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Faget på studietur

Faget har i dette nummer været på studietur. 
Altså ikke sådan på rigtig rejse, men alligevel 
næsten.
Turen startede nemlig i Hjørring hos Ejner Hes-
sel, hvor 40 procent af omsætningen lægges af 
nordmænd, der sejler til Hirtshals med færgen 
og kører deres bil til service på Hedevej. Eller det 
vil sige – det gjorde de … for nordmændene har 
ligesom alle andre udlændinge været mødt af luk-
kede grænser mens coronaen rasede. Heldigvis er 
grænserne til Norge nu åbne igen. 
Læs om Ejner Hessel på side 6.

Næste tur på destinationen var en blanding af 
Bornholm og Læsø, nemlig Restaurant Gratværk i 
Frederikshavn, der er ejet og drevet af Michael og 
Rikke. De har på under to år stablet en af egnens 
mest populære gourmet-restauranter på benene, 
og alle restaurantens ansatte er på overenskomst. 
Det kan nemlig ikke blot betale sig at lave god 
mad af lokale, økologiske råvarer, nej det kan 
også betale sig at behandle sine medarbejdere 
ordentligt. 
Læs om parret på 3Fs sider på side 14.

Endelig var Fagets redaktion en tur i Sydafrika 
med Heidi, der er teknisk serviceassistent på Fry-
denstrandskolen – i hvert fald i tankerne. Heidi er 
vokset op i en lille kystby lidt uden for Durban og 
boede i Sydafrika hele sin barndom. Som ung tog 
hun i kibutz i Israel og mødte en nordjyde. Hun 
har nu levet hele sit voksenliv i Danmark, og har 
ingen planer om at vende tilbage. Heidi holder af 
den danske mentalitet og ikke mindst den danske 
natur. Da Danmark åbnede op efter coronaen, 
blev hun og kollegerne sendt på overarbejde. 
Mød hende på FOA’s sider op side 22.

Og netop coronaen er et godt eksempel på, hvor-
for Fagets redaktion glæder sig til at blive digitale 
fra næste år. Det betyder nemlig, at vi bliver mere 
aktuelle og kommer hurtigere ud til jer læsere, 
fordi vi skærer distributionsleddet af. Skulle du 
stadig have lyst til at læse Faget i fysisk blad-
form, kan du til enhver tid hente et eksemplar 
i din fagforening. Dette er det næst-sidste blad, 
som du får direkte i din postkasse. 

God læsning – og nyd sommeren

LEDER

FÆLLES FAGBLAD

STUDIETUR
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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

Det ville næsten være mærkeligt, hvis jeg 
ikke skulle skrive lidt om Corona eller 
Covid-19, som det også kaldes. Det har selv-
følgelig været det helt store samtaleemne de 
sidste mange måneder, og vi kan være sikker på, det også bliver 
det også de næste mange måneder frem.
For en ting er, at mange arrangementer er aflyst og vi ikke socialt 
kan være sammen – og det er jo slemt nok i sig selv – men rigtig 
alvorligt bliver det, når vi kan se, hvor mange virksomheder der 
kæmper, og hvor mange af vores medlemmer der fra den ene 
dag til den anden er blevet arbejdsløs.
Det har allerede gjort ondt, men det kommer måske til at gøre 
endnu mere ondt for nogle. Det må vi selvfølgelig ikke håbe. 
Heldigvis har både regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets 
parter reageret hurtigt. Den seneste analyse jeg har set er, at 
vores trepartsaftale om lønkompensation har betydet, at vi har 
reddet mindst 100.000 arbejdspladser. Ærgerligt at ikke flere af 
vores medlemmer blev tilbudt denne ordning.
Danmark er ramt af Corona virus, det har Metal Vendsyssel 
også været, det har været nødvendigt at lukke afdelingerne for 
personligt fremmøde pga. smittefare. Vores ansatte har daglig 
mange fremmødte medlemmer på kontorerne, som gør dem 
meget udsatte, så derfor har al sagsbehandling foregået elek-
tronisk eller pr. telefon. Det har fungeret rigtig godt, det vil jeg 
gerne takke både medlemmer og personale for.
Vi åbner nu stille og roligt op for fysisk fremmøde på vores kon-
torer, selvfølgelig med de nødvendige forholdsregler. 
Til sidst vil jeg gerne ønske alle en god sommer, med håb om, 
at vi snart er tilbage til en normaliseret hverdag, og får gang i 
beskæftigelsen.

John Karlsson

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 Willadsen & Mejlholm, Åstrupvej 10, 9800 Hjørring, 
træffes efter nærmere aftale ved telefonisk henvendelse på telefon 96 23 53 00.
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METAL VENDSYSSEL

AFHOLDER

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00, Vendelbohus, Nørregade 22, 9800 Hjørring

Af hensyn til Covid-19 sker afholdelsen naturligvis efter gældende retningslinjer, som er udmeldt  
fra Sundhedsstyrelsen. Af samme årsag er kørsel fra afdelingshusene ikke planlagt endnu. 

Ønsker du kørsel, skal du huske at melde dette ved tilmelding, og du vil efterfølgende  
blive kontaktet. Der serveres en lun ret fra kl. 18.00. 

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00, skal du tilmelde dig i din klub 
eller på afdelingskontoret senest mandag den 10. august 2020.

Bestyrelsen 

Vendsyssel

DA G S O R D E N

1. Valg af dirigenter 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Bevillinger 

5. Meddelelser 

6.  Indkomne forslag  
– herunder kongresforslag

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er:
  •  Henrik Holm Christensen  

(ønsker genvalg)
  • Christian Sørensen (ønsker genvalg)
  • Jette Snørbjerg (ønsker ikke genvalg)
  • Kim Brun Rasmussen (ønsker genvalg)

  • Thomas Sone Larsen (ønsker genvalg)

8.  Valg af 2 suppleanter  
til bestyrelsen

 9.  Valg af kongresdelegerede og 
A-kassedelegerede

10. Valg af 2 revisorsuppleanter

11. Valg af intern revisor
  På valg er: 
  • Helge Bast (ønsker genvalg) 

12. Valg af ekstern revisor
  På valg er: 
  • Revisionsinstituttet 

13. Eventuelt 

14. Næste generalforsamlingssted 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest
mandag den 10. august 2020. 
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Den norske niche i Hjørring
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I Hjørring ligger Ejner Hessels nordligste 
danske værksted og afdeling. Her er 40 
procent af omsætningen norsk – og alle 
mekanikere er ansat på overenskomst. 

Da corona-krisen ramte Danmark i marts, slog 
den ekstra hårdt ned hos Ejner Hessel i Hjørring. 
Værkstedet og bilforhandleren på Hedevej har 
nemlig en helt særlig kundegruppe, der med et 
slag forsvandt:
– Ud over at danskerne blev hjemme, så mistede 
vi også de mange norske kunder, som ikke kunne 
komme hertil, fordi grænserne lukkede ned. Der-
for måtte vi sende ekstra mange hjem i Hjørring, 
fortæller Jesper Brahm Johansen, der er HR-chef i 
hele den landsdækkende bilkæde.
I alt 9 fra Hedevej røg hjem med lønkompensa-

STUDIETUR

Hos Ejner Hessel i Hjørring sælges der Dacia og 
Renault som privatbiler, mens Mercedes kun 
sælges som varebil. Her ses salgschef Troels 

Strøm (t.h.) sammen med HR-chef Jesper Brahm 
Johansen med storsællerten Renault Captur.

▼



 

METAL VENDSYSSEL

tion og her i blandt mange af de mekanikere, der 
har de norske stamkunder:
– Vores mekanikere laver alt fra norske privatbiler 
til et helt taxaselskab fra Bergen. Ganske enkelt 
fordi en værkstedstime i Danmark er langt billi-
gere end i Norge, og det selv om kursen er dårlig, 
forklarer Jesper Brahm Johansen.
Hos Ejner Hessel i Hjørring har man derfor strakt 
sig til det yderste for at give optimal service til 
de norske kunder. Skal bilen igennem en større 

reparation betaler værkstedet for hotelophold i 
Hjørring, og værkstedet henter og bringer også 
gerne kunderne til færgen – eller i det lokale ind-
købscenter Metropol:
– På den måde bliver nordmændene til glæde 
og gavn for hele lokalområdet, og derfor har det 
været ekstremt vigtigt for vores Hjørring-afdeling 
at få grænserne åbnet efter Coronaen, siger Jesper.

Ordnede forhold
Mark Koustrup er tillidsrepræsentant hos Ejner 
Hessel i Hjørring. Han er en af i alt 37 ansatte på 
adressen og hører til i lastbilafdelingen, der pri-
mært betjener lokale kunder som skraldefirmaer 
transportfirmaer og lignende. Mark har derfor 
ikke mærket til corona-kunde-nedgangen hverken 
blandt danskerne eller nordmændene:
– Ud over at jeg har arbejdet med blå plastik-
handsker og sprittet lastbilerne af, så har mit job 
ikke været påvirket på samme måde som mine 
kolleger i personbilsafdelingen. Jeg laver primært 
reparation og service for vores erhvervskunder 
og for Mercedes 24-7 serviceordning, så jeg har 
arbejdet under normale vilkår. Også mens hele 
Danmark stort set var lukket ned, siger Mark.
Han har været ansat i tre år hos Ejner Hessel og 
er glad for sine arbejdsvilkår:
– Jeg er uddannet et andet sted, og kom fra en 
arbejdsplads, der slet ikke havde ordnede for-
hold. Jeg var kørt træt i det og trængte til luft-
forandring. Egentlig var jeg på vej ind i et job i 
Beredskabstjenesten, men imellemtiden fik jeg 
et tip om, at de manglede en lastbilsmekaniker 
her hos Ejner Hessel og søgte stillingen. Det har 
jeg bestemt ikke fortrudt. Her er overenskomst 
og ordnede forhold, og det har gjort en forskel 
for mig. Ikke bare økonomisk- men hele miljøet 
på arbejdspladsen betyder noget for mig. Jeg er 

Ejner Hessel i Hjørring
Ejner Hessel i Hjørring sælger i dag mærker 
som Dacia og Renault i personbiler og Mere-
cedes varevogne.
Der er 37 ansatte på Hedevej i Hjørring 
fordelt på lager, administration og salg og 
værkstedet, hvor der både er en personbils-
afdeling og en lastbilafdeling.
Ejner Hessel er en del af den landsdækkende 
Mercedes 24-7 vagt-ordning, hvor alle med 
Mercedesbiler kan komme i kontakt med et 
værksted hele døgnet.

!

En del af Fagets redaktion samlet 
foran indgangen til Ejner Hessel.
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så glad for, at jeg skiftede. Det sted, hvor jeg var 
før, var jeg den eneste, der var lastbilmekaniker. 
Her har jeg mange kolleger, og det giver en helt 
anden faglig sparring, siger Mark.

Kamp om de unge
Det er ingen hemmelighed, at Ejner Hessel-kon-
cernen satser på at uddanne sine egne mekani-
kere, der modsat Mark har været i kæden lige 
siden de startede på uddannelsen som enten 
lagermedarbejder, kontormedarbejder, bilmeka-
niker eller lastbilmekaniker. Koncernen har i øje-
blikket 122 lærlinge fordelt på de fire faggrupper 
og sin egen »Mercedes-klasse« i Vejle. 
Men det bliver sværere og sværere at fylde klas-
sen:
– For 10 år siden valgte flertallet af drengene i en 
årgang i folkeskolen en håndværkeruddannelse. 
Sådan er det ikke længere. Mange flere vælger en 
studentereksamen, og ungdomsårgangene skrum-
per – så det bliver sværere og svære at skaffe lær-
linge, forklarer Jesper Brahm Johansen.
Ejner Hessel har derfor de seneste to år lavet et 
charmefremstød med praktikophold for de æld-
ste folkeskoleklasser, og det håber HR-chefen på 
giver pote:
– Kampen om de unge er intens, men vælger 
man at få en uddannelse gennem os, så er man 
stort set garanteret arbejde over hele landet. 
Kæden tilbyder en stor fleksibilitet, og det bety-
der, at du let kan få job i en anden afdeling.

Metaller med mercedes i blodet
En af dem, der har kørt Mercedes-uddannel-
ses-vejen, som mekaniker, er næstformand hos 
Metal Vendsyssel Henrik Holm Christensen. 
Han startede i sin tid i lære på Hedevej i Hjørring 
hos det, der dengang hed Bohnstedt-Petersen. 
Siden blev Hjørring-afdelingen opkøbt af Bache 
og i 2005 solgt til Ejner Hessel. Alle årene med 
Mercedes-biler på værkstedsliften:
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STUDIETUR

Er din bil OK?
Har du tænkt over, om den forhandler eller 
det værksted du bruger til reparation af din 
bil har overenskomst?
Ifølge Metal Vendsyssel har rigtig mange 
værksteder i Vendsyssel IKKE overenskomst.
Køber du bil et sted, der ligesom Ejner Hes-
sel har overenskomst, er du sikker på, at de 
ansatte i firmaet har ordentlige løn-forhold, 
styr på pension og overbetaling og ret til 
ferie og barsel.

!

– Jeg har været i alt 22 år hos Mercedes, før jeg 
fik jobbet hos Metal. Jeg var dengang tillidsre-
præsentant og vidste måske ikke helt, hvor gode 
forhold, der var på arbejdspladsen, fordi jeg ikke 
havde noget at sammenligne med. I dag ved jeg 
– gennem mit arbejde i Metal – at det langt fra 
er alle mekanikere, der arbejder under overens-
komst. Slet ikke på de mindre værksteder. Det 
gør mig endnu gladere for min tid på Hedevej, 
og jeg er tryg ved, at jeg har overladt roret med 
det faglige arbejde til Mark, siger Henrik Holm 
Christensen.

Henrik Holm Christensen 
foran sin gamle værkstedslift.
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Betalingssatser i Industriens Overenskomst
De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den 
lønningsperiode, hvor den 1. marts 2020 indgår. 
Hvor andet ikke fremgår, betales satsen pr. time. 

§ 13, stk. 5, Varsling af overarbejde:
•  Manglende varsel til overarbejde kr./pr. gang  . .Kr. 105,10

§ 13, stk. 7.2, Betalingssatser:
a.
•  Første og anden klokketime  

efter normal arbejdstid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 41,20
•  Tredje og fjerde klokketime  

efter normal arbejdstid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 65,80
•  Femte klokketime og derefter indtil  

den normale arbejdstids begyndelse . . . . . . . . .Kr. 123,10
•  Overarbejde forud for normal arbejdstid,  

således at der arbejdes ind i den normale  
arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved 
forskudte hold, når overarbejdet ligger inden  
for tidsrummet fra kl. 6 til kl. 18 . . . . . . . . . . . . Kr. 41,20 

•    Overarbejde forud for normal arbejdstid,  
når overarbejdet ligger inden for tidsrummet  
fra kl. 18 til kl. 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 123,10

b.
Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag:
•  Timer mellem kl. 6 og kl. 18   . . . . . . . . . . . . . . Kr. 65,80
•  Timer mellem kl. 18 og kl. 6 . . . . . . . . . . . . . .Kr. 123,10

c.
For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: 
•  Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse  

og indtil kl. 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 82,00
•  Fra kl. 12 og til den normale  

arbejdstids begyndelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 123,10
•  Søndag morgen forud for den normale  

arbejdstids begyndelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 123,10

d.
•  Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen,  

og denne derved udskydes ud over ½ time,  
betales der pr. gang herfor   . . . . . . . . . . . . . . .   Kr. 29,15 

 
§ 14, stk. 6, Tillægsbetaling for forskudt arbejdstid
Arbejde på forskudt tid betales med følgende:
•  Tillæg 1 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 27,30
•  Tillæg 2 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 44,45
•  Tillæg 3 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 52,50

•  Hverdage fra kl. 18.00 til kl. 22.00:   . . . . . . . . . Tillæg 1
•  Hverdage fra kl. 22.00 til kl. 06.00:   . . . . . . . . . Tillæg 2
•  Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00  

eller derefter, betales indtil kl. 06.00: . . . . . . . . . Tillæg 3

§ 15, stk. 6, Tillægfor skifteholdsarbejde
6.2.
Skifteholdsarbejde betales med følgende:
•  Tillæg 1 pr. time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 42,15
•  Tillæg 2 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 90,25
•  Tillæg 3 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 90,60
•  Tillæg 4 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 28,40
•  Tillæg 5 pr. time   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 226,00

6.3.
•  Hverdage fra kl. 18.00 til kl. 06.00  

med undtagelse af lørdage  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillæg 1
•  Fra lørdag kl. 14.00 til  

søndagsdøgnets afslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillæg 2
•  Søgnehelligdage og  

overenskomstmæssige fridage. . . . . . . . . . . . . . . Tillæg 2

6.6.
•  Erstatningsfridag for søgnehelligdag/ 

overenskomstmæssig fridag kan ikke gives   . . . . . Tillæg 3

Stk. 8, Varsel, opgørelse og tillæg ved ændring 
af fastlagt arbejdstid
8.4
•  Akut overflytning   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillæg 5

8.5
•  Forskydning vagtlistefridag  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tillæg 4

§ 22, stk. 1, Mindstebetalingssatser for timelønnede
Fra den 1. marts 2020 forhøjes mindstebetalingen til
•  Voksne medarbejdere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 122,15
•  Medarbejdere under 18 år   . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 70,35

§ 25, stk. 1, Fritvalgs Lønkonto
a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,0 % 
b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 % 

Bilag 7 – Listepriser for værnefodtøj:
Listepriser pr. 1. marts 2020:
•  I Træsko   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 502,00
•  II Sko   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 796,00
•  III Støvler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 933,00

Dette er blot et uddrag af de nye satser.  
Industriens Overenskomst kan hentes i afdelingen.
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Nye tillidsvalgteNye tillidsvalgte

Nye arbejdsmiljørepræsentant:
•  Carl Henning Boel Jensen,  

Skiold A/S, Sæby

Ny tillidsmand:
•  Karsten Kjølby,  

Pedershaab Concrete  
Technologies A/S, Brønderslev

Sats Periode
Sats pr. 1. 
marts 2020

1 0-1 år 71,30

2 1-2 år 80,85

3 2-3 år 86,85

4 3-4 år 100,60

5 Over 4 år 121,60

Voksenlærling 122,15

Er du lærling?
– Vær opmærksom på at din lærlingeløn skulle 
stige 1. marts 2020. 
Uanset alder er mindstelønnen for lærlinge:

Dvergetved Søpark Put & Take
Metal Vendsyssels fisketur
Lørdag den 5. september 2020 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 fisketuren 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 mandag den 24. august 2020.
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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

COVID-19: Skal du i kontakt med afdelingen, skal det ske  
via telefon 70 30 08 46 eller mail frederikshavn@3f.dk,  
indtil andet meldes ud via mIt3f (direkte til alle medlemmer).

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

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 
advokathjælp. 
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.

Dækket af overenskomst?
Er du ansat et sted uden overenskomst
Er din arbejdsplads ikke omfattet af overenskomst, så kontakt 
afdelingen for at høre, hvad vi kan gøre sammen. Vi er hele ti-
den i dialog med mange virksomheder om overenskomst.
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29. august 2020

FAMILIE 
TRÆF

SAVEN
Mine-Expressen

Skovsuset

Normal pris 250,-

Pris
kr. 130,-

Ref 88_3F_Salg_2020_A3.indd   1Ref 88_3F_Salg_2020_A3.indd   1 29/05/2020   10.4329/05/2020   10.43
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Navnet Gratværk blev i sin tid bestemt 
af Michael, der dengang ikke rigtig 
vidste, hvad ordet betød på nordjysk.



vellidt blandt de lokale. Parret red corona-krisen 
af ved at skifte det vanlige menu-kort ud med 

take-away og samtidig give 20 
procent på gavekort. Siden genåb-
ningen i maj har de introduceret 
et nyt tapas-koncept og gode vine, 
der giver et godt supplement til den 
gourmet aftensmad, der allerede 
blev serveret i restauranten på Hav-
negade:
– Drømmen er at udvide med en 
delikatesse og engang dyrke alle 
grøntsagerne selv og have egne dyr 
på en gård i nærheden. Men det 
varer nok lidt, før den går i opfyl-

delse, siger Rikke, der sammen med Michael dri-
ver restauranten i selskab med fem ungarbejdere, 

Rikke Jensen og Michael Andersen mødte hinan-
den som tjenere på DFDS færgen mellem Køben-
havn og Oslo i 2015. De blev gift 
impulsivt i gummistøvler og med 
en nøglering som vielses-smykke 
ved vandfaldet på Bornholm.  
Fem år senere står de bag en af 
Frederikshavns mest populære spi-
sesteder: Restaurant Gratværk, som 
allerede er udvidet en gang, siden 
den åbnede i november 2018:
– Man kan vist godt sige, at det er 
gået lidt stærkt med os. Jeg blev 
færdiguddannet som kok i slutnin-
gen af september på Bornholm. To 
dage senere var vi i gang med at flytte til Frede-
rikshavn, og 1. november åbnede vi vores første 
restaurant sammen, fortæller Rikke, der er vokset 
op på Læsø, mens Michael er vaskeægte bornhol-
mer:
– Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle flytte fra 
øen. Især fordi mine tre børn bor der, men der 
var noget i Nordjylland og i Frederikshavn, der 
trak i mig, så da det rigtige tilbud kom, slog vi til, 
siger Michael.

Alle på overenskomst 
I dag – snart to år senere – kan Rikke og Michael 
se på en restaurant, der har succes og er meget 

FREDERIKSHAVN

Et godt køkken og god 
karma hos Rikke og Michael
Restaurant Gratværk er en fusion af Bornholm og Frederikshavn. 
Det er mad lavet helt fra bunden med respekt for råvarerne, for de mennesker, 
der tilbereder dem og for dem, der skal spise måltidet.
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Gratværks koncept:
•  Lokale råvarer fra Nordjylland og Bornholm
•  Alt er økologisk og lavet fra bunden
•  Gratværk har aftenserveringer
•  Derud over er der take-away og en vin- og 

tapas-bar
•  Du kan også bestille Chef-made, hvor du får 

Rikke hjem i dit eget køkken og lave mad til 
op til 8 personer.

!

STUDIETUR
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en flex-jobber og en kokkeelev. Alle er ansat på 
overenskomst:
– Jeg har en baggrund som faglig sekretær i 3F, og 
har altid arbejdet udfra det princip, 
at der skal være orden i tingene. 
Det kan godt være, at nogle restau-
ranter mener, at det er for dyrt at 
have ansatte på en ordentlig løn, 
men jeg vil påstå, at det er for 
dyrt at lade være. Det koster jo tid 
og en stor indsats hver gang, du 
skal oplære en ny. Som gæst kan 
man tydelig mærke, hvis der er 
sving-dørs-atmosfære blandt de 
ansatte. Sådan skal det ikke være 
her, siger Michael, der selv er er 
uddannet tjener fra Hotel Fredensborg i Rønne.
Rikke supplerer:
– Det er jo en pilrådden branche, som vi er ble-
vet en del af. Forhåbentlig kan vi være med til 
at ændre den indefra ved at gøre det ordentligt 
og behandle medarbejdere med respekt. Jeg kan 
stadig huske, hvordan jeg selv tidligere er blevet 
mødt af min chef med en forventning om, at jeg 

bare lagde en masse gratis »interessetimer« i mit 
arbejde. Det dur jo ikke, hvis man i forvejen ar-
bejder 30 timer over, siger Rikke.

Gourmet-turister
Både Michael og Rikke tror derfor 
på, at de kan drive en restaurant 
der både har god karma og god 
mad lavet fra bunden – uden at 
drive rovdrift på personalet:
– Det skal være rart at arbejde 
her – for ellers er der ikke en rar 
stemning i restauranten. Det bedste, 
som vi har hørt folk sige til os, er, 
at vores restaurant føles hjemlig. 
Det er der faktisk en del, der mener. 

Det gør mig så glad, for det er netop det vi gerne 
vil opnå. Vi vil være alt andet end snobbede og 
fine, siger Michael, og Rikke supplerer:
– Det er præcis det, der ligger i navnet »grat-
værk«: Her er ikke hvid dug på bordet – og du 
må gerne slikke tallerknerne rene, hvis det er det, 
du har lyst til. Samtidig med at vi naturligvis sæt-
ter alt ind på at lave rigtig god mad lavet af lokale 
økologiske råvarer her fra min hjemegn i Frede-
rikshavn – og fra Michaels på Bornholm.
Rikke håber med tiden, at hun kan komme mere 
ud af køkkenet – og i stedet bruge krudtet på at 
kreere opskrifter og nye delikatesser:
– Vi ved selvfølgelig godt, at Gratværk er byg-
get op omkring Michael og min person – især 
Michael er vigtig for stemningen i restauranten. 
Ham kan man ikke bare fjerne, uden noget går 
tabt, siger Rikke, der personligt er glad for at 
være blevet taget så godt i mod på sin gamle 
hjemegn:
– Jeg startede i sin tid med at lave fiskefilet i 

FREDERIKSHAVN

Rikke og Michael 
sammen med hunden Bellis.
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FREDERIKSHAVN

Generalforsamling i 3F Frederikshavn
Bemærk: Generalforsamling udsat på grund af Corona. 

Vi indkalder så snart Sundhedsmyndighederne giver tilladelse  
til at mødes i større forsamlinger under kontrollerede forhold. 

En af de store forskelle på at arbejde på en re-
staurant i Frederikshavn i stedet for en på Born-
holm er at sæsonen er meget længere:
– På Bornholm skal du sikre hele årets omsæt-
ning på fire måneder fra maj til august. Resten af 
året ligger total dødt på øen. I Frederikshavn lig-
ger vores bedste omsætning typisk i november og 
december, siger Michael, der påpeger en anden 
forskel på Nordjylland og solskinsøen:
– Stort set alle kokke i Danmark med ambitioner 
har rundet Bornholm på den eller anden måde. 
Øen har 9 restauranter, der er i top 100 i Dan-
mark, og det siger noget om, hvor meget der sat-
ses på råvarer og smag. Den udvikling er på vej i 
Nordjylland, og vi vil meget gerne være med til at 
styrke, at der kommer mere gourmet til Frederiks-
havn og omegn, siger Michael.

Fra Bornholm til Frederikshavn

frituregryden som ufaglært på Jacobs Fiskerestau-
rant i Sæby. I dag er vores restaurant sammen 
med steder som Essens med til at skabe grundlag 
for gourmet-turisme i Frederikshavn. Det har hele 
tiden været mit mål at bevise, at Frederikshavn 
ikke er en gennemkørselsby – men har noget, der 
er værd at besøge. Det synes jeg, vi har skabt, 
og oveni købet på en måde, hvor man behandler 
både råvarer, medarbejder og gæster med re-
spekt.

STUDIETUR
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FREDERIKSHAVN

Kurth Larsen startede Sæby Budservice i 2001. 
Igennem alle årene har han bragt pakker, paller 
og expresvarer ud til kunder i især det nordjyske, 
men i løbet af de senere år har branchen ændret 
sig Derfor tog ejeren en beslutning om at få over-
enskomst til sit firma og sine 15 ansatte:
– Transportbranchen for især mindre varebiler 
er blevet som det vilde west. Det er blevet for let 
at lave et transportfirma. Vi ser pensionister, der 
starter pakkekørsel, og alt for mange, der kører 
og arbejder under urimelige forhold. Jeg oplever, 
at selv store – også statsstøttede virksomheder – 
bruger underleverandører, der ikke har tingene 
i orden. Jeg har længe ønsket et mere reguleret 
marked, og kunne jo passende starte med mig 
selv, siger Kurth Larsen.
For nylig indgik han derfor overenskomst med 3F 
Frederikshavn, og han ser fagforeningen som en 
samarbejdspartner:
– 3F har hjulpet mig med ansættelseskontrakter, 
pensionsaftaler og har også bistået i forbindelse 
med corona-krisen, siger Kurth Larsen.
For chaufførernes talskvinde, Rikke Hjorth, er 
den nye overenskomst også en sikkerhed:
– Vi har altid har haft en god timeløn her hos 
Sæby Budservice, men overenskomsten er en 
tryghed for os ansatte. Man kan sige, at coronaen 

har gjort en overenskomst endnu mere nødven-
dig, end tidligere, siger Rikke Hjorth, der sammen 
med Kurth Larsen godt kunne håbe, at flere 
transportfirmaer fik overenskomst:
– Jeg tror kun, at der er tre mindre transportvirk-
somheder, der har overenskomst heroppe i Nord-
jylland. Det er alt for lidt. Der skal luges ud i de 
brådne kar, der ødelægger branchen. Ovenskomst 
burde ligesom chaufføruddannelser og kørselstil-
ladelser være lovpligtigt.
Finn Jenne, der er formand for 3F Frederikshavn, 
er glad for, at Sæby Budservice har indgået over-
enskomst. Han ser frem til samarbejdet – og deler 
Rikke Hjorth og Kurth Larsens opfattelse af trans-
portmarkedet:
– Siden en stor aktør som Post Nord slap store 
dele af markedet, så er der blevet for mange af 
det, vi i 3F kalder »arme-ben-firmaer«: En mand, 
en bil og et cvr nummer. De agerer ofte under-
leverandører for store velrenomerede virksom-
heder. Jeg mener, at det er dybt bekymrende, 
at man kan få leveret en pakke for eksempelvis 
39,- til sin hjemadresse. Alle kan regne ud, at det 
beløb næppe dækker løn, ferie og pension. Derfor 
er vi også glade for, at Sæby Budservice går for-
rest og viser vejen, siger Finn Jenne.

3F Frederikshavn har netop 
indgået overenskomst med  
Kurth Larsen, der er ejer af  
Sæby Budservice

Sæby Budservice Sæby Budservice 
vil have vil have 
ordnede forholdordnede forhold
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Bjarne Petersen, 61 år, 
dagpengemodtager

 Nu er det  
 Bjarnes tur
– til en økonomisk håndsrækning

Bjarne Petersen er én af de knapt 50.000  danskere, 
der har mistet jobbet, siden Danmark lukkede ned.  
For ham betyder det 6.000 kroner mindre pr. måned  
– efter skat. Kære partier på Christiansborg: Giv ledige 
en økonomisk håndsrækning. Nu er det deres tur.

også

FREDERIKSHAVN
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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 tids-

rum kan du også ringe til afdelingen 

på telefon 46 97 11 70 og blive 

stillet om til advokaten.

2020:

Torsdag den 20. august

Torsdag den 10. september

Torsdag den 8. oktober

Torsdag den 12. november

Torsdag den 10. december

Det gratis tilbud omfatter rådgivning 

på afdelingens kontor. 

Hvis der rejses en sag, eller det af-

tales, at advokaten skal udføre en 

opgave for et medlem, betales dette 

efter aftale med advokaten. 

Rådgivningen kan være forhold  

om ejendomshandel, lejebolig,  

arv, skilsmisse, dødsfald i nær  

familie, erstatningssager og andre 

juridiske forhold.

  Frederikshavn

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. 

Faglig sekretær 
Helen K. Christensen

Sekretær 
Anette Sørensen

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.

Åbningstider i uge 29-30-31

Mandag-torsdag  . . . . . . . 10.00-14.00

Fredag lukket

A-kassens Callcenter

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:

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
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OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  

Afdelings- og 
sektorgeneralforsamling 2020
Grundet Corona-situationen kan vi desværre stadig ikke melde en dato ud for  
afholdelse af vores generalforsamlinger.

Vi vil hurtigst muligt, når vi kan afholde den forsvarligt, indkalde jer medlemmer. 

Hold derfor øje med vores hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn
og Facebook FOA Frederikshavn om en evt. dato, da dette ikke længere bliver 
annonceret via FAGET.

Bobbyline Læsø • www.bobbyline.dk  10 %

Malernes Lagersalg Læsø 10 %

PH Clinic Læsø 10 %

Ovick Farvebøtten Fr. Havn 20% omfatter ikke tilbudsvarer

Blomsterværkstedet Skagen 10 % (gælder ikke vin, chokolade samt Interflora)

Fysioterapeut og kiropraktor  Betaling af op til 5 behandlinger om året – dog max kr. 1738,-

Dansk Bilglas Fr. Havn 10%

VINOBLE Fr. havn 10 % på alt i butikken, også på tilbud

Advokat Ole Kildeby Gratis advokatrådgivning

Synoptik 10 %

Gitte Butik – Aloe Vera Forever 20 % ved forevisning af LO-Plus medlemskort

Læsø Helseklinik 10% Kostvejledning, zoneterapi, fysiurgisk massage

Hypnoterapeuten www.mitegetliv.dk  Gratis konsultation, de efterfølgende 5, halv pris

Rosen-Zone 20% v/ zoneterapeut Karin Rosendal Jensen

Lokale FOA-rabatter og fordele  – vis dit FOA-kort og få rabat

Se mere på FOA Frederikshavns hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn
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Et sydafrikansk 
multitalent i Frederikshavn
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Heidi Brauteseth er teknisk service-
medarbejder på Frydenstrandskolen. 
Hun er medlem af FOA og har valgt 
Nordjylland frem for Sydafrika

41-årige Heidi Brauteseth har prøvet mere end 
de fleste. Hun er vokset op i en lille kystby i 
Sydafrika, hvor hun hjalp til i forældrenes spil-
lehal. Hun rejste i Kibutz i Israel og mødte her 
en nordjyde, der senere blev far til hendes to 
drenge. Hun har taget en uddannelse og arbejdet 
som elektriker, undervist som faglærer for ru-
mænere og arbejder lige nu i Frederikshavn som 
teknisk servicemedarbejder: 
– Jeg er en person, der godt kan lide, at der sker 
noget. Fælles for alt det, jeg har lavet, er, at jeg 
altid har været i kontakt med mennesker. Det er 
vigtigt for mig, siger Heidi, der lige nu er i gang 
med at uddanne sig til friluftsvejleder. En uddan-
nelse, som er betalt af kompetencefonden og af 
hendes arbejdsgiver, Ejendomscentret:
– Den giver mig mulighed for at fordybe mig 
endnu mere i min nok største passion. Jeg elsker 
at være i naturen og er med som frivillig i Frisk 
i Naturen, et udelivsprojekt for psykisk sårbare. 
Jeg kan lide at tage fat både ude og inde – og er 
nok det, mange vil kalde en »drenge-pige«, siger 
Heidi, der også ror havkajak, står på SUP (Stan-
dup paddelboard) og sidste år erhvervede sig et 
kørekort til motorcykel.

Et sydafrikansk 
multitalent i Frederikshavn

STUDIETUR



24  »Faget« Fælles fagblad . JULI 2020

Heidis historie

• Født i 1978 lidt uden for Durban i Sydafrika.
•  Vokset op som midterste barn. Heidi har en storesøster og en 

lillebror.
•  Tog som 18-årig i Kibutz i Israel. Her mødte hun sin danske 

mand, som hun i første omgang flyttede til Aalborg med – 
senere til Frederikshavn.

•  Tog en uddannelse som elektriker. Var i 7 år ansat som fag-
lærer på EUC Nord.

•  Blev i december 2015 ansat som Teknisk service medarbej-
der ved Frederikshavn Kommune i Ejendomscenteret.

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

– Kønsrollerne er meget anderledes i Sydafrika. 
Landet er på mange måder langt efter Danmark. 
Min mor tillod mig for eksempel ikke at gå til 
karate, fordi det ikke var noget for piger. Det ville 
være helt urealistisk for mig at tage en elektri-
keruddannelse i mit hjemland, fortæller Heidi, 
der helt siden hun var en helt lille pige har været 
interesseret i mekanik og tekniske dimser.  
Hun fulgte sin interesse og blev uddannet elek-
triker i Frederikshavn og var færdiguddannet i 
2005. Heidi har arbejdet hos blandt andet Ørskov, 
Forsyningen og i flere private el-firmaer. 
– Allerede i min lærlingetid blev jeg fagligt aktiv. 
Jeg fik øjnene op for vigtigheden af at være med 
i en fagforening, siger Heidi, der blandt andet 
har været med i den lokale bestyrelse i Dansk El 
forbund som lærlingerepræsentant, da de havde 
en afdelingen i Frederikshavn. I sin tid i Danmark 
har hun altid stået i det forbund, der har haft 
overenskomst med hendes arbejdsplads. I dag er 
det FOA:
– Organisering ville have være utænkeligt i Syd-
afrika. Her er fagforeninger noget, som mange 
forbinder med ballade og voldelige episoder. Min 
mor var rystet første gang, jeg fortalte hende, at 
jeg var blevet medlem af en.

!

Heidi bruger ofte frikvarteret 
på at pumpe bolde for eleverne.

I lære som elektriker
Tilbage i sin barndom i Sydafrika havde Heidi på 
ingen måde forestillet sig, at hun skulle ende på 
den anden side af kloden, og slet ikke i et prak-
tisk håndværker-job, som det hun har nu:
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Drømmen brast
Heidi fik efter nogle år som udlært elektriker 
mulighed for at prøve sin barndomsplan af som 
underviser. Hun blev ansat i et job på EUC Nord, 
hvor hun underviste rumænere, der havde fået 
arbejde i Danmark og skulle opkvalificeres inden 
for elfaget:
– Det var på mange måder et drømmejob. Jeg 
havde den perfekte kombination: Jeg talte en-
gelsk, jeg havde en elektrikeruddannelse og vid-
ste, hvordan det var at komme til Danmark som 
udlænding, siger Heidi.
Efter seks år som underviser gik Heidi ned med 
stress. Hun havde på det tidspunkt haft fem for-
skellige ledere og taget alt for meget ansvar på 
sig. Det sled på psyken og på overskuddet. Hun 

havde tit fuld undervisningsskema samtidig med 
mange administrative opgaver:
– Jeg var skemaplanlægger, aktivitetsplanlægger, 
team koordinator, superbruger og medarbejder-
konsulent på elevplan. Samtidig med at jeg var 
blandet ind i diverse udviklingsprojekter. Det blev 
ganske enkelt for meget, siger Heidi.
Konsekvensen af Heidis stress blev, at hun søgte 
efter et job med mere ro og struktur i. Det fandt 
hun på Ejendomscenteret:
– På en måde er det jo en fusion mellem min 
gamle tanke om at være lærer og min teknik- 
fascination og uddannelse som håndværker, så 
jeg er rigtig glad for jobbet, siger Heidi, der især 
holder af en ting på Frydenstrandskolen:
– Jeg er ofte i kontakt med både elever og lærere 

Fra venstre: Finn Jenne (3F), Henrik Holm Christensen (Metal), Michael Bue (LO) og Heidi.

STUDIETUR
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Under den landsdækkende corona-epidimi var 
Heidi delvist hjemsendt:
– Jeg var en tur på skolen hver dag for at tjekke, 
om der var styr på teknik-rummet, om taget var 
tæt, og der ikke var begået hærværk, siger Heidi, 
der kort efter påske fik rigtig travlt:
– De yngre elever blev en del af genåbningen i 
april, og vi fik vi travlt med at rykke rundt på 
bordene og få afstanden på plads i alle klasselo-
kaler, fortæller Heidi.
Selv om hun tidligere har været stress-ramt, blev 
hun ikke negativt påvirket af situationen:

– og har nogle rigtige gode kolleger. Den menne-
skelige kontakt er bare den vigtigste.
På spørgsmålet om Heidi kunne tænke at vende 
tilbage til sit gamle hjemland Sydafrika er svaret 
klart:
– Nej, det kunne jeg ikke. Jeg har to voksne 

sønner her i Danmark, og min familie er i dag 
spredt over hele kloden. Både i England, Israel, 
Belgien og Australien. Jeg levede min barndom i 
Sydafrika – men har tænkt mig at bruge hele mit 
voksenliv i Danmark.

Heidi og coronaen
– Der er en stor forskel på psykisk stress og fy-
sisk travlhed. Selvom jeg gik konstant rundt med 
målebåndet og tjekkede, at alle lokaler overholdt 
afstandskravet, så var det en meget praktisk op-
gave. Det var bare at gå i gang, siger Heidi, der 
fik masser af hjælp fra kollegaerne. Også da hun 
i maj måtte rykke rundt på bordene igen, da de 
ældste elever kom tilbage:
– Heldigvis blev afstandskravet jo ændret kort 
inden fra 2 til 1 meter. Det betød, at vi godt kunne 
have alle eleverne. Generelt synes jeg, at situatio-
nen omkring coronaen er gået fint, siger Heidi.

STUDIETUR
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DEN GODE HISTORIE

Læs mere og andre 
gode historier på 

www.foa.dk/
frederikshavn

OBS: Når du når efterlønsalderen eller skal på efterløn

•  Når du når efterlønsalderen, får du automatisk 

henvendelse fra FOA’s a-kasse ca. fem uger før 

via din FOA postkasse.

•  Et efterlønsbevis sikrer dig blandt andet imod at 

miste retten til efterløn pga. sygdom.

•  Hvis du bliver sygemeldt, før du har beviset, kan 

dette nemlig give problemer, da du skal være 

rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet for 

at kunne gå på efterløn.

•  Der er en god ide at kontakte din a-kasse for en 

vejledning, når du ønsker at gå på efterløn.

For yderligere information om din efterløn se her: 

https://www.foa.dk/a-kasse/efterloen

----------Samlet værdi ca. kr. 38.000 
+ pension, feriepenge m.v.
Sygemeldt medarbejder modtager
løn under sygdom, får forlænget 
opsigelsesvarsel, modtager beløb til 
psykologhjælp samt bliver fritstillet.

---------Får kr. 7.800,- mere i løn om året 
+ pension med tilbagevirkende kraft fra 

ansættelsestidspunktet.
Omsorgs- og pædagogmedhjælper henvender  
sig i afdelingen, med spørgsmål til sin løn.
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Nå, hvad er der så sket siden jeg skrev mit sene-
ste nyhedsbrev her i bladet, som jeg forfattede i 
starten af marts?  
Ikke så lidt, må man sige. 
Corona-virussen har gjort sit indtog. Vi står i en 
historisk sundhedskrise. Globalt som nationalt. 
Som også er blevet en økonomisk krise. 
Udfordringerne er ikke ovre, men vi har stået 
godt imod første bølge af Corona. Det skyldes, at 
alt tyder på, det var klogt at lukke ned. 
På den måde kunne vi få kontrol over epidemien 
og sikre, at vores sundhedssystem ikke blev over-
belastet, ligesom vi bedre kunne få afskærmet 
vores ældre og svage medborgere. 

Nedlukningen var ikke gratis, men mange andre 
lande ser ud til at blive ramt økonomisk hårdere 
– blandt andet Sverige, der ikke valgte at lukke 
deres samfund ned. Desværre ser den strategi ud 
til at have medvirket til et meget højt dødstal.  
Det har været godt at se vores regioner fuldt ud 
har klaret den udfordring, som Corona har været. 
Det har krævet omstillingsparathed, slid og dyg-
tighed, men det har regionerne overalt i landet 
vist glimrende eksempler på. Det understreger, at 
det var uklogt, da de borgerlige foreslog at ned-
lægge regionerne. 
Ligesom Corona er en farlig sygdom for immun-
systemet, er det også en svær sygdom at kapere 

Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN  
MF (S) · Frederikshavnkredsen

I disse Corona-tider er der heldigvis I disse Corona-tider er der heldigvis 
også ting at glæde sig overogså ting at glæde sig over
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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

Generalforsamling
Som det jo allerede efterhånden er alle bekendt, 
kører alt på lavt blus i disse tider.
Vi har i Socialdemokratiet i Frederikshavn også 
indstillet alle vores planlagte aktiviteter indtil vi-
dere.
Vi håber at være tilbage i fulde omdrejninger efter 
sommerferien, hvor vi genoptager alt det aflyste 
med nye datoer.
Vi lægger ud med at holde vores generalforsam-
ling mandag den 17. august kl. 19.00 i Metal
huset på Håndværkervej.
Vi håber så mange som muligt møder op denne 
aften.
Indtil da ønsker vi her fra partiforeningen alle en 
rigtig god sommer, trods alt. 
Nyd den her hjemme og støt vores forretningsdri-
vende.

Mvh 
Palle Thomsen 

formand for 
Frederikshavn Socialdemokratiske 

Partiforening

for vores økonomi. Heldigvis var vores øko-
nomi ganske sund, før Corona ramte, og derfor 
er jeg også overbevist om, at vi hurtigere end 
så mange andre lande kommer i fulde omdrej-
ninger igen.  
Men hvordan får vi så bedst sat gang i vores 
økonomi igen? 
Som jeg ser det, kan man ikke spare sig ud 
af en krise. Vi skal have gang i motoren igen. 
Selv mener jeg, det ville være klogt at frem-
rykke miljøskibene og have et fokus på den 
grønne omstilling i de offentlige investeringer. 
Vi skal samtidig også have styrke på fælles-
skabet, som på mange måder er det, der har 
været hovedårsagen til, at vi har stået godt 
mod Corona. Faktisk synes jeg, at alle der ar-
bejder skal være medlem af en A-kasse, så vi 
også er godt rustet til andre fremtidige kriser. 
Samtidig vil man – ved at gøre medlemskab af 
en A-kasse obligatorisk, sikre, at der er råd til 
at sætte satsen for dagpenge op, ligesom der 
også vil være penge til opkvalificering af bl.a. 
ufaglærte og håndværkere, som bliver ramt af 
krisen. 
Værdien af den gode udligningsaftale skal 
heller ikke underkendes. Den blev indgået i 
starten af maj og sender omkring 470 millioner 
kroner til Nordjylland. Det er glædeligt, for på 
den måde kan kommunerne løfte velfærden. 
Samtidig giver aftalen Region og kommunerne 
overblik over de kommende års budgetter. 
Og minsandten om de gode nordjyske takter 
ikke fortsætter. For i slutningen af maj, blev 
der indgået en ny kommuneaftale, der gælder 
for 2021. Det er en god aftale, der er lavet midt 
i en krisetid som ruster kommunerne til at stå 
godt, så de kan ligge deres budgetter for det 
kommende år, som jo også er valgår. Det er 
godt vælgerne kan se der er forskel på en Ven-
stre ledet og en Socialdemokratisk regering, 
Vi vælger nemlig velfærd for de fleste, fremfor 
skattelettelser til de få.
Håber i trods alt må få en god sommer. 😊
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 Lad ikke de unge blive tabt 
Vi skal have flere praktikpladser

også skabe udvikling i de unges videre færd. Det 
gør det allerede. 
Heldigvis er Danmark kommet langt, siden rege-
ringen, med Mette Frederiksen i spidsen, i marts 
måned lukkede landet og sendte alle skoleelever 
hjem til hjemmeundervisning. Alle offentlige 
medarbejdere, i ikke livstruende job, blev også 
sendt hjem og skulle arbejde hjemmefra.
Vi er forhåbentligt kommet over de værste måne-
der, hvor Danmark stod med en sundhedskrise, 
hvor vi så ledighedstal, der pludselig voksede 
med 50.000. Mere end 10 år med en rekord-stig-
ning i beskæftigelse til mere end 2,9 millioner 
personer, blev med ét vendt på hovedet, da 
Corona virus indtog Danmark.
Alle undersøgelser peger på, at Corona-krisen 
og følgerne heraf vil særligt kunne mærkes af de 
unge, som står ved starten af uddannelses- og 
arbejdslivet. En anden gruppe der vil mærke 
udviklingerne med og under Corona-krisen, er 
medarbejderne med de korteste uddannelser og 
med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Nøg-
leordene vil før – og endnu mere efter coronaen 
være: Uddannelse og kompetenceudvikling.
De seneste år har vi stået med alt for mange 
unge, som ikke kunne komme i gang med en er-

Sommerferien er over Danmark efter et meget 
specielt forår, hvor Corona satte sig grundigt på 
hele Verden. Rigtig mange unge er blevet færdige 
på skolen og står klar til at kommer videre med 
ungdomslivet og det videre uddannelsesforløb 
med alt, hvad det bringer med sig. 
Der har været et meget anderledes og specielt 
skoleår for de unge mennesker. Oplevelserne med 
corona krisen vil sætte dybe spor, men det vil 

Af Michael Bue Nielsen,
LO-formand for 
LO Vendsyssel
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LO Vendsyssels hjemmeside:  
www.lo-vendsyssel.dk

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

Telefon: 98 90 04 88 
Mobil, Michael Bue Nielsen:  
20 48 41 66 

E-mail:  lo@lo-vendsyssel.dk
formand@lo-vendsyssel.dk

Hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Socialrådgiver: Helle Frank  
30 34 55 43  
(Mandag, tirsdag og torsdag)

Rådgiver: Marianne Jensen  
24 43 83 24 

Gældsrådgivning i Brønderslev,  
Frederikshavn, Hjørring  
og Læsø kommune
Der skal bestilles tid ved  
Marianne Jensen på mail:  
raadgiver@lo-vendsyssel.dk  
eller på telefon 24 43 83 24.

Socialrådgiverordning  
for alle i Frederikshavn Kommune 
LO’s Socialrådgiverordning er et 
åbent tilbud for alle borgere i Frede-
rikshavn Kommune. Her kan du kom-
me og spørge om alt inden for den 
sociale lovgivning.
Alt, hvad du siger til LO’s social-
rådgiver, har hun tavshed omkring. 
Og hun fortæller intet til nogen som 
helst, med mindre det er aftalt mel-
lem jer.
Du kan henvende dig, hvis du er i 
tvivl om afgørelser fra Jobcenteret 
eller en af de andre myndigheder. 

Vores socialrådgiver kan fortælle dig, 
hvad lovgivningen siger, og hvordan 
dit individuelle liv spiller sammen 
med loven.
Desuden kan du få hjælp til at be-
gribe breve. Hvis du har brug for en 
bisidder eller partsrepræsentant, 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.
Der altid skal aftales tid på telefon 
30 34 55 43, før du møder op.

Læs flere fagpolitiske 
nyheder og indlæg 

på hjemmeside 
www.lo-vendsyssel.dk

 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) 

 

hvervsuddanne, fordi rigtig mange virksomheder 
ikke løftede sit ansvar og tilbød praktikpladser 
inden for rigtigt mange fag. De nyeste tal, forud 
for Corona-krisen viste, at mere end 300 i Hjør-
ring, Frederikshavn og Læsø kommuner mangler 
en praktikplads til en erhvervsuddannelse. Her 
under Corona-krisen er det gået fra værre til 
nærmest umuligt. For at afbøde dette og for at få 
virksomhederne til at ansætte lærlinge og elever, 
viste den danske model igen sit værd. Arbejds-
markedets parter, FH og DA indgik en 3-parts-
aftale til en værdi af 5,4 milliarder korner. Det 
betyder, at det bliver stort set gratis for virksom-

hederne at ansætte en lærling eller elev. Aftalen 
er gældende for resten af 2020.
Der er mere end nogensinde brug for, at virk-
somhederne ansætter lærlinge og elever nu for at 
løfte sit ansvar. Det hjælper virksomhederne selv, 
den unge og hele samfundet. Vi har en fælles in-
teresse i, at vi i fællesskab lægger os i selen, så vi 
får endnu flere unge i gang med en uddannelse 
på arbejdsmarkedets mange virksomheder. 
Det er en udfordring som kommuner, virksomhe-
der, fagforeninger, erhvervsråd, arbejdsgiverorga-
nisationer og erhvervsskoler bør løfte sammen. 
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Nr. 1: Deadline 9. december 2019
Udkommer 22.-23. januar 2020
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Udkommer 1.-2. juli 2020

Nr. 4: Deadline 24. august 2020
Udkommer 30. september
-1. oktober 2020
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