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Frederikshavns fælles fagblad

Jens Nielsen
FOA

Folketingsvalg 2015
Hvor skal vi hen du? Sådan lød spørgsmålet,
skærmtrolden Hugo stillede i underholdningspro-
grammet Eleva2ren i 90´erne, når en deltager var
i tvivl om, i hvilken retning han/hun skulle gå for
at vinde den store præmie.  

Det samme spørgsmål kan man stille Dansk Fol-
keparti (DF), der blev valgets store vinder, og nu
er Danmarks næststørste parti. 

DF ønsker, at den offentlige sektor skal styrkes,
og dermed har venstres plan om nulvækst ringe
udsigter. DF har også tilkendegivet, at det skal
være lettere at genoptjene dagpengeretten.
DF var i øvrigt bannerfører for at indføre den nu-
værende dagpengereform, men alle har ret til at
blive klogere, og en ændring i reformen bakker
fagbevægelsen op om.

I FOA er det ikke overraskende, at DF klarede sig
så godt. Det har længe været kendt, at mange af
vores medlemmer stemmer på DF, og ifølge en
undersøgelse fra ugebrevet A4, stemmer hver
10. tillidsrepræsentant fra FOA også på DF. 

I FOA har vi nu en klar forventning om, at DF ind-
frier de mange valgløfter. At ældreområdet tilfø-
res 25 milliarder og børn/unge-området 10 milli-
arder. Hvis DF begynder at afvige fra løfterne, så
er spørgsmålet fra Hugo relevant, hvor skal vi hen
du? 

Med DF i ryggen og et grumset blåt flertal, gen-
vinder Venstre regeringsmagten. Lars Løkke Ras-
mussen sagde på valgnatten ”Vi skal fastholde
den danske model, så vi ikke bliver truet af social
dumping. Det er derfor, vi skal indkalde til tre-
partsforhandlinger, hvis vi kan danne en ny rege-
ring…”

Løftet om trepartsforhandlinger, skal vi i fagbe-
vægelsen selvfølgelig tage imod, og er det reelt
ment, skal forhandlingerne bruges til at stoppe
social dumping. 

Herudover ønsker FOA også, at trepartsforhand-
lingerne skal få blå blok til at tage det psykiske
arbejdsmiljø alvorligt! Tallene taler desværre for
sig selv. 

Fra 2010 til 2014 steg antallet af anmeldte psy-
kiske erhvervssygdomme med hele 72 procent.
Det er FOA’s håb, at de midlertidige bevillinger
som udløber med udgangen af 2016, gøres per-
manente, så tilsynets særlige indsatser i forhold
til psykisk arbejdsmiljø kan fortsætte.

Hvis det grumsede blå flertal virkelig ønsker at
bruge fagbevægelsen konstruktivt, så er vi klar.
Det er også kun sund fornuft, at vi samarbejder
og finder fælles løsninger, når cirka halvdelen af
de organiserede i LO/FTF stemmer borgerligt. 
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Skagen Gigt- og Rygcenter
giver hjælp til selvhjælp
Kom med indenfor på et sted, der er vel-
lidt af både brugere og ansatte, og som
er verdensberømt i Danmark for sin tre
ugers behandling af rygsmerter og gigt.

Der er mange gode grunde til, at der er 10 må-
neders venteliste til et ophold på Skagen Gigt-
og Rygcenter.
Centret, der ligger tæt ved Holger Drachmanns
hus i det gamle Skagen Sygehus bygninger, er
berømt for sin gode og effektive behandling, og
det har betydet patienter fra hele landet. Det
frie sygehusvalg gør det muligt at vælge Ska-
gen, selvom man bor på Bornholm, Sjælland,
Fyn eller i sønderjylland:
- Vi har træningsgæster fra hele Danmark, men
flertallet er fra Region Nordjylland, fortæller
Lone Rubæk, der siden april i år har været le-
der af centret. 
Ordet patient findes ikke på gigt og rygcentret,

også selv om stedet hører under Sygehus
Vendsyssel. Når man er indskrevet på stedet,
betragtes man som en træningsgæst.
For modsat andre indlæggelser, så kan man
kun komme i betragtning til det 3 uger lange
ophold, hvis man er udredt, færdigbehandlet og
i stand til at klare sig selv.
- De mennesker, der kommer her, lever med
kroniske smerter, bevægelsesindskrænkning el-
ler nedsat funktionsevne. Vi hjælper dem til
selvhjælp, så de forhåbentlig får et bedre liv –
og en mere afklaret hverdag efter de tre uger,
de har været hos os. Vi gør meget ud af, at her
skal virke hjemligt. Blandt andet derfor går vi
ikke i hvide kitler, men i farvet tøj, fortæller Lo-
ne Rubæk.
Centret har 23 ansatte. De 15 er, som Lone
selv, behandlere som fysioterapeuter, sygeple-
jersker, ergoterapeuter, socialrådigver, sekretær
og  læge, der alle går i røde veste, og de 8 er
servicemearbejderer, der bærer blå skjorter.

-Vores gæster kommer ikke for at blive helbredt. De kommer for at få en forklaring og et overblik over deres
sygdom – og nogle værktøjer, de kan bruge derhjemme, siger centerleder Lone Rubæk.
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Servicemedarbejderne gør rent ved trænings-
gæsterne og forbereder mad i køkkenet, men
Lone Rubæk understreger, at alle faggrupper er
vigtige for gæsterne på stedet:

- Når først træningsgæsterne har et mål, så er
det alles mål. De blå servicemedarbejdere har
mange uformelle og vigtige snakke, som slet
ikke kan undværes. Eksempelvis på morgentu-
ren, som klares af dem, og på de mange af-
tensamtaler, der foregår på deres nattevagt, og
det er ofte dem, der modtager gæsterne, når
de kommer søndag aften, siger Lone Rubæk,
der siden hun overtog ledelsen netop har fået
servicemedarbejderne med i sin lederstab. 

Verdens bedste job
En af dem, der mærker godt af den forandring
er Rudi Møller Pedersen. Han har været på
Skagen Gigt- og Rygcenter i 10 år som service-

medarbejder. Han nyder, at han i dag har sin
leder i huset:
- Tidligere skulle vi ringe til Frederikshavn Sy-
gehus for at få fat i vores direkte leder, og det
var bøvlet. Det er langt bedre nu, og jeg er vir-
kelig glad for tingene, siger Rudi, der allerede
ved første samtale med sin leder Lone under-
stregede, at arbejdet på gigt og rygcentret har
betydet alt for ham:
- Jeg har verdens bedste job. Jeg blev valgt
blandt 75 ansøgere og kom hertil direkte fra 
fiskeindustrien i 2005, og det har været fanta-
stisk for mig. Ingen troede i starten på, at jeg
kunne blive en, der gør rent og laver mad – slet
ikke min kone, men hun er overbevist nu, gri-
ner Rudi, der især nyder sine aften- og week-
end-vagter, hvor han får tid til at komme helt
tæt på stedets gæster.
Der er heller ingen tvivl om, at centrets træ-
ningsgæster er overbeviste om, at opholdet i
Skagen virker. Skagen Gigt- og Rygcenter har
en tårnhøj brugertilfredshed, og derfor vender
mange gerne tilbage til stedet.
På centret er de fleste dog helt nye, som Tove
og Jytte, der netop er ankommet:
- Jeg er her, fordi jeg håber på at komme af
med mange af de smertestillede piller jeg ta-
ger, siger Tove Højgaard, der bor i Aalborg. 
Jytte Raabjerg, der er fra Frederikshavn, formu-
lerer sin drøm med opholdet sådan her:
- Jeg håber på at kunne komme til at gå uden
rollator. Det er min store drøm.

Søvn er vigtig 
Personalet på centret kan dog ikke love, at alle
drømme går i opfyldelse. Indimellem kan de tre
ugers forløb aflive flere af træningsgæsternes
håb, og det gør ondt:
- Det handler for mange om selverkendelse, og
det kræver ofte mange snakke, før tingene fal-
der på plads for gæsterne, siger Rudi. Lone
supplerer:
- Måske er det her hos os, at man finder ud af,
at ens dagligdag og job derhjemme er alt for
hårdt og skal forandres. Derfor er det ikke kun
det fysiske aspekt, vi tager fat på – men be-
stemt også det psykiske. For mange bliver det
her starten på en livsomlægning, siger Lone
Rudbæk, der sammen med det øvrige persona-
le gør alt for at give gæsterne noget, som de
kan bruge derhjemme. 
Alle får en træningsplan med sig, får mulighed

Skagen Gigt og Rygcenter har fokus på kosten. Man-
ge der kommer på centret vejer for meget. Derfor
bliver der ikke serveret kage og dessert, derimod er
der suppe og andet godt hver dag, siger centerleder
Lone Rubæk og servicemedarbejder Rudi Møller Pe-
dersen.
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for at tale med en socialrådgiver, og har fået
gode råd om smertetackling og bedre søvn:
- Søvn er noget af det, der er allervigtigst for
menneskers trivsel. Mange gigtpatienter har så
ondt, at de vågner 3-4 gange om natten. Ofte
kan en ny pude eller en bedre sovestilling være
med til at bryde et dårligt søvnmønster, og
meget handler om at bryde vaner, fortæller er-
goterapeut Jack Clemmensen.
En af dem, der snart skal tilbage i eget hjem,
er Jane Rødbro fra Fjerritslev, hun nåede ikke
helt i mål, med hvad hun forventede før hun
kom til Skagen, men hun er slet ikke i tvivl
om, at de tre uger har været gavnlige:
- Det der er så helt fantastisk her er, at alt per-
sonalet kun er fokuseret på dig. Du skal ikke
tænke på noget som helst andet, end bare at
få det bedre, og det er en luksus, som man
sjældent oplever.

Tove Højgaard, Aalborg og Jytte Raabjerg, Frederiks-
havn har forventninger til opholdet i Skagen: Tove vil
gerne være fri for alle de smertestillende piller hun
spiser og Jytte vil gerne have et liv uden rollator.

Det tilbyder 
Skagen Gigt og Rygcenter
� Varmtvandsbassin

� Fysio- og ergoterapi

� Samtaler med læge og sygeplejerske

� Samtale med socialrådgiver

� Fitnesscenter

� Individuel tilrettelagt træning og hold-
træning

� Rygestop

� Kostvejledning

� Foredrag

� Aktiviteter som syning, maling olign

� Ture til Skagens rekreative områder
på cykel
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»Det her er mit an  
Faget var på sommerens studietur på
Skagen Støttecenter. Det bliver kaldt
Margueritten og er et dagtilbud under
psykiatrien i Frederikshavn Kommune.
Her fik vi en rundvisning af Eva, der har
sin daglige gang på stedet og mødte
blandt andet af Liselotte, Camilla og 
Niels, der alle arbejder på centret.

Eva på 65 år kommer hver dag på Skagen
Støttecenter Margueritten. Hun er vaskeægte
skagbo, men har nogle ting med i bagagen, der
gør, at hun ikke kan fungere i samme hverdag
som alle andre.
Derfor er det smukke gamle gule byggeri på

Lunds Allé i Skagen blevet en vigtig base i
Evas tilværelse:
- Det her er mit andet hjem, og det bedste ved
stedet er personalet. De har altid tid til en
snak, og de får mig i godt humør, hvis jeg er
ked af det, siger Eva Christensen.
Hun er en blandt 40 borgere, der hører under
centret. En del viser sig ikke fysisk på adressen
men får besøg i eget hjem, sådan var det også
engang for Eva:
- Men så blev jeg overtalt til at komme med
herop, og det har jeg ikke fortrudt. Her er så
dejligt, og jeg kan lave en masse gode ting.
Eva elsker at være på Margueritten. Hun har et
fast job med at lave kaffe hver dag klokken
9:00. Hun hjælper også gerne til med indkøb
og madlavning, men tilbringer mest tid på ste-
dets kreative værksted, hvor hun og de andre

Eva, en af støttecentrets trofaste borgere, viste Faget rundt på Margueritten. Her har Eva også et fast job med at lave kaffe
og hjælpe til med madlavning. Derudover deltager hun også i de mange kreative tilbud centret tilbyder.
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    det hjem«
borgere kan lave alt fra glas, til keramik og
strik:
- På et tidpunkt lavede jeg over 20 par futter,
og dem har jeg næsten alle sammen solgt, si-
ger Eva, og peger stolt på den reol, som står
midt på centrets gang. Den fungerer som en
aktiv salgsmontre for alle de ting, som bruger-
ne laver. Her er alt fra strik-futter til vaser og
kunst. 

Vi bakker borgeren op
Eva viser begejstret Faget videre i det hyggeli-
ge hus, der har svungne dørkarme, gamle gips-
lofter og småsprossede vinduer. Her emmer af
hjemlig hygge. Vi kommer til et lokale med
”tøjsalg”, hvor nogle af Margurittens borgere
har arrangeret et slags loppemarked, hvor tøj

sælges til 5 kroner pr del. I rummet ved siden
af er der klaver, guitar og et trommesæt for de
musikglade, og længere nede ad gangen er der
et welness rum:
- Det er helt op til den enkelte borger, hvad
man vil lave her.  Vi bakker op om alle initiati-
ver og ideer. Nogle er ligesom Eva mest til det
kreative, mens andre som Christian vil hellere
spille kort og bordtennis, fortæller Liselotte Pe-
tersen, der er sundhedsassitent og en af cen-
trets 10 fastansatte.
Christian lyser op, da han bliver nævnt og gen-
tager flere gange både sit fornavn og efter-
navnt, og så understreger han, hvor god han er
til bordtennis. Engang var han Skagenmester, i
dag er han støttecentrets ukronede konge i
spillet med den lille bold.

Fagets gæster hjælper til med opvasken efter det hyggelige
kaffebord i Margueritten.

Christian er tidligere skagensmester i bordtennis og nu bor-
ger på støttecentret. Her er han sammen med Morten
Dahlberg. De har fælles bekendte i Skagen.
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Både Christian og Eva er ligesom centrets an-
dre borgere visiteret til at komme i Marguerit-
ten Visiteringen foregår ved kommunen gen-
nem en socialrådgiver, men døren bliver ikke
smækket i hovedet af nogen, der kommer ind
fra gaden:
- Det hedder sig, at man skal have en henvis-
ning og en psykisk diagnose for at være her,
men vi har aldrig afvist nogen, heller ikke selv
om de kommer ind fra direkte fra gaden. Vi
hjælper dem, der kommer, også med at få en
handleplan og en henvisning hertil fortæller Ca-
milla Schunck, der er uddannet pædagog.
Personalet består af en ligelig blanding af pæ-
dagoger og social og sundhedsassistenter, og
en del praktikanter. Blandt andet Niels Møller,
der er en af de få mandlige personaler på Mar-
gueritten:
- Det er et spændende job, der varmt kan an-
befales, især hvis man godt kan lide at arbejde
med mennesker. Mit vigtigste redskab her er
min kommunikation. Det jeg gør, og det jeg si-
ger, skal hænge sammen, ellers forvirrer det

vores borgere, siger Niels, men han og resten
af personalegruppen er samlet omkring det sto-
re runde spisebord i den hyggelige køkken. Her
sidder Eva også, og Christian, og han får det
sidste ord: - Det er slet ingen tvivl. Det her er
et godt værested.

-Et godt sted, hvis man lide at arbejde med menne-
sker, mener Niels Møller, som er i praktik som soci-
al- og sundhedsassistent.

Livet på Margueritten
Marguritten har åben alle hverdage fra
9-15:00

Dagen starter med morgenkaffe, siden
frokost som borgerne selv laver og til
slut eftermiddagskaffe – gerne med ka-
ge

Tirsdag er der åbent til 19:30 og den
dag spiser dem, der har lyst aftensmad
på centret.

Centret arrangerer hvert år sommerferie
til Skallerup Klit, påskefrokost og jule-
frokost. Det er også muligt at fejre jule-
aften i Margueritten.

Stedet råder over en bus, som hver
torsdag kører til Frederikshavn for at
være med i et motionstilbud sammen
med andre væresteder.

Margueritten arbejder tæt sammen
med blandt Bakkely i Frederikshavn og
Mariestedet i Sindal

Der er tre sundhedsaasistenter, 4 pæ-
dagoger, 1 plejehjemsassistent og en
leder ansat

Borgerne på Margueritten er fra 18-70
år ligeligt fordelt på kønnene.



FAGET . AUGUST 2015 9

                                                                   HIRTSHALS

Hirtshals Havn 
vil være med i front
Det går kun en vej for Hirtshals Havn, og
det er frem: Havnen udvider på flere
fronter, og der er udsigt til nye arbejds-
pladser og vækst for hele den nordjyske
region. Faget besøgte vicedirektør Karin
Eilers på Norgeskajen som sidste stop på
studieturen.

”Port of Scandinavia . . . . .”. Sådan hedder det
nye slogan for Hirtshals Havn. 

Et slogan som alle 20 medarbejdere på Nor-
geskajen i Hirtshals arbejder for at leve op til.

Sloganet understreger den store betydning,
som transport har fået for Hirtshals gennem de
seneste år:
- Vi er gået fra at være en typisk fiskerihavn til
at være en transporthavn. Vi vil selvfølgelig rig-
tig gerne have mere fiskeri, men som det er nu
er trafik, gods og passagerer størstedelen af
vores forretning, fortæller Karin Eilers, der er
vicedirektør på havnen.
Transporten udgjorde i 2014 71% af havnens
omsætning, og er derfor en altafgørende faktor
for indtjeningen:
- Det har betydet rigtig meget, at vi har fået
flere færger til Hirtshals. Vi har i dag tre færge-
rederier: Color Line og Fjord Line, der sejler til
Norge, og Smyril Line, der sejler til Færøerne

Trafikken i Hirtshals varierer meget alt efter vind og vejr, men der er typisk mellem 50 og 100 afgange og 
ankomster om dagen inklusiv anløb af fiskefartøjer.



10 FAGET . AUGUST 2015

FAGETS STUDIETUR 2015 - HIRTSHALS

og Island. Det gør, at vi har fået mere gods og
flere passagerer over havnen, siger Karin Eilers.

En udvidelse af dimensioner
Med tre færgerederier og en solid omsætning
kunne nogle havne være tilfredse med situatio-
nen, men i Hirtshals hviler man ikke på laur-
bærrene. Direktør Jens Kirketerp Jensen og vi-
cedirektør Karin Eilers har hele tiden udvikling
for øje:
- Vi vil udvide på flere fronter. For det første vil
vi gerne have, at flere fartøjer lander deres fisk
i Hirtshals, end i dag. Derfor har vi rettet vores
fokus mod især norske fiskere og investorer,
forklarer Karin Eilers. 
- For det andet er der mangel på arealer, og
derfor udvider vi nu med 250.000 kvadratme-
ter landareal. Som det er lige nu er især Fjord
Line klemt, og det samme gælder dele af hav-
nens industri, siger Karin Eilers.
Udvidelsesplanerne indebærer blandt andet, at
den nuværende mole forlænges med 1.100
meter og, at arealet bag det nye molebyggeri
fyldes op med sand. 

Det betyder, at der kan bygges på et område,
som i dag ligger under vand. Samtidig arbejdes
der med at få vindmøller på havnen, så der kan
tjenes penge på grøn energi:
- VVM undersøgelserne er påbegyndt, og vi
forventer at kunne opsætte vindmøller i 2017,
fortæller Karin Eilers.
Hun skønner, at det nye havneareal, der ud
over forbedrede opmarcharealer til Fjord Line,
vil give mulighed for etablering af nye virksom-
heder og dermed nye arbejdspladser, der kan
være med til at løfte regionen.

Overblikket over havnen
Mens molebyggeriet forventes afsluttet i au-
gust i år, og hele landarealet står færdigt midt i
2016, så er en ny indfaldsvej, der leder færge-
trafikken fra Fjord Line direkte til motorvej
E39, en realitet, og til september åbner en
kombiterminal, der skal fragte gods, tæt ved
havnen:

- Både omfartsvejen og kombiterminalen er
vigtige for havnen. De giver ganske enkelt mu-
lighed for at mere gods kan komme over hav-
nen til og fra især Norge, og at der kan skabes
helt nye transportløsninger. Indfaldsvejen gør,
at vi undgår mange af de trafikpropper, som
tidligere har præget sommertrafikken i byen,
fortæller Karin Eilers.
En anden faktor, som har forbedret ”flowet” på
havnen er transportcentret, som ligger et styk-
ke uden for byen på vej mod motorvejen. Her
har Told og Skat lokaliteter og her udarbejdes
alle toldpapirer til lastbilerne. Et arbejde der før
blev udført på kajen i Hirtshals:
- Det har stor betydning, at alle lastbiler til og
fra færgerne, nu skal over transportcentret for
at klare toldbehandling og check in. Tidligere
var toldbehandlingen en flaskehals, der gjorde
os ufleksible, men nu er toldbehandlingen ker-
nen i en servicering af lastbilerne og chauffører-
ne, siger Karin Eilers.

Godt samarbejde
Udover de mange projekter som er i gang på
havnen, så foregår der også et andet vigtigt ar-
bejde på Norgeskajen i Hirtshals. Øverst oppe i
bygningen ligger havneassistenternes lokaler,
der med sine 180 graders panoramavinduer gi-

- Vi er gået fra at være en typisk fiskerihavn til at
være en transporthavn. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne
have mere fiskeri, men som det er nu er trafik, gods
og passagerer størstedelen af vores forretning, for-
tæller Karin Eilers, der er vicedirektør på havnen.
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ver det fulde overblik over indsejlingen og hav-
nebassinerne.
I dag er det Michael Langballe, der har vagten.
Vagten er altid bemandet, og det er alle sø-
fartsuddannede medarbejdere, der sidder og
overvåger posten:
- Det meste arbejde består i at styre trafikken i
havnebassinet, snakke med de enkelte både
om vejr og vind, og om ankomst til havnen, si-
ger Michael, der bortset fra det triste forlis med
redningsflåden RF2 lige uden for havneudløbet
tilbage i december 1981 ikke kender til uheldi-
ge historier fra Hirtshals.
Michael Langballe fortæller at der også er en
del andre opgaver i forbindelse med havnesik-
ringen (ISPS) som til tider kan give lidt udfor-
dringer.
- Vi har heldigvis et rigtig godt og tæt samar-
bejde med politiet og Trafikstyrelsen, så vi hur-
tigt kan få løst de problemer der måtte opstå,
siger Michael Langballe.
Og meget tyder på, at Hirtshals Havn i det he-

le taget er gode til at samarbejde. Ikke bare
med med kommunen, der ejer havnen, men
også med byen og dens befolkning, og med an-
dre havne i Danmark:
- Vi gør alt, hvad vi kan for at Hirtshals Havn er
så samarbejdsdygtig og moderne som mulig.
Det er den eneste vej frem, siger Karin Eilers.

Hirtshals Havn har tidligere været base for renovering af borerigger og supply-skibe. Det er forsat et forret-
ningsområde som havnen satser på. Arbejdet med at få borerigge til Nordjylland sker i netværket Offshore ba-
se Scandinavia, der er et samarbejde mellem havnene og virksomheder i Frederikshavn og Hirtshals. Her er
havneassistent Michael Langballe i vagtlokalet, hvorfra han kan overvåge hele havnen.
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METAL Vendsyssel

METAL Hjemmeside: 
www.metalvendsyssel.dk

Åbningstider og telefontider 
I Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24 (Scan koderne og find vej)

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
Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden

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
Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden

Åbningstider - Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
Tirsdag kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30.
Derudover kun efter forudgående aftale

Advokathjælp
hos 
Metal
Vendsyssel

FREDERIKSHAVN

Advokat Ole Kildeby 
træffes på kontoret  - Hånd-
værkervej 2, 
Frederikshavn – 
den 1. onsdag i hver 
måned fra kl. 15.30 
til kl. 16.00 
eller på telefon 
9622 2324 
i ovennævnte tidsrum.

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk

HJØRRING

Advokat Henrik Willadsen,
advokatfirmaet Ledet & Wil-
ladsen kan træffes på 
kontoret Frilandsvej 115,
Hjørring.

Kontakt afdelingen på 
telefon 9622 2324 for
nærmere aftale.

Tjek for evt. ændringer på
vores hjemmeside:
www.metalvendsyssel.dk

      
 

   

 
    

 
    

 

      
 

   

 
    

 
    

 

      
 

   

 
    

 
    

 



FAGET . AUGUST 2015 13

METAL VENDSYSSEL

Generalforsamling i Metal Vendsyssel
Den 23. marts afviklede afdelingen ordi-
nær generalforsamling i Hjørring.

I beretningen kom formand Jørn Larsen ind på
beskæftigelsessituationen, hvor det går bedre.
Ledighedsprocenten er faldet siden sidste gene-
ralforsamling.

Det kniber med de unge
Det kniber stadig med at få unge mennesker til
at vælge en erhvervsuddannelse, selv om der
har kørt forskellige kampagner.
Antallet af elever på grundforløbet ser således
ud til at blive lavere end sidste år.
En af grundene hertil er, at der er indført krav
om et 2-tal ved den afsluttende eksamen i fol-
keskolen.
Det er svært at forstå, da en erhvervsuddannel-
se på 4 år i mange tilfælde vil være bedre løn-
net end en akademikeruddannelse af en læng-
ere varighed.

Nordjylland på vej frem
Nordjylland er ved at blive et maritimt kraft-
center, som også har medført øget beskæfti-
gelse inden for området.
Karstensen i Skagen har således mandet op her
i foråret.

Nogle falder stadig ud af dagpengesystemet
Der er stadig pres på de ledige. Der er krav om
jobsøgning og samtaler på både jobcentret og i
afdelingen.

Vi må håbe at et nyt folketing vil ændre på
reglerne, så der er færre, der falder ud.

Solen i underskud
Afdelingens regnskab viste et underskud på
52.086,- kr. Underskuddet stammer fra etab-
lering af solcelleanlæg på afdelingshuset i Fre-
derikshavn.

Der var ingen indkomne forslag.

Valgene
Der skulle vælges et bestyrelsesmedlem til be-
styrelsen hvor Erik Lund var på valg.
Ved valget blev Henrik H. Christensen valgt til
bestyrelsen.
Som suppleant til bestyrelsen blev Erik Lund og
Per W. Jensen valgt.
Tommy Jensen blev valgt som revisor og Chri-
stian Larsen og Henry Stokken blev valgt til re-
visor suppleanter.

Over 9 mio. kr. hjem til medlemmerne
Afdelingen har kørt en række faglige- og ar-
bejdsskader, som har givet 648.000,- kr. i fag-
lige sager og 8.456.000,- kr. i arbejdsskadesa-
ger + løbende udbetalinger.

Generalforsamlinger i 2016 vil blive afholdt i
Frederikshavn.

Se resultatet af konstitueringen næste side

Jørn E. Larsen, formand for Metal Vendsyssel: -Vi
mangler stadig at få de unge til at interessere sig
mere for de erhvervsfaglige uddannelser. Arbejdet er
godt, lønnen er god, og fremtiden ser godt ud.
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Konstituering af bestyrelsen efter 
generalforsamlingeni Metal Vendsyssel
Bestyrelsen:
Jørn Larsen – formand
Mogens Bjerre – næstformand
John Karlsson
Søren Larsen
Morten Møller Christiansen
Per Bech Christensen
Jonny Jacobsen
Rene Jørgensen
Kim Bruun Rasmussen
Anders Lindhardt
Jette Snørbjerg
Henrik Holm Christensen
Mikkel Sørensen

Organisations- og agitationsudvalget:
John Karlsson - formand
Mogens Bjerre
Morten Møller Christiansen
Per Bech Christensen
Jette Snørbjerg
Mikkel Sørensen

Skolekontakt-udvalg:
John Karlsson
Morten Møller Christiansen

Arrangement-udvalget:
Jørn Larsen
Mogens Bjerre
John Karlsson
Søren Larsen

AOF:
John Karlsson

Miljø- og arbejdsskadeudvalget:
Mogens Bjerre - formand
John Karlsson
Anders Lindhardt
Jette Snørbjerg

Fagretslig udvalg:
Jørn Larsen – formand
John Karlsson
Mogens Bjerre
Jonny Jacobsen

Henrik Holm Christensen
Kim Bruun Rasmussen

Uddannelsesudvalget:
Mogens Bjerre – formand
John Karlsson
Rene Jørgensen
Per Bech Christensen
Morten Møller Christiansen
Anders Lindhardt
Kim Bruun Rasmussen

LO Vendsyssel:
Jørn Larsen

Overenskomst- og kongresudvalget:
Jørn Larsen – formand
Mogens Bjerre
John Karlsson
Jonny Jacobsen
Jette Snørbjerg

UGH
Udpeges af LO Vendsyssel 
Morten Møller Christiansen

Ungdomsformand:
Rene Jørgensen

Ungdomsudvalget:
Konstituerer sig selv

Seniorudvalgene:
Erik B. Andersen – formand Frederikshavn
Henning Pedersen - Frederikshavn
John Knudsen – formand Skagen
Knud Gaardbo Nielsen – formand Hjørring
Jørgen Hansen – formand Hirtshals

METAL VENDSYSSEL
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Vores 
METAL-mand 
i Folketinget

BJARNE 
LAUSTSEN 
Folketings-
medlem for 
Socialdemokraterne

Tak for de 16.704 stemmer. Det var nu sjette
gang, jeg blev valgt fra Frederikshavnkredsen,
og selvom der var tale om en mindre tilbage-
gang, så er jeg alligevel glad for at konstatere,
at ikke mindre end 55 pct. af de socialdemo-
kratiske vælgere i kredsen valgte at sætte
kryds ud for mit navn. Det er jeg meget tak-
nemmelig for, idet det er et af de højeste antal
af personlige stemmer set i forhold til partiets
samlede resultat.

Nu skal vi selvfølgelig have evalueret denne
valgkamp og prøve at analysere os frem til,
hvorfor der stemmes så forskelligt i kredsen. Fx
var der fremgang i Sæby, Thorshøj og på Læsø.

Jeg er selvfølgelig især glad for, at Socialdemo-
kratiet fortsat er stærkeste parti i Nordjylland,
og at alle seks MF´ere blev genvalgt. Men det
var ligeså trist, at regeringen ikke blev gen-
valgt, og at nøglerne måtte overlades til val-
gets store taber og dermed til en smal Venstre-
regering.

I hele SR-regeringens levetid havde vi dårlige
meningsmålinger, men en fantastisk slutspurt
og en kæmpeindsats, ikke mindst med vores
Helle Thorning-Schmidt, som førte en fremra-
gende valgkamp, sluttede af med at give tre
ekstra mandater til Socialdemokratiet, således
at vi igen er landets største parti.

Alligevel meddelte Helle, at det nu var slut, og
at der var tid til at få en ny kvinde i spidsen -
nemlig Mette Frederiksen, hvilket også kon-
gressen enstemmigt bakkede op om, og nu har
Mette sat et nyt hold. Gruppen har konstitueret
sig, og jeg har til dels har fået ny opgaver: Et af
valgets helt store temaer blev jo debatten om

skifergassen. Derfor har jeg bedt om at komme
i energiudvalget, fordi den sag trænger til at
blive set efter i sømmene. Og jeg er i den for-
bindelse parat til at sætte en række initiativer i
værk, idet jeg til fulde deler borgernes bekym-
ringer, og hvis ikke vi kan få vished om, at det
er fuldt forsvarligt at fortsætte, så skal det
stoppes.

Udover energiudvalget har jeg fået næstfor-
mandspost i beskæftigelsesudvalget. Tillige har
jeg poster i forsvarsudvalget samt miljø- og fø-
devareudvalget samt hverv uden for Folketin-
get.

Valgets tale
Hvordan det så kommer til at gå med de blå,
og hvor lang tid den smalle Venstreregering vil
holde, kan kun tiden vise, men det er hævet
over enhver tvivl, at ulighederne i Danmark vil
blive større; kommunerne skal spare og især de
udsatte grupper må holde for. 
Navnlig skal de rigeste forgyldes med lettelser i
topskatten, samtidig med, at ydelserne skal
sættes ned for at finansiere hele den borgerlige
plan Så er der ikke så meget nyt under solen.
Sådan har det været med alle de borgerlige re-
geringer: de har formøblet hele velstanden, og
så kan vi igen komme ind og rydde op efter
dem. 

Det var det, vi forsøgte at sige til vælgerne, at
det var sådan det ville gå, mens de blå partier
bare sagde, at vi førte skræmmekampagne. Nu
bliver der syn for sagen. Det er bare så ærger-
ligt, at vi har brugt så mange kræfter på at
bringe orden i økonomien og så se de borgerli-
ge solde det hele op igen.

METAL VENDSYSSEL

-Ærgerligt at de
borgerlige 
solder det hele
op igen efter
vores indsats
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METAL VENDSYSSELS
FISKEKONKURRENCE
Lørdag 5. september 2015 kl. 9.00 til 14.30
Dvergtved Søpark, Dvergtvedvej 401, Sindal

Tag konen, kærsten, børnene og det gode humør med til Dvergtved Søpark. 
Afdelingen er vært ved en øl/vand og et par pølser. 
Kom og deltag i konkurencen, og få nogle hyggelige og sjove timer med 
familien og gode kollegaer, der er fine præmier både til børn og voksne.

Pris pr.stang for voksne kr. 70,00. 
For børn under 14 år kr. 40,00.

Der kan købes orm og andet i grejbutikken.  

Du betaler ved tilmeldingen i afdelingen, som er
senest fredag 28. august 2015 kl.12.00.

Høstfest 2015
Metal Skagen Byklub
inviterer til høstfest hvor der bydes på
helstegt pattegris.

Lørdag 19 september 2015. kl.13 

i Metals lokaler i Skagen.

Pris pr. person 100 kr.

Tilmelding til Ivan: 40 56 17 41 eller

Jacob: 41 10 54 00

Tilmelding senest 11. september



Gratis advokat-
ordning i FOA Frederikshavn
Advokat Ole Kildeby har træffetid i
FOA Frederikshavn Constantiavej 35
9900 Frederikshavn. I samme tidsrum
kan advokaten træffes på 
afdelingens tlf. 46 97 11 70

2015:
Torsdag den 13. august 
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 10. september
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 8. oktober
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 12. november’
kl. 15.30 - 16.30

Torsdag den 10. december
kl. 15.30 - 16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgiv-
ning 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 advokaten.
Rådgivningen kan være forhold
om ejendomshandel, lejebolig,
arv, skilsmisse, dødsfald i nær fa-
milie, erstatningssager og andre
juridiske forhold.

           Frederikshavn

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn
FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184
E-mail, Faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

FOA Frederikshavn Åbnings- og telefonti-
der:
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 for
et møde, også udenfor normal åbningstid.

Faglig Hotline
Akut brug for hjælp fra Faglig afdeling, efter normal åbningstid:
Faglig afdelings hotline – nummer er: 46 97 11 90

A-kasse service. Brug for at kontakte A-kassen uden for nor-
mal åbningstid:
A-kassens callcenter-nummer er: 46 97 10 10 
Læs mere på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Se også 
herunder

Gratis konsultation hos hypno-
terapeuten Leila Ø. Simonsen
Du kan kontakte Leila på tlf. 20 81
62 83 eller via 
www.mitegetliv.dk
og få en gratis konsultation og de
efterfølgende 5 behandlinger til
halv pris.
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Nyvalgt 
arbejdsmiljørepræsentant:
Merete Tougaard Mortensen,
Senhjerneskade Center Nord
Ophørt som 
arbejdsmiljørepræsentant: 
Lene Holm Nielsen, MG
Hjemmeservice

Nyvalgt tillidsrepræsentant:
Helle Gjerttemann Jacobsen,
Mariested Socialpsykiatrisk
Boform
Ophørt som 
tillidsrepræsentant:
Jane Jerup Andersen, Læsø
Døgnpleje
Else Kristensen, Mariested
Socialpsykiatrisk Boform

Tillidsvalgte



Tilmelding: 
https://tilmeldmig.dk/?9501151404

Afholder generalforsamling i
Salen, FOA Frederikshavn,
Constantiavej 35, Frederiks-
havn
onssdag 16. september
2015

Indskrivning fra kl. 17.00
Let spisning fra kl. 17.30
Generalforsamling 18.00

Sidste tilmelding: 
10. september 2015 
kl. 17.00

Sektorgeneralforsamlinger i FOA – Fag   

Service-
sektoren

Tilmelding: 
https://tilmeldmig.dk/?9501151405

Afholder generalforsamling i
Projektafdelingen, Knivholt-
vej 20, Frederikshavn
tirsdag 29.september 2015

Indskrivning fra kl. 17.30
Let spisning kl. 18.00 -
18.45
Mødestart kl. 18.45

Sidste tilmelding: 
23. september 2015 
kl. 15.30

Pædagogisk
Sektor

Tilmelding: 
https://tilmeldmig.dk/?9501151406

Afholder generalforsamling i
Projektafdelingen, Knivholt-
vej 20, Frederikshavn 
tirsdag 22. september
2015

Indskrivning fra kl. 17.00
Let spisning fra kl. 17.30. 
Mødestart kl. 18.30

Sidste tilmelding: 
16. september 2015 
kl. 15.30

Social- og
sundheds-
sektoren 
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FOA siger farvel til 2 værdsatte med
I løbet af sommer 2015 skal FOA Frede-
rikshavn tage afsked med 2 medarbejder
som har sat hvert deres positive aftryk
på afdelingen.

Lene Sørensen ansat i administrationen, stop-
per efter 32 år i FOA Frederikshavn. Lene er et
velkendt ansigt blandt mange medlemmerne,
og har ofte fået ros og anerkendelse for sit ven-
lige og imødekommende væsen, når hun har
som den første få kontakt med medlemmer der
ringer til afdeling eller modtager medlemmerne
i receptionen. 

Jette Madsen ansat som faglig sekretær,
stopper efter 27 år i fagbevægelsen. Jette bli-

ver i forbindelsen med fusionen af pædagogisk
medhjælper forbund og FOA i 2005 en del af
det faglige team og FOA Frederikshavn. Jette er
blandt medlemmerne især kendt for sit rolige
og venlige gemyt, når hun har hjulpet medlem-
mer med løn sager eller brud på overenskom-
sten.
Det bliver et kæmpe tab for afdelingen og
medlemmerne, når to medarbejdere med så
store personlige og faglige kompetencer forla-
der fagbevægelsen og FOA. Derfor ønsker vi
alle at de bruger deres velfortjente otium og
nyder resten af tilværelsen i selskab med fami-
lie og gode venner. Tak for indsatsen 

Jens Nielsen  



     og Arbejde, Frederikshavn

1. Godkendelse af 
forretningsorden

2. Valg af mødeleder

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetæller

5. Orientering fra 
sektorbestyrelsen

6. Indkomne forslag

7. Valg til sektor-
bestyrelsen

Endelig dagsorden kan 
afhentes i afdelingen 6 da-
ge før generalforsamlingen.

Foreløbig 
dagsorden for 
de fire sektorer

� Via det link, der står under
din sektor eller

� På telefon 46 97 11 70 
direkte til afdelingen

Værd at vide
Indkomne forslag samt kandidat-
forslag, der ønskes behandlet på
sektorgeneralforsamlingerne, skal
være den respektive sektor i hæn-
de senest 14 kalenderdage før
sektorgeneralforsamlingens afhol-
delse. Endelig dagsorden kan af-
hentes i afdelingen eller downloa-
des på den lokale hjemmeside
tidligst 6 kalenderdage før gene-
ralforsamlingen afholdes. 
Af hensyn til traktement bedes du
tilmelde dig, senest på den dato,
der står ud for din sektor. 
Social- og sundhedssektoren yder
kørselsgodtgørelse ved fælles
transport fra Skagen og Sæby. 

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne, 
FOA Frederikshavn

Sådan tilmelder 
du dig
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      darbejdere
Lene Sørensen stopper
sit arbejde i FOA Fre-
derikshavns reception
efter 32 år.

Jette Madsen stopper
sit arbejde som faglig
sekretær i efter 27 år i
fagbevægelsen. Jette
kom fra det tidligere
PMF, der blev til FOA
efter fusionen i 2005.

Karina Pedersen skal overtage
nogle af Lene Sørensens og
Jette Madsens opgaver i FOA.

Ny sekretær i FOA
Jeg hedder Karina Peder-
sen. Jeg er 27 år gammel
og ansat som sekretær i
FOA. Jeg skal overtage de-
le af Jette og Lenes opga-
ver, og bliver derved en
del af receptionsteamet
og det administrative te-
am. Jeg kommer fra en
kontorstilling ved en ma-
skinhandler, hvor jeg også
er udlært. Jeg glæder mig
til at møde jer i afdelin-
gen.    
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FOAs aktivitetskalender 2015
Sæt X i kalenderen allerede nu.

16. september
Sektorgeneralforsamling 
Servicesektoren
Salen FOA Frederikshavn

22. september 
Sektorgeneralforsamling 
Pædagogisk Sektor
Projektafdelingen, Knivholtvej 20, 
9900 Frederikshavn

29. september
Sektorgeneralforsamlingen
Social- og Sundhedssektoren
Projektafdelingen, Knivholtvej 20, 
9900 Frederikshavn

29. november
Juletræ 
Sæt kryds i kalenderen

FOAs 
seniorer
2. halvår 2015

Tirsdag 8. september kl. 15.00 
Vinsmagning
Bustur til Alderslyst vingård ved Dronning-
lund. Her vil vi se alt fra vinmarker til pro-
duktion af vine. Vi får mulighed for at prø-
vesmage op til tre forskellige slags vine.
Efterfølgende er der spisning, ex. vin.  

Tilmelding: 21. august. Betaling ved 
tilmelding. Tilmeldingen er bindende.

Pris: kr. 150,- 

Tirsdag 20. oktober kl. 13.00 - ca.17.00
Musik og dans

Kom og nyd den gode mad, syng med, el-
ler tag en svingom, til den gode musik fra
Hansen Trioen + 1. Repertoiret består af
traditionel harmonikamusik, viser, dansk
populærmusik, som vi kender fra giro 413,
samt contrymusik. 

Bindende tilmelding 
senest den 6. oktober.

Pris.: kr. 150,- ex. drikkevarer
Der vil være amerikansk lotteri.

Tilmelding til:

Ingrid Hansen - mobil: 24 66 66 71
Jytte Jensen - mobil: 22 86 31 61

De gode historier
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Information til ledige medlemmer

Hvad sker der efter 1. juli?
Den 1. juli træder der en ny lov i kraft,
der får betydning for ledige medlemmer
af en a-kasse. Her kan du læse, hvad det
betyder for dig, hvis du til den tid stadig
er ledig. Du er velkommen til at kontakte
a-kassen, hvis du vil vide mere.

1.Ny digital joblog på www.foa.dk/A-kasse 
Du skal til at bruge et nyt redskab til at regi-
strere din jobsøgning. Det hedder joblog, og
du finder det fra 1. juli på vores hjemmesi-
de. 
I jobloggen skal du registrere forskellige in-
formationer om de job, du har søgt, og de
aktiviteter, du deltager i som led i din job-
søgning.
Du skal også gemme (uploade) dine joban-
søgninger i jobloggen. 
Vi vil vise dig, hvordan du bruger jobloggen,
og har du problemer med jobloggen, kan du
altid kontakte os.
A-kassen og jobcentret kan se din joblog.
Det er derfor vigtigt, at du mindst én gang
hver uge registrerer din jobsøgning i joblog-
gen. Så kan vi se, at du er til rådighed for
arbejdsmarkedet. 

2.”Plan for jobsøgning” bliver til ”Krav til
jobsøgning” i ”Min plan”
Hidtil har du i ”Plan for jobsøgning” kunnet
se de aftaler, du har lavet med os om hvilke
job, du skal søge, og hvor og hvordan du
skal søge dem. 
Fra 1. juli vil vi hjælpe dig med at overføre
aftalerne fra ”Plan for jobsøgning” til ”Krav
om jobsøgning”, der vil være en del af den
nye digitale ”Min plan”.
”Min plan” bliver den nye røde tråd i din job-
søgning. Det er her, du sammen med os og
jobcentret skal beskrive de initiativer, der
skal til for, at du kommer i arbejde

3.Fællessamtaler med jobcenter og a-kasse
I de første 6 måneder, du er ledig, skal du
til jobsamtale i jobcentret hver måned og til
rådighedssamtale hos os i a-kassen hver
tredje måned. 
Når du har været ledig i 5-6 måneder, kan
a-kassen deltage i jobsamtalen i jobcentret,
så vi sammen kan snakke om, hvordan du
kommer i job. 
Efter 16 måneders ledighed får du igen til-
buddet om at tage os med til jobsamtalen i
jobcentret.
Du bestemmer selv, om du vil have a-kas-
sen med til fællessamtalerne. Men vi anbe-
faler, at du tager os med, så vi kan støtte
dig i at få den rigtige indsats i jobcentret.

4.Kontaktforløbet i a-kassen efter 6 måne-
ders ledighed
Når du har været ledig i 6 måneder, skal du
ikke til flere lovpligtige samtaler i a-kassen.
Men du er altid velkommen til at kontakte
os, hvis du har brug for vores hjælp.
Vi er også ved at planlægge nogle frivillige
tilbud, hvor du kan få hjælp til jobsøgning,
kompetenceafklaring, uddannelsesmulighe-
der og til at tackle din situation som ledig.
Hvis vi kan se på din joblog, at du ikke har
opfyldt dine ”Krav til jobsøgning”, vil vi ind-
kalde dig til en rådighedssamtale for at sikre
os, at du stadig er til rådighed for arbejds-
markedet. 



Vis dit FOA-kort og få rabat
Blomster Værkstedet Læsø                                                          10 %
Milano Pizzeria, Elling                                                                  10 %
Bobbyline Læsø www.bobbyline.dk                                             10 %
Malernes Lagersalg Læsø                                                             10 %
AutoMester – Byrum Auto ApS Læsø                                             8 % 
                                                                                               ved kontant betaling
PH Clinic Læsø                                                                             10 %
Havnebakken Læsø                                                                      10 % 
                                                                                               på overnatning
Ovick Farvebøtten Frederikshavn                                                  20 % 
                                                                                        omfatter ikke tilbudsvarer
Highway 69 Sæby                                                                       10 % 
(når du spiser i restauranten man., tirs. ons. og torsdag)
Blomsterværkstedet Skagen                                                         10 % 
(gælder ikke vin, chokolade samt Interflora)
Haabers Læsø                                                                               10 % 
                                                                                              på brugskunst og tøj
Fysioterapeut og kiropraktor                                                        
Betaling af op til 5 behandlinger om året - dog max kr. 1616,-
Dansk Bilglas Fr. Havn                                                                 10 %
KJ DOG FOOD                                                                              20 % 
                                                      fratrækkes normalprisen på alt foder i butikken.
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

LOKALE FOA-RABATTER 
OG FORDELE

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

FOA - FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN
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3F Frederikshavn

Socialrådgiver
Socialrådgiveren træffes på
tlf. 70 300 846 dagligt mellem 
kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid
på kontorerne: 

Skagen:
Torsdage 13-16

3F Hjemmeside:
www.3f.dk/frederikshavn

Formand: Morten Dahlberg
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

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

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Telefon- 
og åbnings-
tider 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

3F bruger
Advodan i
Aalborg til
advokat-
hjælp. Hør
nærmere i
afdelingen.

Sygemeldte medlemmer i
3F Frederikshavn
Skriv ikke under på en raskmelding, hvis du selv me-
ner, at du ikke er rask, siger socialrådgiverne i 3F Fre-
derikshavn.

Det er nemlig vigtigt, at du har drøftet en eventuel raskmelding
med a-kassen, da det er dem der afgør, om du kan få arbejds-
løshedsdagpenge.

Hvis du selv har skrevet under, får du heller ikke en afgørelse,
så du har ikke mulighed for at klage over, at dine sygedagpenge
bliver standset.

Du skal ikke lade dig skræmme af, at du bliver henvist til kon-
tanthjælp, hvis ikke du underskriver.

Hilsen

Dorthe og Jane

� Sig, du først vil drøfte det med din fagfor-
ening.

� Har du først skrevet under, kan beslutningen
ikke ændres.

Jane Springborg
socialrådgiver

Dorthe Olesen
socialrådgiver
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En formand og en stærk forha   
3F i Frederikshavn skal 1. september 
have ny formand. Morten Dahlberg har
fået job i fagforeningens hovedkontor i
København, og 3Fs medlemmer skal se-
nest den 18. august vælge hans afløser.

49-årige Morten Dahlberg har aldrig boet an-
dre steder end i Vendsyssel. Han er født i Sæ-
by, opvokset i Hirtshals, har arbejdet de sidste
mange år i Frederikshavn, og boede indtil for-
nylig i Tversted med sin kone og deres fire
børn.
Nu har familien rykket pælene op, og er flyttet
til Vejby i Gribskov Kommune på Sjælland:
- Jeg har vidst længe, at der var en mulighed
for et job hos 3F i København, men det var vig-
tigt for mig, at familien kom med. Min kone
bakkede mig op i ideen, og da børnenes skole i
Tversted samtidig lukkede, virkede det rigtigt at
tage springet nu, siger Morten Dahlberg, der
slet ikke er i tvivl om, hvad han kommer til at
savne i det nordjyske:
- Jeg kommer selvfølgelig til at savne min fami-
lie, mine to større børn, der bor i Hjørring og
mine kollegaer og venner. Men der ud over
kommer jeg til at savne naturen og især 
Vesterhavet. Heldigvis er der dejlig natur, hvor
vi flytter hen. Det er en vigtig faktor for vores
familie, vi egner os ikke til at bo i en storby.

Startede allerede i skolen
Naturen og havet var også tæt på, da Morten
tilbage i 80-erne fik færten af det faglige arbej-
de. Det var i 1984, hvor han var fiske-
industrimedarbejder på NO Hausgaard på
Hirtshals Havn:
- Lige siden jeg var lille, har jeg været drevet af
at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg har
altid gerne ville hjælpe folk, der har det svært.
Det startede for alvor i skolen, og hos NO
Hausgaard fandt jeg ud af, at jeg kunne kæm-
pe for andre gennem fagforeningen.
Fagforeningen hed dengang SiD, og Morten
blev som 19-årig tillidsrepræsentant, og herfra
gik det stærkt. 
I 1992 kom han i afdelingsbestyrelsen hos SiD
i Hirtshals, i 1993 blev han ansat samme
sted, og i 1993 blev han næstformand.
Tre år senere blev han faglig sekretær hos SiD i

Skagen, og var fra 2004-2005 formand sam-
me sted. Siden kom han til Frederikshavn, hvor
han har været formand i 3F fra 2008 indtil nu.
Han er tryg ved, at han nu overlader roret til
andre:
- Afdelingen i Frederikshavn har haft en god
udvikling. Medlemstallet er lige nu stigende, og
der er en stærk arbejdskultur, hvor man altid
finder nye veje og nye muligheder. Den kultur
er jeg sikker på fortsætter.

Stædighed og størrelse
Morten Dahlberg er af nogen kendt som en
hård nyser, men sådan opfatter den afgående
formand ikke sig selv:
- Min største styrke er min stædighed, og jeg
ser mig selv som en god forhandler. Jeg har al-
tid gået konstruktivt ind i arbejdet, og jeg søger
også gerne kompromisset. Hellere det end kon-
frontation, den taktik tror jeg ikke på,

Morten Dahlberg, afgående formand for 3F Frede-
rikshavn: Jeg opfordrer ALLE medlemmer til at stem-
me på en af de to navne som ny formand for 3F Fre-
derikshavn – enten via den stemmeseddel, de har få-
et tilsendt, eller ved at møde op i afdelingen i Skip-
pergade.
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     andler forlader Frederikshavn
Mortens mesterværk er med hans egne ord fu-
sionen mellem 3F Frederikshavn og 3F Læsø.
En sammensmeltning, der lykkes på en måde,
så 3F stadig er nærværende på den lille Katte-
gat-ø – men samtidig kan tilbyde en moderne
fagforening til ø-boerne via afdelingen i Skip-
pergade. Den største ærgrelse er den mislykke-
de fusion mellem 3F Skagerak i Hjørring og
Hirtshals og 3F Frederikshavn:
- Jeg er stadig ked af, at det ikke lykkedes at
lægge de to afdelinger sammen. Det ville have
gjort, at 3F i Vendsyssel stod stærkere overfor
de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet lige
nu. Hvis vi skal kunne løfte medlemmerne be-
hov skal vi have en større enhed for at kunne
matche arbejdsgiveren. Jeg bærer mit ansvar
for, at fusionen ikke blev til noget.

Det ypperste job
Nu venter en helt ny post på Kampmannsgade

i København. En central adresse og en central
post for Morten Dahlberg
- Jeg skal være forhandlingssekretær i Industri-
gruppen, der er den største faggruppe i 3F. Det
er for mig det ypperste job, hvor jeg virkelig
kan bruge det, som jeg er god til. 
Jeg tror ikke, jeg kan stile højere i mit faglige
arbejde, end der, hvor jeg nu skal hen, og jeg
glæder mig, siger Morten Dahlberg, der som
en konsekvens af sit nye job må vinke farvel til
sin plads i forbundets hovedbestyrelse:

- Arbejdet i hovedbestyrelsen er politisk, og nu
får jeg jo en helt anden funktion i 3F. 

Morten Dahlberg tiltræder sit nye job i Køben-
havn den 1. september. Han holder afskedsre-
ception den 21. august i Møllehuset, Frederiks-
havn. Hold øje med hjemmesiden:
3f.dk/frederikshavn

Finn Jenne stiller op til
valg som formand for 
3F Frederikshavn.

Jenne eller Jensen?
To kandidater stillede op ved Ekstraordinær generalforsamling den 30. juni i 3F i Frederiks-
havn op til formandsposten. Nemlig Finn Jenne og Tommy Michael Jensen. De to navne er nu
sendt til skriftlig urafstemning hos de godt 4500 medlemmer, og den 18. august bliver det
afsløret, hvem der vinder titlen og jobbet som Morten Dahlbergs afløser.

Finn Jenne kommer
fra Skagen. 
Han har været ansat i
afdelingen i Frederiks-
havn i mange år, og
var derfør a-kassele-
der i SiD i Skagen.

Den afgående for-
mand, Morten
Dahlberg siger om
Finn Jenne:
-Han er
stærkt
fagligt funderet, han
er troværdig og nøg-
tern.

Tommy Michael 
Jensen kommer fra
Frederikshavn.
Han er ansat hos
Falck, hvor han har
været i 30 år, og
halvdelen af tiden
som tillidsrepræsen-
tant, han har været et
mangeårigt bestyrel-
sesmedlem i 3F:

-Han er bundsolid, ro-
lig, besindig og en
dygtig tillidsrepræsen-
tant, siger Morten
Dahlberg Tommy Michael Jensen

stiller op til valg som
formand for 3F Frede-
rikshavn.
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15. juni aktionerede rengøringsansatte
fra over 50 lande i verden for at skabe
respekt og synlighed omkring deres fag. I
Danmark foregik det blandt andet på
Rådhuspladsen under sloganet ‘’Retfær-
dig rengørin’’.

Af
Marianne Troelsen Skou

En knyttet hånd i en gul handske. Med det
symbol på t-shirten samledes mere end 80
danske rengøringsassistenter på Rådhusplad-
sen i København.

Budskabet var 'Retfærdig Rengøring' eller med
andre ord – respekt for rengøringsassistenter-
nes arbejde. For det er ingen hemmelighed, at
arbejdsmiljøet i rengøringsbranchen er hårdt. 
Rengøringsassistent fra Sygehus Sønderjylland
i Aabenraa Karina Christensen mærker det på
egen krop.

- Vi er alle blevet sat ned i tid og skal løbe hur-
tigere for at nå vores arbejdsopgaver. Det er
hårdt, men jeg er nødt til at acceptere det, for
det er jo mit levebrød. Jeg er kommet i dag,

fordi det er meget vigtigt at støtte op om aktio-
nen, sagde Karina Christensen.
Sammen med hendes kolleger delte hun nøgle-
ringe, flyers og badges ud med sloganet 'Ret-
færdig Rengøring.

Kan ikke leve af jobbet
I mange af landets kommuner bliver rengørin-
gen udliciteret til private virksomheder. Det be-
tyder, ifølge formand for 3F Privat Service, Ho-
tel og Restauration Tina Møller Madsen, at
mange rengøringsassistenter bliver sat ned i tid
og alligevel skal gøre de samme områder rent.
Et stigende antal rengøringsassistenter har så
få timer, at de ikke kan leve af jobbet. Og nog-
le steder bliver arbejdsdagen delt op med for
eksempel to timer om formiddagen og to timer
om eftermiddagen.
- Vores medlemmer kan ikke holde til tempoet.
De bliver slidt ned før tid, og nogle af dem har
så få timer, at de ikke kan leve af jobbet. Der-
for er det rigtig vigtigt at få sat fokus på re-
spekt, tid og kvalitet, sagde Tina Møller Mad-
sen.

Tempoet bliver sat i vejret
På Rådhuspladsen i dag var Graciella Alulong
også mødt op i lilla t-shirt med den gule hand-
ske både på hånden og på brystet.
- Tempoet bliver sat op, og mange steder
mangler der respekt for vores arbejde. Heldig-

Rengøringsfolk verden over kræver respekt
Vi vil ikke et ræs mod bunden. Vi vil have respekt for vores arbejde, sagde forbundsformand Per Christensen.
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Skagen
Efterløn & 
Pensionistklub
Efterår 2015
Fredag 11. september kl. 14.30.           
Vi starter den nye sæson med film.
Tilmelding Åleturen.

Fredag 18. september kl. 14.00.            
Michael Gaihede underholder med
sang og musik. Tilmelding Åleturen.

Onsdag 23. september kl. 13.00.
Åleturen.                        
Kaffe. Købmandsgården Tornby,  
Spisning. Løkken Badehotel.  

Fredag 2. oktober kl. 14.00.         
Musikalsk underholdning med folke-
sanger Paul Warrer

Fredag 9. oktober kl. 14.30
Foredrag af Bo Geisler.                   

Fredag 16. oktober kl. 18.30.
Efterårsfest i Klitrosen. 
Michael spiller op til dans.

Fredag 23. oktober kl. 14.30.
Almindeligt møde.

Fredag 30. oktober kl. 14.00.
Trio a Capella underholder.    

Fredag 6. november kl. 14.30.
Møde evt. film

Fredag 13. november kl. 14.00.
Musikalsk gensyn med  
”Hansen Trio + 1.” 

Fredag 20. november kl. 14.00.
Årets Jule-Bingo.

Fredag 27. november kl. 14.00.
Juleafslutning med gløgg og æbleski-
ver.   

vis har vi det godt på min arbejdsplads, sagde
Graciella Alulong, der gør rent på Nationalmu-
seet i København.
Hun spidsede ører, da 3F's formand Per Chri-
stensen stillede sig op på ølkassen og talte ind
i 
megafonen, så både forbipasserende og politi-
kerne bag skrivebordene på Københavns Råd-
hus kunne høre det.
- Jeg har rigtig, rigtig meget respekt for den
indsats, som I yder hver dag. Og det er vigtigt,
at vi får talt rengøringsarbejdet op. Vi vil ikke
et ræs mod bunden. Vi vil have respekt for vo-
res arbejde, sagde Per Christensen.

Frederikshavn også med
I Frederikshavn blev den internationale dag
for Retfærdig Rengøring, også markeret. 3F
Frederikshavn og 3F Aalborg var sammen
rundt om Frederikshavn Centrum, fortæller
teamleder Finn Jenne, 3F Frederikshavn:

-Denne dag markeres over det meste af ver-
den, for at sætte fokus på de arbejdsforhold
rengøringsansatte arbejder under.

Parolen er:
� Tempo vi kan holde til
� Timer vi kan leve af
� Rent ud sagt - Respekt

De fleste ansatte inden for rengøring er ansat
på deltid. Og det giver store udfordringer øko-
nomisk, da mulighederne for fuldtidsjob er me-
get ringe.
Tempoet for de ansatte bliver stille og roligt
øget. De ansatte skal løbe stærkere og stærke-
re. Mange der ikke har kendskab til branchen
vil få lidt af et chok, hvis de opdager hvor hur-
tigt der skal arbejdes.
Ofte møder de ansatte i denne branchen me-
get lidt anderkendelse for deres arbejde. Men
det er sikkert, at hvis arbejdet ikke er udført til-
fredsstillende, ligger vi alle mærke til det.
Vi ønsker med denne markering at råbe politik-
kere, ledere og andre op, så det også for disse
ansatte bliver muligt at have et arbejdsliv frem
til pensionsalderen. Som tendensen er nu bli-
ver meget svært for de fleste at holde til et
langt og godt arbejdsliv.



28 FAGET . AUGUST 2015

SOCIALDEMOKRATERNE
Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4,
9900 Frederikshavn

Mob. 2684 2655
E-mail: PATH@frederikshavn.dk

Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544. 
E-mail: grete@naeser.dk

Arbejdskraft i fremtiden
Kommunen kan sammen med erhverv og
fagbevægelse, arbejdsgiverorganisationer
arbejde på at sikre, at unge er opmærk-
somme på job og karrieremuligheder i
Vendsyssel, vi kan få herboende ledige
real kompetence vurderet og efteruddan-
net, så de kan matche ledige job, og vi
har brug for arbejdskraft udefra, hvis vi
skal gribe opsvinget.

Vi går efter konkrete handlinger, der fører til
konkrete resultater. Jeg vil gerne fremhæve vo-
res praktikpladsaftale, hvor vi forpligter os til
det, der skal til.
Frederikshavn Kommune har indgået aftalen
sammen med LO Vendsyssel, Dansk Byggeri,
DI samt Frederikshavn Handelsskole og EUC
Nord. 

Du får gode muligheder
Vi har iværksat en kampagne, der skal give bå-
de unge og deres forældre gode incitamenter til
at vælge en erhvervsuddannelse. Vi vil gerne
vise, at man med en erhvervsuddannelse får
gode muligheder for at sikre sig et udfordrende

arbejdsliv med god løn og spændende arbejds-
opgaver. 
Aftalen lægger desuden op til initiativer, der
skal øge folkeskoleelevers fokus på erhvervsud-
dannelse blandt andet gennem virksomhedsbe-
søg og en fokuseret uddannelsesvejledning.

Flere unge på erhvervsudddannelse
Vi har brug for, at langt flere unge tager en er-
hvervsuddannelse, for vores lokale virksomhe-
der mangler allerede i dag dygtige håndværke-
re. Med praktikpladsaftalen har vi forpligtet
hinanden til at sørge for, at det ikke er manglen
på praktikpladser, der får de unge og deres for-
ældre til at fravælge en erhvervsuddannelse,
når de sidder hjemme ved køkkenbordet.

Seks maritime virksomheder i samarbejde
I Frederikshavn er seks maritime virksomheder
gået sammen om en lærlingeordning. De har
ansat en fælles lærlingekoordinator til at til-
trække flere lærlinge til den maritime branche,
højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte
virksomhederne i håndteringen af lærlinge
samt koordinere en turnusordning mellem part-
nerne således, at virksomhederne hjælper hin-

Ny bestyrelse hos 
Socialdemokraterne
Danni Nicolaisen er blevet valgt som
formand for Kreds/fællesledelsen, hvor-
efter 
Palle Næser Thomsen blev valgt som
formand og June Menne som næstfor-
mand.

Formand:         Palle Næser Thomsen
Næstformand: June Menne
Kasserer:         Grete Næser

Bestyrelsesmedlemmer:
                       Gitte Christiansen
                       Lindas Heidemann
                       Peter Aaby
                       Anette Jørgensen
                       Rene Jørgensen
                       Axel Fiedler
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anden med at uddanne deres lærlinge bedst
muligt til fremtiden.
Sammen med virksomhederne, uddannelses-
stederne og de unge har vi som kommuner og
region en gylden chance for at skabe fremti-
dens uddannelsesmiljøer, attraktive job- og kar-
riemuligheder og spændende steder at leve.

2.000 nye arbejdspladser
Havneudvidelserne i Skagen og Frederikshavn
skaber i omegnen af 2.000 nye arbejdspladser.
De eksisterende virksomheder forventer at ska-
be de 1.000. En fokuseret indsats for at til-
trække nye virksomheder, forventes at skabe
yderligere 1.000 nye job.
Samtidig er der udsigt til et fald på 2.500
mennesker i den erhvervsdygtige alder frem til
2020. Samlet kommer vi altså til at mangle
4.500 kompetente mennesker!

Strategien er uddannelse
Vi arbejder strategisk med at uddanne fremti-
dens arbejdsstyrke. 40 procent er i produktio-
nen, og vi har brug for, at 45 procent af de un-
ge tager en erhvervsuddannelse. Det er vores
strategiske pejlemærke. 
De unge har godt af at komme ud, hvor de fin-
der elastik under rullepølsen. Og så siger de
selv, at de godt kan li’ at bo et sted, hvor der er
mange muligheder i idræts- og foreningslivet,
og hvor man bliver set, hørt og lyttet til.
Det er kommunens opgave sammen med for-
eningerne at arbejde på.

Hvordan fra ufaglært til faglært?
En anden vigtig indsats er real kompetence vur-
dering - hvordan kommer man fra ufaglært til
faglært? Vi begyndte i Frederikshavn Kommune
allerede 1. februar, hvor man ellers først skal
begynde til sommer.
De mennesker, der kan, skal vi gøre klar og gi-
ve de rette kompetencer til at varetage fremti-
dens job. 
Udsigten til mangel på kompetent arbejdskraft
er en udfordring, men det er også en stor mu-
lighed for de mennesker, som enten er i job, er
ledige eller under uddannelse – uanset, hvor de
bor.
Vi har en forpligtelse til og en interesse i at få
flest mulige af vores egne borgere i beskæfti-
gelse. Når det er sagt, er vi ikke kede af at få
arbejdskraft ude fra. Det er en løsning, som
nogle af vores produktionsvirksomheder allere-
de har været nødsaget til at bruge, og det går
godt.

Vi skal være bedre til integration
Det er vigtigt, at vi bliver stærke til integration.
Til at give de mennesker, der kommer hertil, en
ordentlig velkomst og en følelse af, at vi vil
dem, og vi har brug for det, de kan tilføre vores
lokalsamfund. Her har både civilsamfund, fag-
bevægelsen og kommunen en opgave.
Vi har statistik på, at vi kommer til at mangle
4.500 par hænder og hoveder på arbejdsmar-
kedet om få år, og derfor er vi nødt til også at
tiltrække arbejdskraft ude fra.
Det nye arbejdsmarkedsråd RAR laver en posi-
tivliste med korte erhvervsrettede uddannelser
og kurser, der skal være med til at målrette be-
skæftigelsesindsatsen, så de ledige får de kom-
petencer, I efterspørger. 
De afsatte 9,5 millioner bidrager til, at nordjy-
ske virksomheder kan få den nødvendige ar-
bejdskraft, og ledige kan komme tilbage på ar-
bejdsmarkedet.

Vi politikere sidder altså ikke på vores hænder.
Uanset nogle hævder det.
Men pyt – jeg ved bedre.
Arbejdskraften bevæger sig henover kommune-
grænserne, og vi er optagede af, hvordan vi
kan udnytte mulighederne for at skabe vækst i
vores region og sikre kompetent arbejdskraft.

Verdens bedste industriarbejdere kommer fra
Nordjylland!
Den vision synes jeg, vi skal ha’ – og lad os
hellere gå i gang hellere i dag end i morgen!

Birgit Hansen
Borgmester (S)
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LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Adresse:
Danmarksgade 71, 1. t.v. 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 9842 5543 (Mandag, tirsdag og torsdag)

Rådgiver: Marianne Jensen 2443 8324 
(Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 10.00 - 12.00,

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
9842 5543, før du møder op.
Adresse: Danmarksgade 71, 1. t.v.
9900 Frederikshavn

 

 Vendsyssel                                                                                                                         j   

 
 

  
  

  
 
 

  
   

 
    Morten Dahlberg og Hanne Karlsen 
•     Laila Stidsborg og Jens Madsen 
•    ønsker ikke repræsentation 
•     ønsker ikke repræsentation 
•    Ina Jensen 
•     
    Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark 
•       
     Brian Pedersen  
•          
     
    Kent Jensen 
•    Claus Ebdrup Madsen 
•    Anne Marie Frederiksen 
•      
    Peter Thyregod 

 
    Cai Møller 
•    Henning Mikkelsen 

 

  
 

 
     

   Kia Klostergaard Gaardlund og Steen Christensen 
S     
 

  
 

 
    

D        for socialrådgiver 
 

  
    9890 0488 

S    2048 4166  Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543 
F    2048 4166 (mobil) 

Uanset resultatet af folketingsvalget fortsætter
LO Vendsyssel sit faglige og politiske arbejde

� Vi vil kæmpe mod social dumping og arbejde for gode job under ordentlige
løn- og  arbejdsforhold 

� Et nyt dagpengesystem, hvor det er nemmere at optjene retten til dagpenge

� Opkvalificering af lønmodtagerne og erhvervsuddannelse til unge

� Et fleksibelt arbejdsmarked med plads til at tage hensyn til børnefamilier,
dem ”midt i livet”, seniorerne og sygdomsramte

� Tryghed i alderdommen – NEJ til brugerbetaling og lige adgang til pleje og
omsorg
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Gældsrådgivning 
i Frederikshavn og 
Læsø Kommune
LOs gældsrådgivning »På
Rette Kurs« er et åbent til-
bud for langtidsledige,
ufaglærte på vej ud af ar-
bejdsmarkedet samt unge
og yngre kontanthjælps-
modtagere i Frederikshavn
og Læsø Kommune. 
Her kan man henvende og
få gratis anonym økono-
misk rådgivning, hvis gæl-
den uoverskueligt er vokset
én over hovedet. Der skal
bestilles tid ved projektko-
ordinator Marianne Jensen
på mail: raadgiver@lo-
vendsyssel.dk eller 
på tlf 2443 8324.

barselsorlov, 5 dages arbejdsuge, barnets første sygedag, 

en anstændig minimumsløn, ret til uddannelse, 

sikkerhed på arbejdspladsen, 37 timers 

arbejdsuge, arbejdsmarkedspension 

og alt det andet du nyder godt af i dag.

DISSE RETTIGHEDER 

KOM IKKE AF SIG SELV

ELLER FALDT NED FRA HIMLEN

PÅ GRUND AF BØNNER

men ved samarbejde, forhandlinger, 

arbejdskamp, strejker, blokader 

og andre aktioner

BAK OP OM 
DIN LOKALE FAGFORENING

SKAFFEDE 
DANSKERNE

LO Vendsyssel
Frilandsvej 111
9800 Hjørring
Tlf. 9890 0488
www.lo-vendsyssel.dk

Danmarksgade 71, 
9900 Frederikshavn

Bestyrelsen for LO Vendsyssel:
Morten Dahlberg      3F Frederikshavn)
Frank Tronborg         3F Skagerak
Claus E. Madsen      Dansk El Forbund Nordjylland
Brian Pedersen        Dansk Metal Sæby
Jørn E. Larsen         Dansk Metal Vendsyssel
Jens Nielsen             FOA Frederikshavn 
Birger L. Thomsen    FOA Vendsyssel (næstformand LO Vendsyssel)
Gunvor Sunesen       HK Nordjylland
Pia Degn                  HK Nordjylland
Carsten M. Larsen   Malernes Fagforening Nordjylland
Jette Steen Jensen    Socialpædagogernes Landsforbund
Peter Thyregod         Teknisk Landsforbund
Henning Mikkelsen  Kasserer (Valgt af repræsentantskabet]
Cai Møller               Formand (valgt af repræsentantskabet)
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Billige energilån?
- ring til os
Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  
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DELTAGERNE I FAGETS STUDIETUR 2015: Fra venstre Cai Møl-
ler, LO Vendsyssel, Helle Møller Riis, journalist, Louise Krüger Nielsen, FOA Fre-
derikshavn, Morten Dahlberg, 3F Frederikshavn, John Karlsson, Metal Vendsyssel
og Anders Foldager, grafisk opsætning. Forrest i gyngen: Helen Christensen, FOA
Frederikshavn. Faget håber, at alle har haft en god sommer. Er der nogen, som
stadig venter på ferie, håber vi, de får en rigtig god ferie.


