgt som
formand og har sin daglige gang i
Frederikshavn Svømmehal, hvor
Katja arbejder som livredder. Katja
var tidligere næstformand i sekto-
ren, efterfølgende konstitueret af
bestyrelsen til formand i forbindel-
se med Louises nye post som 
afdelingsnæstformand.
-Jeg synes det er rigtig spændende

at arbejde med det, der sker rundt
på vores arbejdspladser og prøve
at skabe de bedst mulige forhold
for de medlemmer, vi repræsente-
re. Jeg har været tillidsrepræsen-
tant i ca. 10 år og har siddet i
sektorbestyrelsen i mange år og
blev valgt ind i afdelingsbestyrel-
sen i foråret, fortæller Katja
Brændstrup. 

Den nye bestyrelse i servicesektoren: Fra venstre bestyrelsesmedlem Anders Vang-
gaard, sektorformand Katja Brændstrup, bestyrelsesmedlem Helle Risager Jensen,
bestyrelsesmedlem Johnny Kean Hansen, bestyrelsesmedlem Poul Erik Bregnhøj,
bestyrelsesmedlem Olaf Sletten Jørgensen og suppleant Martin Oldgaard.

Katja Brændstrup bliver ny formand 
efter Louise Krüger Nielsen.

Sektor-
general-
forsamling i
social – og
sundheds-
sektoren
Tirsdag den 30. september
holdt social og sundhedssek-
toren generalforsamling i
Projektafdelingen.

Ca. 80 medlemmer startede med
smørrebrød og øl/vand.
Sektorformand Jens Nielsen gen-
nemgik den skriftelige beretning.
Der var en livlig og konstruktiv de-
bat med mange nye forslag til
sektorbestyrelsen til det fremad-
rettede arbejde.
Som en henkastet bemærkning til
beretningen, lovede sektorfor-
mand Jens Nielsen, at der var
champagne til alle, til næste års
sektorgeneralforsamling, hvis det
lykkedes, ved fælles indsats, at
organisere de 240, der endnu ikke
er medlem af FOA. 

Til sektorbestyrelsen blev
valgt/genvalgt følgende:
Sektorformand Jens Nielsen, valgt
2014-2017. René Jørgensen,
suppleant valgt 2014-2015. Hel-
le Bagh Jensen, valgt 2014-
2016. Jette Abildgaard, valgt
2014-2016.

Jens Nielsen
blev gen-
valgt som
formand for
Social- og
sundheds-
sektoren i
FOA Frede-
rikshavn.
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Forskellen er...- om der findes en lokalafdeling 
i nærmiljøet 
Tidligere medlem af Krifa: ”Har du brug
for hjælp, så må du køre til Aarhus med
dine papirer!” 
FOA Frederikshavn hjalp medlem med
at få feriepenge hos arbejdsgiveren,
som havde overenskomst med FOA. 
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Generalforsamling i Pædagogisk Sektor
Onsdag den 10. septem-
ber 2014 holdt Pædago-
gisk Sektor generalfor-
samling i FOA Frederiks-
havn med ca. 53 frem-
mødte medlemmer.

Generalforsamlingen startede med
lidt godt til ganen, og en hel del
snak.
Sektorformand Susanne Jensen
kom i bestyrelsens beretning ind
på udfordringerne med blandt an-
det opsagte eller timereducerede
pædagogmedhjælpere i forbindel-
sen med skolereformen.  
Til efteråret vil der være en grun-
dig evaluering på området.  
Der arbejdes fortsat på at få æn-
dret kriterierne for opsigelserne.
Det er fortsat faldende børnetal,
der er årsag til opsigelse af dag-
plejere. 
På daginstitutionsområdet er det

besluttet, at området skal være
bæredygtigt. De 6 områder redu-
ceres til 4, og gæsteplejen bliver
underlagt daginstitutionerne. Også

på lederniveau vil der være 
besparelser, da der ikke længere
skal være selvstændig leder for
dagplejeområdet.
Flere og flere tager pædagogisk
assistentuddannelse. Assistenter-
ne bliver primært ansat i psykiatri-
en og i bofællesskaberne.
Også konference på Christiansborg
blev nævnt. Konferencen omhand-
lede privatisering i dagplejen og på
institutionerne. I Frederikshavn er
der ca. 40 børnepassere.
Generalforsamlingen godkender,
at 8 personer tager på faggruppe-
landsmøde den 11. og 12. maj
2015.

Til sektorbestyrelsen 
blev valgt følgende: 
Susan Myrdal for 3 år, Holger Ba-
astrup 2 år, Hanne Fristrup 2 år,
Asta Jensen 2 år, Alice Bjerrega-
ard 2 år og suppleant Annie Mat-
hiasen 1 år.

Sektorformand Susanne Jensen frem-
lagde beretningen for sidste gang. 
Susanne døde kun 12 dage efter gene-
ralforsamlingen.
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Nutidens Kvinder, FOA Frederikshavn og Osteoporoseforeningen, afdeling Vendsyssel
indbyder vore medlemmer til et inspirerende foredrag med titlen:

Lær at finde symptomer og hør om 
behandlingsmuligheder ved Osteoporose / Knogleskørhed

v/overlæge Torben Harsløf, Århus Universitets Hospital.

Torsdag, den 26. februar 2015 – kl. 19,00 – ca. 20,30
Rådhuscentret, Parallelvej, Frederikshavn.

Pris for medlemmer af Nutidens Kvinder, FOA og Osteoporoseforeningen:

Kr. 50,00 – ikke medlemmer kr. 70,00 - Heri indgår kaffe og sandwich.

Tilmelding:
Osteoporoseforeningen: Bodil Vestergaard – telf. 26 45 24 80
eller mail: vendsyssel@osteoporose-f.dk

Nutidens Kvinder: Annie Simonsen – telf. 41 44 44 401 eller
Vona Sørensen – telf. 98 42 51 09.

FOA Frederikshavn: mail: frederikshavn@foa.dk eller telf. 46 97 11 70

Senest den 23 . februar
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Socialpsykiatrisk støttecenter finder n     
Faget har besøgt Maibritt
Corfixen på Bakkely, et soci-
alpsykiatrisk støttecenter i
Frederikshavn. Maibritt er til-
lidsrepræsentant for 16 FOA-
medlemmer på Frederiks-
havns Kommunes tre social-
psykiatriske støttecentre; i
Sæby, Skagen og Frederiks-
havn.

-Vi arbejder efter servicelovens
prgf. 85 omhandlende bostøtte i
borgerens eget hjem, prgf. 99,
som omhandler det opsøgende ar-
bejde med psykisk syge og prgf.
104, som indebærer aktivitetstil-
bud, som Bakkely er et godt ek-
sempel på, fortæller Maibritt.
Da vi besøgte Maibritt, var det på
hendes faste arbejdssted, nemlig
Bakkely på Kalkværksvej. Her er
Café, som brugerne kan bruge til
samvær og aktiviteter i kælderen
med et lille motionsrum. Der er
værksteder og samtalerum i hu-
set, som kun er fem år gammelt,
og rummer også 21 boliger samt
to akutboliger.
Det er psykisk syge borgere fra
hele kommunen, som kan benytte
sig af tilbuddene  i støttecentret.

Udover den faste medarbejder-
stab, er der også fire brugere, som
samtidig er ansatte i få timer. Det
kan være opgaver som en slags vi-
cevært eller handle ind til caféen.

Masser af tilbud
Tilbuddene er mange for brugerne.
Vi nævner i flæng; ungegruppe,
mandegruppe, kvindegruppe og
skriverværksted. Der er tilbud om
nada, en slags akupunktur, Tor-
denskjoldsdage i samarbejde med
SIND og Open By Night.
Vi har Mariested OL hvert år, som
vi deltager i, og vi samarbejder
med naturpædagog Erik Holm, der
undersøger, hvordan natur- og fri-
tidsoplevelser påvirker psykisk sy-
ge.

Også her rammer 
sparekniven
-Vi er ikke gået ram forbi nedskæ-
ringerne i Frederikshavn Kommu-
ne. Lige som alle andre områder
har vi måtte sige farvel til gode
kolleger. Det har kostet os fire ar-
bejdspladser, siger Maibritt, som
udtrykker det på denne måde: -
Det er faktisk en slags sorg i sig
selv, når vi må sige farvel til kolle-
ger, vi har arbejdet sammen med i
flere år, og som har gjort et stort

stykke arbejde for de psykisk syge.
For Bakkelys vedkommende drejer
det sig både om social- og sund-
hedsassistenter og pædagoger.

Medarbejderne tager ansvar
Daglig leder af støttecenteret,
Pernille Høgh, er heller ikke 
begejstret for nedskæringerne:
-Vi forsøger af al kraft at afbøde
de virkninger, som besparelserne
medfører. Derfor er jeg glad for at
medarbejderne, som udfører et
flot stykke arbejde, har valgt at gå
ind og tage ansvar i situationen. Vi
gør det på den måde, at vi vurde-
rer brugerne individuelt og fjerner
de ting, som ikke har den helt sto-
re betydning, og så håber vi, at
det går.
-Alligevel præger det brugerne, si-
ger Maibritt Corfixen. De har fulgt
med i budgetforhandlingerne og
har frygtet for, at resultatet kunne
få negative virkninger for netop
dem. Vi har fået god hjælp i FOA
Frederikshavn under forløbet, og
der blev også holdt et fællesmøde
sammen med SL i FOAs lokaler. I
FOA er de altid behjælpelige med
råd og vejledning for os som til-
lidsrepræsentanter. Det er der og-
så brug for. Maibritt har lige fejret
ét års fødselsdag som tillidsrepræ-

Bruger Niels Christian Jensen skal med andre brugere og Maibritt på studietur til
København for at kigge på en app, kollegerne og brugerne der ovre har gavn af.

Møde med leder af Bakkely, 
Pernille Høgh.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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   nye måder at arbejde på
sentant. Et hverv, som hun synes
godt om, men det er hårdt, speci-
elt i denne situation, siger hun.

På app-jagt hos 
kollegerne i København
Når der fyres og skæres ned, så er
det tid til at tænke nyt og utradi-
tionelt. Det er netop hvad medar-
bejderne på Bakkely har gjort.
Maibritt fortæller om et tiltag i
den københavnske socialpsykiatri,
hvor man har udviklet en app,
som kan hjælpe brugerne i hver-
dagen. 
-Den vil vi gerne have fat i, for
den lyder lovende. Derfor rejser vi
også en lille delegation af medar-
bejdere og brugere til København
for at få app’en demonstreret og
eventuelt importere den til Frede-
rikshavn Kommune.
App’en »Min vej« er et understøt-
tende værktøj, hvor brugerne kan
finde råd i risikosituationer og en
alarmknap, hvor de kan komme i
kontakt med deres netværk. Her
kan de også finde væresteder og
rådgivning, og de kan ved hjælp af
app’en dokumentere, hvordan de
har haft det i en periode, ligesom
de kan tage billeder og film af go-
de oplevelser.
7. november skal Maibritt og de

andre i IT-gruppen forelægge pro-
jektet for ledelsen, og så håber
de, at kommunen vil bevilge pen-
ge til projektet.

Et godt sted at være
-Vi forventer os meget af app’en,
siger Maibritt og Niels Christian
Jensen, en af brugerne, skal også
med. Niels Christian er apple-fan
og har allerede erhvervet sig den
nye iPhone 6, som han demon-
strerer med kendermine.
-Det er vigtigt med IT, siger Niels
Christian, men det er lige så vig-
tigt, at brugerne har et sted som
Bakkely. Det er  et godt sted at
komme.

Kort om Maibritt
10. klasse folkeskole. Seks en-
keltfag på HF, der gjorde det mu-
ligt for hende at ryge direkte ind
på uddannelsen som social- og
sundhedsassistent. Hun blev fær-
dig for fire år siden og har siden
arbejdet i socialpsykiatrien i Frede-
rikshavn Kommune.
Tidligere har Maibritt arbejdet som
bybuschauffør og taxachauffør i
Aalborg. Hun har sejlet jorden
rundt med forskellige rederier som
stewardesse og har også arbejdet i
restaurationsbranchen.

Social- og sundhedsassistent Maibritt
Corfixen er tillidsrepræsentant for FOAs
medlemmer, der arbejder i Frederiks-
havns Kommunes tre socialpsykiatriske
støttecentre i Sæby, Skagen og Frede-
rikshavn.

Der er nok at se til for en nybagt tillidsdsrepræsentant. Maibritt besøger kollegerne
på de andre institutioner en gang om måneden, men de kan altid ringe.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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Vis dit FOA-kort og få rabat
Blomster Værkstedet Læsø 10 %
Milano Pizzeria, Elling 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
Advokat Ole Kildeby - Gratis advokatrådgivning
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

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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FOAs aktivitetskalender 2015FOAs 
seniorer
2. halvår 2014

Tirsdag den 2. december kl. 13.00

Juleafslutning
Der serveres dejlig julemad samt en øl eller
vand.  
Der vil også være Amerikansk lotteri.

Tilmelding: Senest den 25. november
Pris: Kr. 60,-

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig 
Glædelig jul samt et godt nytår.

1. halvår 2015

Tirsdag den 13. januar kl. 14.00
Bankospil 
Banko med sidemandsgevinster, samt lidt godt
til kaffen. 
I prisen er indeholdt: Kaffe/the + 3 plader. 
Tilmelding: Senest den 6. januar.
Pris: Kr. 50,-

Tirsdag den 10. februar kl. 14.00
Ældrerådet
Formanden for ældrerådet, Hanne Andersen,
kommer og fortæller om ældrerådets arbejde.
Tilmelding: Senest den 3. februar. 
Pris kr. 25,- inkl. kaffe/the og brød

Nyt program kan hentes i afdelingen, læses på
hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn eller evt.
hos 
formand Ingrid Hansen, Havnebo 4, 9300 Sæby. 

Ingrid Hansen: 2466 6671
Jytte Jensen:   2286 3161

Sæt X i kalenderen allerede nu.

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

26. februar 2015
Fællesmøde med Osteoporoseforeningen, 
Nutidens kvinder og FOA Frederikshavn
”Lær at finde symptomer og hør om behand-
lingsmuligheder ved Osteoporose/knogleskør-
hed”
Se side?
Læs mere på hjemmesiden
www.foa.dk/frederikshavn

18. marts 2015
Generalforsamling - Sæt X i kalenderen 

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.
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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

Sundhedskortet eller dankortet:

Hvad vælger du?
Hvad vil du helst have op af
lommen, når du træder ind i
lægens venteværelse? Dit
sundhedskort som i dag eller
dankortet?

Det burde ikke være svært at
gætte, hvad danskerne foretræk-
ker. Grunden til at spørgsmålet
desværre alligevel er relevant skyl-
des, at Venstres formand, Lars
Løkke Rasmussen og andre top-
folk i partiet har åbnet op for at
indføre brugerbetaling på lægebe-
søg i Danmark. 

Venstre: Brugerbetaling
Venstres næstformand, Kristian
Jensen, er endda gået endnu
længere og har talt om, at Venstre
ønsker at indføre brugerbetaling
på landets sygehuse. 
Som socialdemokrat kæmper vi
for fri og lige adgang til sundheds-
væsenet – altså ingen brugerbeta-
ling hos den praktiserende læge
eller på sygehuset. Selvom det i

dag er gratis at gå til lægen og på
hospitalet, kæmper vi stadig med
stor ulighed i sundheden. Derfor
vil socialdemokraterne investere
fem milliarder kroner i at styrke
vores fælles sundhedsvæsen. Det
gør vi, fordi flere danskere skal
overleve kræft. Fordi flere kronike-
re skal have bedre og hurtigere
behandling. Fordi vi vil styrke den
praktiserende læge. Og fordi ulig-
heden i sundheden skal mindskes. 
Konkret afsætter regeringen 1,5
milliarder kroner til at sikre, at
kroniske sygdomme opdages tidli-
gere, og til at de patienter, der er
dårligst til at 'råbe op', får ekstra
hjælp. Behandlingen af kroniske
sygdomme er afgørende for at
komme uligheden i sundhed til
livs. 

Venstre vil i stedet give pengene
til privathospitaler – ligesom i nul-
lerne - og åbner op for at indføre
brugerbetaling. Man behøver ikke
en kandidatgrad i økonomi for at
forudse, at det vil øge uligheden.

Socialdemokraterne 
ønsker 

alle medlemmer 
og deres familie 

en god jul 
og et godt nytår
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Dagpenge: 

Hvad er op og ned?
Følger man den offentlige debat, kan man
nærmest få det indtryk, at regeringen intet
har gjort for at hjælpe de arbejdsløse. Intet
kunne være mere forkert. Socialdemokraterne
har fra dag ét handlet, og vi har løbende hjul-
pet dem, der er blevet ramt af den dagpenge-
reform, som Kristian Thulesen Dahl opfandt.
Derfor er det på tide at bringe noget fakta ind
i debatten.

STÅR MAN UDEN INDTÆGT, 
NÅR DAGPENGENE OPHØRER?

SVAR: NEJ
Alle dem, der desværre har mistet deres dagpenge
efter to år, har i stedet fået tilbudt yderligere forsør-
gelse. De har fået op til to år ekstra til at finde et ar-
bejde eller efteruddanne sig. Det skyldes de aftaler
Socialdemokraterne, de Radikale, SF og Enhedslisten
har lavet. Det var ikke sket med Dansk Folkeparti og
Venstre ved magten. På grund af regeringens tiltag er
der ingen, der har måttet leve med kun to år på dag-
penge. Alle har haft mulighed for forsørgelse i op til
fire år.

HVEM OPFANDT 
DAGPENGEREFORMEN?

SVAR: KRISTIAN THULESEN DAHL (DF)
Det var Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen
Dahl, der i maj 2010 foreslog VK-regeringen at hal-
vere dagpengeperioden fra fire til to år. Det stemte
Dansk Folkeparti efterfølgende for, mens Socialdemo-
kraterne stemte imod. Men selv om Socialdemokra-
terne var imod, var der også efter folketingsvalget i
2011 et flertal i Folketinget for dagpengereformen.

HVAD HAR REGERINGEN GJORT 
FOR DE ARBEJDSLØSE?

SVAR: SKABT FLERE ARBEJDSPLADSER
OG SIKRET NY INDTÆGT
Det var Dansk Folkeparti, der halverede dagpengepe-
rioden. SR-regeringen har siden folketingsvalget mild-

net konsekvenserne af dagpengereformen. Vi har
først og fremmest sikret, at ingen står uden mulighed
for ny forsørgelse, når dagpengene ophører. Og vi for-
bedrer nu hjælpen til de arbejdsløse, så flere kan ef-
teruddanne sig og få et job. Samtidig har vi med of-
fentlige investeringer og vækstplaner gjort det mere
attraktivt for virksomhederne at beholde arbejdsplad-
serne i Danmark – og det ser nu ud til at lykkes. Ar-
bejdsløsheden er nu den laveste i mere end fire år, og
flere kommer i beskæftigelse.

SYNES REGERINGEN, AT 
DAGPENGESYSTEMET ER PERFEKT?

SVAR: NEJ
Det vigtigste for os har været at hjælpe dem, der ef-
ter to år har mistet deres dagpenge, fordi de blev
ramt af den dagpengereform, Dansk Folkeparti op-
fandt. Det har vi gjort ved at tilbyde dem en ny ind-
tægt i op til to år. Derudover har vi før sommer refor-
meret indsatsen over for de arbejdsløse, så de får
bedre hjælp og mulighed for at finde et job eller ef-
teruddanne sig. Men vi synes ikke, at dagpengesyste-
met er perfekt. Derfor har vi også nedsat en kommis-
sion, der skal kigge systemet efter i sømmene. En
kommission som også SF var glade for, dengang de
sad i regering.

GØR KRITIKKEN AF 
DAGPENGE INDTRYK?

SVAR: JA
De faglige organisationer er naturligvis meget optaget
af vilkårene for de arbejdsløse. Alt andet ville være
mærkeligt. Og det samme er vi. Vi tror på, at alle
gerne vil være en del af arbejdsmarkedet, og vi ser
med stor alvor på, at så mange har mistet deres dag-
penge. Men netop derfor har vi også handlet. Vi har
sikret, at dem, der ellers ville være ramt af den uri-
meligt hårde indfasning af dagpengereformen, får
mulighed for en ny indtægt. Det giver dem længere
tid til at finde et arbejde eller efteruddanne sig.
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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) 

Gældsrådgivning i Frederikshavn og Læsø Kommune
LOs gældsrådgivning »På Rette Kurs« er et åbent tilbud for langtidsledige, ufaglærte på vej ud af arbejdsmarke-
det samt unge og yngre kontanthjælpsmodtagere i Frederikshavn og Læsø Kommune. 
Her kan man henvende og få gratis anonym økonomisk rådgivning, hvis gælden uoverskueligt er vokset én over
hovedet. Der skal bestilles tid ved projektkoordinator Marianne Jensen på mail: raadgiver@lo-vendsyssel.dk eller 
på tlf 2443 8324.

Du er OK, hvis du er dæk-
ket af en overenskomst og
er med i et fagligt fælles-
skab. Det sikrer de rigtige
OK fagforeninger i LO og
FTF. Når vi stiller spørgs-
målet – Er Du OK? – er

det for at få dig til at tæn-
ke over, hvor de gode for-
hold på arbejdsmarkedet
kommer fra. De kommer
fra din overenskomst og
dit faglige fællesskab, el-
ler i daglig tale din OK. 

Det er vi i de rigtige OK fagfor-
eninger stolte af, og det håber vi
også, at du er. Hvis vi fortsat skal
have et stærkt arbejdsmarked
med ordnede forhold, er det vig-
tigt, at du og dine kollegaer ken-
der jeres rettigheder og bakker op
om overenskomsterne.
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Det faglige fællesskab betyder, at
din fagforening har stor viden om
netop dit fag, din uddannelse og
de udfordringer, du kan møde i dit
arbejde. I en OK fagforening er du
med til at udvikle dit fag og skabe
respekt om det. Det betyder også,
at fagforeningen kan give dig kva-
lificeret og fagspecifik hjælp, når
du har brug for det. For eksempel
hvis du mister dit arbejde, oplever
dårligt arbejdsmiljø eller føler dig
uretfærdigt behandlet på din ar-
bejdsplads.
Du får et stærkt fagligt fællesskab
i en OK fagforening, der kender dit
fag. Sammen sikrer I ordnede for-
hold for jeres arbejde. Det styrker
dig i jobbet og din karriere. 

En lønseddel er vigtig. Tjek din
lønseddel hver gang. Den viser
værdien af det arbejde, du udfø-
rer, dine særlige kvalifikationer og
din rolle på arbejdspladsen.
Hvornår har du sidst tjekket din
lønseddel? Det er menneskeligt at
fejle, og der er fejl i flere lønsed-
ler, end du tror. Måske også i din.
Derfor er det vigtigt, at du tjekker
din lønseddel. Kig efter punkterne
om løn, tillæg, pension og optjent
ferie. Selv en lille fejl kan koste
dig dyrt. 
Lønniveauet i Danmark følger de
aftaler, der er i overenskomsterne.
Selv hvis du arbejder uden over-
enskomst, så er din løn påvirket af
resultater, der opnås i overens-
komstforhandlingerne. Din OK
fagforening kender overenskom-
sten – og kan hjælpe dig med et
løntjek. 
Kontakt din tillidsrepræsentant el-

ler lokale OK fagforening for at få
et løntjek og høre mere om rettig-
hederne i din overenskomst. 

Du tænker måske ikke over, at du
en dag skal forlade jobbet for at
gå på pension. Men tænk tanken,
hvad er der så at leve for? Folke-
pensionen er sikret, men den
dækker ikke meget.
Med en OK overenskomst er du i
dag sikret omkring 12 pct. af løn-
nen på en pensionsordning oveni
folkepensionen. Det er din OK fag-
forening, der har kæmpet for de
særlige arbejdsmarkedspensioner.
Kontakt din tillidsrepræsentant el-
ler lokale OK fagforening for at
høre mere om pensionerne i din
overenskomst. 
Ferieloven sikrer dig årligt fem
ugers ferie, men gennem overens-
komsterne har langt de fleste løn-
modtagere ret til fem ekstra feri-
efridage om året. Den ekstra ferie
giver dig mulighed for at tilbringe
mere tid sammen med familien
eller få et afbræk fra arbejdslivet,
når det passer dig. 
Kontakt din tillidsrepræsentant el-
ler lokale OK fagforening for at
høre mere om rettighederne i din
overenskomst. 

Vil du gerne være dygtigere til dit
job nu og her?
Vil du gerne have mere i løn?
Er du bange for at blive fyret, hvis
der kommer en fyringsrunde?
Vil du videre og gøre karriere?
Eller har du bare lyst til at blive
ved med at udvikle dig fagligt i dit
nuværende job?
Efteruddannelse kan være et svar
på alle spørgsmålene.
Tal med din tillidsrepræsentant el-

ler kontakt din lokale fagforening.
Eller gå ind på dit forbunds hjem-
meside for at se mere om efterud-
dannelse inden for dit område.
Det er OK at holde barsel. Med
barselsreglerne på arbejdsmarke-

det får både mor og far mulighed
for at tilbringe vigtig tid med sine
børn, samtidig med at arbejdsgi-
verne kompenseres. 

OK overenskomster giver gode
rammer, når du er på barsel. Over-
enskomsterne sikrer dig ret til bed-
re betaling under barsel, end det er
fastsat i loven. Kontakt din tillids-
repræsentant eller lokale fagfor-
ening.

Alle LO's og FTF's fagfor-
eninger står i fællesskab
bag OK-indsatsen.

Cai Møller.

Cai Møller i
TV2 Nords
bestyrelse
LO Vendsyssels
formand er
valgt for en fir-
årige periode.

Repræsentantskabets 67 medlem-

mer i TV2 Nord har valgt ny besty-

relsen. Foruden Cai Møller sidder

Henrik Skaarup, Anni G. Walther,

John Christiansen, og Mogens

Mathiasen og Henning Julin og

medarbejderrepræsentant Benny

Kristensen. Den nye bestyrelse til-

træder 1. januar 2015.
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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.

Siger du nej tak til re
klamer, 

får du alligevel FAGE
T

Men du kan også læse FAGET på:

metalvendsyssel.dk

3f.dk/frederikshavn

foa.dk/frederikshavn


