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Frederikshavns fælles fagblad

LEDER

Cai Møller
LO Vendsyssel

Historien bag FAGET

For godt 20 år siden fik man sine informationer 
gennem radio og tv på de tidspunkter, hvor 
de blev udsendt. Radioen sendte hver time 
nyheder, og tv-stationerne TV2 og DR sendte 
henholdsvis kl. 19.00 og 19.30. Og så var der 
jo alternativet – de lokale aviser Vendsyssel Ti-
dende og Frederikshavn Avis som pr. 1. januar 
1995 fusionerede til VT Frederikshavn Avis – 
og senere i 1999 i en omstrukturering blev til 
Nordjyske Stiftstidende.
Selv om den skrevne presse var flinke til at 
dække begivenheder, som de lokale LO fagfor-
eninger fandt vigtige, var man ikke helt tilfreds 
med dækningen, og den indholdsmæssige 
drejning som »sandhedens fakler« ofte gav 
artiklerne. Med mindre man da direkte købte 
annonceplads.
De forskellige fagforbund udgav deres egne 
medlemsblade, og så var der naturligvis – den-
gang – også »Det Fri Aktuelt«, arbejderpressens 
landsdækkende avis. Forbundsbladene var 
spækket med, hvad der var vigtigt for forbun-
dene at få ud til medlemmerne, og selv om der 
ind imellem var plads til en lokal historie, blev 

den nemt væk blandt alt det øvrige stof. – I 
Vendsyssel har man aldrig været god til at købe 
andre landsdækkende aviser end Ekstra Bladet 
og BT, så selv om Det Fri Aktuelt var fyldt med 
relevante nyheder, var den salgsmæssigt ikke 
sexet nok og måtte lukke ned i 2001. 
For lidt mere end 20 år siden var snakken i 
de mange lokale fagforeningshuse i Frederiks-
havn, om man skulle have sit eget lokale blad. 
Forbundene udgav naturligvis hver især deres 
eget blad, og enkelte fagforeninger udgav side-
løbende et lokal blad nogle gange om året. 
Tanken om et tværfagligt medlemsblad blev 
udtalt på flere af de mange møder i LO arbej-
derbevægelsen, og en gruppe blev nedsat til 
at lave et idégrundlag for et sådant. Oplæg 
indeholdende ideologi og selskabskonstruktion 
blev præsenteret på et stormøde i Maskinhal-
len, og næsten alle fagforeninger i Frederiks-
havn udtalte sig positivt om ideen.
Selvfølgelig ville det koste penge at udgive bla-
det – men det var og er en investering i nyhe-
der til fagforeningens medlemmer; og der var 
– i tiden uden internet og computere hjemme 
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hos »almindelige mennesker« – også mange 
penge at spare alene i udsendelse af indkaldel-
ser til generalforsamlinger  og andre møder. 
På generalforsamlinger i fagforeningerne traf 
man hver især sin beslutning om deltagelse i 
FAGET, og i foråret 1996 udkom første udgave 
af FAGET med Dansk Metal Frederikshavn, 
Ejendomsfunktionærerne, SiD Frederikshavn 
og Socialdemokratiet i Frederikshavn som 
redaktion og udgiver. Troen og håbet var, at 
flere ville tilmelde sig udgiverkredsen, selv om 
flere af fagforeningerne havde deres eget lokale 
medlemsblad.
Tilvalg, fravalg, fusioner og strukturændringer 

i fagbevægelsen har givet den sammensætning 
i udgiverkredsen, som vi kender i dag. 
Fagets medejere og udgivere er generelt til-
fredse med FAGETS indhold og udvikling, 
som man 100 % har indflydelse på, og hen-
vendelserne fra medlemmerne fortæller om 
et nuanceret indhold med nyttige og gode 
informationer baseret på facts direkte fra fag-
foreningen.

Vi ønsker hinanden tillykke 
med de første 20 år.
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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.

 METAL Vendsyssel Advokathjælp 
hos  
Metal 
Vendsyssel

FREDERIKSHAVN

Advokat Ole Kildeby  
træffes på kontoret 
Håndværkervej 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 & Willadsen.

Kontakt afdelingen på 
telefon 9622 2324 for 
nærmere aftale.

Tjek for evt. ændringer på 
vores hjemmeside:   
www.metalvendsyssel.dk



AFSKEDS
RECEPTION 

I den anledning afholdes  
afskedsreception 

fredag den 29. april 2016 
mellem kl. 13.00 og 16.00

hos Metal Vendsyssel 
Håndværkervej 2 
9900 Frederikshavn

Det vil glæde os at se 
medlemmer, 
samarbejdspartnere,  
kolleger og venner.

Benyt samtidig lejlig
heden til at hilse på  
afdelingens nyvalgte  
formand.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for  
Metal Vendsyssel

Jørn Erik Larsen, formand for Metal Vendsyssel 
har valgt at gå på pension.



Ørskov er stadig 
som en familie

METAL VENDSYSSEL

John og Rene har været på Orskov Yard i mange år. De har oplevet fyringer, 
fejringer – søgang og havblik på kajen i Frederikshavn. Uanset vejret og 
situationen har ledelsen på værftet formået at lytte til sine medarbejdere.

Familieværftet Orskov
Direktør Christine Ørskov er tredje ge-
neration i en kendt værftsfamilie i Fre-
derikshavn. Hendes farfar Arne Ørskov 
Christensen grundlag i 1958 Ørskov Chri-
stensens Staalskibsvært, som senere blev 
overtaget af sønnen Niels Ørskov. I 2003 
grundlagde Christina sammen med sin bror, 
Jeppe, Orskov Yard, der blev etableret med 
udgangspunkt i den store viden, som var 
oparbejdet på deres fars og farfars værft. 
Jeppe var direktør frem til sin død i februar 
2015, men Christina hele tiden har siddet 
tæt på direktionen. Orskov Yard er sam-
men med Orskov Offshore en del af Orskov 
Group.

!
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Der er en helt særlig lyd, der kendertegner havne-
området i Frederikshavn.
Man kan høre den tidlig morgen, midt på dagen 
og ved 15-tiden om eftermiddagen.
Lyden kommer fra fløjten på Orskov Yard. Den 
har lydt i mere end 40 år, og har givet signal til 
værftets medarbejdere om mødetider, pauser og 
fyraften.
John Hørby og Rene Jørgensen har ikke været der 
lige så længe som fløjten, men næsten.
John er uddannet skibsmontør i 1986 fra det, der 
dengang hed Ørskov Stålskibsværft, mens Rene 
fik samme uddannelse hos naboen Danyard og 
først kom til Ørskov 15 år senere.
Begge var med til den nye begyndelse, der i 2003 
vendte en krise til et nyt selskab nemlig Orskov 
Yard, som værftet hedder i dag:
– Navnemæssigt var det bare et Ø, der blev skif-
tet ud med et O. På den måde blev vi nemmere at 
stave i udlandet, men mentalt var der en stor for-
andring. Jeg tror, at rigtig meget af sammenhol-
det kommer tilbage fra dengang. Vi har sammen 
med familien Ørskov været med til at danne og 
kæmpe for det værft, der er i dag, og det betyder 
meget, siger Rene, der er tillidsrepræsentant for 
produktionen.

METAL VENDSYSSEL

Der er kun mænd i produktionen på Orskov 
Yard. Arbejdet er så fysisk hårdt, at det er svært 
for kvinder at klare. Enkelte underleverandører 
som eksempelvis elektrikere har kvinder i deres 
sjak.
John er indfødt Frederikshavner, mens Rene er 
fra Læsø. Begge kæmper kampen for at bevare 
frederikshavnske arbejdspladser på værftet.



METAL VENDSYSSEL

Klar til fordeling
Da han kom til i 2000 var der mere end 1000 an-
satte i produktionen. I dag ligger tallet på 203:
– Den største forskel fra dengang er, at vi ikke 
længere bygger skibene selv. Det gjorde vi for 20 
år siden, og havde derfor alt fra skibsbyggere til 
rørsmede ansat. I dag reparerer vi kun, forklarer 
John.
Den sidste nybygning forlod dokken i 2003, og 
sammen med den røg rigtig mange af de ansatte. 
Siden har John og Rene måtte vinke farvel til 
mange kollegaer. Senest i december 2015, hvor 15 
blev afskediget på Orskov:
– Tiden lige nu er hård. Hele den maritime 
branche er presset af oliepriserne og den norske 
krone.  Når noget koster 10. millioner kroner at 
lave hos os, koster det kun 8 i Norge, siger René, 
der understreger, at lønforhandlinger er en del 
lettere, når der ligger et to cifret overskud i regn-
skabsbøgerne – som eksempelvis for to år siden 
– sammenlignet med nu:
Mit håb og mål er lige nu, at vi slipper for at fyre 
flere medarbejdere. Alle her er indstillet på at 
gå på en fordelings-ordning i stedet, hvor vi er 
hjemme på skift.

Ingen normale arbejdstider
Kigger man i det første nummer af Faget fra 
marts 1996, så er fordeling af arbejdet ikke 
nyt. Dengang – for 20 år siden – blev netop en 
rotationsordning sat i værk på Ørskov, så flere 
medarbejdere kunne deles om jobbene. Men ar-
bejdsrytmen i dag ligner på ingen måder arbejds-
rytmen fra dengang: 
– Da vi arbejdede med nybygning af skibe, havde 
vi typisk fire måneder til et halvt år på et fartøj. 
I dag er vi heldige, hvis vi er ombord otte dage. 
Vi har langt flere deadlines og derfor mere over-
arbejde nu, hvor vi kun laver reparationer og 
vedligehold, og samtidig er der en masse under-
leverandører inde, som laver dele af arbejdet. Det 
betyder, at vi har folk gående her fra hele landet, 
og ikke alle taler dansk, forklarer John.
Tidligere havde værftets ekstra travlt op til en af-
levering af en båd – nu er der stort set travlt hele 
tiden:
– Vi arbejder ikke efter normale arbejdstider.  
Selv om fløjten lyder, er det ikke det samme 
som, at vi går hjem. Ofte arbejder vi igennem til 
en ordre er færdig. Det koster jo for en redder at 
have et skib på værft, og vi skal være konkurren-
cedygtige på prisen. Derfor er der altid nogen her, 
uanset om der er weekend, sommer, vinter, jul 
eller nytår, forklarer Rene, der sammen med sine 
kollegaer har arbejdet på alt fra kongeskibet, til et 
krisskib og Samsøfærgen. 
John supplerer:
– I gamle dage kiggede vi på en tegning og arbej-
dede udelukkende efter den. I dag har vi den di-
rekte kontakt med kunden, der fortæller os, hvad 
han vil have.

En familievirksomhed
På Orskov fortæller man generelt, hvad det er, at 
man vil have. Det har både John og Rene oplevet 
og selv praktiseret:
– Jeg behøver aldrig lægge skjul på, når jeg er 

 Sådan er fordelingen  
i produktionen

•  Skibsmontører, maskinarbejdere  
og rørlæggere: 70

• Skibsbyggere, svejsere: 44

• Riggere: 33

• Lærlinge: 16

• Funktionærer: 36

• Magasin: 5

!
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uenig med ledelsen. Vi har taget mange diskussi-
oner, og de har for det meste været konstruktive, 
også selv om jeg indimellem som tillidsrepræsen-
tant har gået meget hårdt til dem, siger Rene.
Samme oplevelse har John haft i alle de år han 
har været ansat:
– Orskov er på mange måder noget helt særligt, 
fordi direktørens kontor er åbent for alle ansatte. 
Du kan bare banke på, hvis du har noget på hjer-
tet.
Bag døren til direktørens kontor har der altid 
siddet en med efternavnet Ørskov. Først Arne 
Ørskov Christensen, siden Niels Ørskov, der blev 
afløst af sin søn Jeppe Ørskov. I januar 2015 
kom der en ny direktør i stolen. Christina Ørskov 
afløste sin bror, der døde af kræft kun 50 år gam-
mel. John har oplevet og arbejdet under begge 
søskende og faderen, og han ser noget særligt i 
dem alle tre:

– Ørskov er en familievirksomhed, og det smitter 
af på alle os ansatte. Det gør stedet her unikt.
En anden unik ting på Orskov er de mange so-
ciale oplevelser, som medarbejderne deltager 
i sammen. Aktiviteterne er især taget til efter 
at Rene er blevet tillidsrepræsentant i 2010, og 
han rykker gerne medarbejderne ud af de vante 
rammer. Der har været skiture til Norge, virksom-
hedsbesøg i Sverige, og alle generalforsamlinger 
bliver holdt ude i byen:
– Min filosofi er, at vi ansatte må stå sammen. 
Især når krisen kradser, som den gør nu. Jeg tror, 
det er vigtigt, at vi ser hinanden i andre sammen-
hænge end her nede på værftsområdet, hvor vi 
går rundt i kedeldragter. Det er afgørende, at vi er 
rystet godt sammen som kollegaer, siger Rene.

Nye tillidsvalgte
Ny tillidsrepræsentanter
•  Daniel Brandt Christiansen   

– Ardagh Metal Packaging, Hjørring

Nye arbejdsmiljørepræsentanter
• Peter Zinn  
– Rais A/S, Frederikshavn

• Stig Søgaard Christensen  
– Denex A/S, Frederikshavn

• Claus Hassing Dahlgaard  
– Denex A/S, Frederikshavn

•  Erik Horsholt Fredborg  
– Brüel Systems A/S, Hjørring

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . APRIL 2016   9
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METAL VENDSYSSEL

Hvornår har du sidst deltaget 
i efteruddannelse?
Når du deltager i efteruddannelse er du med til at sikre dine fremtidsmuligheder.

 *  Lønrefusionen er 85 % af din løn (excl. genetillæg, dog af skifteholdstillæg), tillagt pension, fritvalgskonto samt feriepenge. 
**  Ordningen kræver 6 måneders anciennitet. Du kan anvende ikke forbrugt IKUF, for de 2 foregående år. Gammelt IKUF for-

bruges først.

Mange af Metals overenskomster rummer 
muligheden for selvvalgt uddannelse (kompe-
tencefonde). Det vil sige: Du har ret til selv at be-
stemme, hvilken efteruddannelse du vil tage. Du 
kan få tilskud til deltagergebyr, materialeudgifter 
samt dækket din løn* i maksimum 74 timer** 
pr. år.
Du kan også deltage i din fritid og få betalt delta-
gergebyr og materialeudgifter.
Du kan bl.a. vælge mellem AMU-kurser – Al-
mene uddannelser på forskellige niveauer – Aka-
demiuddannelser, kompetenceafklaring, og meget 
andet. Kort sagt gælder tilbuddet til uddannelser, 
der beskæftigelsesmæssigt er relevante inden for 
overenskomstområdet.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige 
aftaler, med forskellige betingelser.

 Hvis du vil vide mere – kontakt din 
afdeling, eller læs mere på:

•  www.ikuf.dk  
(CO-industri-overenskomsterne)

•  www.amukurs.dk  
(efteruddannelseskurser)

•  www.bygovenpå.dk  
(akademiudannelser)

• www.ug.dk (uddannelser generelt)
• www.metal.dk

!

TAG FAMILIEN 
MED I FÅRUP 
SOMMERLAND
Dansk Metal holder Familietræf 
i Fårup Sommerland for dig 

 

og din familie.

FAMILIETRÆF  
I FÅRUP  
SOMMERLAND
Kom og oplev Fårup Som-
merland sammen med din 
familie. Parken åbner tidli-
gere kun for Dansk Metals 
gæster.

Som medlem kan du købe 
billetter til kun 185 kroner 
for voksne og 135 kroner for 
børn 3-11 år (normalpris 270 
kroner). 

Børn under 3 år er gratis, 
men skal stadig have en 
billet.

Du får:
   Gave fra Dansk Metal.
    Adgang til parken og 

forlystelserne ”Lynet” og 
Flagermusen” allerede  
fra kl. 9.

   Indgangsbillet, buffet og  
1 x drikkevare.

    Specialpris på sæsonkort.
    Underholdning på den 

store eventplads.

Du kan også købe billet 
uden buffet til 120 kroner  
– uanset alder.

FAMILIETRÆF
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SE MERE OG BESTIL 
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TAG FAMILIEN 
MED I FÅRUP 
SOMMERLAND
Dansk Metal holder Familietræf 
i Fårup Sommerland for dig 

 

og din familie.

FAMILIETRÆF  
I FÅRUP  
SOMMERLAND
Kom og oplev Fårup Som-
merland sammen med din 
familie. Parken åbner tidli-
gere kun for Dansk Metals 
gæster.

Som medlem kan du købe 
billetter til kun 185 kroner 
for voksne og 135 kroner for 
børn 3-11 år (normalpris 270 
kroner). 

Børn under 3 år er gratis, 
men skal stadig have en 
billet.

Du får:
   Gave fra Dansk Metal.
    Adgang til parken og 

forlystelserne ”Lynet” og 
Flagermusen” allerede  
fra kl. 9.

   Indgangsbillet, buffet og  
1 x drikkevare.

    Specialpris på sæsonkort.
    Underholdning på den 

store eventplads.

Du kan også købe billet 
uden buffet til 120 kroner  
– uanset alder.

FAMILIETRÆF
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METAL VENDSYSSEL

Den 1. maj rydder Jørgen E. Larsen sit 
skrivebord. Han trækker sig tilbage 
efter 18 år i spidsen for Metal – først 
som formand for Frederikshavn-afde-
lingen og siden 2011 som formand for 
Vendsyssel-afdelingen.

Ideen til det blad, du lige nu sidder med i hån-
den, var Jørn Erik Larsen sammen med andre i 
fagbevægelsen med til at få.
Tilbage i 90-erne var han tillidsrepræsentant på 
Danyard og aktiv i både det faglige og politiske 
arbejde:
– Faget opstod i forbindelse med et kommu-
nalvalg. Der var stor polemik omkring vores 
arbejdsvilkår. Da der kom et politisk magtskifte i 
Frederikshavn Kommune, manglede vi et forum, 
hvor fagbevægelsen kunne komme med deres 
synspunkter. Derfor blev vi enige om at stifte 
Faget, siger Jørn Larsen, der dengang var for-
mand for klub 2 på Danyard.

Han har arbejdet på værftet i 23 år, og gik i 1998 
direkte fra kedeldragt til kontor som ny formand 
for Metal i Frederikshavn:
Vores daværende formand Kenneth Bergen blev 
forbundssekretær, og mange synes, at jeg var den 
naturlige afløser.

Sammenhold på værftet
Oprindeligt er Jørn uddannet VVS-er men efter 
nedturen i byggeriet i 70-erne skiftede han til 
værftet Danyard. Her faldt han god til:
– Mange fra min familie har arbejdet på værftet, 
og jeg holdt af miljøet. Der var sammenhold og 
kammeratskab, og vi stod skulder ved skulder. 
Dengang var den politiske bevidsthed en helt 
anden end i dag, og vi kæmpede i flok, siger 

– Vi er lykkes med mange ting

Jørn Erik Larsen har altid været  
medlem af Metal. I 1998 blev han  

formand for afdelingen i Frederikshavn.
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har set over 30 lokale metalmedlemmer glide ud 
af systemet og ud i uvisheden:
– Mange af dem har intet at falde tilbage på. De 
må leve af, hvad de har sparet op, og hvad deres 
ægtefælle tjener, siger Jørn E Larsen, der dog 
forlader formandsstolen med en vis grad af opti-
misme. 
Det tegner godt med nye havneudvidelse i Frede-
rikshavn og ikke mindst for hans gamle branche 
værfterne:
– Jeg er meget imponeret over, at det er lykkes 
Orskov at skabe et reperationsværft, og med ud-
sigten til mange nye arbejdspladser på havnen, 
kommer arbejdsløsheden forhåbentlig til at falde 
i Frederikshavn, siger Jørn E Larsen.
Han trækker sig den 1. maj hundrede procent fra 
det faglige arbejde for at nyde sit kolonihavehus, 
som han byggede i 2013: 
– Jeg har i mange år haft en arbejdsuge på den 
gode side af 37 timer, så jeg glæder mig til at få 
fri, nyde stilheden og til at kunne bruge det jagt-
tegn, som jeg fornylig har taget.

METAL VENDSYSSEL

Jørn, der samtidig med at han satte sig i for-
mandsstolen hos Metal også kom med i byrådet 
for Socialdemokratiet:
– Forbundet har altid gået efter maksimal ind-
flydelse, og jeg synes, at vi har opnået masser af 
gode ting i min tid som formand. Jeg sad 12 år 
i byrådet, og det skabte en god sammenhæng i 
forhold til det faglige arbejde.

Plads til optimisme
En af de rigtig gode ting, der er opnået i Jørn 
E. Larsens tid, er industriens pension, som han 
snart selv skal nyde godt af. 
I afdelingen har han og kollegaerne også kæmpet 
hårdt for de mange arbejdsskadeerstatninger, som 
Metal Frederikshavn gennem årene har været 
med til at hive hjem til medlemmerne:
– Jeg synes, vi har haft en god afdeling, der er 
lykkes med mange ting. Desværre har lukningen 
af arbejdspladser og især den nye dagpengere-
form gjort, at ikke alt har været lige rosenrødt, 
siger Jørn E. Larsen, der i løbet af de sidste par år 

Sådan så Jørn Erik Larsen 
ud i det første nummer af Faget.



Reformer i FAGETs tid
Alle her til lands kender til Reformationen. Altså 
det forløb, der slutter i 1536 med den fulde over-
gang fra katolicisme til lutheransk kristendom. 
Men sådanne reformationer har vi haft mange af 
rent politisk. Der hedder det blot reformer, fordi 
man skruer meget afgørende om på nogle forhold. 
En sådan reformation var parlamentarismen. Eller 
gennemførelsen af étkammersystemet. Eller fol-
kepensionen, der gav alle ret til en alderspension. 
Men også ændringerne af dagpengene og indfø-
relsen af efterlønnen tæller som reformationer for 
mit vedkommende.
Her på denne plads berører jeg i reglen aktuelle 
forhold, men i anledning af FAGET’s 20 års fød-
selsdag, så vil jeg fremfor alt ønske hjerteligt til 
lykke. Til lykke både til de nuværende læsere og 
redaktion og til alle, der har medvirket til bladet 
og brugt det som en hovedkilde til faglig og poli-
tisk oplysning. Jeg venter spændt på at læse, hvad 
andre har kunnet trække frem af erindringerne fra 
det foregående snes år.
Hvad er der så sket siden 1996? Hvis man skulle 
svare fyldestgørende på, hvilke resultater vi i 
arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet kan 
tillægge størst betydning, så skulle man fylde 
hele dette jubilæumsnummer. Og det var jo ikke 
tilfældet.
For 20 år siden var Socialdemokraterne regerings-
parti med Poul Nyrup ved roret. I perioden fra 

Vores mand  
i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN  
Folketingskandidat (S) 
Frederikshavnkredsen

METAL VENDSYSSEL

århundredskiftet for frem til nu har vi i arbejder-
bevægelsen (og i resten af samfundet) løbende 
debatteret, hvordan man i fremtiden ville være 
råd til velfærden. Det første store reformarbejde 
bar derfor Poul Nyrups stempel.
Også i arbejderbevægelsen indså vi, at der var 
sket nogle forskydninger henimod flere ældre 
i forhold til yngre. Altså ville der blive færre 
på arbejdsmarkedet til at forsørge os alle, både 
pga pensioneringen af de store årgange født i 
1940’erne og pga en stadig stigende levealder. 
Blandt andet som følge heraf blev finanspo-
litikken efterhånden omlagt til at tage mere 
langsigtede hensyn, da vi fra 1997 tilrettelagde 
en politik inden for rammerne af overordnede 
mellemfristede planer med opmærksomheden 
rettet på det lange sigt. Det er nok det andet store 
reformskridt, selvom mange hellere vil pege på 
omlægningen af efterlønnen. Det gav nogle helt 
ukontrollerede reaktioner, og førte formentlig til, 
at det socialdemokratiske reformarbejde måtte 
standse, da der i 2001 blev valgt en borgerlig re-
gering.
Jeg mener ligeledes, at reformarbejdet blev vide-
reført med Helle Thorning-Schmidts regering fra 
2011, da vi fuldt ud vedkendte os velfærdsforliget 
fra 2006. En af konsekvenserne af forliget blev, at 
tilbagetrækningsaldrene – efterløns- og folkepensi-
onsalder – skulle hæves med to år fra henholdsvis 
2019 og 2024, og at der derefter hvert femte år 
skulle ske en tilpasning. Velfærdsforliget styrkede 
den danske økonomi, men Socialdemokratiet har 
konsekvent kæmpet mod de forringelser af efter-
lønnen, som V, K og DF gennemtvang.
Som enkelte måske husker, blev ændringerne af 
efterlønnen ikke venligt modtaget. Det blev fuld-
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Metal-TAL – 2015
Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper
i Metal VENDSYSSEL 4. KVARTAL 2015

kommen umuligt at trænge igennem med bud-
skabet om, at Nyrups efterlønsreform ikke bare 
havde forbedret efterlønnen, men også – alt andet 
lige – fremtidssikret den. Men nu er en ordning 
ikke mere sikker, end et flertal kan pille ved den. 
Det var det der skete da re radikale tvang S og 
SF til at aflive resten af efterlønsordningen. Den 
ordning mente jeg ikke, jeg kunne lægge ryg til 
og undlod derfor at stemme. For det er en faktuel 
kendsgerning, at den ny høje tilbagestræknings-
alder vil blive et problem når slagteriarbejderen, 
jord- og betonarbejderen, svejseren og hjemme-
hjælperen skal fortsætte med at arbejde, til de er 
langt oppe i 70’erne.
Jeg erindrer også, at den daværende regering med 
held fik reformeret dagpengesystemet på en sådan 
måde, at Thorning-Schmidt-regeringen måtte 
bøvle med den ene redningsaktion efter den 
anden. Udgangspunktet var, at S-SF-RV-regeringen 
i 2011 anerkendte det borgerlige flertals (og de 
radikales) forringelser af dagpengene. De indførte 
en toårig dagpengeperiode og fordoblede den tid, 
lønmodtageren skal have for igen at blive dagpen-
geberettiget. 
Desværre har ordet »reform« fået en kedelig bik-
lang. Det er kommet til at betyde »forringelse«. De 
borgerlige har pakket deres angreb på velfærden 
ind i »reformer«, som altid har ført til dårligere 
vilkår end tidligere. Man skal naturligvis altid tage 
bestik af, om udviklingen generelt går i den ret-
ning, man (altså Socialdemokratiet) ønsker – og 
derefter rette ind. Omvendt kommer vi heller ikke 
uden om, at selve Socialdemokratiets formål er at 
reformere samfundet. Den reformisme har været 
til gavn for os alle og har givet os et samfund med 
færre sociale spændinger og flere udviklingsmu-
ligheder for det enkelte menneske og har sat os i 
stand til at udvikle et af verdens bedst fungerende 
samfund. Og – hvis man spørger folk – et sam-
fund, hvor et flertal af borgerne er »lykkelige«. Det 
er glædeligt, men lykke produceres nu en gang 
ikke politisk, den opstår blandt mennesker.

AFDELING TIMELØN

Industritekniker-Plast/Mekanik kr. 187,33
Sejlmager kr. 159,50
Skibstømrer kr. 154,50
Træskibstømrer kr. 170,50
Industri, Træ og Plast total kr. 165,12

Automekaniker kr. 171,88
Beslagsmed / Grovpladesmed kr. 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker kr. 179,86
Elektronikfagtekniker/Mekanike kr. 177,45
Industritekniker-Maskin kr. 151,15
Reparatør – Maskin kr. 183,36
Rørsmed kr. 184,28
Smed / Bygningssmed / Reparatør kr. 188,72
Værkstedsfunktionær kr. 186,83
Kommune og Region total kr. 182,51

Automekaniker kr. 184,91
Industritekniker-Maskin kr. 184,20
Lastvognsmekaniker kr. 185,50
Maskinarbejder kr. 188,58
Montør kr. 179,50
Rejsemontør kr. 240,19
Reparatør – Maskin kr. 180,70
Skibsmontør kr. 193,50
Smed / Bygningssmed / Reparatør kr. 170,57
Maskiner og Værktøj total kr. 192,11

Entreprenørmaskinmekanike kr. 155,00
Håndformer kr. 147,25
Industritekniker-Maskin kr. 180,98
Karrosseripladesmed kr. 175,00
Klejnsmed kr. 173,67
Kølemontør kr. 184,63
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan kr. 175,03
Maskinarbejder kr. 177,29
Montør kr. 157,50
Oliefyrsmontør kr. 173,98
Rørsmed kr. 172,21
Skibsbygger kr. 182,00
Skibsmontør kr. 186,65
Skibstømrer kr. 158,00
Smed / Bygningssmed / Reparatør kr. 161,67
Smed-Industrirør kr. 179,25
Vvs-Energiteknik kr. 182,79
Vvv- Rørsmed kr. 175,00
Værkstedsfunktionær kr. 183,00
Smede og Stålkonstruktioner total kr. 180,47

Elektromekaniker/Fagtekniker kr. 190,74
Elektronikfagtekniker/Mekanike kr. 175,65
Maskinarbejder kr. 177,78
Reparatør – Maskin kr. 174,21
Stat total kr. 177,09

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

Autoelektrofagtekniker/Mekanik kr. 160,00
Automekaniker kr. 168,35
Karrosseripladesmed kr. 179,38
Lastvognsmekaniker kr. 181,72
Værkstedsfunktionær kr. 168,40
Transport total kr. 171,68

Guld/Sølvarbejder kr. 147,82
Værktøjsmager – Snit kr. 172,60
Ædelsmede total kr. 148,74

Afdelingen total kr. 182,25

Ædelssmede

Industri Træ  
og Plast

Kommune  
og region

Maskiner og 
værktøj

Smede-  
og stål- 

konstruktioner

Stat

Strøm, styring  
og proces

Transport

Total
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 3F Frederikshavn

Socialrådgiver
Socialrådgiveren træffes på
tlf. 70 300 846 dagligt 
mellem kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid 
på kontoret i Skagen:
Torsdage 13.00 – 16.00

3F Hjemmeside: www.3f.dk/frederikshavn
Facebook: www.facebook/3ffrederikshavn

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og A-kasse: 70 300 846

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Telefon- og  
åbningstider 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 
advokathjælp. 
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

Jane Springborg
socialrådgiver

Dorthe Olesen
socialrådgiver

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

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

n Kontakt afdelingens A-kasse eller socialrådgivere.
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Fyraftensmøde om 
3F’s Arbejdsmiljøberegner
Afdelinger har holdt et par møder her i 
marts måned, hvor tillidsvalgte blev infor-
meret om den nye arbejdsmiljøberegner.
Et værkstøj der hjælper med at udregne 
hvad sygefravær – nedslidning og arbejds-
skader koster på din arbejdsplads.

Vores arbejdsmiljøudvalg formand Margit 
Pedersen stod for undervisningen, og der 
var stor begejstring blandt de tillidsvalgte 
over dette nye redskab til at forbedre ar-
bejdsmiljøet på arbejdspladser.

Arbejdsmiljøberegner
Beregn, hvad dårligt arbejdsmiljø koster 
din arbejdsplads.
Når du bruger 3F arbejdsmiljøberegneren, 
kan du få et overblik over sammenhæn-
gen mellem arbejdsmiljø, fravær, fore-
byggelse og økonomi. 
Du får også overblik over, hvor god en for-
retning investeringer i forbedring  
af arbejdsmiljøet vil være. 
Svarene er kvali-
ficerede skøn. De 
dannes af dine ind-
tastninger og nøgletal 
fra en række danske og 
internationale undersø-
gelser.

Især for tillids- og  
arbejdsmiljørepræsentanter
Beregneren er især tænkt som et redskab 
til 3F’s arbejdsmiljø- og tillidsrepræsen-
tanter. Beregneren kan være en støtte 
i dialogen med ledelsen om strategiske 
spørgsmål i arbejdsmiljøarbejdet lokalt på 
den enkelte arbejdsplads.
Beregneren er udviklet til computer. Den 
kan også bruges på tablet, men er mindre 
egnet til at blive vist på mobil.

Du finder 3Fs arbejdsmiljøbregner her: 
https://www.3f.dk/fagforening/ 
arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeberegner
eller søg efter arbejdsmiljøberegner på: 
3f.dk 

3F FREDERIKSHAVN
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3F FREDERIKSHAVN

I mere end 29 år har Willy Jochumsen 
kørt med skraldeposer. Han gør det 
faktisk stadig – selvom den 75-årige 
Frederikshavner for længst er gået på 
pension.

Da det første nummer af Faget kom på gaden til-
bage i 1996 var der en artikel om skraldekonflik-
ten i Aarhus med på to af siderne.
Artiklen var skrevet af Willy Jochumsen, der den-
gang var tillidsmand for skraldemændene i Frede-
rikshavn. For selv om der er 180 kilometer til den 
jyske hovedstad, så var konflikten relevant:
– Dengang viste man jo ekstrem meget sympati 
for andre kollegaer – og sagen i Aarhus var prin-
cipiel. Det handlede om, at arbejdsgiverne ud-
nyttede et påbud fra arbejdstilsynet til at presse 
lønningerne for skraldemændene. Alt for mange 
hørte kun sagen fra arbejdsgiverens synspunkt, 
så jeg synes, det var nødvendigt med en informa-
tion, der også fortalte konflikten set fra arbejder-
nes side, fortæller Willy Jochumsen.

Den faglige fane
Willy var også en af dem, der synes, at opfin-
delsen af bladet Faget var nødvendig. Derfor 
var han med i den første redaktionsgruppe, der 
oprindeligt bestod af Metal Frederikshavn, Social-
demokratiet Frederikshavn, og så specialarbejder-
forbundet, SiD, som Willy var medlem af: 
– Selvfølgelig havde vi Fagbladet, der blev sendt 
ud fra centralt hold af SiD i København, men jeg 
synes, at det var vigtigt, at vi også stod fagligt 
sammen i vores lokalområde, og da Avisen Ak-

tuelt lukkede nogle få år efter Faget blev startet, 
var det endnu vigtigere, at der stadig var nogen  
tilbage til at dække arbejdernes historier, fortæller 
Willy Jochumsen.
Ingen tvivl om, at Willy altid har stået på arbej-
dernes side. Han kom tidligt »ud og tjene« i land-

Jeg har altid elsket 
at være skraldemand

Her er det foto, der fulgte med Willy Jochumsens 
artikel i Faget i 1996. Det er hans skralde-mak-
ker gennem mange år, Kalle, der er foreviget på 
billedet.
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3F FREDERIKSHAVN

Det bekymrer mig, at flere og flere 
i dag melder sig ind i de gule fag-
foreninger, som eksempelvis Kristelig 
A-kasse, de har jo intet at skulle have 
sagt i forbindelse med overenskomster 
og lignende, siger Willy.
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bruget, blev siden soldat og kom i søværnet, og 
har haft adskillige fabriksjob, før han i 1973 blev 
skraldemand. Her var han tillidsmand i mere end 
15 år, og deltog i flere kongresser i SiD, ligesom 
han har været med til at sympatistrejke i blandt 
andet Esbjerg: 
– I min tid som skraldemand, holdt vi altid den 
faglige fane højt, og det var nødvendigt. Vi skif-
tede, præcis som skraldemændene gør det i dag, 
ofte arbejdsgiver. Renovationen var i udbud hver 
fjerde år, og det var ikke alle arbejdsgivere, der 
behandlede os ordentligt. Der var ofte meget at se 
til som tillidsvalgt.

En chef man ikke kunne stole på
Da Willy startede som skraldemand for mere end 
40 år siden blev alle skraldesække stablet på en 
åben ladvogn, der blev trukket igennem gaderne 

Skraldekonflikten kort
Skraldemandskonflikten fejrer i år 20 års 
jubilæum præcis som Faget.
Konflikten udsprang af et påbud fra arbejds-
tilsynet, der forbød aarhusianske skralde-
mænd at trække med to skraldevogne på 
en gang. Arbejdsgiverne så deres snit til at 
forlænge skraldemændenes arbejdsdag, og 
sænke den akkord, som skraldemændene 
hidtil havde arbejdet under, og udskrev sam-
tidig en fyreseddel til 36 af de ansatte.
Efter fire måneders langvarig konflikt gik 
skraldemændene i arbejde igen. I løbet af 
den periode havde der været demonstratio-
ner og sympatistrejker – og daværende aar-
husborgmester, Thorkild Simonsen, endte 
med at gå ind i sagen.

!

3F FREDERIKSHAVN

Willy med en af sine mange cykler.
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SiD blev til 3F
Kort tid efter at Willy Jochumsen gik på 
efterløn i 2002 fusionerede hans fagforening 
SiD(specialarbejderforbundet) med kvinde-
ligt arbejderforbund KaD. Det blev starten 
på 3F: Fagligt fælles forbund, der så dagens 
lys 1. januar i 2005.
I 2006 voksede den nye faglige familie, da 
RestaurationsBranchens Forbund, RBF, blev 
optaget i 3F. Første januar 2011 blev familien 
udvidet med endnu et medlem. Forbundet 
Træ-Industri-Byg (TIB) blev en del af 3F.
3F er uden sammenligning Danmarks stør-
ste fagforbund og har i dag 290.000 med-
lemmer

!

3F FREDERIKSHAVN

i Frederikshavn af en traktor. Der var masser af 
arbejde med at gå op og ned ad trapper og ikke 
mindst med at stakke alle sækkene, så de ikke 
skvattede af vognen:
Senere kom den fuldautomatiske renovationsbil, 
og det lettede arbejdet betydeligt, selv om fysik-
ken stadig skulle være i orden:
– Som skraldemand har jeg gået massevis af ki-
lometer. I snit gik vi 85 om ugen, og jeg har altid 
holdt meget af det. Uanset vejret har jeg hver dag 
synes, at det var et fantastisk arbejde. Du er ude 
under åben himmel og du er på mange måder 
din egen chef, især hvis du har en arbejdsgiver, 
der forstår at give dig en vis form for selvstændig-
hed og frihed.
Det blev netop en arbejdsgiver, der tilbage i 
2002 satte en stopper for Willys lyst til at gå med 
skrald. Willy, der dengang var 62 år, udnyttede 
muligheden for at gå på efterløn:
– Min chef på daværende tidspunkt var på mange 
måder ikke til at stole på. Når vi lavede en aftale, 
brød han den ofte, og et ord var pludselig ikke 
længere et ord. Det gjorde mig vred, og jeg valgte 
at trække mig tilbage i stedet, husker Willy.

Europa rundt på cykel
Mange af Willys kollegaer var trætte af, at Willy 
stoppede. Flere spurgte ham, om at han ville 
have vikartjanser og være ferieafløser og tage de 
timer, som efterlønsordningen gav mulighed for. 
Men Willy var sikker i sin sag: Han ville opleve 
livet under åben himmel på en anden måde:
– Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville cykle 
igennem hele Europa på cykel, og sammen med 
en god kammerat tog jeg af sted tidligt på som-
meren i 2002, og vi kom først hjem tre måneder 
senere, fortæller Willy, der alle årene som skral-
demand har været aktiv både med løb og på 
cykel:
– Motionen har holdt mig fra skader, og den gør, 
at jeg føler mig godt tilpas. Jeg cykler stadig hver 

eneste uge, siger Willy, der har løbet 16 marat-
hons og cyklet mange hundrede kilometer i streg. 
Senest i 2013, hvor han trampede i pedalerne for 
at komme til Paris sammen med en anden flok 
frederikshavnere:
– Vi skulle ned og se afslutningen på Tour de 
France, og det blev en fantastisk oplevelse, siger 
Willy.
På samme måde, som han igen og igen vender 
tilbage til landevejen med sin cykel, så er han 
også vendt tilbage til skraldemandslivet. I hvert 
fald i et begrænset omfang:
– Da jeg i 2005 gik på pension som 65årig sagde 
jeg ja til at tage nogle ruter som ferieafløser, og 
jeg gik indimellem mine gamle ture i Frederiks-
havn, siger Willy, der den dag i dag stadig gør en 
tjans for renovationen.
– Jeg samler hver uge de 8 sække, vi har her på 
vejen, og sætter dem ud til skraldebilen, så jeg 
slipper nok aldrig mit gamle arbejde helt. Jeg har 
altid elsket at være skraldemand.



3F FREDERIKSHAVN

Hvor længe har du været skraldemand?
Jeg har været skraldemand siden 1. november 
1999, og har arbejdet under tre forskellige ar-
bejdsgivere i denne periode.

Hvornår og hvornår blev du tillidsrepræsentant?
Jeg har været tillidsrepræsentant siden februar 
2011. Da vores daværende TR trak sig, stod vi 
uden i cirka tre måneder, da ingen ønskede at 
opstille. Det skyldes, at der i perioder kan opstå 
ret voldsomme konflikter med vognmanden.  Jeg 
valgte til sidst at opstille, da tingene begyndte 
at eskalere i forhold til, hvordan vognmanden 
fortolkede og agerede i forhold til vores over-
enskomst. Uden en tillidsrepræsentant på vores  
arbejdsplads, bliver vi simpelthen løbet over 
ende. Vognmanden fortolker ofte overenskomsten 
efter, hvad der passer hans pengepung bedst. 
Arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk tillægger 
vores type vognmænd heller ikke den store be-
tydning. I tæt samarbejde med min kollega Søren 
Olsen, som er valgt som arbejdsmiljø repræsen-
tant (AMR) forsøger vi i fællesskab at håndhæve 
vores  rettigheder i den retning.

 Hvordan er det at arbejde 
som skraldemand i dag?
At arbejde som skraldemand er nok det frieste 
job, som findes. Masser af motion og frisk luft 
hver dag. Selv i surt vejr er arbejdsdagen som of-
test herlig. I dag har vi gode hjælpemidler og   
 Arbejdsredskaber, der forhindrer fysisk nedslid-
ning. Arbejdet kan være fysisk krævende, men 
det bliver en vanesag og man opbygger en god 
fysik.
 
Hvad er de største udfordringer som tillidsrepræ-
sentant?
Det er de jævnlige konfrontationer med vogn-
manden. Man skal være i besiddelse af en vis 
portion forhandlingsevne samt vide, hvornår nok 
er nok. En anden udfordring, som gælder os alle, 
er sammenhold. Hos Skraldemændene i Frede-
rikshavn Kommune som også omfatter Skagen og 
Sæby har vi et fantastisk stærkt og godt sammen-
hold. Dette er en absolut mangelvare rundt om i 
mange kommuner i landet. Det hører jeg fra mine 
kollegaer i andre afdelinger. I besværlige situatio-
ner snakker vi sammen over telefonen. Jeg bliver 
tit spurgt, hvordan vi har opnået et så solidt team 
her i Frederikshavn. Uden sammenhold og tillid 
fra mine kollegaer, kan jeg intet opnå. I Frede-
rikshavn er det os alle, som skal have æren for 
en god arbejdsplads. Den er opstået via sammen-
hold og tillid til hinanden.

Nutidens skraldemænd
Interview med Jakob Christiansen, tillidsrepræsentant for skraldemændene 
i Frederikshavn Kommune.

– Der er et stærkt sammenhold blandt 
skraldemændene i Frederikshavn,  
siger Jakob Christiansen
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Kontanthjælp
Med virkning fra 1. januar 2014 blev det pålagt 
samlevende gensidig forsørgelsespligt, hvis en af 
parterne modtog kontanthjælp. 
MEN det var først juridisk gældende, hvis begge 
parter – både den, der modtager kontanthjælp, 
men også samleveren har fået mundtlig eller 
skriftlig afgørelse om, de anses for at være sam-
levende.
Rigtig mange kommuner har »glemt« at sende 
afgørelse til samleveren. Hvis kommunen ikke 
kan dokumentere at have gjort det, må der 
ikke ske modregning.
Derfor:
•  Hvis du er på kontanthjælp – og er 

samlevende – og er blevet modregnet 
i årene 2014 og 2015 og din samlever 
ikke har fået afgørelse som samlevende, 
så kontakt din kommune og få dem til 
at lave en ny kontanthjælpsberegning uden 
modregning – og få efterbetalt den manglende 
kontanthjælp for 2014 0g 2015.

Sygedagpenge
Nye regler om udvidet ret til sygedagpenge ved 
livstruende, alvorlig sygdom – pr. 1. januar 2016.
Der er indført en midlertidig periode med udvi-
det ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig 
sygdom.
Fra den 1. januar 2016 til og med den 31. decem-
ber 2017 er retten til sygedagpenge udvidet for 
personer med en livstruende, alvorlig sygdom.  
Reglerne for personer, som får en livstruende, al-
vorlig sygdom, er ændret således, at:
•  en person, som har en livstruende, alvorlig 

sygdom – og som opfylder beskæftigelseskravet 
overfor kommunen – får ret til sygedagpenge 

fra kommunen, uanset om personen på første 
fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en 
periode på mere end 22 uger inden for de 9 for-
udgående kalendermåneder.

•  en person, der er overgået til et jobafklarings-
forløb med ressourceforløbsydelse, og som 
under jobafklaringsforløbet får en livstruende, 
alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigel-
seskravet overfor kommunen, får ret til syge-
dagpenge fra kommunen.

Det er i begge tilfælde en betingelse, at per-
sonen opfylder beskæftigelseskravet for ret 
til sygedagpenge fra kommunen. Det er 
endvidere en betingelse, at en læge har 
vurderet, at personen har en livstruende, 
alvorlig sygdom.

Personer i et jobafklaringsforløb, som før den 
1. januar 2016 af en læge har fået konstateret 

en livstruende, alvorlig sygdom, er også omfattet 
af de nye regler. 

Personen kan overgå til sygedagpenge fra kom-
munen, hvis beskæftigelseskravet for ret til syge-
dagpenge fra kommunen er opfyldt den 1. januar 
2016. 
Bemærk … i denne situation er det således ikke 
en betingelse, at beskæftigelseskravet skal være 
opfyldt på det tidspunkt, hvor det konstateres, at 
personen har en livstruende, alvorlig sygdom.

Personen skal senest anmode om sygedagpenge 
den 1. marts 2016 for at overgå med virkning fra 
den 1. januar 2016.
Kommunerne skal orientere personer, som er på 
jobafklaringsforløb om de nye regler.

Nyt på det sociale området
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NYT FRA A-KASSEN

Huskeseddel, hvis du bliver ledig!
Den første ledige dag bedes du selv elektronisk 
tilmelde dig www.jobnet.dk.
En times tid efter tilmeldingen til Jobnet skal du 
gå ind på www.mit3f.dk og elektronisk udfylde 
og indsende en »Ansøgning om dagpenge for 
lønmodtagere«. Du kan vedhæfte din fyreseddel 
på ansøgningen – eller du kan sende den til os 
pr. post.
Når disse to ting er ordnet, er du meldt ledig og 
har søgt om dagpenge.
Vi sender et brev til dig om din dagpengeret, når 
vi har godkendt din ansøgning.

Nogle gange kan vi dog få brug for supplerende 
oplysninger fra dig inden godkendelsen. Så kon- 
takter vi dig, inden vi godkender din ansøgning.
Du skal derfor ikke nødvendigvis møde op i afde-
lingen før vi indkalder dig.

Er du i tvivl om noget, utryg ved selvbetjening 
eller lignende, så ring eller kom i afdelingen med-
bringende din NemID. 
For du er selvfølgelig stadig velkommen til at 
møde op personligt i 3F Frederikshavn.

3F FREDERIKSHAVN

Satser pr. 4. januar 2016:
Max. dagpenge pr. dag:     
   Fuldtidsforsikrede  836 kr.
   Deltidsforsikrede  557 kr.
   Dimittendsats  686 kr.

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse:
   1 g-dag 836 kr.
   ½ g-dag 418 kr.
Omregningssats: 225,13 kr.
Timeløn for at kunne opnå højeste
dagpengesats i 2016: 136,50 kr.

Satser kun for efterlønnere:
Max. efterløn pr. dag:
Fuldtidsfors. (91% sats) 761 kr.
  Deltidsfors. (91% sats) 507 kr.
  Fuldtidsfors. (100 % sats) 836 kr. 
  Deltidsfors. (100 % sats) 557 kr.

Skattefri præmie:
Fuldtidsforsikrede 13.042 kr.
Deltidsforsikrede 8.689 kr.

Lempeligt fradrag: 36.840 kr.

Udbetalingsperioder:
Periode: Ugenumre: Antal Uger:
21/12-24/1 52-03 5
25/1-21/2 04-07 4
22/2-20/3 08-11 4
21/3-17/4 12-15 4
18/4-22/5 16-20 5
23/5-19/6 21-24 4
20/6-24/7 25-29 5
25/7-21/8 30-33 4
22/8-18/9 34-37 4
19/9-23/10 38-42 5
24/10-20/11 43-46 4
21/11-18/12 47-50 4

Ydelseskortet kan indsendes fra fredag kl. 12.00 
og frem til midnat om søndagen den sidste 
weekend i udbetalingsperioderne.

Pengene bliver indsat på din Nemkonto i den 
efterfølgende uge, forudsat at vi i øvrigt har 
modtaget alle relevante  oplysninger fra dig.
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Nye regler om selvbooking 
træder i kraft d. 4. april 
2016
Fra den 4. april i år er det lovpligtigt, at 
den ledige selv skal booke tid, når han 
eller hun skal til samtale i jobcentret.
Fremover skal den ledige også selv 
booke de to første rådighedssamtaler 
hos os i a-kassen.
Oprindeligt er selvbooking tænkt som 
en service, idet den ledige selv kan 
bestemme tid for samtalen. Samtidig 
mindskes risikoen for udeblivelser fra 
samtalerne, fordi den ledige selv har 
booket tiden.
Men vær opmærksom på, at servicen 
også risikerer at blive til et straffesy-
stem. Sagen er nemlig, at hvis den 
ledige ikke får booket en tid til samtale 
inden for den frist, som bliver fastsat 
af a-kassen eller jobcenteret, bliver han 
eller hun afmeldt og dermed trukket i 
dagpenge. Uanset hvad grunden er.
A-kassernes Samvirke har indsendt et 
høringssvar til Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering over dette. Der 
burde i stedet for en kontant afmelding 
blive booket en tid automatisk, hvor 
den ledige skal til samtale.

Fra 5. januar 2015 er der sket ændringer på 
syge- dagpengeområdet. Hvis du er fuldt 
ledig, skal du have dagpenge fra a-kassen 
de første 2 uger, du er syg. Er du syg i mere 
end 2 uger udbetaler a-kassen ikke længere 
dagpenge/arbejdsmarkedsydelse til dig, 
men vi meddeler kommunen, at du fortsat 
er syg – hvorefter kommunen overtager ud-
betalingen af sygedag-penge.

Hvis du har arbejdstimer og får supple-
rende dagpenge, skal du have sygedag-
penge fra kommunen fra første sygedag.

Kommunen sender en blanket til dig, så 
snart de har modtaget besked fra a-kassen 
om datoen for start af udbetaling af syge-
dagpenge, som du skal udfylde og omgå-
ende  returnere.

Du skal fortsat sygemelde dig på  
jobnet.dk under »giv besked«. 
Derved får både jobcenter og a-kassen be-
sked om, at du er syg.

Hvis du bliver syg, 
mens du er ledig



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

2016:
•  Torsdag den 12. maj 

kl. 15.30 - 16.30

•  Torsdag den 9. juni 
kl. 15.30 - 16.30

F E R I E

•  Torsdag den 11. august 
kl. 15.30 - 16.30

•  Torsdag den 8. september 
kl. 15.30 - 16.30

•  Torsdag den 13. oktober 
kl. 15.30 - 16.30

•  Torsdag den 10. november 
kl. 15.30 - 16.30

•  Torsdag den 8. december 
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 opga-
ve for et medlem, betales dette 
efter aftale med advokaten.
Rådgivningen kan være forhold om 
ejendomshandel, lejebolig, arv, 
skilsmisse, dødsfald i nær familie, 
erstatningssager og andre juridiske 
forhold.

  Frederikshavn

FOA Frederikshavn 
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4697 1170 • Fax: 4697 1184
E-mail – faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

Hjemmeside
www.foa.dk/frederikshavn

Åbnings- og telefontider
Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30
Tirsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30
Onsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 17.00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Du er som medlem altid velkommen til at aftale tid for et møde  
– også udenfor normal åbningstid.

A-kassens Callcenter
Har du brug for at kontakte A-kassen  
uden for normal åbningstid, kan du  
kontakte A-kassens Callcenter  
ml. 16.00-20.00

A-kassens callcenter-nummer er:  46 97 10 10

Faglig afdelings hotline
Fredag er afdelingen lukket, men har du akut brug for 
hjælp fra Faglig afdeling, kan du kontakte Faglig Hotline 
mellem 10.00-14.00. 

Faglig afdelings hotline nummer er:  46 97 11 90

Åbningstider i uge 29-30 og 31
Mandag til torsdag. . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 14.00 
Fredag lukket

Læs mere på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Lørdag den 28. maj 2016
Pirupvejen 147 • Fårup • 9492 Blokhus
Sommerlandet er åbent 
fra 10.00-19.00
Valgte og ansatte fra FOA Frederikshavn 
er til stede, klar til at besvare faglige 
spørgsmål, samt med lidt sjov, konkur-
rence og gevinster. Dagen afholdes sam-
men med fire andre FOA afdelinger. 

Billetsalg fra mandag den 25. april 
kl. 12.00 (Bemærk tidspunktet) 
til torsdag den 19. maj kl 17.00
– eller så længe lager haves.

Billetterne sælges efter først-til-mølle 
princippet og kan købes og afhentes i af-
delingen samt reserveres på telefon
46 97 11 70. Betales og afhentes se-
nest den 19. maj kl. 17.00. 
Betal med Swipp, MobilePay  
eller kontant.
Billetter der ikke bliver  
brugt på dagen –  
den 28. maj 2016  
– refunderes ikke.
HUSK dit FOA  
medlemskort,  
da dette skal  
fremvises  
ved køb af  
billetter.

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

MEDLEMSPRIS
(FOA medlem + én ledsager, samt egne 

børn og børnebørn under 18 år)

Entré inkl. stor buffet:

FOA medlem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200,-

Én ledsager + børn over 10 år  .  .  .  200,-

Børn under 10 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150,-

Børn under 3 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gratis

IKKE MEDLEMMER
Entré:
Voksne samt børn fra 3 år og op. .  190,-

Børn under 3 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gratis

BUFFET
Voksen + børn over 10 år. .  .  .  .  .  139,-

Børn under 10 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59,-

Børn under 3 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gratis

Kør selv tur til 
Fårup Sommerland 2016
– for FOA medlemmer med familie og venner

I år åbner parken  
kl. 9.00 KUN for FOA’s  

medlemmer med familie.  Kom og prøv Orkanen og  Falken mellem 9.30-10.00, 
før parken åbner 
for publikum.
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Den nye folkeskolereform er udskældt af 
mange. Dagene er lange, børnene bliver trætte. 
Men for en gruppe af medarbejdere er den nye 
skolereform et opløftende skulderklap. Nemlig 
for pædagogerne, pædagogmedhjælperne og 
pædagogiske assistenter, der i dag har en cen-
tral rolle i folkeskolen:
– Samarbejdet i dag er langt bedre end for 

Ikke alt var bedre i »gamle dage«
Conny, Anne-Grethe og Ulla har været pædagogmedhjælpere i folkeskolen i 20 år. 
De bliver i dag taget mere med på råd end nogensinde før, og kender alle  
vigtigheden af det tværfaglige samarbejde.

tyve år siden. Vi bliver anerkendt for vores 
sociale og kreative arbejde, og jeg kan rigtig 
godt lide det forbedrede samarbejde på tværs 
af faggrupperne. Det styrker helheden for os 
og for børnene, siger Conny Jensen, der er 
tillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne 
på Skoledistrikt Øst Abildvej Afdelingen i Fre-
derikshavn.

Fra venstre ses Anne-Grethe, Conny og Ulla – alle tre arbejder som pædagogmedhjælpere på Abildvej.
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Blandt andet for pædagogmedhjælper Ulla 
Østerballe, der supplerer:
– Jeg følger i dag børnene 100 procent. Jeg er 
med dem i SFO om morgenen, følges med dem i 
klassen, og er med dem igen om eftermiddagen. 
Derfor har jeg en rigtig god føling med, hvordan 
deres dag har været, og hvad deres behov er.

Flere børn i dag
Ulla og Conny er denne mandag sammen med 
Anne-Grethe rykket ind på personalekontoret på 
Fritten, som SFO-en hedder på Abildvej Afdelin-
gen. Her har de tre pædagogmedhjælpere indvil-
liget i at tage Faget med 20 år tilbage i tiden.
– Vi har jo været her længe, og har oplevet 
mange forandringer. Da vi startede i 90-erne var 
her omkring 30 børn. De senere år er skolerne 
blevet lagt sammen i Frederikshavn Kommune, 
og børnetallet er derfor steget her hos os. Der er 
nu omkring 190 børn.
Abildgård Skole blev i 2012 lagt sammen med 
Fladstrand Skole, og det betyder at samtlige 0-4 
klasser er samlet på Abildvej:
– Her er mange, når børnene får fri, og i forhold 
til tidligere tider, så er børnene mere trætte, når 
de kommer her. De har haft en lang skoledag og 
kommer langt senere i SFO, og derfor er der ikke 
den samme tid til at tage på udflugter og ture ud 
af huset. Nu bliver vi her i Fritteren, vi er på le-
gepladsen og i skolens hal, eller fordyber os i spil 
og forskellige kreative aktiviteter, fortæller Ulla.
Da hun startede som pædagogmedhjælper så 
arbejdsdagen helt anderledes ud. Hun mødte 
tidligere, havde senere fri – og ofte med en pause 
midt på dagen:
– Dengang var jeg i skolefritidsordningen og ikke 
i klasserne. Børnene var i SFO om morgenen og 
igen fra klokken halv tolv. Tiden der imellem 
blev brugt til enten at have fri eller også bagte 
jeg boller, ryddede op i spillene eller andet forfal-
dende arbejde, fortæller Ulla.

Krudtet brugt op
Mens Ulla har sin daglige gang i skolefritidsord-
ningen, er Conny og Anne-Grethe ikke længere 
tilknyttet »Fritten«.  
Siden 1995 har Conny og Anne-Grethes arbejde 
været at åbne SFO-en hver morgen fra kl.6.00 til 
kl.8.00, derefter mødte de i skolens Special-klas-
ser, som støttemedhjælper.  
De arbejder nu 100 procent i Special-klasserne, 
hvor de hjælper skolebørn, der har generelle 
indlæringsvanskeligheder. Her oplever de en klar 
forskel fra tidligere:
– Jeg var i starten både i SFO-en og i Special-klas-
serne. I dag fungerer jeg som støttemedhjælper i 
undervisningen, og det i sig selv er en væsentlig 
forskel i min arbejdsdag, siger Anne-Grethe, der 
har lavet sin plan for at hjælpe børnene igennem 
den længere skoledag:
– Det er klart, at energien falder efter frokost, og 
selv om man er barn med særlige behov har man 
en lige så lang skoledag som andre elever. Derfor 
arbejder vi med motorisktræning og stilleaktivite-
ter om eftermiddagen, for her er krudtet ganske 
enkelt brugt op.

Kæmper med næb og kløer
Conny har samme funktion i klasserne som An-
ne-Grethe. Der ud over er to en halv time om 

3 skoler blev til Distrikt Øst
Abildgård Skole er på grund af faldende 
børnetal og en trængt kommune-økonomi i 
løbet af de sidste fem år lagt sammen med to 
andre Frederikshavner-skoler.
Først blev skolen fusioneret med Fladstrand 
skole og siden Nordstjernen.
I dag er matriklen på Abildvej udelukkende 
for indskolingen (0-4 klasse) – og derfor er 
al skolefritidsordning samlet her.

!
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ugen helliget arbejdet som tillidsrepræsentant. 
Et hverv hun har bestridt i præcis 20 år, og her 
har tingene også forandret sig. Især omfanget af 
opgaverne:
– For det første er antallet af pædagogmed-
hjælpere steget. Da jeg startede var jeg 
tillidsrepræsentant for fem. I dag er vi 20 pæda-
gogmedhjælpere, og det giver meget mere at se 
til. Min største opgave er lønforhandlinger, som 
jeg bruger meget tid på. Der udover er der op-
sigelser, nedsat tid, løntjek for kollegaer og nye 
ansatte.
Og i forbindelse med skolereformen forhandlede 
jeg arbejdstids regler, en årsnorm, som passede 
ind med lærernes arbejdstids regler. Jeg har igen-
nem årene kæmpet for mange tillæg på lønsed-
len, som jeg i dag forsvarer med næb og kløer, 
siger Conny.
Tillidsrepræsentanten kæmper også for noget 
andet, nemlig for sin fagforening, som hun gerne 
ser at alle pædagogmedhjælpere er meldt ind i:
– Det er helt personligt vigtigt for mig, at alle er 
medlem af FOA. Det er ganske enkelt et sikker-

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Anne-Grethe og Conny, arbejder som støtte i specialundervisningen, mens Ulla (længst til venstre) 
følger skolebørnene hele dagen i sit arbejde.

hedsnet for os i et arbejdsliv, der er i konstant 
forandring. Når det så er sagt, tror jeg ikke på, at 
vi i fremtiden bliver presset ud af skolerne som 
pædagogmedhjælpere. Snarere tværtimod. For-
andringerne med den nye folkeskolereform for 
vores faggruppe er overordnet set positive – ikke 
alt var bedre i gamle dage, siger Conny.

 Pædagogmedhjælpernes  
rolle i folkeskolen

Med den nye folkeskolereform er pædagog-
medhjælperne kommet helt ind i klasselo-
kalerne:
I dag er pædagoger, pædagogmedhjælper 
og pædagogiske assistente meget mere med 
i skoledelen, og har timer i understøttende 
undervisning.
En del pædagoger, pædagogmedhjælpere og 
pædagogisk assistenter er både i klasserne 
og SFO – mens andre har samtlige timer i 
undervisning.

!
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Bobbyline Læsø www.bobbyline.dk  10 %
Malernes Lagersalg Læsø 10 %
PH Clinic Læsø 10 %
Havnebakken Læsø 10 % på overnatning
Ovick Farvebøtten Fr. Havn 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)
Fysioterapeut og kiropraktor   Betaling af op til 5 behandlinger om året – dog max kr. 1.616,-
Dansk Bilglas Fr. Havn 10%
VINOBLE Fr. havn 0 % 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
Hypnoterapeuten Gratis konsultation, de efterfølgende 5, halv pris

LOKALE FOA-RABATTER OG FORDELE
Vis dit FOA-kort og få rabat

Se mere på FOA Frederikshavns hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Benyt dig af muligheden for hyggeligt samvær,  

alt imens du indtager en øl eller vand samt  

noget lækkert fra salgsboderne.

FOA har popcorn til børnene …

 

Kom og mød             Frederikshavn til 1. maj 
på Knivholt kl. 13.00-16.00. 

I FOAs stand har du mulighed for dialog med valgte  
og ansatte, samt mulighed for bla. at vinde en  
familietur til Fårup Sommerland.

1. MAJ på Knivholt
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For halvandet år siden startede besøgs-
ven-initiativet i bofællesskaberne i Fre-
derikshavn Kommune. Et projekt, der er 
støttet af Trygfonden, og som involve-
rer mere end 25 borgere

Hvordan giver man beboere i et bofællesskab et 
netværk, hvis de ikke har så stor en familie, sjæl-
dent får besøg, eller blot ønsker sig en ven? 
De tanker havde i en rum tid været i Annemette 
Mortensens hoved. Annemette er leder af bofæl-
lesskaberne for fysisk og psykisk handicappede 
i Frederikshavn Kommune, og god til at få ideer. 
En af dem blev i oktober 2014 til Stjernestun-
der – et treårigt besøgsven-projekt, der har fået 
215.000 i støtte fra Trygfonden. Det er koordine-
ret af Ulla Harriet Jensen, der er antropolog og 
fundraiser:
– Jeg troede egentlig, at det ville være svært at 
finde besøgsvenner, men ved hjælp af Trygfon-
den fik vi stablet et informationsmøde på Kniv-
holt på benene. Vi fik sendt en pressemeddelelse 
ud, og så gik det stærkt, fortæller Ulla, der hur-
tigt har fået 25 frivillige med i ideen.
De frivillige kommer og besøger beboerne på de 
kommunale bofællesskaber, de tager dem med 
ud og får fælles oplevelser, eller hygger og bruger 
tid sammen med dem hjemme i beboernes lejlig-
heder:
– Vi tænker dem præcis som andre venner. De 
kommer, når de har lyst og tid, og har frie mu-
ligheder for at være sammen med beboerne, 
fortæller Ulla, der sammen med leder Annemette 

Mortensen understreger, at de frivillige på ingen 
måder går ind i plejen af beboerne:
– De frivillige skal hverken erstatte eller over-
tage noget fra de ansatte. De er noget ekstra, der 
kommer kun for den enkelte beboers skyld. Vi 
har besøgsvenner i alle aldre. Den yngste er 14 
og har af den grund sine forældre med, den æld-
ste er over 60, siger lederen.
En ny besøgsven møder som det første Ulla Ha-
riet Jensen og en kontakt-medarbejder på bofæl-
lesskabet. Her gælder det om at få skabt et rigtigt 
match. Det skete fornylig, hvor en ung mand og 
en mandlig beboer blev venner:
– Det er vigtigt, at kemien passer sammen. Der 
skal gerne være en form for interessefællesskab 
mellem beboeren og besøgsvennen, fortæller 
Alice Bjerregaard, der er kontaktperson og tillids-
repræsentant for omsorgsmedhjælperne i bofæl-
lesskaberne. 
Hun, Annemette Mortensen og Ulla Hariet Jen-
sen kunne godt ønske sig lidt flere besøgsvenner:
– Egentlig har vi opnået vores målsætning med 
25 besøgsvenner, men behovet har vist sig at 
være større. Vi kunne især bruge flere, der havde 
lyst til at tage på fisketur og skrue på knallert, 
fortæller Annemette Mortensen.

En stjernestund 
for beboere og besøgsvenner

Har du lyst til at være besøgsven på 
bofællesskaberne i enten Skagen, Frederiks-
havn eller Sæby kan du kontakte Ulla Hariet 
Jensen på ulhj@frederikshavn.dk eller på 
mobil 24 29 43 29

!
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Fra venstre ses Annemette, Alice 
Bjerregaard og Ulla Hariet Jensen
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NYE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Susanne Lykke Wennerwald,
Senhjerneskade Center Nord

OPHØRT 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Jan Steven Andersen, Din Hjemmepleje

Nyvalgte tillids- 
og arbejdsmiljø 
repræsentanter

1. Vellykket generalforsamling

2.  Hvad er vigtigst, løn  
eller arbejdsmiljø?

Læs hele historien på 
www.foa.dk/frederikshavn

DEN GODE HISTORIE

FOA’s aktivitetskalender 2016

Dato Aktivitet Sted

  1. maj 1. maj arrangement Knivholt Hovedgård. Tag hele familien med.

28. maj Fårup Sommerland Kør selv tur

11. juni Rock på Knivholt Knivholt Hovedgård

27. nov. Juletræ FFK Centret 

Sæt kryds i kalenderen 

allerede nu!

Hold øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Seniorernes aktivitetsoversigt
Tirsdag den 10. maj kl. 14.00

Foredrag med tidligere politibetjent 

Heine Hvid »med blå blink«

Tilmelding senest den 3. maj

Pris: kr. 50,- inkl. kaffe og brød

Tirsdag 14. juni 2016

Sommerudflugt til Mariager Fjord

Årets sommerudflugt går til Mariager Fjord 

med afgang fra FOA Frederikshavn kl. 9.00. 

Hjemkost kl. ca. 21.30.

Pris: kr. 250, inkl. entré og forplejning hele 

dagen. Se annoncen på modstående side for 

yderligere info.
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Seniorernes sommerudflugt 14. juni 2016
Turen går til Mariager Fjord

Pris kr. 250,- 

Inkl. entré og forplejning hele dagen

Frokost: Smørebrød 

Eftermiddag: Kaffebord

Aften: 2 retters menu på Simested Kro

Bindende tilmelding senest den 7. juni 

2016 – betaling aftales ved tilmelding

til Ingrid Hansen, mobil: 24 66 66 71 

eller Jytte Jensen, mobil: 22 86 31 61

Bussen kører fra FOA Frederikshavn kl. 

9.00. Herefter vil der være opsamling 

de sædvanlige steder. Dette oplyses ved 

tilmelding. Hjemkomst ca. 21.30.  

                       

Sejltur med Svanen

En sejltur med Svanen på Mariager Fjord 

er en enestående smuk og idyllisk rejse 

gennem et fantastisk landskab fyldt med 

natur- og kulturhistoriske oplevelser.

Oplev Veteranjernbanen

Hos Mariager-Handest Veteranjernbane er 

det muligt at opleve, hvordan man foretog 

en rejse i årene 1910-1950 og prøve de 

lokomotiver og vogne, som blev benyttet. 

Det er samtidig muligt at få en god 

naturoplevelse, da jernbanen gennemløber 

forholdsvis øde områder langs Mariager 

fjord.

Se Mariager by

Der bliver ca. 1 time, hvor du har  

lejlighed for at gå en tur i Mariager by  

på egen hånd.

Simested Kro, Aalestrup.

To retters menu til aften

Venlig hilsen 

Seniorklubbens Bestyrelse



Den første udgave af FAGET
Herunder ses et udvalg af sider fra første nummer.
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Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4
9900 Frederikshavn

Mob. 2684 2655
E-mail: PATH@frederikshavn

Kasserer: Grete Næser, telefon 2868 0644 
E-mail: grete@naeser.dk

Tillykke til
FAGET
Af Palle Thomsen 
Formand for 
Frederikshavn 
Partiforening

Kære medlem og læser
Et pænt goddag til jer alle, 
med dette første nummer af FAGET. Det er natur-
ligvis mit håb, at I også læser den politiske del 
igennem, således at vi kan få en god dialog, der 
vil medføre et styrket Socialdemokrati.
Sådan skrev den daværende formand, Jørn 
Vinde, i det første nummer af FAGET i 1996.
Om Socialdemokratiet så er er blevet styrket gen-
nem de 20 år, der er gået, ja det ved jeg ikke, idet 
jeg ikke kender medlemstallet fra dengang, men 
jeg har en stærk formodning om, at vi nok har 
mistet nogle medlemmer.
Det kan der være mange grunde til, men det er 
i hvert fald ikke p.g.a. manglende lyst til dialog 
fra de til enhver tid siddende bestyrelser eller by-
rådsgrupper side.
Socialdemokraterne har i de 20 år haft magten i 
byrådet i den største del af tiden, og selv om vi 
ikke har haft byrådsflertal eller borgmesterposten 
i et par perioder, så har vi alligevel formået at 
sætte vores fingeraftryk på udviklingen i Frede-
rikshavn.
I 1999 lukkede det daværende Danyard, og hele 
byen var ved at gå i sort. Værftslukningen var et 
hårdt slag med tab af mange arbejdspladser, men 
det var også et angreb på hele byens identitet og 
selvforståelse, men vi formåede via sloganet: Fra 
værftsby til værtsby, at få etableret lige så mange 
arbejdspladser på værftsarealerne, som der var 
før. Vi ville i Frederikshavn være det maritime 
kraftcenter i Danmark. 

Politikerne havde  også indset, at det maritime 
ikke var tilstrækkeligt som livsgrundlag, så derfor 
valgte man også at investere i kultur. Beslutnin-
gerne om at bygge Det Musiske Hus, Arena Nord 
og Iscenter Nord blev alle taget inden for to år 
efter Danyards lukning. 
Disse sports- og kulturbyggerier var med til at 
sende signaler om, at der blev satset på andre 
områder end søfart i Frederikshavn. Pludselig så 
kom Bill Clinton og Al Gore, og vi fik også palme-
stranden.
Politikerne prøvede også at iværksætte andre 
projekter: 24 etagers højhus, skibakke, Palm City, 
men de blev som bekendt ikke til noget. Men der 
har bestemt ikke manglet ideer.
I bund og grund, har Socialdemokraterne i Fre-
derikshavn grund til at være stolte over de resul-
tater, der er opnået i Frederikshavn Kommune 
gennem de 20 år, der er gået.
Må de næste 20 år blive lige så udviklende og må 
der komme nogen med nogle vilde ideer, så Fre-
derikshavn stadig vil være en spændende by at 
være borger i. Velvidende af tidligere erfaringer, 
at det ikke altid, at alle ideer bliver til noget.

Tillykke til FAGET med de første 20 år.
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LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Adresse:
Parallelvej 3, 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 3034 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 guid-
ninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning 
for alle 
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent til-
bud for alle borgere i Frederikshavn Kom-
mune. Her kan du henvende dig, hvis du 
er i tvivl om afgørelser på socialkontoret, 
pension og lignende spørgsmål. 
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.

 1 

 Vendsyssel                                                                                                                         juni 2012 

dækker: 
 
Læsø Kommune 
Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
 

 Vendsyssel 
Medlemsfagforeninger og bestyrelse: 
 

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

 
• LO formand  Cai Møller 
• LO kasserer  Henning Mikkelsen 

 

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

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

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

Det organiserede arbejdsmarked med kollektive 
overenskomster, lønmodtagere der er medlem af 
en forhandlingsberettiget fagforening og arbejds-
givere, som er medlem af en forhandlingsberetti-
get arbejdsgiverforening er en forudsætning for, 
at det danske velfærdssamfund kan overleve.
Der er stærke kræfter, som med begyndende 
succes arbejder for at skabe et mere »ulige« sam-
fund, hvor klasseforskellene mellem borgerne i 
Danmark gerne må blive som for 100 år siden; 

det arbejder LO fagbevægelsen imod ved hele 
tiden at arbejde for bedre forhold for lønmodta-
gerne bl.a. ved OK indsatsen.
Virksomhederne skal også have lige konkur-
rencevilkår, og det sker, hvis OK forholdene er 
på plads – virksomhederne skal konkurrere på 
samme niveau på lønninger, overtidsbetaling, 
ferie bestemmelser, pensionsordninger, søgne- 
helligdags betaling, barselsorlov o.s.v.

Lønmodtagernes rettigheder 
er forhandlet af fagforeningerne

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Adresse: OBS Adressen er pr. 1. januar 

2016: Parallelvej 3, 9900 Frederikshavn



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

Rådgivningen finder pr. 1. januar 2016 sted  
i Skippergade 24, 1. sal, 9900 Frederikshavn 
(c/o 3F Frederikshavn)

»Faget« Frederikshavns fælles fagblad . APRIL 2016   39

De rettigheder, som er opnået,  

skal bevares, og efter LO fagforenin-

gernes mening er der stadig plads til 

forbedringer. Hvis solidariteten er 

noget, man blot ønsker, når man selv 

trænger til den, så findes  

solidariteten ikke mere.
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1. maj arrangementer 
afholdes i Frederikshavn 
på Knivholt kl. 13.00 og 
i Hjørring ved Gl. Vestre 
Skole i Dronningens Gade 
kl. 13.00. Der annonceres 
i de lokale aviser i uge 16 
samt ved opslag fordelt 
af fagforeningerne i april 
måned.

FERIE ANDRE
FORBEDRINGERARBEJDSTID

2002 
Den forlængede
barselsorlov

2009 Seniordage med løn

1989 
Fuld løn under barsel

1978 Arbejdsmiljøloven

1933 
Folkepension

1964 ATP

1899 
Organisationsret

1907 
Arbejdsløshedsloven

2005 
6 ugers ferie

1980
5 ugers ferie

1953 
3 ugers ferie

1938 
Ferieloven indføres:
2 ugers betalt ferie

1990 
37 timer/uge

1974 
40 timer/uge

1959 
45 timer/uge

1920 
Faste regler for arbejdstid:
48 timer/uge

1977 Efterløn

2008 
Barselsorlov for mænd

...og det gør rettigheder og arbejdsvilkår heller ikke!

Kampen fortsætter 
Se værktøjet ”Ingen goder kommer af sig selv” – og meget mere på www.tillidszonen.dk  
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Billige energilån?
- ring til os
Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  

GÅ IKKE GLIP AF DE HER HISTORIER

M E TA L
– Orskov er på mange måder noget helt  
særligt, fordi direktørens kontor er åbent for  
alle ansatte side 9

John hørby

3 F
– Som skraldemand har jeg gået massevis af  
kilometer. I snit gik vi 85 om ugen, og jeg  
har altid holdt meget af det side 21

Willy Jochumsen

F O A
– Samarbejdet i dag er langt bedre end for  
tyve år siden. Vi bliver anerkendt for vores  
sociale og kreative arbejde side 28

conny Jensen

”

”
”


