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Glædelig forår!
Kære læser, velkommen til Faget - og velkommen 
til et forår, hvor overenskomsterne på det private 
arbejdsmarked er i fuld gang. Især Metal- og 3Fs 
medlemmer er berørte af forhandlingerne, og der-
for er det en god idé at tage en snak med din til-
lidsrepræsentant og din lokale afdeling om, hvad 
de nye overenskomster kommer til at betyde for 
dig.

I dette nummer af Faget kan du komme med 
indenfor hos Brødrende Martin og Christian Som-
mer i Hjørring. De to brødre samlede i december 
2019 alle ansatte under et tag, og vi har besøgt 
virksomheden og har taget en snak med tillidsre-
præsentant Michael Carlsen.

På 3Fs sider kan du møde Gitte, der via ihærdig 
hjælp fra blandt andet 3Fs socialrådgiver har fået 
sin arbejdsskade anerkendt. En anerkendelse, 

der betyder alverden for Gitte, og som har givet 
hende en ny indstilling til sin fremtid.

På FOAs sider kan du møde Pia, der er tillidsre-
præsentant i Børnehuset Spiren. Hun fortæller 
om, hvorfor hun holder af at kombinere det 
faglige arbejde - med arbejdet med børnene og 
hvordan hun glæder sig til de nye insitutioner i 
området.

Endelig skal vi minde dig om, at Faget fra 2021 
bliver elektronisk. Det betyder, at du fra næste år 
får Faget på en mail. Vi beholder designet, som 
du kender i dag. Det får en let bladre-funktion, 
som du kan nyde fra din telefon, din tablet eller 
din computer. Husk derfor at tjekke, at din afde-
ling har din rigtige email, så du fortsat kan læse 
Faget i fremtiden

LEDER

FÆLLES FAGBLAD

Covid-19 / Corona-virus
Deadline til dette nummer af Faget var før, Coronaen for alvor gjorde sit indtog i Danmark. 
Derfor er virussen ikke nævnt nogle steder i bladet. Der gøres allerede her opmærksom på, at 
arrangementer, der er beskrevet i bladet, kan blive aflyst pga. smitterisiko. I skrivende stund 
ved vi, at 1. maj arrangementerne desværre aflyses.
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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

Ændring af ulykkesbegrebet
Tidligere orienterede jeg om, at der var 
en lovændring på vej om ulykkesbegre-
bet i arbejdsskadeloven. Det gik jo som 
forventet, og de ønskede lovændringer blev vedtaget.
Den 1. januar trådte de mest centrale dele af loven i kraft, 
nemlig det nye og betydeligt lempede ulykkesbegreb for 
arbejdsulykker. Nu står det helt fast, at ulykker, som ikke 
kræver medicinsk behandling, også skal anerkendes som 
arbejdsskader. Bundgrænsen går ved følger efter hændel-
ser, som ikke på nogen måde, hverken fysisk eller psykisk, 
midlertidigt eller varigt, påvirker den tilskadekomnes almen-
tilstand eller livsførelse. Lovændringen gælder for arbejds-
skader, som er sket fra den 1. januar 2020 og frem.
Vi vil selvfølgelig gerne sikre, at myndighederne denne gang 
administrerer reglerne i overensstemmelse med lovens for-
mål. Derfor vil vi i afdelingen være ekstra opmærksomme på 
alle afvisninger.

OK20
Det nye treårige forlig på industriens område sikrer på den 
ene eller anden måde mere til alle lønmodtagere. Uanset om 
du lige er startet på dit arbejdsliv som lærling, om du har 
børn, eller hvis du så småt begynder at overveje at trappe 
ned i dit arbejdsliv, en god aftale med mere til alle. 
Jeg finder, at et forlig med en overenskomstperiode på tre 
år er fornuftigt, set i lyset af de gode elementer, som forliget 
rummer. Samtidig vurderer jeg, at resultatet giver plads til 
de lokale lønforhandlinger, hvor der er mulighed for at for-
handle yderligere forbedringer hjem direkte på lønnen. 

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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Kontingent år 2020

METAL VENDSYSSEL

Generalforsamling 
i Metal Skagen Byklub
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 18.30

Spisning fra kl. 18.00 i Metalhuset,  
Mosegårdsvej i Skagen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding til spisningen er nødvendig – og skal 
ske senest mandag den 11. maj 2020 kl. 12.00 
til: 
• Ivan tlf. 40 56 17 41 eller 
• Jacob tlf. 41 10 54 00.

Mvh. bestyrelsen

Nye tillidsvalgteNye tillidsvalgte

Ny tillidsrepræsentant:
•  Per Bo Madsen, 

Aktieselskabet Sæby Fiskeindustri

Nye arbejdsmiljørepræsentanter:
• Peter Max Grochalski, Man Energy Solutions
•  Jan Menne,  

Forsvarets Hovedværksteder Frederikshavn
•  Preben Toft Hansen,  

Forsvarets Hovedværksteder Frederikshavn
•  Jesper Elias Jensen, Orskov Yard A/S
•  Palle Thomsen,  

Forsvarets Hovedværksteder Frederikshavn

Pr. 01.01.20

Fuldt 
medlems-
skab

Udd. +
Militær
kont.

Forbund
Flexjob

A-kasse
Selv- 
stændige

Flex.
Efterløn
100 %

Flex.
Efterløn
91%

Flexydelse
o/ 60 år
91%

Lærling
ínkl. 
A-kasse

Lærling
uden 
A-kasse,    
evt. gratis

Forbunds-
kontingent

365,50 83,25 365,50      305,50 287,50 287,50 105,00 105,00

A-kasse 
kontingent

352,00 352,00      352,00 352,00 352,00      352,00     

ATP     7,00     7,00          7,00                    7,00     

Admini-
stration

154,00 154,00      154,00 154,00 154,00          154,00     

Afdelings-
kontingent

180,25  74,25 180,25       140,25 128,25 128,25 45,00 45,00

I alt 1058,75 670,50 545,75 513,00 951,75 921,75 415,75 663,00 150,00

Fritidsulyk-
kesforsikring

31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50

Efterløns-
bidrag

514,00 514,00 514,00 514,00

Samlet 
kontingent 
i alt

1090,25 702,00 577,25 513,00 983,25 953,25 447,25 694,50 181,50

Med efterløn 1604,25 1216,00 1027,00 1208,50
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Chefen er en del af sjakket
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Jeg er den eneste maskinarbejder,  
og jeg har ansvaret for drejebænken, 
så det er her, jeg er mest, fortæller 
Michael.
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Michael Carlsen er tillidsrepræsentant 
hos Brødrene Sommer i Hjørring. Han 
sætter pris på sin arbejdsplads og på, at 
chefen er en af kollegerne

På mange arbejdspladser sidder direktøren bag et 
skrivebord på et lukket kontor. Sådan er det ikke 
på Anholtvej 1 i Hjørring. Her ligger Brdr. Som-
mer A/S, der er en smede- og murervirksomhed. 
Den er drevet og ejet af Martin og Christian Som-
mer. Begge møder op hver dag i arbejdstøj, og er 
en del af arbejdsstyrken:
– Det er rigtig vigtigt, at vi har en chef, der vil 
være med i opgaverne. Det giver en helt anden 
forståelse og et meget bedre samarbejde på ar-
bejdspladsen, fortæller Michael Carlsen, der er 
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 
hos Brdr. Sommer. 

Han blev i 1996 uddan-
net maskinarbejder hos 
Hærens Matriel Kom-
mando og har arbejdet 
hos blandt andet Hydra-
tech og IBF Beton, før 
han i 2007 blev ansat i 
MA Smede- og Maskin-
værksted, der tre år efter 
blev overtaget af Brdr. 
Sommer. Da det skete 
fik han Christian både 
som chef og som kollega 
i smedeafdelingen:
– Jeg sætter stor pris 
på, at være med i op-
gaverne. Jeg laver både 
opgaver i værkstedet og 
er med ude på montage. 
Selvfølgelig bliver jeg 
indimellem også nødt til 
at sidde på vores fælles-

Historien om Brdr. Sommer A/S
•  Christian og Martin Sommer startede fælles byg-

gefirma i 2003 og beskæftigede sig primært med 
byggeopgaver i hovedstadsområdet. Siden har de 
opdyrket »hjemmemarkedet« med udgangspunkt i 
domicilet på Vandværksvej 13  i Hjørring.

•  I 2010 overtog Brdr. Sommer MA Smede- og Maskin-
værksted i Hjørring. Denne del af virksomheden har 
ud over traditionelt smedearbejde en specialproduk-
tion af sneplove og udstyr til snerydning samt forar-
bejdning af jern, stål og aluminium til byggeriet.

•  I 2011 overtog Brdr. Sommer smedefirmaet Søren 
Buus »SMEDEN«, og udvidede dermed kundekred-
sen.

•  I 2019 købte Brdr. Sommer ejendommen på Anholt-
vej 1 hvor alle aktiviteter er samlet med udgangen 
af 2019.

•  Virksomheden omfatter også ejendomsdrift og ud-
lejning.

•  Brdr. Sommer A/S beskæftiger i alt 35 medarbejdere. 

!
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kontor, men vi har heldigvis en dygtig bogfører, 
der er god til at styre tropperne siger Christian.

Sig det, som det er
Christian og broderen Martin er begge uddan-
net håndværkere. Christian som smed hos SC 
smede-- og maskinværksted i Hjørring, der efter 
tre år blev til MA smede- og maskinværksted. 
Martin som murer hos Carsten Frederiksen i 
Tornby. I 2003 blev de enige om, at starte selv og 
beskæftigede sig dengang primært med byggeop-
gaver på Sjælland:
– På det tidspunkt var der rigtig stor mangel 
på håndværkere især omkring København. Jeg 
kan huske, at vi blandt andet var på en villavej i 
Holte, hvor vi nærmest gik fra et job i det ene hus 
til et job i det næste. Vi kunne have været på den 
villavej endnu, hvis vi ville, griner Christian.
Heldigvis valgte brødrene i stedet at tage hjem til 
Hjørring, hvor de i 2010 overtog MA Smede- og 
Maskinværksted og de ansatte, blandt andet Mi-

chael Carlsen. Der gik ikke længe, før han også 
blev tillidsrepræsentant og senere arbejdsmiljøre-
præsentant:
– Virksomheden voksede, og det blev muligt at få 
en tillidsrepræsentant. Det blev mig, måske fordi 
jeg går op i, at tingene er i orden. Vi skal have 
styr på overenskomst og lønforhandlingerne, og 
det synes jeg, vi har her. Og jeg pointerer, hvis 
der er noget, der skal ændres, siger Michael, og 
Christian supplerer:
– Det er vigtigt for mig som chef, at jeg har en 
tillidsrepræsentant, der tør at sige mig i mod. En 
der ikke lægger fingrene i mellem, og som siger 
tingene, som de er. Det gælder i øvrigt alle mine 
ansatte. Jeg sætter pris på ærlighed og hader 
snakken i krogene.

Fraktioner på jobbet
Tillidsrepræsentanten og chefen har haft ekstra 
meget at se til i det seneste år. Især personale-
plejen af de godt 35 ansatte, som Brdr. Sommer 
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Næstformand ved Dansk Metal Vendsyssel, Henrik Holm Christensen (th), var med på besøg 
hos Brdr. Sommer.



 

METAL VENDSYSSEL

tilsammen har i smede- og murerafdelingen fylder 
en del. I december 2019 flyttede alle ansatte nem-
lig sammen på et større domicil på Anholtvej efter 
at have været spredt på forskellige adresser rundt 
om i Hjørring:
– Tidligere var vi opdelt efter funktioner. Jeg 
var eksempelvis sammen med klensmedene på 
Hedevej, mens den rustfrie afdeling var på Vand-
værksvej. Der er kæmpe fordele ved, at vi nu har 
samlet os i samme afdeling, men det har også 
givet udfordringer, siger Michael, der forklarer, at 
det krævet en indsats at få de to smede-enheder 
til at smelte sammen 
til en:
– Vi kom fra forskel-
lige steder og har 
forskellige vaner med 
os. Det er svært at 
undgå grupperinger 
og opdelinger, og 
man kan da også sta-
dig se det, når vi sæt-
ter os i kantinen, men 
det er noget, vi arbej-
der på, siger Michael, 
der sammen med sin 
chef og kollega Chri-
stian dog hurtigt kan 
få øje på de kæmpe 
fordele også for arbejdsmiljøet:
– Vi manglede ganske enkelt plads, hvor vi var 
før. Der var ikke lagerplads, og der var ikke plads 
omkring eksempelvis drejebænken, hvor jeg står. 
Det betyder så meget, at jeg nu har rum og plads 
omkring mig, både for effektiviteten af mit ar-
bejde, men også for sikkerheden, siger Michael, 
der ligesom resten af de ansatte i virksomheden 
primært udfører special-opgaver for lokale kun-
der:
– Flere og flere af vores opgaver får vi gennem 
licitationer, men vi har stadig flest lokale kunder. 
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Vi forsøger at være så alsidige som muligt, og har 
både store- og små virksomheder som kunder, 
fortæller Christian Sommer, der er glad for, at han 
og broderen tog springet og samlede hele virk-
somheden under et tag:
– Vi stod ved en skillevej, hvor vi manglede plads. 
Vi kunne enten mande ned – eller vi kunne ud-
vide. Vi valgte det sidste. Vi håber og tror på, at 
det er den rigtige løsning, siger Christian.
Virksomheden har i samarbejde med Metal og 
tillidsrepræsentanten lavet et 74 times flex-konto 
system, som gør, at enderne kan nå sammen for 

de mange ansatte:
– Det er tidspunkter, 
hvor stort set alle må 
give en ekstra skalle, 
fordi vi arbejder på 
et stort projekt. Til 
gengæld er der også 
mulighed for, at flere 
kan holde op til 14 
dages fri efterføl-
gende, og det betyder 
meget, siger Michael, 
der sætter stor pris på 
variationen i sit job:
– Der er ikke to dage 
– eller to opgaver, der 
er ens. Det er nok 

derfor, at jeg fortsat synes, det er så spændende 
at være.

Vi mangler lærlinge
Som de fleste andre nordjyske produktionsvirk-
somheder mangler Brdr. Sommer lærlinge:
– Vi vil helst have 4 lærlinge, men har i øjeblik-
ket kun to. Men det er ingen hemmelighed, at vi 
mangler lærlinge i vores virksomhed. Vi håber 
virkelig, at flere unge fremover vil vælge er-
hvervs-vejen. Der er nærmest garanti for arbejde, 
siger Christian Sommer.

Brødrene Sommer, Christian og Martin.
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METAL VENDSYSSEL

Jubilæer i Dansk Metal Vendsyssel

Til stede var: Formand John Karlsson, Henning Jensen, Knud Andersen, Jens Sørensen, Kjeld Nielsen, 
Verner Andersen, Jens Abildgård, Thorkild Budolfsen, Ole Jensen, Arne Nielsen, Arne Nørgaard, 
Kurt Preben Pedersen, Kaj Henrik Frost, Jørgen Ole Thomsen, Kaj Niemann Jensen, Henning Møller, 
Jørgen Jensen, Kaj Larsen, Tonny Northmann, Helen Storgaard, Anders Storgaard, Finn Leif Jensen.

Til stede var: Formand John Karlsson, Johan Mogens Christensen, Frede Pedersen, Jørgen Topholt, 
Svend Ingemann Poulsen, Knud Lorentzen Faldt, Mogens Jørgensen, Bent Søegaard, Geza Hegedüs, 
Karl Egon Thomsen, Poul Erik Larsen

50 år

60 år
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Metal-TAL – 2019
Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper
i Metal VendsysseL 4. kvartal 2019

AFDELING TIMELØN
Kommune 
og region

Automekaniker 182,25
Datafagtekniker/Mekaniker 194,23
Elektromekaniker/Fagtekniker 191,05
Elektronikfagtekniker/Mekaniker 169,91
It-Supporter 163,67
Kedel og Maskinpasser 189,85
Maskintekniker, Driftsteknik 203,88
Mediocotekniker 192,77
Reparatør – Maskin 205,39
Rørsmed 178,00
Smed / Bygningssmed / Reparatør 188,33
Værkstedsfunktionær 183,38
Kommune og Region total 186,03

Maskiner 
og værktøj

Automekaniker 181,60
Industritekniker-Maskin 198,97
Industritekniker-Produktion 179,99
Maskinarbejder 201,56
Maskintekniker 190,68
Måletekniker 207,50
Rejsemontør 227,37
Reparatør – Maskin 189,05
Skibsmontør 201,26
Smed / Bygningssmed / Reparatør 205,92
Smed-Plade og Konstruktio 190,98
Værktøjsmager – Snit 173,32
Maskiner og Værktøj total 197,30

Smede- 
og stål-

konstruktioner

Blikkenslager 200,00
Cykelmekaniker 146,00
Industritekniker-Maskin 212,20
Industritekniker-Produktion 208,20
Karrosseripladesmed 179,50
Klejnsmed 193,23
Kølemontør 198,28
Landbrugsmaskinmekaniker 202,19
Maskinarbejder 200,60
Montør 183,71
Reparatør – Maskin 184,00
Rustfast Klejnsmed 191,67
Rørsmed 237,88
Skibsbygger 214,60
Skibsmontør 204,49
Skibstømrer 206,24
Smed – Plade- og Konstruktion 188,00
Smed / Bygningssmed / Reparatør 203,20
Ventilationssmed – Montage 214,00
VVS – Tekniker 210,00
VVV – Rørsmed 197,14
Smede og Stålkonstruktioner total 201,29

Stat Elektromekaniker/Fagtekniker 204,70
Maskinarbejder 180,99
Stat total 181,89

Strøm, Styring Elektromekaniker/Fagtekniker 213,00

og Proces Elektroniktekniker 205,95
Servicetekniker 198,00
Strøm, Styring og Proces total 203,25

Transport Elektromekaniker/Fagtekniker 213,00
Elektroniktekniker 205,95
Servicetekniker 198,00
Automekaniker 178,41
Karrosseripladesmed 188,50
Landbrugsmaskinmekaniker  190,00
Lastvognsmekaniker 208,43
Transport total 192,49

Guld/ Industritekniker – Produktion 150,12
Sølvarbejder Værktøjsmager – Snit 194,80

Ædelsmede total 151,77

Gennemsnit total i afdelingen 197,18

Dansk Metal 

Vendsyssel afholder 

familietræf i 

Fårup Sommerland 

lørdag den 27. juni 2020 kl. 9.00. 

Yderligere oplysninger vedrørende 

Familietræf i Fårup vil blive lagt ud 

på vores hjemmeside og facebookside. 

Sæt kryds i kalenderen 

allerede i dag. 

Familiefisketur til 
Løkken Fiskepark
Lørdag den 30. maj 2020 
kl. 9.00 – 14.30
Trudslevvej 87, 9480 Løkken

Tag konen, kæresten, børnene og det gode 
humør med til Løkken Fiskepark.
KUN forbundsmedlemmer af Metal Vendsys-
sel kan deltage. Afdelingen er vært ved et par 
pølser og en øl/vand. Kom og deltag på fami-
liefisketuren 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,-. 
Nærmere information hold øje med vores 
hjemmeside og facebook
Tilmelding og betaling i afdelingerne – 
senest fredag den 15. maj 2020 kl. 12.00 
på telefon 96 22 23 24 eller mail 
vendsyssel@danskmetal.dk
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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

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 tiden i dialog med mange virksomheder 
om overenskomst.



FREDERIKSHAVN

Artur fik en kvart million takket 
været 3F Frederikshavn
Polske Artur blev snydt for pension og feriepenge, 
selv om hans danske arbejdsgiver havde indgået overenskomst
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Artur Wagiel er uddannet teknisk isolatør i 
Polen. Hans uddannelse har sendt ham hele 
Europa rundt på rejsearbejde. Fra 2015 til 2018 
arbejdede han fast i Frederikshavn og Skagen, 
hvor han primært isolerede skibe:

– Mit rejsearbejde gav gode penge, og jeg kunne 
godt lide at være i Danmark. Derfor gjorde jeg 
mig ekstra umage, så jeg kunne blive fastansat.
Desværre gjorde hans daværende arbejdsgiver 
sig ikke umage på samme måde som Artur. Han 
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FREDERIKSHAVN

Artur supplerer:
– Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at 3F opda-
gede sagen for mig, men vigtigst af alt er, at alle 
ansatte arbejder på lige vilkår. Vi har samme 
problematikker hjemme i Polen. Her er det blot 
ukrainske ansatte, der på nogle arbejdspladser 
bliver snydt for de rettigheder og lønvilkår, som 
de polske har, siger Artur.

Han er i dag glad for sit 
danske arbejde og bor 
fast i Skagen, hvor han 
arbejder primært på 
værftet. Artur arbejder 
fire uger i streg med 
overtid og afspadserer 
dernæst to uger, hvor 
han rejser hjem til fami-
lien i Polen:
– Jeg har kone og tre 
børn i Polen. Børnene er 
i fuld gang med skolen, 
og er derfor ikke så lette 
at flytte, selv om jeg 

gerne ville have dem til Danmark, siger Artur, der 
også gerne gør en anden ting, nemlig at anbefale 
3F til andre danske- og udenlandske arbejdere:
– Det nytter virkelig at være i en fagforening, og 
det er vigtigt, at ingen dumper lønnen mod deres 
vidende. Derfor har jeg sendt flere af mine kolle-
gaer ind i 3F Frederikshavn, fordi de har gjort en 
kæmpe forskel for mig

blev nemlig snydt for pension og feriepenge. Det 
opdagede han dog først, da han i efteråret 2018 
blev fastansat hos en anden dansk arbejdsgiver i 
Frederikshavn:
– Jeg var rigtig glad for, at det lykkes for mig, at 
få fast arbejde i Danmark, men da jeg fik min før-
ste lønseddel fra min nye arbejdsgiver, kunne jeg 
se, at de så helt anderledes ud end dem jeg tidli-
gere havde fået. Jeg tog 
derfor fat i 3F, og de har 
været en kæmpe hjælp i 
sagen, siger Artur.
Steen Stidsborg fra 3F 
Frederikshavn gik Arturs 
løn igennem, og det, der 
i første omgang lignede 
manglende feriepenge, 
udviklede sig:
– Det viste sig, at det 
også drejede sig om pen-
sionsindbetalinger, og alt 
i alt kom beløbet op på 
en kvart million, fortæl-
ler Steen, der ligesom Artur er glad for, at sagen 
blev opdaget:
– Det her er jo et klassisk eksempel på, at en 
dansk arbejdsgiver udnytter en østeuropæisk 
medarbejder, fordi han ikke er inde i lovgivnin-
gen. Sagen er ekstra bemærkelsesværdig, da det 
tilmed er en arbejdsplads, som 3F har indgået 
overenskomst med.

Fakta om sagen
Artur Wagiel er 34 år, og er uddannet teknisk isolatør.
Han har lavet rejsearbejde for en dansk arbejdsgiver fra 2015-2018.
I den periode blev han snydt for feriepenge og pension af sin daværende arbejdsgiver.
Han opdagede det først, da han fik fast arbejde i Danmark og så forskellene på sin lønseddel.
3F gik ind i sagen, og har sikret ham tilbagebetaling på i alt 243.000 kroner.

!
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FREDERIKSHAVN

Vigtigste nye satser for 2020 
på A-kassens område 

Satser er pr. måned
Max. dagpengesats – fuldtidsforsikrede.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19.083,- 
Max. dagpengesats – deltidsforsikrede  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12.722,-
Dimittendsats uden forsørgerpligt – fuld tid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13.644,-
Dimittendsats med forsørgerpligt – fuld tid.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15.648,-
Efterløn – 100% – fuld tid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19.083,-
Efterløn – 91% – fuld tid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17.366,-

Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
Fuldtidsforsikret  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  238.512,- / 3 år
 Max. 19.876,- pr. måned kan medregnes

Deltidsforsikret .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159.012,- / 3 år
 Max. 13.251,- pr. måned kan medregnes

G-dag – hel dag ( ledig over 4 timer) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  881,-
G-dag – ½ dag (ledig under 4 timer) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  441,-

Omregningssats for ukontrollabelt arbejde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 247,53

Frederikshavn Fagligt Fælles Forbund
Efterløn- og pensionistklub
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 14.00:
Vi er ved at aftale et besøg hos  
stenhugger Poul Erland og efterfølgende 
kaffe et hyggeligt sted.
Mere herom senere.

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 14.00:
Det er den eftermiddag, hvor vi hygger og 
ønsker god sommerferie.
Sted: Caspershus, Asylgade, Frederikshavn



Gitte A. Rasmussen har efter en lang 
kamp og hjælp fra 3F Frederikshavn 
fået anerkendt sin arbejdsskade.

Ved første øjekast ser hun ikke ud af meget. 
Gitte A. Rasmussen er klejn af bygning og er 
vel nærmest det, som mange vil betegne som en 
spirrevip. Men tag ikke fejl af den 61 årige Fre-
derikshavner. Hun er sejere end de fleste og har 
knoklet hele sit liv. Også når det gjorde ondt:
– Jeg elsker ganske enkelt at arbejde, og jeg 
nyder det samvær, man har med sine kolleger – 
og jeg kan lide at rykke igennem. 
På alle de arbejdspladser, som Gitte har været på, 
har hun derfor sjældent sagt nej, når der skulle 
arbejdes lidt ekstra, og hun har aldrig været bleg 
for at tage fat fysisk:
– Jeg egner mig ikke til stillesiddende arbejde. 
Det passer ikke til mit temperament. Det har 
altid været tilfredsstillende for mig at bruge min 
krop.
Jeg er typen, der hellere får en opgave løst, når 
opgaven stilles, end diskutere hvorfor og hvordan 
opgaven løses. Lad os få det bedste ud af det i 
stedet for at diskutere unødvendigt. 

FREDERIKSHAVN

Jeg ved, at det 
nytter at kæmpe
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Fakta om arbejdsskader
Det er en arbejdsskade, hvis du bliver syg efter længere tids påvirkning 
eller kommer ud for en ulykke på dit arbejde.
En arbejdsskade kan enten være en arbejdsulykke eller en erhvervssyg-
dom. Får du en arbejdsskade, skal du straks kontakte din lokale fagfor-
ening. Her får du hjælp til at komme videre med din arbejdsskadesag.

!
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Der er så stor en forskel på at være på 
en arbejdsplads sammen med kolleger 
til pludselig at gå alene derhjemme.
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Et grelt tilfælde
Gitte har været på arbejdsmarkedet i mere end 40 
år. Altid som ufaglært og i skiftende funktioner. 
Hun har både arbejdet på fabrik, på plejehjem, 
været dagplejemor og senest været ansat i et vi-
karbureau.
Trods flere smerter og bøvl med skuldrene og 
senere håndled, har Gitte aldrig haft mange syge-
dage, og hun har altid været god til at bide smer-
terne i sig. Men i september 2018 sagde kroppen 
fra: 
– Jeg arbejdede på daværende tidspunkt i et 
vikarbureau og var på en arbejdsplads, hvor jeg 
skulle lave en masse gentagende bevægelser med 
mine hænder. Det gik hårdt ud over mine hånd-
led, og jeg måtte til sidst sygemeldes.
Smerterne fra især venstre håndled tog til, og i 
september 2018 blev Gitte opereret. Diagnosen 
hed seneskedehindebetændelse. Gitte troede, 
at der max ville gå 14 dage, før hun ville være 
tilbage. Men lægen, der opererede hende, forkla-
rede situationens alvor:
– For det første sagde han, at jeg skulle være 
kommet meget før og forklarede, at det var et 
grelt tilfælde af seneskedehindebetændelse. Han 
spurgte, om han måtte anmelde det som en ar-

bejdsskade, siger Gitte, der havde svært ved at 
identificere sig selv som »arbejdsskadet«.
– Selv om jeg havde haft meget ondt – og måske 
også i længere tid end, hvad jeg først ville ind-
rømme, så havde jeg aldrig tænkt over, at min 
krop betalte prisen for mit arbejde, siger Gitte.

Opbakning i 3F
Gitte har i alle sine arbejdsår været medlem af en 
fagforening. Både hun og hendes mand er fag-
foreningsmennesker, der har opdraget deres tre 
døtre til at være en del af fællesskabet og solida-
risk hjælpe andre. 
Arbejdsskaden har gjort Gitte endnu mere glad 
for sit medlemskab:
– I min situation, som »arbejdsskadet«, har 3F 
Frederikshavn været guld værd. 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste min 
erhvervssygdom som arbejdsskade, og jeg har 
oplevet meget besvær og frustration undervejs – 
men socialrådgiver Mariann Christensen fra 3F 
Frederikshavn var en fantastik hjælp. Hun var 
vedholdende og havde overblikket, når jeg mi-
stede det. Det var en stor støtte i en svær tid med 
meget lidt overskud.
Gittes sag blev af Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring afvist i april 2019. 
Da ankefristen er 4 uger, fik Mariann Christensen 
meget travlt med at korrigere og detaljeret ud-
dybe den allerede indhentede dokumentation.
3F Frederikshavn hjalp med at klage over afvis-
ningen og allerede i september var der svar fra 
Ankestyrelsen til Gitte: »Vi anerkender din sene-
skedehindebetændelse som erhvervssygdom.«
Afgørelserne i Gittes sag vedrørende varigt mén 
og tab af erhvervsevne er endnu ikke på plads, 
men det er ikke så vigtigt for Gitte:
– Det vigtigste for mig er anerkendelsen. Den 
havde jeg brug for, og den beviser, at det nytter at 
kæmpe, siger Gitte, der har en klar opfordring til 
alle andre, der kommer i lignende situation:

FREDERIKSHAVN

Gittes forløb
•  Gitte måtte i 2018 sygemeldes på grund af 

en arbejdsskade. 
•  I september 2018 blev hun opereret – og for-

søgte i løbet af både 2018 og 2019 at komme 
tilbage i arbejde. 

•  17. april 2019 fik hun afslag på arbejdsskade
•  14. maj 2019 ankede 3F Frederikshavn Git-

tes sag og den 27. september 2019 blev hen-
des seneskedehindebetændelse anerkendt 
som en erhvervssygdom. 

•  Gitte sygemeldes igen i oktober 2019.

!
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Jeg er 61 år og stort set slidt op, siger Gitte, der 
samtidig har lovet sig selv, at hun aldrig igen vil 
ignorere sine smerter:
– Jeg håber, at der er noget, som jeg kan lave – 
men et nyt arbejde skal ikke slide det sidste af 
mig op. Jeg er mormor til fire dejlige børnebørn. 
To store og to små – og dem elsker jeg at være 
sammen med, og det SKAL jeg blive med at 
kunne holde til, siger Gitte.

– Gå til jeres fagforening – og gør det i bedre tid 
end mig. Der sidder professionelle, gode, kloge 
mennesker, der er klar til at hjælpe.

Realistisk fremtid
Gitte er i dag i et coachforløb via Jobcentret i Fre-
derikshavn. 
– Jeg ville ønske, jeg snart kunne komme tilbage 
i arbejde. Allerhelst i morgen, og allerhelst i 
noget, der har med det grønne fag at gøre. 
Gitte drømmer om at komme tilbage på arbejds-
markedet, men hun er også nødt til at være reali-
stisk om hendes fysiske skavanker.
– Jeg har de senere år under ledighedsperioder 
været på efteruddannelser i det grønne område. 
Jeg fik tilmed en ønske-praktikplads ved en plan-
teskole. Desværre var det for hårdt fysisk for 
mig. Efter ganske kort tid måtte jeg opgive på 
grund af smerter, siger Gitte. 
Gitte kan gå på efterløn, når hun bliver 63 år. 
Men tanken om »bare« at vente i uvished er nær-
mest uudholdelig:
– Jeg bryder mig slet ikke om, at jeg ikke kan 
lave noget. Men inderst inde ved jeg, at det bliver 
svært at finde en arbejdsgiver, der vil have mig. 

FREDERIKSHAVN

Det er seneskedehindebetændelse
Trods navnet er seneskedehindebetændelse 
ikke en betændelsestilstand, men en irritati-
onstilstand. 
Det kan derfor ikke kureres med penicillin 
eller anden betændelseshæmmende medicin. 
Tilstanden, der også kaldes tendovaginitis, 
opstår ved overbelastning i forbindelse med 
sport, arbejde eller andre akavede og gentagne 
bevægelser. 
Ved grelle tilfælde kan operation gavne, men 
det er sjældent, at lidelsen kan fjernes helt.

!

Mariann fra 3F Frederikshavn (tv) har været en uvurderlig støtte.
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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 14. maj

Torsdag den 11. juni

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.

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



»Faget« Fælles fagblad . APRIL 2020  21

Med           og  
i Cirkus Arena

     

Mandag den 11. maj 2020 kl. 17.00

Frederikshavn

Kl. 16.00   For børn                
Kl. 17.00   Forestillingen starter

Sted 
Dyreskuepladsen på Knivholt, 
Hjørringvej 180 i Frederikshavn.

Billetsalg 
Der sælges i alt 477 billetter. 
Billetterne sælges efter »først til mølle« 
princippet i uge 17, 18 og 19 – sidste dag 
torsdag den 7. maj kl. 17.00. 

Billetpris 
Ens pris for barn/voksen kr. 100,- 
Kontant eller Mobile Pay.

Sidste frist 
For at afhente og betale reserverede  
billetter er torsdag den 7. maj, kl. 17.00. 
Herefter vil uafhentede billetter blive 
solgt.
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Pia Lundby er tillidsrepræsentant –  
men holder fast i jobbet som pædago-
gisk assistent. Mixet giver hende de 
bedste betingelser for både det  
pædagogiske – og det faglige arbejde

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at 58-årige 
Pia Lundby skulle være pædagogisk assistent og 
fagligt engageret i FOA i Frederikshavn Hun er 
nemlig født i Grenå, har arbejdet på kontor i Syd-
jylland og siden som sælger på Sjælland. I 1995 
flyttede hun og familien til Frederikshavn:
– I første omgang kom vi herop, fordi min davæ-
rende mand fik job i politiet. Jeg var de første fire 
år dagplejer, men kom i år 2000 til Spiren, hvor 
jeg stadig er i dag.
Det var en uddannelse som pædagogisk assistent, 
som gav Pia lyst til at udskifte dagplejelivet med 
den integrerede institution på Hjørringvej:
– Det var så inspirerende og godt for mig at tage 
uddannelsen som pædagogisk assistent. Her 
mødte jeg andre, der arbejdede i institutioner, 
og jeg fik lyst til at få kollegaer, som man kunne 
sparre med omkring børnene. Det er nemt at 
komme til at stå alene som dagplejer, og så havde 
jeg utrolig mange timer. Ofte mere end 50 om 
ugen, siger Pia.

Den bedste løsning for alle
Pia havde ikke arbejdet længe i Spiren, før hun 
fik hvervet som tillidsrepræsentant for pædagog-
medhjælperne og de pædagogiske assistenter:
– Det faglige engagement ligger dybt i mig. Jeg 
har altid stået i en fagforening og gået op i fælles-

Jeg blev kaldt 
ugens gæst

FOA har gjort et fantastisk ar-
bejde og har været med til at sikre 
os pædagogmedhjælpere og pæ-
dagogiske assistenter en rigtig god 
overenskomst, siger Pia Lundby.
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skabet og solidaritet. 
Derfor faldt rollen 
som tillidsrepræ-
sentant mig meget 
naturligt. 
Til en start var Pia 
tillidsrepræsentant 
under en ordning, 
hvor hun skulle 
bruge de »nødven-

dige timer« på det faglige arbejde. 
Men det fungerede ikke. Hverken for hende selv 
eller kollegerne:
– Det var alt for uforudsigeligt. Nogle uger brugte 

jeg nærmest ingen timer på det faglige arbejde, 
og andre var jeg væk fire ud af fem dage. Mine 
kolleger vidste aldrig helt, hvornår jeg var der, 
og hvornår jeg var afsted på enten kursus eller til 
møder. De kaldte mig ugens gæst, og det var ikke 
holdbart for nogen, fortæller Pia.  
Hun gik derfor til sin leder, og sammen fandt de 
en model, der virker den dag i dag. Pia er nu ske-
malagt 3,5 time hver uge som tillidsrepræsentant. 
Timerne ligger fast hver tirsdag eftermiddag:
– På den måde er der skabt ro omkring begge 
mine funktioner. Mine kollegaer ved, hvornår de 
kan trække på mig som tillidsrepræsentant, og 
hvornår de kan bruge mig i forhold til arbejdet i 
institutionen. Det er en meget bedre løsning for 
alle.

Forandringer på børneområdet
Pia er, ud over at være tillidsrepræsentant for kol-
legerne i Spiren, også tillidsrepæsentant for alle 
pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere 
i de 8 institutioner, der hører under Dagtilbud 
Distrikt Øst Frederikshavn. Selv om andre måske 
ville hellige sig det hverv hundrede procent 
kunne det aldrig falde Pia ind:
– Jeg holder af det mix, der er imellem det faglige 
arbejde som tillidsrepræsentant og det arbejde, 
jeg har »i marken« med børnene. Det er jo her, 
hvor jeg for alvor mærker de udfordringer, som 
mine kolleger kan stå med, og her jeg oplever de 
forandringer, som konstant sker politisk på bør-
neområdet, fortæller Pia.
I øjeblikket mærker samtlige institutioner i Frede-
rikshavn eksempelvis, at den rullende skolestart 
er blevet rullet tilbage. Alle børn starter nu i skole 
til august, det år de fylder 6 år, ligesom de altid 
har gjort i de omkringliggende kommuner:
– Spørger du mig personligt, synes jeg, at det er 
en styrke for børnene, at de er en gruppe, der 
sammen følges afsted i skole. Det får højtidelighe-
den omkring 1. skoledag tilbage.

Fakta om Spiren

Spiren er en integreret institution, der er 
normeret til 30 vuggestuebørn og 55 bør-
nehavnebørn.
Institutionen er fordelt i to bygninger, 
hvor vuggestuen er i den ene og børneha-
ven i den anden.
Her arbejder fire pædagogiske assistenter, 
to pædagogmedhjælpere, syv pædagoger, 
to seniorjobbere, en pædagog studerende 
og to projektansatte til sårbare børn. Ikke 
alle er på fuld tid.
Spiren skal indenfor kort tid nedlægges 
og børnene skal enten i den nye instituti-
onen Golfparken, der efter planen skal stå 
færdig i 2021 eller Abildvej, som endnu 
ikke er tidsfastsat.

!
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Uddannelse er en gave
Pia har sideløbende med sin faglige uddannelse i 
FOA taget en akademi-uddannelse i ledelse. Det 
har hun gjort for at klæde sig selv bedst muligt 
på i de faglige forhandlinger. Hun anbefaler ud-
dannelse til alle, hun snakker med:
– Uddannelse er for mig en af de bedste gaver, 
som man kan give til sig selv. For hver gang 
vokser jeg og lærer noget nyt. Både fagligt og per-
sonligt, siger Pia, der i det daglige i institutionen i 
Spiren er tilknyttet som »flyver« i børnehaven:
– Det betyder, at jeg kan træde ind i de nødven-
dige sammenhænge, og hvor der mangler nogen. 
Jeg er ikke fast knyttet til en enkelt stue, siger 
Pia, der nyder arbejdet med børnene og glæder 
sig til, at de to nye institutioner på Abildvej og 
i Golfparken åbner, der skal erstatte fire ældre 
institutioner, (Humlebien, Spiloppen, Abildgård 
børnehave og Spiren), når de indenfor en over-

skuelig årrække lukker:
– Jeg er nok det, man 
med et lidt fortærsket 
begreb kalder »omstil-
lingsparat«. Jeg er ikke 
bange for, at der sker 
forandringer. Jeg håber 
derfor, at jeg kan få lov 
til at være med til at 
starte en ny institution 
op. Det kunne være 
vildt spændenden, siger 
Pia, der samtidig vil gøre en dyd ud af at slutte 
ordentligt af i Spiren:
– Jeg har virkelig nydt at arbejde her – ellers var 
jeg jo ikke blevet så længe. Selv om institutionen 
er gammel og slidt, så har den en charme og en 
hygge, som man ikke nødvendigvis får foræret i 
et nyt byggeri, siger Pia.

Debatten om minimums-normeringer præger i 
øjeblikket den politiske dagsorden. Både lokalt og 
nationalt. Anbefalingen fra BUPL og FOA lyder, 
at der skal være max 3 børn om hver voksen i 
vuggestuer og max 6 børn om hver voksen i bør-
nehaven:
– Det kunne være fantastisk, hvis det bliver vir-
kelighed. Men vi har heldigvis situationer, hvor 
det lykkes i det daglige, siger Pia og henviser til 
åbningstimerne om morgenen og lukketimerne 
om eftermiddagen. Der ud over er Spiren god til 
at arrangere ture med mindre grupper:
– En af fordelene ved at være en stor institution 
er, at man kan tage på tur med 6 børn – eller to 
voksne kan tage afsted med 12 børn. Det synes 
jeg, at vi er gode til at prioritere, siger Pia.

6 børn om hver voksen
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1. maj på Knivholt 2020
kl. 13.00–17.00

Entré 
voksen /barn

250,-
Børn under 3 år 

gratis entré

   
Valgfri dag i hele sæsonen
Billetsalg 14. april – 7. maj. Kontant eller MobilePay

Køb dine Fårup Sommerland billetter inden sæsonstart,  

og vælg frit hvornår du vil bruge dem (2. maj – 18. oktober 2020).

Som FOA-medlem kan du købe de billetter, du har brug for til dig og din familie.

Fårup Sommerland
2020 
– Kør selv tur 

Sammen gør vi 
forskellen Ses vi til 1. maj møde?

Kom og mød FOA Frederikshavn

I FOA’s stand har du mulighed for at møde og gå i dialog 
med repræsentanter fra FOA’s afdelingsbestyrelse.
Der er quiz, muffins og 
popcorn, som der plejer. 
Kom hen i FOAs stand, 
og få en quiz-seddel. 
Måske vinder du billetter 
til Cirkus Arena eller 
Fårup sommerland.

NYT! 
Kl. 16.00-17.00 Double D afslutter en god dag.

 

AFLYST 
pga. 

COVID-19
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Seniorernes aktivitetsoversigt
Tirsdag den 12. maj kl. 14.00
FOREDRAG
Faglige Seniorers arbejde v/ Cai 
Møller. Der serveres kaffe og 
brød.
Tilmelding senest den 5. maj
Pris: kr. 50,- for medlemmer og 
kr. 60,- for ikke-medlemmer.

Tirsdag 16. juni 
SOMMERUDFLUGT 
– sæt X i kalenderen
Mere herom senere.

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

DEN GODE HISTORIE
Læs mere og andre 
gode historier på 

www.foa.dk/frederikshavn

Nyansat medlem, tildeles 

KR. 7.365,- ekstra 
i lokal løn, efter FOA 
Frederikshavn rejser 
krav overfor arbejdsgiver.

----------

Fællestillidsrepræsentantens opmærk- 
somhed ved lønindplacering gav ny ind- 
meldt pædagogmedhjælper KR. 9.000,- 
mere årligt + 20 MÅNEDER EKSTRA 
i anciennitet og ekstra lokallønstillæg

----------
-----------------------

Dato Aktivitet Sted

2/5-18/10 Fårup Sommerland Pirupvejen 147, 9492 Blokhus

1.maj 1. maj møde Knivholt – 9900 Frederikshavn

11. maj Cirkus Knivholt – 9900 Frederikshavn

13. juni Rock i FRH Knivholt – 9900 Frederikshavn

FOA’s aktivitetskalender 2020
Hold øje med aktivitetskalenderen 

på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Nyansat pædagogisk  

assistent og FTR var  

opmærksom på erfaringer 

fra tidligere job.

Opmærksomheden udløste 

9 EKSTRA LØNTRIN

Tidsbegrænset ansat får forlænget 

sin ansættelse med yderligere 

TRE MÅNEDER,  efter FOA  

Frederikshavn henvender sig til 

Frederikshavn Kommune.

---------------
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Det er kun 8 måneder siden vi fik en socialdemo-
kratisk regering, da Mette Frederiksen blev valgt 
som statsminister. 
Det var tiltrængt, for vi har længe haft behov for 
at sende Danmark i en mere balanceret, retfærdig 
og socialdemokratisk retning.  
Vi kom godt fra start, da vi fik forhandlet os frem 
til en ny finanslov, der både løfter velfærden og 
klimaet. 
Finansloven bærer præg af, at vi er en regering, 
der kærer os for det arbejdende folk. Det viser 
sig bl.a. ved, at vi skærper bødestraffen for virk-
somheders brug af illegal arbejdskraft, ligesom vi 
også sætter markant ind mod social dumping. 
Senest har vi sikret penge til, at Arbejdstilsynet 
får 134 millioner kroner, som gør, at der er flere 
penge til, at de mest udsatte brancher kan få eks-
tra opmærksomhed fra tilsynet. Men en ting er 
forebyggelse. En anden ting er at hjælpe de men-
nesker, der er blevet ramt af fysisk nedslidning. 
Det er et velkendt problem, at der er ansatte i 
brancher, hvis fysik på et tidspunkt må bukke 
under efter mange års slid. Derfor har det været 
en væsentlig prioritet for os i Socialdemokratiet at 
sikre en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarke-
det for de, der har arbejdet hårdest og længst. 
Derfor er det betryggende, at der i øjeblikket ar-
bejdes på en pensionsmodel, som der i den kom-
mende tid vil blive løftet sløret for. 
Den danske aftale model virker forsat fortrinlig, 

alle overenskomsters moder, CO og DI indu-
striens overenskomst er aftalt og anbefalet af 
parterne, så nu mangler vi bare at de siger ja til 
resultatet uden indblanding fra politisk side.
Her på Christiansborg har vi – som enhver anden 
regering – også vores udfordringer. I skrivende 
stund bliver der forhandlet om en ny model for 
kommunal udligning. 
Vores vision er klar: At skabe mere balance mel-
lem de danske kommuner, som vi vil gøre ved at 
sende penge til bl.a. Nordjylland fra velstående 
kommuner fx. i Nordsjælland. Hvor fx. beskat-
ningsgrundlaget er 200.000 højere i Gentofte end 
i Nordjylland.
Hvad forhandlingerne konkret ender med, vil 
tiden vise, men vores intention og vision mangler 
ikke noget. Men tålmodighed er nøgleordet.
Tålmodighed er også et nøgleord, når det kom-
mer til den tredje Limfjordsforbindelse. 
Ingen skal dog være i tvivl: At løse trængselspro-
blemerne ved Limfjorden er essentielt for mig. 
Men også udvidelsen af Skagensvejen og forhø-
jelse af broen ved Elling Å, så oversvømmelser 
kan undgås i fremtiden skal med når en infra-
struktur aftale skal forhandles på plads.
Derfor har jeg sat mig sammen med mine nord-
jyske folketingskolleger for at finde fælles fodslag 
om, at det er os nordjyders tur til at blive tilgode-
set i de statslige investeringer i infrastruktur. Det 
har vi fortjent. 

Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN  
MF (S) · Frederikshavnkredsen

Vi er på vej, men vi er ikke færdigeVi er på vej, men vi er ikke færdige
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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

Der er afholdt nytårstaffel
Her var der 30 fremmødte til stegt flæsk og persil-
lesovs – se billedet herover.
Vi havde Søren Valgren Knudsen til at fortælle om 
psykiatrien i Danmark og især Nordjylland, et rig-
tigt spændende foredrag

Frederikshavn Partiforening har doneret 
2.500,- til Fontænehuset
Vi ønsker held og lykke med det fremtidige gode 
arbejde

Medlemsarrangement
Den 12. maj 2020 kl. 18.30
Vi besøger Arena Nord og får en rundvisning af 
Per Malmberg. Efterfølgende byder partiforenin-
gen på en øl eller vand, samt et par stykker smør-
rebrød. Det er gratis at deltage men der er sidste 
tilmelding den 5 maj på: path@outlook.dk (skal 
overholdes)

Gør det nemmere for os
Husk at orientere om ændret e-mailadresse.
Få dit medlemskontingentbetaling over på PBS.

Frederikshavn Partiforening har sponsoreret nye slips til Frederikshavn Mandskor.
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Brug din ret til at stemme 
om din overenskomst

om de kan se sig tilfredse med forhandlingerne 
og de indgåede forlig, og deltage i afstemningen 
om resultatet.
Som medlem af de overenskomstbærende fag-
foreninger har man nemlig ikke bare mulighed 
for at få indflydelse, og være med til at stille krav 
til, hvad der skal med til overenskomstforhand-
lingerne, men man har også muligheden for at 
stemme om det resultat, som er opnået ved for-
handlingerne. 
Ud over, at det er arbejdsmarkedets parter, der 
forhandler de nye overenskomster, er styrken i 
den danske model, at man som medlem også 
bruger sin ret til at stemme, om man er for eller 
imod det resultat, der er kommet ud af overens-
komstforhandlingerne ved OK20.
Lad ikke andre bestemme over de forhold, som 
du skal arbejde under på din arbejdsplads. Mærk 
efter, og vurder selv, om du er tilfreds med det 
din fagforening har opnået. Stem efter din egen 
overbevisning. Det er rigtig vigtigt med en stor 
deltagelse i afstemningerne om de forhandlede 
forlig. 
Så HUSK nu at stemme. Vores forhandlere har 
brug for, at vi viser vores opbakning til den dan-
ske model og stemmer om de indgået aftaler.

Forhandlingerne om overenskomster for mere 
end 600.000 danskere, der arbejder på det private 
område, har været i gang siden 8. januar. På in-
dustriens område er der indgået forlig for 230.000 
ansatte, og når du læser dette, er der opnået for-
lig på rigtig mange andre områder. 
Der er tale om treårige aftaler med flere penge 
i lønposen og til fritvalgskontoen, mere ligestil-
ling i forældreorloven, og bedre vilkår for de 
tillidsvalgte.
Vi skal altid sikre, at det er den danske model, 
der er den rigtigt måde at løse overenskomstfor-
handlingerne for de ansatte på. Det skal være 
arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn- og 
arbejdsforhold. Uden indblanding fra regeringen. 
Det sker i år, og det skal også ske næste år, når 
der skal forhandles nye overenskomster for de 
mere end 680.000 ansatte, der arbejder indenfor 
det offentlige i både kommuner, regioner og sta-
ten.
Om de netop overståede forhandlinger på det pri-
vate område, har levet op til alle de forventnin-
ger, der var stillet i sigte fra fagforeningerne, er 
svært at sige. Jeg vil lade det være op til jer, som 
medlemmer af de enkelte fagforeninger, der skal 
have nye overenskomster her i 2020, at afgøre. 
En forhandling er altid mulighedernes kunst. Jeg 
håber, at de fleste medlemmer vil tage stilling til, 

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) 

 

1. maj
Vi skal igen i år være på Knivholt fra kl. 
13.00.
Der kommer faglige taler fra Jens Nielsen, 
FOA og Morten Ryom, 3F Ungdom, og så 
kommer der også taler fra de politiske par-
tier … alt er som det plejer.
Arrangementet slutter dog af med musikalsk 
underholdning fra Double D.

AFLYST 
pga. 

COVID-19
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Nr. 1: Deadline 9. december 2019
Udkommer 22.-23. januar 2020

Nr. 2: Deadline 2. marts 2020
Udkommer 22.-23. april 2020

Nr. 3: Deadline 1. juni 2020
Udkommer 1.-2. juli 2020

Nr. 4: Deadline 24. august 2020
Udkommer 30. september
-1. oktober 2020
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Vi er kåret til danskernes
foretrukne bank
11 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48 
eller besøg al-bank.dk/bedstebank 

DANSKERNES FORETRUKNE
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