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Nu’ det jul igen …

Julen nærmer sig – og mange af os er i fuld gang 
med forberedelserne og ikke mindst indkøbene til 
den 24. december og juledagene.
Ofte overtrækker vi dankortet en smule – og bru-
ger lidt flere penge, end vi egentlig havde tænkt 
os. Tænk engang over, hvor meget julemad og 
hvor mange julegaver, du ville kunne købe, hvis 
du stod med 1,8 millioner kroner ekstra i hånden.
Mange – rigtig, rigtig, RIGTIG mange.
Beløbet er lige præcis det, som FOA Frederiks-
havn har fået ind på bare et år ved at gå med-
lemmernes lønsedler igennem. Et såkaldt løntjek, 
som sektorformand Gitte Christensen har været 
med til at lave på vegne af medlemmerne. Du 
kan læse om Gittes arbejde og det imponerende 
resultat på FOAs sider her i Faget.

For Søren og Arne bliver 2018 deres første jul 
som pensionister. De er begge i år stoppet efter 
mange år som valgte i Metal. Tilsammen har de 
været mere end 90 år i forbundet, og de har ople-
vet strejker, oliekrisen – de gule A-kassers indtog, 
og digitaliseringen af den danske fagbevægelse. 
Læs de to gæve metal-mænds historie og få gode 
anekdoter og vigtige pointer med, om hvorfor 
fagforeningernes arbejde fortsat er vigtigt.

Måske er du en af dem, der indimellem tager 
bussen – måske i forbindelse med decembers 
mange julefrokoster – eller måske i forbindelse 
med transporten til og fra dit arbejde.
Du har muligvis også oplevet, at bussen var for-
sinket – men har du tænkt over hvorfor? 
På 3Fs sider kan du få baggrunden for, hvorfor 
landets buschauffører nu rejser sig sammen i 
protest over de arbejdsvilkår, der er med til at 
give dem en stresset hverdag. Det er nemlig ofte 
umuligt at få køreplanen til at hænge sammen, 
hvis der også skal være tid til en tisse- eller spi-
sepause. Du kan møde Torben, der kører bybus 
i Frederikshavn, og Bo, der kører ud fra Hjørring 
Busterminal.

På Fagets sidste sider kan du læse om den nye 
faglige fusion mellem LO og FTF. De to hoved-
organisationer slog sig i 2018 sammen på to eks-
traordinære generalforsamlinger, og fra 2019 vil 
deres nye navn være FH – Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation, der repræsenterer 1,4 millioner 
lønmodtagere.

God læsning! OG: En rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

LEDER

FÆLLES FAGBLAD
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 3F Frederikshavn

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

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, 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

Bemærk 
Ændrede åbningstider på 

vores kontor i Skagen:

Mandag: 09.00 – 16.00. 

Tirsdag: Lukket 

Onsdag: 09.00 – 12.00 

Torsdag: 09.00 – 16.30 

Fredag: 09.00 – 12.00

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

Mette Sørensen Lars Vilsen

Når du ringer til 
3F Frederikshavn 
… er det Mette eller Lars, 
du kommer i kontakt med.

HUSK 
at være opmærksom på:

•  At kontakte afdelingen, hvis du bliver bevilliget fleksjob eller 
tilkendt førtidspension.

•  At hvis du har en bruttoindtægt, der er  
mindre end kr. 12.422,00, kan du  
have mulighed for nedsættelse af dit  
faglige kontingent.

•   At hvis du får nyt mobilnummer  
eller ny mailadresse, skal du huske  
at ændre det på »mit3F«  
under min profil.
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Generalforsamling i 3F Frederikshavn
LØRDAG den 30. marts 2018 kl. 10.15

Arena Nord, Frederikshavn

 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde, 
senest den 18. marts 2018.

Da vi holder vores generalforsamling en LØRDAG starter vi kl. 9.30 med brunch. 
Du skal tilmelde dig i afdelingen senest den 25. marts 2019. 

Tilmelding skal ske til afdelingen på 70 30 08 46.

Bor du på Læsø, kan du også deltage i generalforsamlingen
over video på vores afdelingskontor Byrum Hovedgade 37.

På bestyrelsens vegne 
 Finn Jenne, Formand 3F Frederikshavn

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Beretning

 4. Lønudvalgets beretning

 5. Regnskab

 6. Budget 2019

 7.  Forslag til ændringer  

af vedtægterne 

 8. Indkomne forslag

 9. Valg.

10. Eventuelt.

Husk dit 
medlemskort

Igen i år vil vi udtrække 

flotte gaver blandt dem, 

der tjekker ind med 

plus kortet.
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NU er det tid 
  til at trykke
Landets buschauffører rejser sig i protest mod 
dårlige arbejdsvilkår og stramme køreplaner. 
Mød to af dem: Torben Vestergaard Nielsen og Bo Bank Olesen

Torben (t.v.) er medlem af 3F Frederikshavn 
– men Bo er medlem af 3F Skagerak. 
Mere end 800 chauffører landet over  
er med i indsatsen 
»Tid til at trykke stop«.
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3F FREDERIKSHAVN

3F offentliggjorde i efteråret en stor trivselsunder-
søgelse blandt buschauffører. Forbundet spurgte 
2633 chauffører fra hele landet, og ud af dem 
svarede 75 procent, at de havde en stresset eller 
presset hverdag, og at arbejdsvilkårene var for 
dårlige.  
34-årige Torben Vestergaard Nielsen fra Gærum 
og 50-årige Bo Bank Olesen fra Åbyen ved Hirts-
hals er blandt de 75 procent fra undersøgelsen. 
De er begge nu en del af den landsdækkende ind-
sats: »Tid til at trykke stop!«
– Vi har længe snakket om, at vores arbejdspres 
var alt for stort. Køreplanen er så stram, at der 
stort set ikke er tid noget som helst, uden at det 
giver forsinkelser. Så vi er absolut der – at nok er 
nok. Kampagnen er med andre ord tiltrængt, og 
noget vi har haft brug for længe, siger Torben.
Han har kørt bus i fem år. Tre af dem i bybus i 
Frederikshavn, og må i det daglige prioritere om 
han vil spise – eller tisse – for der er ikke tid til 
begge dele:

Vognmændene er lige så pressede som os chauf-
fører, fordi rammerne for busdrift er så ringe. Det 
håber vi, at indsatsen kan være med til at ændre, 
siger Torben.

– Jeg har tidligere været lagermedarbejdere men 
skiftede til chauffør, fordi jeg blev stresset af mit 
arbejde. I starten nød jeg den store frihed, der 
er forbundet med at være buschauffør – men nu 
kan jeg begynde at genkende presset. Jeg kender 
signalerne fra tidligere, og jeg har derfor valgt at 
tage det roligt. Er man forsinket, så er man for-
sinket, selv om det går ud over passagerne. Jeg 
ved fra mit tidligere arbejde, at det ikke nytter at 
splitte sig selv ad. Desuden er det alt, alt for far-
ligt at have travlt i trafikken, siger Bo og uddyber:
– Hvis vi skal kunne holde køreplanen – som 
den er i dag – så kræver det nærmest, at vi kører 
uden passagerer. Der er ikke tid til at stoppe og 
tage passagerer med, for bare et vejarbejde eller 
en kø kan tilte planen.

Måtte droppe X-bussen
Bo kørte indtil for nylig X-bus mellem Frederiks-
havn og Aalborg, men han valgte at skifte rute, 
fordi tidstyraniet kom til at styre og ødelægge 
hans hverdag:
– Jeg har været buschauffør siden 2007, og jeg 
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har kørt X-bus ruten i otte år. I den periode er 
den samme rute skåret ned i tid med 16 minutter. 
Vi skal altså køre stærkere, selv om der er kom-
met mere trafik. Jeg har holdt mange gange i kø 
på motorvejen – og har set, hvordan tidsplanen 
skred. Når så passagererne kommer op til mig 
som chauffør og siger, at de skal nå færgen til 
Læsø – eller toget videre i Aalborg, så bliver det 
ekstra stressende, siger Bo, der også nævner »op-
starts-tiden« som et problem. 
Tidligere var der god tid til at gøre bussen klar 
inden afgang. Tiden blev brugt på at hælde vand 
på kaffemaskinen, gøre toilettet klar, tænde bus-
sen op, tjekke vand og olie. Nu er de ting svære 
at nå:
– Jeg mærkede, at jeg fik kortere og kortere lunte 
– også overfor kunderne. Som X-bus skal du jo 
netop være x-tra god og x-hurtigt, men det blev 
svært, når vilkårene hele tiden blev dårligere. 
Oven i det oplevede Bo, at der ofte var driftspro-
blemer i bussen og støj. Især når det blæste:
– Jeg begyndte at få tankemylder og kunne ikke 
sove om natten, og jeg orkede ingenting, når jeg 
kom hjem. Derfor besluttede jeg efter mange 
snakke med min kone, at skifte rute – så jeg 
kunne få det bedre.

Busser på finansloven
Bo er godt igang med sin nye rute, der kører ud 
fra Hjørring – mens Torben fortsat kører bybusser 
i Frederikshavn. Begge er enige om, at proble-
matikken omkring de stramme kørerplaner – og 
de ofte dårlige busser – ikke ligger hos deres ar-
bejdsgiver:
– Det her handler jo om, at rammerne for buskør-
sel simpelthen er for dårlige. De er ikke de en-
kelte vognmænds skyld, men er en problematik, 
der både kommer fra regionen – og fra rege-
rings-niveau. Der skal simpelthen afsættes flere 
penge til det her område, siger Bo, og Torben 
fortsætter:

– Vi er en glemt målgruppe, når man taler of-
fentlig trafik. Det er så fint, at det kører godt for 
eksempelvis Nordjyske Jernbaner – og vi er kun 
glade for deres succes, men det er ligesom om, at 
buschaufførerne bliver totalt overset. Det håber vi 
selvfølgelig på, at denne indsats »Tid til at trykke 
stop« kan ændre på – og vi håber, at den kan ses 
på finansloven, hvor der skal sættes flere penge 
af til busdrift, siger Torben.

Sammenhold er vigtigt
Han, Bo og hundredevis af andre chauffører fra 
hele landet var den 18. november til stormøde 
i Odense. Første stormøde blev holdt i juni – og 
flere kommer muligvis til. Chaufførerne er i hvert 
fald enige om, at sammenholdet skal fortsætte, 
hvis arbejdsvilkårene skal ændres:
– Der har været en lang periode, hvor mange 
chauffører har meldt sig ud af 3F. Nu tror jeg, at 
flere – med den her indsats – har set, at det nyt-
ter noget, at vi står i en fagforening. Vi kan ikke 
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gøre det her alene, vi må løfte i flok, siger Bo.
Torben supplerer:
– Situationen har jo desværre været den, at vi 
stort set ikke har haft tid til at tale med hinanden 
på grund af de stramme køreplaner. Mange har 
skyndt sig hjem, når de var fri for arbejde, men 
nu er vi en stor flok, der siger fra – og forhåbent-
lig hjælper det, siger Torben.

Tid til at sige stop 

– er en kampagne, der er kørt med hjælp fra 3F, siden juni i år.
Chaufførgruppen har en side på Facebook, hvor der blandt andet står følgende:

•  Vi er stolte buschauffører. Hver dag sørger vi for, at danskerne kommer fra A til B på arbejde, i 
skole eller til fodbold. 

• Men nu kører bussen ikke længere.

•  Vi arbejder under et vanvittigt tidspres. Minut-tyranniske køreplaner æder vores pauser, hvor vi 
kan spise og drikke, strække benene og komme på toilettet.

•  Mange af os kører i busser med fejl – fejl, som i sidste ende kan få konsekvenser for os og vores 
passagerer.

•  Vores arbejdsdag er én lang kamp mod digitaluret, og kære passagerer; Beklager forsinkelsen, 
og at vi kan virke stressede. Vi kan love jer for, at det ikke er med vores gode vilje, og nu er det 
os, der trykker på stopknappen. 

•  Vi vil arbejde for en ny køreplan, som passer til den virkelighed, vi arbejder i.

•  En køreplan, hvor vi har tid til at holde vores nødvendige pauser.

•  En køreplan, hvor vi har tid til at tjekke vores busser efter, så vi kan bringe vores passagerer 
sikkert i mål.

•  En køreplan, hvor trafikpropper og god service ikke står i vejen for vores pauser.

•  Det er tid til, at politikere, kommuner og regioner prioriterer kvalitet over kontanter.

•  Det er tid til, at vi chauffører i hele landet står sammen. 

•  Det er tid til at trykke stop, så vi kan levere godt arbejde under værdige vilkår.

!

Vi skal tage affære, før det bliver for sent. 
Det er blevet alt for hårdt arbejde 

at være buschauffør, siger Bo.



3F FREDERIKSHAVN

Årets AMR–konference
Foregik i år den 3. november på Nordjyl-
landsværket i Vodskov.
Vi var 8 personer fra Arbejdsmiljøgruppen i 
3F Frederikshavn.
Temaet for konferencen var i år trivsel og 
mistrivsel.
Der var oplæg fra T/R Per Holm, Nordjyl-
landsværket.
Rådmand Lasse Olsen, Aalborg Kommune, 
gav et oplæg om Aalborg Kommune og deres 
syn på trivsel. 
Derefter et meget interessant oplæg fra 
psykolog Pia Ryom fra arbejdsmedicinsk 
afdeling omkring bl.a. psykisk arbejdsmiljø 
og stress. 
Efter frokost var der rundvisning på Nordjyl-
landsværket, hvor vi bl.a. så den 75 m høje 
kedel og kom ud og så udsigten over Nord-
jylland godt 80 m over fjordens vandspejl.
Det var en god dag med en god rundvisning 
og en god tilrettelagt konference med trivsel 
på arbejdspladsen i fokus.

Steen Stidsborg
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Advokatordning 
i FOA 
Frederikshavn

Advokat Ole Kildeby træffes i tids-
rummet fra kl. 15.30 til kl. 16.30 i 
afdelingens lokaler, Constantiavej 35, 
9900 Frederikshavn. I samme tidsrum 
kan du også ringe til afdelingen på te-
lefon 46 97 11 70 og blive stillet om 
til advokaten.

2019:
Torsdag den 10. januar
Torsdag den 14. februar
Torsdag den 14. marts
Torsdag den 11. april
Torsdag den 9. maj
Torsdag den 13. juni
Torsdag den 8. august
Torsdag den 12. september
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 14. november
Torsdag den 12. december

Det gratis tilbud omfatter rådgivning 
på afdelingens kontor. Hvis der rejses 
en sag, eller det aftales at advokaten 
skal udføre en opgave for et medlem, 
betales dette efter aftale med advoka-
ten. Rådgivningen kan være forhold om 
ejendomshandel, lejebolig, arv, skils-
misse, dødsfald i nær familie, erstat-
ningssager og andre juridiske forhold.

  Frederikshavn

FOA Frederikshavn 
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 46 97 11 70 · 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  
til et møde – også uden for normal åbningstid.

A-kassens Callcenter
Har du brug for at kontakte A-kassen uden for nor-
mal åbningstid, kan du kontakte A-kassens callcenter 
mellem 16 og 20. 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 
og 14. Faglig afdelings hotline-nummer er:

46 97 11 90

HUSK
Du som medlem af FOA Frederikshavn har ret til op til 5 behandlinger, om året, dog max 
kr. 1702,- Har du modtaget behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor, så husk at kopi 
af kvitteringerne skal være FOA Frederikshavn i hænde, senest sidste uge i det kalenderår, 
hvor behandlingerne har fundet sted.
En forudsætning for ydelse af tilskud er, at behandling er foregået hos autoriseret behandler, 
eller anden behandler godkendt af afdelingsbestyrelsen.
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Afdelingen holder åben mellem jul og nytår
Torsdag den 27. december . . . . . . . . 10.00 – 14.00
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

2019 Afdelingens generalforsamling
FOA Frederikshavn afholder afdelings-generalforsamling 
tirsdag den 19. marts 2019, på Scandic The Reef, Frederikshavn
Indskrivning fra kl. 17.30. Spisning ml. 18.00-19.00. Af hensyn til bestilling af mad,  
skal du tilmelde dig senest den 12. marts kl. 17.00 til www.tilmeldmig.dk/?9700191403  
eller pr. telefon 46 97 11 70.

Transport
Har du brug for fælles transport fra Skagen eller Sæby, er det vigtigt, at du oplyser det, når du  
tilmelder dig til generalforsamlingen. Vi informerer dig efterfølgende om opsamlingssted og tid. 

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.

 

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, herunder også kandidatforslag, skal du 
være opmærksom på, at de jf. afdelingslovenes § 5 stk. 2, skal være afdelingen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen afholdes. 

 Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

D
A

G
S

O
R

D
E

N   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

  8. Fremlæggelse af budget

  9. Indkomne forslag
 Indstilling fra Lønudvalget

10. Valg

    A.  Valg af Afdelingsnæstformand (3 år)  
Jette Abildgaard – modtager genvalg

   B.  Valg af Bestyrelsesmedlem (2 år)  
Helle B. Jensen – modtager genvalg

   C.  Valg af Bestyrelsesmedlem (2 år)  
Claus Fischer – modtager genvalg

   D.  Valg af Bestyrelsesmedlem (2 år)  
Birgitte Martensen – modtager genvalg

   E.  Valg af Bestyrelsessuppleant (1 år)  
Maibritt Corfixen – modtager genvalg

   F.  Valg af Bestyrelsessuppleant (1 år)  
Marlene Dam Madsen – modtager genvalg

   G.  Valg af Bestyrelsessuppleant (1 år)  
Tina Kærvang Jensen – modtager ikke genvalg

   H.  Valg af bilagskontrollant (2 år)  
Gunver Køhler – modtager ikke genvalg 

   I.  Valg af bilagskontrollantssuppleant (1 år) 
Vakant

   J.  Valg af fanebærer (1 år)  
Helle Bagh Jensen – modtager genvalg

   K.  Valg af fanebærersuppleant (1 år)  
Birgitte Martensen – modtager genvalg

   L.  Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år)  
Olaf Sletten Jørgensen – modtager genvalg

   M.  Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) 
Karin B. Henriksen – ønsker ikke genvalg

   N.  Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år)  
Kathrine Henriksen – modtager genvalg
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA og Gitte fandt lønfejl 
for 1,8 millioner kroner hos 
medlemmerne i Frederikshavn  
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Det betaler sig, at være med i en  
fagforening som FOA. 
Den kan nemlig hjælpe dig,  
hvis du ikke får den løn eller de vilkår, 
der står i din overenskomst.

Husker du at tjekke din lønseddel og har du styr 
på, om du får tillæg for natte- og weekend-vag-
ter?
Langt de fleste af os kigger ikke vores lønseddel 
grundigt igennem – men det burde vi gøre ifølge 
sektorformand hos FOA Frederikshavn Gitte 
Christensen:
– Det er vigtigt, at du selv holder styr på både 
dine timer og dine vagter – og gerne skriver alt 
ned i din kalender, også eksempelvis hvornår du 
bliver kaldt ind på ekstraarbejde, siger hun.
Hun har selv en baggrund som social- og sund-
hedshjælper, og brugte de første år ikke mange 
minutter på sin lønseddel:
– Jeg stolede blindt på, at min lønseddel passede. 
Det var faktisk først, da jeg blev tillidsrepræsen-
tant, at jeg blev opmærksom på de rettigheder, 
som vi har via vores overenskomst. Det var nok 
der, at det gik op for mig, at det var vigtigt, at jeg 
kontrollerede mine lønudbetalinger og holdt øje 
med, at timerne og beløbet rent faktisk passede 
med den arbejdstid og de vagter, jeg havde haft, 
siger Gitte.

Vi er her for alle
I dag er Gitte blevet en slags ekspert på løntjek. 
Efter hun først blev tillidsrepræsentant og siden 
fællestillidsrepræsentant i 2015 – stillede hun i 
2017 op som sektorformand for social- og sund-
hed i FOA og blev valgt. 
I løbet af sit første år i FOA har hun sammen med 
afdelingen været med til at hive 1,8 millioner 
lønkroner hjem til medlemmerne, og hun tager 
alle henvendelser seriøst:
Det er ligegyldigt, om du har en offentlig eller 
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privat arbejdsgiver, jeg er her for alle medlem-
mer. Nogen kommer her i afdelingen med deres 
tillidsrepræsentant, nogen med deres kolleger – 
og nogen kommer alene. Jeg – og mine kolleger i 
FOA – er med til at hjælpe alle.
De sager, som Gitte har været omkring, har været 
meget forskellige. En del har handlet om forkerte 
lønperioder, andre om pension – og andre igen 
om forskelsbehandling.

Ingen hetz mod arbejdsgivere
Gitte var i uge 46 en del af FOAs løn-tjek team. 
Hun var blandt andet på besøg på sygehuset, 
hvor hun tilbød medlemmer af FOA at kigge på 
deres lønseddel, men hun besøgte både kommu-
nale og regionale arbejdspladser:
– Det er vigtigt for mig at pointere, at mit og 

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Gittes fem lønråd

•  Brug en gammeldags »papir-kalender« 
og noter dine timer, vagter og tilkald 
ned. Skriv også ned hvor lang tid før du 
bliver indkaldt til evt. ekstraarbejde.

•  Sammenlign din lønseddel med dine 
noter i kalenderen. Passer timer og vag-
ter sammen?

•  Snak med dine kolleger – og sammen-
lign evt lønsedler med dem.

•  Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis 
der er noget, der ikke stemmer – eller 
noget, du undrer dig over.

•  Finder du en graverende fejl, eller er du 
i tvivl om noget – kontakt FOA.

!

– FOA er for mange det flinke forbund med de pæne piger – men flinke piger 
har også rettigheder og en overenskomst. Det skal vi huske på, siger Gitte.
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FOAs arbejde ikke handler om at drive hetz mod 
arbejdsgiverne – eller mod bestemte områder. 
Det handler der imod om at gøre vores medlem-
mer klar over de rettigheder og vilkår, som vi har 
været med til at forhandle for dem via overens-
komsten. Langt de færreste kender alle detaljer i 
deres ansættelse, og her vil vi gerne hjælpe, siger 
Gitte.
Hun har selv selv én af hver overenskomst lig-
gende lige ved siden af tastaturet ved computeren 
på sit kontor i FOA. Den bliver flittigt brugt, og 
den er nødvendigt for at hjælpe andre. Et arbejde 
hun nyder:
– Jeg var rigtig glad for at hjælpe borgerne, da jeg 
var social- og sundhedshjælper, og jeg er rigtig 
glad for at hjælpe medlemmerne nu, hvor jeg er 
sektorformand.

Bag et skrivebord
Skiftet fra at være social- og sundhedshjælper og 
til at være sektorformand i FOA har været stort 
– men spændende.  En af de væsentligste fysiske 
forskelle er, at Gitte nu tilbringer den meste af sin 
arbejdstid bag et skrivebord:
– Det er virkelig en stor omvæltning for en, der 

som mig har kørt rundt i hjemmeplejen. Jeg har 
været meget fysisk aktiv, og har bevæget mig 
mange kilometer rundt i løbet af en dag. Nu sid-
der jeg på kontor, og det er anderledes. Omvendt 
så har netop køretiderne på ruterne i hjemmeple-
jen været et af de emner, som motiverede Gitte til 
at stille op som sektorformand:
– Når du er på en arbejdsplads, så kan du som 
fællestillidsrepræsentant være med til at gøre en 
forskel. Men du vil altid være begrænset af vilkå-
rene på netop din arbejdsplads, og det kan ind-
skrænke mulighederne. Når du sidder i forbundet 
kan du arbejde mere overordnet. Eksempelvis 
med et tema som køretider. Tiden på ruterne er i 
mange områder et kæmpe problem i hjemmeple-
jen, siger Gitte, der også i sit nye arbejde snakker 
med medlemmer om ferie, sygdom, pension – og 
lønnen, og så er vi tilbage ved de 1,8 millioner 
kroner:
– Jeg er naturligvis meget stolt af, at vi i FOA 
har været med til at gøre en forskel for mange af 
vores medlemmer, for det er jo netop det som en 
fagforening gør – og derfor, at det kan betale sig 
at være med i en, siger Gitte.

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Fakta om Gitte

48-årige Gitte Christensen startede oprindeligt på EFG-basis år 
med henblik på at blive frisør.
Erhvervet spillede ikke sammen med familielivet og hun var 
derfor en række år ufaglært i butikker og supermarkeder.
I år 2000 blev hun færdiguddannet som social- og sundheds-
hjælper og blev siden tillidsrepræsentant.
I 2015 blev hun fællestillidsrepræsentant – og i 2017 blev hun valgt til formand for social og 
sundhed i FOA. Hun arbejder nu fast i FOAs afdeling på Constaniavej i Frederikshavn.
Her tager hun sig blandt af: Løntjek, syge-samtaler, kontakt og opkald med medlemmer.
Når hun ikke arbejder i FOA danser hun zumba, passer sit barnebarn, sin familie og sin grand 
danois.

!
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Dato Aktivitet Sted

 2. december Juletræ FFK Centret Frederikshavn

29. januar
kl. 17.00

Pædagogisk klub 
Kollegial Sparring Salen i FOA Frederikshavn

31. januar Temaaften om stress
– sådan spotter du stress Salen, FOA Frederikshavn

15. marts ForårsRevy 2019 tilbage til rødderne 
– Ålbæk Sjøw

Hotel Hvideklit, 
Hvideklitvej 15, 9982 Ålbæk

19. marts Generalforsamling Scandic The Reef

28. marts
kl. 19.00

Pædagogisk klub 
Børns seksuelle udvikling Salen FOA Frederikshavn

6. juni
kl. 19.00 

Pædagogisk klub
Gode voksne for børn Salen FOA Frederikshavn

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

FOA’s aktivitetskalender 2018/19

DEN GODE HISTORIE

Læs hele historien på 
www.foa.dk/frederikshavn

Nyansat får  6 løntrin   ekstra FOA Frederikshavn fik forhandlet 6 ekstra løntrin  hjem til social- og sundheds-hjælper, der skiftede fagområde

En  KVART MILLION  ekstra fra kompetencefonden!

FOA Frederikshavn og Frederikshavn Kommune sikrer i fæl-

lesskab, at der kan hentes en kvart million ekstra hjem fra 

kompetencefond, i forbindelse med dagplejernes deltagelse 

i Projekt »bedre til ord, tal og IT«. Penge der kan bruges på 

vikardækning.

Ca.  kr. 15.000,-  i 
efterbetaling af pensions-
midler v/ simple løntjek 
En rigtig fagforening 
betaler sig----------
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Seniorernes aktivitetsoversigt 1. halvår 2019
Tirsdag den 15. januar 
kl. 14.00
Banko
Bankospil med fine gevinster og 
sidemandsgevinster. 
Tilmelding senest 8. januar.
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 60,- for 3 plader, samt kaffe-
bord med blødt brød.

Tirsdag den 12. februar
 kl. 14.00
Hospice Vendsyssel
Meget spændende 
foredrag, hvor Ho-
spice komme og 
fortæller om deres 
arbejde med pa-
tienter og ophold på Hospice. 
Der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål.
Der serveres kaffe og brød.
Tilmelding senest den 5. februar
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 75,-

Tirsdag den  
13. marts kl. 13.00
Generalforsamling
Seniorklubbens generalforsam-
ling. Der serveres en varm ret, 
samt en øl/vand/vin. Klubben er 
vært med forplejnin g.
Indkomne forslag skal være Be-
styrelsen i hænde, senest den 
26. februar 2019.
Tilmelding senest den 5. marts.

Tilmeldinger til
Ingrid Hansen  24 66 66 71
Jytte Jensen  22 86 31 61

Tilmelding til
Ingrid Hansen 24 66 66 71  •  Jytte jensen 22 86 31 61

Seniorerne – Generalforsamling
Tirsdag den 12. marts kl. 13.00 

Der serveres en varm ret samt en øl/vand/vin. Tilmelding senest den 5. marts.

D A G S O R D E N :

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Valg af referent

 4. Valg af stemmetæller

 5. Godkendelse af forretningsorden

 6. Formandens beretning

 7.   Indkomne forslag/kandidatforslag  
(sendes til bestyrelsen senest 14 dage  
før generalforsamlingen)

  – Kandidatforslag Ingrid M. Pedersen

8.  Valg af formand: 
  – Ingrid Hansen modtager genvalg

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  – Bodil Hansen modtager ikke genvalg
  – Jytte Jensen modtager genvalg 

10. Valg af bestyrelsessuppleanter
  – Vakant
  – Norma Christensen modtager genvalg

11 . Eventuelt
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www.metalvendsyssel.dk

Telefon- og åbningstider 
i Dansk Metal Vendsyssel

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

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

Åbningstider – Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen

•	Tirsdag:	
 kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30

Åbningstider – Brønderslev
Nordens Alle 8, 9700 Brønderslev

•	Mandag	
 kl. 09.00 til 12.00 og 15.00 til 16.00 · 
• Tirsdag: LUKKET
•	Onsdag:
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
•	Torsdag:	kl. 14.00 til 16.00
•	Fredag:	kl. 09.00 til 12.00

TELEFON 96 22 23 24
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
9.00-12.30 og 13.00-16.00

Fredag 9.00-12.30

 METAL 
 Vendsyssel NYT FRA FORMANDEN

I takt med at pensionsalderen stiger, og 
efterlønnen forsvinder, vokser behovet for at 
udvikle en fremtidssikret værdig tilbagetrækningsordning.
En ordning for lønmodtagere, der er for psykisk eller fysisk 
svage til at arbejde, men for raske til førtidspension. 
Men for at behandle alle lige er vi nødt til som samfund 
at tage afsæt i de forskelle, der er i arbejdslivet og i de 
arbejdsfunk tioner, vi har haft.
Med tilbagetrækningsreformen i 2011 blev det nemlig ikke 
alene besluttet at hæve pensionsalderen, men også de facto 
at afskaffe efterlønsordningen. En ordning, der ellers har fun-
geret som redningsbillet for rigtig mange svage seniorer.
Mennesker, der nu i stedet må øge deres forbrug af smerte-
stillende piller eller indstille sig på at tilbringe de sidste år 
frem til pensionsalderen på midlertidig offentlig forsørgelse. 
I bedste fald kan de være »heldige« at få tilkendt en førtids-
pension. 
Vi skal lave en ordning for tidligere tilbagetrækning baseret 
på objektive kriterier for lønmodtagere, som er ude af stand 
til at arbejde til pensionsalderen.
 
Så er der godt nyt til alle medlemmer, der arbejder med 
eller bare brænder for IT. Fra i dag kan de nemlig melde sig 
gratis ind i DANSK IT, der er Danmarks største faglige net-
værk for it-professionelle. 
Med det gratis medlemskab sparer medlemmerne 1.585 kr. 
om året og får adgang til blandt andet:
• Rabatter på kurser og certificeringer
•  Gratis events – landet over og online – hvor de kan møde 

specialister inden for deres felt
•  Ugentlige nyhedsbreve med seneste nyt fra it-fronten,  

arrangementer og tilbud
Samarbejdet med DANSK IT løber indtil videre i to år, og 
målet er at styrke Dansk Metals profil over for IT-interesse-
rede medlemmer. Alle medlemmer af Dansk Metal kan melde 
sig gratis ind i DANSK IT. 
Til sidst vil jeg gerne ønske alle medlemmer samt deres fami-
lie en god jul og et godt nytår 
 
 John Karlsson
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Advokathjælp
Se hvordan du modtager gratis advokathjælp 
hos Metal Vendsyssel: 
Advokat Ole Kildeby, Frederikshavn træffes på 
afdelingskontoret i Frederikshavn den 1. onsdag i 
hver måned fra kl. 15.30 til kl. 16.00.

Advokat Henrik Willadsen, advokatfirmaet Ledet & 
Willadsen, Hjørring træffes efter nærmere aftale 
ved telefonsik henvendelse til afdelingen på telefon 
96 22 23 24

Alle har krav på et godt arbejdsmiljø. Men det 
er gået den forkerte vej med arbejdsmiljøet de 
sidste år. Derfor skal vi styrke arbejdsmiljøet ude 
på arbejdspladserne, hvor arbejdsmiljøet leves, 
opleves og skabes.  
LO og FTF, der tilsammen repræsenterer 25.000 
arbejdsmiljørepræsentanter, har påtaget sig opga-
ven med at sikre lønmodtagernes arbejdsmiljø. I 
2019 sætters der fokus på at støtte arbejdsmiljø-
repræsentanterne i de vigtige opgaver, der hver 
dag følger med hvervet som kollegernes repræ-
sentant.  
Kampagnen skal sikre bedre arbejdsmiljø ude på 
arbejdspladserne gennem styrkelse af arbejdsmil-
jørepræsentanten. Mange af aktiviteterne vil blive 
koordineret gennem LO Vendsyssel, men vi vil 
også i vores eget regi lave møder og aktiviteter, 
der skal sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentan-
tens vigtige rolle i virksomhederne.

Der er ingen tvivl om, at mange steder fungerer 
sikkerhedsarbejdet ikke godt nok. Vi kan des-
værre konstatere, at en stor andel af de valgte 
arbejdsmiljørepræsentanter ikke har været på 
grundkursus. Det skal vi have gjort noget ved, 
og et af de første tiltag skal være at få flere ar-
bejdsmiljørepræsentanter på grundkursus, da 
arbejdsmiljørepræsentanterne er rygraden i ar-
bejdsmiljøarbejdet. De gør en kæmpe indsats for 
at styrke arbejdsmiljøet og for at forebygge stress, 
nedslidning og ulykker. En indsats som kræver 
viden, mod og gode samarbejdsevner. Derfor er 
det vigtigt, at de også får den fornødne uddan-
nelse.

AMR kampagne 2019

NYE TILLIDSVALGTE

Ny arbejdsmiljørepræsentant:

•  Stefan Peter Aaen  
– ME Production A/S
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I dag er vi i fagforeningen 
blevet gode advokater, der 
giver helheds-vejledning til 
vores medlemmer.
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To metal-mænd 
ser tilbage

2018 betød et farvel til to store personligheder i 
Metal Vendsyssel. 1. maj stoppede Arne Jensen 
som næstformand og 1. september sagde Søren 
Larsen farvel til jobbet som kasser. Tilsammen 
har de været medlem af Metal i mere end 90 år  
– og har oplevet mere end de fleste.

Hvornår meldte I jer ind i Metal?
Søren: Jeg kom ind i Metal så snart jeg gik i lære 
som maskinarbejder på værftet i Frederikshavn. 
Jeg var udlært i 1974. Dengang var et medlems-
skab af Metal den største selvfølgelighed, det var 
slet ikke noget, som man satte spørgsmålstegn 
ved. Det gjorde man bare!
Arne: Det samme gjaldt mig – jeg gik i lære som 
automekaniker i Brønderslev og var også udlært 
i 1974.

Hvordan var tiden på arbejdsmarkedet 
dengang?
Søren: På værftet var det en vild tid. Fællesskabet 
og sammenholdet var stort. Vi strejkede ofte. 
Typisk over politiske ting – som Vietnamkrigen 

Søren Larsen og Arne Jensen er begge 
børn af 50’erne. De har oplevet  
strejker, oliekriser, digitalisering og de 
gule A-kassers indtog. 
Faget har mødt dem til dette dobbelt-
interview.
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– eller nye tiltag fra regeringen. Og vi kunne 
sagtens finde på at ringe til de andre værfter i 
Helsingør, B&W, Aalborg, Lindø, Nakskov og Aar-
hus – og så strejkede de også. Det var selvfølgelig 
ikke altid, at vi fik vores ting igennem – men ofte.
Arne: Som automekaniker var vi ikke helt i front 
som dem på værftet – men vi havde da også 
vores sager, som vi kæmpede for. Jeg kan huske 
en tvist om arbejdstøj. Vi lærlinge skulle gå i tøj 
med logo, men vi skulle modsat svendene SELV 
betale det. Så fandt vi på at sætte stof-stykker 
fra værkstedets kludekasse over logoet – og så 

gik der ikke lang tid, før vores arbejdsgiver gik 
med til at give os gratis arbejdstøj også. Og så var 
timelønnen jo helt anderledes dengang – vi star-
tede som lærling med lidt over 2 kroner i timen.
Søren: Noget andet, der var anderledes, var det 
faglige engagement – som for os mest foregik i 
klubberne. Jeg var medlem af klub 2 – og der var 
kampvalg HVER gang.

Hvorfor blev i fagligt engagerede?
Arne: Jeg tror egentligt altid, at jeg har været 
engageret fagligt – eller altid har været optaget 

– Det er blevet anderledes afslappende at læse avis og se nyheder. 
Nu behøver vi ikke at agere på eksempelvis forandringer i dagpengeregler – eller ledighedsperioder. 
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af retfærdighed og lige vilkår for alle. Mit ståsted 
blev grundlagt i 1. klasse, hvor en lærer hang en 
af svageste elever ud for hele klassen. Det gjorde 
mig så vred, at et voksent menneske opførte sig 
sådan. Så jeg har på en eller anden måde altid 
været optaget af, hvordan mine medmennesker 
har det. 
Søren: Jeg blev fagligt – og politisk engageret fra 
barnsben af. Mine onkler var meget aktive i DKP, 
så der var livlige diskussioner derhjemme. Da jeg 
kom på værftet var jeg nærmest med det samme 
medlem af Metal Ungdom – sådan var ånden 
dengang.

Hvornår blev i ansat i Metal og hvorfor?
Søren: Jeg blev ansat som faglig sekretær i 1988. 
Egentlig ved et tilfælde. Jeg vidste godt, at jeg 
ikke skulle være maskinarbejder for evigt og 
havde sideløbende taget en uddannelse som 
fritidspædagog. Jeg arbejdede om aftenen i en 
ungdomsklub og var fodboldtræner – og troede 
nok egentlig, at det var der, jeg skulle ende. En 
telefon-opringning fra Metal ændrede den plan. 
Jeg blev opfordret til at stille op som den første 
faglige sekretær i A-kassen, og sagde ja.
Arne: Jeg blev valgt som næstformand i 1978 – 
og blev formand i 1981. På grund af blandt andet 
oliekrisen i 70-erne var der meget arbejdsløshed 

blandt mekanikere. Jeg blev også ledig – og 
brugte tiden på blandt andet at tage en HF. Nok 
fordi, at jeg vidste, at jeg ville arbejde fagligt. I 
1981 døde vores formand, jeg blev konstitueret – 
og siden valgt. Det var ret usædvanligt. Jeg blev 
den første automekaniker, der blev formand for 
Metal Brønderslev – og den yngste.

Hvad er de største ting og forandringer 
I har været med til at opleve i jeres tid i 
Metal?
Søren: Et af de allerstørste er nok indtoget af de 
gule A-kasser. De har virkelig skabt en foran-
dring. I dag findes der tillidsrepræsentanter, der 
ikke tør spørge, om kollegerne er i en gul A-kasse. 

Mødte vores tillidsrepræsentant på værftet op 
med slips under kedeldragten – nedlagde vi ar-
bejdet med det samme. Det var et tegn vi havde 
aftalt, husker Søren.

Om Søren Larsen 
Født i 1952
Faglig sekretær i A-kassen i Metal Frede-
rikshavn fra1988-1999
Kasser i Metal Vendsyssel fra 1999-2018
Tidligere distriktskasser og medlem af 
Metals Hovedbestyrelse
Fritidsinteresser: Fodboldspiller og -træ-
ner, golf og historiske bøger.

!
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sten har fulgt mig lige så længe som mit faglige 
arbejde. Jeg sidder i økonomiudvalget for social-
demokratiet i Brønderslev Kommune – og der ud 
over nyder jeg, at der er blevet bedre tid til bør-
nebørnene og til at komme ud med fiskestangen. 
Jeg har fisket mere de sidste tre måneder- end 
jeg har gjort de sidste fem år, og jeg tager gerne 
turene sammen med min søn.
Søren: Jeg har genoptaget en gammel passion 
– nemlig fodbold. Jeg spiller hver tirsdag og tors-
dag, og får også brugt motionscyklen og golfkøl-
len. I det hele taget er der mere tid til sport og til 
familie og børnebørn.

Hvis i skal give et godt råd til jeres efter-
følgere, hvad skulle det så være?
Søren: At vi som fagforening skal satse alt på 
efteruddannelse og få vores medlemmer opkvali-
ficeret. Det er så vigtigt, hvis de skal klare sig på 
et moderne arbejdsmarked, som hele tiden foran-
drer sig. Vi skal motivere vores medlemmer til at 
komme igang med uddannelse, for der er altid en 
undskyldning for at lade være.
Arne: Enig. Uddannelse er vigtig – men også 
samarbejde. Det er vigtigt at fokusere på, at 
både virksomheder og fagforening har samme 
interesse: Nemlig at de ansatte trives – og er op-
kvalificerede. Den tid er forbi, hvor de to parter 
bekæmpede hinanden.

Om Arne Jensen 
Født i 1953
Formand i Metal Brønderslev fra  
1981-2016
Næstformand i Metal Vendsyssel fra 
2016-2018
Medlem af byrådet for Socialdemokratiet 
Fritidsinteresser: Fiskeri og børnebørn

!

Vi er langt fra den kollektive tanke, som prægede 
70-erne og 80-erne.
Arne: I det hele taget er samfundet blevet mere 
individpræget. Fællesskabet er skiftet ud med 
egoismen, og det skinner også igennem i vores 
arbejde som fagforening. Vi bruger meget mere 
tid på individuel sagsbehandling – end fælles 
lønforhandling. Samtidig er der sket en centra-
lisering af fagforeningerne. Vi er selv blev slået 
sammen til et større forbund – og computeren 
har gjort, at man ikke længere behøver at møde 
op i sin afdeling.

Hvad skal I lave nu?: 
Arne: Jeg har stadig mit byrådsarbejde, som næ-

Det blev naturligt for mig som Metal-formand at 
søge lokal politisk indflydelse, og derfor stillede 
jeg op til byrådet, siger Arne.
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Jubilæer i Dansk Metal Vendsyssel
Bagerste række fra venstre: Formand for Metal Vendsyssel John Karlsson, Jacob Christian Svendsen, 
Jan Erik Jensen, Helge Thorsen Mikkelsen, Poul Erik Jensen, Gunner Thomsen, Jørgen Meyer  
og Anker Juel Pedersen
Forreste række fra venstre: Jørgen Brandt Hansen, ?, Arne Vagn Pedersen og Poul Christensen

Bagerste række fra venstre: Gert Mathiasen, Erik Milton Hansen, Hans Ole Jensen, Arne Hasle  
Laursen, Henrik Mølgaard Christensen, Jørgen Højbjerg Larsen og Morten Lau Pedersen
Næstbagerste række fra venstre: Finn Christian Jensen, Ole Jensen, Jørgen Bang Madsen, Børge  
Nielsen og Tommy Nielsen
Midterste række (siddende på stole) fra venstre: Mogens Bach Nielsen, Leif Andersen, Arne Hjortholm 
Jensen, Tonny  Lykke Nielsen og Svend Kjær Agerbæk Jørgensen
Forreste række (siddende på gulvet) fra venstre: Kurt Emanuel Kold, John Thomsen, Per Thomsen, 
Finn Larsen og Vagn Aage Marinussen

50 år

60 år
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Frederikshavn		www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4 · 9900 Frederikshavn · Mobil 2684 2655
E-mail: socialdokraternefrhavn@gmail.com
Kasserer: Grete Næser, telefon 2868 0644 
E-mail: grete@naeser.dk

Lørdag den 6. oktober var der socialdemokratisk 
national kampagnedag over emnet: Hvad har du 
med i bagagen?
Der var lavet en stor plakat, hvorpå man kunne 
sætte små klistermærker, hvor der stod forskellige 
udsagn om, hvad man synes, børn skulle have 
med i bagagen.
Det benyttede rigtig mange sig af i gågaden i Fre-
derikshavn, hvor bestyrelse, byrådspolitikere og 
medlemmer stod for den lokale kampagne.

Hvad har du med i bagagen?
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Nytårstaffel
Bestyrelsen for Frederikshavn Partiforening arrange-
rer igen Nytårstaffel for foreningens medlememer.
Vi kan allerede nu løfte sløret for, at det bliver den 
4. februar 2019, og at vi har fået pensioneret tolder, 
Egon Nielsen, til at komme og fortælle om sit spæn-
dende virke som tolder.
Der bliver sendt invitationer ud senere, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil deltage i 
dette arrangement.

ALTID PÅ 
BØRNENES SIDE

Ikke alle børn har de samme gode muligheder for at skabe deres eget liv. Mange bærer på en mental rygsæk, der er væsentlig tun-gere end de fleste andres. Det er den værste uretfærdighed, der findes i vores samfund. Og det skal vi gøre op med.
En tryg barndom for alle. Når der er forældre, som helt entydigt svig-ter deres ansvar, skal samfundet tage over. Og der er brug for, at vi gør det hurtigere og tidligere. 

En god skole for alle. Hvis der er nogle børn, som har brug for et ekstra år i børnehaven, inden de starter i skole, så skal forældre og pædagoger selv kunne træffe det valg. 
En ekstra chance for alle. Nogle mennesker snubler flere gange i livet end andre. Der er bl.a. brug for bedre hjælp til hjemløse. Gratis tand-pleje til de mest udsatte. Og et opgør med de kviklån, der fanger mange i uoverskuelig gæld.

Fakta om kampagnen 
»Hvad har du med i bagagen?«



30   »Faget« Fælles fagblad . DECEMBER 2018

.

LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Adresse:
Hanggaardsvej 5, 9900 Frederikshavn  
(Servicekontor/Socialrådgiver)
Frilandsvej 111, 9800 Hjørring

Telefon: 9890 0488 – Mobil, Michael Bue Nielsen: 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 

Læs hjemmesiden www.lo-vendsyssel.dk
– hvor der er flere fagpolitiske nyheder og indlæg, som du måske ikke ellers hører om samt praktiske 
guidninger og oplysninger. 

 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 er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Fredag den 13. marts stemte 389 af de 400 de-
legerede til LO kongres i Odense for en fusion 
mellem LO og FTF. Dermed var en ny hovedor-
ganisation en realitet fra 1. januar 2019. Navnet 
er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og 
Lizette Risgaard blev enstemmigt valgt som for-
mand for de næsten 1,5 millioner medlemmer.
Jeg havde kun været formand for LO Vendsyssel 
i 10 dage, og var stolt over at overvære den stif-
tende kongres.
Nu skal vi vænne os til et nyt navn for vores ho-
vedorganisation, som i daglig tale vil blive omtalt 
FH. Det bliver måske lidt svært i begyndelse, 
men helt sikkert OK med tiden.

Kongressen besluttede, at det er FH hovedbe-
styrelsen, der inden 2 år, skal træffe beslutnin-
ger om, hvordan den lokale struktur skal se 
ud.  Hvilken fremtid LO Vendsyssel går i møde er 
svært at spå om. Lokalt og i alle Nordjyllands LO 
sektioner går vi aktivt og visionært ind i arbejdet 
for at få så meget indflydelse som muligt på den 
kommende lokale struktur.
Indtil FH har truffet beslutninger om de lokale 
strukturer, er opgaverne for sektionsarbejdet det 
samme, som det har været før fusionen.  Vi skal 
stadig være med til at sætte dagsorden, når det 
gælder lønmodtagernes forhold.  Vi skal arbejde 
for, at der bliver oprettet praktikpladser til de 

Gældsrådgivning i  
Brønderslev, Frederikshavn, 
Hjørring og  
Læsø Kommune
LOs gældsrådgivning »På Rette 

Kurs« er et åbent tilbud for lang-

tidsledige, ufaglærte samt unge og 

yngre kontanthjælpsmodtagere i 

Brønderslev, Frederikshavn, Hjør-

ring 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 telefon 24 43 83 24.

OBS
NY ADRESSE PR. 

21. JANUAR
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unge så de kan blive en del af arbejdsmarkedet. 
Det arbejdsmarked som højlydt efterlyser flere 
faglærte af alle slags uddannelser. 
I LO Vendsyssel er vi allerede, sammen med de 
andre LO sektioner i Nordjylland, i gang med at 
samarbejde med FTF organisationerne om nye 
fælles aktiviteter.  Vi har i flere år sammen holdt 
OK Løntjekkampagner på sygehusene. Vi har 
samarbejdet om Velfærdsalliancen og overens-
komstforhandlingerne i 2018.
Vi skal sammen lægge pres på de lokale politi-
kere gennem arbejdet i de lokale arbejdsmar-
kedsråd. På den måde er vi med til at sikre, at 
der i kommunerne bliver investeret i uddannelse 

LO’s Socialrådgiverordning flytter sammen med 
AOF ORDskolen til Hanggaardsvej 5, 9900  
Frederikshavn. Vi har første dag på den nye 
adresse mandag den 21. januar 2019.
LO’s Socialrådgiverordning er et åbent tilbud for 
alle borgere i Frederikshavn Kommune. Her kan 
du komme og spørge om alt inden for den sociale 
lovgivning. 
Alt hvad du siger til LO’s Socialrådgiver, Helle 
Frank, har hun tavshed omkring. Og hun fortæller 
intet videre, med mindre det er aftalt mellem jer.
Hos LO’s Socialrådgiverordning kan du henvende 
dig, hvis du er i tvivl om afgørelser fra Jobcentret 
eller en anden myndighed. Vores socialrådgiver 
kan fortælle dig, hvad lovgivningen siger, og hvor-
dan dit individuelle liv spiller sammen med loven.
Desuden kan du få hjælp til at begribe breve. Hvis 
du har brug for en bisidder eller partsrepræsen-
tant, kan LO’s Socialrådgiver sammen med dig 
varetage dine interesser.
LO’s Socialrådgiver, Helle Frank, kan træffes 

mandag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og torsdag kl 
8.00-18.00.
HUSK, at der altid skal aftales tid på telefon 30 
34 55 43, før du møder op på vores nye adresse 
Hanggaardsvej 5, 9900 Frederikshavn.

og kompetenceløft af de ledige medlemmer. De 
ledige skal være med i den positive udvikling på 
arbejdsmarkedet, nu hvor der for alvor er gang 
i beskæftigelsen. Vi skal have de danske ledige i 
job inden vi taler om udenlandsk arbejdskraft. 
Vi skal have fokus på den danske model både 
lokalt og på landsplan. Vi skal stoppe udhulingen 
og forringelserne af dagpengene. Som en start, 
skal dagpengene styrkes med 13.400 kroner eks-
tra om året. Så der bliver nok at lave for den nye 
fusion

LO’s Socialråd giverordning

Formand Michael Bue Nielsen foran indgangen til 
LO Vendsyssels Socialrådgiver nye adresse.
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Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes  

foretrukne bank 9 år i træk

Vi er der for dig – i dit liv

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02. 

Danmarksgade 67  |  frederikshavn@al-bank.dk
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