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Frederikshavns fælles fagblad

LEDER

Det lokale Beskæftigelses Råd skal overleve
Næsten alle spår lysere tider, og at man
også i Vendsyssel er på vej ind i en ny pe-
riode med vækst og fremgang. Arbejdsløs-
heden er lavere, beskæftigelsen er stigen-
de og erhvervslivet har øget omsætning.
For at fastholde denne positive udvikling er
det naturligvis vigtig, at alle interessenter
på arbejdsmarkedet i Vendsyssel gør en
indsats. 

Det er vigtigt, at vi på tværs af kommu-
nerne, erhvervslivet, arbejdsmarkedets
parter og uddannelsesinstitutionerne sikrer,
at virksomhederne vækster, mennesker
uden beskæftigelse kommer i job og ar-
bejdsstyrken kompetenceudvikles. 

En del af forliget om beskæftigelsesrefor-
men i 2014 indebærer, at kommunerne
kan nedlægge Det Lokale Beskæftigelses
Råd (LBR) – hvor arbejdsmarkedets parter
rådgiver kommunerne vedr. beskæftigeles-
og arbejdsmarkedspolitiske forhold – fra
den 1. januar 2015. Dog kan kommuner-
ne vælge forsat at have lokale råd enten
uændret eller med et andet indhold. 

Både Frederikshavn Kommune og Hjørring
Kommune finder, at samarbejdet med LBR
og LO fagbevægelsen har været konstruk-

tivt og baseret på dialog, hvorfor kommu-
nerne fortsat ønsker at have et råd, hvor
der kan drøftes ideer, muligheder og initia-
tiver på arbejdsmarkedet på toppen af
Danmark.

I LO fagbevægelsen er vi naturligvis inter-
esseret i at fortsætte dette samarbejde til
gavn og nytte for både de medlemmer,
som er i arbejde, de medlemmer som ikke
er i job, for de kommende medlemmer og
for de unge, som er på vej.

Vi er parate til dette arbejde i et ligevær-
digt samarbejde for at kunne opfylde visio-
nerne og målsætningerne, om at vort om-
råde skal kunne tiltrække arbejdskraft,
kompetenceudvikle arbejdsstyrken og un-
derstøtte jobskabelsen på såvel det private
som det offentlige arbejdsmarked. LO fag-
bevægelsen går ind i arbejdet med inten-
tionerne om, at vi gerne ser nytænkning i
arbejdet, og at der skal sammenhæng
mellem beskæftigelses-, uddannelses- og
erhvervsområdet. 

LO fagbevægelsen håber naturligvis, at øv-
rige tidligere lokale parter (samt måske et
par nye) ansvarsfuldt vil afsætte tiden til
dette – for os alle – så vigtige arbejde.
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Cai Møller
LO Vendsyssel



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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Nye tillidsrepræsentanter:

Jens Jørgen Larsen,
Karstensens Skibsværft A/S, 
Skagen

Jesper Brødsted Johansen,
Beredskabsafdelingen, 
Frederikshavn

Tillidsvalgte
Nye Arbejdsmiljørepræsentanter:

Thomas Madsen,
KS Maskinteknik A/S, 
Frederikshavn

Finn Gotfred Bæk,
Ørum-Smeden, Tårs

Hans Nødskou Pedersen,
A/S Kofod og Christensen,
Frederikshavn

Jan Juul Thomsen,
Nordmark, Skagen

Metal Vendsyssel ønsker 
til lykke med valgene.

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
tillidsrepræsentant eller Metal
Vendsyssel.
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METAL VENDSYSSEL

Metal VENDSYSSEL
afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00

hos
Ørnbøls Kultur- & Festcenter
Hestkærvej 4, 9800 Hjørring

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Bevillinger
5. Meddelelser
6. Indkomne forslag
7. Valg af kasserer

På valg er Søren Larsen (ønsker genvalg)
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem + 2 suppleant

På valg er Erik Lund Nielsen (ønsker genvalg)
9. Valg af revisor

På valg er Tommy Jensen (ønsker genvalg)
10. Valg af revisorsuppleanter
11. Valg af ekstern revisor

På valg er Revisionsinstituttet
12. Eventuelt
13. Næste generalforsamlingssted

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest tirsdag den 17. marts 2015.

Der severes en lun ret fra kl. 18.00.
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig i
din klub eller på afdelingskontoret senest tirrsdag den 17. marts
2015.

Bestyrelsen
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Metal
Vendsyssels
juletræsfester
2014
Traditionen tro blev der holdt jule-
træsfest den 28. december i FFK-
Hallen, Frederikshavn og den 30.
december på Vendelbohus, Hjør-
ring.
Medlemmer fra HK Nordjylland
deltog også i juletræsfesten i Fre-
derikshavn og HjørringOmkring
1.000 børn og voksne var mødt
op til de årlige juletræsfester.
Der blev sunget, leget og danset
til de glade toner fra juleorke-
strene.
Efter dansen var der juleposer
samt pølser/sodavand til børnene.
Succesen i Hjørring bidrog med
pladsmangel, som vil blive udbed-
ret næste år.

50 års jubilarer. Bagerst fra venstre: Ole Pedersen, Henning Hørby
Jørgensen, Eli Viladsen, Henning Normand, Heine Zinn, formand Jørn
Larsen. Forrest: Poul Erik Thomsen, Ole Lilleøre, John Knudsen.

60 års jubilarer. Fra venstre: Henning Laursen, Svend Poulsen, Hen-
ning Borup, Frode Madsen, formand Jørn Larsen.

70 års jubilar. Fra venstre: 
formand Jørn Larsen, Thorvald
Helmer Jensen.

Juletræ i Hjørring

Juletræ i Frederikshavn

Trofaste medlemmer af
Metal Vendsyssel blev
hædret

Fredag den 7. november 2014
blev der holdt jubilarfest på Re-
staurant Møllehuset i Frederiks-
havn, hvor afdelingens 50, 60 og
70 års jubilarer blev fejret.
Der var 13 gamle smede som
havde tilmeldt sig festen. Afte-
nens jubilar med længst med-
lemskab var Thorvald Helmer
Jensen, som havde været med-
lem i 70 år.
Aftenen bød på dejlig mad samt
hygge og en god snak om gamle
dage.
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Et Danmark,
som du 
kender

METAL VENDSYSSEL

GODT NYTÅR. Må jeg al-
lerførst sende alle læsere
og jeres familier et rigtigt
helhjertet ønske om et
godt nytår og en varm tak
for året, som gik. 

”Du skal ikke regne med, at det
hele bare kan ordnes med et snup-
tag, men du kan regne med, at jeg
vil gøre alt for, at vi holder fast i
det Danmark, du kender.” Nogen-
lunde sådan kan man sammen-
fatte statsministerens nytårstale
her på tærsklen til et valgår. Det er
lige præcis, hvad Socialdemokra-
tiet har arbejdet for i de tre et
halvt år i regering. S-R-SF-regerin-
gen overtog et håndværkertilbud,
fordi de borgerlige var løbet fra
regninger på næsten 100 mia. kr.

Nu skal brættet snart gøres op. Og
så vil man klart se, at ingen rege-
ring i nyere tid har gennemført så
mange reformer for at bevare et
genkendeligt Danmark med vel-
færd, fremgang og social tryghed. 

Vi erkender gerne, at ikke alt har
set lige kønt ud. Men det har
været nødvendigt, hvis vi skulle
sikre både en ordentlig økonomi,
flere uddannelsesmuligheder, flere
arbejdspladser og en ordentlig so-
cial velfærd. Det kan vi kun sikre
med et stærkt fællesskab. 

Det mener vi i al beskedenhed, er
bedre til end de borgerlige, der vil
eksperimentere med nulvækst i
det offentligt og massive skattelet-
telser til de rigeste. Vi ved, hvad
resultatet vil blive: Færre penge
mellem hænderne til de mange og
endnu flere til de velbjergede. Intet
problem er bare nogensinde blevet
løst ved at slå et kæmpehul i
statskassen. Det så vi, da Lars
Løkke var ved roret.

Mens Venstre er gået i selvsving
med deres evindelige råb om ”løf-
tebrud” skal vi se på resultaterne.
De er ikke helt få. Vi kan se, at der
i dag er 30.000 job, som ikke
fandtes for et år siden. økonomien
er god, og virksomhederne forven-
ter fremgang i år. VI har de færre-
ste konkurser i fem år, og et inter -
 nationalt tidsskrift har udnævnt
Danmark til det bedste land i ver-
den af drive forretning i. 

VI skal holde fast i kursen i 2015.
For at sikre beskæftigelsen og
flere lære- og praktikpladser vil vi
renovere de almene boliger for 18
mia. kr., for det vil give langsigtet
fremgang for byggebranchen i flere
år. Effekten af vore forskellige
vækstpakker viser sig nu. Vi har
både et fald i arbejdsløsheden og
en stigning i beskæftigelsen med
20.000 personer. Vi har også
lavet en lang række reformer inden
for uddannelsesområdet så som
folkeskole, erhvervsskoler og gym-
nasium. Vi har også været nødt til
at lave reformer på tilbagetræk-
ning, kontanthjælp, førtidspension
og fleksjob, og efter min mening 

burde vi også have lavet en ny
dagpengereform. Men det lader
sig først gøre efter næste valg,
fordi vores regeringspartner kun
har villet være med til at reparere
på de borgerliges makværk. Men
jeg synes at vi skal komme med et
bud på hvad et robust dagpenge
system skal indeholde og ikke
vente til efter valget, sker det ikke
skal jeg nok selv formulere det, for
vi har behov for at sikre de ar-
bejdsløse uddannelse og arbejde
uden at falde ud af systemet som
nu.

Og så er det trods alt lykkedes at
skabe en beskæftigelsesreform,
der gerne skulle gøre det lettere at
gå fra ufaglært til faglært for vi
ved netop, at vi kommer til at
mangle faglærte i fremtiden. Og
det er også den bedste garanti for
at de arbejdsløse kan få et arbejde,
som de gerne vil have.

Er det godt nok? Det skal hver en-
kelt vurdere, men vi har resulta-
terne på vores side. Jeg antager, at
de borgerlige helst vil lægge op til
at gentage 2001-valget. Det kom-
mer så nok til at handle om ud-
lændinge, skattepolitik og politisk
troværdighed. Det er helt oplagt,
at Venstre og Dansk Folkeparti må
finde et modsvar, fordi Helle Thor-
ning så åbenlyst har en større tro-
værdighed end Lars Løkke, og
fordi Venstres nulvækst kan be-
tyde, at der bliver sagt farvel til
‘det Danmark, du kender.’

Du kender kort og godt resulta-
terne til fordel for de danske løn-
modtagere, ikke mindst en skatte-
reform, fradraget for faglige kon-
tingenter, som i år vil gavne løn-
modtagerne og styrke deres real-
løn. Du ved ikke, hvad en uenig og
splittet borgerlig front kan finde på
– ud over at gøre Løkke til rege-
ringschef. Valget er dit – på et tids-
punkt i 2015.



Jens Peter Faldt er efter en
årrække ‘udenbys’ vendt
hjem til Frederikshavn.
Her er hans røgrensnings-
systemer til skibe fornylig
sat i produktion hos ME
Production.

Det er 25 år siden, det blev et lov-
krav at sætte katalysatorer på bil -
er. Fra nytår kom et lignede krav til
skibe, der fremover skal rense ud-
stødningen for affaldsstoffer.
Her kommer Frederikshavner-virk-
somheden ME Production ind i bil-

ledet. Ejer Jen Peter Faldt har si den
2008 arbejdet på at udvikle det
perfekte system, der netop kan
fjerne de forurenede partikler i ski-
benes motorudstødning. Kort før
jul røg de første af sted fra fabrik-
ken, og flere er allerede i ordre bo-
gen.
- Vores produkter gør, at skibene
kan overholde det nye lovkrav,
uden at de behøver at købe dyrere
og renere brændstof. Det bliver en
besparelse for skibsejeren – og på
sigt forhåbentlig også en god for-
retning for os, siger Jens Peter
Faldt, der sammen med Bent Sø-
rensen ejer ME Production.

Brænder for Frederikshavn
Begge ejere er Frederikshavner-
drenge. Født og opvokset tæt ved
Kattegat, og tæt ved adressen
Sandholm 7, hvor deres fælles
virksomhed nu ligger. 
Mens Bent Sørensen har rollen
som tilbagetrukket investor, så er
det Jens Peter, der siden januar
2014 har haft foden under skrive-
bordet i Me Production.
Virksomhedens navn dækker over
tre selskaber. MekaNord, der er
specialiseret i gear til marine- og
vindmølleindustri, Toppenberg Ma-
skinfabrik, der i årtier har været
underleverandør til tunge industri -
er som kraftværker og cement, og
endelig Marine Exhaust Technolo-
gys, der laver produkter til rens-
ning af skibes motorudstødning.
Tre vigtige dele i en og samme
koncern, der ligger fysisk placeret i
Frederikshavn:
- Det gælder om at ruste sit til et
marked, der er i konstant foran-
dring. De tre virksomheder spiller
utroligt godt sammen, og så er de
en del af en større vision om at
gøre Frederikshavn til et maritimt
kraftcenter. Både Bent og jeg
brænder for byen, og vil gerne
være med til at skabe flere ar-
bejdspladser her, siger Jens Peter
Faldt

Tre i en i Frederikshavn
For Jens Peter er arbejdet med ME
Production lidt som at vende hjem.
Han er opvokset i ”Bornholmer-
kvarteret” i Frederikshavn, og hele
livet har skibe og det maritime
fyldt meget i ham. Han er uddan-
net fra Ørskovsværftet, røg siden
til MAN diesel af flere omgange,
hvor han i 2001 for alvor begynd -
te at interessere sig for røgrens-
ning. Interessen blev først mange
år senere en realitet:
- Dengang, var der ingen, der rigtig

METAL VENDSYSSEL

En forrygende forretning    

Fra venstre tillidsrepræsentant Henrik Pedersen, John Karlsson fra Metal
Vendsyssel, og virksomhedsejer Jens Peter Faldt.
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METAL VENDSYSSEL

troede på ideen. I 2007 arbejdede
jeg hos Topsil Semiconductor Ma-
terials A/S i Frederikssund. Fabrik-
ken lå tæt op ad Haldor Topsøe,
der dengang producerede røgren-
sere og katalysatorer til lastbiler.
Jeg foreslog at prøve det på skibe
også, men det havde Topsøe uden
held tidligere forsøgt. Det var der,
jeg vidste, at jeg skulle hjem til
Nordjylland og starte virksomhed,
fortæller Jens Peter.
Kort tid her efter startede Jens
Peter op som selvstændig i PMR-
consulting, han fik i 2011 præsen-
teret ideen om røgrenseren til
in ve   stor og mentor Bent Sørensen,
og sammen dannede de Marine
Exhaust Technology. 
Herefter begyndte det at gå
stærkt. I 2012 overtog makker-
parret Toppenberg Maskinfabrik i
Aalborg, og i 2014 MekaNord,
fordi netop de to virksomheder i
kombination med Marine Exhaust
Technology kunne gøre drømmen
om røgrensere til virkelighed. Be-
slutning om at flytte det hele sam-
men i Frederikshavn lå lige for:
- Da vi overtog Toppenberg i Aal-
borg overtog vi et lejemål, der
udløb efter tre år. Vi vidste, at vi
skulle flytte. Selvfølgelig kunne vi
godt have fundet et andet sted
end Frederikshavn, men mulighe-
den var der på Sandholm, og det
ligger tæt på havet. Præcis, som
jeg altid har drømt om, siger Jens
Peter.

Fusion uden problemer
Jens Peter og Bent tog 28 ansatte
med fra Nørresundby og fordob-
lede dermed antallet af medarbej-
dere og med en byggetilladelse fra
Frederikshavn Kommune lykkedes
det også at lægge 1000 kvadrat-
meter til virksomheden.

  på vej til Frederikshavn

ME Production har kunder fra hele verden, men de nye røgrensningssy-
stemer ryger primært til Skandinavien.

Al produktion til røgrensningsningsystemet bliver lavet på Sandholm 7.

Fortsættes næste side
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Den nye tilbygning stod færdig i
august 2014, og gav plads til alle
de maskiner og det udstyr, der tid-
ligere var i Toppenberg. Både med-
 arbejdere og udstyr er blevet taget
godt imod i Frederikshavn:
- I starten var vi ansatte selvfølge-
lig lidt spændte på, hvordan det
ville gå med at få en ny virksom-
hed ind i huset, men det er gået
uden problemer, siger tillidsrepræ-
sentant Henrik Pedersen, der har
stor beundring for det hans nye
kollegaer fra Toppenberg kan:
- Det er uden tvivl nogle dygtige
smede og maskinarbejdere, og det
har givet vores sted et løft. Det er
fantastisk, at vi nu er 48 medar-
bejdere, siger Henrik Pedersen.
Han har været i firmaet Mekanord
siden 2007, og har oplevet både
opture, betalingsstandsninger og
genrejsninger:
- Det har til tider været lidt af en
rutchebane, og vi kan som medar-
bejdere kun være tilfredse med, at
Jens Peter og Bent og har fået os
med i en rivende udvikling, der får
forretninger her til huset og til
byen, siger Henrik Pedersen. Sådan ser en del af røgrensningssystemet ud. ME Productions målsæt-

ning er at have 25 procent af markedet i 2024.
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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
bliver standset.

Du skal ikke lade dig skræmme af, at du bliver henvist til kon-
tanthjælp, hvis ikke du underskriver.

Hilsen

Dorthe og Jane

� Sig, du først vil drøfte det med din fagforening.

� Har du først skrevet under, kan beslutningen ikke
ændres.

� Kontakt afdelingens A-kasse eller socialrådgivere.

Jane Springborg
socialrådgiver

Dorthe Olesen
socialrådgiver
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FREDERIKSHAVN
SKAGEN - SÆBY - LÆSØ

Generalforsamling
LØRDAG den 14. marts 2015 kl. 9.30

Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn

Husk dit LO plus kort. Igen i år vil vi udtrække flotte gaver blandt dem, 
der tjekker ind med plus kortet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Regnskab
6. Formandens orientering om baggrunden for sammenlægningen
7. Gennemgang af fusionsredegørelsen, vedtægter og indstilling til valg
8. Budget 2015
9. Godkendelse af fusionen

10. Eventuelt

Når vi godkender fusionen, siger vi farvel til 3F Frederikshavn, og goddag til vores nye afde-
ling 3F Vendsyssel, som vi skal stifte den 21. marts 2015 kl. 9.30 i Sindalhallen.

Håber, at du vil møde op på denne mærkedag, og være med til at sige ordentlig farvel.
Som tidligere år vil det være muligt at deltage fra Læsø på video

Da vi holder vores generalforsamling en LØRDAG, starter vi kl. 9.30 med brunch. Du skal
tilmelde dig i afdelingen senest den 6. marts 2015. Husk at sige, hvis du skal med bussen.
Bussen afgår fra Skagen Banegård kl. 8.30 med opsamling ved trinbrættet på Frederiks-
havnsvej kl. 8.35, Ålbæk Fru Møllers Cafe kl. 9.00, Jerup Bette Kro kl. 9.10 og DK tanken i
Elling kl. 9.20.

Tilmelding til mad og evt. transport skal ske til afdelingen på 70 30 08 46.

På bestyrelsens vegne
Morten Dahlberg

Formand
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Årets
tillids-
valgte i
3F

På møde i Møllehuset d. 17.
december 2014, kårede 3F
Frederikshavn årets tillids-
valgt.

Et svært valg da så mange tillids-
valgte har lavet et stort arbejde for
deres kollegaer i løbet af 2014.
Der blev kåret to tillidsvalgte i det
tætte felt af kandidater til titlen.

Valget faldt på Birgitta Grengman,
TR. for ejendomscenteret i Frede-
rikshavn Kommune og Lucian Tur-
culeanu Tr/AMR Prime Ocean.

To tillidsvalgte som har lavet et
ekstraordinært stort arbejde for
deres kollegaer i det forløbne år.

Lucian Turculeanu og 
Birgitta Grengman.

Skagen
Efterløn & 
Pensionist-
klub
1.halvår 2015
Februar
Fredag. d. 13. kl. 14.30.  
Alm. møde med hyggelig
samvær.
Tilmelding frikadellefest.
Fredag. d. 20. kl. 14.30.
Foredrag v. Anne Bjerg
Thomsen. Plesner Huse i
Skagen.
Tilmelding frikadellefest.
Fredag. d. 27. kl. 18.30.
Frikadellefest i Klitrosen.
Marts
Fredag. d. 6. kl. 14.30. 
Alm. møde.
Fredag. d. 13. kl. 14.00.
Musikalsk underholdning m.
Volstrup Harmonika Klub.
Fredag. d. 20. kl. 14.30. 
Vi besøger ”Elektro Marine”.
Fredag. d. 27. kl. 14 00.
”Kokken Gryderet” serverer
musikalsk underholdning.
April
Fredag. d. 10. kl. 14.30
Fra Forstads tøs til folkekir-
kepræst. Spændende fore-
drag med Kirstine Rafn
Fredag. d. 17. kl. 14.30.
Møde med hyggelig samvær. 
Fredag. d. 24. kl. 14.00.
Fællessang og musikalsk un-
derholdning med ”Nielsen
Banden”. Tilmelding udflugt.
Maj
Fredag. d. 8 kl. 14.30.
Afslutning på forårs program-
met. Tilmelding Udflugt
Tilmelding Vandtårn.
Onsdag d. 27. Udflugt. 
Nærmere følger.

Fr.havn
Efterløn & 
Pensionist-
klub
1.halvår 2015
Sted: Skolegade 8.

Februar
Torsdag d. 12. kl. 14.00
Den årlige generalforsamling.
Forslag der ønskes behandlet
afleveres skriftligt til bestyrel-
sen senest d. 1. februar.
Marts
Torsdag d. 12. kl. 14.00
Politiassistent Lars Kvejborg
kommer og fortæller om sit
arbejde og giver gode råd.
April
Torsdag, den 9. kl. 14.00
”Altid frejdig når du går”.
Bedemand Mikkel Bræstrup
fortæller om sit arbejde med
de døde, de levende og alt det
praktiske - du får mulighed for
at stille spørgsmål og få klare
og tydelige svar.
Maj
Torsdag, den 21. kl. 14.00
Bankospil med gevinster i kon-
tanter. 
Juni
Torsdag, den 11. kl. 14.00
Vi slutter første halvår med
musik og sang sammen med
syngepigerne fra Vrå.

Formand: Grethe, 
tlf. 9842 9594 / 2031 6183
Næstformand: Kamma, 
tlf. 9842 8344
Kasserer: Birgit, 
tlf. 3051 4340
Birte, tlf. 2944 9492
Ulla, tlf. 9842 7396 / 
6135 3621



3F FREDERIKSHAVN

VENDSYSSEL
STIFTENDE

Generalforsamling
LØRDAG den 21. marts 2015 kl. 9.30

Sindal Hallen, Islandsgade 22, 9870 Sindal
Husk dit LO plus kort.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Orientering om baggrunden for sammenlægningen
4. Fusionsdokument
5. Vedtægter
6. Budget 2015/åbningsbalance
7. Indstilling til valg

a. Formand
b. Næstformand
c. Afdelingsbestyrelse her under suppleanter

8. Indstillinger til valg af gruppeformænd her under gruppebestyrelser
a. Industrigruppen
b. Byggegruppen
c. Offentlig gruppe
d. Transportgruppen
e. Hotel restauration privat service og grøn gruppe

9. Indstillinger til valg af Bilagskontrollanter her under suppleanter
10. Indstillinger til valg at fanebærere
11. Stiftelse af 3F Vendsyssel
12. Eventuelt.

Da vi holder vores generalforsamling en LØRDAG, starter vi kl. 9.30 med brunch. Du skal
tilmelde dig i afdelingen senest den 13. marts 2015. Husk at sige, hvis du skal med bus-
sen. Bussen afgår fra Skagen Banegård kl. 8.00 med opsamling ved trinbrættet på Frede-
rikshavnsvej kl. 8.05, Ålbæk Fru Møllers Cafe kl. 8.30, Jerup Bette Kro kl. 8.40 og DK
tanken i Elling kl. 8.50.
Herudover er der bus fra Sæby rutebilstation med opsamling kl. 8.30 samt ved rutebilstatio-
nen i Frederikshavn kl. 8.50.
Tilmelding til mad og evt. transport skal ske til afdelingen på 70 30 08 46.
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Bent Kristensen og Tom my Jensen har til-
sammen arbejdet i mere end 50 år hos
Falck i Frederikshavn. Deres redder-job er
under konstant forandring, men fælles-
skabet og sammenholdet er stadig stærkt
på stationen.

Der var engang, hvor en Falck-redder var en altmulig-
mand, der først tog ud og startede en bil, siden var
med til at slukke en brand, hente en kat ned fra et
træ, aflive en ko, og senere hjæl pe til ved en fødsel.
Den tid er for længst forbi. Falck har igennem de sid-
ste mange år gennemgået en stor forandring, der be-
tyder, at korpset i dag er delt op i tre dele: Assistance,
ambulan ce og brand.
Hos Falck i Frederikshavn har man to af delene: Assi-
stance og ambulance – i daglig tale kaldet ”de rø de”

og ”de gule” biler. De røde er dem, du møder, når du
skal have starthjælp, hjælp i hjemmet i forbindelse
med en forsikringssag eller lignende, mens ”de gule”
er ambulancer, der kører for Region Nordjylland, og
dem der kommer, når du ringer 112.
To af ambulancebehandlerne fra Frederikshavn er
Bent Kristensen og Tommy Jensen, sikkerhedsrepræ-
sentant og tillidsrepræsentant og garvede mænd i
korpset:
- Dengang i 80’erne, da vi søgte ind i Falck, var det en
fordel at have en håndværksmæssig baggrund. Vi er
begge mekanikere, og det var absolut et plus, siger
Tom my og Bent supplerer:
- I dag er det helt anderledes. Det er ofte akademikere
eller folk, der eksempelvis er startet på en sundheds-
faglig uddannelse, der bliver reddere. Fagligheden er
blevet større i hver af de tre dele af Falck. Vi arbejder
ikke længere på tværs, men er blevet mere specialise-
re de.

Fagligheden er i fokus hos Falck

Bent og Tommy har et tæt forhold til kollegaerne ”vi er næsten som en familie her på stationen”.
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En årlig eksamen
Det er mere end 10 år siden at
Tom my og Bent selv skiftede de
røde kranbiler ud med ambulan-
cerne:
- Det betød blandt andet, at vi
skulle tage en uddannelse som
ambulancebehandler, og at vi løb -
ende årligt bliver testet både prak-
tisk og fagligt i vores kunnen, for-
 tæller Bent, der ligesom Tom my
ser positive forandringer i proces-
sen:
- Før var en Falck-redder i en am-
bulance stort set bare en, der sad
ved siden af patienten bag i bilen.
Man kunne ikke rigtig andet end at
tilbyde en varm hånd at holde i, og
en beroligende samtale. I dag kan
vi tage EKG (hjerterytme), måle
blodtryk, puls, give hjertemedicin,

Fra venstre Tommy Jensen, tillidsrepræsentant hos Falck i Frederikshavn, Danni Nikolajsen fra 3F i Frederikshavn
og Bent Kristensen, sikkerhedsrepræsentant hos Falck i Frederikshavn.

Tommy viser den elektroniske journal, som ambulancerne i Region Nord-
jylland er de første til at bruge.
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astmamedicin, smertestillende
me dicin, og ikke mindst sende en
digital journal ind til sygehuset, så
de er klar med den helt rigtige
modtagelse, når vi kommer med
patienten, siger Tommy, der sam-
men med Bent understreger, at
Region Nordjyllands ambulancer er
foran på det punkt:
- Vi er de første i Danmark, der
har elektroniske journaler, og det
stiller os og vores patienter langt
bedre, end i andre regioner.

Ebola og  Aids
I 2010 blev der indført hele nye
krav og standarder i Falck korpset.
Det skete i forbindelse med ud-
buddet på ambulancetjenesten og
Falck blev akkrediteret efter Den
Danske Kvalitetsmodel.
Det betød også forandringer på hy-
giejneområdet. Sygdomme som
Aids, Sars, svineinfluenza (MRSA)
og senest Ebola stiller stadig stør -
re krav til renlighed og sikkerhed:
- Alt vores tøj skal vaskes grun-
digt, vores hænder skal afsprittes
og urer og ringe, er bandlyst, da de
samler bakterier. Masker til mun-
den og plastikhandsker er for
længst blevet standard-udstyr i
alle ambulancer i dag, fortæller
Tommy.
Sammen med Bent har han haft
mange alvorlige og kritiske syge
mennesker i hænderne. Men selv
om de begge har set mere, end de
fleste, er de langt fra blevet super-
helte:
- Falckmænd har også følelser, og
intet bliver almindeligt eller hver-
dagsagtig, når man har med men-
nesker at gøre. Sådan noget som
en fødsel er stadig noget helt sær-
ligt og specielt at være med til,
siger Bent, der for nylig oplevede
to fødsler på en vagt.
For Bent, Tommy og de 55 øvrige
ansatte på Falckstationen i Frede-
rikshavn, er der ikke to dage, eller
to vagter, der er ens. Nogle dage,
specielt i badesæsonen, og når der
er frost og sne, er der meget at

lave, mens der andre dage kan
væ re vagter, hvor der er langt
imel lem alarmopkaldene:
- Sådanne dage er det rart, at vi
har det så godt sammen på statio-
nen, som vi har. Her er et rigtigt
godt fællesskab, og vi gør meget
ud af, at vi hygger os på tværs af

både ambulance- og assistance-
redderne, siger Tommy, og Bent
supplerer:
- Det er en god arbejdsplads vi er
på, og det hjælper os, at vi alle er
organiseret i 3F. Det giver et fag-
ligt sammenhold, som også løfter
det sociale.

Ny regions-aftale rammer 
Skagen og Frederikshavn

Region Nordjylland starter den 1. april 2015 et nyt femårigt samar-
bejde op med Falck. Den nye aftale får store konsekvenser for især
Skagen, der ifølge regions-politikernes oplæg mister den akutbil, der i
øjeblikket dækker toppen af Danmark, når ambulancen i Skagen er på
tur:
- Ren geografisk ligger Skagen jo fuldstændig isoleret, og derfor er det
ganske enkelt en katastrofe at nedlægge akutbilen heroppe for bor-
gerne, og så koster det arbejdspladser hos os, siger Bjørn Møller Niel-
sen, der er tillids repræsentant hos Falck i Skagen.
Nedlæggelsen af akutbilen og den nye regionsaftale har resulteret i en
større vagtomlægning i hele regionen. Den nye regionsaftale, får også
konsekvenser i Frederikshavn, hvor syv mand skal ”omstruktureres”.
- I Falck bliver man ikke fyret, men i stedet omplaceret til andre statio-
ner eller funktioner. Det kan betyde, at de kollegaer, der har den lave-
ste anciennitet – og har været kortest tid i korpset skal til at køre
længere på arbejde, og for borgerne i og omkring Skagen, kan der
blive længere ventetid på ambulancerne, siger Tommy Jensen, tillids-
repræsentant i Frederikshavn.

Tommy og Bent ved siden af ”de gule biler”, som de skiftede til for 10 år
siden.
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Gratis advokat-
ordning i FOA Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har træffetid i FOA
Frederikshavn, Constantiavej 35, 9900
Frederikshavn. I samme tidsrum kan
advokaten træffes på 
afdelingens tlf. 46 97 11 70

2015:
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 åbningstid:
Faglig afdelings hotline – nummer er: 46 97 11 90
A-kasse service. Brug for at kontakte A-kassen uden for normal åbningstid:
A-kassens callcenter-nummer er: 46 97 10 10

Læs mere på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Se også 
herunder

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 konsulta-
tion og de efterfølgende
5 behandlinger til halv
pris.
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Information fra A-kassen
vedr. ledighed

Skal du meldes ledig og søge dagpenge, 
skal du gøre således:

På din første ledige dag, melder du dig ledig på
www.jobnet.dk.

Du behøver ikke ringe og melde dig ledig i A-
kassen. Når du har meldt dig ledig på Jobnet, 
får A-kassen automatisk besked. 
Du vil derefter modtage et brev fra A-kassen,
der fortæller dig, hvad du så skal gøre.
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FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOAs 
seniorer
1. halvår 2015

Tirsdag den 10. marts kl. 13.00
GENERALFORSAMLING
Der serveres en varm ret, samt en øl eller vand.
Tilmelding: Senest den 3. marts

Tirsdag den 14. april kl. 14.00
SYNG SAMMEN
Løjbjerg Harmonikaklub kommer og underholder.
Der vil være Amerikansk lotteri. Kaffe og brød.
Tilmelding: Senest den 3. april

Tilmelding til:
Ingrid Hansen: 2466 6671
Jytte Jensen:    2286 3161

Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts 2015

kl. 13.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetæller

5. Godkendelse af forretningsorden

6. Formandens beretnin.

7. Indkomne forslag
(til bestyrelsen senest den 23. feb.)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Eventuelt

S E N I O R

Ny 
formand i 
pædago-
gisk 
sektor

René Johansen blev den 11. november
2014 valgt til sektorformand for 
pædagogisk sektor. 

René har i en kortere periode arbejdet som faglig kon-
sulent, men er nu tilbage og klar til at arbejde med det
politiske arbejde, indenfor den sektor han brænder for.
På Cv’et er der alt fra tillidsrepræsentant, pædagog-
medhjælper, valgt faglig sekretær, afdelingsformand,
faglig konsulent og nu igen sektorformand.

På den ekstraordinære sektorgeneralforsamling, frem-
hævede René, at han fremadrettet vil arbejde for, at
alle faggrupper kan se sig selv i sektoren.  
Læs mere på www.foa.dk/frederikshavn under pæda-
gogisk sektor
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FOA – Fag og Arbejde Frederikshavn afholder ordinær 
generalforsamling onsdag den 18. marts 2015, kl. 19.30 
på Scandic The Reef, 9900 Frederikshavn.

Dørene åbnes for indskrivning fra kl. 17.00. I tidsrummet fra 
kl. 17.30-18.30 byder afdelingen på let anretning. Kl. 18.30 er 
der foredrag med Anders Seneca ”Kend dine kerneopgaver”. 
Af hensyn til bestilling af mad, skal du tilmelde dig senest den 12.
marts kl. 15.30.  Tilmelding til generalforsamlingen efter denne 
dato er uden spisning.
HUSK:
Du kan tilmelde dig døgnet rund, når du har tid, via denne adresse:
www.tilmeldmig.dk/?9700151400. Du kan selvfølgelig også til-
melde dig i afdelingens åbningstid på telefon 46 97 11 70.

Dagsorden: 

Den foreløbige dagsorden ifølge lovenes §5 stk. 3 er optrykt her. 
Den endelige dagsorden samt regnskabet kan rekvireres i afdelingen 
samt læses på den lokale hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn 
tidligst 6 dage før generalforsamlingen. 

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Valg af referenter
6. Bestyrelsens beretning
7. Regnskab (til godkendelse)
8. Fremlæggelse af budget (til orientering)
9. Indkomne forslag

A. Indstilling fra lønudvalget
10. Valg
A. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – Birgitte Martensen – modtager genvalg  
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – Susan Myrdal – modtager genvalg
C. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år) – p.t. ubesat – kandidatforslag modtages
D. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – p.t. ubesat – kandidatforslag modtages
E. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Jette Abildgaard – modtager genvalg
F. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Gitte Christensen – modtager genvalg
G. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Helle Bagh Jensen – modtager genvalg
H. Valg af 1 bilagskontrollant (2 år) – Anita Sørensen – modtager genvalg
I. Valg af 1 billagskontrollant suppleant (1 år) – Lene Klit – modtager genvalg
J. Valg af 1 fanebærer (1 år) – Egon Olesen - modtager ikke genvalg
K. Valg af 1 fanebærersuppleant (1 år) – Helle Bagh Jensen – modtager genvalg
L. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Olaf Sletten Jørgensen – modt. genvalg
M. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Karin B. Henriksen- modtager genvalg
N. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Lone Christensen – modtager genvalg

Generalforsamling i FOA Frederikshavn

Har du forslag – 
husk tidsfristen!

Har du forslag du ønsker
behandlet på generalfor-
samlingen, herunder også
kandidatforslag, skal du
være opmærksom på, at
de jf. afdelingslovenes §5
stk. 2, skal være afdelin-
gen i hænde senest 14
dage før generalforsamlin-
gen afholdes. Dvs. senest
den 4. marts 2015 kl.
19.00. 

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Valg af 
afdelingsformand
Da tidligere afdelingsfor-
mand er fratrådt pr. 31.
januar 2015, skal FOA
Frederikshavn vælge ny
afdelingsformand.

Kl. 18.30 er der foredragmed Anders Seneca”Kend dine kerneopgaver”.
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FOAs aktivitetskalender 2015
Sæt X i kalenderen allerede nu.

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.

26. februar
Fællesmøde med Osteoporoseforeningen, 
Nutidens kvinder og FOA Frederikshavn
”Lær at finde symptomer og hør om behand-
lingsmuligheder ved Osteoporose/knogleskør-
hed”
Sted: Rådhuscentret, Parallelvej 6, Fr.havn
Læs mere på hjemmesiden
www.foa.dk/frederikshavn

18. marts
Generalforsamling på Scandic The Reef.

13. juni
Rock på Knivholt.

29. november
Juletræ.

Den 30. november holdt FOA Frederikshavn endnu
engang et brag af en juletræsfest. 
Flere hundrede glade børn og voksne var samlet i
FFK Centret til leg og hygge med julemanden.
Forventningsfulde børn kaldte så højt, at julemande
til sidst dukkede op, til et par timers dans og leg om
det store fine juletræ.
Festen sluttede med dejlige juleposer til alle frem-
mødte børn.

Juletræsfest

Læs de g
ode

historier 
på

www.foa
.dk/frede

rikshavn

Vellykket medlemsmøde medmedarbejdere frasenhjerneskadecentret.

De gode historier
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riksh

avn
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une 
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rsøge

r

forho
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lgs
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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. 1616,-
Dansk Bilglas, Frederikshavn 10 %
KJ DOG FOOD 20 % 

fratrækkes normalprisen på alt foder i butikken.
VINOBLE, Frederikshavn 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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Nyvalgte 
arbejdsmiljørepræsentanter:

Jane Bruun Pedersen, 
Dagtilbudene i Fr-havn, Skagen og
Sæby samt hjemmevejlederne

Heidi Larsen, 
Område Nord, Frederikshavn 
kommune

Allan Nielsen, 
Ejendomscentret

Ophørt som 
arbejdsmiljørepræsentant:

Winnie Lau Vestergaard, 
Område Nord, Frederikshavn 
kommune

Jan Eriksen, 
Ejendomscentret

Tillidsvalgte
Klubben for 

Social- og sundhedsassistenter 
og plejehjemsassistenter

Onsdag d. 12. november afholdte klubben for Social og sundheds-
assistenter og plejehjemsassistenter den årlige generalforsamling. 

30 medlemmer var mødt op til et par hyggelige timer, hvor der var
valg til bestyrelsen. 
Jannie Sund Jensen blev genvalgt for 2 år. Ny valgte til bestyrelsen
blev Birgit Houmann og Karin Bramsen og Helle Madsen.
På Generalforsamlingen blev regnskabet fremlagt, og der var et fint
overskud og på baggrund af dette, blev der besluttet en kontingent
nedsættel se pr. 1. januar 2015 til 20 kr. pr. mdr. 
Der var indkommet forslag til beslutning til generalforsamlingen og et
af punkterne var en studietur til rehabiliteringscentret fra liv til død i
Tyskland – der var stor tilslutning til, at bestyrelsen arbejdede videre
med dette ønske, ligeledes var palliativ pleje også et stort ønske.
Fleectrøje / T-shirt med logo var der også stor opbakning for at dette
blev lavet til klubmedlemmerne med en lille egenbetaling.
Afslutningsvis på mødet fik afgående formand Joan Pedersen et par ro-
sende ord med på vejen, da hun har valgt at gå på efterløn. Joan har
været igangsætter for at få SSA klubben op at stå og uden hendes
store indsats havde klubben ikke været som den er i dag.

Den nye bestyrelse mødtes efterfølgende og Helle Bagh Jensen blev
valgt som ny formand for Social- og Sundhedsassistent og plejehjems-
assistent klubben.
Fyldestgørende referat ligger på Foa Frederikshavns hjemmeside.

Er du offentlig ansat, kan du forvente medlemsmøde omkring OK-15 resultatet.
Når forhandlingerne er afsluttet og vi kender resultatet, indkaldes du til medlemsmøde. 
Hold øje med den lokale hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn  samt din mobil for SMS.

Medlemsmøde



24 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . FEBRUAR 2015

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Som serviceleder i Ejen-
domscenteret i Frederiks-
havn Kommune tager
Dorthe Colding beslutnin-
ger, der vedrører mere end
150 ansatte. I løbet af
sine tre år i Frederikshavn
har virkeligheden forandret
sig mange gange. Dorthe
forsøger altid at vælge de
rigtige løsninger for sine
ansatte, selv om økono-
mien ind imellem er en ud-
fordring.

For nylig klækkede et helt nyt hold
serviceassistenter fra EUC Nord.
Blandt dem var ni ansatte fra Fre-
derikshavn Kommune, der til dag-

lig arbejder i rengøringsfunktionen
i Ejendomscenteret under Dorthe
Colding. Hun er en af to servicele-
dere i kommunen, og har i snart
tre år arbejdet i Ejendomscenteret.
Hun er leder for ca. 150 rengø-
ringsassistenter, og en af hendes
mærkesager, som leder, er at give
sit personale muligheden for at vi-
dereuddanne og dygtiggøre sig:
- Jeg bliver så forarget, når jeg mø -
der den påstand, at hvis man ikke
kan andet, så kan man da altid
gøre rent. Det passer ganske en-
kelt ikke. Der kræver en stor fag-
lighed og dygtighed at gøre arbej-
 det ordentligt og samtidig passe
på sin krop så den kan holde i
mange år, siger Dorthe Colding.
Det hold, der i januar i år blev fær-
dige med uddannelsen som servi-
ceassistent, er det sidste af i alt

fire hold. 50 rengøringsassistenter
har været på skolebænken. Dorthe
nyder at følge den forandring, som
uddannelsen har givet hendes an-
satte:
- Selvfølgelig har mange været lidt
nervøse, inden de tog af sted. Ud-
dannelsen har betydet fuldtidsar-
bejde for dem i et år, men alle er
kommet tilbage inspirerede og
glade, og med et styrket faglighed
efter at have taget en uddannelse,
og oveni købet med et nyt og
større netværk, siger Dorthe.

12 tal og arbejdsløs
Forandringer og uddannelse er
nøg leord, der også har præget
Dorthe på det personlige plan.
Hun har selv taget vejen fra at
være pædagog i tolv år, til at tage
en meritlæreruddannelse for at

Dorthe går efter de rigtige løsninger
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ende med en kandidateksamen i
Læring og Forandringsprocesser
med speciale i organi sa   torisk læ-
ring fra Aalborg Universitet i
2010. 
Hun bestod med bravur og beløn-
ningen for et flot 12-tal i specialet
var tolv måneders arbejdsløshed.
En forandring som Dor the ikke lige
selv havde regnet med:
- Jeg var ganske enkelt målløs, og
kunne ikke forstå, at de ikke kunne
bruge en med mine kompetencer.
Faktum er, at Aalborg er en uddan-
nelses by, og mange andre dygtige
og veluddannede mennesker stod i
kø for et job samtidig med mig,
siger Dorthe.
Derfor sagde hun ja-tak til et job
med løntilskud lidt længere hjem-
mefra end først planlagt. Nemlig i
Rebild Kommune – og det blev af-
gørende:
- Jobbet i arbejdsmarkedscenteret i
Rebild gav mig mod på at søge lig-
nende udfordringer – og da Frede-
rikshavn Kommune nogle måneder
senere slog en tidsbegrænset stil-
ling op i et af deres arbejdsmar-
kedscentre, slog jeg til. 

Forandring og tryghed
Efter tre måneder blev hun fastan-
sat og efter knapt et år blev en
helt ny stilling som serviceleder i
det nyetablerede Ejendomscenter
på kommunens interne jobbase
slået op. Formålet med Ejendoms-
centret var bl.a. at effektivisere
driften af kommunens ejendomme
– og samle tekniske servicemedar-
bejdere og rengørings assistenter i
en ny organisation. Det var en op-
gave for Dorthe:
- Det handlede jo om forandrings-
processer og ledelse – lige de to
ting, som jeg brænder for og er ud-
dannet i, og jeg tænkte, det var et
fantastisk job.
Det tænker Dorthe stadig, også
selv om hun i den grad har sat alle
sine personlige kompetencer i
sving for at gøre de ansatte trygge
i en hverdag, der konstant foran-

dres og er under økonomisk pres:
- I starten var det for mange ren-
gøringsassistenter og tekniske ser-
vicemedarbejdere meget mærke -
ligt, at deres ledere pludselig sad
her i Ejendomscentret – i stedet for
på skolen eller i børnehaven, og
der gik lidt tid, før jeg fik vendt
den forandring til en fordel, forkla-
rer Dorthe.
Hun ser blandt andet fordelen i, at
alle ansatte – selv på de mindste
skoler og institutioner – nu har fået
kollegaer, og dermed en mulighed
for at arbejde i teams og hjælpe
hinanden:
- Kigger man eksempelvis på vores
tekniske servicemedarbejdere, så
kommer mange af dem med en
håndværksmæssig baggrund.
Nogle er murer, andre tømrer og
nogle tredje elektrikere. Det bety-
der, at de nu hjælper hinanden på
kryds af tværs, i stedet for at ringe
efter en håndværker, siger Dorthe
Colding, der ikke lægger skjul på,
at ideen med Ejendomscentret
netop er at effektivisere:
- Tanken var jo, at vi skulle drive
kommunens bygninger mere pro-
fessionelt – og tænke i smartere
løsninger. Frederikshavn Kommune
er økonomisk under pres, og derfor

skal vi hele tiden tænke ud af bok-
sen – og være kreative, siger
Dorthe Colding.

FOA – det eneste rigtige
Som en konsekvens af kommu-
nens skrantende økonomi har
Dorthe også været nødt til at lave
afskedigelser. Hun har selv, som
pædagog prøvet at blive fritstillet,
og netop de erfaringer bruger hun,
når forandringens vinde rammer
hendes egne ansatte negativt:
- Jeg er en leder, der involverer
mine ansatte og inddrager dem så
vidt muligt og opfordrer dem altid
til at komme med forslag og alter-
native løsninger. Samtidig har jeg
et helt fantastisk samarbejde med
både 3F og FOA, siger Dorthe Col-
ding, der selv har været medlem
af FOA, siden hun blev ansat som
Serviceleder i Frederikshavn:
- Før var jeg i Magisternes A-
Kasse, men det virkede rigtigt at
skifte til FOA, fordi det er dem,
der har overenskomsten på mit
område. Samtidig har jeg fået en
fantastisk og personlig behandling
i FOA, og den personlige kontakt
er afgørende for mig. Både i mit
arbejde, og i min fagforening.
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LO PLUS MEDLEMSTILBUD

 TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER

Husk at tjekke på loplus.dk, hvordan du opnår rabatterne

Dine lokale rabatter:

Europcar Hirtshals 
Sindalvej 42, 9850 Hirtshals

Dansk Bilglas Frederikshavn 
Gærumvej 40, 9900 Frederikshavn

Dansk Bilglas Hjørring 
Aalborgvej 80, 9800 Hjørring

Euromaster Hjørring 
Fanøvej 16, 9800 Hjørring

Europcar Frederikshavn 
Havnepladsen 5 A, 9900 Frederikshavn

Super Dæk Service Brønderslev 
Østergade 130, 9700 Brønderslev

Super Dæk Service Frederikshavn 
Elmevej 2, 9900 Frederikshavn

Super Dæk Service Hjørring 
Læsøvej 7, 9800 Hjørring

QuickPot Frederikshavn 
Suderbovej 5, 9900 Frederikshavn

Dansk Bilglas Fjerritslev 
Industrivej 33, 9690 Fjerritslev

Dansk Bilglas Brønderslev 
Østergade 130, 9700 Brønderslev

Optimera Hjørring 
Frederikshavnsvej 224, 9800 Hjørring

Small Danish Hotels -St. Binderup Kro 
Møllegårdsvej 7, 9600 Aars

Small Danish Hotels -Hotel Phønix Hjørring 
Jernbanegade 6, 9800 Hjørring

Small Danish Hotels -Himmerland Golf & 
Country Club
Centervej 1, 9640 Farsø

Hotel Jutlandia 
Havnepladsen 1, 9900 Frederikshavn

Small Danish Hotels -Montra Skaga Hotel 
Willemoesvej 1, 9850 Hirtshals

Small Danish Hotels -Hotel Lisboa 
Søndergade 248, 9900 Frederikshavn

Small Danish Hotels -Hvalpsund Færgekro 
Sundvej 87, Hvalpsund, 9640 Farsø

Small Danish Hotels -Sanden Bjerggaard Hotel 
og Kursus 
Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev

Small Danish Hotels -Tårs Hotel 
Bredgade 52, 9830 Tårs

Small Danish Hotels - Aalbæk Gl. kro 
Skagensvej 42, 9982 Ålbæk

Scandic The Reef 
Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn

Best Western Hotel Herman Bang 
Tordenskjoldsgade 4, 9900 Frederikshavn

Arbejdernes Landsbank Frederikshavn 
Danmarksgade 67, 9900 Frederikshavn

Arbejdernes Landsbank Hjørring 
Sct. Olai Plads 2, 9800 Hjørring

Biobiletter Hjørring Biocenter 
Åstrupvej 8, 9800 Hjørring

Synoptik Fjerritslev 
Søndergade 5, 9690 Fjerritslev

Synoptik Frederikshavn 
Danmarksgade 69, 9900 Frederikshavn

Synoptik Hjørring 
Springvandspladsen 5-7, 9800 Hjørring

Auto & 
transport

Bolig & 
have

Ferie & 
hotel

Tøj &
tilbehør

Hobby & 
fritid

Forsikring 
& økonomi

* På Flex priser torsdag – søndag
** Husk at købe billetten på loplus.dk/biobilletter

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv automatisk 
opdateret på nye rabatter og tilbud.  
Tilmeld dig på loplus.dk/nyhedsbrev

9 %

10 %

20 %

10 %
Sær-
pris

Sær-
pris

10 %

20 %

10 %

9 %

9 %

20 %

12 %

9 %

20 %*

9 %

9 %

10 %

10 %

10 %

9 %

10 %

19 %

20 %

9 %

5 %**

9 %

9 %

9 %

9 %
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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

Med udgangen af 2014 blev der indgået  finanslov
med SF og Enhedslisten. Det er regeringens fjerde fi-
nanslov. Og den viser, hvor langt vi er kommet siden
2011. 

Den nye finanslov sikrer blandt andet:

• 6,5 milliard kroner ekstra til vores fælles sundhed
i perioden 2015-2018. Flere skal overleve kræft.
Kroniske sygdomme skal opdages tidligere, de
praktiserende læger skal styrkes, og der skal sæt-
tes ind imod overbelægning. Vi står vagt om den
frie og lige adgang til sundhed.

• Vi styrker indsatsen imod social dumping. I 10 år
lod VKO stå til. Vi vil have ordentlige vilkår på det
danske arbejdsmarked.

• Vi øger fradraget for fagforeningskontingent. Det
giver en lille skattelettelse til 1,3 millioner løn-
modtagere, og det er en investering i et ordentligt
arbejdsmarked.

• Vi har afsat 1 milliard kroner til mere personale i
vuggestuer, børnehaver og andre dagtilbud fra
2015-2018. Det giver bedre kvalitet og mulig-
hed for at ansætte flere pædagoger.

• Vi har afsat 1,6 milliarder kroner fra 2015-2018
til en stærk grøn indsats. Det betyder nye klima-
tiltag og ny letbane i Aalborg.

• Vi indfører et klippekort til ekstra hjemmehjælp.
Vi skal behandle vores ældre med respekt og
værdighed.

• Vi ændrer planloven, så kommunerne får mulig-
hed for at kræve, at almene boliger skal udgøre
op til 25 procent af nye boligområder. Vores byer
skal være for alle.

• En afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for
samlevende kontanthjælpsmodtagere. Ordningen
var for bureaukratisk. Derudover sikrer finansloven
også en målrettet forbedring for de unge kontant-
hjælpsmodtagere.

• Sidst, men ikke mindst, indfører vi en ny kontan-
tydelse for de mennesker, som står til at opbruge
deres dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015
og 2016. Det giver tryghed for den enkelte løn-
modtager. For os socialdemokrater har det været
vigtigt, at vi kunne bygge en bro frem mod, at vi
får et nyt dagpengesystem. Og det sker, når Dag-
pengekommissionen kommer med sine anbefalin-
ger i september 2015.

Finansloven styrker velfærden

MEDLEMSMØDE

Byudvikling i Frederikshavn by
Torsdag d. 26. februar kl. 19.00-21.00 vil Anders Brandt
Sørensen, formand for Plan og Miljø-udvalget, fortælle om pla-
nerne for midtbyudviklingen.
Midtbyudviklingen er en plan for byudvikling på det grønne om-
råde ved musikhuset, ’Værkergrunden’ og området ved Ørneve-
jens Skole. Processen for udvikling af området beror på en høj
grad af borgerinddragelse. Hvad kunne vi tænke os i hjertet af
Frederikshavn? Vi har en enestående chance, fordi vi ikke skal
ud og spørge nogen om lov. Kommunen ejer stort set hele områ-
det.
Til mødet vil Anders løfte sløret for sine ideer med udviklingen
af området – og der vil blive rig lejlighed til at komme med gode
forslag til midlertidige og permanente tiltag i midtbyen. Frede-
rikshavnerne fortjener en levende midtby!

Mødet afholdes i Metalhuset, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
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Indkaldelse til

Generalforsamling
Socialdemokraterne i Frederikshavn
Mandag den 16. marts 2015 Kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes ved: 
Metalhuset, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Vedtagelse af forretningsorden,

herunder valg af stemmeudvalg
3) Beretninger
a) Formanden 
b) Byrådsgruppen 
c) Spørgsmål til Formandens og byrådsgruppens beretninger
d) Spørgsmål til de skriftlige beretninger

I. Folketinget 
II. Regionen 
III. AOF
IV. DSU

4) Regnskab
5) Indkomne forslag
6) Vedtagelse af aktivitetskalender 
7) Valg
a) Næstformand (valg for 2 år)
b) Kasserer (valg for 2 år) 
c) 3 Bestyrelsesmedlemmer (valg for 2 år)
d) 2 Bestyrelsessuppleanter (valg for 1 år) 
e) 1 Revisor (valg for 2 år)  
f) 2 Revisorsuppleanter (valg for 1 år) 
g) 1 kongresdelegeret (valg for 1 år) 
h) Folketingskandidat (valg for 1 år) 
8) Orientering ved MF Bjarne Laustsen
9) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage
før generalforsamlingen.

Vel mødt til alle medlemmer.
På bestyrelsens vegne

Danni Nikolajsen
Formand
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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) 

Behovet er opstået
I Frederikshavn Kommune er er-
hvervslivet heldigvis begyndt at
blive præget af vækst og øget job-
skabelse. Det betyder, at der i lo-
kalområdet bliver stadig større
efterspørgsel på kvalificeret ar-
bejdskraft og specielt på erhvervs-
uddannede lønmodtagere indenfor
de fire vækstspor, som Frederiks-
havn peger på: Det maritime, ener -
gi, fødevarer og oplevelser. 
Der vil således fremtidigt være
brug for at langt flere unge tager
en erhvervsuddannelse, hvis de
har de nødvendige faglige og per-
sonlige kompetencer.

Slut med at surfe
De nye reformer på uddannelses-
området har sat bremserne i, for at
man i fremtiden bare kan droppe en Cai Møller

uddannelse og påbegynde en ny. 
Derfor handler det nu om at træffe
det rigtige valg om, hvilken uddan-
nelse der vælges – hvilket fag/er-
hverv der har en fremtid for én;
mere end nogensinde er det vig-
tigt, at man er klædt ordentligt på
og har viden om indholdet i de
mange muligheder, der lokkes
med. 
Det betyder også, at det ikke
længere ”kun” er et spørgsmål,
man bør diskutere med skolekam-
meraterne eller der hjemme om-
kring køkkenbordet. 

Hjælp på vej
De to arbejdsgiverforeninger –
Dansk Industri (Vendsyssel) og
Dansk Byggeri (Nordjylland), LO
Vendsyssel, de to erhvervsuddan-
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nelsesinstitutioner – EUC Nord og
Frederikshavn Handelsskole samt
Frederikshavn Kommune har ind-
gået en aftale, hvor flere offensive
tiltag vil blive iværksat i 2015.
Arbejdsmarkedets ovennævnte
parter (de lokale DI, DB og LO) vil
sammen med de øvrige aftalepar-
ter lave en fælles kommunika-
tionskampagne, som bl.a. uddyb -
ende fortæller den gode – men for
mange ukendte historie om indhol-
det i de job, som følger erhvervs-
uddannelserne.
Hos lokale virksomheder vil der
være åbent hus arrangementer,
som i målestoksforholdet 1:1 syn-
liggør erhvervs- og karriere mulig-
hederne.

Værktøjer og 
informationsmaterialer
Aftaleparterne vil støtte op om og
lokalt udbrede den landsdækkende

”Hands On” kampagne, som er
iværksat af DI, Metal, 3F og HK,
således at denne kampagne for et
lokalt afsæt, ligesom man vil im-
plementere DB’s Elevprofil-værk-
tøj – med mulig udbredelse til
andre fagområder.

Kommunen og erhvervs-
skolerne mere aktive
Frederikshavn Kommune vil via
ungdomsuddannelsesvejledningen
rådgive de unge i f.t. lokale mulig-
heder indenfor de fire vækstspor;
endvidere vil kommunens forvalt-
ninger bidrage med en offensiv er-
hvervs- og beskæftigelsesindsats,
der sikrer arbejdskraften opfylder
virksomhedernes behov.
De lokale erhvervsskoler vil til-
passe erhvervsuddannelserne, så
de matcher væksten og de lokale
virksomheders kompetencebehov.

Gældsrådgivning
i Frederikshavn og 
Læsø Kommune

LOs gældsrådgivning »På Rette Kurs« er et
åbent tilbud for langtidsledige, ufaglærte på
vej ud af arbejdsmarkedet samt unge og
yngre kontanthjælpsmodtagere i Frederiks-
havn og Læsø Kommune.

Her kan man henvende og få gratis anonym
økonomisk rådgivning,hvis gælden uover-
skueligt er vokset én over hovedet.

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

Forpligtende handlinger 
og mål
Aftaleparterne har forpligtiget sig
til at være ambassadører for, at
der i det geografiske område, som
Frederikshavn Kommune udgør, er
praktikpladser til alle; dette skal
foregå i et tæt samarbejde med de
lokale virksomheder med henblik
på både at oprette yderligere prak-
tikpladser og besætte eventuelle
ledige praktikpladser.
Målet er faktisk at fremskaffe det
antal uddannelsespladser, der er
tilstrækkeligt, hvilket på under-
skrivningstidspunktet skønnedes at
være 100.

formand Cai Møller, 
LO Vendsyssel
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