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FÆLLES FAGBLAD

LEDER

Velkommen til
forårs-nummeret af Faget
Det officielle arbejdsmiljø-år 2019 er godt i gang,
og rundt omkring på arbejdspladserne er fokus
på at få en mere sikker arbejdsdag – og bedre
rutiner for medarbejderne. Som eksempelvis hos
Præfa i Østervrå, hvor Dan Madsen er arbejdsmiljørepræsentant. Præfa er en beton-element-fabrik,
der laver beton til især industrien og landbruget.
Men det kniber med at få plads nok i produktionen til alle opgaverne. Det har betydet en række
fald- og snubleulykker, og derfor er fokus nu
blandt andet på oprydning og mere orden – samtidig med, at fabrikken bliver udvidet med endnu
en hal, så der bliver mere arbejdsplads under tag.
Læs mere på side 22.
Hos Hirtshals Yard har man derimod fjernet noget
af taget. Nemlig det, der var på flydedokken.
Dokken kæntrede sidste år i august, og selv om
der ikke kom nogle til skade ved ulykken, så har
den kostet mange millioner for Rasmus Brohus
og de øvrige ejere – og mange forandringer –
eksempelvis ved at fjerne tagkonstruktionen på
flydedokken. Uden tag er den langt mere stabil,
og du kan møde ejer Rasmus Brohus og tillidsrepræsentant Johnni Woller i artiklen på side 14,

hvor du også kan læse om, hvordan sikkerheden
generelt er blevet højnet på værftet, hvor Rasmus
selv er formand for sikkerhedsudvalget.
Faget åbner med historien om Birgitte Marstrand.
Hun er pædagogisk assistent og arbejder på
Bangsbostrand Skole. I Birgittes arbejde er hun
ikke i højrisiko for arbejdsulykker, men hun har
selv grebet og taget en chance ved at være ansvarlig for den understøttene undervisning og
faglig fordybelse i 8. og 9. klasserne på skolen.
Hun har mere end 30 timer på sit skoleskema,
og står ofte selv alene med klasserne, når hun
hjælper eleverne igennem lektierne og ind i den
faglige fordybelse. Mød Birgitte, der elsker sit arbejde – og som også er en del af FOAs bestyrelse
og ejer af en motorcykel på side 6.
God læsning – og pas på dig selv,
og dit arbejdsliv!

»Faget« Fælles fagblad . APRIL 2019

3

Frederikshavn
FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 46 97 11 70 · E-mail, faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk
Hjemmeside: www.foa.dk/frederikshavn

Advokatordning
i FOA
Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby træffes i tidsrummet fra kl. 15.30 til kl. 16.30 i

Åbnings- og telefontider
Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30

afdelingens lokaler, Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn. I samme tidsrum

Tirsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30

kan du også ringe til afdelingen på te-

Onsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30

lefon 46 97 11 70 og blive stillet om

Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 17.00

til advokaten.

Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

2019:
Du er som medlem altid velkommen til at aftale tid
til et møde – også uden for normal åbningstid.

Torsdag den 9. maj
Torsdag den 13. juni
Torsdag den 8. august

A-kassens Callcenter

Torsdag den 12. september

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:

Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 14. november
Torsdag den 12. december

46 97 10 10

Det gratis tilbud omfatter rådgivning
på afdelingens kontor. Hvis der rejses

Faglig afdelings Hotline

en sag, eller det aftales at advokaten

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

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.

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.
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Sekretær
Anette Sørensen

Faglig sekretær
Helen K. Christensen

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

1. MAJ på Knivholt
Kom og mød

Frederikshavn til 1. maj

på Knivholt kl. 13.00-16.00.
I FOAs stand har du mulighed for at møde og gå i dialog
med FOAs afdelingsbestyrelse.
I år byder vi på quiz, FOA-muffins samt popcorn til børnene.
Du har også mulighed for bla. at vinde fire billetter til Cirkus
Arena eller to billetter til Fårup Sommerland.

Sammen gør vi forskellen

Kør selv tur

Fårup Sommerland

Entré
voksen /barn

245,-

		

Valgfri dag i hele sæsonen

Børn under 3 år
gratis entré

Billetsalg 1. april – 17. april. Kontant eller MobilePay
Køb dine Fårup Sommerland billetter inden sæsonstart,
og vælg frit hvornår du vil bruge dem (18. april – 20. oktober 2019).

Som FOA-medlem kan du købe de billetter, du har brug for til dig og din familie.
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Jeg kan og skal
noget andet
end lærerne
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

52-årig Birgitte Martensen er uddannet
pædagogisk assistent. Hun arbejder
med de ældste klassetrin på Bangsbostrand Skole.

Det lå ikke i kortene, at Birgitte Martensen skulle
ende som ansat på fuld tid i den danske folkeskole, da hun tilbage i 2000 blev færdig-uddannet
som pædagogisk assistent. Og hun havde på
ingen måde forestillet sig, at hun skulle beskæftige sig med overbygningen:
– Faktisk startede jeg med kun at være i skolefritidsordningen, og havde derfor med de yngste årgange at gøre. Dengang havde jeg slet ikke tænkt,
at jeg skulle ende her. I dag kunne jeg ikke forestille mig at være andre steder. Jeg elsker mit job,
jeg elsker at arbejde med de unge mennesker. Jeg
oplever dagligt, at jeg i mit pædagogiske arbejde
er et fint supplement til lærernes undervisning.
Jeg kan og skal noget andet end dem, siger 52årige Birgitte Martensen, der siden 2017 har været
ansat på Bangsbostrand Skole.

!

Birgitte Mortensen aktiv i FOA

Ud over at være ansat på Bangsbostrand
Skole er Birgitte Martensen også en del
af afdelingsbestyrelsen og pædagogisk
sektorbestyrelsen i FOA Frederikshavn.
Et tillidshverv, som hun har haft i snart
10 år:
Jeg holder af mit arbejde i FOA, fordi jeg
kan lide at være med til at påvirke beslutninger – og kan lide at gøre en forskel for
andre. Det synes jeg, at jeg gør i FOA.
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Jeg har altid arbejdet med børn og unge mennesker – både via mit job, men også som frivillig i
idrætsforeninger og til spejder.

Piloterne fra Dybvad

Vejen ind i den pædagogiske verden startede for
Birgittes vedkommende med at være fuldtidsmor
for tre børn. Midt i 90-erne, da børnene var blevet
større, fik hun arbejde som pædagogmedhjælper.
Efter nogle år i Børnehuset Himmelblå i Dybvad
besluttede hun sig for at søge ind som pædagogisk assistent:
– Jeg ville gerne have en uddannelse, og jeg tog
uddannelsen som pædagogisk assistent på halvandet år, fortæller Birgitte.
Som nyuddannet blev hun ansat på Dybvad
Skole (nuværende Hørby-Dybvad Skole), hvor
hun i første omgang var 100 procent i skolefritidsordningen. Dybvad var en af de første skoler til
at involvere pædagoger i skoleundervisningen, og
Birgitte blev tilknyttet som støtteperson i timerne:

!

Folkeskolereformen

Da den nye folkeskolereform
trådte i kraft i 2014 betød det
for mange elever en længere
skoledag.
Til gengæld gav det færre
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– Vi var en slags pilotskole – og vi var forud for
folkeskolereformen, der kom i 2014. I dag arbejder der pædagoger i stort set alle folkeskoler, og
jeg kunne lige fra starten i Dybvad lide den rolle.
Jeg synes, vi som pædagogisk personale bidrager
især til børnenes trivsel, siger Birgitte, der pointerer, at hun modsat lærerne ikke er ansvarlig
for undervisningsplaner, eksamener og pensum
– men i stedet kan koncentrere sig om, hvordan
eleverne har det:
– Det stiller mig i en friere position, fordi jeg ikke
er bundet op af det faglige på samme måde som
lærerne. Eleverne ser anderledes på mig – og
jeg har ofte let ved at få deres fortrolighed, siger
Birgitte.
En god forandring

Birgitte Martensen blev efter 17 år på Dybvad
Skole prikket på skulderen – og fik anvist et
andet arbejde. Nemlig det hun har i dag på
Bangsbostrand Skole:
– Det var selvfølgelig ikke en særlig rar situation
at få prikket, men i dag er jeg glad for forandringen. Jeg har fået nogle nye udfordringer, som jeg
føler, at jeg er vokset af personligt, og jeg har fået
masser af god erfaring, siger Birgitte.
Hun er fuldtidsansat i skoledelen af Bangsbo-

lektier derhjemme, fordi der
var blevet plads til faglig
fordybelse og understøttende
undervisning på skoleskemaet.
Samtidig er pædagoger blevet

en fast del af skoledagen på
alle klassetrin.
Pædagogerne bruges i dag
i vidt omfang på at hjælpe,
støtte og styrke eleverne i undervisningen.

FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

strand Skole – og arbejder kun med de ældste
klassetrin. Birgitte har 27 klokketimer på sit
skoleskema om ugen. I cirka halvdelen af tiden
er hun alene med 8. og 9. klasser som understøttende undervisning og faglig fordybelse. I resten
fungerer hun som støtteperson i samfundsfag,
dansk, biologi og fysik-kemi:
– Jeg ved godt, at nogle synes, at det er skræmmende at være alene med de ældste klassetrin
i en folkeskole, men jeg elsker at arbejde med
unge mennesker. De er et spændende sted i deres
liv, og jeg har lavet mange fede ting sammen
med dem.
Vandt fotokonkurrence

Et af mange projekter, som Birgitte har stået i
spidsen for, var en foto-konkurrence, som Kræftens Bekæmpelse udskriver hvert år. Temaet var
i 2018 at sige nej-tak til tobak på en cool måde,
Det blev 9. C fra Bangsbo Strandskole, der vandt:
– Det var en fed opgave, fordi vi fik drejet det
over på en snak om, hvad det vil sige at være
cool. Det kom til at handle om at være cool til at
sige nej i alle sammenhænge. Både overfor tobak
og alkohol, men også overfor mobning og gruppepres. Vinder-billedet blev leveret af en gruppe
af elever, som måske ikke står øverste i det sociale hieraki i klassen, men de blev løftet helt
vildt af konkurrencen, fortæller Birgitte
Præmien var 5000 kroner, som bliver brugt her til
foråret på en hyttetur til Sæby. Birgitte står for at
arrangere hytteturen og skal selvfølgelig med:
– Det vil jeg da ikke undvære, jeg sætter utrolig
stor pris på at være sammen med de unge, siger
hun.

Formand for børne- og ungeudvalget, Anders
Brandt Sørensen, fra Socialdemokratiet – mener,
at netop pædagogerne og de pædagogiske assistenter er et vigtigt supplement i folkeskole-elevernes hverdag:
– Mens lærerne har fokus på det faglige indhold
i undervisningen, så har det pædagogiske personale mulighed for at fokusere på trivsel. De kan
være med til at understøtte især de børn, der bliver klemt i undervisningen, siger Anders Brandt
Sørensen, der selv var ude og overrække Birgitte
Martensen og 9. C kagemand, da de vandt fotokonkurrencen i Kræftens Bekæmpelse:
– Det var et flot stykke arbejde, som Birgitte
havde lavet i fotokonkurrencen – og i det hele
taget gør de pædagogiske assistenter og pædagogerne en stor indsats, som løfter hverdagen i
vores skoler, siger udvalgsformanden, der selv
underviser på gymnasiet i Frederikshavn.

Et vigtigt supplement

Fra kommunalt hold sætter man også stor pris på
Birgitte – og alle andre pædagogiske assistenter
og pædagoger, der er ansat på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune.

9. C – Cool med et kamera.
9. C på Bangsbostrand Skole vandt i efteråret
Kræftens Bekæmpelses fotokonkurrence med
dette billede.
»Faget« Fælles fagblad . APRIL 2019
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FOA’s aktivitetskalender 2019

n
Hold øje med aktivitetskalendere
ederikshavn
på hjemmesiden www.foa.dk/fr

Dato

Aktivitet

Sted

18.april –
20. oktober

Valgfri dag i hele sæsonen

Fårup sommerland
Billetsalg 1.-17. april

7. maj

Cirkus Arena

Knivholt, Hjørringvej, 9900
Frederikshavn

23. maj

Temaaften om stress
– sådan spotter du stress

Skagen Kultur og fritidscenter,
Kirkevej 9990 Skagen

6. juni
kl. 19.00

Pædagogisk klub
Gode voksne for børn

Salen FOA Frederikshavn

8. juni

Rock i Frederikshavn

Knivholt,
Hjørringvej, 9900 Frederikshavn
Billetsalg slut

Seniorernes aktivitetsoversigt 1. halvår 2019
Tirsdag den 14. maj kl. 14.00

Onsdag den 5. juni

Modeshow – sjov
og hyggelig eftermiddag

Sommerudflugt
… turen går til Mors

Bestyrelsen går mannequin og
viser det flotte tøj frem.
Tøjet kan ses og prøves.
Der serveres kaffe og brød.
Tilmelding senest den 7. maj
Pris: kr. 50,- for medlemmer og
kr. 75,- for ikke medlemmer

Ta’ med på en dejlig tur til Mors
Sommerudflugten går til Mors.
Vi skal se Dueholm Kloster, og
Fossil- og Molermusset. Pris.:
kr. 350,- inkl. Bus, formiddagskaffe, frokost, kaffe samt
aftensmad.
Vel mødt, vi ses!
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Bindende tilmelding senest den
21. maj 2019
Betaling aftales ved tilmelding
til Ingrid Hansen,
mobil: 24 66 66 71 eller
Jytte Jensen
mobil: 22 86 31 61

LOKALE FOA-RABATTER OG FORDELE
Vis dit FOA-kort og få rabat
Bobbyline Læsø www.bobbyline.dk

10 %

Malernes Lagersalg Læsø

10 %

PH Clinic Læsø

10 %

Ovick Farvebøtten Fr. Havn

20% – omfatter ikke tilbudsvarer

Blomsterværkstedet Skagen

10 % (gælder ikke vin, chokolade samt Interflora)

Fysioterapeut og kiropraktor

Betaling af op til 5 behandlinger om året – dog max kr. 1.702,-

Dansk Bilglas Fr. Havn

10%

VINOBLE Fr. havn

10 % på alt i butikken, også på tilbud

Advokat Ole Kildeby

Gratis advokatrådgivning

Synoptik

10 %

Gitte Butik – Aloe Vera Forever

20 % ved forevisning af LO-Plus medlemskort

Læsø Helseklinik

10% Kostvejledning, zoneterapi, fysiurgisk massage

Hypnoterapeuten

Gratis konsultation, de efterfølgende 5, halv pris

Rosen-Zone

20% v/ zoneterapeut Karin Rosendal Jensen

Se mere på FOA Frederikshavns hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn

DE N GO DE HIS TO RIE
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D
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METAL

Vendsyssel

www.metalvendsyssel.dk

Telefon- og åbningstider
i Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
9.00-12.30 og 13.00-16.00
Fredag 9.00-12.30

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:

NYT FRA FORMANDEN
Velfungerende velfærdsrammer
Danmarks velfærdsrammer spiller en
nøglerolle i den samfundsmæssige udvikling. Gennem fri og lige adgang til
børnepasning, ældrepleje, uddannelse,
sundhedsvæsen og sociale indsatser sikrer vi som samfund
øget indlæring, øget erhvervsdeltagelse, kvalificeret arbejdskraft og mindsker langsigtede offentlige udgifter. Tilsammen
skaber det gode rammer for produktion i den private sektor,
og derved medvirker de offentlige velfærdsydelser til at øge
velstanden i samfundet.
De senere år har skiftende regeringer dog sparet på langsigtede investeringer så som uddannelse og forskning. Det
betyder konkret, at man fra 2015 og frem til 2021 vil have
sparet 4. mia. kr. på uddannelsesområdet.
En kommende regering skal: Understøtte og forbedre Danmarks velfærdsrammer og have særlig fokus på at investere
i initiativer, som kan sikre tryghed i dag og fremadrettet og
dermed øget produktivitet. Konkret vil vi derfor opfordre en
kommende regering til at sikre gode folkeskoler, børnepasning og ordentlig ældrepleje.

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
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EU-valg 2019
Et stærkt EU der sikrer danske produktions arbejdspladser
RESPEKT FOR DEN DANSKE MODEL
Det er afgørende, at EU ikke svækker den danske model.
Under forhandlingerne om EU’s sociale søjle, har en række
aktører skabt tvivl om, hvorvidt nogle af de gode intentioner bag den sociale søjle kan ende med at underminere den
danske model. Det er vigtigt at sikre, at den danske model
ikke bliver truet af EU-lovgivning i fremtiden. Ikke mindst
for Dansk Metals medlemmer.
Når Kommissionen og Parlamentet i den kommende periode (2019 - 2024) skal udforme ny lovgivning, er det helt
afgørende at synliggøre betydningen af den danske model.
Derfor bør danske EU-politikere foreslå, at respekten for den
danske model skrives ind i EU’s lovgivning på det sociale
område og på beskæftigelsesområdet i den kommende valgperiode.
John Karlsson

METAL VENDSYSSEL

Nye tillidsvalgte:

Ny ferielov

Nye tillidsrepræsentanter

Metal Vendsyssel har igennem februar måned
holdt orienteringsmøder for medlemmerne på
de respektive afdelingskontorer i Frederiks-

• Jørgen Sørensen, Victor A/S, Frederikshavn
• Tom Rue, Bilwinco Production ApS,
Hjørring

Nye arbejdsmiljørepræsentanter
• Simon Thuren Rafn, Hytek A/S, Sindal
• Dennis Melgaard, Brüel Systems A/S,
Hjørring

Ungdomsformand
• Kevan Willman, AVK Tooling, Sæby

havn, Skagen, Hjørring og Brønderslev – og
interessen viste sig at være overvældende, da
flere end 200 medlemmer benyttede lejligheden til at komme og høre om denne. Ferieloven er besluttet i Folketinget, og altså ikke
noget man som fagforening har haft indflydelse på. Der var en rigtig god debat, særlig
da man kom til punktet, at der i forbindelse
med overgangsordning til den ny ferielov, bliver en periode, som bliver fastfrosset og først
udbetales, når man forlader arbejdsmarkedet.
Hvis man har spørgsmål til den nye ferielov,
er man selvfølgelig altid velkommen til at
stille disse til afdelingen.

Hovedpunkterne i den nye ferielov er som
følgende:
• Fra 1. sept. 2020 gælder samtidigheds-

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 Ledet
& Willadsen, Hjørring træffes efter nærmere aftale ved telefonsik henvendelse til afdelingen på
telefon 96 22 23 24

princippet, som betyder, at du optjener og
afholder ferie samtidig.
• Du skal ikke længere optjene ferie i et helt
år, før du kan holde ferien.
• Med den nye ferielov strækker optjeningsåret, nu også kaldet ferieåret, sig fra
1. september til 31. august. Det er nyt, for
vi er vant til, at ferieåret løbet fra 1. januar
til 31. december. Den nye ferielov giver
også mulighed for at afholde ferie i fire måneder ud over optjeningsåret. Det vil sige,
at du har 16 måneder at lægge din ferie i,
frem for 12 som i dag.
• Du har stadig krav på at holde tre ugers
sammenhængende ferie i perioden 1. maj
til 30. sept.
• Den nye lov ændrer ikke på de 5 feriefridage, feriegodtgørelse eller Fritvalgs
Lønkontoen. Den gælder kun for de 5 uger
betalt ferie, som er sikret i ferieloven.
»Faget« Fælles fagblad . APRIL 2019
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Da dokken gik ned i Hirtshals

Vores dok har en begrænsning, da den den
kun tager skibe op til 2800 tons og 90 meter.
Det vil vi naturligvis gerne ændre, men først
skal vi ordentligt på fode igen.

14
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Hirtshals Yard er på ret køl igen og
har strammet sikkerheden op, efter at
Flydedokken kæntrede sidste sommer.
17. august 2018 vil altid stå som et levende mareridt for 48-årige Rasmus Brohus. Det var nemlig
den dag, hvor flydedokken kæntrede og lagde sig
på siden i havnebassinet i Hirtshals.
Flydedokken er en del af Hirtshals Yard, som Rasmus har dannet sammen med Jesper Reinholdt.
Natten mellem 17. og 18. august blev derfor
søvnløs, og det samme blev mange nætter, der
fulgte:
– Der var to ting, der udløste katastrofen. For det
første var der en ventil i flydedokken, der var læk
og for det andet svigtede alarmsystemet, forklarer
Rasmus.
Det lykkes at redde dokken, og ingen personer
led overlast under ulykken. Men kæntringen
betød, at alt materiel havde stået under vand og
stod til udskiftning:
– I en periode vidste vi ikke, om vi ville få råd
til reparationerne og om vi ville overleve som
virksomhed. Dokken er altafgørende for Hirtshals
Yard, fortæller Rasmus.
100 familier berørt

I dag – mere end et halvt år efter ulykken – har
alle 65 ansatte fortsat deres job på Hirtshals Yard.
De 65 er fordelt på værftet og på Vestkajens Maskinværksted, som også er drevet af Rasmus Brohus og Jesper Reinholdt.
I seks måneder lå dokken stille. Et driftstab og en
renovering, der har kostet på den dyre side af 20
millioner:
– Det er heldigvis lykkes os at finde en investor,
nemlig det lokale investeringsselskab Hornsnes
»Faget« Fælles fagblad . APRIL 2019
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Alt stod under vand i flydedokken
– derfor skulle det hele fornyes.
Invest A/S, der har overtaget 60 procent af aktierne. Det var afgørende. For selv om der var
forsikringspenge, og vi havde en del egenkapital,
så var det en udfordring at komme på fode igen,
siger Rasmus, der er rigtig glad for, at en redning
lykkes:
– Det her sted betyder jo ikke kun noget for mig
og for Jesper. Det er en arbejdsplads med mange
ansatte og underleverandører. Det ville ramme
mere end 100 familier, hvis vi måtte lukke, og
selvfølgelig skal der være et værft i Hirtshals,
siger Rasmus Brohus.
Jubilæer hos de ansatte

Han og Jesper Reinholdt stod med samme tanker,
da de tilbage i 2012 dannede Hirtshals Yard. På

!

det tidspunkt havde den finske koncern Wärtsila
besluttet at lukke værftsdelen og rykke resten af
den danske afdeling til Aalborg:
– Vi kunne se, at der var gode indtjeningsmuligheder, og vi vidste jo selv, at det var en god
arbejdsplads. Så vi synes, at der var et godt
grundlag at gå videre med, siger Rasmus. Han og
Jesper var kolleger på Wärtsila og overtog bygningerne og startede op med 15 ansatte. I dag har
virksomheden med Vestkajens Maskinværksted
50 flere på lønningslisten og kunder fra især Sverige, England og Norge:
– Vi bygger ikke skibene fra bunden, men vi
laver reparationer og service. Vi kan arbejde på
op til fem skibe ad gangen og forsøger at få hvert
skib færdig på 14 dage, siger Rasmus, der helst
ser, at ordrebøgerne er fyldt tre måneder frem i
tiden.
Han er oprindeligt uddannet isolatør, men blev
senere uddannet som maskinmester hos Mærsk:
– Jeg tror, det betyder noget, at både Jesper og
jeg har gået i de samme haller og arbejdet. Vi
kender stedet indgående og er i øjenhøjde med
vores ansatte.
En af de ansatte er tillidsrepræsentant Johnni
Woller, der ligesom alle øvrige i produktionen er
organiseret i Metal. Johnni har været hos Hirtshals Yard – og tidligere Wärtsila i 14 år, og mange
har været der endnu længere:
– Vi har en del, der har haft både 20, 30 og 40 års
jubilæum. Det er ikke unormalt, at folk bliver her
til de er 70 år, siger Johnni, der selv er uddannet

Fakta om Hirtshals Yard

Hirtshals Yard er startet af Rasmus Brohus og Jesper Reinholdt i 2012, hvor de overtog Wartisla bygninger på Jens Munksvej.
Selskabet inkluderer også Vestkajens Maskinværksted og flydedokken.
Hirtshals Yard laver primært reparationer og service på fiskeskibe og supply-både.
I januar 2019 overtog Investeringsselskabet Hornsnes 60 procent af aktierne.
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automekaniker, men har kolleger, der både er
smede, skibsmontører, tømrer og elektrikere.
Mentor til lærlinge

Selv om Johnni og kollegerne bliver længe på
værftet, og selvom de har få sygedage og er tilfredse med deres arbejde, så kniber det med at få
nye ansatte.
Hirtshals Yard har ligesom andre i håndværkerbranchen svært ved at tiltrække ung arbejdskraft.
Netop derfor er værftet en del af Marcod-ordningen, hvor lærlinge kan være på flere arbejdspladser i løbet af lærertiden:
– Vi har imellem 5 og 7 lærlinge, og vi vil gerne
have endnu flere. Det er ganske enkelt nødvendigt, fordi lærlinge er vores egen fødekæde, der
bliver til fremtidens ansatte, siger Rasmus, der
mener, at især Marcod-ordningen har bidraget til,
at lærlingetiden er blevet mere attraktiv. På Hirtshals Yard har de samtidig gjort noget ekstraordinært for, at lærlingetiden skal blive vellykket:
– Vi har, lige siden vi dannede Hirtshals Yard,
haft en mentor tilknyttet, der har hjulpet og støttet de unge igennem deres lærertid. Det er vigtigt
at få lærlingene til at lykkes, og vi vurderer, at det
er nødvendigt med ekstra støtte.

!

Sikkerhed i top

Hos Hirtshals Yard er sikkerheden sat i
højsædet efter ulykken i august.
Værftet har et særligt alarmsystem i dokken og alle opgaver gennemgåes grundigt, før arbejdet går igang.
Sikkerhedsudvalget består ud over Rasmus Brohus af en fra kontoret, en værkfører og to smede.

gang af hver enkelt opgave sammen med medarbejderne, inden arbejdet går i gang
– Jeg er selv formand for sikkerhedsudvalget, og
jeg ved, hvor galt, det kan gå. Vi var heldige, at
ingen led personskade, da dokken kæntrede, men
vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at det aldrig sker
igen, og forebygge alle former for arbejdsulykker,
siger Rasmus, der efter et hårdt halvt år igen er
begyndt at sove godt om natten.

Farvel til katedralen

En anden vurdering som Jesper Reinholdt og
Rasmus Brohus gjorde under sensommerens renovering var, at flydedokken ikke længere skulle
have tag på. Dermed er det et definitivt farvel
til det øgenavn, som dokken har haft, siden den
blev opført.
– Flydedokken blev kaldt Nordsø Katedralen,
men den tid er slut nu. Vi har valgt at droppe
taget primært af sikkerhedshensyn, siger Rasmus,
der sammen med Jesper Reinholdt har skærpet
sikkerheden markant efter ulykken. Blandt andet
med et udvidet alarmsystem, der er hentet fra
offshore-vindindustrien, og en grundig gennem-

Rasmus Brohus til venstre
og tillidsrepræsentant Johnni Woller.
»Faget« Fælles fagblad . APRIL 2019
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Betalingssatser i Industriens Overenskomst
De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den
lønningsperiode,hvor den 1. marts 2019 indgår.
Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.
§ 13, stk. 5, Varsling af overarbejde:
• Manglende varsel til overarbejde kr./pr. gang �� Kr. 103,45
§ 13, stk. 7, Betalingssatser:

1.
• Første og anden klokketime
efter normal arbejdstid ������������������������������������ Kr. 40,55
• Tredje og fjerde klokketime
efter normal arbejdstid ������������������������������������ Kr. 64,75
• Femte klokketime og derefter indtil
den normale arbejdstids begyndelse ���������������� Kr. 121,15
• Overarbejde forud for normal arbejdstid,
således at der arbejdes ind i den normale
arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved
forskudte hold, når overarbejdet ligger inden
for tidsrummet fra kl. 6 til kl. 18 ���������������������� Kr. 40,55
• Overarbejde forud for normal arbejdstid,
når overarbejdet ligger inden for tidsrummet
fra kl. 18 til kl. 6 ������������������������������������������ Kr. 121,15

• Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00
eller derefter, betales indtil kl. 06.00: �����������������Tillæg 3
§ 15, stk. 6, Tillægsbetaling for skifteholdsarbejde

2.
Skifteholdsarbejde betales med følgende:
• Tillæg 1 pr. time���������������������������������������������� Kr. 41,50
• Tillæg 2 pr. time ���������������������������������������������� Kr. 88,85
• Tillæg 3 pr. time ���������������������������������������������� Kr. 89,15
• Tillæg 4 pr. time ���������������������������������������������� Kr. 27,95
• Tillæg 5 pr. time �������������������������������������������� Kr. 222,45

3.
• Hverdage fra kl. 18.00 til kl. 06.00
med undtagelse af lørdage�����������������������������������Tillæg 1
• Fra lørdag kl. 14.00 til
søndagsdøgnets afslutning ���������������������������������Tillæg 2
• Søgnehelligdage og
overenskomstmæssige fridage �����������������������������Tillæg 2

6.
• Erstatningsfridag for søgnehelligdag/
overenskomstmæssig fridag kan ikke gives �����������Tillæg 3

2.
Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag:
• Timer mellem kl. 6 og kl. 18 ���������������������������� Kr. 64,75
• Timer mellem kl. 18 og kl. 6 �������������������������� Kr. 121,15

8.5
• Forskydning vagtlistefridag ���������������������������������Tillæg 4

8.4

3.
For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg:
• Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse
og indtil kl. 12�������������������������������������������������� Kr. 80,70
• Fra kl. 12 og til den normale
arbejdstids begyndelse ���������������������������������� Kr. 121,15
• Søndag morgen forud for den normale
arbejdstids begyndelse ���������������������������������� Kr. 121,15

4.
• Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen,
og denne derved udskydes ud over ½ time,
betales der pr. gang herfor ������������������������������� Kr. 28,70
§ 14, stk. 6, Tillægsbetaling for forskudt arbejdstid
Arbejde på forskudt tid betales med følgende:
• Tillæg 1 pr. time ���������������������������������������������� Kr. 26,85
• Tillæg 2 pr. time ���������������������������������������������� Kr. 43,75
• Tillæg 3 pr. time ���������������������������������������������� Kr. 51,65
• Hverdage fra kl. 18.00 til kl. 22.00: ������������������Tillæg 1.
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• Hverdage fra kl. 22.00 til kl. 06.00: ������������������Tillæg 2.
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• Akut overflytning �������������������������������������������������Tillæg 5
§ 22, stk. 1, Mindstebetalingssatser for timelønnede
Fra den 1. marts 2018 forhøjes mindstebetalingen til
• Voksne medarbejdere�������������������������������������� Kr. 119,65
• Medarbejdere under 18 år �������������������������������� Kr. 68,90
§ 25, stk. 1, Fritvalgs Lønkonto������������������������������4,0 %
Bilag 7 – Listepriser for værnefodtøj:
Listepriser pr. 1. marts 2019:
• I Træsko �������������������������������������������������������� Kr. 518,00
• II Sko ������������������������������������������������������������ Kr. 822,00
• III Støvler ������������������������������������������������������ Kr. 963,00

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

Metal-TAL – 2018
Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper
i Metal VENDSYSSEL 4. KVARTAL 2018
AFDELING

Kommune Automekaniker
og region Datafagtekniker/Mekaniker

Elektromekaniker/Fagtekniker
Elektronikfagtekniker
It-Supporter
Kedel og Maskinpasser
Mediocotekniker
Reparatør – Maskin
Rørsmed
Servicetekniker
Smed / Bygningssmed / Reparatør
Værkstedsfunktionær
Kommune og Region total

Maskiner Automekaniker
og værktøj Industritekniker-Maskin

Er du lærling?
– Vær opmærksom på at din lærlingeløn skal
stige 1. marts 2019.
Uanset alder er mindstelønnen for lærlinge:
Sats

Periode

Sats pr. 1.
marts 2019

1

0-1 år

70,10 kr.

2

1-2 år

79,50 kr.

3

2-3 år

85,40 kr.

4

3-4 år

5

over 4 år

Voksenlærling

TIMELØN
183,40
197,11
189,31
168,02
167,38
185,81
191,01
192,94
177,72
138,72
185,60
194,31
183,26

98,90 kr.
119,55 kr.
119,65 kr.

Generalforsamling
i Metal Skagen Byklub
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00
Spisning fra kl. 18.00 i Metalhuset,
Mosegårdsvej i Skagen
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Smedeog stålkonstruktioner

Industritekniker-Produktion
Maskinarbejder
Maskintekniker
Måletekniker
Rejsemontør
Reparatør – Maskin
Skibsmontør
Smed / Bygningssmed / Reparatør
Smed-Plade og Konstruktion
Værktøjsmager – Snit
Maskiner og Værktøj total

181,60
198,89
174,66
198,55
183,84
187,50
227,37
188,06
195,88
202,20
187,01
173,32
194,06

Automekaniker
Blikkenslager
Cykelmekaniker
Industritekniker-Maskin
Industritekniker-Produktion
Karrosseripladesmed
Klejnsmed
Kølemontør
Landbrugsmaskinmekaniker
Maskinarbejder
Montør
Reparatør – Maskin
Rustfast Klejnsmed
Rørsmed
Skibsbygger
Skibsmontør
Skibstømrer
Smed – Plade- og Konstruktion
Smed / Bygningssmed / Reparatør
Smed-Industrirør
Teknisk Assistent
Ventilationssmed – Montag
VVS – Rørsmed
Smede og stålkonstruktioner total

183,00
183,74
146,00
191,00
204,10
188,55
188,82
193,14
185,50
186,84
180,62
184,00
190,00
194,58
213,00
199,16
201,12
181,83
194,84
192,00
207,31
210,00
189,00
192,93

Stat Elektromekaniker / Fagtekniker

196,54
175,97
176,90

Strøm, Styring Elektromekaniker / Fagtekniker
og Proces Elektroniktekniker

202,00
205,95
203,98

Maskinarbejder
Stat total

Strøm, Styring og Proces total

Tilmelding til spisningen kl. 18.00 er nødvendig
– og skal ske senest tirsdag den 30. april
kl. 12.00 til:
Ivan tlf. 40 56 17 41 • Jacob tlf. 41 10 54 00

Mvh. bestyrelsen

Transport Automekaniker

Karrosseripladesmed
Landbrugsmaskinmekaniker
Lastvognsmekaniker
Transport total

Guld/ Industritekniker – Produktion
Sølvarbejder Værktøjsmager – Snit

180,08
187,20
188,00
203,29
188,46

Ædelsmede total

150,12
194,80
151,77

Gennemsnit total i afdelingen

191,08
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3F

Frederikshavn

3F Hjemmeside: www.3f.dk/frederikshavn
Facebook: www.facebook/3ffrederikshavn

Telefon- og

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, 9900 Frederikshavn

åbningstider i

Telefon, faglig afdeling og A-kasse: 70 300 846

3F Frederikshavn
Mandag: 09.00 – 16.00

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Tirsdag: 09.00 – 16.00
Onsdag: 09.00 – 16.00
Torsdag: 09.00 – 16.30

Når du ringer til
3F Frederikshavn

Fredag: 09.00 – 12.00

… er det Mette eller Lars,
du kommer i kontakt med.

A-kassen er lukket tirsdag
Mette Sørensen

Lars Vilsen

HUSK!
Læsø-kontoret er
lukket om fredagen

Nye satser for 2019
på A-kassens område

Bemærk

Max. dagpengesats – fuldtidsforsikrede������� 18.866,- / måned
Max. dagpengesats – deltidsforsikrede ��������������� 15.577,00
Dimittendsats uden forsørgerpligt–fuld tid ����������� 13.489,00
Dimittendsats med forsørgerpligt – fuld tid����������� 15.470,00

Ændrede åbningstider på

Efterløn – 100% – fuld tid ����������������������������� 18.866,00
Efterløn – 91% – fuld tid ������������������������������� 17.168,00

Onsdag: 09.00 – 12.00

Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
Fuldtidsforsikret ���������������������������������� 233.376,- / 3 år
Max. kr. 19.448,- pr. måned kan medregnes.
Deltidsforsikret������������������������������������ 155.580,- / 3 år
Max. kr. 12.965,- pr. måned kan medregnes
G-dage – hel dag��������������������������������������������� 871,00
½ G-dag ����������������������������������������������������� 436,00
Omregningssats ��������������������������������������������� 241,73

vores kontor i Skagen:
Mandag: 09.00 – 16.00.
Tirsdag: Lukket
Torsdag: 09.00 – 16.30
Fredag: 09.00 – 12.00

3F bruger Advodan
i Aalborg til advokathjælp.
Hør nærmere
i afdelingen.
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3F FREDERIKSHAVN

Mit mål er

ingen arbejdsulykker
Dan Madsen er arbejdsmiljørepræsentant på
betonfabrikken PRÆFA Betonelement A/S
i Østervrå. Han arbejder på at gøre
arbejdspladsen mere sikker for sine
kolleger og sig selv.

Det jeg allerbedst kan lide ved mit
arbejde er kollegerne. Vi hygger os,
og har en kontant – men sjov tone.
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38-årige Dan Madsen fra Sulsted havde egentlig
ingen planer om at blive beton-arbejder. Han er
ud af en slagteri-familie, hvor både mor, far og
søster har været ansat på Danish Crown i Nørresundby:
– Jeg er selv uddannet slagteri-arbejder i 1999 og
arbejdede i faget i 10 år. Først i Nørresundby og
siden i Sæby. Man kan sige, at det lidt var en familieting, og så har jeg altid været glad for fysisk
arbejde, siger Dan.
I længden blev det hårde fysiske arbejde med
slagterkniven for belastende for især håndledene
– og da slagterierne samtidig lukkede på stribe,
besluttede Dan sig for et brancheskift:
– Mange opfordrede mig til at få et kontorjob
eller til at tage en ny uddannelse, men jeg vidste
med mig selv, at jeg ikke egnede mig til at sidde
stille. Jeg har det bedst, når jeg bruger min krop.
En af mine kammerater arbejdede på en betonfabrik. Det blev vejen til et nyt arbejdsliv for mig,
fortæller Dan.
Han arbejdede først for Gandrup Elementfabrik,
siden hos Spæncom i Aalborg, før han for fire år
siden blev ansat hos PRÆFA i Østervrå.

!

Et rullende skift

Fakta PRÆFA

PRÆFA blev startet i 1974.
Siden dengang er fabrikken udvidet flere
gange og omfatter blandt andet en betonelementfabrik i Polen og i Tyskland.
Virksomheden er ejet af Østervrågruppen
A/S og ligger i byen af samme navn.
Kunderne er typisk større landbrug, industri
og byggefirmaer.
Der er ansat i alt 50 på fabrikken. 30 i produktionen og 20 i administrationen, der
blandt andet tæller et salgskontor og en
tegnestue.
Læs mere på http://praefa.dk

Præfa laver færdigstøbte
betonelementer til landbruget, industrien og
til store byggeprojekter.
Der er i alt 50 ansatte
på virksomheden i
Østervrå, og produktionen arbejder i et langt
rullende skift. De første
stempler ind klokken
3:00 og de sidste stempler ud klokken 20:00:
– Vi laver betonelementer til mange forskellige
formål, og der er sjæl-
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Betonstøberiet går i gang kl. 9 på PRÆFA.
dent to dage, der er ens. Vi støber og arbejder ud
fra de tegninger, som vores tegnestue laver, og
producerer hver dag specialdesignede elementer
til kunderne, siger Dan.
Han møder hver morgen klokken 7:00 og står
sammen med en række kolleger for armeringen
af betonet – og så er han arbejdsmiljørepræsentant for de 30 ansatte i produktionen:
– Jeg kan ikke fordrage, når der ikke er styr på
tingene på min arbejdsplads. Jeg er medlem hos
3F i Frederikshavn, og min interesse for arbejdsmiljøet blev for alvor vakt, da Steen Stridsborg
fra afdelingen opfordrede mig til at stille op til
sikkerhedsudvalget, siger Dan.
Han blev valgt ind, og da Dan for to år siden fik
mulighed for at stille op som arbejdsmiljørepræsentant hos PRÆFA- greb han den. Det er han
glad for i dag:
– Der var en periode, der ligger mere end et år
tilbage, hvor det var virkelig hårdt, og hvor Steen
Stridsborg fra 3F nærmest var fast inventar her
på fabrikken, men jeg synes, at vi er et andet sted
nu, siger Dan.
Sygemeldt i tre uger

Fremgangen i arbejdsmiljøet hos PRÆFA handler,
ifølge arbejdsmiljørepræsentanten, især om en
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ændring på ledergangen. Ledelsen er i dag mere
lydhør og samarbejdsvillig end tidligere, og så arbejder Dan sammen med tillidsrepræsentant Kurt
Kristensen hårdt på at støtte medarbejderne bedst
muligt, og på at få mere styr på arbejdsgangene
på fabrikken. De har især fokus på oprydning:
– Et af de helt store problemer er, at vi simpelthen står oveni hinanden ude i produktionen.
Der er ikke plads nok, og det har blandt andet
betydet en række dumme fald og snuble-ulykker.
Derfor er det vigtigt, at der konstant bliver ryddet
op, så der ikke ligger ting og flyder, siger Dan,
der ikke har tal på, hvor mange arbejdsulykker,
der er sket, mens han har været i Østervrå:
– Det er desværre flere, end der kan tælles på to
hænder. Og en arbejdsulykke er en for mange.
Mit mål er, at vi slet ikke har nogen, siger Dan,
der selv har været sygemeldt med en slem forstuvning og måtte blive hjemme fra job i 3 uger.
Foden er forlængst gået i orden, og der er også
blevet mere orden i produktionen. Desuden bliver
PRÆFA lige nu udvidet med en ekstra hal, der
kommer til at lette arbejdsprocessen betydeligt:
– Der er ingen tvivl om, at vi mangler kvadratmetre, og en ekstra hal kommer til at lette arbejdsprocessen, siger Dan.

3F FREDERIKSHAVN

Tag ansvaret på dig!

2019 er officielt udnævnt som arbejdsmiljø-år og
det er afgørende at få sikkerheden i højsædet,
mener Dan Madsen:
– Det er vigtigt, at alle arbejdspladser får prioriteret arbejdsmiljøet højt. Især i en tid hvor arbejdstilsynet er skåret næsten væk – og opgaven derfor
er flyttet mere over på virksomhederne. Det er et
ansvar som arbejdsmiljørepræsentanterne såvel
som ledelsen må tage på sig.
Dan har selv taget den officielle to-dags uddannelse som arbejdsmiljørepræsentant, og han tager
hvert år afsted på efteruddannelse:
– Min opfordring til alle arbejdsmiljørepræsentanter er: Kom afsted på alle de kurser, I kan, også
selv om de ligger lidt langt væk og kræver en
overnatning. Det er så vigtigt at få viden om især
lovgivning, for det er rigtig godt at vide, hvad
man må – og ikke må. Både som ansat – og som
arbejdsgiver, siger Dan.
Han beskriver selv sine kolleger, som det allerbedste ved sit arbejde, og derfor vil han gerne

!

Fakta om Dan Madsen
• 38 år.
• Oprindeligt uddannet slagterimedarbejder.
• Kom for 10 års siden ind i beton-branchen, og arbejder i dag med armering hos
PRÆFA i Østervrå.
• Bor i Sulsted sammen med sin kone.
• Er ejer af en Pontiac Firebird og tager
gerne til amerikaner-træf i blandt andet
Østerhurup og Roskilde.
• Er medlem af sikkerhedsudvalget hos 3F
Frederikshavn og er valgt som arbejdsmiljørepræsentant hos PRÆFA i Østervrå.

være med til at gøre deres arbejdsplads og arbejdsdag endnu bedre:
– Sammen kan vi få nogle forandringer igennem,
som kan gøre vores arbejdsliv mere sikkert – og
som kan minimere risikoen for ulykker.

Dan Madsen sammen med blandemester Ole Sørensen. Ole har været ansat hos PRÆFA i 42 år.
Alle årene som støbeansvarlig.
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Nedslidt og skal du skifte job?
Forebyggelsesfonden
hjælper dig med at
komme videre

Hvis du som privatperson
står i en situation, hvor det
er nødvendigt at skifte spor,
eller hvis du repræsenterer
en virksomhed, som gerne vil hjælpe en ansat,
så har du mulighed for at benytte dig af Forebyggelsesfondens tilbud om en sporskiftepakke.
Med sporskiftepakken er vores mål at fastholde
så mange nedslidte og sårbare medarbejdere
som overhovedet muligt i en hverdag med fast
job. Derfor sætter vi alt ind på at vejlede, guide
og hjælpe med at komme fra den problematiske
stilling til en ny og bedre funktion hos samme
eller en anden virksomhed.
Er du nedslidt?

Langt de fleste danskere oplever i løbet af deres
arbejdsliv at være stresset på den ene eller den
anden måde. Mange oplever også perioder, hvor
de kan være trætte og udkørte.
Dette er okay til tider, for alle jobpositioner har
sine bølgedale. Nogle gange er der bare travlt
i en virksomhed, og det er helt okay at føle arbejdsbyrden en gang imellem. Men går man med
disse følelser hele tiden, så er det måske et tegn
på, at man er ved at være nedslidt og har brug
for et sporskifte.
Husk at mærke efter

Desværre er der rigtig mange af os, som ikke er
særlig gode til at mærke efter, når det kommer
til vores psykiske og fysiske helbred. Vi danskere
har en meget høj arbejdsmoral, og det betyder, at
vi har en tendens til at arbejde løs uden at tænke
på os selv.
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Men det er essentielt, at du kan stoppe op og
mærke efter. Kan du holde til at være i det job,
du betjener lige nu? Er du glad, eller går du
rundt med en klump i maven? Er kroppen måske
ved at sige stop?
Muligheder ved sporskifte

Når du ansøger om sporskiftepakken til dig selv
eller på vegne af en af dine ansatte hos Forebyggelsesfonden, så får du hjælp og vejledning til at
komme videre til en stilling, som passer bedre til
dig, hvor du er i livet lige nu.
For at kunne gøre dette muligt, støtter vi blandt
andet følgende tiltag:
• Kurser til dygtiggørelse inden for specifikke
områder
• Efteruddannelse i form af fag på forskellige videregående uddannelsesinstitutioner
• Afklaring gennem samtaler
• Praktik i andre virksomheder for at skabe netværk og/eller prøve andre stillingsfunktioner af
Her udarbejder vi i samarbejde med den enkelte
person den plan, som er mest gavnlig.
Søg om støtte via sporskiftepakken

Hvis du eller en ansat ønsker sporskifte, så er det
altså muligt at få hjælp hos os. Men for at kunne
komme i gang, så skal du først søge om at blive
omfattet af de ydelser og den hjælp, som er en
del af sporskiftepakken.
Dette kræver en ansøgningsproces, hvor du skal
sætte dig ind i det forløb, som sporskiftet indebærer. Derfor kræver det en motiveret ansøgning
at kunne modtage støtten. Vi tilbyder hjælp til
ansøgningen i form af en drejebog og en guide,
som kan findes her på hjemmesiden.
Se mere på: https://www.forebyggelsesfonden.dk/

Til alle 3F Frederikshavns medlemmer

Til alle 3F Frederikshavns og FOA Frederishavns medlemmer.

Med 3F Frederikhavn og

Med
Cirkus
Arena
FOA Frederikshavn iiCirkus
Arena
FREDERIKSHAVN
FREDERIKSHAVN

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 17.00. Børnestart kl. 16.00
Torsdag den 17. maj 2018

Kl.kl.
16.00
17.00 (kl. 16.00)
FOR BØRN
Kom
mød Bubber og Gurli Gris.
Kl.og
16.00

FOR BØRN. Kom og mød klovnen og

Kl.kronprinsen.
17.00
Clemens og Patrick Berdino.
Forestillingen
starter.
Kl. 17.00
Forestillingen starter. Klovnen &
Sted
Kronprinsen. Jagten på den tabte tåre.
Dyreskuepladsen på Knivholt,
Sted
Hjørringvej
180 i Frederikshavn.
Dyreskuepladsen på Knivholt, Hjørringvej
180 i Frederikshavn.

Billetsalg
Billetsalg
DerDer
sælges
i alt
477
sælges
i alt
477billetter.
billetter. Billetterne
sælges efter
"først
til mølle" princippet fra og
Billetterne
sælges
efter
med 9. april 2018 kl.12.00 - BEMÆRK
»først-til-mølle«-princippet
i uge
TIDSPUNKTET.
16, 17 og 18 – sidste dag torsdag
Billetpris
denEns
2. pris
majfor
kl.barn/voksen
17.00.
kr. 100,- Kontant.
God
idé
som
påskeæg
eller
sammen med et påskeæg.
Sidste frist
For at afhente og betale reserverede billetter

er torsdag den 26. april, kl. 17.00.
Billetpris
Herefter vil uafhentede billetter blive solgt.
Ens pris for barn/voksen kr. 100,- Kontant eller MobilePay.

Sidste frist
For at afhente og betale
reserverede
er torsdag den
2. maj,
kl. 17.00.
Med venlig
hilsenbilletter
3F Frederikshavn
og FOA
Frederikshavn

Med venlig hilsen 3F FREDERIKSHAVN
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Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN
MF (S) · Frederikshavnkredsen

Får vi snart det valg?
Valget handler om, at vi får en ny regering. I Socialdemokratiet er vi klar. Indtil nu er flere valgtemaer dukket op; jeg vil her nøjes med at fortælle
lidt om tre af dem. De borgerlige tror, at de kan
vinde valget på at love skattelettelser, men der
har de forregnet sig. For det første har de ødelagt
vores skattesystem, så vi ikke får de penge ind,
som vi skal bruge for at give folk en ordentlig velfærd, og derfor virker det som en knytnæve til et
blåt øje at love ny skattelettelser, når vi hver dag
oplever store sprækker i vores velfærdssamfund,
når det drejer sig om uddannelse, sundhed og
ældreomsorg.
På det seneste er det kommet frem, at 73.000
ældre har fået forringet deres hjemmehjælp. Vi
oplever, at personalet på vore sygehuse løber
rigtig stærkt, ja, der er endog i dag dygtige læger,
der siger deres job op, fordi de ikke kan forsvare
de besvarelser, vores sundhedssystem udsættes
for. Vi oplever også, at vores arbejdsmarked
ikke altid kan få den fornødne faguddannede
arbejdskraft. Hvad er regeringens svar så? Ja,
de vil sætte beløbsgrænsen ned og hente flere
udenlandske medarbejdere til Danmark i stedet
for at uddanne de mere end 100.000 danskere vi
har gående arbejdsløse. Og så tror de fejlagtigt,
at hvis man nedlægger regionerne og fjerner det
folkevalgte led, så kan man få mere sundhed.
Det er der ingen dokumentation for; til gengæld
taler de om mere sammenhængende forløb for
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den enkelte patient mellem sygehusene og kommunen, og det er da en god ide. Men det behøver
man altså ikke nedlægge de demokratisk valgte
regioner for. Så i stedet for at få vores samfundsøkonomi til at hænge sammen, som selv statsrevisorerne kritiserer kraftigt, så vil de borgerlige
partier gå til valg på at ændre på strukturen og
give ny skattelettelser. Det er der ikke brug for.
Der er brug for en S-ledet regering, der vil foretage de rigtige prioritereringer og droppe al snakken om skattelettelser og sørge for, at der bliver
afsat de nødvendige midler til at genoprette især
vores sundhed og uddannelsespolitik. Men kommunerne skal også have flere midler, for i dag
er det sådan, at hver gang der kommer to ældre
flere, afsætter Venstre kun midler til én. Det betyder, at kommunerne er nødt til at kannibalisere
andre områder med besparelser.
Der er således ikke så meget nyt under solen, så
hvis du vil have en anden regering, så skal du
stemme socialdemokratisk. Vi har ikke brug for
ufinansierede skattelettelser, vi har brug for en
ordentlig velfærd. Vi har ikke brug for, at regionerne bliver lukket og de nordjyske sygehuse skal
styres fra Aarhus eller København. Til gengæld
har vi brug for en ny tilbagetrækningsordning.
Alt det kan du kun få, hvis du vil være med til at
sikre et regeringsskifte og en ny socialdemokratisk regering. Det håber jeg du vil være med til,
når valgdagen kommer.

Siden sidst
Frederikshavn Partiforening har siden sidst arrangeret og deltaget i rigtig mange arrangementer:
• Nytårstaffel for medlemmer med stegt (valg-)
flæsk og persillesovs og foredrag af tidligere
tolder Egon Nielsen om smugleri i Danmark
– og især Frederikshavn i tidligere tider.
• Deltagelse i kampagnedag med
Mette Frederiksen i Frederikshavn.
• Partidag for alle partibestyrelser
i Frederikshavn og byrådsgruppen
• Forårsmesse i Arena Nord.

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

Derudover er vi i gang med at planlægge 1. maj
på Knivholt, hvor vi har en stand sammen med
Læsø partiforening.
Vi ses på Knivholt
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Arbejdsmiljørepræsentantens år 2019
Med den ene hånd skærer den borgerlige regering
igen i midlerne til Arbejdstilsynet, og med den
anden hånd forlanger de, at vi skal blive længere
og længere tid på arbejdsmarked.
Det kræver et godt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, så ingen lønmodtager bliver fysisk eller
psykisk nedslidte. Loven siger i øvrigt, at virksomhederne skal sørge for, at arbejdet kan udføres
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Der er nødvendigt med et velfungerende Arbejdstilsyn til at vejlede og kontrollere. Vi kan desværre
konstatere, at der er plads til forbedringer på alt
for mange både offentlige og private arbejdspladser. Arbejdstilsynet skal være med til at holde
fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og
ikke mindst nedslidningen på arbejdspladserne.
Vi vil have et meget bedre arbejdsmiljø. Det
kræver, at vi alle sammen er med til at tale arbejdsmiljørepræsentantens rolle op. Ikke mindst
vigtigheden af at have en stærk og velfungerende
arbejdsmiljørepræsentant overalt som respekteres
og anerkendes.
Husk, at arbejdsmiljørepræsentantens kamp for

Af Michael Bue Nielsen,
LO-formand for
LO Vendsyssel

et bedre arbejdsmiljø er en af løsningerne til et
arbejdsmarked, hvor vi ikke bliver nedslidte hverken fysisk eller psykisk, og ender med at forlade
arbejdsmarkedet til fordel for en sygeseng.
Vi har et samarbejde i Nordjylland på tværs af
fagforeningerne i LO og FTF regi. Her har vi aftalt
at holde en række fyraftensmøde og temamøder,
hvor vi sætter fokus på netop arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og rolle.
Jeg vil opfordre til, at alle LO og FTF arbejdsmiljørepræsentant deltager i de temamøder og
fyraftensmøder, som vi fra LO og FFT / Fagbevægelsens Hovedorganisation udbyder lokalt og
regionalt i Nordjylland.

STOP den stigende ulighed
Skal vi bevare velfærdssamfundet, kræver det
investering og fælles indsats for at forhindre uligheden.
Sammen med de lokale LO og FTF fagforeninger
i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) sætter
vi fokus på den stigende ulighed, som samfundet
har oplevende de sidste mere end 10 år. Forskellen
på rig og fattig er steget urimeligt meget.
I Frederikshavn steg antallet af fattige børn på et
år stedet med 110 vi er oppe på 630 fattige børn.
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I Hjørring var stigningen på 50 til nu 750 fattige
børn.
Den økonomiske ulighed er enorm med meget
stor forskel på rig og fattig i de 2 kommuner. I Frederikshavn har den rigeste tiendedel en gennemsnit formue på 4 millioner kroner og den fattigste
tiendedel har en gennemsnitlig gæld på 389.000
kroner. I Hjørring har den rigeste tiendedel en
gennemsnitsformue på 5 millioner kroner og den
fattigste tiendedel har en gennemsnitlig gæld på
582.000 kroner
Det er meget bekymrende, at uligheden vokser og
vokser. I Hjørring ejer de 100 rigeste tilsammen
5,6 milliarder kroner, og i Frederikshavn ejer de
100 rigeste tilsammen 1,7 milliarder kroner.

Så det er helt tydeligt, hvad den borgerlige regeringens skattelettelser for de rigeste betyder.
På samme måde er det tydeligt, hvad alle forringelserne for de fattigste betyder. Jeg tænker på
nedskæringer i blandt andet kontanthjælpen og
lignende forringelser.

Vendsyssel

Det er os med overenskomster
og faglige fællesskaber
juni 2012

dækker:

LO Vendsyssels hjemmeside:

Læsø Kommune

Gældsrådgivning i Brønderslev,

Vores socialrådgiver kan fortælle dig,

www.lo-vendsyssel.dk
Hjørring Kommune

Frederikshavn, Hjørring

hvad lovgivningen siger, og hvordan

Frederikshavn Kommune
OBS

og Læsø kommune

dit individuelle liv spiller sammen

Adresse:

Der skal bestilles tid ved

med loven.

Hanggaardsvej 5,

Marianne Jensen på mail:

Desuden kan du få hjælp til at be-

raadgiver@lo-vendsyssel.dk

gribe breve. Hvis du har brug for en

eller på telefon 24 43 83 24.

bisidder eller partsrepræsentant, kan

SSE PR.
NY ADRE
AR
21. JANU

Vendsyssel

9900 Frederikshavn

(Servicekontor/Socialrådgiver)

Frilandsvej
111, 9800 Hjørring
Medlemsfagforeninger
og

bestyrelse:

• 3F
Telefon:
98Frederikshavn
90 04 88

• Michael
3 F Skagerak
Mobil,
Bue Nielsen:

• 3F Murerne
• Blik & Rør
• FOA Hjørring
E-mail: lo@lo-vendsyssel.dk
• FOA Frederikshavn
formand@lo-vendsyssel.dk
• HK Nordjylland
• Dansk Metal Brønderslev
Hjemmeside:
• Danskwww.lo-vendsyssel.dk
Metal Sæby
• Dansk Metal Vendsyssel
Socialrådgiver:
Helle Frank
• Ejendomsfunktionærerne
30 34
43Nordjylland
• 55
NNF
(Mandag,
tirsdag
og torsdag)
• DEF
Nordjylland
• SL Nordjylland
• Malernes
Fagforening
Rådgiver:
Marianne
Jensen
• 83
TL24
Nord
24 43
20 48 41 66

•
•

LO formand
LO kasserer

Socialrådgiverordning

LO’s socialrådgiver sammen med dig
varetage dine interesser.

Morten Dahlberg og Hanne Karlsen LO’s socialrådgiver, Helle Frank,
forLaila
alle iStidsborg
Frederikshavn
Kommune
og Jens
Madsen
kan træffes mandag og tirsdag
LO’s
Socialrådgiverordning
er et
ønsker ikke repræsentation
kl. 8.00-13.00 og torsdag
åbent
tilbudikke
for repræsentation
alle borgere i Fredeønsker
kl. 8.00-18.00.
Ina Jensen
rikshavn
Kommune. Her kan du komDer altid skal aftales tid på telefon
René
Johansen
me og spørge om alt inden for den
30 34 55 43, før du møder op.
Jette
Videnkjær
og
Claus
Henrik
Nedermark
sociale lovgivning.
ønsker
ikke
repræsentation
Alt, hvad du siger til LO’s social
Brian Pedersen
rådgiver, har hun tavshed omkring.
Jørn E. Larsen og Mogens Bjerre
Og hun fortæller intet til nogen som
ønsker ikke repræsentation
Læs flere fagpolitiske
helst,
med
mindre det er aftalt melKent
Jensen
nyheder og indlæg
lem
jer. Ebdrup Madsen
Claus
på hjemmeside
DuAnne
kan henvende
dig, hvis du er i
Marie Frederiksen
www.lo-vendsyssel.dk
Carsten
Munkholm
Larsen
tvivl
om afgørelser
fra Jobcenteret
Peter
eller
en afThyregod
de andre myndigheder.
Cai Møller
Henning Mikkelsen
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Vi er der for dig – i dit liv

Faget i 2019
Nr. 1: Deadline 10. december 2018
Udkommer 25. januar 2019
Nr. 2: Deadline 4. marts 2019
Udkommer 26. april 2019
Nr. 3: Deadline 4. juni 2019
Udkommer 5. juli 2019

Måske er det derfor, vi er kåret som danskernes

Voxmeter, januar 2018

foretrukne bank 9 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 49 02.

Nr. 4: Deadline 26. august 2019
Udkommer 4. oktober 2019

Faget udgives af:
Metal Vendsyssel,
3F Frederikshavn,
FOA, Fag og Arbejde, Frederikshavn,

Danmarksgade 67 | frederikshavn@al-bank.dk
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