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FÆLLES FAGBLAD

LEDER

STUDIETUR

God sommer
– og godt genbrug!
Sommeren er over os – og Fagets redaktion har
været på den årlige studietur, som præger det
nummer, du sidder med i hånden lige nu.
Temaet for studieturen var genanvendelse, energi
og bæredygtighed.
Vi var blandt andet på besøg hos AVV i Hjørring,
der er blevet meget mere end et affaldcenter. AVV
vandt i foråret en pris for et projekt, der både
sender folk i arbejde og gør gamle cykler, lædersofaer og hvidevarer til en ny salgbar vare. Med
på turen rundt var tillidsrepræsentant Søren Hylager. Mød ham og flere af AVVs folk på side 14.

Endelig var Faget på besøg på Skagen Skole og på
Kappelborg. To ud af 20 huse, hvor Mogens Dam
Nielsen og Ivan Thorsen er teknisk servicemedarbejdere. Oprindeligt var begge pedeller på en
fast adresse i Skagen, men siden Ejendomscentret
overtog alle bygninger i Frederikshavn Kommune
kører Mogens, Ivan og to kolleger rundt til 20
adresser + de offentlige toiletter i Skagen, som
bliver flittigt brugt i sommerperioden. Meget af
de to medarbejderes arbejde handler om energi-optimering. Mød dem og deres arbejdsopgaver
på side 6.

Studieturen gik også til genbrugspladsen i Ravnshøj, der er blevet Frederikshavn Kommunes
største. En af de store forandringer på pladsen
er, at erhvervsaffald og privataffald skal afleveres
hvert sit sted, og så er pladsen nu også åbent om
søndagen. Den nye åbningstid blev hurtigt ugens
mest populære tidspunkt, og derfor er tillidsrepræsentant Carsten Sørensen og de 11 kolleger på
skift på vagt i weekenden. Læs om skrald, sortering og miljøet på side 22.

Rigtig god læsning – og god sommer
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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 –
Tirsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 –
Onsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 –
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 –
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Advokatordning
i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby træffes i tidsrummet fra kl. 15.30 til kl. 16.30 i

15.30
15.30
15.30
17.00

afdelingens lokaler, Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn. I samme tidsrum
kan du også ringe til afdelingen på telefon 46 97 11 70 og blive stillet om
til advokaten.

Åbningstider i uge 29-30-31

2019:

Mandag-torsdag��������������� 10.00-14.00
Fredag lukket

Torsdag den 8. august
Torsdag den 12. september

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

Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 14. november

A-kassens Callcenter

Torsdag den 12. december

Har du brug for at kontakte A-kassen
uden for normal åbningstid, kan du kontakte
A-kassens callcenter mellem 16 og 20.
A-kassens callcenter-nummer er:

Det gratis tilbud omfatter rådgivning på
afdelingens kontor. Hvis der rejses en
sag, eller det aftales at advokaten skal

46 97 10 10

udføre en opgave for et medlem, betales dette efter aftale med advokaten.

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

Rådgivningen kan være forhold om
ejendomshandel, lejebolig, arv, skilsmisse, dødsfald i nær familie, erstatningssager og andre juridiske forhold.

Receptionen FOA Frederikshavn
Når du ringer eller kommer i afdelingen, er det
enten Anette Sørensen eller Helen K. Christensen,
du møder.
I receptionen står de klar til at hjælpe dig med dit
ærinde.
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Sekretær
Anette Sørensen

Faglig sekretær
Helen K. Christensen

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Seniorernes aktivitetsoversigt 2. halvår 2019
Tirsdag den 13. august
kl. 14.00
Bankospil
Bankospil med sidemandsgevinster
Tilmelding: senest 6. august.
Pris: for medlemmer kr. 50,Ikke-medlemmer kr. 60,inkl. 3 plader, samt kaffe/te og
brød.

Tirsdag den 10. september
Udflugt
Ud i det blå. Vejlerne – naturreservat, Vesløs Kro, her serveres
varm mad, to retter, excl. drikkevarer. Thorup Strand (Gutterne
på kutterne) samt et smut forbi
Svinkløv Badehotel. Sidst men
ikke mindst, kaffe og æblekage,
på Slettestrand Hotel. Opsamling
oplyses ved tilmelding.
Tilmelding: senest den 3. september. Betaling ved tilmelding.
Tilmeldingen er bindende.
Pris: kr. 225,- for medlemmer og
250,- for ikke medlemmer

DEN GODE HISTORIE
lejer
Påtænkt opsagt dagp
stilling
omplaceres til anden
en nu
dagplejer
- Efter høringssvar er
nyt job.
omplaceret og tilbudt

Tirsdag den 8. oktober
kl. 13.00
Fest med dans og sang
Hansen trio + 1 kommer og underholder, husk danseskoene og
det gode humør. Der er mulighed
for dans og syng sammen.
Festmad med vin-øl-vand. Der
bliver Amerikansk lotteri.
Tilmelding senest den 1. oktober
Pris.: kr. 150,- ikke medlemmer
kr. 195,Tilmelding til
Ingrid Hansen 24 66 66 71 eller
Jytte Jensen 22 86 31 61

Pædagogmedhjæ
lper
får 5 løntrin

Med ønske om m
ere i løn,
og med tillidsrep
ræsentantens mellemvæ
rende får
medlemmet

5 ekstra løntri
n

Omsorgs- og pædagog
medhjælper får 4 løntrin

Der rejses lønkrav overfor arbejds
giver, hvilket resulterer i godt kr.

16.800

ekstra i løn + pension heraf.
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Mogens og Ivan
har styr på energien

Mogens Dam Nielsen og Ivan Thorsen
udgør halvdelen af Team Nords teknik
og servicemedarbejdere. Sammen
passer og vedligeholder de 20
kommunale ejendomme i Skagen og
omegn
Da Ivan Thorsen og Mogens Dam Nielsen i sin
tid startede i det offentlige var deres job-titel
pedel. Ivan var pedel på Ankermedet Dagcenter

6
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mens Mogens var ansat som pedel på Kappelborg
Skole.
Meget er ændret siden da. Skagen er lagt ind
under Frederikshavns Kommune og alle offenlige bygninger styres under ejendomscenteret.
Desuden er pedel-titlen forlængst afskaffet og
erstattet med det mindre mundrette: Teknik og
Servicemedarbejder.
I dag – mere end 33 år siden Ivan og Mogens
startede – er de sammen i Team Nord, hvor de

STUDIETUR

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Ivan Thorsen (tv) og Mogens Dam Nielsen
i varmekælderen på Skagen Skole.

passer og vedligeholder 20 kommunale ejendomme. En af dem er Skagen Skole, den tidligere
Ankermedet Skole, hvor Mogens og Ivan dagligt
møder ind sammen med to øvrige kolleger. Alle
fire er medlem af FOA Frederikshavn:
– Vores arbejde i dag er meget forandret i forhold
til da vi startede. Forandringen gælder ikke kun
de fysiske rammer, men også arbejdsfunktionerne. I dag bruger vi mere af vores arbejdstid
foran computeren, forklarer Ivan.

Computeren et vigtigt redskab

Der er ingen tvivl om, at computeren er blevet et
vigtigt værktøj i de tekniske servicemedarbejderes hverdag. Ivan, Mogens og kollegerne gør alle
brug af Central Tilstandskontrol og Styring – det
såkaldte CTS-system, der koordineres via computer. Herfra kan de styre varme, ventilation og
låsesystemer på de 20 forskellige adresser, som
hører ind under deres område:
– Alt er digitaliseret. Det betyder, at hvert klasse»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019

7

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

der eksempelvis skal være koncert på Kappelborg. Det er helt anderledes end i gamle dage.
På den nye måde kan vi spare og optimere den
energi vi bruger, og samtidig låse og låse op fra
distancen, forklarer Mogens.
»Fjernbetjeningen« af ejendomme sparer mange
køreturer og tid. Især, når opgaverne spreder sig
helt fra Ålbæk Børnehave til Lystbådehavnen i
Skagen og Skagen Skole.
– Computeren er blevet et afgørende værktøj,
men vi bruger dog fortsat hænderne mest, understreger Mogens.
Sommer lig med højsæson

Jeg tog engang en skridttæller med på arbejde. I
løbet af tre dage nåede jeg op på 54.000 trin, og
det var kun i arbejdstiden. Jeg kan især mærke
det i knæene, at jeg går meget – og meget på
trapper, siger Mogens.
værelse kan styres individuelt. Vi kan åbne ekstra
op for ventilationen, hvis der er mange elever i
en klasse – og CO2-indholdet i luften stiger. Vi
kan også tænde for varmen via computeren, hvis

!

 et laver en
D
teknisk serviceassistent

• Fjerner affald
• Fejer og rydder op
• Renser tagrender
• Smører og reparerer vinduer og dører
• Reparerer småskader
•	Laver småopgaver som sætte hylder op
og samle møbler
• Skifter lys
• Tjekker ventilation
•	Systemovervågning af energiforbrug
via computer
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Opgaverne som teknisk servicemedarbejder varierer, og der er sjældent to dage, der er ens. Det
er både vejret – men også efter højtider og festligheder, der bestemmer, hvad Ivan og Mogens
skal lave – plus de ønsker og behov, der er fra de
forskellige instutioner.
De tekniske servicemedarbejdere kan bestilles via
et særligt computerprogram »FM-log«, hvor hver
enkelt børnehave, skole – eller kulturhus kan
skrive de opgaver ind, som gerne skal løses:
– Det giver en helt anden arbejdsro, end tidligere,
hvor vi ofte blev forstyrret på gangene af lærere
og andet personale, som ofte satte os i arbejde,
siger Ivan, mens Mogens supplerer:
– Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke ordner
akut opståede problemer som sprungne vandrør
eller en elevator, der sidder fast. Her rykker vi
ud prompte, selv om der ikke er skrevet noget i
loggen.
Mens rigtig mange lige nu er igang med at nyde
sommeren og eleverne er taget på ferie, så er Mogens og Ivans arbejde i fuld gang. Skagen Festival, Skagen Orienteringsklub, modelflyveklubber
og siden Skaw Cup rykker sommeren igennem
ind i Skagen Skole. Kappelborg vrimler af sommergæster og lystbådehavnen er fuld af både.
– Sommeren er for os – ligesom for resten af Ska-

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Faget blev vist rundt på Skagen Skole og her på Kappelborg.

gen – højsæson. Vi passer om sommeren også
alle de offentlige toiletter, og især det på Grenen
er godt besøgt, fortæller Mogens, der sammen
med sine kollegaer får travlt med at få Skagen
Skole til at ligne en skole igen, når de mere end
7.000 overnatninger er rykket ud igen.
På lige fod med alle andre

Selv om meget måske var »enklere« i de gamle
pedel-dage og sommersæsonen var knap så hård,
så ønsker hverken Ivan eller Mogens sig tilbage
til for 30 år siden:
– For det første så findes de skoler, som vi oprindeligt arbejdede på, ikke længere. Og det er godt
det samme. I dag under Ejendomscentret har vi
mange kolleger og et fint samarbejde på tværs,
hvor vi har team-møde en gang om måneden.
Det giver et andet overblik, forklarer Ivan, mens
Mogens fortæller, at der stadig er en del af »den
gamle pedel« tilbage:
– Vi har fortsat tæt kontakt til Skagen Skole, hvor
vi har vores base. Jeg deltager fast i de ugentlige
torsdagsmøder med skoleledelsen, og vi er da

også inviteret med til både julefrokoster og sommerfester på lige
fod med alle andre personalet.

Ivan startede som pedel på
Ankermedet Dagcenter, og
var derefter pedel på
Skagen Bibliotek. Da
biblioteket flyttede
blev han en del af
Kulturhuset Kappelborg, men
har de seneste
år arbejdet
som teknisk
servicemedarbejder på
20 ejendomme
i område
nord.
»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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Fælles sektorgeneralforsamling
i FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn
Torsdag den 26. september 2019 i Møllehuset,
Skovalleen 45, Frederikshavn

PROGRAM
Kl. 17.45-18.30 Spisning

Anders Grau

Kl. 18.30-19.30 Underholdning med Anders Grau
Kl. 19.30-20.00 Indskrivning og kaffe
Kl. 20.00-21.30 Generalforsamling i de enkelte sektorerer

Sidste tilmelding den 19. september 2019 kl. 17.00:
• Via det link der står under din sektor eller
• på telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen

Absurd og afsindigt morsom
historiefortællende
comedy, som ikke kan sættes i bås. Anders
Grau er helt sin egen – og så vidt vides den
eneste danske stand-up komiker, hvis fravær
fra skærmen har fået folk til at true med at opsige deres licens. Gå ikke glip af denne velformulerede herre, der uden at fortrække en mine
kan få jer til at knække sammen af grin.

Social- og Sundhedssektoren
Tilmelding til www.tilmeldmig.dk/?9700191406
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Valg af dirigent

3.

Valg af referent

4.

Valg af stemmetæller

5.

Sektorbestyrelsens beretning

6.

Indkomne forslag

b.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021
Jeanette Christensen modtager ikke genvalg
c.	Valg af sektorbestyrelsessuppleant
for 1 år 2019 – 2020
Maibritt Corfixen modtager genvalg
d.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021 fra det private
er vakant
e.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021 fra Regionen
er vakant.

7.	Debat: hvad skal bestyrelsen arbejde videre med
det næste år
8.

Valg til sektorbestyrelsen
a.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021
Annemette Højmark Petersen modtager ikke
genvalg

9.

Afslutning.

Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen 6 dage før generalforsamlingen,
eller ses på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Service Sektoren
Tilmelding til www.tilmeldmig.dk/?9700191404
b.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021
Marianne B. Kvist - modtager genvalg
c.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021
Helle Risager Jensen – modtager genvalg
d.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem
for 2 år 2019 – 2021
Kim Sommer eggert – modtager genvalg

Dagsorden
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af referent
5. Valg af stemmetællere
6. Sektorbestyrelsens beretning
7. Indkomne forslag

9. Valg af suppleant for 1 år 2019 – 2020 Vakant

8.	Valg til sektorbestyrelsen
a.	Valg af sektorbestyrelsesformand
for 3 år 2019 – 2022
Katja B. Brændstrup – modtager ikke genvalg

10. Afslutning

Pædagogisk Sektor
Tilmelding til www.tilmeldmig.dk/?9700191405
Dagsorden (foreløbig)
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af mødeleder/dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Orientering fra sektorbestyrelsen (beretning)
6. Indkomne forslag.
7. Valg til sektorbestyrelsen
a.	Valg af sektorformand for 3 år
René Johansen er på valg, René genopstiller
b.	Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
Gitte Petersen er på valg, Gitte genopstiller

Værd at vide

Indkomne forslag samt kandidatforslag, der ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingerne,
skal være den respektive sektor i hænde senest 14
kalenderdage før sektorgeneralforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til frederikshavn@foa.dk
Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen

c. V
 alg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
Solvej Andersen er på valg, Solvej genopstiller
d. V
 alg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år
Birgitte Martensen er på valg, Birgitte genopstiller
e. Valg af en suppleant for 1 år
Jutta Løwig Jensen er på valg, Jutta genopstiller
8. Pædagogisk Klub
a. Orientering om afholdte arrangementer i det forgangne år
b. S
 tatus på indtægter og udgifter
d. Indstilling til næste års kontingent i Pædagogisk
Klub
9. Afslutning

tidligst 6 kalenderdage før generalforsamlingen
afholdes, eller ses på hjemmesiden www.foa.dk/
frederikshavn
Der ydes kørselsgodtgørelse ved fællestransport fra
Sæby og Skagen for kørsel med mere end 16 km.
Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, FOA Frederikshavn
»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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METAL

Vendsyssel

www.metalvendsyssel.dk

Telefon- og åbningstider
i Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
9.00-12.30 og 13.00-16.00
Fredag 9.00-12.30

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
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NYT FRA FORMANDEN
Tillykke med valget
Nu skal en ny regering have arbejdshandskerne på. Overordnet er der
behov for, at en kommende regering
sørger for at fastholde fokus på at skabe
arbejdspladser og varig vækst.
Derudover er det på tre områder, som
jeg særligt håber den nye regering vil
tage fat på.
Det bør være en klar prioritet for en kommende regering, at
sørge for, at erhvervsuddannelserne dels har den rette økonomi til at konkurrere med udlandet, og dels at der bliver
uddannet flere faglærte.
Det bør også være en prioritet at få styrket den danske
model. Den danske model skaber vækst og tryghed, men
der er behov for f.eks. at stoppe faldet i dagpengenes værdi
og løfte dækningen, samt f.eks. at styrke omskolingsmulighederne.
Den sidste og vigtige prioritet, jeg vil fremhæve, er, at der er
nogle personer, der har haft hårdt arbejde i rigtig mange år
og er så nedslidte, at der er behov for at se på, hvordan de
personer også kan få en god pension. Det håber jeg et bredt
folketing kan finde en løsning på.
Værdig tilbagetrækning skal have topprioritet.
Den store forringelse af efterlønnen og en seniorførtidspension, der ikke fungerer, betyder, at rigtig mange nedslidte
arbejdere må klare den sidste del af arbejdslivet på smertestillende medicin eller offentlig forsørgelse, det kan vi sgu’
ikke være bekendt.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle
vores medlemmer og deres familier en rigtig god sommer.


John Karlsson

METAL VENDSYSSEL

Ansatte, som har arbejdet med svejsning
i metal, vil fremover lettere kunne få anerkendt
lungekræft som en erhvervssygdom

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) begynder
allerede nu at behandle sagerne efter de nye regler.
Af nyheden fremgår det også, at man kan søge om
at få sin sag om lungekræft efter svejsning genoptaget, hvis den tidligere er blevet afvist, fordi man
ikke havde været udsat svejserøg fra metal i et
tilstrækkeligt omfang.
For at få lungekræft anerkendt skal man have arbejdet med svejsning i metal som hovedopgave i
mindst fem år i stort set hele arbejdsdagen. Det vil
sige forberedelse, svejsning og efterbehandling af
de svejsede elementer.

Advokathjælp

Hvis man har svejset i mindre omfang end det,
skal man have været udsat i en længere tidsperiode for at få sygdommen anerkendt.
Det taler imod en anerkendelse, hvis sygdommen
er opstået mindre end 10 år efter, at arbejdet med
svejsning begyndte.
AES har samtidig bedt Arbejdstilsynet om at ændre
de to fortegnelser og vejledningen om erhvervssygdommene. Dette får dog først virkning fra 1. juli
2019.
Medlemmer som ønsker sin sag genoptaget eller
har yderligere spørgsmål er meget velkommen til
at kontakte afdelingen.

Nye tillidsvalgte

Se hvordan du modtager
gratis advokathjælp hos

Nye tillidsrepræsentanter

Metal Vendsyssel:

• Morten Jørgensen, Brüel Systems A/S, Hjørring
• Mark Christian Koustrup, Ejner Hessel A/S, Hjørring
• Christian Larsen, FBE, Driftområde
Frederikshavn, Frederikshavn

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 telefonisk henvendelse til afdelingen på telefon
96 22 23 24

Nye arbejdsmiljørepræsentanter
• Stig Søgaard Christensen, Fremco A/S, Frederikshavn
• Klaus Rosenkrantz Andersen, Hydratech Industries A/S, Vrå
• Peter Bay Nielsen, Hytek A/S, Sindal
• Matias Hartmann Thorsen, FF Skagen A/S, Skagen

Nyt medlem af bestyrelsen i Dansk Metal Vendsyssel
• Christian Larsen, FBE, Driftområde Frederikshavn, Frederikshavn

»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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De gør det godt hos AVV
Fagets redaktion sammen med Søren Hylager (blå hjælm).
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Vidste du, at du kan købe en
nyrenoveret opvaskemaskine
– en istandsat cykel – eller et specialdesignet læderforklæde hos AVV på
Mandøvej i Hjørring?
Vendsyssels største affaldsselskab er i dag langt
mere end et energianlæg, hvor man brænder og
sorterer affald. AVV går med deres genbrugsbutik
og gamle murstens-fabrik forrest i genbrugstrenden og vandt for nylig Dansk Affaldsforenings
verdensmålspris med det social-økonomiske projekt Godt gjort.
Godt gjort giver mennesker, der er på kanten af
arbejdsmarkedet, et arbejde og mere mening i
tilværelsen:
– Vi har folk hos os fra 13 uger og helt op til et

!

Det laver man hos AVV

• Modtager affald fra Hjørring og Brønderslev Kommune
• Modtager farligt affald fra borgere og virksomheder i Brønderslev,
Frederikshavn, Hjørring
og Læsø Kommuner
• Driver 18 genbrugspladser
• Laver energi via affaldsforbrænding
• Driver et separat kæledyrskrematorie
• Har en genbrugsbutik med
en omsætning på over 6 millioner om året.
• Har 3 Godt-gjort-værkstedsprojekter med
istandsættelse af cykler, hårde hvidevarer
og genbrug af møbellæder.
• Driver Gamle Mursten Nord i Brønderslev
• Sender madaffald fra Hjørring Kommune
videre til anlægget i Frederikshavn.
»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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Vi har et utrolig godt sammenhold på AVV, og
der er ofte fællesarrangementer på tværs af afdelingerne, siger Søren Hylager (tv) – her fotograferet med direktør Steen Madsen.

år. De er i virksomhedspraktik og lærer at bruge
værktøj, indgå i en arbejdsproces sammen med
andre – og lave et færdigt resultat som velfungerende cykler og hvidevarer og eksklusive
læderdesign. Enkelte arbejder med den samme
funktion hele praktikken igennem – andre skifter
fra værksted til værksted. De bliver undervejs
klar til at komme videre i livet og på arbejdsmarkedet. Samtidig oplever flere, at de ting de laver,
bliver solgt i vores butik. Især det sidste giver
mening, siger Tobias Kollerup, der er uddannet
møbelpolster, underviser og mentor – og tovholder på Godt gjort projektet.
Pris og god trivsel

Godt gjort er udviklet i samarbejde mellem Brønderslev og Hjørring Kommune, Aalborg Universitet og naturligvis AVV:
– Vi er rigtig glade for projektet, fordi det giver
mening på flere planer. For det første handler
det om genbrug, som jo er det grundprodukt, vi
lever af. For det andet, så får vi nogle mennesker
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i beskæftigelse,
som ellers ikke ville
være kommet ind på
arbejdsmarkedet, siger
Steen Madsen, der er direktør på AVV.
Godt gjort blev i foråret 2019 belønnet med
Dansk Affaldsforenings nye Verdensmålspris.
AVV fik prisen for sit store arbejde med at
kombinere genbrug og reparation med sociale
arbejdspladser – i direkte forlængelse af FN’s
verdensmål.
– At projektet blev belønnet med en pris, gør direktør i AVV, Steen Madsen endnu mere glad:
Vi er naturligvis stolte af verdensmål-prisen, og
vi er stolte af, at vi bliver den første vinder nogensinde, fortæller direktøren, der dog har noget,
han fejrer endnu mere:
– Prisen kom nogenlunde samtidig med en ny
stor trivselsundersøgelse blandt vores medarbejdere. Firmaet, der lavede undersøgelsen, fortalte,
at de aldrig havde set et så godt resultat på en
offentlig arbejdsplads før, så jeg har armene oppe
over hovedet i øjeblikket, siger Steen Madsen.
Værdier – i virkeligheden

Havde man spurgt direktøren om trivslen hos
AVV for bare et år siden, havde svaret været et
ganske andet. I 2018 arbejdede AVV på højttryk
med kildesortering, og det kunne mærkes blandt
de 111 ansatte, der fordeler sig over administration, besøgcenter, genbrugscentret, genbrugsbutikken, kørselsafdelingen, miljøanlægget og
energi-anlægget.
Selskabet gennemgik et generationsskifte, ansatte
nye medarbejdere og ændrede arbejdsgangene.
Samtidig blev der indført »værdibaseret ledelse«
efter følgende principper:
Vær på forkant, tænk miljøet først, vis respekt,
tag ansvar.
I mange virksomheder ville ovenstående måske

METAL VENDSYSSEL

STUDIETUR

bare være tomme ord. Men sådan gik det ikke
hos AVV:
– Det gjaldt for os om at handle. Både i forhold
til affaldet – men bestemt også i forhold til vores
medarbejdere.Så vi tog ansvaret og lavede de
nødvendige omstruktureringer, der betød, at at vi
i administrationen kom tættere på vores medarbejdere, siger direktøren.

giver en selvstændighed i dagligdagen, modsat
den kontrol, der var tidligere. Jeg mener bestemt,
at der er handling bag værdi-ordene – og selv om
vi heroppe i Nordjylland ikke er meget for ros
og forandring, så var det faktisk godt gjort, siger
Søren Hylager.

En forandring, der virkede

Søren Hylager er tillidsrepræsentant for metallerne på AVV. Han har været på Mandøvej i mere
end 35 år, og han har alle årene arbejdet ved
energi-anlægget. Her styrer han både den store
kran, der læsser affald ind i forbrændingsovnen,
og går rundt i anlægget og tjekker temperaturen
på kedlerne, ventilation og rensesystemerne.
Søren og de 11 kolleger på anlægget arbejder altid
to på vagt 8 timer ad gangen – i døgnets 24 timer.
Det er nemlig afgørende for AVV, at affaldsforbrændingen kører nonstop.
Søren kan på egen krop mærke, at der er sket
forandringer på arbejdspladsen – og at den værdibaserede ledelse virker:
– For det første er der kommet flere nye folk. Det
har blandt andet betydet, at vi har fået antallet
af nattevagter sat ned fra 7 i træk til maksimalt
3. Samtidig har vi fået meget mere ansvar, og det

!

Tobias Kollerup viser læderprodukter frem.

Farvel til Fido og Kisser

Har du en kat, der har brugt sine 9 liv, eller en hund, der ikke længere logrer?
Så er det muligt at få dit kæledyr kremeret hos AVV i Hjørring.
Affaldsvirksomheden har et kæledyrskrematorie, hvor du kan få din
hund, kat, hamster, ilder eller kanin brændt – og få asken med hjem
i en urne.
Prisen for en kremering starter fra 770,- og afhænger af vægten på
dit dyr. En urne koster fra 225,- kroner.
Læs mere på www.avv.dk/borgere/kremering-af-kaeledyr/
»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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Alle skal behandles lige
40-årig Henrik Holm Christensen er ny næstformand
i Metal Vendsyssel – mød ham i dette mini-portræt
Hvad er din baggrund?:

Jeg kom i lære som automekaniker i 1995 ved
Bohnsted Pedersen (Mercedes) i Hjørring. Efter
et år ved militæret i Holstebro vendte jeg tilbage
som mekaniker og var Mercedes både da det hed
Bache A/S og Ejner Hessel A/S. Jeg har også arbejdet i to år hos Hjulcentret i Hjørring.
Hvornår begyndte du at interesserer dig
for det faglige arbejde?

Jeg har været tillidsrepræsentant i 11 år og har
altid interesseret mig for fagbevægelsen samt
arbejdet for, at alle skal behandles lige. Jeg har
været bestyrelsesmedlem i Metal i de sidste femseks år og er kommet mere og mere ind i maskinrummet. Så da stillingen som næstformand blev
ledig efter Mogens Bjerre, valgte jeg at stille op og
blev valgt.

Hvad bliver
dine opgaver?

Mine opgaver er af
hjælpe medlemmer
som har problemer eller bare et spørgsmål, og
så sidder jeg også med i den daglige ledelse. Jeg
holder af at have fingeren på pulsen, og jeg kan
rigtig godt li’ at hjælpe andre, så det er jo perfekt
til mig.
Hvad laver du,
når du ikke er på job i Metal?

I min fritid spiller jeg oldboys fodbold og danser
moderne dans, så passer jeg mit hus i Astrup og
bruger tid sammen med min kæreste Helle og
min søn Oliver på 11 år.

Dvergetved Søpark- Put & Take

Metal Vendsyssels fiskekonkurrence
Lørdag den 31. august 2019 kl. 9.00 – 14.30
Dvergetved Søpark, Dvergetvedvej 401, 9870 Sindal
Tag konen, kæresten, børnene og det gode humør med til Dvergetved Søpark. KUN forbundsmedlemmer kan deltage.
Afdelingen er vært ved et par pølser og en øl/vand. Kom og deltag i fiskekonkurrencen og få nogle hyggelige og sjove timer med familien og gode
kollegaer. Pris pr. stang for voksne kr. 70 ,- /børn under 14 år kr. 40,-.
Tilmelding og betaling i afdelingen – senest fredag 23. august 2019

18
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Konstituering efter generalforsamlingen 2. april 2019
Bestyrelsen:

• Jette Snørbjerg

• Formand John Karlsson (FU),

• Thomas Sone Larsen

Metal Vendsyssel, Frederikshavn

Metal Vendsyssel, Hjørring
• Kasserer Esben Slot (FU),
Metal Vendsyssel,
Frederikshavn/Brønderslev
• Anders Lindhardt,
Novo Nordisk A/S, Hjørring
• Morten Vinkler Nielsen, Cubic

• Jette Snørbjerg,

LUU-udvalg:

• John Voergaard Mikkelsen,

Meyland-Smith A/S, Hjørring

• Rene Jørgensen
• Jonny Jacobsen
• Hans Flemming Christiansen

AOF:
• John Karlsson

Modulsystem A/S, Brønderslev
• Christian Sørensen, Nordmark
Maskinfabrik A/S, Sæby

• Jette Snørbjerg,

AVK Tooling A/S, Sæby
• Mikkel Sørensen,
Metal Vendsyssel, Frederikshavn
• Michael Christensen,
JS Proputec A/S, Hjørring
• John Joseph Terkelsen,
Denex A/S, Frederikshavn
• Per Kjærsgaard, MAN Diesel

LO Vendsyssel:

klub 19, Frederikshavn

• John Karlsson

• Per Christensen, DSI Freezing

LO Brønderslev:

• Jens Jørgen Larsen,

• Christian Larsen, Forsvarets
Hovedværksted, Frederikshavn

Novo Nordisk A/S, Hjørring

• Christian Larsen

• Næstformand Henrik Holm
Christensen (FU),

• Anders Lindhardt,

Solutions A/S, Dybvad
• John Karlsson

Karstensens Skibsværft, Skagen

Meyland-Smith A/S, Hjørring
• John Voergaard Mikkelsen,
AVK Tooling A/S, Sæby
• Jonny Jacobsen, MAN Diesel
klub 19, Frederikshavn
• Kim Brun Rasmussen,
Karstensens Skibsværft, Skagen

Ungdomsudvalget:

Fagretsligt udvalg:

• Formand Henrik Holm

• Formand John Karlsson

Christensen
• Mads Rasmus Pedersen
(svenderepræsentant)

• Michael Christensen,

Lærlingerepræsentant:

Overenskomst- og
kongresudvalget:

Brønderslev

• Formand John Karlsson

klub 10, Frederikshavn

• Henrik Holm Christensen
• Rene Jørgensen
• Jonny Jacobsen

Organisations- og

• Kim Rasmussen
• Rene Jørgensen
• Jonny Jacobsen
• Michael Christensen
• Morten Møller Christiansen

Arrangementudvalg:

(herunder skolekontaktudvalg):

Miljø- og arbejdsskadeudvalget:

• Formand Henrik Holm

• Formand Morten Møller

• Morten Vinkler Nielsen

• Formand Tommy M. Christensen

• Jette Snørbjerg

agitationsudvalget

Christensen

• Christian Larsen

Uddannelsesudvalget:

haab ConcreteTechnologies A/S,
• Rene Jørgensen, Orskov Yard

• Morten Vinkler Nielsen

• Kevan Willman

JS Proputec A/S, Hjørring
• Thomas Sone Larsen, Peders-

• Kim Brun Rasmussen
• Jonny Jacobsen

• Mads Rasmus Pedersen,
Karstensens Skibsværft, Skagen

• Henrik Holm Christensen

Christiansen, Metal Vendsyssel,

• Formand John Karlsson
• Henrik Holm Christensen
• Esben Slot

Brønderslev

»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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Frederikshavn

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

Telefon- og

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, 9900 Frederikshavn

åbningstider i

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

3F Frederikshavn
Mandag: 09.00 – 16.00

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Tirsdag: 09.00 – 16.00
Onsdag: 09.00 – 16.00
Torsdag: 09.00 – 16.30

Når du ringer til
3F Frederikshavn

Fredag: 09.00 – 12.00

… er det Mette eller Lars,
du kommer i kontakt med.

A-kassen er lukket tirsdag
Mette Sørensen

Lars Vilsen

HUSK!
Læsø-kontoret er
lukket om fredagen

Satser for 2019
på A-kassens område
Max. dagpengesats – fuldtidsforsikrede������� 18.866,- / måned
Max. dagpengesats – deltidsforsikrede ��������������� 15.577,00
Dimittendsats uden forsørgerpligt–fuld tid ����������� 13.489,00
Dimittendsats med forsørgerpligt – fuld tid����������� 15.470,00

Åbningstider på vores
kontor i Skagen:
Mandag: 09.00 – 16.00.
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09.00 – 12.00

Efterløn – 100% – fuld tid ����������������������������� 18.866,00
Efterløn – 91% – fuld tid ������������������������������� 17.168,00
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
Fuldtidsforsikret ���������������������������������� 233.376,- / 3 år
Max. kr. 19.448,- pr. måned kan medregnes.
Deltidsforsikret������������������������������������ 155.580,- / 3 år
Max. kr. 12.965,- pr. måned kan medregnes
G-dage – hel dag��������������������������������������������� 871,00
½ G-dag ����������������������������������������������������� 436,00
Omregningssats ��������������������������������������������� 241,73

Torsdag: 09.00 – 16.30
Fredag: 09.00 – 12.00

3F bruger Advodan
i Aalborg til advokathjælp.
Hør nærmere
i afdelingen.
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Der er i alt 28 ansatte på
alle pladserne. Heraf 2 tillidsrepræsentanter, hvor Carsten
er den ene.

Vi får mere
skrald end
nogensinde før
Carsten Sørensen er »pladsmand« på
genbrugspladsen i Ravnshøj.
Pladsen er Frederikshavns Kommunes
største og er flittigt besøgt af både
private- og erhvervskunder.

!

 akta om genbrugspladsen
F
i Ravnshøj

Genbrugspladsen på Stenvej 10 i Ravnshøj
er Frederikshavns Kommunes største.
Pladsen har åbent alle ugens dage. I hverdagene fra 7-18, lørdag 7-16 og søndag 10-16.
Pladsen i Ravnshøj har både private- og erhvervskunder.
Der er i alt 12 ansatte på pladsen:
• 4 der passer maskiner
• 2 i vejeboden
• 6 møder ind i Ravnshøj, men kører også
til andre genbrugspladser hvis der er et
behov.

Egentlig havde Carsten Sørensen en plan om
at blive ingeniør. Men undervejs i studiet på
Aalborg Universitet tog han sig et sabbatår for
at komme lidt væk fra bøgerne. Han fik job på
genbrugspladsen i Ravnshøj – og her 30 år senere
holder han stadig studiepause:
– Jeg tror, at jeg blev rigtig glad for arbejdet og
for at tjene penge. Og så har vi det godt sammen
herude. Mange er mine kolleger har – ligesom
jeg – været her i mange år, og vi kommer med en
vidt forskellig baggrund. Nogle er kontoruddannede, andre automekanikere – og andre er ufaglærte. Det mix kan jeg godt lide, siger Carsten.
Da han startede i Ravnshøj i 1989 var de 4 ansatte på pladsen. I dag er der 12. Men det er langt
fra den eneste forandring:
– I starten var stedet her en losseplads, hvor vi
gravede stort set alt affald ned. Dengang var der
ikke den affaldsviden og bevidsthed, som vi har i
dag, og der var ikke ret mange private, der brugte
pladsen. Nu håndterer vi affaldet på en helt
anden måde. Det bliver sorteret og opdelt i kategorier, og der er mange private kunder. I travle
perioder kan vi have op til 30 biler på pladsen på
en gang. Meget af mit arbejde består i at vejlede
kunderne i at sortere affaldet rigtig, siger Carsten.
Genbrugspladsen i Ravnshøj er den største i
»Faget« Fælles fagblad . JULI 2019
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Frederikshavns Kommune. Den blev udvidet og
moderniseret i 2016, hvor der samtidig blev åbnet
for pladsen om søndagen. Det betød en stor forandring:
– I dag er søndag
vores allerstørste
arbejdsdag. Takket været udvidelsen af pladsen, så
står folk ikke længere på nakken af
hinanden. Området er fordoblet
i kvadratmetre
– så her er blevet
bedre plads til at
komme af med affald i travle perioder. Den vigtigste
forandring er dog,
at vi har fået delt
området op, så
der er en afdeling
for privatbilerneog en afdeling for
erhvervs-lastbilerne. Det giver en
helt anden stemning og en bedre
arbejdsro for alle,
siger Carsten.
Smid-vækkultur

I de 30 år Carsten
har arbejdet på pladsen har han konstateret en
ting: Mængden af affald vokser og vokser:
– Vi får mere affald end nogensinde før. Vi kan
tydeligt se på vores plads, at der er gang i byggeriet og gang i forbruget. Nogle gange kan jeg virkelig blive forundret over, hvad der bliver smidt
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ud. Jeg ser ting, som ikke engang har været ude
af emballagen, siger Carsten.
Arbejdet på genbrugspladsen har også gjort ham
selv mere opmærksom på, hvad han bruger og
smider ud derhjemme:
– Jeg har fået
en helt anden
bevidsthed, nok
fordi jeg hver dag
på arbejdet ser
ufattelige mængder af affald. Vi
kan eksempelvis
fylde en container med hårde
hvidevarer her på
pladsen på bare
en uge. Mange
af maskinerne
ser helt nye ud,
og måske er det
bare et stoppet
afløb, der gør,
at en vaskemaskine ikke virker.
Desværre er det
svært at ændre
på folks vaner, og
sålænge, at det
koster meget at få
en reparatør ud
og lave en opvaskemaskine eller
en tørretumbler,
så er det for mange lettere at købe en ny. Jeg tror,
at det bliver det vanskeligt at stoppe vores smidvæk-kultur, siger Carsten.
Let at være tillidsrepræsentant

Flere forskere peger på, at det vil tage minimum

3F FREDERIKSHAVN

en generation at ændre vores affaldsadfærd. Der
er med andre ord ingen tegn i sol og måne på,
at Carsten og kollegerne bliver arbejdsløse lige
foreløbig.Det passer sjakket godt, for de kan lide
at gå på arbejde. Carsten har i mange år været
tillidsrepræsentant for pladsens 3F-ere, og der er
sjældent store problemer, som han skal løse:
– Selvfølgelig er der nogle sygemeldinger og
nogle enkelte uoverenstemmelser imellem de
ansatte. Men det er virkelig småting, og det er alt
sammen noget vi får løst og tacklet. Vi er en rummelig arbejdsplads, der også gerne tager praktikanter ind i arbejdsprøvning, siger Carsten, der
pointerer, at sammenholdet og arbejdet udendørs
er nogle af de vigtigste grunde til, at han fortsatte
på pladsen i stedet for at vende tilbage til studiet:
– Jeg holder af at arbejde under åben himmel, og
jeg kan godt lide den afveksling, der er i jobbet.
Nogle gange er jeg ude at køre storskrald, andre
gange kører jeg maskiner, men de fleste dage er
jeg her i Ravnshøj, siger Carsten.
Han har mange kolleger, der har rundet både 50
og 60 år, og enkelte, der er 70 år – til gengæld er
der få unge og færre kvinder:
– Måske skyldes det fordomme og skrøner. Men
jeg vil gerne understrege, at det er et arbejde

!

Jeg har aldrig set filmen »Blå mænd« – men jeg
har hørt, at den skulle være sjov. Jeg tvivler dog
på, at den minder om livet på vores genbrugspladser.
uden tunge løft. Det eneste man dybest set behøver for at arbejde her er kørekort til en almindelig
bil.

Genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har i alt 16 genbrugspladser. Her kan du aflevere sorteret affald
og du kan købe kompostjord. Hos genbrugspladsen i Ravnshøj koster en trailerfuld 20,- og en
boogietrailer-fuld 40,-.
Pladserne fordeler sig sådan:
• Bangsbo
• Dybvad
• Skagen
• Gærum
• Frederikshavn Centrum,
Niels Juhlsvej
• Strandby

• Jerup
• Kvissel
• Ålbæk
• Øster Vrå
• Ravnshøj
• Sæby
• Vangen

• Elling,
drives af borgerforeningen
• Kvissel,
drives af borgerforeningen
• Skærum,
drives af sogneforeningen
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3F FREDERIKSHAVN

Lucian kæmper imod løn-dumping
i Frederikshavn
Rumænske Lucian-Stefan Turculeanu er ansat i 3F Frederikshavn for at få områdets
østeuropæere til at organisere sig, så de får bedre vilkår på det danske arbejdsmarked.
50 nye medlemmer til 3F skaffet på bare en
måned. Sådan lyder den imponerende præstation
for 39-årige Lucian-Stefan Turculeanu.
Han er nyansat i 3F Frederikshavn som organisator for at få Frederikshavn Kommunes mere end
1400 rumænere og 600 polakker ind i en dansk
fagforening. Og allerede efter den første måned,
er der resultater:

– Det er ganske imponerende den medlems-tilgang, som Lucian har givet os. Lucian er selv fra
Rumænien og har derfor en helt anden forståelse
for østeuropæere, end vi danskere har. For det
første taler han sproget, for det andet kender han
den mentalitet, som især de rumænske arbejdere
har, siger Finn Jenne, der er formand for 3F Frederikshavn.

Min fremtid ligger her i Danmark, og jeg vil gerne være med til at kæmpe for et mere fair
arbejdsmarked. Også for østeuropæere. Derfor er jeg glad for mit arbejde hos 3F.
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3F FREDERIKSHAVN

En arbejdsulykke ændrede alt

Lucian og hans kone kom til Danmark i 2012
fra Vulcan i Huneboara-provinsen i Rumænien.
Samme dag parret ankom begyndte Lucian at arbejde på fiskefabrikken Prime Ocean i Skagen:
– I starten vidste jeg ikke, hvad mindsteløn, overtid og overenskomst var, men det fandt jeg ud af
via 3F, der hjalp mig, da min bror, der også arbejder på Prime Ocean, kom til skade i en arbejdsulykke. Her var 3F Frederikshavn, og Finn Jenne
især, en særdeles god hjælp.
Arbejdsulykken blev for Lucian starten på et
stort fagligt engagement. Han blev tillidrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, fik sikret
overenskomst på sin arbejdsplads og kom med i
bestyrelsen på Prime Ocean. Lige siden har han
været tæt knyttet til 3F Frederikshavn. Derfor var
det naturligt for formand Finn Jenne er udvide
samarbejdet:
– Vi har mange østeuropæiske arbejdere i vores
område, og det en stor hjælp få en dygtig mand
som Lucian, der har gjort imponerende fremskridt i sit arbejde på Prime Ocean, ind i vores
organisation.
De skal have det hele med

Lucian startede 1. maj hos 3F Frederikshavn som
organisator i en to årig projekt-stilling. Målet er i
løbet af tidsperioden at få 250 nye østeuropæiske
medlemmer ind i 3F Frederikshavn, og efter bare
en måned er en femtedel i hus:
– Det er gået stærkt i starten. Især på grund af
mit personlige netværk. Den fart kan jeg nok ikke
forvente fortsætter, men jeg arbejder strategisk
videre med hver enkelt virksomhed, der har østeuropæere ansat. Rumænerne og østeuropæerne
arbejder både i industrien men også på hoteller.
Desuden har jeg fokus på lokale områder, som
eksempelvis Dybvad, hvor der bor mange rumænere, siger Lucian.
For Lucian – og for 3F handler projektet ikke kun

om nye medlemmer. Det handler i lige så høj
grad om at undgå løn-dumping og sikre fair og
lige vilkår på arbejdsmarkedet:
– Jeg har mødt mange rumænere, der ligesom
mig ikke kendte til det danske arbejdsmarked.
Måske er de godt tilfredse med deres arbejdsvilkår – men de forstår ikke helt, at den overenskomst, som gælder på deres arbejdsplads, ikke
er kommet af sig selv. Det er en kamp, som 3F
og andre organisationer har kæmpet, og som vi
fortsat må bakke op om, ellers mister både østeuropæerne og danskerne de rettigheder, som vi
i dag har på arbejdsmarkedet, siger Lucian, mens
Finn Jenne supplerer:
– For mange østeuropæere er vores mindsteløn
og vores arbejdspladser fuldstændig fantastiske
sammenlignet med, hvad de kommer fra, men
selv om det er en stor forbedring, så skal de
have hele pakken med. Også overtidsbetaling,
løn under ferie og sygdom. Ellers får vi et skævt
arbejdsmarked. Her er Lucian en vigtig brik i en
større opgave.

!

Lucian Stefan Turculeanu

– er 39 år og uddannet i virksomhedsøkonomi fra universitet i Rumænien.
Han kom til Danmark i 2012 og fik arbejde
hos Prime Ocean i Skagen.
Her blev han i 2015 kåret som Frederikshavns Kommunes bedste Tillidsrepræsentant
og senere Nordjyllands bedste tillidsrepræsentant.
Lucians hustru arbejder som sygeplejerske
i Skagen og parrets 6-årige søn starter efter
sommerferien i dansk skole.
Han er fra 1. maj 2019 ansat i en to-årig projektstilling, der er støttet med midler fra 3F
Danmark
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Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN
MF (S) · Frederikshavnkredsen

Folketingsvalget
2019
Allerførst vil jeg gerne takke alle vore aktive, der
har arbejdet intenst på at få en ny regering under
Mette Frederiksens taktstok. Jeg vil gerne takke
alle, der medvirkede til endnu en socialdemokratisk fremgang i det nordjyske; ikke mindst i
Frederikshavn, hvor Socialdemokratiet gik frem
med 6,1 pct. Og er suverænt Nordjyllands rødeste
kreds.
Med i billedet skal det da også, at henved 12.000
vælgere har vist mig den tillid at stemme på mig
personligt, og det vil jeg gerne kvittere med ved
at love at arbejde hårdt for at sikre den ny socialdemokratiske regering succes.
Nu er forhandlingsfasen med Mette ved bordenden så i gang, og her har de øvrige partier naturligvis givet udtryk for deres holdninger. De vil
omvendt være bekendt med, at Socialdemokratiet
har ti mål, som en ny S-regering skal arbejde hen
mod, og som skal udstikke en kurs for den retning, vi ønsker:
1. Velfærd. Vi sætter velfærden først, så der bliver mere tid til omsorg for børn, ældre og syge.
2. Fremtid. Vi kæmper for, at Danmark bliver
verdens bedste land at være barn i.
3. Bæredygtighed. Vi vil stille os i spidsen for
et meget stærkere lederskab for vores klima,
natur og miljø.
4. Pension. Vi vil indføre en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte.
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5. Danmark. Vi vil tage et opgør med centraliseringen.
6. Opsving. Vi vil satse på uddannelse, så gode
tider bliver bedre for alle.
7. Udlændinge. Vi står fast på en retfærdig og
realistisk udlændingepolitik.
8. Trivsel. Vi ønsker et samfund, hvor flere trives, og hvor vi tager hånd om sårbarheden.
9. Udsyn. Vi vil et mere socialdemokratisk
Europa, der løser borgernes problemer.
10. Solidaritet. Vi vil bekæmpe den stigende
ulighed.
I korte træk vil vi føre Danmark i en ny og mere
retfærdig retning med velfærden i højsædet.
Dertil kommer, at vi skal have blændet op for de
grønne ambitioner og for at bekæmpe ulighed
og centralisering. Det brede samarbejde om udlændingepolitikken skal videreføres, mens vi vil
indføre en ny ret til at gå på tidlig folkepension
for de mest nedslidte.
Der vil være store forventninger til os, og de
bliver langt fra indfriet fra den ene dag til den
anden. Men vi er overbeviste om, at vi gradvist
kan skabe fremskridt til gavn for de fleste, og
som vil udbygge vores velfærd og samfundsmodel. Det er klart, at denne overordnede retning
skal være udtryk for de ambitioner og ønsker,
som et nyt politisk flertal skal bygge er regeringssamarbejde på.

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

Siden sidst
Vi går til opgaven med oprejst pande, for der
er utroligt mange borgerlige skæverter, som
skal modvirkes. Ikke mindst skal de årlige
to-pct.-besparelser på uddannelserne væk, og
klimapolitikken skal for alvor omstøbes.
Vi skal udvikle et samlet regeringsprogram ud
fra disse principper. Vi tror på, at det vil føre
hele Danmark i en bedre, mere velstående
retning med flere i arbejde, flere i uddannelse,
bedre integration og en mere retfærdig fordeling af goderne.
Vi er blevet vist en tillid af befolkningen, som
vi vil gøre alt for leve op til. Ingen har været så
uforsigtige at love guld og grønne skove, men
de grønne skove skal nok komme af sig selv.
Resten er op til os selv at gøre til virkelighed.
Nu håber jeg så, at de tre støttepartier – de radikale, SF og EL – har lært af støttepartierne til
den tidligere regering, både Liberal Alliance og
Dansk Folkeparti, at det med at stille ultimative
krav og foreslå skattelettelser, som ingen har
bedt om, rent faktisk blev straffet af vælgerne.
Så Danmark har brug for en ny regering,
hvor kodeordet er samarbejde, og rent faktisk
tror jeg, at de tre partier samlet set har bedre
mulighed for at få gennemført noget af deres
politik, end hvis det var Lars Løkke der havde
fortsat. Det bør de notere sig.

I Frederikshavn Partiforening har der været
megen aktivitet siden sidst:
Vi deltog i 1. maj arrangement på Knivholt, og i
år sammen med Læsø Partiforening.
Vores stand var rigtig godt besøgt og den blev
hurtigt tømt for gratis vafler.
Partiforeningen har også haft rigtig travlt med de
to valg, både med opsætning af plakater og med
at arrangere events for vores kandidater.
Selv om der denne gang var stor valgdeltagelse i
Europa Parlements valget, lykkedes det desværre
ikke at få vores Nordjyske kandidat, Morten Klessen valgt ind.
Folketingsvalget gav et flertal til de røde partier.
Bjarne Laustsen blev valgt ind, og Mette Frederiksen er i skrivende stund i gang med at danne
regering.
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En regering med
en lønmodtagerdagsorden
Vi er nu på den anden side af de to valg, som
kom til at fylde så meget for os her i foråret. Først
gik talen på alle de mulige datoer, som valget
kunne udskrives til, men også hvilke emner, der
ville komme til at fylde i debatten op til valgene.
Vi havde i fagbevægelserne været meget aktive
i begge valgkampe for at sætte den dagsorden,
der skal gavne flest medlemmer. Det lykkes at få
en debat i gang om at sige stop til den stigende
ulighed, som vi oplever i Danmark, hvor de rige
bliver rigere og rigere, mens de fattige bliver fattigere. Vi har mere end 65.000 børn i landet under
fattigdomsgrænsen. Det er lykkes for fagbevægelsen – centralt og lokalt – at præge dagsorden med
de fagpolitiske punkter. Hele værdighedskampagnen viser med alt tydelighed, at de løsninger som
den gamle Løkke-regering havde lavet, ikke har
hjulpet de mest nedslidte til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Nu er folketingsafstemningen slut, og den viser
med al tydelighed, at vælgerne ønsker et regeringsskifte – væk fra blokpolitik og med Mette
Frederiksen, og Socialdemokratiet, som stats
minister. Der er gode tider i hele samfundet, og
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Af Michael Bue Nielsen,
LO-formand for
LO Vendsyssel

der er et økonomisk råderum til, at vi investerer
i velfærd, uddannelser og sikkerhedsnettet på arbejdsmarked – den danske model.
Vi skal have en ny og retfærdig mulighed for en
værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarked. Vi skal
have en ret til at forlade arbejdsmarkedet, mens
man stadig har et helbred, som gør, at man ikke
skal gå direkte fra arbejdsmarkedet til sygesengen.
Vi skal have et arbejdsmarked, hvor vi får flere
med i fællesskabet, men hvor vi også kan tage os
af dem, der af den ene eller anden grund ikke kan
bidrage.
Kort sagt: STOP til den stigende ulighed, som er
med til at skævvride Danmark. Den fælles velfærd
og velstand skal styrkes!

OK-indsatsen
LO’s sommerkampagne vil igen i år sætte fokus
på den 6. ferieuge. Den kommer ikke af sig selv,
men kun ved, at der er en overenskomst mellem
arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejder du uden

overenskomst, har du ikke ret til den 6. ferieuge
og heller ikke en pensionsordning. Derfor er det
vigtigt, at du altid sikrer dig, at du er overenskomstdækket.

Vendsyssel

Det er os med overenskomster
og faglige fællesskaber
juni 2012

dækker:

LO Vendsyssels hjemmeside:

Læsø Kommune

Gældsrådgivning i Brønderslev,

Vores socialrådgiver kan fortælle dig,

www.lo-vendsyssel.dk
Hjørring Kommune

Frederikshavn, Hjørring

hvad lovgivningen siger, og hvordan

Frederikshavn Kommune
OBS

og Læsø kommune

dit individuelle liv spiller sammen

Adresse:

Der skal bestilles tid ved

med loven.

Hanggaardsvej 5,

Marianne Jensen på mail:

Desuden kan du få hjælp til at be-

raadgiver@lo-vendsyssel.dk

gribe breve. Hvis du har brug for en

eller på telefon 24 43 83 24.

bisidder eller partsrepræsentant, kan
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Vendsyssel

9900 Frederikshavn

(Servicekontor/Socialrådgiver)

Frilandsvej
111, 9800 Hjørring
Medlemsfagforeninger
og
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• 3F
Telefon:
98Frederikshavn
90 04 88

• Michael
3 F Skagerak
Mobil,
Bue Nielsen:

• 3F Murerne
• Blik & Rør
• FOA Hjørring
E-mail: lo@lo-vendsyssel.dk
• FOA Frederikshavn
formand@lo-vendsyssel.dk
• HK Nordjylland
• Dansk Metal Brønderslev
Hjemmeside:
• Danskwww.lo-vendsyssel.dk
Metal Sæby
• Dansk Metal Vendsyssel
Socialrådgiver:
Helle Frank
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Vi er der for dig – i dit liv

Faget i 2019
Nr. 1: Deadline 10. december 2018
Udkommer 25. januar 2019
Nr. 2: Deadline 4. marts 2019
Udkommer 26. april 2019
Nr. 3: Deadline 4. juni 2019
Udkommer 5. juli 2019

Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes

Voxmeter, januar 2018

foretrukne bank 9 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02.

Danmarksgade 67 | frederikshavn@al-bank.dk

Scan QR-koden og følg Faget på Instagram.
Du kan taste https://www.instagram.com/faget_fagblad/?hl=da

d
bla
fag
lles
Fæ

Nr. 4: Deadline 26. august 2019
Udkommer 4. oktober 2019
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