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Brug demokratiet 
– også det faglige

Kære læser

Om lidt er der kommunalvalg i landets 98 kom-
muner – og regionsvalg i landet 5 regioner. Den 
16. november har du med andre ord muligheden 
for at sætte dit kryds ved både den kandidat i din 
kommune og den kandidat i din region, som du 
mener bedst kan kæmpe din sag – og tale din 
stemme.
I dette udvidede nummer af Faget kan du møde 
mange af kandidaterne, der stiller op i netop dit 
område. Du kan læse om deres mærkesager og 
hjertebørn og blive klogere på, hvad de vil for-
bedre netop der, hvor du bor.
Du kan også læse om, hvorfor det er vigtigt at 
være medlem af en faglig organisation, både på 
3Fs sider, hvor 3F Frederikshavn blandt andet har 
taget kampen op mod uorganiserede pakkebude, 
og på FOAs sider, hvor faglig sekretær Torben 
Fooken Jensen og tillidsrepræsentant Helle Bagh 
Jensen understreger, at det at være med i en 
fagforening er som et demokrati. Du kan præcis 
som et kommunal- eller regionsvalg få mulighed 
for at blive hørt, set og få medindflydelse på din 

arbejdsmæssige hverdag. Og modsat ved valgene, 
sker det faglige valg ikke kun hvert fjerde år. Det 
er tvært imod en del af hverdagen hos alle tillids-
repræsentanter og i alle kommunale-regionale 
MED-udvalg, hvor FOA søger politisk indflydelse.
På Metals sider besøger vi Elektro Gruppen, der 
har hovedsæde i Brønderslev, hvor tillidsrepræ-
sentant Frank Hansen godt kunne ønske, at flere 
greb den faglige fakkel og meldte sig ind i Metal. 
Han vil også gerne bruges mere i sit tillidshverv 
– både af sine kolleger, men også tages med på 
råd af ledelsen, så virksomheden kan få et bedre 
fællesskab.
Læs det hele på din smartphone, din tablet eller 
din computer – og husk så at komme i stemme-
boksen den 16. november. Hver en stemme tæller 
– også din.

Godt valg – og god læsning.

LEDER

FÆLLES FAGBLAD
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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
… 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 Mette Lars

Når du ringer til 
3F Frederikshavn 
… er det Hanne Grimm  
Pedersen, Mette Søren-
sen 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. 

12.881,00, 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.

http://f.dk/frederikshavn
mailto:frederikshavn@3f.dk
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FREDERIKSHAVN

10.000 kroner 
til fyret chauffør
3F Frederikshavn sikrer forlig i flextrafik-sag, hvor 48 timer-reglen er brudt

Det vrimler med sager om flextrafik-chauf-
fører, der sidder alt for mange timer bag 
rattet og ofte til en for dårlig løn. For nylig 
havnede endnu en af slagsen på skrivebor-
det hos faglig sekretær Per Thorup:
– Medlemmet, 
der havde arbej-
det som flextra-
fik-chauffør, var 
blevet fyret fra sin 
arbejdsplads. Da 
jeg gik lønsedlerne 
igennem kunne jeg 
se, at medlemmet 
havde arbejdet alt 
for mange timer, 
siger den faglige 
sekretær, der 
tidligere har ført 
lignende sager mod Møller Sæby Aps og 
Dybvad Taxi om flextrafik. 
– Jeg er blevet opmærksom på, at netop 
timeforbruget tit er problematisk. Der sker 
alt for ofte brud på 48-timers direktivet. 
Derfor opfordrer jeg alle medlemmer til at 
føre en kalender med timeforbrug, siger Per 
Thorup.
48-timers reglen er en EU-regel, der siger, at 
man på et hvilket som helst tidspunkt skal 
kunne gå 4 måneder tilbage, og så må med-

arbejderen ikke havde arbejdet mere end 48 
timer om ugen i gennemsnit for den samme 
arbejdsgiver. Arbejdstidsdirektivet gælder 
alle lønmodtagere i EU.
I den konkrete sag indgik 3F Frederikshavn 

et forlig med den 
fyrede chaufførs 
tidligere arbejdsgi-
ver, Hirtshals Taxi, 
og medlemmet har 
nu fået 10.000 kro-
ner i erstatning for 
brud på reglen, og 
det blev kun opda-
get ved et tilfælde:
- Medlemmet var 
i afdelingen for at 
få kontrolleret sin 
løn.

Heldigvis havde chaufføren orden i sine pa-
pirer og kørselsrapporter, så det var nemt at 
kontrollerer lønnen, så bruddet på 48-timers 
direktivet blev fundet som en slags sidege-
vinst, siger Per Thorup.
For chauffører er overtrædelse på 48 timers 
reglen dog sjældent en genvinst. Det udgør 
tværtimod en betydelig fare både for egen 
og andres sikkerhed i trafikken, da for 
meget arbejde og for lidt hvile, er en farlig 
kombination, når man sidder bag et rat.

FOKUS på chaufførbranchen
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Har du styr på hvem, der  
kommer med dine pakker?
3F Frederikshavn og to andre afdelinger tager kampen op 
mod underbetalte pakkechauffører
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Os nordjyder køber ligesom resten af Danmark 
ting på nettet, som aldrig før. 
Alt fra tøj, til elektronik, mad og byggemateria-
ler bliver klikket i den digitale indkøbskurv og 
senere leveret foran vores dør – eller i en pakke-
boks eller pakkershop tæt på, hvor vi bor.
Under corona-pandemien eksploderede antallet 
af pakker. Dels fordi vi ikke kunne komme i 
fysiske butikker, dels fordi vi havde bedre tid til 
netshopping, end vi plejer.
Vores digitale købelyst har betydet, at antallet af 
pakkebude og pakkefirmaer er steget voldsomt.
Det betyder, at der er kommet en masse »nye« 
chauffører på landevejene, og du kan som køber 
og forbruger ikke være sikker på, at din pakke 
er afleveret af en, der arbejder under rimelige 
arbejdsforhold. 
I foråret fik 3F et praj om underbetaling hos pak-
kefirmaerne i det nordjyske:
– Vi hørte rygter om, at flere chauffører gik til 
kun 115,- i timen. Det er en grov underbetaling, 
da startlønnen er 149,50 plus tillæg for chauffø-
rer på overenskomst., siger Per Thorup, der er 
faglig sekretær hos 3F Frederikshavn.

FREDERIKSHAVN

18 virksomheder kontaktet
Rygterne om underbetaling kom både fra 3Fs 
egne medlemmer, der selv er chauffører og kører 
under ordnede forhold, men også fra deres ar-
bejdsgivere. 
Per Thorup tog derfor kontakt til 3F Skagerak 
i Hjørring og 3F Midtvendsyssel i Brønderslev 
for at høre, om de havde lignende oplevelser. 
Tendensen var den samme, og derfor gik de tre 
afdelinger igang med at undersøge, hvor mange 
pakkevirksomheder, der var registreret i deres 
områder, og om de havde overenskomst:
– Vi fandt i alt 18 virksomheder, som vi i foråret 
sendte et brev til for at høre, om de var interes-
serede i et møde om en mulig overenskomst, 
fortæller Per Thorup.
I brevet som de tre 3F afdelinger sendte afsted 
stod der blandt andet: 
For at sikre alle får en fair løn og alle virksom-
heder får ens konkurrence vilkår, vil vi gerne 
tilbyde dig, og alle andre Pakketransportvirksom-
heder i området en overenskomst, der fremad-
rettet vil sikre ens løn og arbejdsvilkår for dine 
medarbejdere og dig som arbejdsgiver.

FOKUS på chaufførbranchen



8  »Faget« Fælles fagblad . NOVEMBER 2021

chauffører, andre vognmænd og færdselssikkerhe-
den. 
I dag mange måneder senere har 3F-afdelingerne 
intet hørt. Hverken fra virksomhederne eller fra 
Færdselsstyrelsen:
– Vores håb var, at vi både kunne råbe virksom-
hederne og også Færdselsstyrelsen op. Færd-
selsstyrelsen fik tilmed en liste med 18 konkrete 
virksomheder, og jeg fulgte op i både juni, juli 
og senest her i september. Jeg har fået at vide, at 
sagen er under behandling. Det er det hele, siger 
Per Thorup, der håber, at der snart kommer hul 
igennem, så vilkårene for budene kan forbedres.

Træt af brådne kar
Hos Sæby Budservice er virksomhedsejer, Kurth 
Larsen, glad for de tre 3F-afdelingers intiativ. 
Han håber nemlig også på, at der snart sker 
noget på pakkeområdet. 
Sæby Budservice leverer alt fra småpakker, paller 
og ekspresture til mindre flytninger, og tegnede i 
2019 overenskomst med 3F Frederikshavn. Kurth 
er træt af de mange brådne kar i branchen, der 
skævvrider arbejdsmarkedet:
– Jeg tror kun, at der er tre mindre transportvirk-
somheder, der har overenskomst heroppe i 
Nordjylland. Det er alt for lidt. Transportbran-
chen for især mindre varebiler er blevet som 
det vilde vest. Det er blevet for let at lave et 
transportfirma. Vi ser pensionister, der starter 
pakkekørsel, og alt for mange, der kører og arbej-
der under urimelige forhold. Jeg oplever, at selv 
store – også statsstøttede virksomheder – bruger 
underleverandører, der ikke har tingene i orden. 
Jeg har længe ønsket et mere reguleret marked, 
og derfor har jeg selv overenskomst, lad os håbe, 
at Færdselsstyrelsen gør noget ved sagen, siger 
Kurth Larsen.
FAGET har rettet kontakt til Færdselsstyrelsen for 
at spørge til brevet fra de tre 3F-afdelinger. Styrel-
sen er ikke vendt tilbage inden bladets deadline.

FREDERIKSHAVN

Har intet hørt
Cirka halvanden måned efter, at mailen var sendt 
afsted til de 18 pakkevirksomheder havde de tre 
3F-afdelinger ikke hørt noget. De skrev derfor et 
samlet brev til Færdselsstyrelsen, der regulerer 
området. I brevet stod der blandt andet følgende:
Vi har i de 3 ovennævnte afdelinger i den sidste 
tid, forsøgt at få en dialog med flere af de virk-
somheder, der beskæftiger sig med pakketrans-
portvirksomhed i Vendsyssel. Vi har en begrundet 
mistanke om, at flere virksomheder ikke betaler 
det de skal, og skal derfor bede Færdselsstyrelsen 
om at foretage en kontrol af disse virksomheder, 
så vi kan få ordnede forhold, til gavn for både 
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Ekstra 14 dags løn efter løncheck gav 
13.500 kr. i ekstra løn
En chauffør kom i forbindelse med overgang 
til efterløn ind i afdelingen for lige at få tjek-
ket sin lønsedler.
Efter gennemgang af løn 2 år bagud, vidste 
det sig, at medlemmet på et tidspunkt havde 
fået en 14 dags løn for lidt, ligesom der 
manglede til tillæg af forskellig slags.

Så efter et telefonopkald til virksomheden 
kom der 13.500 i efterbetaling til medlemmet.
Så for dette medlem var en god ide, lige at 
smutte indenfor afdelingen for at få tjekket 
sin løn.

Rumænsk pakkebud fik 56.000 kr.
efter hjælp fra 3F Frederikshavn
Det rumænske medlem var på et tidspunkt 
ansat i en pakketransport-virksomhed.
Han havde ikke fået løn, ligesom hans ansæt-
telseskontrakt var særdeles mangelfuld.

Efter at have slæbt virksomheden i retten, 
fik medlemmet den manglende løn samt kr. 
10.000,00 for en mangelfuld ansættelseskon-
trakt.

Har du en mistanke om, at du får for lidt i løn, Har du en mistanke om, at du får for lidt i løn, 

eller at din ansættelseskontrakt er mangelfuld eller at din ansættelseskontrakt er mangelfuld 

– så kontakt 3F Frederikshavn! Vi hjælper dig gerne. – så kontakt 3F Frederikshavn! Vi hjælper dig gerne. 

FOKUS på chaufførbranchen
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FREDERIKSHAVN

Søren Visti Jensen, SF

Jeg hedder Søren Visti Jensen, 64 år og Sæby-
nit. Jeg har i mere end 40 år været ansat hos 
SID/3F, og har således indgående kendskab 
til ufaglærtes forhold på arbejdsmarkedet og i 
samfundet som helhed. Jeg er socialt engageret, 
har sammen med min kone børn i familiepleje, 
og jeg har den grundholdning, at forskellighed 
og rummelighed gør os stærke – og det gælder 
i enhver sammenhæng. I min fritid er jeg inte-
resseret i natur og miljø, er lystfisker, læser og 
skriver en del, og er ellers familiemenneske!

June Menne, Socialdemokratiet

Jeg er 57 år, gift, har 3 børn, 4 børnebørn og 
jeg er bosiddende i Frederikshavn.  
Gennem mit arbejdsliv med faglært og ufaglært 
arbejde er mit politiske engagement startet, 
hvorfra mit kontinuerlige gåpåmod til at træde 
igennem, for at nå mine mål, blandt andet kom-
mer fra.
 
Jeg vil kæmpe for: 
• Fra fraflytter kommune til tilflytter kommune.
• Genåbning af Apholmen-trinbræt. 
• Et godt og bedre børne- og ældreliv.  
• Fair forhold ved udlicitering. 
• Arbejdsmarkedsklausuler.  

• Understøtte turisme og erhvervsliv. 
• Klimamål, biodiversitet og mangfoldighed.  
 
Jeg er en god kandidat fordi jeg kan bidrage med 
den almindelige lønmodtageres standpunkt og 
stemme i byrådet. 

Kommunalvalg 2021
Her er 3F Frederikshavns kandidater til byrådet.
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Poul-Erik Andersen, Enhedslisten 

Jeg er 70 år, gift og bor i Ålbæk. Har arbejdet 
inden for jord og beton, minkfoderproduktion, de 
sidste 25 år på arbejdsmarkedet var jeg garnfi-
sker. 
Det er 3. gang jeg stiller op for ENHEDLISTEN 
til kommunevalget i Frederikshavn. Stiller også 
op til regionsvalget. Har været indkaldt som sup-
pleant i 3 måneder. 
Privatbilismen har fået asfalt nok og nu skal 
de have mere til den unødvendige udvidelse af 
vejen fra Ålbæk til Skagen. Der skal satses mere 
på cykelstier, særligt omkring skolerne. Så skal 
vi investere i en cykelsti fra rundkørslen i Ålbæk 
mod Tuen og Tversted. 
Virksomhedspraktik og løntilskud til de arbejds-
løse skal give mulighed for ordinært arbejde. 
Indvandrere og flygtninge tilbydes sprogunder-
visning, undervisning i digitale færdigheder, i 
arbejdsmarkedsforhold og faglig organisering. 

Der gennemførelsen målrettet indsats sammen 
med fagforeninger og a- kasser for at undgå, at 
de arbejdsløse ikke mister deres dagpenge. 
Formidling af arbejde sker udelukkende til virk-
somheder med ordnede forhold. 
En kæmpe indsats mod social dumping, falske 
selvstændige, illegalt arbejde og andre uaccepta-
ble arbejdsvilkår. 
Der skal bygges flere og billigere boliger med en 
husleje som almindelige arbejderfamilier har råd 
til at bo i.

Program for 3F Frederikshavns 
efterløns- og pensionistklub
Alle møder bliver afholdt i FOA’s mødelokale, 
Constantiavej 35, Frederikshavn.
 
Torsdag den 11. november 2021 
kl. 14.00 – 16.00:
Pakkespil (husk lille pakke).
 
Torsdag den 9. december 2021 
kl. 12.00 – 17.00:
Julefrokost. Pris 150 Kr.
 
Husk tilmelding til Lisbeth på tlf. 61 28 96 66
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Bestyrelsen i 3F Frederikshavn 
pr. 1. september 2021

Formand 

• Finn Jenne

Næstformand 

• Gitte Andersen  

Øvrige medlemmer

• Brigitta Lyckegaard

• Britt Andersen

• June Menne

• Karsten Fredriksen

• Lars Vilsen 

• Linda Rose Beck-Olsen

• Jan Krage 

• Ole Ranum

•  Steen Stidsborg

•  Janni Houmann  

Christensen

• Lars R. Johannsen

Tilforordnede 
i bestyrelsen
•  Økonomiansvarlig 

Carsten Sørig 

A-kasseleder 
• Jørgen E. Helledie 

Husk 3F Jobformidling
Hvis du hører, at jeres virksomhed mangler arbejdskraft, 
så kontakt 3F Frederikshavn – vi kender din branche

På generalforsamlingen den 31. august 2021 blev Gitte B. Andersen genvalg til næstformand.

Der blev valgt to nye til bestyrelsen – Janni H. Christensen og Lars R. Johansen.

FREDERIKSHAVN

Vind en 3F Frederikshavn rygsæk
Vi trækker lod blandt alle jer, der har læst FAGET ONLINE.
Vinderen får direkte besked via mail.



Advokatordning 
i FOA Frederikshavn

Advokat Ole Kildeby har træf-

fetid i FOA Frederikshavn

Constantiavej 35,  

9900 Frederikshavn,  

på nedenstående datoer.

I samme tidsrum kan advokaten 

træffes på afdelingens 

telefon 46 97 11 70.

2021
Torsdag den 18. november

Begge dage fra kl. 15.30 – 16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgivning 

på afdelingens kontor. Hvis der rejses 

en sag, eller det aftales at advokaten 

skal udføre en opgave for et medlem, 

betales dette efter aftale med advo-

katen.

Rådgivningen kan være forhold om 

ejendomshandel, lejebolig, arv, skils-

misse, dødsfald i nær familie, erstat-

ningssager 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 27., tirsdag den 28., onsdag den 29. og 
torsdag den 30. december mellem 10.00 og 14.00
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Vi er trygheden og 
sikkerheden i dit job
FOA Frederikshavn har medlemsfremgang, men faglig sekretær  
Torben Fooken Jensen og tillidsrepræsentant Helle Bagh Jensen vil gerne 
have endnu flere ind det faglige fællesskab
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Helle arbejder på et demensafsnit på Drachmanns-
vænget i Skagen. Torben sidder på kontoret i FOA 
på Constantiavej i Frederikshavn.
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En forhandlingsberettiget fagforening er dit livs 
vigtigste forsikring. 
Den hjælper dig, hvis du på grund af en fyring 
eller på grund af en arbejdsskade står til at miste 
dit job. Den er med andre ord det sikkerhedsnet, 
der gør, at du kan blive i din bolig, ikke behøver 
at sælge din bil, og stadig har mad på bordet, 
selv om du ikke længere går på arbejde. Uanset 
grunden.
Sådan lyder argumenterne fra faglig sekretær i 
FOA Torben Fooken Jensen og tillidsrepræsentant 
Helle Bagh Jensen.
Torben er ansat hos FOA på Constantiavej i Fre-
derikshavn, mens Helle er social- og sundheds-
assistent og tillidsrepræsentant på plejecenter 
Drachmanvænget i Skagen.
Begge er glade for, at FOA Frederikshavn i øje-
blikket mærker fremgang, men de vil gerne have 
endnu flere ind i det faglige fællesskab:
– Jo flere vi er, jo stærkere er vi. Man råber 
ganske enkelt højest overfor de politikere, der 
sætter rammerne for FOAs medlemmer, hvis vi er 

mange. I tilfælde af strejke og konflikt er antallet 
af medlemmer afgørende, siger Torben, og Helle 
supplerer:
– Jeg er vokset op i et hjem, hvor det at være 
med i en fagforening var en selvfølge. Min far 
prægede mig fagligt, og jeg har gjort det samme 
med min datter, men jeg oplever ikke længere, at 
det at være medlem af en fagforening er naturligt 
på samme måde, som det var tidligere. Det vil jeg 
gerne lave om på.

FOA med på SOSU Nord-skolen
Selv om fagforeninger over det ganske land har 
medlemsflugt, så er sagen en anden i FOA Frede-
rikshavn. 
Fagforeningen FOA Frederikshavn har fremgang i 
medlemstallet, og det skyldes flere ting:
– For det første er vores afdeling meget mere 
synlige end tidligere. Vi sidder ikke og venter 
på, at medlemmerne kommer forbi vores kontor, 
ringer eller mailer, men vi er mere opsøgende og 
til stede på blandt andet SOSU Nord-skolen, og så 
gør vi meget via vores tillidsrepræsentanter for at 
nå helt ud på arbejdspladserne, siger Torben.
Helle gør en dyd ud af at være FOAs forlængede 
arm. Hun har været tillidsrepræsentant i snart 
20 år på plejecentret i Skagen, og hvervet er en 
hjertesag:
– Jeg brænder ganske enkelt for, at der er ordent-
lige vilkår på en arbejdsplads, og jeg kæmper for 
at forbedre både løn og arbejdsmiljø. Vi er som 
social og sundhedsassistenter og social og sund-
hedshjælpere i en enormt presset hverdag, og her 
er FOA synlige og støttende. Det er en tryghed 
og en sikkerhed for mig som tillidsrepræsentant 
– men også for alle medlemmer på jobbet, siger 
Helle og Torben supplerer:
– Mange glemmer, at det er FOA, der har for-
handlingsretten på det område, de arbejder på. 
Det er altså os – og ikke nogen af de gule – der 
har hevet ferie, barsel, pension, uddannelse og 

 Helles argumenter for at bruge sin 
tillidsrepræsentant på jobbet

•  Tillidsrepræsentanten er det synlige 
bevis for, at din fagforening er en del af 
din arbejdsplads.

•  Tillidsrepræsentanten hjælper dig ved 
ansættelse, fyring, uddannelse, ferie, 
overenskomstspørgsmål og lignende

•  Tillidsrepræsentanten kender din ar-
bejdssituation og er derfor på din side, 
hvis der opstår problemer.

•  Tillidsrepræsentanten kan sikre, at din 
sag bliver taget op på et højere plan, 
hvis det bliver nødvendigt.

!
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ordentlige fratrædelsesrettigheder hjem fra for-
handlingsbordene, og som samtidig sidder med 
lokalt, regionalt og statsligt ved alle forhandlings-
bordene. Det betyder, at vi kan være med til at 
præge den hverdag, som medlemmerne oplever, i 
en positiv retning, siger Torben og fortsætter:
– Via vores forhandlingsret har vi »et ekstra skud 
i bøssen«, hvis vi eksempelvis skal forhindre en 
planlagt opsigelse – eller forbedre opsigelsesvil-
kårene.

Krise med de 40-50 årige
Mens mange unge og nyuddannede automatisk 
bliver en del af FOA i løbet af deres uddannelse, 
så oplever både Torben og Helle at flere i 40-erne 

 Torbens argumenter for  
at melde sig ind i FOA

•  FOA har forhandlingsretten: Det er os, 
der kæmper for din overenskomst i 
både kommune, region og privat. Ingen 
andre

•  FOA giver dig medbestemmelse: Både 
via vores generalforsamling og via de 
lokale tillidsrepræsentanter.

!

Det er lidt tankevækkende at rigtig mange har bilforsikring og indboforsikring, men intet medlems-
skab af den fagforening, der har tegnet overenskomsten på deres område. På den måde går de uden 
sikkerhedsnet på arbejde.

og 50-erne melder sig ud af forbundet. Det sker 
primært af to grunde:
– Den »positive« grund kan være, at de eksem-
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pelvis uddanner sig videre til pædagog eller 
lignende, mens den negative kan handle om et 
for hårdt arbejdspres og følelsen af stres og som 
følge deraf en decideret flugt fra området, siger 
Torben, og Helle uddyber:
– Der er ingen tvivl om, at især udekørende 
hjælpere og assistenter i både det private og det 
offentlige kan være ramt hårdt af tidstyrani og 
pres. Her vil jeg gerne understrege, at det vig-
tigste er at få hjælpen, inden det er for sent, og 
mens man stadig er på arbejdspladsen. FOA kan 
tilbyde både hjælp via socialrådgiver og advokat 
– ligesom der er gode mulighed for at få fysisk 
aflastning i fysioterapi. Det er vigtigt at være klar 

over, at hvis man gør opmærksom på sin egen 
problematik, så kan man ofte hjælpe andre, der 
står i samme situation.
Helle har for nylig været en del af en større un-
dersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel hos FOAs 
social- og sundheduddannede medlemmer i Fre-
derikshavn Kommune. Her blev konklusionerne 
forelagt kommunens socialudvalg, der har taget 
tingene til efterretning, og lagt op til forbedringer 
på området – og det er en vigtig pointe:
– FOA forbedrer dit arbejde – også uden for over-
enskomstforhandlingerne. Vi kæmper for vores 
medlemmer hver eneste dag, netop derfor betaler 
det sig at være medlem, siger Torben.

Den der danske model …
I Danmark har vi en særlig 
tradition for, at arbejdsgi-
verne og de ansatte, repræ-
senteret ved fagforeningerne, 
sætter sig omkring et bord, 
og forhandler de vilkår, der 
skaber en overenskomst for 
et givent område på arbejds-
markedet. Den såkaldte dan-
ske model.

Overenskomsten sætter 
blandt andet rammerne for:
• Løn
• Ferie
• Barsel
• Pension
• Arbejdstid
• Uddannelse
• Seniorordning

FOA er den eneste faglige 
organisation, der har ret 
til at sidde om bordet, når 
arbejdsvilkårerne for social 
og sundhedshjælpere, so-
cialogsundheds-assistenter, 
husassistenter, ejendomsser-
viceteknikkere og pædagogi-
ske assistenter i kommuner, 
regioner og det private skal 
forhandles.

!
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Vind biografbilletter, 
popcorn og sodavand
Vi trækker lod blandt alle de medlemmer, der ligesom 
DIG har læst FAGET online. 
Vinderen får direkte besked via mail

DEN GODE HISTORIE

Læs mere og andre 

gode historier på 

www.foa.dk/frederikshavn

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

Løntjek fører til stor 
efterbetaling + dagplejer 
skal have efterbetalt godt 
kr. 21.000,- plus pension og 
stiger kr. 2145,- pr. måned.
Fællestillidsrepræsentant (FTR) 

opdager ved gennemgang af dagplejers 

lønoplysninger, at dagplejer mangler 

kvalifikationsløn for uddannelse, 

et tillæg der ellers tidligere 

var forhandlet. FTR kontakter 

lønkontoret, der bekræfter fejlen. 

Løntillægget var fejlagtigt ikke blevet 

udbetalt de sidste 9 mdr.

Usaglig afsked giver 
kr. 80.000,- i forlig til 
medlem
FOA Frederikshavn indleder 
forhandlinger. Efter knap to 
års forhandling mellem FOA 
forbund og KL, er der indgået 
forlig, så FOA medlem får kr. 80.000,- for usaglig

afsked.

Dato Aktivitet Sted

11. januar kl. 16.00-18.00 Medlemsmøde Carlsens Hotel Læsø

11. og 18. marts Forårs Revy 2022 Hotel Hvideklit 15, 9982 Ålbæk

9. maj kl. 17.00 Cirkus Arena Knivholt Hovedgård

FOA’s aktivitetskalender 2022
Hold øje med aktivitetskalenderen 

på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Bobbyline Læsø  
www.bobbyline.dk  10 %

Ovick Farvebøtten
Frederikshavn 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. 1785,-

VINOBLE  
Frederikshavn 10 % på alt i butikken, også på tilbud

Advokat Ole Kildeby Gratis advokatrådgivning

Læsø Massage 10% Kostvejledning, zoneterapi, fysiurgisk massage

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

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Medlemskalenderen 
2022

Du kan nu hente din kalender i FOA 
Frederikshavn. Er der en tillidsre-
præsentant på din arbejdsplads, kan 
den hentes der. 

http://www.bobbyline.dk
http://www.foa.dk/frederikshavn
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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

NYT FRA FORMANDEN
Sommeren er forbi nu, og løvet faldet 
af træerne, virksomhederne er ved at 
være oppe i gear, og coronaen delvist 
under kontrol.
Efterspørgslen på kvalificeret arbejds-
kraft bliver større og større, så det er 
vigtigere end nogensinde, at vi får opkvalificeret og uddannet 
til vores brancher. Vi kører derfor en stor lærlingekampagne 
fra uge 43-48, hvor vi forventer at besøge op mod 120 virk-
somheder. Udover at besøge vores lærlinge vil der også blive 
gjort en indsats for at få skabt endnu flere lærepladser.
Den 16. november skal vi igen til stemmeurnerne, det er et 
vigtigt valg for os alle, da alle valgte medvirker i skabelsen af 
morgendagens politik og livsbetingelser i vores kommuner 
eller region.
Jeg skal derfor anbefale, at man stemmer på en af Metal kan-
didaterne, som er præsenteret i dette blad. De har alle tilken-
degivet, at de vil promovere mærkesager og dagsordner, som 
kan skabe debat og opmærksomhed for vores medlemmers 
interesser, og som i sidste ende kan føre til politisk handling.
Vi i Dansk Metal mener, at det arbejdsmarkedspolitiske og be-
skæftigelsesmæssige spiller en nøglerolle i den samfundsmæs-
sige udvikling. Gennem fri og lige adgang til børnepasning, 
ældrepleje, uddannelse, sundhedsvæsen og sociale indsatser 
sikrer vi som samfund øget indlæring, øget erhvervsdel-
tagelse, kvalificeret arbejdskraft og mindsker langsigtede 
offentlige udgifter. Tilsammen skaber det gode rammer for 
produktion i den private sektor, og derved medvirker de of-
fentlige velfærdsydelser til at øge velstanden i samfundet.
Jeg er som jeres formand optimistisk for fremtiden, da vi 
sammen er ved at få skabt et godt og solidt grundlag at stå 
på med fælles mål og visioner for fremtiden. Jeg er kun et te-
lefonopkald væk. Hvis du har ideer, udfordringer eller behov 
for at vende emner med mig, så ring gerne – sammen gør vi 
en forskel for fremtiden arbejdsvilkår.
Da det er årets sidste blad, skal der herfra lyde et stort ønske 
om en god jul og et godt nytår samt et spændende og udvik-
lende 2022 for os allesammen.
 John Karlsson

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

http://www.metalvendsyssel.dk


Jeg hedder Anders Christiansen 46 år bor i Gærum, 
gift med Britha og har 5 børn tilsammen:-). Jeg er ud-
dannet skibsmontør på flådestationen i Frederikshavn 
i 1996, har været ansat i 15 år hos VMS Group, men 
1. august startede jeg som faglærer på EUC Nord i 
Frederikshavn. 

Mine mærkesager er Distrikterne, Kultur og Fritid, 
Klima.
Men alle punkter er vigtige, om det er økonomi, ar-
bejdsmarked og selvfølgelig ældre området som er en 
vigtig del i vores kommune. 
LISTE A  nr.12. TAK FOR ORDET.

Anders Christiansen Valg til 
byrådet

Frederikshavn 
Kommune

Kommunalvalg 2021
Mød her Metal Vendsyssels kandidater til byrådene i 
Brønderslev – Frederikshavn og Hjørring Kommune.

METAL VENDSYSSEL

Arne Munkholt Jensen Valg til 
byrådet

Brønderslev
Kommune

Udvikling AF hele kommunen 
i hele kommunen.
Det er noget af det jeg fortsat vil arbejde for, hvis jeg 
bliver genvalgt til byrådet i Brønderslev Kommune. 
Det er vigtigt at se Kommunen som en helhed – såvel 
geografisk som servicemæssigt. 
Der er behov for at løfte servicen i Brønderslev Kom-
mune, efter mange års nedskæringer og besparelser. 
Kun en høj grad af service kan gøre Brønderslev Kom-
mune attraktiv at etablere sig i. En velfungerende 
børnepasning, folkeskole, foreningsliv, kulturtilbud, 
ældrepleje, infrastruktur osv. vil være med til at gøre 
kommunen til en attraktiv bosætningskommune. 

De samme områder er vigtige, for at skabe udvikling 
af det lokale erhvervsliv. Bosætning og erhvervsudvik-
ling er hinandens forudsætninger. Hvem vil bo et sted 
hvor der ikke er beskæftigelsesmuligheder, og hvem 
vil etablere virksomhed hvor der ikke er en ordentlig 
service til deres medarbejdere? Tingene hænger sam-
men.
Du skal stemme på mig fordi det er vigtigt at få en 
byrådsgruppe der dækker bredt geografisk, og jeg har 
vist, bl.a. som formand for Brønderslev Erhverv- og tu-
risme, at jeg kan formidle samarbejde og opnå resulta-
ter og sætte socialdemokratiske aftryk på udviklingen i 
Brønderslev Kommune. Jeg står som nr. 2 på liste A.
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Brug din demokratiske ret
– STEM den 16. november

METAL VENDSYSSEL
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• 58 år, frederikshavn
• Uddannet maskinarbejder
• Formand for Dansk Metal Vendsyssel.
•  Kandidat til Frederikshavn byråd med faglig 

erfaring.
 

Jeg vil forsat være med til at gøre en indsats og 
tage et ansvar i den kommune, som jeg er født og 
opvokset i.
•  Jeg vil gerne være med til at gøre en ekstra ind-

sats for lokal vækst, udvikling og beskæftigelse, 
prioriterer uddannelse samt jobskabelse højt, 
samt erhvervsservice, og hjælp til iværksættere. 
•  Vi skal i kommunen, fokusere endnu mere på, at 
uddanne og opkvalificere folk ud af ledighed og i 
beskæftigelse. Også til fremtiden.

• Der skal være plads til alle.

•  Der skal arbejdes for flere praktikpladser, flere 
faglærte skaber vækst. 
Vi skal være en virksomhedsvenlig kommune, og 
tiltrække nye virksomheder og borgere.

•  Social dumpning skal ikke accepteres, alt andet er 
unfair for vores lokale virksomheder og borgere.

•   Alle borgere i vores kommune skal have 
den hjælp og behandling, de har krav på.

•  En god erhvervspolitik er forudsætningen for vel-
færd, såvel for unge som gamle.

•  Lige fra gode pasningsordninger, en god folke-
skole til en værdig ældrepleje som alt i alt, skal 
være et must i vores kommune

Så grunden til at du skal stemme på mig er, at jeg 
vil arbejde for fremgang i vores kommune og et 
sted, hvor alle borgere og virksomheder er glade for 
at være.

John Karlsson Valg til 
byrådet

Frederikshavn 
Kommune
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Valg til 
byrådet

Hjørring
Kommune

Valg til 
byrådet

Hjørring
Kommune

Mogens Bjerre 

Tim Jensen

• 67 år
Jeg bor i Bindslev sammen med min hustru Ulla.
Jeg har i den byrådsperiode der nu er ved af løbe 
ud, været medlem af Hjørring Kommunes byråd for 
Socialdemokratiet. 
I byrådet har jeg haft plads i Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget, AUU og i Teknik- og Miljø-
udvalget, TMU. Det er to områder der interesserer 
mig meget, idet jeg i mit virke i Metal Vendsyssel 
igennem 36 år har beskæftiget mig meget med 
netop arbejdsmarkedet og ungdomsuddannelser. I 
den tidligere Hirtshals Kommune var jeg i de sidste 
5 år formand for TMU, så det var et ønskeudvalg 
jeg fik for 4 år siden.
Vi har i AUU de seneste 4 år arbejdet med fuldfø-

relsen af den investeringsstrategi som det tidligere 
udvalg satte i søen, hvilket har medført at antal-
let af personer på overførselsindkomst i Hjørring 
Kommune er faldet drastisk. På samme måde har 
vi i det nuværende udvalg igangsat ungestrategien 
hvilket betyder, at de unge helt fra de små klasser 
i folkeskolen får et indgående kendskab til arbejds-
markedet og de uddannelser der indenfor her. 
I TMU har vi arbejdet en del med vedvarende 
energi, og dette felt vil komme til at præge den 
kommende byrådsperiode.
Da begge områder er meget vigtige, vil jeg gerne 
være med til at fuldføre dette arbejde, og håber 
derfor på stemmer nok til at blive valgt ind i det 
kommende byråd for Hjørring Kommune.

• 51 år. Bor i Tårs.
• Gift, far til fire piger i alderen 17-25 år.
•  Udlært mekaniker, arbejder som Servicechef hos 

ABS-auto i Hjørring.
•  Gamle biler og dykning er mine hobbyer.
•  Medlem af Socialdemokratiet siden 1985 (DSU).
•  Været aktiv i bestyrelser i både i fagbevægelse 

(Dansk Metal) og partiet. Sidst som formand for 
Hirtshals/Hjørring partiforening.

•  Sidder nu i min anden periode i byrådet som for-
mand i Strategisk By-og Landdistriktsudvikling og 

medlem af Børne-, Fritids-og Undervisningsud-
valget.

•  Arbejder med spændende projekter bla. byfornyel-
ser Tårs, Hirtshals og Løkken inkl. friluftshus.

•  Hjørring bymidte mm. Landdistrikter, Byforum, 
Ungestrategien, er Bygherreudvalgsformand på 
Musiske Skole,

• Jeg er klar til at gøre arbejdet færdig!

Se mere på www.far-til-fire.dk

http://www.far-til-fire.dk
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Konstituering efter generalforsamlingen 2. september 2021

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, DSI Freezing 
Solutions A/S, Dybvad

•  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,  
Jonstrup Maskinteknik og Service, 
Pandrup

•  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 Frederikshavn
John Karlsson

AOF Vendsyssel
Henrik Holm Christensen

FH Læsø
•  John Karlsson

FH Frederikshavn
•  John Karlsson

FH Brønderslev
•  John Karlsson

FH Hjørring
•  John Karlsson

FH Nordjylland
•  John Karlsson

Skagen Uddannelsescenter
•  John Karlsson

EUC Nord
•  John Karlsson

Ungdomsudvalget
•  Henrik Holm Christensen 
•  Lene Nielsen  

(svenderepræsentant)

Lærlingerepræsentant
•  Rasmus Hald 

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

•  Jacob Dahl, Me Production A/S, 
Frederikshavn

•  John Joseph Terkelsen,  
Rais A/S, Frederikshavn

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

•  John Voergaard Mikkelsen,  
AVK Tooling 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
•  Mikkel Sørensen

Arrangementudvalg
•  Formand John Karlsson
•  Henrik Holm Christensen
•  Esben Slot



Jeg vil gerne bruges mere Jeg vil gerne bruges mere 
som tillidsmandsom tillidsmand

Elektro Gruppen i Brønderslev har suc-
ces med sine skræddersyede løsninger. 
Frank Hansen kæmper som TR for det 
faglige fællesskab i virksomheden

48-årige Frank Hansen elsker sit arbejde. Han er 
på ottende år ansat hos Elektro Gruppen i Brøn-
derslev, hvor han arbejder i industri-afdelingen 
som reparatør, montør og maskinarbejder:
– Jeg er uddannet maskinarbejder hos Peders-
haab og har også arbejdet i hæren. Det her er 
noget helt andet. Der er ikke to dage, der er ens, 
og det er fedt, siger Frank.
Han møder ind hver dag klokken 7.00 på Malt-
vej, og kører derfra ud på opgaver hos kunderne. 
Han servicerer kunder som Bolcheriet i Løkken, 
Fliseværket i Brønderslev, Danish Salmon i 
Hirtshals og Amanda i Frederikshavn:
– Jeg arbejder med stort set alle brancher, og 
dækker kunder over det meste af Vendsyssel. 
Noget arbejde laver jeg på stedet hos kunden, 
andre opgaver skal løses hjemme på værkstedet, 
siger Frank.

Faglighed hjemmefra
Ud over at være maskinarbejder, reparatør og 
montør i industriafdelingen er Frank også til-
lidsrepræsentant. Han blev valgt til opgaven for 
to år siden, og tillidshvervet faldt ham meget 
naturligt:
– Jeg er vokset op i et hjem, hvor den danske 
model var en del af opdragelsen. Min far var i 
mange år formand for SiD i Løkken-Vrå, og kom 

METAL VENDSYSSEL
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Virksomheden er kendt for sine 
skræddersyede fleksible løsninger 
til kunderne. Det er en allround 
virksomhed, der kan løses de fle-
ste reparationsopgaver.
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senere med i 3Fs repræsentantskab. Så jeg er fla-
sket op med fagligheden.
Og netop fagligheden kan Frank Hansen godt 
savne hos især de yngre kolleger i Elektro Grup-
pen:
– Jeg er med mine 48 år en af de ældste, og 
mange af vores unge, kørende montører er ikke 

fagligt organiseret. De mener ikke, at det er nød-
vendigt. Den opfattelse vil jeg gerne ændre, og 
jeg vil i det hele taget gerne bruges mere. Både 
af medarbejderne – men også ledelsen. En til-
lidsrepræsentant kan være med til at skabe sam-
menhæng. Især i en virksomhed som vores, hvor 
mange af medarbejderne er ude af huset på mon-
tøropgaver og arbejder i forskellige afdelinger.

Stor fyringsrunde
Under coronaen sidste år kom Frank dog for 
alvor på arbejde som tillidsrepræsentant. 33 ud 
af 36 ansatte i eltavle-afdelingen måtte fyres på 
grund af coronanedgang:
– Der var ganske enkelt ikke arbejde til dem, 
fordi især skibsbranchen lå stille. I den svære 
situation brugte jeg Esben fra Metal Brønderslev 
utrolig meget. Det var en stor hjælp, siger Frank, 
der i dag kan glæde sig over, at alle de fyrede er 
kommet i andet arbejde.
Han og Elektro Gruppen håber naturligvis på, at 
tavleafdelingen kommer op igen. Indtil da arbej-
des der på sammenholdet blandt de øvrige 50 
ansatte i virksomheden:
– Fællesskabet er vigtigt. Både det faglige – men 
også det sociale. Vi har indført en fredagscafe, 
hvor vi mødes efter fyraften over en fadøl, og 
vores personaleforening arrangerer to årlige fæl-
lesfester. De ting er vigtige, fordi mange af os 
ansatte ikke ser hinanden til dagligt.

Elektro Gruppen
Elektro Gruppens hovedsæde ligger i Brønderslev. Der ud over er der afdelinger i Frederikshavn 
og Aalborg.
Elektro Gruppen har en industri-afdeling, en tavleafdeling, elektroværksteder, en automationsaf-
deling, en liftafdeling og en trykluftafdeling.
Der er pt 53 ansatte i virksomheden, der har specialiseret sig i udvikling, montage, reparation og 
servicering af primært nordjyske erhvervskunder. 

!

Elektro Gruppen har i øjeblikket to egne lærlinge 
og en tredje, som de deler med Cubic  
i Brønderslev.
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JULETRÆSFEST 
DANSK METAL VENDSYSSEL
Der holdes juletræsfest i Frederikshavn og Hjørring på flg. datoer:
 

Tirsdag den 28. december 2021 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 15. november 2021
Listen slutter mandag den 6. december 2021 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

Torsdag 30. december 2021
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 hos Topholt & 
Andersen senest fredag den 10. december 
på tlf. 93 88 66 08 eller via e-mail: 
topholt-andersen@outlook.dk
Sidste frist for afhentning af posebilletter er:
Mandag den 6. december 2021.
Af hensyn til levering af poser er det nødvendigt, 
at denne frist overholdes.

Bestyrelsen

mailto:topholt-andersen@outlook.dk
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holder 

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

Fredag den 10. december 2021
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 2021.

Onsdag den 15. december 2021
mellem kl. 13-15
på Restaurant Svanelunden,
Svanelunden 6, 9800 Hjørring.
Tilmelding til arrangementet senest den
1. december 2021 på telefon 96 22 23 24

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

Julefrokost!
METAL SENIOR 
BRØNDERSLEV
Indbydelse til julefrokost for efterløn-
nere og pensionister, hvor det vil være 
mulighed for at møde tidligere kolle-
gaer 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. Drik-
kevarer herudover er for egen regning.
Deltagergebyr på kr. 75,- skal indbeta-
les ved tilmeldingen i afdelingen eller 
på konto 9070 1628012640 med 
oplysning af navn eller cpr.nr.

Julefrokosten foregår:
Tirsdag den 7. december 2021  
kl. 11.00.
Landboskolen Danmarksgade,  
9700 Brønderslev.

Af hensyn til de praktiske ting, bedes 
du tilmelde dig senest
mandag den 22. november 2021,
såfremt du ønsker at deltage i julefro-
kosten. 
Tilmeldingen er bindende. 

Med venlig hilsen
Metal Vendsyssel Seniorer Brønderslev

http://cpr.nr
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Julefrokost i METAL SKAGEN BYKLUB
Julefrokost lørdag den 20. november 2021 kl. 11.00
Som tidligere år, vil der blive afholdt julefrokost for medlemmer, som hørte 
under den tidligere Skagen-afdeling. Derfor inviteres du til at deltage i arran-
gementet som foregår lørdag den 20. november 2021 kl. 11.00 i Metals 
lokaler Mosegårdsvej 14, Skagen.

Deltagerpris kr. 200,00 for julefrokosten. 
Tilmelding senest den 12. november 2021 til Ivan Pedersen, tlf. 40 56 17 41.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Skagen Byklub

Vind biografbilletter, 
popcorn og sodavand
Du er lige nu – som onlinelæser af Faget – med i 
konkurrencen om to biografbilletter, popcorn og sodavand.
Sidste gang gik præmien til Martin Poulsen. 
Vinderen får direkte besked.

Nye tillidsvalgteNye tillidsvalgte

Arbejdsmiljørepræsentant
•  Rasmus Jerup Nielsen,  

Expo-Net Danmark A/S

Tillidsrepræsentanter
•  Tommy Bodilsen Gøttler, Translyft A/S
•  Simon Ydegaard,  

Klokkerholm Karosseridele A/S
•  Kasper Andreasen, Brüel Systems A/S

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 henven-
delse på telefon 96 23 53 00.
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Socialdemokratiet Frederikshavn
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

Kære læsere
Også denne gang stil-
ler vi med et stærkt 
hold. Vi er klar til 
igen at stå på mål 
for vores holdninger, 
meninger, ideer og 
ønske om at sætte 
retning for Frederiks-
havn Kommune. 
Samtidig vil vi, som 

altid, samarbejde. Vi er optaget af at lytte og 
samarbejde med de, der vil – det gælder både 
borgere, ansatte, fagbevægelse, erhvervsliv – ja, 
alle der vil! 
Der er ikke meget, der kommer let til os i Frede-
rikshavn Kommune. Vi har fået mange tæsk gen-
nem tiden med bl.a. værft lukning, det toldfrie 
salg, der forsvandt, og i kriser som finanskrisen 
og Coronakrisen.
I et område som vores, som er produktions-Dan-
mark, er vi konjunkturafhængige. Markedsøkono-
mien bevæger sig i svingninger – såkaldte gode 
og dårlige tider – og der ser vi at arbejdspladser 
forsvinder prompte. Det gælder i industrien og 
indenfor turismen for bare at nævne nogle af de 
store områder hos os.
Når ting ikke kommer let, skal der mobiliseres 
mod, handlekraft og samarbejde. Det evner so-
cialdemokratiet. Vi er klar til at tage ansvar og stå 
på broen, når det gælder.
Helt konkret er vi optaget af: 

ÆLDREOMRÅDET: Rekruttering til plejen og 
gode forhold for de ansatte her 

DAGTLBUD: Flere hænder til dagtilbuddene

FOLKESKOLEN: Lokalt ejerskab 

ARBEJDSMARKEDET: Et Jobcenter tæt på virk-
somhederne og med større fokus på det rumme-
lige arbejdsmarked. Virksomheder og kommune 
skal levere for den lediges skyld.

DEN GRØNNE OMSTILLING: 
• Tiltrække udbydere af el ladestandere
•  Omstilling af kommunernes biler til  

0-emissions-biler 
•  Skabe følgeskab af og med borgere og erhverv 

via vores verdensmålsudvalg.  
Eksempelvis i forhold til affald, bæredygtighed, 
recyckling, kommunens indkøb 

•  Træffe beslutninger om elementer til grøn om-
stilling – møller på havet, biogas anlæg,  
solceller, bølge energi

• Kæmpe for elektrificering af togbanen
•  Kæmpe for at man landspolitisk sikrer el trans-

missionsnettet dimensioneret så virksomheder 
investerer i vores kommune

•  Forsætte biodiversitet og anlæg af skov 
•  Prioritere økonomi i budgetterne til klimahand-

leplans indsatser 

Dette er blot nogle af de tiltag, vi vil. Vi har et 
valgprogram, som vi gerne deler – sig til.
Jeg vil gerne opfordre til, at du stemmer på en 
af os »gamle«, der har været aktive de sidste fire 
år, men tjek også lige op på hvad vores gode 
nye kandidater har at byde ind med til et stærkt 
byråd. 
Jeg slutter, hvor jeg startede: Vi stiller med et 
stærkt hold, hvor alle vil samarbejde. 

Det handler om tillid. 
Godt valg.

Med venlig hilsen
Birgit S. Hansen, borgmester

mailto:socialdokraternefrhavn@gmail.com
mailto:grete@naeser.dk
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2. Ole Rørbæk Jensen
Fhv. Radioforhandler, 71 år
Vi har ført en ansvarlig og stabil økonomisk politik, 
hvilket har været nødvendigt. 
Det er vigtigt at vi fastholder kursen for, at have 
fundamentet til, at føre den ønskelige velfærds-
politik. 
Det er grundlaget for, at vi kan prioritere det sociale område højt, 
samt føre en aktiv beskæftigelses- og erhvervspolitik, der giver flere 
arbejdspladser.

4. John Karlsson
Formand/ Dansk Metal, 58 år
Jeg prioriterer lokal vækst, udvikling og jobskabelse 
højt. Plads for alle. Alle borgere skal have en vær-
dig hjælp og behandling ved behov.
En god erhvervspolitik er forudsætningen for vel-
færd for unge som gamle. Gode pasningsordnin-
ger, en lærende folkeskole og en værdig ældrepleje er et must. 
Alle borgere og virksomheder skal være glade for at bo/være i Fre-
derikshavn Kommune.

6. Brian Poul Kjær
Uddannelsesvejleder, 59 år
Arbejdspladser og erhvervsliv er fundamentet for 
kommunens indtjening.
Alle har ret og pligt til, at bidrage til den »fælles 
husholdning«.
Alle børn sikres retten til en tryg barndom, med 
god inspirerende undervisning.
Alle børn, unge og ældre sikres et aktivt foreningsliv.
Alle ældre gives den nødvendige hjælp til et værdigt liv.

8. June L. Menne
Produktionsmedarbejder, 57 år
Jeg vil arbejde og kæmpe for: Fra fraflytter kom-
mune til tilflytter kommune. En genåbning af 
Apholmen trinbræt. En renovering af Frederikshavn 
fodboldstadion. Arbejdsmarkedsklausuler og fair 
forhold ved udlicitering. Fra Værftsby til Værtsby 
– understøtte turisme og erhvervsliv. Klimamål, biodiversitet og 
mangfoldighed. Flere grønne tiltag med fokus på ren energi.
Jeg er den almindelige lønmodtagers stemme i byrådet.

10. Erik Kyed Trolle
Fhv. Jobkonsulent, 67 år
Jeg vil ved genvalg til byrådet fortsat arbejde for:
Lokale arbejdspladser til lokale borgere
En aktiv arbejdsmarkedspolitik med uddannelses- 
og jobgaranti for unge ledige. En klar aktiv og grøn 
klima og miljøpolitik som skal fjerne afhængighe-
den af udenlandske leverandører af såvel EL- og naturgas. En lokal 
forankring af forsyningsvirksomhed til betjening af borgerne. Et 
bredt samarbejde med ALLE valgte partier

3. Karsten Thomsen
TR/Danish Crown, 65 år
Med 26 års erfaring som TR for 800 ansatte fra 
30 nationaliteter, har jeg stor erfaring med dialog 
og samarbejde med stat og kommune.
Jeg kærer mig rigtig meget om børn og unges 
trivsel, og jeg vil derfor gerne deres interesse i for-
eningslivet, da det giver dem et socialt netværk. 
Vi skal arbejde hårdt for at sikre den nødvendige arbejdskraft til 
erhvervslivet.

5. Kurt Kirkedal Jensen
Alt mulig mand, 69 år
Et velfungerende erhvervsliv er forudsætningen for 
en velfungerende kommune. Jeg vil et tæt samspil 
med vores erhvervsliv. Enhver borger skal føle sig 
som en vigtig del af lokalsamfundet. Vi har et fæl-
les ansvar for, at ingen føler sig udenfor.
Kultur og fritidsaktiviteter er det bedste samlingspunkt for alle. Jeg 
vil optimale betingelser for vores foreningsliv.
Bæredygtighed skal være overordnet i alle beslutninger.

7. Almina Nikontovic
Bosætningskonsulent, 42 år
Jeg vil arbejde ihærdigt for:
At være børn og unges stemme.
At mangfoldighed, ligestilling og inklusion sættes 
i fokus.
At Frederikshavn Kommune bliver center for bære-
dygtighed og grøn udvikling.
Et stærkt erhvervsliv med fokus på jobskabelse, bosætning og 
vækst.

9. Gitte Kiilerich
Afd. leder/skoleområdet, 50 år
Ildsjæl, med fokus på at skabe mere retfærdighed 
og mindre social ulighed. Sociale problemer og 
ulighed kan reduceres betydeligt ved fokusering på 
tidlige indsatser i alle livets faser. 
Mine pejlemærker er: Stabil kommunal økonomi.
Ældre skal mærke omsorg og nærvær. Vision for småbørnsområdet. 
Børn skal have et indholds- og lærerigt skoleliv.
Tid til omsorg. Visionær bosætningspolitik. Aktivt medborgerskab.

11. Tina Kruckow
Social- og sundhedsassistent, 34 år
Som ny politiker står jeg for: 
Vi skal alle have muligheden for et godt liv igen-
nem velfærden.
Frederikshavn kommune skal være et godt sted at 
bo og et godt sted at arbejde. 
Ældreområdet er min hjertesag. De ældre skal have en værdig al-
derdom med nærhed og de ansatte det rette arbejdsmiljø. Klima og 
bæredygtighed. Vores natur, vores fremtid.
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12. Anders Christiansen
Faglærer EUC Nord, 46 år
Vi skal have flere sikre cykelstier, der forbinder 
land og by
Alle skal have mulighed for deltagelse i kulturliv og 
idrætsliv, uanset alder og køn.
Vi skal værne om vores fantastiske natur med bl.a. 
biodiversitet, til glæde for planter, dyr og mennesker

14. Tina Nymann
FTR/BUPL, 47 år
Jeg vil, at borgerne får den hjælp og støtte de har 
brug for til, at klare hverdagen og opleve livskva-
litet
Jeg vil et stort fokus på børn, unge og ældre – her-
under især de, der oplever udfordringer
Jeg vil et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold for alle ansatte i 
Frederikshavn Kommune

16. Claus Henrik Nedermark
Omsorgs- og pædagogmedhjælper, 65 år
Mine prioriteter:
Mange unge har ondt i sjælen. Vi skal udbygge den 
indsats sundhedsudvalget allerede har påbegyndt
Det er vigtigt at give beboerne i bofællesskaberne 
mulighed for et værdigt liv. Det kræver gode ar-
bejdsvilkår. De ressourcer, vi bruger her, giver glade og selvhjulpne 
beboere. Vi skal støtte op om kulturen – ikke mindst pga. de mange 
frivillige, som yder en kæmpe indsats.

18. Irene Hjortshøj
Aktiv Pensionist, 73 år
Min politiske holdning: 
Omsorg og tryghed for det enkelte menneske og 
lige muligheder for et godt liv, både som barn, 
ung, voksen og ældre
At Skagen stadig har gode muligheder for bosæt-
ning, blandt andet i form af nye boligområder og bevarelse af det 
unikke Skagen 
Et godt erhvervsliv med mulighed for udvikling og vækst

20. Karl Falden
Inspektør/Frederikshavn Boligforening, 70 år
Jeg vil fortsat kæmpe for:
Mere personale i ældreplejen
Mindre registrering (vi er i gang)
Sikre skoleveje for alle børn og unge
Flere boliger til de ældre

13. Helle Mortensen
Leder, 61 år
Børn og unge er vores fremtid. 
Derfor vil jeg i det nye byråd forsat have fokus på, 
at alle børn og unge gives de bedste muligheder 
for uddannelse. 
Ældreplejen skal have endnu et løft med mere tid 
og værdighed for den ældre. 
Min styrke er dels indsigt og forståelse for kommunal økonomi, dels 
evnen til hurtigt at sætte mig ind i tingene.

15. Martin Tøttrup Kelkelund
Overlæge/speciallæge, 49 år
Vi skal være Danmarks bedste kommune og 
tænke »Uddannelse, erhverv og tilflytning« ind i 
alle beslutninger. Det skal være attraktivt at bo og 
arbejde her. Vi skal have en klar og udviklende er-
hvervspolitik, der medfører flere arbejdspladser og 
en sund kommunal økonomi og bedre jobsikkerhed for den enkelte. 
Vi skal være i front indenfor miljø, genbrug og bæredygtighed og 
vores ambitionsniveau skal være højere.

17. Kasper Bagnkop
Skoleleder, 43 år
Mit hjerte brænder for mennesker og for at skabe 
en hverdag med glæde, læring og muligheder for 
alle, uanset alder og forudsætninger
Daginstitutioner og skoler er centrale for et solidt 
fundament for fremtiden, og her vil jeg arbejde for 
stærke lokale organisationer, med afsæt i vores kommunale forskel-
ligheder

19. Susanne Venø
Social- og Sundhedsassistent, 55 år
Jeg vil arbejde målrettet for: 
Fokus på ansvar og kompetence, fastholdelse og 
rekruttering til hjemmeplejen og større arbejds-
glæde
Bedre vilkår for børn og unge med specielle behov. 
Herunder udslusning til fleksjob, hvis kommunen slipper dem, når 
de fylder 18 år.

21. Maria Gade Madsen
Sygeplejerske, 43 år
Jeg vil arbejde for en stærk og konkurrencedygtig 
folkeskole, som bliver et aktivt tilvalg for foræl-
drene, og hvor børn trives
En værdig ældre- og sygepleje, hvor alle mødes 
af lige ret til sundhed, og hvor livskvalitet for den 
enkelte er i højsædet
Vi skal være en kommune med tillid til medarbejderne
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22. Peter E. Nielsen
Selvstændig, 69 år
I det kommende byråd vil jeg arbejde for et bedre 
serviceniveau og et godt arbejdsmiljø på ældre-
området
Det er vigtigt for mig, at vi til stadighed arbejder 
for, at Frederikshavn Kommune er et attraktiv sted 
at bo og leve
Det er derfor meget vigtigt at vi støtter de ildsjæle i kommunen, 
som bl.a. muliggør dette

24. Lars-Christian Thorvil
Lærerstuderende 
Jeg ønsker at styrke socialområdet, så flere hurti-
gere og nemmere kan få den hjælp, de har brug for
Jeg vil arbejde for, at kommunen i større grad lytter 
til borgerne, når de oplever, at kommunen modar-
bejder dem
Et kommende rødt flertal skal aktivt bruges til at fremme den so-
cialdemokratiske politik til gavn for alle

25. Bent H. Pedersen
Fhv. Social- og Sundhedshjælper, 70 år
Jeg vil med mine 12 års erfaring med byrådsarbej-
det fortsat arbejde med, at sætte de nødvendige 
handlinger ind for at løse opgaverne, store som 
små.
Med udgangspunkt i valgprogrammet skal der 
findes gode løsninger i det kommende byråd, der sikrer en fortsat 
fremgang for Frederikshavn Kommune.
Løsninger skal være afbalancerede og retfærdige for alle borgere.

Peder Key Kristiansen
Direktør, 50 år
Uanset hvor vi har valgt at bo, skal vi have sik-
kerhed for at hjælpen er nær hvis vi får brug for 
det – at der er adgang til praktiserende læger, at vi 
ikke skal vente på ambulancen, at vi kan blive be-
handlet hurtigt på vores sygehuse, og at vi får den 
rigtige pleje og genoptræning hvis vi har brug for det. 
Det kræver lokale repræsentanter i Regionsrådet.

Kirsten Morild Andersen
Lærer, 65 år
Jeg vil nærhed og lighed i sundhed. Alle skal have 
retten til egen læge og vi skal med nytænkning få 
flere læger til Nordjylland
Afstanden til vores sygehuse er blevet for stor. Vi 
skal have det ukomplicerede ud i sundhedshuse, så 
kontrol og behandling kan foregå tæt på den enkelte
Jeg vil et Udsatteråd i regi af Region Nordjylland og tempoet op på 
den grønne omstilling

23. Michael Koch Sørensen
Kørelærer
46 år
Jeg vil arbejde for, at de ældste børn i grundskolen 
kan få deres fritidsaktivitet som valgfag, og der-
med få tidligere fri fra skole
Jeg vil arbejde for mere tillid til alle ansatte i kom-
munen
Jeg vil arbejde for mere grøn energi og biodiversitet i kommunen

24. Jesper Bøgh Sørensen
Salgskonsulent, 38 år
Børn og unge ligger mit hjerte nært. Især 0-6 års 
området har min store interesse. 
Her vil jeg kæmpe for at børn og pædagoger får de 
bedste muligheder for at udvikle sig.
Folkeskole og Uddannelse, skal også prioriteres, så 
folkeskolen løftes endnu mere
Folkeskolen skal være et tilvalg – IKKE et fravalg.

26. Lars Erik Oldager
Salgsassistent (fleksjob) 48 år
Jeg arbejder for det gode børneliv, minimumsnor-
meringer, bedre sammenhæng i opvækst og fokus 
på udsatte børns muligheder
En kommune i harmoni og med sund økonomi 
Bedre miljø, biodiversitet i øjenhøjde og lokalt 
forankret ejerskab 
Forenkling af unødvendigt bureaukrat – effektiv og målrettet indivi-
duelt tilpasset sagsbehandling i borgerhøjde

Jørgen Rørbæk Henriksen
Ambulanceredder, 65 år
Jeg vil en grøn Region, med nærhed, tryghed og 
lighed og et sundhedsvæsen med høj kvalitet og et 
finmasket akutberedskab for alle borgere. De be-
handlinger, der kan, skal udføres i nærområdet. 
I Frederikshavn har vi et velfungerende sygehus og 
en psykiatrisk afdeling. Vi skal også tænke vores sundhedshuse med, 
som vi blandt andet har i Sæby. Psykisk sårbare børn og voksne og 
socialt udsatte skal have samme vilkår og leveår som alle andre. 

Regionsråds
kandidat

Regionsråds
kandidat

Regionsråds
kandidat

Husk at bruge din demokratiske ret
– sæt kryds tirsdag den 16. november
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