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Masseafskedigelser i Frederikshavn kommune! 

 
Tryghedsskabende elementer, jobbank, jobservicebutik – emnerne var mange på 
dagens møde vedrørende de kommende masseafskedigelser. 
 
FOA Frederikshavn deltog mandag den 2. november i et forhandlingsmøde med 
Frederikshavn kommune, hvor de kommende masseafskedigelser af op imod 180 
medarbejdere blev drøftet.  
 
På mødet gennemgik organisationer og arbejdsgiver sammen udkast til handlingsplan samt 
muligheder for tryghedsskabende elementer – herunder en jobbank for opsagte 
medarbejdere.  
 
Afdelingsformand René Johansen fortæller: 

- Som det ser ud lige nu, kommer der til at ske det, at de forskellige områder løbende vil 
modtage endelig udmelding om, hvor meget der skal spares. Børne- og kulturforvaltningen 
er klar med tal i løbet af kort tid, imens Ældre og handicap afventer møde i socialudvalget 
den 11. november, før de kan melde mere konkret ud.  

- Efterfølgende vil de berørte medarbejdere modtage påtænkt opsigelse med udgangen af 
november måned. Medarbejderen har her en såkaldt høringsfrist, med mulighed for at 
komme med kommentarer til den påtænkte opsigelse. Fra medio december måned må det 
derfor forventes, at de berørte medarbejdere modtager de endelige opsigelser.  
 
I forbindelse med masseafskedigelserne iværksættes der en række støtteforanstaltninger, 
herunder en Jobbank samt fokus på kursus- og uddannelsesmuligheder.  
 
Afdelingsformand René Johansen: 

- Det er glædeligt, at der vejrer så positive vinde omkring en Jobbank samt mulighed for at 
se på kursus- og uddannelsesmuligheder. Det er jo netop to emner, som FOA Frederikshavn 
igennem den seneste tid har kæmpet meget for at sætte på dagsordenen.  

- I en beskæftigelsesmæssig trist situation, er jeg glad for, at Frederikshavn kommune 
lytter til organisationerne, og ser på muligheder frem for begrænsninger. Det er min 
opfattelse, at Frederikshavn kommune har et stort ønske om, at opsagte medarbejdere 
behandles på en anstændig måde.  
 
Afdelingsformanden slutter af med at konstatere: 

- Nu skal vi lige have det endelige overblik over, hvor og hvordan besparelserne rammer. 
Herefter er det bare med at smøge ærmerne op, og få alle muligheder frem på bordet. Vi 
skal, om jeg så må sige, have alle ”bolde” kastet i luften.  

 
 
For yderligere information, kontakt: 
 
Afdelingsformand 
René Johansen, mobil 4228 2900/2972 0172 eller mail rejo@foa.dk  
FOA - Fag og Arbejde, Frederikshavn 
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn   
  


