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Farvel til print 
– goddag til Faget digitalt

Kære læser

Det nummer af Faget, som du sidder med i hæn-
derne nu, har du formentlig hentet ude i din 
postkasse, præcis som du plejer.
Fra næste nummer skal du ikke gå så langt. Der 
får du nemlig Faget i din mailboks i en digital 
læse-venlig version, som du kan bladre i på din 
telefon, din tablet eller din computer.

Det er derfor vigtigt, at din fagforening har din 
rigtige mail-adresse, så vi er sikre på, at Faget fra 
næste år finder vej til dig.
Er du typen, der fortsat gerne vil have Faget i 
hænderne, så kan du – en uge efter den digitale 
udgivelse – hente det i din afdeling.

Du vil i det nye Faget opleve, at historierne og 
billederne er lidt »nyere«, end de plejer. Med en 
digital udgivelse skærer vi nemlig flere uger af 
produktionstiden, og kan derfor have flere aktu-
elle sager med, end tilfældet er i dag. 

I det her nummer af Faget kan du på Metals sider 
læse om Ørskov-værftet, der trods en landsdæk-
kende corona-krise har oplevet fremgang og nu 
snart er klar til at udvide med dok nummer 5.

På 3Fs sider kan du møde Lisbeth Olesen, der 
er ny formand for efterløns- og pensionistklub-
ben. Hun efterlyser flere medlemmer – og gerne 
mænd til 3F-ernes faglige senior-fællesskab.

På FOAs sider kan du møde Katharina, der efter 
4 børn og 3 forsøg nu omsider er igang med sin 
drømmeuddannelse. Med FOAs hjælp har Katha-
rina nu voksen-lærlingeløn frem til, at hun er 
færdig som social- og sundhedsassistent.

Rigtig god fornøjelse 

LEDER

FÆLLES FAGBLAD
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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:	LUKKET
•	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

Socialdemokratiet har gjort tidlig tilbage-
trækning og nedslidning til en kæphest. I 
Dansk Metal støtter vi naturligvis ambitio-
nen om, at der ikke er nogen, der skal være 
så nedslidte, at man ikke kan få en ordentlig 
pension og alderdom. 
Nu har de så præsenteret deres forslag. Jeg må sige, at selv om 
regeringens udspil måske ikke er alt, det man kunne ønske sig, 
så bakker jeg fuldstændig op om forslaget, som går i den rigtige 
retning.
Det kan dog ikke stå alene, og der er også behov for, at arbejds-
giverne tager ansvar med aktive seniorpolitiker, at mulighederne 
for efteruddannelse forbedres, og at der investeres i ny teknologi 
samt et bedre arbejdsmiljø. Tilsammen skaber det gode forhold 
for et langt seniorarbejdsliv.
Det er derfor meget positivt, at der i det seneste år er afsat flere 
midler til Arbejdstilsynet, der ellers i mange år bare har oplevet 
besparelser på besparelser. Det betyder, at der nu kommer mere 
kontrol. Kontrol virker, for vi ved jo, at nogle virksomheder 
springer over hvor gærdet er lavest, hvis de ikke mærker en ri-
siko for at blive taget i det.
Det er godt, at regeringen nu tager skridt til at give personer med 
lange arbejdsliv en ret til tidligere pension. Det skylder vi dem 
med de længste arbejdsliv. For nogle borgere vil tidlig pension 
give dem sikkerheden for, at også de får en ordentlig seniortil-
værelse.
Nu er det op til partierne at blive enige, så vi kan få en aftale. Jeg 
håber og forventer, at alle partier går konstruktivt til forhandlin-
gerne. For det her burde være en mærkesag for samtlige partier.

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

Konstituering efter generalforsamlingen 18. august 2020

Bestyrelsen
•  Afd. formand John Karlsson (FU), 

Metal Vendsyssel
•  Afd. næstformand Henrik Holm 

Christensen (FU),  
Metal Vendsyssel

•  Afd. kasserer Esben Slot (FU), 
Metal Vendsyssel

•  Anders Lindhardt,  
Novo Nordisk A/S, Hjørring

•  Poul Rasmussen,  
Denex A/S, Frederikshavn

•  Christian Sørensen, Nordmark 
Maskinfabrik A/S, Sæby

•  Christian Larsen, Forsvarets  
Hovedværksted, Frederikshavn

•  Lene Nielsen, Scanel  
International A/S, Frederikshavn

•  John Voergaard Mikkelsen,  
AVK Tooling A/S, Sæby

•  Jonny Jacobsen, MAN Energy  
Solutions, Frederikshavn

•  Kim Brun Rasmussen,  
Karstensens Skibsværft, Skagen

•  Frank Hansen,  
Elektro Gruppen A/S, Brønderslev

•  Michael Christensen,  
JS Proputec A/S, Hjørring

•  Thomas Sone Larsen,  
Pedershaab Concrete 
Technologies A/S, Brønderslev

•  Rene Jørgensen, Orskov Yard  
klub 10, Frederikshavn 

Organisations- og 
agitationsudvalget 
(herunder skolekontaktudvalg)
•  Udvalgsformand  

Henrik Holm Christensen
• Poul Rasmussen
• Frank Hansen
• Thomas Sone Larsen
• Christian Larsen

LUU-udvalg
• Rene Jørgensen
• Jonny Jacobsen
• Hans Flemming Christiansen

AOF
• John Karlsson

LO Vendsyssel
• John Karlsson

LO Brønderslev
• John Karlsson

Skagen Uddannelsescenter
• John Karlsson

EUC Nord
• John Karlsson

Ungdomsudvalget
• Henrik Holm Christensen 
•  Lene Nielsen  

(svenderepræsentant)

Lærlingerepræsentant
• Andreas Axel Mygind 

Overenskomst- og 
kongresudvalget
• Udvalgsformand John Karlsson
• Henrik Holm Christensen
• Rene Jørgensen
• Jonny Jacobsen
• Frank Hansen

Miljø- og arbejdsskadeudvalget
•  Udvalgsformand Mikkel  

Sørensen, Metal Vendsyssel
•  Morten Møller Christiansen, 

Metal Vendsyssel
•  Lene Nielsen, Scanel  

International A/S, Frederikshavn

•  Anders Lindhardt,  
Novo Nordisk A/S, Hjørring

•  Jette Snørbjerg,  
Meyland-Smith A/S, Hjørring

•  John Voergaard Mikkelsen,  
AVK Toolong A/S, Sæby

•  Michael Christensen,  
JS Proputec A/S, Hjørring

•  Per Kjærsgaard,  
MAN Energy Solutions,  
Frederikshavn

•  Per Christensen,  
DSI Freezing Solutions A/S, 
Dybvad

•  Jens Jørgen Larsen,  
Karstensens Skibsværft, Skagen

•  Laurits Topholt, Nordmark  
Maskinfabrik A/S, Sæby

•  Palle Thomsen, Forsvarets  
Hovedværksteder, Frederikshavn

Fagretsligt udvalg
•  Udvalgsformand John Karlsson
•  Henrik Holm Christensen
• Kim Brun Rasmussen
• John Voergaard Mikkelsen
• Jonny Jacobsen
• Christian Larsen

Uddannelsesudvalget
•  Udvalgsformand  

Tommy M. Christensen
• Kim Brun Rasmussen
• Rene Jørgensen
• Jonny Jacobsen
• Michael Christensen
• Morten Møller Christiansen
• Poul Rasmussen

Arrangementudvalg
• Formand John Karlsson
• Henrik Holm Christensen
• Esben Slot 
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Direktør Christina Ørskov og  
tillidsrepræsentant René Jørgensen.
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Sidst på sommeren 2020 skete en glædelig begi-
venhed på Orskov Yard i Frederikshavn. En længe 
ventet flydedok kom endelig frem, og fra januar 
næste år bliver den taget i brug:
– Flydedokken har været på tegnebrættet i mere 
end 10 år, og nu er den en realitet. Vi mangler 
blot det sidste stykke kajanlæg for at kunne tage 
den i brug. Det skal være klar den 4. januar, og 
går det efter min drøm ligger det første skib i den 
nye dok den 21. januar, siger Christina Ørskov, 
der er direktør på værftet.
Den 21 januar er ikke en tilfældig valgt dato. Det 
er nemlig det familie-ejede værfts fødselsdag, og 
i 2021 runder det 63 år. Alt tyder på, at der næste 
år bliver ekstra meget at fejre. Ikke bare for Or-
skov, men for hele området:
– Vi håber på, at vi kan ansætte omkring 30 - 50 
nye danske medarbejdere. Vi får behov for alt fra 
riggere til smede og skibsmontører, og tæller man 
underleverandører med, så når vi nok op på ar-
bejde til endnu flere, siger Christina, der er tredie 
Orskovgeneration på værftet, der lige nu tæller 
220 ansatte.

2020 går over i historien
Den positive udsigt glæder naturligvis tillidsre-
præsentant René Jørgensen. Han har været på 
Orskov siden 2000 og de sidste 10 år som tillids-
repræsentant. 2020 vil gå over i historien:
– Med coronaen blev alle nervøse. Især fordi 
den i kombi med faldende oliepriser fik vores 
norske kunder til at trække sig. Samtidig var der 
alt balladen om det amerikanske krydstogtsskib, 
der strandede i Frederikshavn, og frygten for 
selv at blive smittet. I en periode var flere af os 
hjemsendte, men nu er det hele vendt op og ned. 
Normalt har vi ikke meget at lave hen over som-
mermånederne og efteråret, men det er helt an-
derledes i år, siger René, og Christina supplerer:
– Vi har haft meget travlt hen over sommeren. 
Blandt andet med danske færger og den danske 

Dok 5 måler 180 meter i længden og 
har en dybdegang på 8,5 meter.
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flåde, og så er nordmændene heldigvis begyndt 
at vende tilbage, siger direktøren, der tror på, 
at den nye dok vil give endnu mere travlhed på 
kajen:
– Dok 5 har en helt anden dybdegang, end dem 
vi har i dag. Den giver mulighed for at få store fi-
skefartøjer ind. Dermed kan vi tage konkurrencen 
op med nogle af de norske værfter, som er blandt 
vores store konkurrenter.

Drømmedok på vej
Rene glæder sig til en dok med en større dybde. 
Det vil nemlig gøre arbejdslivet på Orskov bedre:
– For det første vil det give nogle nye opgaver, 

som altid er spændende. Desuden vil det give 
mere plads at arbejde på. Og det kommer til at 
betyde meget især for vores malere og svejsere, 
når de arbejder udvendigt på fartøjerne, siger 
René, der glæder sig til at byde flere kolleger vel-
kommen:
– De kommer til at arbejde på en god arbejds-
plads, siger han.
Christina supplerer:
– Et af Orskovs varemærker er netop vores dyg-
tige danske arbejdskraft. De er meget fleksible, 
tager ansvar og kan tænke selvstændigt samtidig 
med, de udfører deres arbejde meget sikkert. For 
at være med til at skaffe den gode arbejdskraft 
har vi i mange år kørt med, at 10 procent af ar-
bejdsstyrken på Orskov skal udgøres af lærlinge. 
Det bekræfter René:
– Vi har i øjeblikket 20 lærlinge. De lærlinge vi 
uddanner, dem beholder vi. Alle får tilbudt job.
Christina håber på at få plads til endnu flere lær-
linge og ansatte ind i løbet af en kort årrække:
– Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en 
flydedok på 250 meter som endnu et stort inve-
steringsønske. Det er et drømmescenarie. Da den 
vil give os mulighed for blandt andet at tage store 
tankskibe ind. Men først skal vi have dok 5 i 
gang og det sidste stykke kaj bygget færdigt.
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ORSKOV YARD
ORSKOV YARD har været familiejet siden 1958.
Christina Ørskov er tredie generation på Orskov Yard. Det var hendes farfar Arne Ørskov Chri-
stensen, der grundlagde virksomheden, som siden blev overtaget af Christinas far Niels Ørskov.
Han sidder i dag som bestyrelsesformand, mens Christina deler ledelsen af virksomheden med 
Lars Fischer, der har været administrerende direktør siden 2015.
Værftet vedligeholder, reparerer og ombygger forskellige skibstyper.  
Orskov har i øjeblikket 220 ansatte og dækker et stort område på havnen i Frederikshavn og 
inkluderer dokke, kraner, kajer og specialiseret værkstedsfaciliteter. Fra januar 2021 bliver en ny 
flydedok taget i brug. Den vil udvide antallet af medarbejdere med minimum 30 og give opgaver 
til en bred vifte af underleverandører.

!

Nordmænd udgør cirka 40 procent af Orskovs 
kunder. Derfor er værftet sårbart overfor  
olieprisen, som har en stor betydning i Norge.
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Julefrokost! Metal Senior Brønderslev
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 11.00.
Landboskolen Danmarksgade, 9700 
Brønderslev. Indbydelse til julefrokost for 
efterlønnere og pensionister, hvor det vil 
være mulighed for at møde tidligere kollegaer 
og forhåbentlig få nogle hyggelige timer.
Vi byder på en traditionel julefrokost med 
sild, rødspættefilet, grønlangkål, ris a la 
mande og kaffe med småkager, hertil 2 snaps 
og 2 øl pr. mand. Drikkevarer herudover er for 
egen regning.

Deltagergebyr på kr. 75,- skal indbetales ved 
tilmeldingen i afdelingen eller på konto  
9070 1628012640 med oplysning af navn 
eller cpr.nr. Tilmeldingen er bindende. 

Af hensyn til de praktiske ting, bedes du 
tilmelde dig senest:
torsdag den 19. november 2020
såfremt du ønsker at deltage i julefrokosten.

Med venlig hilsen
Metal Vendsyssel Seniorer Brønderslev

Kampvalg til generalforsamling 2020
Tirsdag den 18. august kunne vi endelig af-
holde vores årlige generalforsamling. I år var 
der stor interesse for at blive valgt til bestyrel-
sen, hvilket vi er glade og stolte over. 
På valg var 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var 
9, der stillede op om de 5 pladser.

Valget resulterede i 2 nye bestyrelsesmedlem-
mer, og vi vil gerne byde varmt velkommen 
til Lene Nielsen Scanel International A/S og 
Frank Hansen, Elektro Gruppen A/S. 
Tak til de fremmødte for god ro og orden. Vi 
glæder os til vi ses igen næste år.

Indefrosne feriepenge
Fra	starten	af	oktober	og	frem	til	1.	december	2020	kan	du	søge	om	at	få	udbetalt	op	til	tre	uger	af	dine	
indefrosne	feriepenge.	Læs mere om, hvordan du gør på www.danskmetal.dk

Nye tillidsvalgteNye tillidsvalgte

Nye tillidsrepræsentanter:
• Erik Engelund, Skiold A/S 
•  Manfred Schlüter, AVK Tooling A/S

Ny arbejdsmiljørepræsentant:
• Robert Heyst, Novo Nordisk A/S

Nye bestyrelsesmedlemmer:
•  Lene Nielsen,  

Scanel International A/S
•  Frank Hansen,  

Elektro Gruppen A/S

Lønstatistik
Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper i Metal Vendsyssel vil blive annonceret på vores hjemmeside www.metalvendsyssel.dk under fanebladet lønstatistik fra midten af september 

2020.
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METAL VENDSYSSEL

JULETRÆSFEST 
DANSK METAL VENDSYSSEL
Der holdes juletræsfest i Frederikshavn og Hjørring 
på følgende datoer:
 

Mand den 28. december 2020 
fra kl. 14 – 17 i FFK-hallen
– Flade Engvej, 9900 Frederikshavn 
for afdelingens medlemmer med børn og børnebørn.
Medlemmer med børn og børnebørn kan tegne sig for 1 stk. julepose pr. barn  
under 18 år.  
Pris pr. pose kr. 30,00. 
Poserne udleveres fra kl. 16.00-17.00.
Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt i klubberne eller hos 
tillidsrepræsentanten og på afdelingskontoret fra 
mandag den 16. november 2020
Listen slutter torsdag den 3. december 2020 kl. 12.00.
Medlemmers børn under 18 år, som deltager i juletræsfesten,  
vil ved indgangen få udleveret 1 billet gældende for:
1 pølse m/ brød + 1 sodavand

Onsdag 30. december 2020
fra kl. 16 – 19 på Vendelbohus
– Nørregade 22, 9800 Hjørring 
for medlemmer med børn og børnebørn.
Posebilletter til medlemmernes børn og børnebørn 
under 18 år kan købes på afdelingskontoret.
Pris pr. pose kr. 30,00.
Der kan bestilles smørrebrød ved Annettes 
Festservice, tlf. 28 10 37 54.
Sidste frist for afhentning af posebilletter er:
Torsdag den 3. december 2020.
Af hensyn til levering af poser er det nødvendigt, 
at denne frist overholdes.

Bestyrelsen
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DANSK METAL  
VENDSYSSEL
holder 

julearrangement
for pensionister
Arrangementerne afholdes i Hjørring
og i Frederikshavn på følgende datoer:

Fredag den 4. december 2020
mellem kl. 10-12
i Metalhuset, Håndværkervej 2,
9900 Frederikshavn
Ingen tilmelding.
Det vil være muligt, at købe posebilletter 
til juletræsfesten i FFK-hallen den 28.  
december 2020.

Onsdag den 9. december 2020
mellem kl. 14-16
på Restaurant Svanelunden,
Svanelunden 6, 9800 Hjørring.
Tilmelding til arrangementet senest den
1. december 2020 på telefon 9622 2324

Det vil glæde afdelingen at
se dig til et af disse arrangementer.
Ved fremmøde på dagen vil du modtage en 
julehilsen fra afdelingen.

Generalforsamling 
og efterfølgende 
julefrokost 
i Metal Skagen 
Byklub
Generalforsamling lørdag den 
28. november 2020 kl. 10.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Julefrokost lørdag den 28. 
november 2020 kl. 11.00
Som tidligere år, vil der blive afholdt 
julefrokost for medlemmer, som hørte 
under den tidligere Skagenafdeling. 
Derfor inviteres du til at deltage i 
arrangementet, som foregår
lørdag den 28. november 2020 kl. 
11.00 i Metals lokaler 
Mosegårdsvej 14, Skagen

Deltagerpris kr. 100,00 for 
julefrokosten.
Tilmelding senest den 20. november 
2020 til Ivan Pedersen, tlf. 40 56 17 
41 eller Jacob tlf. 41 10 54 00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Skagen Byklub

Af hensyn til Covid-19  
sker afholdelsen af alle  
arrangementer i Metal  Vendsyssel naturligvis efter  gældende retningslinjer, som er  udmeldt fra  Sundhedsstyrelsen.Vi tager forbehold for, at

arrangementer kan blive  
aflyst på grund af  

Covid-19 
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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

Læsø-kontoret er  
lukket om fredagen

HUSK
…	at	du	kan	aftale	tid	til	
et	møde	uden	for	normal	
åbningstid!

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.

Hanne Lars

Når du ringer til 
3F Frederikshavn 
… er det Hanne Grimm  
Pedersen eller Lars Vilsen, 
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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Hvis uheldet er ude …

Skulle du være så uheldig at komme til 
skade, er der nogle ting, du skal være op-
mærksom på.

Hvad er en arbejdsskade?
Arbejdsskade er en fælles betegnelse for 
en skade forårsaget af en hændelse eller 
påvirkning, der sker pludselig eller inden 
for 5 dage (ulykke) og en påvirkning over 
længere tid (erhvervssygdom).

Bliver du smittet med corana på dit  
arbejde, skal dette også anmeldes.

Hvornår skal en 
arbejdsulykke anmeldes?
En arbejdsulykke skal anmeldes senest 9 
dage efter dens indtræden, hvis det må an-
tages at skaden kan føre til godtgørelse eller 
erstatning.
Er ulykken ikke allerede anmeldt, skal den 
anmeldes senest 5 uger efter dens indtræ-
den, hvis skadelidte ikke på det tidspunkt 
forventes at kunne genoptage arbejdet i 
fuldt omfang.
Ulykken skal anmeldes inden for 1 år efter 
dens indtræden. Anmeldes ulykken senere, 

er der stor risiko for, at du ikke kan få godt-
gørelse eller erstatning.
Selv en mindre skade kan give gener senere. 
Derfor bør alle ulykker anmeldes. 

Hvem skal anmelde 
arbejdsulykken?
Hovedreglen er, at arbejdsgiveren skal an-
melde arbejdsulykken.
Særlige forhold gør sig gældende, når du er 
i lære eller praktik. I denne pjece finder du 
eksempler på, hvem der skal anmelde i de 
forskellige situationer.
Vil arbejdsgiveren eller skolen ikke anmelde 
ulykken, kan du selv anmelde den. Er du i 
tvivl, eller vil du have hjælp til anmeldel-
sen, bør du kontakte din AMR og/eller din 
3F-afdeling.

Hvordan ved du 
om din ulykke er anmeldt?
Når arbejdsgiveren eller skolens forsikrings-
selskab har anmeldt skaden til Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring (AES), modtager du 
et brev fra AES.
Breve fra AES fremsendes til din e-Boks.
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Vi vil gerne have flere 
mænd og medlemmer
Lisbeth Olesen har siden februar i år været formand for 3Fs  

efterløns- og pensionistklub. Hun efterlyser flere medlemmer
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Hygge. Fællesskab. Oplevelser.
Sådan lyder Lisbeth Olesens tre bedste argu-
menter for at melde sig ind i 3Fs efterløn- og 
pensionistklub. Og så er prisen ovenikøbet over-
kommelig:
– Det koster kun 75 kroner en gang om året, og 
så ses vi en gang om måneden. Det er hygge-
ligt hver gang. Klubben er en rigtig god måde 
at bevare et fællesskab på efter man har forladt 
arbejdsmarkedet. Vi er sammen på tværs af tid-
ligere arbejdspladser og alder, og her er ingen 
klikedannelse, siger Lisbeth, der med sine 67 år 
er en af de alleryngste i klubben. Den tæller 33 
medlemmer. Ud af dem er kun en mand:
– Vi gad godt være flere, og især flere mænd. Jeg 
kommer gerne og henter et nyt medlem, så vi 
kan følges til første møde. Jeg ved fra mig selv, 
at det godt kan være svært at tage alene afsted til 
noget nyt, hvor man ikke kender nogen, så jeg er 
gerne selskab første gang.

Mange potentielle medlemmer 
3F Frederikshavn har i øjeblikket mere end 400 
pensionister i medlemskartoteket, så Lisbeth 
kunne potentielt godt få lidt travlt med at følges 
med nye medlemmer til møderne. Den travlhed 
tager hun gerne på sig.
Formanden husker selv sin egen modstand mod 
at være med i efterløns- og pensionistklubben, da 
hun blev efterlønner for 7 år siden:
– Jeg stoppede på arbejdsmarkedet som 60-årig, 
og havde på ingen måde lyst til at indgå i et nyt 
fagligt fællesskab. Jeg havde mere travlt med 
at komme ud af det, jeg var i. Jeg var træt af at 

FREDERIKSHAVN
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▼

Jeg ville nok have forsvoret, at jeg skulle fort-
sætte mit faglige virke, da jeg gik på efterløn for 
7 år siden. I dag er jeg et andet sted og nyder at 
være tilbage i fællesskabet.
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arbejde og træt af at have mit liv i faste rammer. 
Jeg havde kun lyst til at holde fri. Jeg havde så 
mange planer om, hvad jeg skulle nå, nu hvor jeg 
ikke længere var på arbejdsmarkedet. Jeg skulle 
have bedre tid til min islænderhest, tid til mine 
børnebørn, tid til at træne og til bare at nyde min 
frihed, siger Lisbeth. 
Efter et års tid, følte hun sig alligevel klar og 
meldte sig ind i klubben. Hun opfordrer andre til 
at gøre det samme.
– Jeg er helt med på, at der kan gå op til et år, før 
man igen har lyst til at være »aktiv« med andre 
seniorer – men omvendt tror jeg heller ikke på, 
at det er en god ide at vente alt for længe. Jo flere 
år, der går – jo sværere kan det været gribe ud 

efter nye fællesskaber, og ofte er der tidligere kol-
leger med klubben, siger Lisbeth. 
3Fs pensionist og efterløns-klub medlemmer tæl-
ler alt fra rengøringen til fiskeindustrien.
Eneste krav i klubben er at man er medlem af 3F 
Frederikshavn, og dukker man op kan man glæde 
sig til foredrag, fællessang, pakkespil og den år-
lige julefrokost.

Corona satte dagsordenen
Lisbeth trådte til som formand i februar i år. Det 
var oprindeligt ikke en del af hendes senior-plan, 
men da den tidligere formand ringede og spurgte 
– sagde hun alligevel ja. Hun og bestyrelsen 
nåede ikke for alvor i gang, før coronaen satte en 
stopper for samværet:
– Ligesom det øvrige Danmark, måtte vi jo også 
lukke ned i marts, og for os var der ingen diskus-
sion. Især fordi mange af klubbens medlemmer i 
kraft af deres alder er ekstra udsatte.
Det første arrangement, som Lisbeth for alvor 
stod i spidsen for, var en kaffekomsammen i 
august i Møllehuset, hvor 27 ud af 33 medlem-
mer dukkede op:
– Jeg blev virkelig positivt overrasket. Især fordi 

FREDERIKSHAVN

Det får du som klubmedlem:
• Månedelige møder
• En årlig udflugt
• Julefrokost og pakkespil
Alle møder holdes i øjeblikket på grund af 
corona i mødelokalet hos FOA Frederiks-
havn på Constantiavej 35

!

I august mødte 27 af medlemmerne op til et arrangement i Møllehuset i Frederikshavn,  
hvor der blev drukket kaffe og hygget.



»Faget« Fælles fagblad . OKTOBER 2020  17

FREDERIKSHAVN

mange – helt naturligt – har været nervøse for at 
mødes og blive smittet. Det forstår jeg godt, især 
fordi jeg selv har astma. Men jeg tror omvendt 
også, at mange af os har haft brug for at komme 
ud blandt mennesker igen. Jeg kender flere 
ældre, der stort set har været isoleret under hele 
coronaen. Det er ikke sundt for nogen, og så kan 
et fællesskab som klubben være godt at vende 
tilbage til, siger Lisbeth.

Kom med ideer til klubben
Dette efterår kan efterløns- og pensionistklubben 
glæde sig til blandt andet et foredrag om Island i 
september, fællessang og koncert med Hr. og Fru 
Hansen i oktober, det årlige pakkespil i novem-
ber og julefrokosten i december. Lisbeth og den 
øvrige bestyrelse tager med kyshånd imod forslag 
og ideer fra medlemmerne:
– Vi er meget åbne over for ideer – og vil gerne 
give medbestemmelse til medlemmerne, siger 
Lisbeth, der også forsikrer, at klubben fortsat er 
»corona- rigtig« at komme i:
– Vi tager alle forholdsregler, og har blandt andet 
flyttet lokale. Vi har lejet os ind i FOAs store 
konferencerum på Constantiavej 35, hvor der er 

Lisbeth – et kendt fagligt ansigt
Synes du, at navnet 
Lisbeth Olesen ringer en 
klokke, så er det ikke 
uden grund. Lisbeth har 
været ansat i A-kassen 
hos 3F i Frederikshavn 
frem til 2013 og har tid-
ligere være hos 3F i Ska-
gen. Hun kom oprindeligt fra KAD i Skagen, 
hvor hun er barnefødt og er kontoruddan-
net. Lisbeth har i en periode også arbejdet i 
fiskeindustrien.
Hun er mor til en dreng og to piger og har 6 
børnebørn 
Der ud over er hun glad for islandske heste, 
og har selv en af slagsen, der er opstaldet 
hos sin datter i Sæby.

!

god plads, og hvor der er muligt for at holde god 
afstand. Samtidig har vi selvfølgelig håndsprit til 
rådighed, så kom og vær med.

Aktiveteter i klubben frem mod jul
Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 14.00: 
Fru og Hr. Hansen synger og spiller 
Sted: FOA, Constantiavej 35 

Onsdag den 11. november 2020 kl. 14.00: 
Pakkespil 
Sted: FOA, Constantiavej 35 

Onsdag den 9. december 2020 kl. 12.00: 
Julefrokost 
Sted: FOA, Constantiavej 35 

Formand: Lisbeth, tlf. 61 28 96 66 
Næstformand: Kamma, tlf. 98 42 83 44 
Kasserer: Birgit, tlf. 30 51 43 40 
Birte, tlf. 29 44 94 92 
Ulla, tlf. 61 35 36 21 

Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efter-
løns- og pensionistmedlemmer til de kommen-
de aktiviteter. 
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3F Frederikshavn har i 2019 skaffet mere end 20 
millioner kroner hjem til sine medlemmer. Det 
fortalte formand Finn Jenne i sin beretning til 
årets generalforsamling den 8. september hvor 
han så tilbage på året, der er gået – og på et forår 
der har været hårdt præget af corona:
– Vi er naturligvis utilfredse med, at hjælpepak-
ken til de mange corona-ledige fortsat mangler, 
men vores egne tal viser, at det kan betale sig 

23 millioner hjem 
til 3F-medlemmer
Det betaler sig at være medlem af en fagforening. Det viser tallene i 
3F Frederikshavn, som formand Finn Jenne fremlagde på årets 
corona-udsatte generalforsamling

at være medlem af en fagforening. Vi har fået 
23 millioner hjem til afdelingens medlemmer. 
Pengene er især hentet via arbejdsskadesager og 
faglige efterbetalingssager, siger Finn, der uddeler 
stor ros til afdelingens ansatte, der gør et kæmpe 
arbejde og som har været udfordret af hjemsen-
delse, opsigelser og nye dagpengeregler i forbin-
delse med coronaen:
– Der er ingen tvivl om, at afdelingens medar-

Finn Jenne længst til venstre sammen med mangfoldighedsflaget og medarbejderne 
fra 3F Frederikshavn. Fotoet er taget, inden coronaen brød ud.
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bejdere gør et fantastisk arbejde. Deres eneste 
ønsker er blot, at medlemmerne skal komme før. 
Ofte henvender et medlem sig først, når deres sy-
gedagpenge er udløbet, eller ansættelse ophørt og 
deres situation ser kritisk ud. Derfor: Kom noget 
før, siger Finn Jenne.

Østeuropæisk sats 
I den faglige afdeling af 3F har 2019 budt på flere 
sejre. En af de helt store er ansættelsen af ru-
mænske Lucian-Stefan Turculeanu, der har været 
med til at organisere især rumænsk arbejdskraft i 
fiskeindustrien:
– Lucian fik kort efter sin ansættelse vores med-
lemstal til at eksplodere – og netop det at få 
ordnede forhold for udenlandsk arbejdskraft er 
en mærkesag for os. Det sikrer løndumping og 
en skævvridning af arbejdsmarkedet, siger Finn 
Jenne.
3F stod også bag skraldemændene, da de i maj 
måned i 2019 for alvor gik imod dårlige arbejds-
forhold hos deres daværende arbejdsgiver Re-
mondis:
– Skraldekonflikten fik jo en fantastisk afslutning, 
da kommunen valgte at hjemtage renovationen 
og skraldemændene nærmest fra dag et fik bedre 

arbejdsvilkår, siger Finn Jenne, der har stor ros 
til de ansatte i afdelingen, der har trukket læsset i 
2019’s tunge sager. En af dem var også sagen om 
Møller Sæby Aps, der ved Vestre Landsret fik en 
dom om urimelige arbejdsvilkår hos flextrafik-
chauffører imod sig:
– Sagen har allerede bredt sig til andre steder i 
Danmark, så vi kan være stolte over, at vi gik 
forrest.

Pension og covid
Foråret 2020 har naturligt nok været præget af 
covid-19, hvor især mange af 3Fmedlemmer på 
industriens område, på transport-området og i 
hotel- og restaurationsbranchen er blevet hjem-
sendt eller helt har mistet deres arbejde.
Coronaen satte også sit præg på generalforsam-
lingen, der på grund af afstandskrav blev flyttet 
fra Møllehuset til Arena Nord,
Her gav formand Finn Jenne opdateringer om de 
seneste 2020-aktiviteter. Herunder kampen for læ-
gevagten i Skagen, videoovervågning af fiskeriet i 
Kattegat og den landsdækkende 3F-indsats for at 
få sænket pensionsalderen og regeringens seneste 
pensionsudspil.
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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 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.

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

Afdelingen holder åben mellem jul og nytår
Mandag den 28., tirsdag den 29. og  
onsdag den 30. december mellem 10.00 og 14.00
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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

Medlemskalenderen 
2021
Har du en tillidsrepræsentant på din 
arbejdsplads, kan du hente din kalender der. 
Ellers er du også meget velkommen i FOA 
Frederikshavn. I år indeholder kalenderen både 
en måneds- og en ugekalender, så kan du selv 
vælge eller benytte begge. 
Forventes klar til afhentning efter uge 42.
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De kaldte mig »Mor« 
i klassen
33-årige Katharina Haabendal Christensen er i voksenlære som social- 
og sundhedsassistent. Hun er i øjeblikket i praktik og nyder, at hun  
omsider er i gang med sin drømmeuddannelse med hjælp fra FOA.

FOA er den første fag-
forening jeg har været 
med i. Jeg meldte mig 
ind, fordi jeg havde hørt 
så meget godt om den  
– og om hvad FOA gør  
for medlemmerne.
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klasse, hvor aldersforskellen var fra 17 til 46 år:
– Vi havde et fantastisk sammenhold på vores 
grundforløb, og der var en ro og tryghed på vores 
hold. Jeg ville ønske, at vi kunne være fulgtes 
hele vejen på uddannelsen, siger Katharina.

4 børn og 3 studier
Katharina og klassekammeraterne er nu spredt 
for alle vinde i praktikforløb. Nogle som social- 
og sundhedshjælpere andre er , som Katharina, i 
praktik som assistent. Hun er på Abildparken og 
er havnet på det hun selv kalder sin rette hylde. 
Vejen til at få en uddannelse har været lang og 
svær:
– Jeg er lidt af en mønsterbryder. Mine mor har 
ingen uddannelse, men jeg har hele mit liv ville 
have en. Dog skulle der gå lidt tid – og fire børn – 
før det lykkes.
Katharina startede i første omgang på pædagog-
uddannelsen. Så fik hun to piger med kun et års 
mellemrum, og da den yngste stort set ikke sov 
de første måneder, blev småbørnslivet ekstra 
hårdt:
– Jeg nåede ikke at komme tilbage på studiet, før 
jeg skulle på barsel igen, og pludselig blev tanken 
om at passe andre folks børn helt uudholdelig, så 
jeg valgte at stoppe.
I stedet læste Katharina nogle HF-fag op og gik i 
gang med læreruddannelsen. 
– Jeg har altid været glad for at gå i skole og har 
haft forholdsvis let ved tingene. Det havde jeg 
også på læreruddannelsen, men det var slet ikke, 
som jeg havde forestillet mig. Jeg følte ikke, at jeg 
passede ind, siger Katharina, der imens var ble-
vet mor til tre og havde en fjerde på vej:
– Man kan sige, at min uddannelse som Mor kom 
forrest. Omvendt, så er jeg meget bevidst om at 
være en rollemodel for mine børn, og jeg vil være 
i stand til at forsørge dem. Derfor opgav jeg aldrig 
tanken om at fuldføre et studie.

Vil du være voksenlærling

En typisk voksenlærling er en person 
over 25 år, der gennemfører et lærlinge-
forløb med skiftevis skole- og praktikpe-
rioder.
I voksenlærlingeordningen er der over-
ordnet fire målgrupper:
•  Ledige ufaglærte og ledige faglærte med 

forældet uddannelse
•  Ledige faglærte med mere end 3 måne-

ders ledighed
• Beskæftigede ufaglærte
•  Beskæftigede faglærte med en forældet 

uddannelse
Kontakt din fagforening, hvis du er inte-
resseret i at blive voksenlærling eller læs 
mere på star.dk

!

Katharina har altid vidst, at hun ville have noget 
med mennesker at gøre. Hun er storesøster til to 
brødre og har hele sin opvækst givet omsorg til 
andre:
– Jeg tror, at det ligger til mig at være noget for 
andre. Jeg synes, det er vigtigt at bakke hinanden 
op og give omsorg og opmærksomhed. Både i 
min egen familie, og specielt til mine børn, men 
eksempelvis også i min klasse på social- og sund-
hedsuddannelsen, fortæller Katharina, der ved 
sommerens eksamener havde karameller og flag 
med til hver eneste af sine klassekammerater:
– De kaldte mig »Mor« i klassen. Ikke kun på 
grund af, at jeg var en af de ældste – men mest 
fordi, at jeg holdt samling på flokken. Det var 
ikke usædvanligt, at mange af mine klassekam-
merater ringede hjem til mig privat både med 
faglige og personlige problemer. Jeg hjalp mange 
med lektier, siger Katharina, der nød at være i en 
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En ubehagelig overraskelse
Tredie gang er i eventyrene lykkens gang, og det 
gjaldt også for Katharina. Efter barn nummer fire 
og efter mange snakke med sin kusine, der både 
er uddannet hjælper og social- og sundhedsas-
sistent, blev hun mere og mere sikker på, at det 
var det fag hun skulle ind i:
– Jeg havde en gammel drøm om at være syge-
plejerske, men jo mere min kusine fortalte mig, 
jo tættere lød det, som det jeg havde tænkt mig. 
Jeg kunne samtidig se masser af muligheder 
som assistent. Du kan både være på et plejecen-
ter, på et sygehus, et bosted – eller være ude-
kørende i hjemmeplejen. Det tiltalte mig, siger 
Katharina.
Hun gik derfor i gang med at undersøge sagen, 

og efter flere samtaler med jobcentret og social 
og sundhedsskolen kom hun i januar 2020 ind:
– Jeg kunne mærke, hvor rigtigt det føltes med 
det samme. Min mand sagde efter kort tid på 
skolen, at det var længe siden, at han havde set 
mig så glad.
Glæden varede i første omgang kort. For blot en 
måned efter studiestart fik Katharina uventet 
modstand. Den garanti hun havde fået på jobcen-
tret om at starte i voksenlære blev trukket tilbage:
– En ny lov betød, at man ikke kun gå fra et stu-
die til et andet med voksen-lærlinge-løn. Det gav 
en nedgang på knap 8.000 krone om måneden, 
og det var lige ved at stoppe min uddannelses-
drøm, siger Katharina.

Katharina i gården, hvor hun bor. Hun er født og opvokset i Frederikshavn. Hun og hendes mand 
har tre piger på 10, 9, 5 og en dreng på snart 2 år.
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Hun var tæt på at give op, men så fik hun et godt 
råd af sin ægtefælle:
– Min mand er fagligt aktiv. Han opfordrede mig 
til at gå til FOA – og det hjalp heldigvis, fortæller 
Katharina.

Reddet af FOA
I FOA kom Katharina i hænderne af René Johan-
sen. Han forsikrede hende om, at de nok skulle 
få løst problemet. Og Katharina blev klar over, at 
det var hendes eget princip, der havde givet lær-
linge-løn problemer:
– Jeg nægtede at melde mig ledig, men blev i ste-
det på SU, da jeg forlod læreruddannelsen. Havde 
jeg bare været ledig EN dag, var problemet aldrig 
opstået. Heldigvis fandt René et hul for mig. 
Takket været ham og FOA er jeg stadig er på assi-

stentuddannelsen, siger Katharina, der opfordrer 
alle andre til at søge hjælp i deres fagforening, 
hvis de ligesom hende vil i gang med en voksen-
lærlinge uddannelse:
– For det første kan jeg jo kun opfordre til at gå 
i gang med en uddannelse. Det er ikke for sent, 
selv om man som jeg har rundet de 30 og har 
mislykkede forsøg bag sig. For det andet så har 
fagforeningen været en uvurderlig hjælp for mig, 
siger Katharina, der er dybt taknemlig over, at 
hun nu kan være i voksenlære frem til januar 
2023, hvor hun er færdig som assistent:
– Mine børn ska ikke lide under, at jeg var sen 
om at tage en uddannelse. Voksen-lærlinge-løn-
nen giver vores familie mulighed for stadig at 
kunne tage i biografen og på ferie. Det havde der 
ikke været plads til, hvis jeg kun havde haft SU.

HUSK: At du kan kan få tilskud til behandlinger

Du har som medlem af FOA Fre-

derikshavn ret til op til 5 behand-

linger hos en fysioterapeut eller 

kiropraktor om året – dog max kr. 

1738,-.

Har du modtaget behandlinger hos 

fysioterapeut eller kiropraktor, så 

husk at kopier af kvitteringerne 

skal være FOA Frederikshavn i 

hænde, senest sidste uge i det ka-

lenderår, hvor behandlingerne har 

fundet sted.

En forudsætning for ydelse af til-

skud er, at behandling er foregået 

hos autoriseret behandler, eller 

anden behandler godkendt af afde-

lingsbestyrelsen.
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Den politiske sæson er blevet sparket i gang. Og 
den er blevet sparket i gang med et brag.  
Det længeventede udspil fra Socialdemokratiet, 
der skal tillade nedslidte at gå på tidlig pension 
er blevet præsenteret, og i skrivende stund er 
forhandlingerne med Folketingets andre partier i 
gang. 
Vores udspil er bygget op om et simpelt princip: 
De, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, 
skal også have mulighed for at trække sig først 
tilbage. Det giver sådan set ganske god mening. 
Det betyder helt konkret, at hvis man er været 42 
eller flere år på arbejdsmarkedet, før man fylder 
61, kan man gå tidligere på pension. Det anslås, 

at omkring 38.000 mennesker vil være omfattet 
af ordningen i 2022. 
Modellen er god, fordi den er baseret på objektive 
kriterier. Derfor er der ikke så meget fikumdik 
med, at man skal tilhøre en branche på arbejds-
markedet eller at man skal igennem besværlige 
lægebesøg for at få afklaret sin arbejdsevne. Ydel-
sen ligger på 13.550 kroner før skat, men bliver 
ikke modregnet, medmindre din pensionsformue 
er mere end to millioner kroner, så det ender med 
at være en rimelig fornuftig ydelse. Og der er 
ingen egenbetaling.
Før valget kaldte daværende statsminister Lars 
Løkke Rasmussen vores plan om en værdig til-

Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN  
MF (S) · Frederikshavnkredsen

Vi kæmper for de nedslidteVi kæmper for de nedslidte
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bagetrækning for et bluff. Men nu viser det sig, 
at det rent faktisk kan lade sig gøre. Samtidig 
finansieres den bl.a. ved øget beskatning af ban-
kerne, som de seneste par år har haft voldsomme 
milliardoverskud. Det er fair, fornuftigt og god 
socialdemokratisk politik. 
Såfremt udspillet får flertal, vil retten til tidlig 
pension og Seniorpensionen være to gode ordnin-
ger, der fanger mange af de mennesker, der enten 
er blevet syge eller nedslidte af deres arbejde. 
Kort sagt kan man sige, at retten til tidlig pension 
hjælper de, der er nedslidte, mens Seniorpensio-
nen hjælper de, der er blevet så nedslidte, at de 
er blevet syge. 
Udspillet harmonerer meget godt med de syv 
principper, vi før valget erklærede skulle gælde 
for den ordning, vi ville kæmpe for. En af prin-
cipper var, at kvinder og mænd skulle have lige 
adgang, og det lever vores udspil op til, da vi 
foreslår, at man også tildeles anciennitet på ar-
bejdsmarkedet ved fødsler eller adoptioner.

Det er klart, at det er svært at lave en perfekt 
model. For det vil være nogle, der måske startede 
med at arbejde, da de var i starttyverne, som 
føler sig nedslidte. Men vi har gjort et forsøg, som 
omfatter rigtig mange mennesker, der fortjener 
en ret til tidligere pension. Vores model er den 
bedste, der indtil videre har været på bordet, og 
den model, der yder størst retfærdighed for de 
mennesker, der er nedslidte. 
For vores udspil handler dybest set om retfær-
dighed. Siden de borgerlige og Radikale i 2011 
afskaffede efterlønnen har der været mange fag-
lærte og ufaglærte, som har slidt og slæbt sig selv 
i stykker – også selvom kroppen reelt ikke kunne 
bære det. Det forsøger vi nu at få stoppet. Jeg 
kom selv ud at tjene på landet som 14 årig – og 
haft arbejde lige siden. Jeg har arbejdet sammen 
med mange for hvem efterlønnen var god, så de 
kunne få nogle år fri inden pensionen, nu skal 
der noget andet til, for behovet er der for dem 
har været længst på arbejdsmarkedet. 
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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
Frederikshavn Partiforening har nu, med 5 måne-
ders forsinkelse fået afholdt sin årlige generalfor-
samling.
Trods at coronaen hærger landet, var der alligevel 
mødt 35 personer op.
Der var denne gang tilmelding til Generalforsam-
lingen, så vi kunne ordne bordene med behørig 
afstand, hvilket lykkedes fint.

Bestyrelsen består nu af:
• Formand Palle Thomsen 
• Næstformand Gitte Christiansen 
• Kasserer Grete Næser 
• Bestyrelsesmedlem Claus Henrik Nedermark 
• Bestyrelsesmedlem Per Kjærsgaard 
• Bestyrelsesmedlem Anders Brandt Sørensen 
• Bestyrelsesmedlem Axel Fiedler 
• Bestyrelsesmedlem Ruben Christiansen 
• Bestyrelsesmedlem Gitte B. Andersen 
• 1 Suppleant Kim Hestvang 
• 2 Suppleant Fritz Nordahl

Bjarne Laustsen blev igen, med applaus, valgt 
som vores folketingskandidat. 
 
Da bestyrelsen på afholdelsestidspunktet ikke 
havde nogen kandidat til Regionsrådet, blev be-
styrelsen bemyndiget af generalforsamlingen, til 
at kunne finde en kandidat til denne post. 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Fritz 
Nordahl udpeget som vores Regionskandidat.
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Mobning på arbejdspladserne 
– er det undtagelsen?

Undersøgelsen lavet af Opinion viste, at 1 ud af 
6 havde følt sig mobbet på deres arbejdspladser. 
Det er alt for mange mennesker, der risikerer at 
blive nedbrudt bare fordi, der hersker en helt syg 
kultur på de arbejdspladser, hvor mobning får lov 
til at finde sted.
Undersøgelsen viser også, at spørger man blandt 
de unge på 18-29 årige, så er det mere end 
hver femte, der har oplevet at blive mobbet. Alt 
tyder på, at der ikke bliver gjort nok på arbejds-
pladserne for at sikre et godt og sundt psykisk 
arbejdsmiljø, når så mange i undersøgelsen for-
tæller, at de har oplevet at blive mobbet. 
Særligt når man er ung og ny på en arbejdsplads 

Som en forlængelse på vores AMR-år 2019 har 
Fagbevægelsens Hovedorganisation og vi i LO 
Vendsyssel stadig stort fokus på vores arbejdsmil-
jørepræsentanter. De er med til at gøre en forskel 
for den enkelte kollega, og løfter en vigtig opgave 
for fællesskabet. I LO Vendsyssel har vi lige haft 
AMR’erne inviteret i biograferne for at se den nye 
danske storfilm »Undtagelsen«, som er en filma-
tisering af Christian Jungersens meget læste og 
anmelderroste roman af samme navn. 
Undtagelsen handler om mobning på arbejds-
pladsen og de negative konsekvenser, det får for 
arbejdsmiljøet og ikke mindst de kollegaer, som 
der udsættes for mobning. Det er et hårdt emne, 
men desværre er mobning for alt for mange men-
nesker ikke kun noget, som der foregår på skær-
men i biografen.
Allerede da premieredatoen for filmen blev meldt 
ud, gik vi i FH og LO Vendsyssel ud på arbejds-
pladserne for at undersøge, hvor galt det faktisk 
stod til ude blandt kollegaerne og hvor mange, 
der ligesom Anne-Lise i filmen »Undtagelsen« bli-
ver udsat for mobning på deres arbejdsplads.

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)

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 
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• 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) 

 

har man brug for vejledning og støtte for at 
komme ordentligt i gang med sit arbejdsliv. Der 
er ikke brug for kollegaer og en chef, der med 
mobning nedbryder én psykisk.
Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at der er et 
sikkert, sundt og godt arbejdsmiljø. Mobning og 
andre krænkelser er et udtryk for en dårlig kultur 
på arbejdspladsen, som vi skal væk fra. Vi skal 
have lederne til at gå forrest med en aktiv indsats 
og vise det gode eksempel, så vi kan forebygge 
og håndtere de store sundhedsmæssige konse-
kvenser, som mobning har, men det kræver, at 
virksomhederne og at man fra politikernes side 
sætter fokus på problemet.
Vi er fra Fagbevægelsen kommet med tre forslag 
til, hvordan man kan hjælpe med til at forebygge 

og håndtere mobning på arbejdspladserne. Der 
bør indføres krav om, at ledere skal have kompe-
tencer inden for psykisk arbejdsmiljø.
En ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 
bliver klar her i efteråret. Den skal være med til 
at gøre reglerne tydeligere for både arbejdstager 
og arbejdsgiver og sige klart, hvad arbejdsgiveren 
skal leve op til.
Og så bør der etableres en arbejdsmiljørådgiv-
ningspulje, der kan hjælpe mindre offentlige og 
private virksomheder med at omsætte viden til 
konkrete forebyggende indsatser.
Selv om ansvaret helt entydigt er lederens, så skal 
indsatsen mod mobning på arbejdspladsen laves 
i fællesskab. Det er helt centralt, hvis det skal lyk-
kes at komme mobningen til livs.
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