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LEDER

Cai Møller
LO Vendsyssel

Valg af politiske tillidsrepræsentanter
Den 21. november skal der vælges politiske tillids-
repræsentanter for en 4 årig periode. Disse tillids-
repræsentanter er ikke »almindelige« tr’ere – de 
udgør faktisk ledelsen på den store arbejdsplads, 
der hedder »kommunen« og »regionen«. 
Det er vigtigt, at vi får valgt de rigtige repræsen-
tanter til byrådene og til regionsrådet. For – som vi 
kender det fra arbejdspladserne, hvor vi også væl-
ger TR – er det af stor betydning, at vi får valgt de, 
som vil varetage vores interesser.
Det har stor betydning for vores alles hverdag, når 
kommunerne og regionerne træffer beslutninger. 
Derfor er det vigtigt, at lokalpolitikerne forstår og 
prioriterer lønmodtagerne. I lønmodtagerfællesska-
bet LO peger vi på områder, vores kommuner og 
region blandt andet bør have stor fokus på og gøre 
noget ved.
Vi ønsker et Danmark, hvor vi er rige, lige og 
trygge; det kræver, at der investeres i god offentlig 
service.
Opskriften hedder lige adgang til offentlig service 
af høj kvalitet, herunder gode tilbud til børn og 
ældre, en stærk folkeskole, stærke erhvervsskoler 
og et godt sundhedsvæsen. 
Det er vigtigt, for det betyder tryghed i livet, og 
at man som lønmodtager trygt kan gå fremtiden 
i møde – uanset om kompetencerne bliver foræl-
dede, om man bliver syg eller mister sit arbejde.
Vores største ressource – børnene – skal have de 
bedste muligheder for at udvikle sig allerede fra 
starten af deres liv. Det kræver gode dagtilbud, 

hvorfor vores politiske tr’er skal investere i ordent-
lige personalenormeringer, fleksible åbningstider 
og høj kvalitet.
En tidlig investering i børnene giver de bedste for-
udsætninger for at bekæmpe social ulighed og give 
børnene de bedste fremtidsudsigter. Trygge børn 
og forældre, som trygt kan gå på arbejde, giver en 
innovativ og fleksibel arbejdsstyrke til gavn for 
virksomhederne og samfundet.
Kommunerne har ansvaret for, at folkeskolerne 
bringer eleverne videre til en ungdomsuddannelse 
– og ser vi – gerne til en erhvervsuddannelse, 
hvor alle spår, at vi kommer til at mangle kloge 
hænder og hoveder i fremtiden. Den opgave skal 
løses endnu bedre end nu – blandt andet gennem 
vejledning – så vi sikrer os, at alle har de bedste 
muligheder for at uddanne sig.
Det er en skidt situation for det enkelte menne-
ske – og en dårlig »forretning« for kommunen, at 
der er mange unge, som hverken er i gang med en 
uddannelse eller er i beskæftigelse. Uddannelse er 
vejen til en mere rig, lige og tryg hverdag for, at 
alle kan få en plads på arbejdsmarkedet.
Fra Folketingets side har man besluttet, at kommu-
nerne og regionerne skal udlicitere opgaver ud til 
private virksomheder. – Hér er det vigtigt, at der 
fokuseres på kvalitet og ikke kun på pris.
Derfor: det er vigtigt at bruge sine demokratiske 
rettigheder og stemme til kommunalvalget på de 
kandidater, der støtter op om lønmodtagernes in-
teresser.
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www.metalvendsyssel.dk

Telefon- og åbningstider 
i Dansk Metal Vendsyssel

Åbningstider – Frederikshavn 
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
•	Mandag,	onsdag	og	torsdag:	
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Tirsdag: LUKKET 
•	Fredag:	kl. 09.00 til 12.00

Åbningstider – Hjørring
Frilandsvej 115, 9800 Hjørring
•	Mandag,	tirsdag	og	torsdag:
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Onsdag: LUKKET
•	Fredag: kl. 09.00 til 12.00

Åbningstider – Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
•	Tirsdag:	
 kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30

Åbningstider – Brønderslev
Nordens Alle 8, 9700 Brønderslev
•	Mandag	
 kl. 09.00 til 12.00 og 15.00 til 16.00 · 
• Tirsdag: LUKKET
•	Onsdag:
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
•	Torsdag:	kl. 14.00 til 16.00
•	Fredag:	kl. 09.00 til 12.00

TELEFON 96 22 23 24
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
09.00-12.00 og 13.00-16.00

Fredag 09.00-12.00

NYT FRA FORMANDEN
Allerede nu står det klart, at Danmark 
kommer til at mangle faglærte. Sær-
ligt kommer der til at mangle faglært 
arbejdskraft i industrien. Der bliver 
simpelthen ikke uddannet nok smede, 
industriteknikere, elektronikfagtek-
nikere osv. En del af forklaringen er, 
at alt for mange unge vælger at gå i 
gymnasiet i stedet for på en erhvervsskole.
Det er ærgerligt, for med en faglært uddannelse i hånden er 
man rigtig godt stillet i forhold til at få sig et job. Samtidig har 
man i dag mulighed for at tage gymnasiale fag som en del af 
sin erhvervsuddannelse, og på den måde holder man dørene 
til de videregående uddannelser åbne. Manglen på faglærte er 
især et problem, fordi industrien ikke kan være konkurrence-
dygtig og skabe arbejdspladser, hvis der ikke er nok kvalifice-
rede medarbejdere. Virksomheder uden dygtige medarbejdere 
er ligesom biler uden benzin. Det fungerer ikke.
Det er en bombe under dansk eksport og velstand, hvis 
virksomhederne kommer til at mangle kompetente faglærte 
medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hjælper 
med til at få uddannet flere faglærte. Det gælder både direkte 
fra folkeskolen og blandt de arbejdsløse. En stor del af svaret 
ligger i en stærkere uddannelsesvejledning fra folkeskolen, så 
flere vælger en faglært vej.
Kommunerne spiller en afgørende rolle i at opkvalificere ar-
bejdsløse til faglærte eller efteruddanne dem mod brancher, 
hvor der mangler arbejdskraft. Derfor er det vigtigt med et 
godt og forpligtende samarbejde mellem jobcentre og de 
faglige organisationer, så arbejdsløse igen kan få fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 
 John Karlsson

FAKTA
Frederikshavn og Hjørring Kommune har ansat en 
såkaldt Erhvervsplaymaker, der sparker døre ind til 
erhvervslivet. De har lavet aftaler med flere lokale virk-
somheder, som klasser i skolerne kan besøge.

!

 METAL 
 Vendsyssel

Metal Vendsyssel bruger 
advokaterne Ole Kildeby 

og Henrik Willadsen 
til advokathjælp.  

Hør nærmere i afdelingen.
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NYE TILLIDSVALGTE

Nye tillidsrepræsentanter:
•  Jacob Hermansen Sørensen  

– Roblon Engineering, Sæby

•  Michael Kjeldgaard 

– Reservedelsfabrikken A/S,  

Klokkerholm

Nye arbejdsmiljørepræsentanter:
•  Hans Nødskou Pedersen  

– A/S Kofod & Christensens  

Maskinfabrik, Frederikshavn

•  Laurits Topholt  

– Nordmark Maskinfabrik A/S, Sæby

SKAGEN 
BYKLUB 
JULEFROKOST
Som tidligere år vil der blive 
afholdt julefrokost for efterlønnere 
og pensionister, som hørte under 
den tidligere Skagen afdeling.

Derfor inviteres du til at deltage i 
arrangementet som foregår …

Lørdag den 2. december 2017 
kl. 11.00 i Metals lokaler, 
Mosegårdsvej 14, Skagen

Deltagerpris kr. 100,00

Tilmelding senest den 
24. november 2017 
til Ivan Pedersen, tlf. 40 56 17 41

Med venlig hilsen Bestyrelsen, 

Skagen Byklub
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Hvorfor	stiller	du	op?
Jeg ønsker at have indflydelse på samfundsud-
viklingen. Børnepasning, folkeskolen, fritids- og 
kulturtilbud, ældreomsorg, veje, social- og sund-
hedsområderne er alle noget der har direkte indfly-
delse på vores hverdag og på hvordan vi trives som 
mennesker.
 
Hvad	er	dine	personlige	mærkesager?
Brønderslev Kommune har en central placering som 
giver mulighed for bosætning og erhvervsudvikling. 
Der er tæt til Aalborg Universitet, hvor et samar-
bejde med virksomhederne bør styrkes. Internatio-
nal lufthavn og havne kan nås på 30-45 minutter. 
Storbyens kulturtilbud ligger få minutter væk. 
Vækst i befolkning og erhvervsliv er grundlaget for, 
at sikre et velfungerende lokalsamfund.
Folkeskolen skal være folkets skole – den skal have 
en kvalitet, så den er det naturlige valg og give de 
unge et fundament at bygge videre på – fagligt og 
menneskeligt
Ældrepleje og omsorg er en kerneopgave for kom-
munerne. Når tilbud og omsorg og pleje i eget hjem 
ikke længere er tilstrækkeligt, skal  

tilbud om plads på tidssvarende plejehjem være 
klar.

Hvordan	mener	du,	at	vi	skaber	flere	og	bedre	ar-
bejdspladser	i	kommunen?
Hurtig og effektiv sagsbehandling. Attraktive mu-
ligheder for etablering i erhvervsområder. Kvalifice-
ret arbejdskraft. God infrastruktur. Børnepasning, 
skoler, fritids- og kulturtilbud er afgørende for ud-
vikling af det lokale erhvervsliv.
 
Hvordan	sikrer	vi	job	og	
uddannelse	til	alle?
Folkeskolen skal danne grundlaget for en lø-
bende uddannelse og kompetenceudvikling og 
beskæftigelsesindsatsen skal rettes mod reelle 
kompetenceløft. Og så må vi gerne stille krav til 
virksomhederne om at påtage sig et ansvar, så  
de kommer ind i kampen for at sikre uddannelses-
pladser.

Hvordan	vil	du	bruge	din	METAL-	
baggrund	i	dit	politiske	arbejde?
Metal har et tæt samspil med erhvervslivet og 
medlemmer, der engagerer sig i lokalsamfundet. 
På den måde kan man få mange input til det politi-
ske arbejde i byrådet. 

Arne M. Jensen 
borgmesterkandidat 
(S) Brønderslev kommune

Valg	til	

byrådet

Brønderslev	

Kommune

Kommunalvalg 2017
Mød her Metal Vendsyssels kandidater  
til byrådene i Brønderslev – Frederikshavn og Hjørring Kommune.
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54	år	Frederikshavn,	
uddannet	maskinarbejder
•	Formand	for	Dansk	Metal	Vendsyssel.
•		Formand	for	Arbejdsmarkeds-udvalget		

i	Frederikshavn	Kommune	

Øget vækst er lig velfærd
Jeg stiller op for Socialdemokratiet.
Jeg er klar til fortsat at gøre en indsats og tage an-
svar i den kommune, jeg er født og opvokset i.

Jeg	vil	gerne	være	med	til:
•  At gøre en ekstra indsats for lokal vækst og be-

skæftigelse.
•  At prioritere uddannelse og jobskabelse højt samt 

hjælp til iværksættere.

•  At intern strategi i kommunen skal fokusere på 
at uddanne folk ud af ledighed og ikke i håbløs 
aktivering.

•  At der skabes flere praktikpladser. Faglærte og 
beskæftigelse skaber vækst.

•  At social dumping skal stoppes, alt andet er unfair 
for vores lokale virksomheder og borgere.

•  At arbejde for de svageste i vores kommune, så 
de ikke mistænkeliggøres men får den hjælp og 
behandling de har krav på.

•  At der fortsat arbejdes med den økonomiske gen-
opretning i kommunen.

– Alt dette er nødvendigt for at oprette vores vel-
færd – så grunden til at du skal stemme på mig er, 
at jeg vil arbejde for fremgang i vores kommune og 
gøre Frederikshavns kommune til et sted, hvor bor-
gere og virksomheder er glade for at være.

John Karlsson
Valg	til	
byrådet

Frederikshavn	
Kommune

Brug din demokratiske ret
– STEM den 21. november
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Afdelings	næstformand,	63	år
Efter 11 år udenfor politik trækker det igen i den 
gamle cirkushest. Jeg har derfor besluttet mig for at 
modtage opfordringen til at lade mig opstille til det 
kommende kommunalvalg i Hjørring Kommune.
Jeg tror på, at min lange erfaring inden for organi-
sationsarbejdet i Dansk Metal igennem 34 år samt 
9 år i byrådet i Hirtshals Kommune giver mig den 
fornødne ballast til at være en del af den kom-
munalbestyrelse, der skal føre Hjørring Kommune 
sikkert igennem de næste 4 år.

Det	der	særligt	optager	mig	er:
• beskæftigelsespolitik
• arbejdsmarkedspolitik
• uddannelsespolitik
• teknik- og miljøområdet

Disse ovenstående mærkesager kan vi – hvis vi 
bærer os fornuftigt ad – gøre medvirkende til at 
skabe flere og varige arbejds- og uddannelses-
pladser i kommunen. Vi skal skabe forståelse i 
erhvervslivet for, at det er nødvendigt, at virk-
somhederne tager ansvar og antager flere unge i 
erhvervsuddannelser. De skal simpelthen stille flere 
uddannelsespladser til rådighed, så alle kan få en 
praktikplads.

Med et stort netværk som baggrund, er det min 
målsætning, at vi om 4 år kan se tilbage på en 
kraftig vækst i arbejdspladser og uddannelsesplad-
ser i Hjørring Kommune.

Udlært	maskin-arbejder	
på	BW	Alpha-diesel,	67	år
Tillidsrepræsentant i 38 år, henholdsvis på BW-
Alpha-Diesel – Formand Metal Frederikshavn – 
Forbundssekretær i Dansk Metal – Frederikshavn 
Byråd.

Jeg	genopstiller	til	kommunalvalget	fordi:
1.  Det er spændende at være med til at sætte mit 

og kollegaernes præg på kommunens fremtid.
2.  At kæmpe for en fortsat sund økonomi i kom-

munen, som så generer muligheden for at kunne 
gøre mere for både ældre, unge og foreninger 
m/m.

3.  Ved at have et godt og loyalt samarbejde med  
arbejdsgiverne/arbejdstageren og skabe korte 
veje til kommunen.

4.  Konstant kontakt til arbejdspladserne, være 
flexible og hurtige med opgradering/efteruddan-
nelse til alle. Evt. rotation på arbejdspladserne  
med uddannelse/arbejde/overarbejde/afspadse-
ring mm.

5.  Ved mine kontakter til arbejdspladserne,  
uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, 
kommunen og folketinget.

 

Mogens 
Bjerre

Kenneth 
Bergen 

Valg	til	
byrådet

Frederikshavn	
Kommune

Valg	til	

byrådet

Hjørring	

Kommune
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Jeg er 47 år, arbejder som servicerådgiver. Blev ud-
dannet automekaniker i 1990.
Startede som medlem af Metal Ungdom i 1986.
Jer er gift, har 4 børn og bor i Tårs.
Jeg sidder nu i min første periode i Hjørring byråd 
for socialdemokraterne, hvor jeg er i Børn skole 
og uddannelsesudvalget, næstformand i SSP og 
Lægekommunekontaktudvalget. Det er vigtigt for 
mig som almindelig familiefar at huske kommunen 
på de små byer, på børnene, de unge men også på 
de ældre. Jeg vil blandt andet derfor gerne være 
deres stemme i byrådet. Jeg genopstiller, fordi jeg 
mener at besidder disse evner, og fordi jeg ønsker 
at sætte mit præg på kommunen. 

Mine	personlige	mærkesager?
•  Fokus skal ligge hos børnene og de unge. Under-

visningen skal tage udgangspunkt i dem og ikke i 
vores system. 

•  Højere kvalitet i undervisningen gennem en spe-
cialisering af pædagoger og lærer samt et godt 
samarbejde imellem dem, så deres kompetencer 
hver især skal benyttes. 

•  Familier og børnene skal være i fokus. Der skabes 
den bedst mulige rådighed i faciliteter inden for 
børnepasning, fritidsaktiviteter og uddannelses-
muligheder. 

•  Der skal skabes respekt for hver enkelt borger. Vi 
skal huske vores ældre, vi skal skabe en respekt-
fuld ramme af faciliteter for dem, de må endelig 
ikke glemmes. 

•  Skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen. 
Job og uddannelse til alle.

•  Jeg mener, at flere i uddannelse og dermed flere 
faglærte styrker samfundet og dets arbejdsplad-
ser. 

•  En god arbejdsplads er et sted med accept og 
respekt. Jeg mener, at man skal have en løn man 
kan leve af, samt arbejdsplads man ikke bliver 
syg af. Bedre arbejdspladser skabes ved at gå 
imod social dumping. 

•  En handling efter ovenstående er en vej mod at 
sikre jobs og uddannelse til alle samtidig med at 
skabe et samarbejde mellem kommune og er-
hvervsliv. 

•  Min lange baggrund i METAL har beriget mig med 
bred faglig viden og erfaringer omkring vigtig-
heden af samarbejdet mellem flere faggrupper. 
Netop dette er yderst vigtigt for mig at bruge i 
mit arbejde i kommunalbestyrelsen. Jeg arbejder 
dagligt med Metals værdier. Den danske model. 
Et stærkt velfærdssamfund. Frie og lige adgang til 
sundhedsvæsnet.

•  Hvis der arbejdes efter disse værdier, er det med 
til at skabe en tryghed i hverdagen for Hjørring 
Kommunes borgere.

Tim 
Jensen
47	år

Finn Larsen
71	år

Valg	til	
Ældre	Rådet	

Frederikshavn	
Kommune

Valg	til	
byrådet
Hjørring	

Kommune

•		Uddannet	maskinarbejder	på	Frederikshavn	Værft	
og	Tørdok

•		Fhv.	afdelingskasserer	Dansk	Metal	Frederiks-
havn	og	Distriktskasserer	i	Dansk	Metal	Distrikt	1

Jeg er aktiv i Værfts Historisk Selskab, Frederiks-
havn.
Jeg stiller op til Ældrerådet, da jeg mener, at man 
som pensionist selv har ansvar for sin fremtid, og 
her er Ældrerådet et oplagt sted at øve indflydelse.
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Maria Jeppesen har imod alle odds vun-
det Danmarksmesterskaberne for guld-
smedelærlinge, fået 12 i svendeprøven 
– og blev nummer to i de nordiske me-
sterskaber. Hun er en succeshistorie ud 
over det sædvanlige. 

Historien, om hvordan 26-årige Maria Jeppesen 
er blevet guldsmed, er lidt som et eventyr: En 
hård start med masser af modgang, der endte 
med en lykkelig slutning.
 I hvert fald lå det ikke i kortene for ti år siden, 
at Maria engang skulle blive en af Danmarks, ja 
Nordens bedste guldsmede lærlinge – men det 
blev hun.
– Jeg har ikke haft verdens nemmeste skolegang, 
og faktisk fik jeg slet ikke afsluttet min folkesko-
leuddannelse eller taget en ungdomsuddannelse. 
Mit held var, at jeg via Brønderslev Kommune 
kom ud i et projekt, der hed »Unge i Vækst«. 
Det var igennem dem, at jeg kom til at tænke på 
guldsmede-faget, fortæller Maria.
En del af forløbet hos »Unge i Vækst« handlede 
om at tage en job-test på en computer for at finde 

ud af hvilket erhverv, de unge kunne egne sig til. 
Hos Maria gav computeren flere muligheder, og 
en af dem var guldsmed:
– Min kontaktperson på projektet vidste, at Decor 
Jewellery i Frederikshavn tidligere havde taget 
en praktikant, så det prøvede vi. Heldigvis lykkes 
det også for mig, og det kom til at gå rigtig godt. 
Jeg blev forlænget flere gange i praktikken, og 
til sidst blev jeg tilbudt en lærerplads, fortæller 
Maria.

En atypisk praktikant
Kirstine Pepping, der er ejer af Decor Jewellery 
på Suderbovej i Frederikshavn, husker tydeligt 
forløbet og det første møde med Maria:
– Min første tanke var, at jeg ville sige nej. Alt 
var kaos på det tidspunkt i mit liv. Jeg havde lige 
født, min far var lige død, og mit overskud til at 
tage en praktikant ind var derfor ikke stort. Men 
et eller andet i mig gjorde, at jeg sagde ja, og det 
kom jeg ikke til at fortryde.
Kirstine gav Maria en opgave allerede den første 
dag. Hun bad hende om at lave et smykke ud af 
to perler. Det blev til to ørestikker formet som 
små skyer, der faldt i mesterens smag. Næste  
opgave blev til en broche, der fik navnet Maria-
hønen. Den blev spottet og solgt til en kunde:
– Det viste sig hurtigt, at Maria var en superdyg-
tig håndværker. Hun var helt atypisk i forhold til 
de andre praktikanter og lærlinge, som jeg havde 
haft. Normalt kommer de unge med en masse 
tegninger, ideer og drømme, som de måske har 
gået med i mange år. Maria tog i stedet mod 
ordrer, var lynhurtig til at udføre opgaven, og 
gjorde det med stor præcision. Så jeg var ikke i 
tvivl: Hende ville jeg beholde, man smider jo ikke 
guld på gaden, griner Kirstine.

Man smider ikke guld på gaden
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Sådan bliver du guldsmed
Der er to skoler i landet, hvor man kan blive 
uddannet guldsmed – i Fredericia og i Kø-
benhavn.
Uddannelsen veksler mellem lærlinge/prak-
tiktid og skoleforløb.
Skoleforløbet består af et grundforløb på 
20 uger, hovedforløb og valgfag, og endelig 
svendeprøven.
Det tager 4 år at uddanne sig som guldsmed.

!
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Maria er på mange måder stadig  
en usleben diamant. Man bliver ved 
med at finde mange fine facetter og  

dybder i hende, siger hendes  
lærermester Kirstine Pepping (til højre).



METAL VENDSYSSEL

Den eneste med lærerplads
Maria startede derfor i 2013 i lære som guldsmed. 
Hun var dels på skole i Fredericia – dels hos 
Decor Jewellery i Frederikshavn:
– Det var en kæmpe omvæltning på min tilvæ-
relse. Jeg havde aldrig før taget skolen seriøst, 
men den her blev jeg glad for, selv om det var 
hårdt. Jeg følte mig godt tilpas, og det var rart at 
komme igang.
Uddannelsen som guldsmed foregår dels på skole 
i enten Fredericia eller København, dels i praktik. 

Det vil sige, at for rigtig mange er praktikken 
også på skolen, da det er meget svært at få en 
læreplads. Bare ikke for Maria:
– Da jeg kom på skole første gang i Fredericia 
fandt jeg ud af, at jeg var den eneste, der havde 
en lærerplads. Alle andre måtte nøjes med sko-
lepraktik, så jeg følte mig på mange måder rigtig 
heldig.

Guld og et 12-tal
Marias held var samtidig, at hendes lærermester 
var en slags mentor for hende hele uddannelsen 
igennem. Kirstine Pepping har med kærlig hånd 
ført Maria igennem lærertiden, og har udfordret 
hende, når det var nødvendigt:
– Maria er ikke altid helt klar over, hvor dygtig 
hun selv er, så derfor pressede jeg nok en smule 
på for, at hun skulle melde sig til Danmarksme-
sterskaberne(DM) i Kolding, da hun var i den 
sidste tid af sin lærertid.
Hovedpersonen selv, gik lidt i panik ved tanken, 
men tænkte også, at det var god træning: 
– Jeg er ikke ligefrem et eksamensmenneske, 
men til DM får alle den samme opgave stillet.  
Opgaven skal udføres på tid og efter en tegning, 
og jeg tænkte, at det var en god øvelse op til 
svendeprøven, så jeg tilmeldte mig, selv om jeg 
fortrød flere gange efterfølgende, griner Maria.
Der var nu ikke så meget at fortryde for Maria. 
Da hun først var kommet igang sammen med 
seks andre deltagere gik tingene, som de skulle. 
Alle fik til opgave at lave et vedhæng til en hals-
kæde, og Maria var det bedste:
– Det var så uvirkeligt, at jeg vandt, og jeg var så 
glad, husker Maria.

Maria=Metal
Guldsmedene hører ligesom andre smede 
under fagforbundet Metal. For Maria var et 
medlemsskab en naturlig ting, så snart hun 
havde fået en lærerplads hos Decor Jewellery 
i Frederikshavn:
– Min far har altid været faglig aktiv, og han 
har været med i bestyrelsen og er tillidsre-
præsentant. Derfor blev jeg naturligvis meldt 
ind, og er det stadig.

!
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Jeg er udlært på et smykkeværksted – og har fået 
arbejde på et smykkeværksted. Jeg tror aldrig, at jeg 
bliver butiksguldsmed. Jeg kan bedst lide atmo s
færen, der er på et værksted, siger Maria Jeppesen.
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Kort efter Danmarksmesterskaberne, der var i 
maj måned i år, skulle Maria til svendeprøve. 
Den bestod hun også med glans:
– Jeg fik et 12 tal, og jeg var så stolt. Det samme 
var min mor og far. De havde, ligesom jeg, på et 
tidspunkt haft svært ved at tro på, at jeg nogen-
sinde fik en uddannelse.

Et ekstra godt kapitel
Og så kunne det jo stoppe her, eventyret. Men 
der er et par ekstra kapitler. For kort efter at 
Maria havde været til svendeprøve, var der Nor-
disk Mesterskab, hvor de forsvarende guldsme-
de-mestre fra hvert enkelt land kan deltage:
– Først havde jeg tænkt, at jeg ikke orkede, men 
omvendt synes jeg også, at det var en pligt som 
forsvarende Danmarksmester at repræsentere 
landet – så jeg tog afsted.
De nordiske mesterskaber havde otte deltagere 
fra fem nationer, og blev i august holdt i Bella-
centret i København. Her var opgaven at lave en 
ring, og Marias var så god, at den blev nummer 
to:
– Jeg er i dag glad for, at jeg tog afsted. Det var 
sjovt at prøve, og jeg er selvfølgelig stolt og glad 
over sølvmedaljen.
En ting, som Maria faktisk er endnu gladere for, 
er, at hun efter svendeprøven og efter de nordiske 
mesterskaber nu har et arbejde. Mange guld-
smede går direkte ud i arbejdsløsheden med et 
svendebrev i hånden, men ikke Maria:
– Jeg søgte et job allerede inden jeg gik til sven-
deprøven hos Kristian Otte i Aalborg. Han skulle 
bruge en udlært guldsmed, og havde flere til sam-
tale, men han valgte alligevel at vente på mig, og 
det er jeg utrolig glad for.
Det er Kirstine Pepping også – selv om det har 
været svært at give slip på Maria:
– Alle skal flytte hjemmefra, og det gælder også 
Maria, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg 
ikke savnede hende, siger Kirstine.
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DANSK  
METAL  
VENDSYSSEL
afholder 

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

Fredag den 1. december 2017
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 2017.

Onsdag den 13. december 2017
mellem kl. 14 – 16
på Restaurant Svanelunden, 
Svanelunden 6, 9800 Hjørring.
Tilmelding til arrangementet senest den 
8. december 2017 på telefon 9622 2324

Det vil glæde afdelingen at 
se dig til et af disse arrangementer.

Ved fremmøde på dagen vil 
du modtager en julehilsen fra afdelingen.
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Torsdag den 28. december 2017
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.
Medlemmer uden børn kan tegne sig for 
i alt 1 stk. julepose.

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 20. november 2017.
Listen slutter fredag den 8. december 2017 
kl. 12.00.

Medlemmers børn u/18 år, som deltager i ju-
letræsfesten, vil ved indgangen få udleveret 1 
billet gældende for:

1 pølse m/brød + 1 sodavand

Lørdag 30. december 2017
Fra kl. 17 – 20
på Vendelbohus, 9800 Hjørring
for medlemmer med børn 
og børnebørn

Posebilletter til medlemmernes børn og børne-
børn under 15 år kan købes på afdelingskon-
toret.

Pris pr. pose kr. 30,00.

Sidste frist for afhentning af posebilletter er:

Fredag 8. december 2017.

Af hensyn til levering af poser er det nødven-
digt, at denne frist overholdes.

Bestyrelsen

JULETRÆSFEST  
DANSK METAL  
VENDSYSSEL 

Der afholdes juletræsfest
I Frederikshavn og Hjørring på følgende datoer:
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 3F Frederikshavn

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

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, Postboks 280, 9900 Frederikshavn

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

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Telefon- og  
åbningstider i  
3F Frederikshavn

Mandag: 09.00 – 16.00

Tirsdag: 09.00 – 16.00

Onsdag: 09.00 – 16.00

Torsdag: 09.00 – 16.30

Fredag: 09.00 – 12.00

A-kassen er lukket tirsdag

HUSK!
Læsø-kontoret er  

lukket om fredagen

Bemærk 
Ændrede 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 advokat-
hjælp. 
Hør nærmere 
i afdelingen.

Mette Sørensen Lars Vilsen

Når du ringer til 
3F Frederikshavn 
… er det Mette Sørensen 
eller Lars Vilsen, du kom-
mer i kontakt med.

Frederikshavn 
Fagligt Fælles Forbund
Efterløn- og pensionistklub

Torsdag den 
9. november 2017
Klubben holder 
30 års jubilæum
Tid og sted oplyses 
senere, men sæt allerede 
nu X i kalenderen.

Torsdag den 14. 
december 2017
Vi afholder vores 
traditionelle julefrokost
Sted: Skolegade 8

Formand Grethe, 
tlf. 20 31 61 83

Næstformand Kamma, 
tlf. 98 42 83 44

Kasserer Birgit, 
tlf. 30 51 43 40

Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 61 35 36 21

Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efterløns- 
og pensionistmedlemmer til de kommende aktiviteter
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For borgmester Birgit Hansen og 
3F-formand Finn Jenne er samarbejdet 
mellem kommune og fagforbund vig-
tigt. Både i medgang og i modgang.

De er begge børn af 60-erne og de er begge vok-
set op i hjem, hvor det at brænde for en sag har 
været afgørende.
Birgits far var byrådsmedlem i over 30 år for 
Socialdemokratiet, og Finns mor var forenings-
menneske om en hals – og altid ude og vifte med 
fanerne 1. maj.
Siden Finn i 2015 blev formand for 3F har de to 
arbejdet sammen om mange afgørende sager.

Hvornår stødte i ind i hinanden første gang?
Birgit: Jeg havde hørt om Finn tidligere. Især i 
forhold til det arbejde han havde lavet omkring 
østeuropæerne i Skagen. Første gang, vi satte os 
overfor hinanden, var kort efter han overtog job-
bet som formand.
Finn: Jeg tror faktisk, det var på rådhuset til et 
af de uformelle møder, hvor der er plads til at 
diskutere stort og småt. Og som jeg husker, gik vi 
igang med at arbejde med det samme.

Hvordan var førstehåndsindtrykket?
Birgit: Jeg tænkte allerede dengang, at Finn var 
sympatisk. Han er rolig og pragmatisk, selv om 
jeg selvfølgelig godt kan mærke, at der er en vis 
stædighed inde bag. Han er den type, som jeg 
foretrækker at arbejde sammen med. Der er ikke 

noget værre end folk, der er aggressive og kravler 
op i et træ. Finn viste fra første minut, at han 
ville samarbejde.
Finn: Jeg beundrer Birgit for hendes mod og 
hendes evne til at tage tyrene ved hornene. Hun 
er meget direkte, men på en anstændig måde. Jeg 
kan huske, at hun blev meget overrasket, da hun 
til det første møde spurgte, hvad 3F var utilfredse 
med lige nu, og jeg sagde »ikke noget«.
Birgit: Det var utrolig konstruktivt. Finn gjorde 
det klart, at vi skulle snakke konkret og om en-
kelte sager, personer og arbejdspladser – istedet 
for at forfalde til at generalisere og komme til at 
snakke i floskler.

Hvilke konkrete sager har i snakket om?
Finn: Der har været utallige. Vi har jo mange fæl-
les interesser. Dels når det gælder for hele vores 
område, men også for de flere hundrede 3F-ere, 
der er ansat i kommunen. Der er rigtig mange 3F-
ere i Park & Vej, men også i ejendomsservice.
Birgit: En af de sager, som vi hurtigt kom til at 
snakke om, var udlicitering af rengøring. Finn 
gjorde det meget klart, at 3F ikke ønskede en 
anden aktør ind, og den dag i dag har vi kommu-
nalt ansatte rengøringsfolk.
Finn: Man kan sige, at vi arbejder sammen i 
med- men også i modgang. Da Park&Vej for 
eksempel skulle skære voldsomt ned, var Birgit 
hurtigt til at orientere os – og vi fik lavet en an-
stændig løsning for dem, der blev ramt.
Birgit: På mange måder har vi jo fælles interes-
ser. Begge parter ønsker jo at bevare flest mulige 

Kunsten at stå 
skulder ved skulder



18   »Faget« Fælles fagblad . NOVEMBER 2017

3F FREDERIKSHAVN

arbejdspladser – og uddannelsespladser i kom-
munen.

Hvilke resultater har i opnået sammen?
Birgit: Et af de helt store er netop på uddannel-
sesområdet, hvor vi har skabt Fish-tech. Den 
svarer til en industrioperatøruddannelse blot i 
fiskeindustrien. Uddannelsen er den første af sin 
art og er skabt sammen med kommunen, 3F og 
erhvervslivet.
Finn: Det er lidt af et gennembrud for de ansatte 
i fiskeindustrien, og en rigtig god sikring af med-
arbejderne. Første hold kom i gang på EUC Nord 
i år, og forhåbentlig er mange flere på vej.
Birgit: Vi har også opnået gode resultater ved at 
stå sammen om østeuropæernes vilkår og inte-
gration. Her er det vigtigt at slå fast, at det hver-
ken er Frederikshavn Kommune eller 3F, der har 
ansat dem – det er de respektive arbejdspladser. 
Men når de så er kommet her, så skal de behand-
les ordentligt, og gerne bosætte sig i kommunen.
Finn: Vi stod også sammen og fik en hurtig 
løsning, da slagteriet i Sæby havde brug for 60 
ansatte. Typisk er det jo kommunen, som ar-
bejdsgiverne hurtigt henvender sig til – og Birgit 
er heldigvis ikke sen til at kontakte os.

Hvilke udfordringer er vigtige 
at klare sammen fremover?
Birgit: Først og fremmest gælder det jo om for 
både fagforeninger og kommune – såvel som 
erhvervsliv – at blive ved med at udvikle sig og 
ikke afvikle sig. En af de store trusler er, at vi i 
vores del af Danmark er oppe mod centralisering 
– altså at alt bliver flyttet mod større byer og væk 
fra Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Finn: Det er ingen af os interesseret i, især vores 
medlemmer er ikke altid lige mobile – og derfor 
skal vi kæmpe for at bevare eksempelvis AOF, 
VUC og EUC Nord i Frederikshavn. Det er afgø-
rende for videreuddannelse.
Birgit: Vi har også en fælles opgave i at tale med 
kommende arbejdsgivere i kommunen. Vi har 
eksempelvis haft møde om det nye amerikanske 
MARS, der skal genanvende skrot i Frederiks-
havn. Det er jo en positiv historie, at vi får en ny 
arbejdsplads til kommunen.
Finn: Og vi er selvfølgelig interesseret i, at flest 
mulige af vores ledige medlemmer kan få arbejde 
hos MARS, vilkårerne skal selvfølgelig være i 
orden.
Birgit: Så derfor er det vigtigt, at vi arbejder tæt 
sammen kommune – og fagforeninger. Når det 
går godt – men også når det er svært.

Finn Jenne 
• Født 13. juli 1961
• Formand for 3F siden 1. september 2015
• Ufaglært
•  Faglig karriere: TR. Bestyrelsensmedlem, 

tidligere næstformand i SiD, samt kontobe-
styrer i SiD. Faglig sekretær og nuværende 
afdelingsformand.

! Birgit Stenbak Hansen
• Født 29. januar 1967
•  Borgmester siden 1. januar 2014 for Social-

demokratiet
•  Uddannet sygeplejerske
•  Politisk karriere: Byrådsmedlem siden 1. 

januar 2002, først valgt i den daværende 
Sæby Kommune indtil denne blev slået 
sammen med Skagen og Frederikshavn 
kommuner til den nuværende Frederiks-
havn Kommune.

!
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Arbejdsmiljø-udvalget på Læsø
Torsdag	d.	21.	september	besøgte afd. Arbejds-
miljø-udvalg Læsø Fiskeindustri og Læsø Salt.
Direktør Svend Larsen stod for rundvisning på 
Læsø Fiskeindustri, hvor der også var tid til en 
kort snak med tillidsrepræsentant samt med-
lemmer.

Gode og stabile arbejdspladser, med et godt 
arbejdsmiljø.
Og dagen blev afsluttet med et medlemsmøde 
på kontoret i Byrum, hvor arbejdsskader og ar-
bejdsbetingede lidelser var på dagsordenen.
Det var afdelingens socialrådgiver Dorthe Ole-
sen, som stod for oplæg her.

Juletur til Den Gamle By i Århus
3F Frederikshavn inviterer 3F medlemmer og deres 
familie (max 4 billetter pr. medlem) til juletur til 
Den Gamle By i Århus.
Der vil være 100 pladser lørdag den 2. december og 
50 pladser søndag den 3. december. 
Pris:	kr.	130,00	pr.	person for transport og entre til 
Den Gamle By. Forplejning er for egen regning.

Dagsplanen er:  
Afgang fra Skagen kl. 09.00 
Ålbæk Fru Møller Antik kl. 09.25 
Fre.havn busterminal kl. 09.45 
Sæby, Transportcenter kl. 10.00
Ankomst til Århus ca. kl. 12.00 – afgang fra Århus kl. 16.30

Da	der	er	begrænsede	pladser,	vil	

det	være	først	til	mølle	princippet.	

Tilmelding	på	tlf.	70	30	08	46	

eller	på	www.3f.dk/frederikshavn	
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Poul-Erik Andersen, 
Enhedslisten 

Pensionist og bor i Ålbæk. Har været fisker de 
sidste 25 år af mit arbejdsliv. Sad i mange år i 
bestyrelse for SID Skagen. Har siddet i bestyrel-
sen for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Fiskernes 
Landsklub. Har været formand for bruger-pårø-
renderådet i plejeboligen Ålbæk. Var suppleant 
i byrådet i 2 mdr. i 2016. Ikke flere nedskærin-
ger og pas godt på vores miljø.
Der skal større fokus på arbejdsklausuler og 
kædeansvar. I forbindelse med en kontrakt med 
underleverandører, skal de opgive deres navn og 
CVR nr./RUT nr.
Vi skal invitere fagbevægelsen til samarbejde 
om stikprøvekontroller, for at sikre, at de kon-
trolansvarlige i Frederikshavn Kommune, der har 
opfølgning og kontrol med arbejdsklausuler er 
klædt tilstrækkeligt på til at løse opgaven, skal 
Fredrikshavn Kommune tage initiativ til at udar-
bejde en tjekliste i samarbejde med arbejdsmar-
keds parter.
Enhedslisten tog sagen op i økonomiudvalget 
den 22-3-2017, der blev bevilget 50.000 kr. 
årligt, det er alt for lidt.
Hvis finansloven bliver vedtaget, vil der kun 
være 5 personer til at bekæmpe social dumping.
Der er ikke nogen økonomisk gevinst at hente 
ved udlicitering af velfærdsopgaver, med mindre 
medarbejderne får dårlige løn- og arbejdsfor-
hold. Udlicitering betyder, at der går ressourcer 
fra velfærden til kontrol og bureaukrati i kom-
munerne og profit til de private virksomheder. 

Derfor afviser Enhedslisten overalt i kommu-
nerne øget udlicitering.
I stedet for at bruge flere penge på at organisere 
udbud og kontrollere om arbejdet bliver udført 
i overensstemmelse med det aftalte, foreslår 
Enhedslisten, at kommunerne lægger langt 
mere ansvar og indflydelse ud til de kommunal 
ansatte, så de i fællesskab med borgerne til-
rettelægger arbejdet og tilpasser de ønsker og 
behov, borgerne har.

Kommunalvalg 2017
Her er 3F Frederikshavns kandidater til byrådet.
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Søren Visti, SF

Kommunalt arbejder vi aktivt på at få udlæn-
dinge fra først og fremmest Østeuropa til at 
bosætte sig. Derfor er det vigtigt, at vi også 
kommunalt gør det maksimale for at disse nye 
medborgere ikke bare kommer til at fungere 
som løntrykkere for vore egne ledige ufaglærte. 
Dette sikres ved, at vi i byrådet som en naturlig 
ting følger op på, at de klausuler som private 
udbydere underskriver imod løndumping også 
bliver overholdt – og i tilfælde af misbrug sank-
tioneret!
Som ansat hos 3F, hvor jeg dagligt taler med 
ufaglærte ledige og lærer deres ønsker og behov 
at kende, oplever jeg ofte vigtigheden af at have 
mulighed for kurser, uddannelse og opkvalifi-
cering. Så det vil jeg selvfølgelig kæmpe for at 
kommunen opprioriterer.
Jeg vil gerne begrænse udlicitering af kommu-
nale opgaver fra områder, hvor gevinsten kan 

være tvivlsom. Alt for ofte har vi set fordyrende 
konkurser – ikke mindst indenfor hjemmeplejen 
– hvor det offentlige står tilbage med leverings-
forpligtelsen og smerten. Det kan vi ikke være 
bekendt overfor vore borgere og skatteydere!
Udover ovennævnte synes jeg, at Frederikshavn 
Kommune trænger til en reformpause, hvor man 
skal forsøge at få ro på, og sammen med an-
satte og brugerne justere og evaluere de mange 
nedskæringer. Måske har vi ligefrem fået råd til 
at slække lidt hist og her, hvor vi har taget for 
hårdt fat? Det vil jeg gerne bidrage med, hvis 
jeg får sæde i det nye byråd!

June Menne, 53 år
Socialdemokratiet

•  Nej til social dumping. Jeg vil sikre, at de klau-
suler kommunen har indgået bliver overholdt. 
Vi skal aldrig acceptere social dumping.

•  Jeg vil arbejde for flere unge får en erhvervsud-
dannelse. Arbejde for praktikpladser til alle. Vi 
får brug for dygtige faglærte i fremtiden.

•  Ved udlicitering vil jeg prioritere vores velfærd 
frem for kortsigtede besparelser.

•  Jeg vil støtte op om erhvervspolitiske tiltag, 
der kan understøtte etablering af nye arbejds-
pladser.

• Jeg vil understøtte sociale udsatte.
Jeg er uddannet fagligt anerkendt smed, hvorfra 
mit politiske engagement også startede, derfra 
kommer min kontinuerlige stand til at træde 

igennem for at opnå mine mål. I skrivende stund 
besidder jeg et par tillidsposter, er blogger og 
3F meningsdanner.
Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg mener, at 
byrådet skal afspejle befolkningssammensæt-
ningen. Jeg er en god kandidat, fordi jeg kan 
bidrage med den almindelige lønmodtagers 
standpunkt i byrådet.
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Afdelingen havde inviteret 6 aktive rumænere –
bosat i vores kommune – med til mødet.
Formål med mødet var at tale om forholdene for 
rumænere i vores kommune – herunder arbejds-
forhold.
Fra afdelingen deltog formand Finn Jenne og 
næstformand Gitte B. Andersen.
Lucian Turculeanu, TR Prime Ocean – Adina 
Muhterem, AMR Skagerak Pelagic samt Katalin 
Fülöp med ægtefæller deltog som repræsentanter 
for vores rumænske medlemmer.

Der blev også snakket om mange andre relevante 
udfordringer, og ambassadøren var meget lydhør 
og kommer igen på et andet tidspunkt.
Ambassadøren er stor fortaler for medlemskab af 
en rigtig fagforening og roste afdelingen/3F for 
den store indsats for organisering til gavn for alle 
på det danske arbejdsmarked.
  

Den rumænske ambassadør 
i Skagen
Søndag d. 17. september havde 3F Frederikshavn besøg 
af den rumænske ambassadør, Alexandru Gradinar i Skagen 
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Med 3F Frederikshavn 
i Fårup Sommerland
3F	Frederikshavn	havde	solgt	over	600	billetter	
til	årets	Fårup	Sommerlands	tur.
Og	vejret	var	næsten	perfekt	på	dagen,	og	alle	så	
ud	til	at	have	en	rigtig	god	dag.
Vores	plads	var	godt	besøgt,	og	der	var	tid	til	
mange	gode	snakke	med	medlemmerne.



Gratis advokat- 
ordning i FOA 
Frederikshavn

Advokat Ole Kildeby har træffetid i 
FOA Frederikshavn, Constantiavej 35,  
9900 Frederikshavn.
I samme tidsrum kan advokaten træf-
fes på afdelingens tlf. 46 97 11 70.

2017:

• Torsdag den 9. november 
• Torsdag den 14. december 

2018: 

Torsdag den 11. januar 
Torsdag den 8. februar

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

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.

Læs mere på hjemmesiden 
www.foa.dk/frederikshavn

Receptionen FOA Frederikshavn
Når du ringer eller kommer i afdelingen, er det 
enten Karina Pedersen eller Helen K. Christensen, 
du møder. 
I receptionen står de klar til at hjælpe dig med dit 
ærinde. 

Faglig sekretær 
Helen K. Christensen

Sekretær 
Karina Pedersen

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
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Og under kurset blev der indgået et væddemål 
Hvis tillidsrepræsentanterne kunne skaffe 38 flere medlemmer til FOA inden 14. september, 
skulle formanden og næstformanden for FOA i Frederikshavn, Louise Krüger Nielsen og Jette 
Abildgaard, hoppe i Rønnehavnen.
De seneste måneder har tillidsrepræsentanterne udført et opsøgende arbejde for at få flere med-
lemmer. Og væddemålet endte selvfølgelig med, at Louise og Jette tabte.

Så	torsdag	d.	14	september	måtte	de	begge	en	tur	i	bølgen	blå	…

Juletræ i FOA
Afdelingen afholder juletræ for medlemmer, 
medlemmers børn og børnebørn.

Søndag den 3. december 2017 Kl. 14.00 – 16.30
FFK Centret, Flade Engvej, 9900 Frederikshavn

Julepose, sodavand og pølse med brød 35,- kr. til børn 
under 18 år.

Billetsalg i uge 46 og 47. 
Læs mere på www.foa.dk/frederikshavn

Med venlig hilsen
FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn
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Nina elsker 
udfordringer

Hun måtte overvinde sin 
flyskræk for at komme 
i praktik, og hun er ikke 
bange for at følge sin pas-
sion for hunde og heste 
Skandinavien rundt.  
Mød Nina Pedersen,  
der er nyuddannet sosu- 
assistent og har taget 
flere spring end de fleste.
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Nina elsker 
udfordringer

Hun er født på Fyn, tog sin første uddannelse som 
landmand i Sønderjylland, har levet det meste af 
sit liv i Vestjylland, bor i dag på Læsø og har for 
nylig været i praktik på Island.
52 årige Nina Pedersen, der i september blev 
færdiguddannet som sosu-assistent er ikke bange 
for forandringer – eller for at flytte sig – hverken 
fysisk eller menneskeligt:
– Jeg er en person, der elsker udfordringer, så mit 
liv bliver aldrig kedeligt, siger Nina, der som 50-
årig startede på uddannelsen som SOSU-assistent:
– Jeg havde i 25 år arbejdet som hjælper, og var 
egentlig rigtig glad for mit job. En yngre kollega i 
hjemmeplejen på Læsø startede på assistent-ud-
dannelsen, og det var nok det, der inspirerede 
mig. Jeg tænkte, at det var en god sikring af min 
situation på øen, hvor der ikke er så mange job, 
man kan vælge imellem. Og så kunne jeg også 
godt tænke mig lidt faglige udfordringer, siger 
Nina, der fik masser af udfordringer i den tid 
uddannelsen varede. SOSU Nord-skolen ligger 
i Hjørring, og det betød, at hun måtte rykke på 
fastlandet, hvor hun har boet i store dele af sin 
uddannelsestid, væk fra sit hjem på Læsø:
– Det er jo en af vilkårene, når man bor på en ø, 
men det vidste jeg jo allerede, da jeg begyndte på 
uddannelsen, så det har altid været med i mine 
planer, siger Nina.

Læsø fik pulsen ned
Det var egentlig ikke en gennemtænkt plan, det 
var snarere en følelse, der i sin tid fik Nina og 
hendes familie fra Vestjylland til Læsø. Familien 
boede indtil 2006 på en gård ved Vorbasse, hvor 
Nina arbejdede som hjælper i aftenvagt, og der 
ud over nød livet med islandske heste og opdræt 
af Berner Sennenhunde. En dag svingede et par 
fra Læsø ind på gården for at købe en af Ninas 
hvalpe, og det salg satte gang i en masse:
– Vi blev rigtig gode venner og besøgte dem på 
Læsø flere gange, fortæller Nina, der aldrig havde 

kendt til Kattegatsøen i det nordjyske før, men 
alligevel fik en speciel hjemlig følelse, når hun 
besøgte øen:
– Allerede når vi sad på færgen fra Frederiks-
havn, kunne jeg mærke, hvordan roen sænkede 
sig over mig. Der er en helt anden puls på Læsø, 
og jeg bliver bare bedre tilpas og afslappet af at 
være der, fortæller Nina, der efter nogle ferier på 
øen tog en afgørende beslutning sammen med 
sin mand: Gården i Vorbasse blev solgt, og parret 
pakkede deres tre sønner, Berner Sennenshun-
dene, og de islandske heste og flyttede ind på 
Jagtgården i Gammel Østerby. Ninas mand fik 
arbejde på Nordsøen og hun fik job som hjælper i 
hjemmeplejen:
– Der er ikke så mange jobmuligheder på Læsø, 
men lige præcis i ældreplejen er du stort set sikret 
arbejde. Der bliver flere og flere ældre på øen, 
og samtidig har vi turister i sommerhuse og på 
pensionater, der i sommermånederne tager her-
over med deres »hjemmepleje«. Det vil sige, at vi 
står for pasningen, mens de er på Læsø, fortæller 
Nina, der ved siden af sit arbejde også har turrid-
ning på islandske heste og fortsat opdrætter Ber-
ner Sennenhunde.
På mange måder var det også Berner Sennehun-
den, der var skyld i, at Nina i foråret i 2017 tog 

Ældreplejen på Læsø
På Læsø er der et plejehjem, der ligger i 
Byrum, der er øens største by.
Der ud over tager hjemmeplejen ud til 
øens ældre i eget hjem, og i sommersæso-
nen også turister, der har et plejebehov.
En særlig forening, der hedder »Læsø 
Pleje hjems Venner«, udgør en slags be-
søgstjeneste for plejehjemmets beboere.

!
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en del af sin sidste praktik som sosu-assistent på 
Island.
Hun havde tidligere solgt en hvalp til en kvinde fra 
Island, og hun blev senere en af Ninas veninder. 
Derfor var Nina hurtig til at tage en beslutning, da 
Island dukkede op som et muligt praktiksted i den 
sidste del af uddannelsen:
– Jeg var egentlig slet ikke indstillet på at ville til 
udlandet. Men da vi så fik besøg på SOSU-skolen i 

Hjørring af studievejlederen, der fortalte om Island 
som praktiksted, var jeg fyr og flamme, husker 
Nina.
Via den internationale Erasmus-ordning fik hun 
økonomisk hjælp til at gennemføre turen, men 
måtte selv skaffe en lejlighed i byen Akureyri, og 
sørge for flybilletter:
– Det var på mange måder småting, for jeg skulle 
først overvinde min flyskræk. Jeg har aldrig før 
fløjet, så der var lige lidt, jeg skulle arbejde med, 
siger Nina, der endte med at tage 6 uger på Island. 
De fem i praktik og en uges ferie hos veninden 
med Berner Sennenshunden:
– Det var så fantastik, og jeg er så glad for, at jeg 
tog af sted, siger Nina.

Et kærligt folkefærd
Noget af det som Nina fremhæver som fantastisk 
ved Island, ud over naturen og hestene, er den 
varme og venlighed, som hun mødte overalt. Også 
i ældreplejen:
– Jeg arbejde på et plejehjem på en afdeling med 
ældre, der havde demens og parkinson. Jeg tror 
aldrig, at jeg har fået så mange kram og smil før, 
som i løbet af den tid, hvor jeg var der. Men det er 
noget af det, der kendetegner islændinge. De er et 
meget åbent og kærligt folkefærd.

Ældreplejen på Island
På Island ligger det meste af ældreplejen 
i hænderne på staten. Det er nemlig den 
islandske stat, der driver plejehjemmene, 
mens kommunerne varetager hjemme-
plejen.
Langt de fleste ældre kommer på pleje-
hjem, og meget få modtager pleje i eget 
hjem. Det betyder, at mange af de ældre 
er friskere og har flere ressourcer, når de 
kommer på plejehjem, end ældre har i 
Danmark.
Samtidig er der et stort frivillighedskorps 
af besøgsvenner på plejehjemmene i Is-
land.

!

Nina med afdelingssygeplejersken Hälla på 
plejehjemmet i Akureyri hvor hun var fem 
uger i praktik i foråret 2017.

Nina på en af sine rideture i det smukke 
islandske landskab.
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Nina oplevede også i sin tid på Island, hvor ander-
ledes hele ældreplejen var – sammenlignet med 
Danmark. På Island er det staten, der driver pleje-
hjemmene, og der er næsten ingen hjemmepleje:
– Det er kommunerne, der skal betale hjemmeple-
jen, mens staten betaler for plejehjemmene. Det 
betyder, at mange kommer tidligere på plejehjem, 
og er langt friskere end det vi oplever herhjemme. 
Samtidig er normeringen langt bedre end i Dan-
mark, fortæller Nina.
Hun er nu selv tilbage på et dansk plejehjem, efter 
at hun har afsluttet sin sidste praktik og sin sidste 
eksamen med et flot 12-tal. Nina er blevet ansat 
på Læsøs eneste plejehjem, der ligger i Byrum:
– Det er et rigtig fint sted at være, og efter at jeg er 
blevet assistent, har jeg fået et nyt ansvarsområde. 
Jeg er utrolig glad for, at jeg tog skridtet og videre-
uddannede mig – og er taknemlig for, at jeg fik lov 
at prøve et praktikforløb i udlandet, siger Nina, 
der opfordrer andre til at prøve det samme.

Uddannelse som social og sundhedsassistent 
blev afsluttet med et flot 12tal. 

Nina står bagerst – nummer to fra venstre

Seniorernes aktivitetsoversigt
Tirsdag den 14. november 
kl. 14.00
Foredrag
Kim Larsen kommer og fortæller 
kriminalhistorier fra det virkelige 
liv. Der serveres kaffe og brød.
Tilmelding senest den 7. no-
vember.
Pris: kr. 50,- for medlemmer og 
kr. 60,- for ikke medlemmer

Tirsdag den 12. december
 kl. 13.00
Juleafslutning
Julehygge, kom og nyd dejlig ju-
lemad med en øl/vand eller vin. 
Der vil være amerikansk lotteri.

Bindende tilmelding, senest den 
28. november. 
Pris.: kr. 60,- ikke medlemmer 
kr. 85,-

Tirsdag den 16. januar 
kl. 14.00
Banko
Bankospil med fine gevinster og 
sidemandsgevinster. 
Tilmelding senest 9. januar.
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 60,- for 3 plader, samt kaffe-
bord med blødt brød.

Tirsdag den 
6. februar kl. 14.00
Foredrag
Aksel Fidler kommer og fortæller 
samt viser billeder fra Grønland. 
Der serveres kaffe og brød.
Tilmelding senest den 30. januar
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 75,-

Tilmeldinger til
Ingrid Hansen 24 66 66 71
Jytte jensen 22 86 31 61

 FOA Frederikshavn yder tilskud på 
1000 kr. til SOSU elever, der tager deres 
praktik i udlandet. Kontakt FOA Fre-
derikshavn hvis du ønsker yderligere 
info.

!
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Sektorformand	for	
Social-	og	Sundshedssektoren 
Gitte Christensen

Jeg er 46 år, har været 

gift med Tommy i 23 

år, og har 2 voksne 

børn Patrick på 27 og 

Camilla på 24 år. Der-

udover er jeg farmor til 

Matilda på 1år.

Uddannet Social og 

sundhedshjælper i 2000. 

Efter min uddannelse har jeg arbejdet i hjem-

meplejen udekørende i 15 år. Nåede at være 

afløser i 4 år på demensafdeling inden min 

uddannelse.

I 2007 blev jeg valgt som tillidsrepræsen-

tant, som eneste kandidat. Jeg vidste ikke ret 

meget om fagforeningen, andet end det var 

godt at være i en fagforening, hvis man skulle 

blive arbejdsløs, og så at man skulle melde 

sig ind i den, man hørte til. 

Jeg havde ingen planer om at skulle i den ret-

ning, men ønskede bare at få en bedre dialog 

og mere åbenhed med ledelsen dengang, og 

så gøre det så godt jeg kunne for mine kolle-

gaer.

Men det greb hurtigt om sig. I 2015 blev jeg 

valgt til Fællestillidsrepræsentant, og så blev 

jeg insisterende prikket til, da pladsen som 

sektorformand blev ledig. Efter nogle måne-

ders betænkningstid kunne jeg mærke, at det 

var jeg nødt til at prøve at springe ud i.

Jeg glæder mig meget til at komme i gang 

med arbejdet i FOA Frederikshavn, det er en 

super god lokalafdeling, og med nogle fanta-

stiske dygtige kollegaer i baghånden vil jeg 

gøre mit allerbedste for medlemmerne.

Afdelingsnæstformand	

Jette Abildgaard 

Jeg er 41 år gammel og 

har arbejdet indenfor 

ældreområdet, siden 

jeg blev uddannet So-

cial- og Sundhedsassi-

stent i 1998.

Jeg har tidligere været 

nattevagt i Sydbyen 

og sidst ansat som 

dagvagt i Abildparken. Der blev jeg i 2009 

valgt som tillidsrepræsentant. Et område der 

var helt nyt for mig. Lige pludselig at arbejde 

med det fagorganisatoriske.

Arbejdet fandt jeg enormt spændende, og 

jeg oplevede, at der var mange forskellig 

udfordringer at tage fat på. I oktober 2015 

fungerede jeg meget kortvarig som Fællestil-

lidsrepræsentant, da jeg blev valgt som Sek-

torformand for Social- og sundhedssektoren 

med start 1. november 2015.

Jeg fik min daglige gang i FOA Frederikshavn 

og fandt ud af, hvad det vil sige at arbejde 

fuldtids med vores medlemmer.

Jeg har været udfordret mange gange, men 

har altid været glad for at være her.

Derfor fandt jeg det også naturligt at stille op 

som næstformand, da Louise Krüger Nielsen 

blev valgt til ny formand.

Jeg er nu ved at finde mig tilrette med de nye 

ansvarsområder, der ligger hos mig og ser 

frem til at prøve at være med til at gøre en 

forskel.
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At du som medlem af 

FOA’s fagforening, UDEN 

at betale for det og UDEN 

at skulle afgive helbreds-

oplysninger, er omfattet af 

flere forsikringer. Det er uden 

betydning om du er i arbejde 

eller ej – bare du opfylder 

følgende:

•  du er medlem af FOA’s fag-

forening (a-kasse medlem-

skab er ikke nok)

•  du er under 65 år og 

•  du har ikke tilsvarende for-

sikringer i.f.m. dit job

Kan du sige ja til ovenstå-

ende, er du omfattet af 

følgende forsikringer via dit 

medlemskab af FOA:

•  FOA fritidsulykkesforsik-

ring, sum kr. 100.000,00, 

dobbelterstatning ved mén 

på over 30%

•  FOA forsikring ved visse 

kritiske sygdomme, kr. 

100.000,00 i éngangsud-

betaling for diagnoser stillet 

efter 01.01.2014

•  FOA gruppelivsforsikring* 

sum under 61 år på kr. 

325.000,00, faldende i 

sum frem t.o.m. det 64. 

år samt en sum på kr. 

32.500,00 til hvert barn, 

hvis du dør før de er fyldt 

21 år. Forsikringen dækker 

uanset om der er tale om 

sygdom eller ulykke. 

* Har du en gruppelivsforsikring med 
samme eller højere udbetaling, sker 
der ikke udbetaling fra ordningen
Der kan være andre kriterier tilknyttet 
udbetaling på forsikringerne – dem kan 
du læse her, ligesom du også kan finde 
forsikringsbetingelserne samme sted: 
www.pensam.dk  

 FOA GRUPPELIV
- som en del af dit medlemskab af FOA har du en forsikring, der dækker dig hvis du dør før du fylder 65 år.

Du er dækket af FOA Gruppeliv når: 

•  du er medlem af FOA, og
• du er under 65 år, og
•  du ikke har en gruppelivsordning i forbindelse med dit job.

Du er dækket hele tiden

Du er dækket døgnet rundt og i hele verden med FOA Gruppeliv. Og du er dækket uanset, om du dør på grundaf sygdom eller en ulykke.

Hvor meget bliver der udbetalt?

Alder ved død Gruppelivssum Børnesum

Under 61 år 325.000 kr.

32.500 kr.
pr. barn

61 år 275.000 kr.

62 år 225.000 kr.

63 - 64 år 175.000 kr.

Fyldt 65 år Ingen dækning Ingen dækning

Børnesum

Som du kan se i skemaet, er der også en børnesum. Den bliver udbetalt til hvert af dine børn (også adoptiv- ogstedbørn), hvis du dør inden, de fylder 21 år.

Har du andre gruppelivsforsikringer gennem dit job?

Har du gennem dit job en anden gruppelivsforsikring med en lavere udbetaling, udbetaler PenSam normalt forskellen mellem denne gruppelivsforsikring og FOA Gruppeliv. Der udbetales dog ikke børnesum. Har du en gruppelivsforsik-ring med den samme eller højere udbetaling, så får du ingenudbetaling fra FOA Gruppeliv.

Hvem får pengene udbetalt?

Som udgangspunkt udbetaler PenSam gruppelivssummen til dine nærmeste pårørende. Men det kan godt lade sig gøre at få pengene udbetalt til en anden. Det kræver bare, at du kontakter PenSam og fortæller, at du vil indsætte en særligt begunstiget.

Du kan læse mere om reglerne for nærmeste pårørende på pensam.dk

» Ring til os på 44 39 39 99�» Klik ind på pensam.dk/forsikring

39.29.0
77.1648

FOA FORSIKRING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME
- som en del af dit medlemskab af FOA har du en Forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Forsikringen dækker dig, hvis du skulle blive ramt af én af 

de diagnoser, der er dækket af forsikringen.

Du er dækket af FOA-Forsikring ved visse kritiske 
sygdomme, når: 

•  du er medlem af FOA, og
• du er under 65 år, og
•  du ikke har en dækning ved kritisk sygdom i forbindelse

med dit job.

Hvor meget bliver der udbetalt?

Alder ved diagnose Dækning

Under 65 år 100.000 kr. *

Fyldt 65 år Ingen dækning

* For diagnoser stillet efter 01.01.2014

Hvilke diagnoser er dækket?
I listen overfor kan du se de sygdomme, som forsikringen 

dækker. Listen her er en overordnet beskrivelse af de syg-

domme, der er dækket. I forsikringsbetingelserne kan du se 

hvilke ting, der skal være opfyldt for, at forsikringen dækker 

en specifi k sygdom.

Du kan læse meget mere om sygdommene og udbetalings-

kriterierne på www.pensam.dk, hvor du også kan fi nde 

forsikringsbetingelserne.

Diagnoser pr. 01.01.2016

A. Følger efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen

(apopleksi)
B. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme)

C. Planlagt eller gennemført bypass-operation i hjertet

kranspulsårer (by-pass-operation af koronarsklerose)

D. Akut blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)
E. Hjerteklapsygdom
F. Kritiske former for kræft
G. Livstruende nyresvigt
H. Planlagt større organtransplantation
I. Dissemineret sklerose
J. ALS
K. Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme

L. Arbejdsbetinget HIV og smitte med HIV ved

blodtransfusion (infektion med HIV-1)
M. Parkinsons sygdom
N. Kardiomyopati
O. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)

P. Følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet

efter fl åtbid
Q. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse

R. Visse godartede svulster
S. Blindhed
T. Døvhed
U. Alzheimers sygdom
V. Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsning

W. Terminal sygdom – ved andre diagnoser end A-V

» Ring til os på 44 39 39 99�» Klik ind på pensam.dk/forsikring

39.29.0
78.1648

 FOA ULYKKE

- en kollektiv fritidsulykkesforsikring

Dækning

Har du tænkt over, hvilke konsekvenser en ulykke kan få

for dig? Du får måske en skade på din krop, som du må

leve med resten af dit liv. Og ulykken kan give dig udgifter

og kan let blive en dyr aff ære. Derfor er en ulykkesforsikring

altid god at have. FOA Ulykke er en kollektiv fritidsulykkes-

forsikring, som alle medlemmer af FOA under 65 år auto-

matisk har. 

FOA Ulykke dækker personskader. Ikke ting som briller og tøj.

Invaliditet – du får udbetalt erstatning, hvis du får varige 

mén på 8 % eller mere efter en ulykke. Hvor meget du får i 

erstatning, afh ænger af méngraden.

Eksempel

FOA Ulykke har en forsikringssum på 100.000 kroner. Hvis 

du for eksempel får varige mén på 8 %, får du udbetalt

8 % af forsikringssummen i erstatning, hvilket vil sige 8.000 

kroner.

Hvis du får varige mén på over 30 %, får du udbetalt en 

dobbelterstatning. Det vil sige, at ved en méngrad på 30 %

vil du få udbetalt 60.000 kr.

Dine fordele og valgmuligheder

FOA Ulykke har en begrænset dækning. Du er for eksempel

ikke dækket for tandskader og behandlingsudgifter. Derfor

kan det godt betale sig, at få en privat ulykkesforsikring 

oveni FOA Ulykke – og du må gerne have to ulykkesforsik-

ringer på én gang. 

PenSam's private ulykkesforsikring

•  Du kan tegne forsikringen uden at afgive helbreds-

oplysninger

• Du vælger selv forsikringssummens størrelse

•  Du kan udvide forsikringen med dødsfaldsdækning,

tandskadedækning og dækning ved farlig sport

•  Du kan medforsikre din familie (alle husstandens børn

for ét barns pris) + børn under 2 år gratis.

» Ring til os på 44 39 39 99�» Klik ind på pensam.dk/forsikring

39.29.0
72.1648

VIDSTE DU …



FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA’s aktivitetskalender 2017/18
Dato Aktivitet Sted

3. december Juletræ FFK Centret, Flade Engvej, 9900 Frederikshavn 

15. marts 2018 Generalforsamling Scandic The Reef, 9900 Frederikshavn

17. maj 2018 Cirkus Arena Knivholt, Hjørringvej, 9900 Frederikshavn

Hold øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Bobbyline Læsø www.bobbyline.dk  10 %

Malernes Lagersalg Læsø 10 %

PH Clinic Læsø 10 %

Ovick Farvebøtten Fr. Havn 20% – omfatter ikke tilbudsvarer

Blomsterværkstedet Skagen 10 % (gælder ikke vin, chokolade samt Interflora)

Fysioterapeut og kiropraktor  Betaling af op til 5 behandlinger om året – dog max kr. 1.680,-

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

LOKALE FOA-RABATTER OG FORDELE
Vis dit FOA-kort og få rabat

Se mere på FOA Frederikshavns hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn
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Hvem er 
det offentlige?

Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN  
MF (S) · Frederikshavnkredsen

Faget sætter denne gang fokus på kommunerne, 
og det passer rigtig godt, fordi der er valg til både 
kommuner og regioner den 21. november. Men 
det passer også som fod i hose med, at Social-
demokratiets netop afholdte kongres ønskede en 
vurdering af kommunalreformens virkninger. Der 
er vist ingen tvivl om, at der er sket en voldsom 
centralisering, og at der er blevet længere mellem 
den enkelte borger til det offentlige. Og netop det 
offentlige hører man jævnligt omtalt som én stør-
relse: Når noget er galt, er det »det offentliges« 
skyld – men hvem er det offentlige egentlig?

Ja, dybest set er det jo dig og mig og os alle 
sammen, men i vores Grundlov har vi jo valgt 
ganske fornuftigt at lave en tredeling af magten, 
således at vi har den lovgivende (Folketinget), 
den udøvende (regeringen) og den dømmende 
(domstolene). Det er en meget fornuftig forde-
ling, således at der er skarp fordeling, som man 
ved, at men under det har vi altså valgt, at vi skal 
have et kommunalt selvstyre, fordi vi ønsker be-
slutningerne truffet så tæt på den enkelte borger 

som muligt, og at borgerne selv i høj grad har 
indflydelse på, hvem der skal repræsentere dem i 
kommuner og regioner.

Desværre har de borgerlige forsøgt at tage livet 
af regionerne og blandt andet taget retten til at 
opkræve skat fra regionerne. Det betyder jo for 
dem, at de har mindre indflydelse på egen situa-
tion end kommunerne har. Selv om kommunerne 
har ret til at udskrive skat, er de alligevel under-
lagt regler om, at den kommunale skat højst må 
udgøre så og så meget, så hvis der er en kom-
mune der ønsker at sætte skatten op, skal der 
faktisk være andre kommuner, der sætter skatten 
ned tilsvarende.

Det er regler, som bliver aftalt én gang om året i 
de såkaldte kommunalforhandlinger, hvor det bli-
ver besluttet, hvor meget kommunerne skal have 
af staten i det, som man kalder udligningssyste-
met, hvor der tages hensyn til, hvor mange unge 
og ældre og for eksempel hvor mange km lande-
vej en kommune har. Det siges, at der faktisk kun 
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er to mennesker i Danmark, der kan forklare helt 
præcis hvad udligningsordningen går ud på … 
Helt grotesk blev det da, Gentofte fik tilskud efter 
hvor mange au pair-piger de havde.

Herudover er der hele refusionssystemet, fordi 
selv om det er kommuner, der udbetaler en be-
stemt ydelse til en borger, som er ramt af sygdom 
eller har fået førtidspension, så er refusionssy-
stemet også indrettet på en sådan måde, at der 
skulle være incitamenter til at få gjort borgeren 
helt rask og tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Alt det er meget kompliceret, og derfor er der hel-
ler ikke noget at sige til, at mange har svært ved 
at gennemskue, hvordan systemet virker. Derfor 
opstår der også tit ord som kassetænkning. At 
en kommune vælger en behandling eller ydelse 
som fx resurseforløb, der er billigere end at give 
folk en førtidspension. Men det er altså vigtigt 
at forstå, at det er Folketinget, der laver loven 
og ministeren, der udfører den via styrelser, be-
kendtgørelser og vejledninger, som kommunen 
skal rette sig efter – og det gælder i alle 98 kom-
muner. Alligevel kan den enkelte borger opleve 
en himmelvid forskel på vilkårene, når man laver 
benchmarking, altså der hvor man sammenligner 
kommunerne med hinanden.

Vi har et meget forskelligartet niveau fx med at 
skaffe arbejde til flygtningene. Der har vi et an-
svar for, at de hurtigt får lagt en kurs hen mod at 
kunne klare ærterne selv, og det er de selv sjovt 
nok fuldkommen enig i. Uanset om de i hjemlan-
det var gadefejere eller astrofysikere, har vi pligt 
til at sluse dem ud i en bæredygtig tilværelse. Og 
her handler alt om at tilegne sig sproget. 
 
På dette felt har kommunerne meget forskellige 
resultater. Der er steder, hvor flygtningene ikke 
har fået mange job. Andre steder vrimler det 
med nyansatte flygtninge. Mange steder satser på 

sprogundervisning først i et længere forløb som 
trampolin til at skaffe et job. Andre steder har 
man ladet sprog og arbejde være ét modul, såle-
des at man tilegner sig arbejdsfærdigheder og »ar-
bejdspladsdansk« samtidig. Navnlig i Sæby har 
man valgt kombinationen, og den har givet gode 
resultater. Når man således giver flygtningene i 
praktik et arbejde og en sprogundervisning, så 
skaber det en god opadgående spiral. Og så kan 
man da spørge, hvem der kom først – var det 
hønen, eller var det ægget? Forskellene i kommu-
ner kan imidlertid mindskes, for vi ved ikke, om 
»dansk først«-modellen på længere sigt vil give 
flere positive resultater.

Kommunerne og deres rolle i samfundet er ikke 
bare vigtig for Socialdemokratiet, men også 
meget vigtig for borgerne. Derfor er det også 
vigtigt med en lokal forankring og et lokalt styre, 
som kan håndtere alle de udfordringer, som vi 
i Folketinget mener kommunerne er bedst til, 
netop fordi de tager sig af den enkelt borger fra 
vugge til grav – men der er også himmelvid for-
skel på kommunerne med Læsø som den mind-
ste med 1800 indbyggere til København med ca. 
600.000 indbyggere; netop fordi kommunerne er 
så forskellige er det vigtigt, at det er lokale by-
rådsmedlemmer, der bestemmer hvilke priorite-
ringer de har i f.t. bosætning, erhvervsudvikling, 
lokal infrastruktur men selvfølgelig også hvilket 
serviceniveau man ønsker for sine borgere.

Jeg er vildt imponeret over, at vi har så mange lo-
kalpolitikere, som for de fleste vedkommende har 
et fuldtidsjob at passe samtidig med, at de også 
finder overskud til familien og byrådsarbejdet. 
Og derfor har Socialdemokratiet også foreslået en 
»fingrene væk-reform«, således at byrådet selv får 
mere at skulle have sagt frem for, at det er folk i 
Kjøwenhavn, der skal bestemme det hele. Se, det 
er kommunalt selvstyre, når det er bedst.
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Frederikshavn		www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4 · 9900 Frederikshavn · Mobil 2684 2655
E-mail: socialdokraternefrhavn@gmail.com
Kasserer: Grete Næser, telefon 2868 0644 
E-mail: grete@naeser.dk

Hvert 4. år er der valg til kommune- og region i 
Danmark, og denne gang finder valgene sted tirs-
dag den 21. november. Det er vigtige valg, da alle 
valgte medvirker aktivt i skabelsen af morgenda-
gens politik, og hermed også livsbetingelserne for 
borgerne i din kommune og region. Din stemme 
og dine valg er derfor vigtige for demokratiet og 
den politik, du ønsker udøvet. 
I Frederikshavn Kommune er Socialdemokratiets 
hold til kommune og region på plads, og vi er alle 
kampklare og fulde af gode forhåbninger. 

Vi smøger ærmerne op
»Vi rejser os trodsigt i vrimlen«.
Denne linje stammer fra en kendt arbejdersang, og 
den passer bare så godt til vores område. Her ken-
der vi alt til arbejdsløshed og store arbejdspladser, 
der lukker. Vi kender også alt til en presset øko-
nomi. Derfor smøger vi gang på gang ærmerne op 
og kæmper ufortrødent videre. Vi giver aldrig op!

Vores kompas
Og på trods af udfordringerne, navigerer vi også 
fortsat ud fra vores værdi-mæssige kompas. Vi har 
store ambitioner på de områder, der omhandler 
vore børn og unge, vore ældre og handicappede, 
og vores folkeskole. Her vil vi rigtig gerne gøre 
det bedre. Vi vil gerne prioritere flere ressourcer 
til disse områder, og også gerne flere midler til 

uddannelse. Vi vil også gerne investere i asfalt og 
byggemodning, samt foretage kloge investeringer.
Vi vil gerne medvirke til at skabe rammer, der 
medfører nye arbejdspladser. Og vi vil gerne til-
trække nye borgere med fortællingen om mulighe-
derne for mennesker her.
Ambitionerne fejler derfor ikke noget, selv om 
det ser lidt sløjt ud med midlerne til indfrielsen af 
dem. Vi giver dog aldrig op. Vi klør på og samar-
bejder gerne med erhvervsliv, borgere, ansatte og 
alle andre, der gerne bidrager med gode løsninger. 

Det tør vi godt love
Næsten ingen tør love borgerne noget i en valg-
kamp, men sådan forholder det sig ikke her. Jeg 
tør godt love borgerne i Frederikshavn Kommune 
tre ting under min ledelse: Seriøsitet, dialog og 
viljen til at handle, når de rigtige løsninger er der. 
Dem vi finder i fællesskab, og ikke mindst de, der 
kan finansieres. 
Jeg tør også love, at det socialdemokratiske hold 
vil arbejde hårdt med de mandater, vi gives i 
ryggen af vælgerne. Vi er klar, og sammen er vi 
stærke. Med ønsket om et rigtig godt efterår, og 
gode valg med stor opbakning fra vælgerne. Du er 
meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil 
vide mere.

Tak for ordet
Birgit S. Hansen, Borgmester
Socialdemokratiet, Frederikshavn Kommune
www.birgithansen.dk – Mobil: 2916 3039

Se kandidaterne på næste side

Kommune- og
Regionsvalg 2017
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Kenneth Bergen
Pensionist	67	år
Jeg vil fortsat kæmpe for:
-  en god og stabil økonomi, samt gode vilkår for  

erhvervslivet
-  at alle mennesker sikres et rimeligt liv ved sygdom 

og ledighed
-  at sport, fritid, kultur og frivillig hjælp understøttes
-  at modarbejde egoisme og sig selv nok politik.

Karl Falden 
Inspektør	65	år
Jeg vil gerne sikre en balance mellem borger og 
embedsværk, så der kan træffes de rigtige beslut-
ninger i byrådet. 
Jeg vil forsat arbejde for en social politik, der tilgo-
deser alle borgere og ansatte i hele Frederikshavn 
Kommune.

Irene Hjortshøj 
Fhv.	psykiatrisk	plejer	68	år
Du og jeg skal i fællesskab være sammen om at  
udvikle kommunen, nedbringe uligheden blandt  
sårbare og udsatte, og sørge for, at alle har forud-
sætning for et godt og harmonisk liv.
Vi byder nye borgere velkommen, og giver dem en 
god start på et godt liv.

Steen Jensen
Fhv.	efterskoleforstander	62	år
Jeg vægter de bløde værdier, sætter mennesker 
over systemer og indhold over rammer. Alle men-
nesker har ret til et liv i tryghed og med omsorg. 
Jeg vægter respekten for det enkelte menneske, og 
lige muligheder, uanset køn, alder og tro.

Ole Rørbæk Jensen 
Direktør/radioforhandler	66	år
Som genvalgt lover jeg, at arbejde for:
-  en fortsat genopretning af økonomien, der muliggør 

den borgernære velfærd og kulturelle oplevelser
-  en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik, der 

medfører flere arbejdspladser
-  en Frederikshavn Kommune, der byder velkommen 

og giver plads til ALLE.

John Karlsson
Formand	Metal	Vendsyssel	53	år
Som genvalgt til byrådet vil jeg:
-  arbejde aktivt for, at kommunen er visionær og 

udviklingsparat
-  have et særligt fokus på job og uddannelse til 

alle
-  modarbejde enhver mistænkeliggørelse af vore 

svageste borgere.

Brian Poul Kjær 
Uddannelsesvejleder	54	år
-  arbejdspladser og erhvervsliv er fundament for 

kommunens indtjening.
-  alle har ret og pligt til, at bidrage til den »fælles 

husholdning«
-  børn sikres retten til en tryg barndom, med god 

inspireren-de undervisning.
-  børn, unge og ældre sikres et aktivt foreningsliv.
- vore ældre gives den nødvendige hjælp til et værdigt liv.

Jens Hedegaard Kristensen
Pensioneret	fra	Søværnet	72	år
Møder borgerne i øjenhøjde, lytter til deres pro-
blemer, og sætter den nødvendige handling ind for 
at løse opgaverne. Samarbejde henover midten 
skaber bæredygtige resultater.

Bjarne Kvist 
Fhv.	postbud	65	år
Jeg vil med mine 20 års erfaring i byrådet bidrage 
til, at vi også i den kommende periode får en stærk 
socialdemokratisk byrådsgruppe der, takket være 
et bredt samarbejde, økonomisk ansvarlighed og en 
visionær politik, sætter dagsordenen for udvikling og 
fremgang i Frederikshavn Kommune.

Bjarke Dyhr Lynnerup
Fængselsbetjent	43	år
Jeg har mennesket i centrum, og mener vores børn 
og unge skal have de bedste muligheder for udvik-
ling og uddannelse, i gode rammer. 
Ligeledes skal vores ældre have en anstændig 
tilværelse efter arbejdslivet, med den nødvendige 
pleje og omsorg.

June L. Menne
Produktionsmedarbejder/TR	53	år
Som valgt til byrådet vil jeg:
-  støtte erhvervspolitiske jobskabende tiltag
- støtte uddannelse til alle
-  arbejde for, at mennesket altid kommer før syste-

met
-  arbejde for en socialpolitik, der understøtter og 

hjælper de svageste borgere
-  aldrig acceptere social dumping ved underleverandører.

Helle Skov Mortensen
Leder	56	år
Alle skal have de bedste muligheder og de bedste 
forudsætninger for, at klare sig godt. Der skal 
derfor være fokus på den forebyggende og tidlige 
indsats. 
De svageste borgere i kommunen skal have hæder-
lige levevilkår. 
Vi skal have et byråd, der samarbejder bredt.

Byrådskandidater
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Claus Henrik Nedermark – Lubi
Netværker	61	år
Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel inden for kultur 
og fritid. Et område, der altid har haft min interesse 
gennem engagement i Tordenskjolds Dage, Skagen 
egnsspil og amatørteater. Sporten er vigtig i forhold 
til vore børn, en promovering af kommunen, og en 
tiltrækning af nye borgere.  

Almina Nikontovic
Bosætningskonsulent	38	år
Jeg vil arbejde ihærdigt for at sikre:
-   et stærkt erhvervsliv med fokus på jobskabelse, 

bosætning og vækst
-   at mangfoldighed bliver set som en ressource 

både på arbejdsmarkedet og i den offentlige 
debat

-   at støtte op om initiativer, der fremmer mangfoldighed, inklusion 
og aktivt medborgerskab.

Yvonne Nordahn
Pensioneret	fra	Forsvaret	64	år
Børn der mobbes, unge med ondt i psyken, og 
ensomme ældre skal altid støttes og hjælpes i et 
velfærdssamfund. Velfærd koster, og derfor har et 
godt og driftigt erhvervsliv med mange arbejdsplad-
ser mit fokus. 
Min styrke er evnen til en målrettet indsats, og et 
godt samarbejde med andre.

Tina Nymann
Pædagog/FTR	BUPL	43	år
Som byrådsmedlem vil jeg:
-  garantere, at alle børn, unge, ældre og handicap-

pede får en markant stemme.
-  medvirke aktivt til, at vi har fokus på et godt ar-

bejdsmiljø for alle ansatte.
-  arbejde ihærdigt for, at vi giver alle borgere gode 

udviklingsmuligheder.

Bent H. Pedersen
Social-	og	sundhedshjælper	65	år
Vi er udfordret af flere ældre og fattige i vores kom-
mune. En stærk byrådsgruppe kan dog agere herpå, 
og derfor genopstiller jeg gerne til en tredje by-
rådsperiode. Med udgangspunkt i vores valgprogram 
vil jeg medvirke til løsninger og nødvendig handling, 
og altid på en afbalanceret og retfærdig måde for 
alle kommunes borgere.

Anders Brandt Sørensen
Gymnasielærer	39	år
Folkeskolen trænger til en ny start i vores kom-
mune. Vi skal blive rigtig gode til at lade de dyg-
tige lærere og pædagoger virke og sammen med 
dem skabe et godt fællesskab fyldt med viden, 
forståelse og børnelatter.

Karsten Thomsen
Tillidsrepræsentant	60	år
Alle borgere med behov for hjælp, skal opleve tryg-
hed i kontakt med kommunen. De frivillige ildsjæle 
skal gives de nødvendige værktøjer for, at fastholde 
de unge i et socialt sundt foreningsliv. Som tillids-
mand gennem 22 år føler jeg mig godt klædt på 
til, at varetage borgernes behov omkring de bløde 
værdier.

Lars-Christian Thorvil
Studerende	34	år
Jeg vil arbejde for, at Frederikshavn Kommune, 
bliver endnu bedre, på trods af de hårde tider. Vi 
skal ikke være bange for at tage debatten, for med 
gode saglige argumenter kommer vi længst! Jeg 
mener vi skal gøre det rigtige, selvom det ikke al-
tid er sjovt. Jeg vil bidrage til, at problemer bliver 
løst til størst mulig gavn for alle.

Erik Kyed Trolle
Jobkonsulent	63	år
Jeg vil i det kommende byråd fortsætte arbejdet 
med, at skabe forståelse for et bredt politisk samar-
bejde, til gavn for alle kommunens borgere, uanset 
geografisk tilhørsforhold. Vi er alle i samme båd og 
bør alle nyde »sejlturen« lige meget.

Tina Juul Kjellberg
Udviklingskonsulent	54	år
Jeg vil fortsat arbejde for:
-  at alle borgere og ansatte oplever et optimalt 

sundheds- og sygehusvæsen
-  at vi i særlig grad tager hånd om vore svageste 

borgere
-  at have fokus på jobskabelse, uddannelse og 

vækst
- at opretholde og gerne udvide antallet af lokale arbejdspladser.

Jørgen Rørbæk Henriksen 
Falckredder	61	år	
Jeg vil fortsat arbejde for vores del af 
regionen og især kæmpe for at bevare og udvide 
sygehuset i Frederikshavn, at psykiatriske patienter 
skal have samme vilkår som somatiske, at akut-
beredskabet skal give tryghed også i denne del af 
Nordjylland, og at patientsikkerheden sættes over 
alt andet.

Ejner Guldager Nielsen 
Fhv.	halinspektør	77	år
Jeg vil arbejde for et stærkt  
sundhedsvæsen, set fra Skagen. Og med et be-
redskab og nogle respons tider, der giver borgerne 
tryghed i hverdagen. Dette er et stort ønske for 
alle borgere i Skagen.
Jeg mener også, at to plus en vejen til Skagen skal 
have stor opmærksomhed.

Regionsråds
kandidat

Regionsråds
kandidat

Regionsråds
kandidat
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LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Adresse:
Parallelvej 3, 9900 Frederikshavn  
(Servicekontor/Socialrådgiver)
Frilandsvej 111, 9800 Hjørring

Telefon: 9890 0488 – Mobil, Cai Møller: 2048 4166

E-mail: 
lo@lo-vendsyssel.dk
formand@lo-vendsyssel.dk

Hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Socialrådgiver: Helle Frank 3034 5543 (Mandag, tirsdag og torsdag)

Rådgiver: Marianne Jensen 2443 8324 

Læs hjemmesiden 
www.lo-vendsyssel.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyhe-
der og indlæg, som du måske ikke 
ellers hører om samt praktiske guid-
ninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning 
for alle 
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent til-
bud for alle borgere i Frederikshavn Kom-
mune. Her kan du henvende dig, hvis du 
er i tvivl om afgørelser på socialkontoret, 
pension og lignende spørgsmål. 
Socialrådgiver Helle Frank træffes man-
dag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og tors-
dag kl. 8.00-18.00.
Se eventuelle IKKE træffedage på 
hjemmesiden.
Der skal altid aftales tid på telefon 
30 34 55 43, før du møder op.

 1 

 Vendsyssel                                                                                                                         juni 2012 

dækker: 
 
Læsø Kommune 
Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
 

 Vendsyssel 
Medlemsfagforeninger og bestyrelse: 
 

• 3F Frederikshavn  Morten Dahlberg og Hanne Karlsen 
• 3 F Skagerak  Laila Stidsborg og Jens Madsen 
• 3F Murerne  ønsker ikke repræsentation 
• Blik & Rør  ønsker ikke repræsentation 
• FOA Hjørring  Ina Jensen 
• FOA Frederikshavn René Johansen 
• HK Nordjylland  Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark 
• Dansk Metal Brønderslev ønsker ikke repræsentation 
• Dansk Metal Sæby  Brian Pedersen  
• Dansk Metal Vendsyssel Jørn E. Larsen og Mogens Bjerre 
• Ejendomsfunktionærerne ønsker ikke repræsentation 
• NNF Nordjylland  Kent Jensen 
• DEF Nordjylland  Claus Ebdrup Madsen 
• SL Nordjylland  Anne Marie Frederiksen 
• Malernes Fagforening Carsten Munkholm Larsen 
• TL Nord  Peter Thyregod 

 
• LO formand  Cai Møller 
• LO kasserer  Henning Mikkelsen 

 

 Vendsyssel 
Personale: 
 
Bogholder/sekretær (20 timer/uge) Annette Riis 
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent  Kia Klostergaard Gaardlund og Steen Christensen 
Socialrådgiver (Frederikshavn) Helle Frank 
 

 Vendsyssel 
 
Adresser: 
Frilandsvej 111, Hjørring  
Danmarksgade 71 1,tv, Frederikshavn / servicekontor  for socialrådgiver 
 

 Vendsyssel 
Kontoret Hjørring: tlf  9890 0488 
Servicekontoret: tlf  2048 4166  Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543 
Formand: tlf  2048 4166 (mobil) 

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Massakren på erhvervsuddannelserne
ALLE – arbejdsgiverne, lønmodtagerne, arbejds-
markedsforskere, lokale politikere, uddannelses-
institutionerne og mange andre med forstand på 
erhvervsuddannelser snakker om det: De bespa-
relser som Folketinget de seneste år har udsat 
arbejdsmarkedsuddannelserne for.

Igennem flere år har vi oplevet, at AMU-efter-
uddannelse er blevet ramt af den skarpeste spa-
rekniv på uddannelsesområdet, og i dag er flere 
AMU-centre i landet lukningstruede pga. den un-
derfinansiering, som har stået på siden 2012. 

I Vendsyssel står EUC Nord for en stor del af ar-
bejdsmarkedsuddannelserne, og de er selvfølgelig 
også ramt af det famøse omprioriteringsbidrag, 
der drejer sig om en årlig besparelse på 2% fra 
2016 til 2021. Dvs. at man i 2016 skulle spare 2%, 

i 2017 4%, osv. I 2021 drejer det sig således om 
en besparelse på 12%. 

Oven i dette kommer regeringens finanslov så 
med krav om yderligere reduceringer, der betyder 
at besparelsen i 2018 ikke kun er på 2% men 
nærmere 5%. 

Vi kan konstatere, at regeringens finanslovsudspil 
betyder ikke mindre end en massakre og på sigt 
en aflivning af al efteruddannelse i Vendsyssel.

Arbejdsmarkedet efterspørger kvalificeret arbejds-
kraft, og betingelserne for denne efterspørgsel er, 
at arbejdskraften har adgang til efteruddannelse 
– og uddannelse i det hele taget. Kan vore lokale 
erhvervsuddannelsesskoler ikke løfte denne op-
gave, kan vi i Vendsyssel godt forvente, at virk-
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Gældsrådgivning i Brønderslev, 
Frederikshavn, Hjørring og Læsø 
Kommune

LOs gældsrådgivning »På Rette Kurs« er et 
åbent tilbud for langtidsledige, ufaglærte 
samt unge og yngre kontanthjælpsmodta-
gere i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring 
og Læsø Kommune.

Her kan man henvende og få gratis anonym 
økonomisk rådgivning,hvis gælden uover-
skueligt er vokset én over hovedet.

Der skal bestilles tid ved 
projektkoordinator Marianne Jensen 
på mail: raadgiver@lo-vendsyssel.dk 
eller på telefon 24 43 83 24.

somhederne enten flytter andre steder hen eller 
importerer arbejdskraften med de nødvendige 
kvalifikationer. 

Er det virkeligt dét, vi vil i Vendsyssel?
I LO Vendsyssel har fagforeningerne den klare 
opfattelse, at en langsigtet investeringsstrategi på 
erhvervsuddannelsesområdet er nødvendig, hvis 
der også fortsat skal være et arbejdsmarkedsrettet 
efteruddannelsestilbud til ufaglærte og faglærte, 
som kan sikre lønmodtagerne fast fodfæste på 
arbejdsmarkedet OG virksomhederne tilgang af 
kvalificeret arbejdskraft. 
En sådan investeringsstrategi kræver en genopret-
ning af erhvervsskolernes økonomi i form af en 
takstjustering svarende til den underfinansiering 
på 350 mio kr som Undervisningsministeriet har 
dokumenteret. 

Omprioriteringsbidraget fra 2018 og fremadrettet 
skal annulleres, og taxametersystemet skal re-
vurderes, så det i højere grad tager højde for de 
strukturelle udfordringer, uddannelsesskolerne 
står overfor i arbejdet med at dække ufaglærtes 
og faglærtes behov – og for at opfylde den efter-
spørgsel arbejdsmarkedet har for kvalifikationer 
og kompetencer.
Hvis Folketinget aktivt lytter og forstår, hvad 
arbejdsgiverorganisationerne og LO organisati-
onerne og alle eksperterne på området siger og 
dokumenterer direkte, så har samme Folketing 
virkelig chancen for at score point.
Det er Folketinget, der har den direkte indflydelse 
til at ændre på disse tåbeligheder i stedet for at 
give skattelettelser. 
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Med AL-BoligBonus  
får du 1.000 kr. om året,  
for hver million du låner  

i din ejerbolig.  
Uanset om du har  

et Totalkreditlån eller  
realkreditlignende lån hos os.

Her er  
vores bidrag 
Bonus til alle 

boligejere
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