
Nr. 4 - oktober 2014

Beretningsnummer:
Bestyrelsens beretning   s. 4-35
Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39
Indkomne forslag    s. 40-43

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00



Medlemsblad for

3F København
Peter Ipsens Allé 27
2400 Kbh. NV

Tlf: 70 300 999

kobenhavn@3f.dk
www.3fkbh.dk

Åbningstider:
Mandag: 9-15
Tirsdag:  9-17
Onsdag:  9-15
Torsdag:  9-17
Fredag:  9-14

Deadlines 2014:
17. november

Redaktion:
Bjarne Høpner (ansv.)
Betina Lund
Claus K. Hertz
Jan Mathisen
Katja Knudsen
Søren Becher

Produktion/layout:
Claus K. Hertz
Katja Knudsen

Fotos:
Hvis ikke andet er anført, 
er fotos taget af 
3F København

Tryk:
Kailow Tryk
Miljøcertificeret og 
arbejdsmiljøcertificeret. 

Dagsorden:

Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2. Valg af dirigenter 
Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4. Regnskab 2013 for 3F København

 a) Godkendelse af årsregnskab 
Pkt. 5. Budget og kontingent 

 a) Godkendelse af kontingent 2015 for 3F København
 b) Godkendelse af budget 2015

Pkt. 6. Indkomne forslag 
Pkt. 7. Valg iflg. afdelingens love

• 1 Næstformand - Lone Søgaard Nielsen (vakant)
• 1 Økonomiansvarlig - Helge Geest 
• 1 afdelingssekretær - Vinni Nørgaard 
• 12 Bestyrelsesmedlemmer - Morten Søndergaard, Thomas 

Stein, John Jakobsen, Iben Hauge, Carina Carstensen, Kanwal 
Preet, Anette Nielsen, Toke Hansen, Mikael H. Christensen, Cora 
Andrewartha, Jim Marvig (1 vakant plads)

• 3 faglige sekretærer - Caja Bruhn, Jan Finn Strømgren, Anja 
Karstensen

• 6 bestyrelsessuppleanter - Søren A. Hansen, Hans Henrik Jen-
sen, Meyrem Kibar, Bjørn Haar, Violeta Jensen, Per Simonsen

• 15 medlemmer til stemmeudvalget - Paul Erik Schou, Frank 
Pedersen, Franz Dam, Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Lai-
la Haasum, Birgit Møller, Noomi Rappeport, Brian Arlofelt, Tanja 
Fynbo, Margrethe Martinsen, Maibritt D. Renouard, Erling Lar-
sen, Jan Burmeister, May-Brith Nyman

• 5 suppleanter til stemmeudvalget - Claus Tvile Lorentzen, Sti-
ne Bager Jegind, 3 vakante pladser. 

• 3 medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget - Allan Larsen, Mikael 
H. Christensen, Tino Thomsen

• 3 medlemmer til organiseringsudvalget - Rikke Olsen, Esther 
Metzon, Olaf Schroeder-Løhndorf

• 3 medlemmer til uddannelsesudvalget - Jette Jensen, Jim 
Marvig, Claus Haagensen

• Statsautoriseret revisor – Revisionsinstituttet
• 2 Bilagskontrollanter - Lene Løgstrup, Bjarne Baunsgaard
• 3 Fanebærere - Franz Dam, Graciela Alulong, Per Svensson
• 3 Fanebærersuppleanter - Cora Andrewartha, Erling Larsen, 

Poul Jørgensen

3F København indkalder hermed alle medlemmer til 

Generalforsamling
tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 i Østerbrohuset, Århusgade 101 - 103, 2100 Kbh. Ø

3F Københavns skriftlige beretning
Du sidder nu med 3F Københavns 2. ordinære skriftlige beretning.

Vi vil i dette beretningsnummer forsøge at give dig indsigt i, hvordan 3F København har arbejdet 
i løbet af året. Beretningen er sammensat ved, at alle områder har bidraget, så vi giver et så bredt 
og sammenhængende billede af den fagforening, du er medlem af.

Detaljeringsgraden på samtlige punkter er ikke fyldestgørende, men en beskrivelse af alle dele af 
organisationen vil være alt for omfattende i forhold til, hvad der vil interessere medlemsskaren i 
bred forstand. Du er derfor meget velkommen til, på selve generalforsamlingen, at stille spørgs-
mål vedrørende det, der interesserer dig særligt eller som du ønsker uddybet.

Fagbevægelsen er som sædvanlig voldsomt udfordret af de mange forandringer vores samfund 
undergår og ikke mindst af den internationale arbejdsdeling, hvor vi er ved at få en produktions-
sektor i Østen, ressourcer og råstoffer i Sydamerika og Afrika og endelig højteknologisk udvikling 
i Europa og USA. Alt dette bindes sammen af en transportsektor, der leverer en økonomisk billig 
indsats, som fører store miljøproblemer på vores klode med sig.

3F København ønsker at være en aktiv fagforening, der søger at påvirke vores forbund og LO’s po-
litikker, men som samtidig er i stand til at stå frem og udøve den og de stemmer, som er nødven-
dige. Der er alt for mange, der fortier de ansattes problemer i hele verden og dem er vi parate til at 
solidarisere os med.

Jeg håber, at du vil have god læselyst af denne beretning, og at vi ses til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bjarne Høpner
Formand, 3F København
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Brancheårsmøde

Et af de initiativer, der er skabt for at give rum til de debatter, der 
udspringer af medlemmernes egne arbejdspladser er branche-
årsmødet, der afholdes hvert forår. I år foregik brancheårsmødet 
den 7. april og tiltrak ca. 90 tillidsrepræsentanter.

Deltagerne fik en status over, hvor vi er henne i 3F København 
ca. et år efter fusionen, f.eks. hvad angår samarbejdet med Kø-
benhavns Kommune, 3F Københavns boligsituation, personales-
ituationen, hvilke resultater der tegnede sig med de nye over-
enskomster samt beskæftigelsesreformens betydning for vores 
medlemmer.

Det store emne var, at vores kolleger fra andre brancher skul-
le have indsigt i vores forskellighed. Derfor blev dette drøftet i 
gruppearbejde, så der var mulighed for at dykke længere ned i 
overenskomsternes sammenlignelighed og forskelligheder.

Efterfølgende var der en gennemgang af de 3 forskellige lønsy-
stemer. De offentlige overenskomsternes lønsystem, minimal-
lønsystemet og normallønssystemet. Styrker og ulemper i de 
forskellige lønsystemer blev betonet således, at når vi som tillids-
repræsentanter taler om vores løndannelse, så kender vi syste-
mernes opbygning.

Personale
Personaleledelse
3F København har nu eksisteret i knap 
2 år. I vores forberedelser til fusionen 
tilbage i 2012 besluttede vi, hvordan vi i 
dagligdagen skulle arbejde med at sikre, 
at generalforsamlingsbeslutninger skulle 
implementeres i hverdagen hos valgte 
og ansatte i 3F København.
I den forbindelse besluttede vi også, at 
vi skulle ansætte en personaleansvar-
lig. Denne beslutning bygger på, at vi er 
af den opfattelse, at vi skal have langt 
mere fokus på, at vores kompetente og 
ressourcestærke personale skal have den 
nødvendige opmærksomhed i hverda-
gen, så de kan udføre deres arbejdsop-
gaver professionelt samtidig med, at der 
tages hånd om deres uddannelsesbe-
hov. Den personaleansvarlige referer til 
formanden, som har det politiske ansvar 
for personalet.

Værdibaseret ledelse og   
selvstyrende team
Vores stiftende generalforsamling be-
sluttede et værdigrundlag, som vi i 3F 
København arbejder med hver dag. 
Vores beslutninger bygger på 2 af vores 
kerneværdier, som fremgår af værdig-
rundlaget; ”Professionalisme” og ”Med-
lemmet i centrum” og på den baggrund 
udøver vi værdibaseret ledelse.
I erkendelse af, at vi har stor tillid til, at 
de ansatte i udstrakt grad kan træffe 
selvstændige beslutninger, arbejder vi 
også i team. Dette er ikke ensbetydende 
med, at teamstruktur ikke behøver ledel-
se, men blot et udtryk for, at vi har tillid 
til de ansatte. Det er klart, at en sådan 
ny struktur i en så stor organisation som 
vores giver nogle udfordringer, men vi er 
på rette vej til at finde vores ben i 3F Kø-
benhavn, hvor vi i det forgangne år også 

har haft særlig fokus på vores interne 
kommunikation.
I løbet af året har der været afholdt de 
nødvendige samarbejdsudvalgsmøder/
arbejdsmiljøudvalgsmøder, hvor udfor-
dringer om samarbejdet mellem ledelse 
og personale og arbejdsmiljø løbende 
bliver drøftet.

Strategiplaner
For at ledelse og team i samarbejde kan 
leve op til generalforsamlingsbeslut-
ninger og de af bestyrelsen besluttede 
politiske pejlemærker, udarbejdede alle 
team sidste år strategiplaner for 2014. 
Arbejdet med strategiplaner 2015 er 
igangsat og vil ligge klar til godkendelse 
i bestyrelsen i december 2014. 

Uddannelsesdage
3F København har 4 interne uddannel-

sesdage om året. De er placeret den 
sidste onsdag i måneden i februar, maj, 
august og november, hvor 3F Køben-
havn holder lukket.
Uddannelsesdagene har primært haft 
fokus på 3F Københavns struktur, hvor 
værdibaseret ledelse, teamsamarbej-
de og konflikthåndtering har været på 
dagsordenen. Dette arbejde vil forment-
lig også forsætte ind i næste generalfor-
samlingsperiode.

Intern uddannelse
I generalforsamlingsåret har alt persona-
le været kompetenceafklaret i de IT-sy-
stemer, som vi arbejder med til daglig. 
Det har udløst en lang række uddannel-
sesforløb i 3F København, hvor IT-afde-
lingen i forbundet har stillet undervisere 
til rådighed. 
I foråret 2015 fortsætter den interne 

uddannelse med engelskundervisning 
rettet mod specifikke afdelinger (a-kasse, 
faglig afdeling mv.).
Vi har med vores nye system Facilia/
Fønix haft en del udfordringer med, at 
få tilstrækkelig uddannelse - primært i 
vores Medlemsafdeling. Denne opgave 
har vi sat os for skal løses, så der er stillet 
krav til forbundet om, at tilbyde særlig 
uddannelse til de ansatte i Medlemsaf-
delingen. Det er vores hensigt, at denne 
udfordring er løst i løbet af 2015.

Personaleomsætning
Vi har i perioden haft 1 serviceassisten-
telev og pr. 1. september 2014 har vi 2 
serviceassistentelever. 
På sigt vil 3F København også få kontor-
assistentelever, men det kræver, at de 
ansatte har tilstrækkelig fortrolighed og 
erfaring med IT-systemerne, før vi igang-

sætter uddannelse på det område. 
Vi har i 2014 måtte sige farvel til gode 
kolleger og vi ønsker dem held og lykke 
i deres videre færd. Vi har dermed også i 
2014 ansat nyt personale, som alle er fal-
det godt til. Alle ansatte gennemgår et 
introprogram på ca. 1½ uge, hvor de be-
søger alle team og får et indblik i, hvad 
alle arbejder med og hvordan vi samar-
bejder på tværs af vores struktur.  Der 
har været stor ros fra de nyansatte over 
dette tiltag.
Personalet har i perioden været under 
et særligt hårdt pres og der skal lyde en 
stor tak fra en samlet ledelsesgruppe 
over den store indsats, der har været le-
veret. Vi håber på, at vi i 2015 vil opleve 
en personalegruppe, der stadig tager an-
svar og leverer en medlemsservice med 
høj kvalitet med deres professionelle til-
gang til arbejdet.

Bestyrelsen

3F Københavns bestyrelse holder som minimum 
møde 1 gang om måneden, hvor 3F Københavns ar-
bejde og arbejdspladsernes problemer drøftes bredt.

Det er vigtigt, at bestyrelsen har en bred repræsen-
tation således, at de forskellige brancher og arbejds-
pladsers problemfelter kan blive drøftet ud fra en 
fælles opfattelse af, hvad der gavner os alle som hel-
hed.

Da bestyrelsen er meget stor efter fusionen 1. januar 
2013, er det svært på hvert møde, at komme ind på 
alle arbejdspladser og branchers problemstillinger, 
men i løbet af et tidsrum er det muligt, at følge med 
i de problemstillinger, der måtte være hele vejen 
rundt samtidig med, at bestyrelsen skal forholde sig 
til hele det omliggende samfunds ageren.

Bestyrelsen har ansvaret for, at den kurs fagforenin-
gen har fagligt og politisk bliver fulgt. Det betyder, at 
alle i bestyrelsen skal sætte sig ind i mange områder, 
der ikke specifikt omhandler deres egen arbejds-
plads.
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I begyndelsen af 2014 tog 3F København kontakt til ”Ungdom, 
Regioner, Organisation” (URO), for at bede om assistance til, at 
udvikle noget man kaldte ”Talentfabrikken”.  Baggrunden var, 
at 20 % af afdelingens medarbejdere (der er p.t. 93) kan vælge, 
at gå på pension over de næste 2 - 3 år. Det stiller afdelingen 
overfor en kæmpe udfordring med at sikre fødekæden af kva-
lificerede medarbejdere i afdelingen. 3F Købehavn ønsker så 
vidt muligt, at rekruttere fra egne rækker (uanset jobtype). Vi 
mener, at en baggrund som tillidsvalgt giver en større faglig 
indsigt i vore medlemmers situation og dermed en bedre ser-
vice.

3F København ønsker at være pro-aktiv ved at sætte gang i et 
rekrutteringsarbejde. En gensidig afklaring for tillidsvalgte, der 
kunne være interesserede i at søge job i afdelingen og således 
bringe dem i stand til, at kunne gå ind i nogle af de jobs, der 
måtte blive ledige.

Det må ikke være et spørgsmål om, at ekskludere andre fra at 
søge ledige stillinger, ligesom forløbet ikke kan garantere en 
eller anden form for ansættelse.

URO blev altså bedt om at tilrettelægge en art match-ma-
king-proces med henblik på, at fremme muligheden for at ru-
ste de rette mennesker til de rette poster. 

Med en gennemsnitsalder på omkring 55 år i 3F, er denne pro-
blemstilling presserende for hele 3F. URO’s aktie i ovenstående 
projekt blev derfor, at høste erfaringer med denne form for re-
krutteringsarbejde med henblik på, at kunne udbyde lignende 
bistand til andre afdelinger.

Projektidé
Torsdag den 20. februar 2014 satte Vinni Nørgaard, Jimmi Ras-
mussen og Marianne Bruun hinanden i stævne og designede 
råskitsen til projektet:

Hvad skulle vi kalde forløbet/projektet? Talentfabrikken, talent-
udvikling, rekrutteringsuddannelse og lignende var i spil. Titlen 
blev ”Fagforeningen som arbejdsplads”. 

Mål og opbygning for forløbet:

Design
• Skulle bringe en udvalgt kreds af tillidsvalgte tættere på af-

delingens jobfunktioner
• Skulle give en udvalgt kreds af tillidsvalgte mulighed for, at 

afklare deres egne ambitioner om job i afdelingen
• Skulle give en udvalgt kreds af tillidsvalgte et overblik over 

relevant kompetenceudvikling, der kunne bringe den enkel-
te tættere på ønskejobbet i en afdeling.

Det blev aftalt, at arbejde med en modulopbygning, der så så-
ledes ud:

Modul 1 ”Hvad byder jeg ind med” (fokus på deltagernes 
aktuelle drive og kompetencer). En art base-line.
Mandag den 19. maj 2014

Modul 2 ”Hvad byder Fagforeningen som arbejdsplads ind 
med?” (fokus på afdelingens forskellige jobfunk-
tioner)
Tirsdag den 27. maj – onsdag den 28. maj

Modul 3 Praktikplanlægning (tilrettelægning af den opti-
male anvendelse af praktikdagene)
Torsdag den 28. august 2014

Modul 4 Praktikdage i afdelingen (fokuseret studie af ud-
valgte jobfunktioner)
Mandag den 15. – onsdag den 17. september 
2014

Modul 5 Matchmaking og uddannelsesplaner (individuel-
le ønsker og behov)
Onsdag den 8. – torsdag den 9. oktober 2014

Datoerne blev først fastsat i takt med, at forløbet tog form.

I den videre planlægning indgik:
• Aftale om et tæt samarbejde med ”Tillidsvalgte, Udvikling og 

Kurser” (TUK) f.s.v. angår hele TR-uddannelsesdelen
• Inddragelse og interview af HR-ansvarlig i afdelingen
• Inddragelse og interview af HR-afdeling i forbundshuset
• Projektgodkendelse i 3F Københavns daglige ledelse og ef-

terfølgende udvælgelse af deltagere
• Orientering på morgenmøde for hele huset i 3F København
• Særlig henvendelse til udvalgte grupper i afdelingen om at 

stille sig til rådighed for de nævnte deltagerinterviews samt 
en rolle som praktikværter.

Hvordan går det?
I skrivende stund er forløbet igangværende. De afviklede mo-
duler har været tilfredsstillende med meget aktive kursister og 
deltagende medarbejdere i 3F København.
Der er et tæt og godt samarbejde mellem 3F København, URO 
og TUK fra 3F Forbundet. Forløbet følges interesseret af 3F af-
delinger fra hele landet. De håber på, at kurset udvikles og til-
bydes andre afdelinger i 3F.

Fagforeningen som arbejdsplads
 - et rekrutteringsforløb i 3F København

1. maj er som de fleste ved dels en kampdag og dels en dag, 
hvor man får lov til at hygge sig med familie og faglige venner. 
Begivenheden er det største enkeltarrangement, som 3F Kø-
benhavn afholder.

Vores arrangement er opdelt i 3 dele. Der er morgensamling på 
Peter Ipsens Allé 27, der er demonstration til Fælledparken og 
endelig har vi et telt i Fælledparken.

Morgensamlingen på Peter Ipsens Allé foregår fra kl. 8.30. Her er 
der lidt morgenmad krydret med nogle taler samt sang og mu-
sik. I år var vi så heldige, at vi havde fået 2 af vores egne medlem-
mer til at holde 1. maj talerne. Ulrik Frost talte om baggrunden 
for konflikten med Letz Sushi og hvorfor han havde valgt at gå 
aktivt ind i kampen for en overenskomst. Ninna Hedeager Olsen, 
som sidder i Københavns Borgerrepræsentation, holdt en frem-
ragende og meget personlig tale bl.a. om betydningen af fagfor-
eningerne. Underholdningen bestod dels af arbejdersange fra 
Havnens Sangkor og dels rockmusik fra bandet Piper House.

Vores demonstration var som altid meget flot og livlig. Der er 
mange, som vælger at deltage i demonstrationen. Vi får bl.a. 
selskab af vores kammerater fra 3F Storkøbenhavn, som kom-
mer ud til os for at gå med. Der er altid plads til flere, så har du 
ikke tidligere været med i optoget, er du mere end velkommen 
i 2015.

Teltet i Fælledparken er samlingspunktet for ikke alene 3F Kø-
benhavn, men også andre 3F afdelinger i området. Her er det 
altid muligt, at møde 3F til en hyggelig snak. Her er der også 
lidt underholdning, så alle kan få en hyggelig dag.

1. maj er for alle deltagere en hyggelig dag, men vi glemmer 
aldrig, at det også er en dag, hvor vi kommer med vores syn på 
samfundet og hvad vi gerne vil lave om. Hvis du ikke deltog i 
2014, er du meget velkommen i 2015. Der er mange, der i for-
vejen har helt eller delvist fri 1. maj, men i 2015 har de fleste fri. 
Det er nemlig 1. maj 2015 på St. Bededag.

Pr. 1. oktober 2014 skete der på ledelsesniveau en ændring. 
Næstformand Lone Søgaard Nielsen, som på 3Fs kongres i 
september 2013 blev valgt til forhandlingssekretær i Privat 
Service, Hotel og Restauration i forbundet pr. 1. januar 2016, 
starter før tid. Denne aftale indeholder, at Lone starter som 
konsulent pr. 1. oktober 2014 og frem til, at hun tiltræder 
som forhandlingssekretær 1. januar 2016. Aftalen er indgået 
til alle parters tilfredsstillelse.

Vi ønsker Lone held og lykke som forhandlingssekretær i 
forbundet og siger samtidig også tak for indsatsen i 3F Kø-
benhavn. Vi er stolte over, at 3F København leverer en dygtig 
forhandler til en af grupperne i forbundet.

Ændring i 3F Københavns ledelse

1. maj i 3F København
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Ved stiftelsen af 3F København rykkede 
fagforeningen ind i lokalerne på Pe-
ter Ipsens Allé og Rentemestervej. Det 
betød, at ejendommen på Ramsingsvej 
blev ledig og vi har siden da forsøgt at 
afhænde både den og det sommerhus, 
som også udgjorde en del af foreningens 
besiddelser.

Pr. 1. oktober 2014 lykkedes det os, at få 
solgt afdelingens sommerhus og vi har 
således ikke flere sommerhuse, som ejes 
af 3F København. Medlemmerne kan 
dog som altid (efter de gældende regler) 
leje forbundets sommerhuse. 

Endelig har vi har fået solgt Industri & 
Services tidligere fagforeningshus på 
Ramsingsvej, som skal bruges til skole-
hjem. Et skolehjem er et sted, hvor ele-
ver på de tekniske skoler bliver tilbudt 
ophold, mens de går på skole, hvis deres 
normale bopæl er så langt væk, at de 
ikke kan nå frem og tilbage. Inden for er-
hvervsuddannelser er der uddannelser, 
som er landsdækkende, så elever fra hele 
landet skal gå på den samme skole.

Afdelingen på Rentemestervej og  
Peter Ipsens Allé 
3F København fungerer på 3 adresser; 
Rentemestervej 60, Peter Ipsens Allé 27 
samt et lejemål på Peter Ipsens Allé 28. 
Rentemestervej 60 gav utrolige udfor-
dringer i starten af 2014, da tagduge-
ne på et stort areal gik læg på grund af 
ælde og slid. En stor tagrenovering blev 
sat i gang og i maj måned havde vi et nyt 
tag, samt en stor og anvendelig terras-
se på den lave del af taget. Lejemålet på 
Peter Ipsens Allé 28 er opsagt, hvilket har 
nødvendiggjort en ombygning af mø-
delokalerne på 2. sal på Peter Ipsens Allé 
27, så der er plads til aktiviteterne fra det 
opsagte lejemål. 

Siden etableringen af 3F København har 
vi arbejdet på, at få samlet ejendomme-
ne på Peter Ipsens Allé og Rentemester-
vej til ét hus, ved at etablere en mellem-

bygning mellem de to bygninger. Ved 
udgangen af august måned 2014 kunne 
vi konstatere, at kommunens hørings-
runde vedrørende kommuneplanen var 
afsluttet og at der ikke havde været ind-
sigelser imod, at byggeprocenten kunne 
hæves fra 60 % til 110 %, som den er 
mange andre steder i København.

Det betyder, at vi kan gå i gang med at få 
udformet et projekt, der skitserer, hvor-
dan vi kan etablere mellembygningen. 
Det skal ske ved, at bygge en ny indgang 
imellem de to eksisterende bygninger. 

Projektet skal selvfølgelig godkendes af 
kommunen og vi skal have en bygge-
tilladelse, inden vi kan sætte det første 
spadestik i gang. Vi forventer, at alt dette 
sker i 2014, så vi kan få taget vores nye 
mellembygning/indgang i brug i 2015. 

Driften i 3F København 
Afdelingen råder i dag over 13 mødelo-
kaler med plads til alt fra 6 til 200 perso-
ner. Lokalerne bliver flittigt brugt af både 
afdelingen, klubberne samt andre fagli-
ge og politiske organisationer, når de har 
behov for lån af lokaler.

I forbindelse med booking af mødeloka-
ler, blev der i august lavet en ny proce-
dure for booking, så man fremover skal 
udfylde en elektronisk bookingblanket, 
så vi undgår fejl og misforståelser i kom-
munikationen. 

Serviceteamet står for alt det praktiske i 
forbindelse med møder og arrangemen-
ter og sætter en ære i, at alt lever op til 
det aftalte, så vores huse og mødelokaler 
altid fremstår klare og indbydende.

Personalet i Serviceteamet favner bredt 
og har stor erfaring i deres arbejdsområ-
der, som dækker rengøring, kantinedrift, 
vedligeholdelse af lokaler og udearealer 
samt sne- og glatførebekæmpelse og 
indkøb af enhver art.
  
3F København ønsker at bidrage til ud-
viklingen af fremtidens arbejdskraft og 
derfor har Serviceteamet siden septem-
ber 2013 haft en serviceassistentelev, 
som er udlært ved årsskiftet og nu skal 
ud og prøve kræfter i den store verden. 
Der er pr. 1. november startet en ny ser-
viceassistentelev.  

LO-Hovedstaden

3F Københavns samarbejde med 
Københavns Rådhus på det poli-
tiske plan, bliver til stadighed ud-
bygget. 
Formanden har møder med de rele-
vante borgmestre og direktører fra 
de forskellige forvaltninger, hvor vi 
selvfølgelig forsøger at fremføre 3F 
Københavns ønsker og behov over 
for politikerne. 
Det, der er meget nærliggende, 
er forvaltningen omkring beskæf-
tigelse og integration, da denne 
forvaltning på mange områder 
har stor betydning for vores ledige 
medlemmer bl.a. igennem jobcen-

trene. Det er derfor af stor betyd-
ning, at vi er i stand til at opsamle 
medlemmernes erfaringer med Kø-
benhavns Kommunes beskæftigel-
sesindsats, så vi kan videreformidle 
disse til det politiske og udøvende 
niveau. 
I forhold til den overordnede politik 
i København er vi selvfølgelig me-
get interesseret i, at Københavns 
Kommune i så stort et omfang som 
overhovedet muligt, tager hensyn 
til transport, bolig og arbejdsplad-
ser, hvad angår vores medlemmers 
ønsker og behov. Boliger til en ri-
melig pris og arbejdspladser, der 

ligger i en rimelig afstand samt, at 
det er let at færdes igennem byen, 
både hvad angår kollektiv trafik, 
cykler og eventuelt bil. 
Vi har også arbejdspladser, som er 
meget afhængige af turisme. Det 
er derfor også vigtigt, at vi har ind-
flydelse på, at København fremstår 
som en venlig by over for turister, 
både hvad angår oplevelser, men 
også trafikalt.  
I 3F København forsøger vi at be-
grænse bygherrernes lyst til, på alle 
de attraktive grunde, at bygge boli-
ger til millionærerne.

Lokalpolitisk situation

3F København er med i LO-Hoved-
stadens politikfastsættende orga-
ner. Vi ønsker, at LO-Hovedstaden 
er en aktiv medspiller i vores med-
lemmers interesser. 
LO-Hovedstaden skal i efteråret 
2014 vælge ny formand. 3F Køben-
havn ønsker, at den ny formand 
er med til at tegne en aktiv politik, 

hvor vi forholder os kritisk til alle de 
centrale forbund og LO Danmarks 
udspil.
Vi har i hovedstaden et stort behov 
for et samarbejde på tværs, da ho-
vedstadens arbejdsmarked er en 
sammenhængende størrelse, hvor 
samme virksomhed kan være fysisk 
placeret i flere kommuner.

LO-Hovedstaden må også udover 
arbejdsmarkedspolitikken markere, 
at vi som lønmodtagere har nogle 
interesser, der skal fremhæves, da 
hovedstaden gerne skal være et 
attraktivt sted med mange tilbud 
og med lys og luft med en minimal 
støj, så det er et behageligt sted at 
opholde sig.
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3F forbundet har her i efteråret lanceret 
en ny kampagn, som hedder ”Godt ar-
bejde er godt for alle”. Kampagnen tager 
sigte på, at dem som arbejder, skal gøre 
det til overenskomstmæssige lønninger 
og at arbejdsmiljø og arbejdsglæde skal 
være i top.

Et af de elementer, som indgår i kampag-
nen, er kampen mod social dumping. 
Social dumping er når arbejdsgivere ud-
nytter en gruppe menneskers manglen-
de levemuligheder til at presse deres løn 
langt ned under den overenskomstmæs-
sige løn samtidig med, at de skaber et 
afhængighedsforhold.

Social dumping har især haft med øst-
europæisk arbejdskraft at gøre, hvor vi 
som forbund må bruge alle vores kræfter 
på at bekæmpe dette, da det vil medfø-
re en spiral, der vil presse lønnen nedad. 
Derudover er det danske samfund ind-
rettet på en sådan måde, at vi aldrig vil 
kunne vinde kampen om, at være billigst 
i forhold til arbejdskraftudbuddet. Dette 
er dog heller ikke nødvendigt for at have 
et ordentligt samfund, hvor indkomst 
og social velfærd har en stor sammen-
hængskraft for samfundet.

Kampagnen vil blive fulgt op af flere 
andre højdepunkter senere, så den er til-
tænkt til at kunne rulle i lang tid. 

En anden nyskabelse i forhold til 3F for-
bundet er, at 3F har meldt ud, at de poli-
tikere, som vil støtte vores politiker, også 
vil få vores støtte, når de har vist evne til 
at gennemføre det, som de har lovet at 
ville støtte. Vi så det til kommunevalget i 
efteråret 2013 og vi er af den klare over-
bevisning, at det var en succes blandt 
andet fordi, at kommunalpolitikerne til 
kommunalvalget lovede, at de ville være 
med til at indføre sociale klausuler, hvil-
ket er ved at blive gennemført i langt de 
fleste kommuner. 

Forårets overenskomstforhandlinger 
endte med, at medlemmerne stemte ja 
til mæglingsforslaget. 

Økonomisk var resultatet ikke prangen-
de. Det økonomiske resultat var præget 
af, at den økonomiske krise i den vestlige 
verden ikke er overstået, men når man 
trods alt ser på de økonomiske danske 
tal, så har Danmark aldrig nogensinde 
eksporteret så meget, som vi gør nu. Det 
har i mange år været en tommelfingerre-
gel, at hensynet til eksportfagene var en 
vigtig faktor i forhold til, hvilke lønstig-
ninger der kunne tillades på det private 
arbejdsmarked. Ud fra dette er det et 
paradoks, at der ikke var større lønstig-
ninger i den 3-årige periode, som blev 
aftalt. 

Det lykkedes fagbevægelsen at fasthol-
de arbejdstiden på det niveau, der har 
været aftalt i snart mange år. Dette på 
trods af, at både regering, arbejdsgive-
re og til dels LO har haft den opfattel-Forbundet har også vist en aktiv profil 

på en lang række områder, bl.a. i forhold 
til overenskomstfornyelserne. Overens-
komstforhandlingerne 2014 omtales et 
andet sted i beretningen.

I forhold til 3Fs synlighed i samfundet, 
kan vi konstatere, at 3F og DI konkurre-
rer om, at være de organisationer, der 
er mest omtalt i medierne. 3Fs fagblad/
hjemmeside bliver ofte citeret som kilde 
til forskellige historier.

Det er bl.a. historier om medlemmer, 
der er blevet snydt, sociale forhold og 
arbejdsmiljømæssige problemer. Uden 
3Fs indsats måtte mange mennesker i 
dette land opgive at få retfærdigheden 
til at ske. 

Hovedbestyrelsesudvalg
3F København er repræsenteret i næsten 
samtlige nedsatte hovedbestyrelsesud-
valg i 3F. 

Det har selvfølgelig den fordel for 3F 
København, at det vi er enige om, at for-
bundet bør gøre, har vi også mulighed 
for at præge. 

Udvalgene arbejder med emner som 
arbejdsmarkedsuddannelse og integra-
tion, a-kassens særlige problemstillinger, 
forbundets budget, forbundets lønud-
valg, forbundets kommunikationspolitik, 
forbundets mangfoldighedsarbejde, for-
bundets arbejdsmiljøpolitik, forbundets 
organiseringskampagner, forbundets 
organisationspolitiske udfordringer og 
urafstemningsproblematikker. 

At 3F København er repræsenteret i alle 
disse udvalg betyder naturligvis, at 3F 
København bruger meget arbejdskraft 
på, at forberede sig og være til stede til 
møderne, men vores vurdering er, at det 
er nødvendigt, hvis vi skal præge ret-
ningen, hvori forbundet skal arbejde. 

Forbundet

Læs mere på www.godtforalle.dk eller www.facebook.com/godtarbejde

OK 2014 
- det private arbejdsmarked

se, at vi for at sikre en god økonomi og 
stigning i arbejdspladser, skulle arbejde 
mere.

Det lykkedes heller ikke arbejdsgiverne 
at få væsentlig større fleksibilitet (over-
enskomster er meget fleksible) uden be-
taling ført ind i overenskomsterne. 

Rigtig mange af de krav, som arbejds-
giverne kom med før overenskomstfor-
handlingerne, blev ikke til noget. 

Der skete forbedringer i forhold til social 
dumping, da der i en del overenskom-
ster blev indført redskaber til kontrol og 
mulighed for at kontrollere en masse af 
arbejdspladserne, hvor mistanke om so-
cial dumping finder sted.

Et af fagbevægelsens hovedkrav var 
kædeansvar. Dette blev desværre ikke 
indført i alle overenskomster, men vi kan 
efterfølgende konstatere, at den nuvæ-
rende regering og dets støttepartier har 

indført skærpede krav til skiltning og 
kontrol af arbejdspladserne.

Der skete ligeledes forbedringer i for-
hold til visse gruppers pensionsforhold 
samtidig med, at barselsvilkårene blev 
forbedret og gjort kønsneutrale ved, at 
begge køn blev ligestillet.

I forhold til de unges lønforhold steg 
disse marginalt mere end for voksne løn-
modtagere samt, at der i forhold til ud-
dannelse (både imens man er i arbejde 
og efter man er opsagt) er sket betyde-
lige forbedringer ved denne overens-
komstfornyelse. 

Overenskomstresultatet er som skrevet 
ikke prangende og spørgsmålet er, om 
den vil holde reallønnen i de 3 år, den 
er aftalt til at løbe. Hvis ikke må vi sætte 
vores lid til, at lokale forhandlinger i peri-
oden kan rette op på dette. 

I en del overenskomster blev indført redskaber til kontrol, hvor mistanke om social dumping finder sted.
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Siden årsskiftet har Det Kongelige Tea-
ters bygnings- og driftsafdeling været 
overflyttet til Slots- og Kulturstyrelsen 
som en del af en ledelsesstrategi, hvor 
man vil adskille de funktioner på teatret, 
som alene vedrører drift fra de funkti-
oner som udgør teatrets kerneydelser. 
Således er omtrent 60 håndværkere og 
administrative medarbejdere overflyttet 
til andre ansættelsesforhold i SLKE. Det 
lykkedes dog, at indgå en aftale som sik-
rede fortsat ansættelse for langt største-
delen af vores medlemmer (pedeller og 
servicemedarbejdere) som tilmed kunne 
blive i deres nuværende jobfunktioner 
og overenskomstforhold.
 
Det Kongelige Teater er en af de få stats-
lige arbejdspladser, hvor flertallet endnu 
ikke er omfattet af nye lønsystemer. In-
gen af 3F Københavns medlemmer er på 
”Ny Løn”. Der har i de seneste måneder 
været en proces, hvor den resterende 
B-side har drøftet og forberedt en mu-
lig overgang til ”Ny Løn”. Det gælder for 
vores vedkommende både kostumetje-
nesten, vaskeriassistenterne, scenetek-
nikken, skrædderne, teatermalerne og 
tapetsererne samt øvrige håndværkere 
organiseret i andre forbund.

Først og fremmest er en overordnet løn-
politik (som kan danne grundlag for nye 

Der har i løbet af året været flere sager og mange henvendel-
ser fra både offentlige og private steder, hvor medlemmer af 3F 
København laver mad. 

Virksomhedsoverdragelser er en del af hverdagen for folk, der 
arbejder i kantiner og storkøkkener og de medfører altid store 
omvæltninger for vores medlemmer. Det får mange til at hen-
vende sig for, at få støtte og hjælp.

På det offentlige område kommer der mange henvendelser 
om løn, pension og arbejdstidsregler. Somme tider har vi været 
nødt til at kontakte ledere på institutionerne for, at få placeret 
medlemmerne på den rigtige overenskomst.

Der er mange elevsager, som typisk udspringer af virksomhe-
dernes manglende kendskab til elevoverenskomsten og derfor 
ikke aflønner med de rigtige satser. Men også pensionssager 
fylder meget, fordi mange arbejdsgivere glemmer, at få spurgt 
om pensionsforhold fra tidligere arbejde i branchen. Det kan 
føre til tab af pensionsopsparing, hvis ikke fejlene bliver rettet 
hurtigt.

Nogle elevsager kan være ret komplekse. F.eks. blev et af vores 
medlemmer bortvist efter en beskyldning om tyveri og derfor 
blev ”sat på hold” i uddannelsen. Heldigvis lykkedes det til sidst 
at få renset medlemmet, som blev hjulpet videre til en ny lære-
plads og blevet færdiguddannet som kok i oktober måned. 

Det føles ikke som ret lang tid siden, at det offentlige område 
forhandlede sidste gang. Det føles ikke som ret længe siden, at 
lærerenes konflikt var på alles læber.

Men der er altså gået mere end 1½ år og nu skal vi til det igen. 
Lærerne er knapt startet på deres nye arbejdstidsaftale med 
mere tilstedeværelse. Det vil sige, at alt forgår på skolen og at 
al arbejdstid registres.

Som vi husker det, var overskriften fra Kommunerenes Lands-
forenings side netop TILSTEDEVÆRELSE. Det var ikke kun lærer-
ne der fik kravet, det gjorde 3F og resten af de faglige organisa-
tioner også. Men lærerne fik grovfilen.

Vi kender ikke de offentlige arbejdsgiveres krav til forhandlin-
gerne i 2015 endnu, men vi afventer stilheden før stormen; for 
hvad bliver hovedkravet? Vi har en forventning om, at arbejds-
tiden igen bliver afgørende, men også en forenkling af over-
enskomsterne.

Det bliver også ”spændende” at se, hvor meget regeringen og 
folketinget skal blande sig denne gang!

Modsat er vores medlemmer meget spidse med krav om mere 
tryghed, på at undgå privatiseringer og at tilskudsjob ikke må 
erstatte ordinære stillinger.

Hvad vi helt præcist kommer til at servere for arbejdsgiverne, 
er endnu ikke besluttet, men den overordnede udveksling af 
krav foregår i oktober og på hvert enkelt område i december 
2014. De reelle forhandlinger starter op i januar 2015.

I 3F København havde vi før sommerferien et kravs-møde med 
afdelingens tillidsrepræsentanter fra den offentlige branche. Vi 
gennemgik kravene og blev også enige om, at skabe et offent-
ligt netværk i fagforeningen. Der skal være 4 temamøder om 
forskellige aktuelle problemstillinger for de offentlige ansatte, 
hvor blandt andet overenskomsten 2015 vil være et tema.

OK 2015
- det offentlige område er allerede i gang

lønsystemer), så godt som aftalt, ligesom 
et udkast til en overgang (der tager ud-
gangspunkt i gældende overenskomster 
og aflønning), meget tæt på, at være 
færdig.

Til gengæld udestår en række uenighe-
der om tidligere aftalte forhold og frem-
for alt et samlet lønløft, såfremt perso-
nalet og teatret vælger, at overgå til ”Ny 

løn”. Det bliver altså et tema til den kom-
mende overenskomstfornyelse. 

Disse forhandlinger forventes at blive 
hårde. Teatret har fået en ledelse med 
klare forventninger om, at opnå resulta-
ter ved overenskomstforhandlingerne på 
emner som øget fleksibilitet, større effek-
tivitet og mere smidige normeringer.

Det Kongelige Teater

Kantine- og køkkendrift
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Udlicitering VUF 
Voksen Uddannelsescentret Frederiks-
berg (VUF) valgte i 2013 at udlicitere 
rengøringen på grund af besparelser på 
skolen, som resultat af et negativt resul-
tat på 5 mio. kr. i 2012.

Der var otte rengøringsassistenter for-
delt på skolens to adresser, hvilket der 
havde været i mange år. Rengøringsas-
sistenterne kontaktede 3F København 
i starten af 2013 for råd og vejledning. 
Der blev holdt en række møder, hvor 
besparelseskravene på ca. 1 mio. kr. blev 
drøftet.

I samarbejde med afdelingen bød ren-
gøringsassistenterne på opgaverne, men 
skolebestyrelsen traf desværre beslut-
ning om, at udlicitere opgaverne til et 
privat firma. Det var skuffende for både 
rengøringsassistenterne og skolens øvri-
ge personale.

Skolebestyrelsen begrundede deres 
afslag med, at det ville kræve for sto-
re radikale ændringer i dagligdagen og 
at man havde valgt et firma, der lagde 
vægt på medarbejdernes vel og vel.

På et introduktionsmøde med det pri-
vate firma, blev der ikke lagt fingre imel-
lem, da man informerede om planerne 
for det fremtidige rengøringsarbejde. 
Man havde til hensigt kun at bruge halv-
delen af styrken og sætte resten ned i 
tid. Udmeldingen var hård og skræm-
mende for assistenterne. Fra at havde 
haft 285 timer til opgaverne før udlicite-
ringen, skulle man nu ned på 110 timer.
Konsekvensen af besparelserne blev, at 
rengøringsstandarden faldt så meget, 
at det til sidst var uacceptabelt for både 
lærere og elever. Det viste sig, at der ikke 
blev udarbejdet arbejdsplaner og at der 
ikke var kvalificerede vikarer ved fravær. 

Efter mindre et halvt år var arbejdsmil-
jøet så dårligt, at skolebestyrelsen blev 
nødt til at forholde sig til problemerne.

I Juni 2014 tog skolebestyrelsen så be-
slutning om, at tage opgaverne tilbage 
i eget regi og man genansatte en af de 
tidligere fyrede kolleger, så der nu er 5 
rengøringsassistenter med et timefor-
brug på 170 timer pr. uge på. Dermed 
kunne rengøringsassistenterne møde 
op ved skolestart den 1. august og være 
mere glade for deres arbejde, end de 
havde været i meget lang tid.

Dertil kommer, at for den periode hvor 
assistenterne havde arbejdet i et meget 
opskruet tempo, bliver der rejst krav 
om efterbetaling for forkert aflønning, i 
henhold til en arbejdsretsdom angående 
aflønning for arbejde i arbejdstakts 130 
mod 100.

Rengøringsbranchen

Allianceplus på Københavns Universi-
tet SUND
År 2014 har været særligt belastende 
for vores medlemmer på KUA, hvor man 
den 2. januar gik over til Allianceplus. 
Efter få måneder fandt man ud af, at 9 af 
vores ”gamle medlemmer” ikke kunne 
bruges mere, enten fordi deres kvalitet 
ikke var i orden, eller fordi de havde for 
meget sygdom – man ville simpelthen 
bare af med dem.

Det er desværre en velkendt strategi fra 
Allianceplus, at man skaffer sig af med 
de ”gamle” og erfarne medarbejdere 
og erstatter dem med østeuropæisk ar-
bejdskraft uden danske sprogkundska-
ber.

Københavns Universitet INDRE BY
Københavns Universitets afdeling i In-
dre By satte deres rengøring i udbud i 
foråret. Her lykkedes det personalet at 
vinde med eget tilbud, – for øvrigt for 
4.gang og hver gang i hård konkurrence 
med landets største rengøringsselskaber.

Københavns Universitet Science
Københavns Universitets rengøring in-
denfor området Science blev i 2013 ud-
liciteret til Elite Miljø. I den forbindelse 
blev personalet virksomhedsoverdraget 
og arbejder under offentlig overens-
komst frem til februar 2015. Den be-
talte frokostpause, som den offentlige 
overenskomst giver mulighed for, blev 
opsagt af Elite Miljø og arbejdstiden blev 
tilsvarende reduceret. 3F København 
påtalte det og der blev lavet lokalfor-
handling. Da parterne ikke kunne enes, 
er sagen vandret videre i det fagretlige 
system og venter nu på sin afgørelse i 
Arbejdsretten.

Øgede krav til de ansatte
Vi har også gang i Rigshospitalet – både 
ISS og Forenede Service, hvor samtlige 
ansatte skal bestå en prøve i, at arbejde 
med rengøringsmetoden ”INSTA 800”. De 
ansatte, der ikke kan bestå denne prøve, 
mister deres arbejde. 

Rigshospitalet forlanger i deres udbuds-
materiale, at ISS og Forenede Service 

skal stille med folk, som har bestået 
dansk uddannelse 2 (svarende til 9. klas-
se), for at sikre patienthygiejne og høj 
patientsikkerhed. Det er et problem for 
mange ansatte, der selvom de har været 
ansat i en lang årrække, ikke har et 9. 
klasses niveau. Sagen er derfor sendt til 
forbundet.

Sager generelt
Vi har igen i år haft mange sager, som 
omhandler manglende løn, pensioner, 
feriepenge og opsigelser på grund af 
for meget sygdom. Primært bliver folk 
opsagt efter, at de har haft 3 – 4 perioder 
inden for 1 år.

Det er stort set de samme sager vi be-
skæftiger os med år efter år, da der er 
rigtig meget plat indenfor rengørings-
branchen.

På grund af det store arbejdspres, mel-
der folk sig oftere syge, da de simpelt-

hen hen ikke kan klare presset og så 
ender det med en opsigelse, på grund af 
for meget sygdom – det er skruen uden 
ende.

Vi kan kun frygte, at det bliver værre i 
det kommende år. Rengøringsbranchen 
er godt nok igennem de senere år gået 
op af bakke, men der er så mange un-
derleverandører, som byder på opgaver 
uden, at forholde sig til den overens-
komstmæssige løn. Ofte betaler man 
de ansatte mellem kr. 50,00 – 60,00 pr 
time. Konkurrencen ødelægger de store 
rengøringsfirmaer med ordnede forhold, 
men desværre er mange af kunderne li-
geglade, når bare det er billigt. 

Prisen for den ublu konkurrence betales 
af vores medlemmer blandt rengørings-
assistenter og stuepiger, som oplever 
opskruet tempo, dårligere arbejdsmiljø 
og pres på lønnen.
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Letz Sushi –     
3F Københavns første konflikt 
Som langt de fleste medlemmer af 3F 
København ved, er afdelingen i konflikt 
med sushi-kæden Letz Sushi. De ansatte 
henvendte sig i maj 2013 til 3F og bad 
os om at forhandle en overenskomst for 
dem. De ansatte er primært unge stude-
rende.

Efter flere møder, hvor arbejdsgiverne 
behandlede de ansattes ønske om over-
enskomst med en væsentlig ligegyldig-
hed, varslede vi konflikt overfor virksom-
heden til start 31. december 2013. Det 
fik virksomheden ud af starthullerne og 
de meldte sig ind i Horesta–I, som er en 
interesseorganisation under Horesta.

I december fik vi forhandlet et næsten 
færdigt udkast til overenskomst på plads 
og der blev lavet en hensigtserklæring 
om, at forhandle overenskomsten færdig 
i løbet af januar med opstart fra 1. april 
2014. 3F København imødekom en stor 
del af virksomhedens ønsker og lavede 

indfasningsaftaler på alle områder, hvor 
det var muligt. Idet vi var så langt i forlø-
bet, at der lå en næsten færdig overens-
komst, en aftale om et klækkeligt tillæg 
til de ansatte, der arbejdede nytårsaften 
og en hensigtserklæring om at indgå 
overenskomst efter de sidste forhandlin-
ger var på plads, valgte vi at tilbagekalde 
konfliktvarslet.

Det første aftalte møde i januar blev 
aflyst af virksomheden p.g.a. fusion mel-
lem Letz Sushi og DonDon Sushi og på 
det andet aftalte møde, meddelte virk-
somheden, at de alligevel ikke havde 
tænkt sig at indgå overenskomst og leve 
op til deres underskrift på hensigtser-
klæringen. Dette resulterede i, at vi på 
ny varslede konflikt og 12. februar 2014 
startede så konflikten.

I mellemtiden var personalets talsmand, 
Ulrik Frost, blevet fyret af virksomheden 
for at have udtrykt sin utilfredshed med 
arbejdsgiverens brud på aftalen på Fa-
cebook. Dette reagerede vi selvfølgelig 

prompte på med en protest. Efter lange 
forhandlinger med Dansk Erhverv, som 
virksomheden nu havde meldt sig over 
i, måtte vi konstatere, at uenighederne 
var for store og sagen blev sendt videre 
til behandling i Afskedigelsesnævnet, 
der 27. juni 2014 tog stilling til opsi-
gelsen af Ulrik. Opsigelsen var usaglig! 
Det normale erstatningsniveau svarer 
til én uges løn pr. ansættelsesår. I Ulriks 
tilfælde ville dette svare til kr. 1.500,00. 
Dommeren i Afskedigelsesnævnet men-
te, at den sædvanlige erstatning var for 
lav, og tilkendte Ulrik en erstatning på kr. 
15.000,00, altså 10 gange den sædvanli-
ge erstatning. En kæmpe sejr for Ulrik og 
for 3F København.

Under hele konflikten har vi demonstre-
ret foran Letz Sushis restauranter i hele 
afdelingsområdet og en enkelt gang 
markeret os i Køge i forbindelse med åb-
ningen af en ny restaurant. Det klinger 
for 3F København meget hult, at virk-
somheden påstår, at de ikke har råd til 
overenskomst på branchens vilkår, når 

de samtidig har råd til at åbne nye re-
stauranter. 

Demonstrationerne har været alt fra 8 
til over 100 mand samlet foran én re-
staurant, demonstration foran samtlige 
restauranter på den samme dag, 1. maj i 
konfliktens tegn, uddeling af løbesedler, 
besøg hos de ansatte, fest på Christians-
havns Torv med musik og overenskomst-
dækket sushi og demonstration med 
”rådne fisk” – dem, der er formet som 
bolcher. Opfindsomheden har været stor 
og vi har måttet sande, at konflikten vir-
ker. Københavnerne tager godt imod os 
og vi får masser af positive henvendel-
ser, når vi er på gaden. Der er hele tiden 
folk, der siger, at det er godt, vi kæmper 
kampen. Der er altid gæster, der fravæl-
ger restauranterne når vi er der og der 
er gæster, der går ind og fortæller, at de 
ikke ønsker at støtte en virksomhed, der 
ikke har ordnede forhold for de ansatte. 
Fokus i konflikten er, at vi skal have be-
folkningens opbakning og den ambition 
lykkes til fulde.

Ud over konflikten på den konkrete virk-
somhed, har den haft følgende effekt: 
Overenskomst på et værtshus, forhand-
ling med en kaffekæde, en restaurant-
kæde og flere individuelle restauranter, 
samt henvendelser fra personale på et 
par virksomheder, der har set os demon-
strere og derfor også ønsker vores hjælp 
til en overenskomst.

Henvendelserne kommer både fra ar-
bejdsgivere og ansatte og dette ser vi 
som starten på en større bevidsthed 
blandt unge i hotel- og restaurations-
branchen om, at det er ok at kræve 
ordentlige ansættelsesforhold og en 
spirende forståelse hos en gruppe ar-
bejdsgivere for, at social bevidsthed og 
ansvarlighed og ordnede overenskomst-
forhold for personalet, sikrer et mere lo-
yalt og tilfredst personale. Dét kan selv-
følgelig mærkes på deres bundlinje.

Ud over det, har konflikten også givet 
massiv omtale i medierne. Vi har såle-
des f.eks. været i Radioavisen, Politiken, 

Hotel- og restaurationsområdet

Ekstra Bladet, Berlingske Tidende, Fag-
bladet3F, afdelingens medlemsblad og 
TV2 Lorry, hvor vi først i forbindelse med 
konflikten medvirkede i et debatpro-
gram i Meningsmaskinen, som efterføl-
gende har ført til en række programmer, 
hvor den danske model og det danske 
arbejdsmarked er blevet diskuteret, med 
Bjarne Høpner som fast gæst.

Konflikten fortsætter indtil der er en af-
tale for personalet.

Konflikten har givet afdelingen en fælles 
sag at kæmpe for og har givet os mu-
ligheden for at udvikle traditioner på 
tværs af gamle faggrænser. Konflikten 
har mødt en kæmpe opbakning blandt 
de ansatte i afdelingen, den almindeli-
ge befolkning, fra afdelingens klubber, 
tillidsrepræsentanter, enkeltmedlemmer, 
andre 3F afdelinger og vores søsterorga-
nisationer i LO, de politiske partier o.s.v. 
Vi er Jer stor tak skyldig. 
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Pakkeriarbejderne
Faldet i avisernes oplag forsætter fra 
100.000 mod 90.000 for de 3 største 
aviser og konkurrencen skærpes. Det 
betyder, at de 2 trykkerier, som 3F Kø-
benhavn har pakkeriarbejdere på, Tryk-
kompagniet på Avedøre Holm og Dansk 
Avistryk i Glostrup, ser store ordre skifte 
hænder til priser, der ikke giver meget 
smør på brødet.

Ingen af klubberne har imidlertid mistet 
fodfæstet. De har, på trods af en sam-
let medlemsskare på under 40 i begge 
klubber, stadig aktive tillidsrepræsentan-
ter, arbejdsmiljørepræsentanter, klubbe-
styrelser og velfungerende klubmøder. 
Dansk Avistryks arbejdsmiljørepræsen-
tant sidder i GIMKs arbejdsmiljøudvalg 
(den grafiske branches) og Trykkompag-
niets tillidsrepræsentant er formand for 
Landsbrancheklubben.

”Vikaren fra Helvede”
Karsten Hønge (SF’eren som kaldte 
Goldman Sachs for ”en flok kælderkolde 
amerikanske kapitalister”), holdt oplæg 
på Landsbrancheklubbens årsmøde. Han 
fik sit øgenavn af Ekstrabladet, efter at 
SF trådte ud af regeringen få dage efter 
hans start som vikar i Folketinget for den 
sygemeldte Anne Baastrup. Som tidlige-
re formand for tømrerne på Fyn havde 
Karsten fulgt udviklingen fra de første 
østarbejdere ankom frem til nu. Emnet 
var social dumping, som udgør en latent 
trussel mod vores velfærd og det regule-
rede arbejdsmarked.

Avisbude uden social dumping
Bortset fra nogle aviskørende vogn-
mænd og enkelte underdistributører, 
synes social dumping ikke at optræde 
hos dagbladsbranchen i Københavns-
området. Dette gælder også hos avisbu-
dene. Avisbudenes tillidsrepræsentanter 
i hovedstaden har ret til at få SE-numre 
på underdistributørerne. En rundspør-
ge sidst i 2013 gav ingen anledning til 
bekymring. I den nye overenskomst er 

protokollatet mod social dumping gjort 
permanent og der er desuden afsat mid-
ler til oplysning om reglerne på det dan-
ske arbejdsmarked.

Avisbude uden teknisk sagkyndig
Anderledes dystert er billedet, når vi ta-
ler om budenes beskyttelse mod for lidt 
tid til distrikterne. Da overenskomsten 
blev indgået i 2002, ville arbejdsgiverne 
ikke have nogen tidskurant.

Tiden fastsættes herefter af virksomhe-
den. Den ansatte eller tillidsrepræsen-
tanten kan anfægte tiden. Ved uenighed 
tilkaldes et Beregningsudvalg med en 
repræsentant fra hver part. Ved uenig-
hed i Beregningsudvalget tiltrædes det 
af en særlig teknisk sagkyndig. Denne 
sagkyndige er (12 år efter overenskom-
stens indgåelse i 2002 og 9 år efter et 
pålæg fra en faglig voldgift i 2005) end-
nu ikke udpeget. Sagen forsøges nu løst 
med Arbejdsrettens mellemkomst. Flere 
distributører har benyttet den manglen-
de tidskurant til massenedskæringer i ti-
den, så Beregningsudvalget nu har flere 
hundrede uafsluttede sager om anfæg-
tede distrikter.

Fyret tillidsmand
2014 har budt på en fyring af en af avis-
budenes tillidsrepræsentanter. De 17 
områder i hovedstadsområdet repræ-
senteret ved 13 cvr.numre og 9 ledelser 
(nogle har flere cvr.numre), har nu 13 
tillidsrepræsentanter. Tallet var i 2002 24 
stk. Hertil kommer 9 arbejdsmiljørepræ-
sentanter, som vi kender til.

Polsk og rumænsk klub
Den polske klub er nu betalt af Omde-
lerklubben og oplyses også om arran-
gementer i byggefagenes polske klub. 
Vi har tillige en god forbindelse til en 
rumænsk forening, med hvem vi arran-
gerer møder om det danske arbejdsmar-
ked, kombineret med socialt samvær.

Rapport om fagforeningernes modta-
gelse af migranter
2 studerende fra Etnologisk Institut fik 
karakteren 12, da de afleverede en rap-
port om bl.a. Stilladsklubbens og Omde-
lerklubbens modtagelse af migranterne 
fra Øst- og Mellemeuropa. Artiklen er 
offentliggjort i ”Arbejderhistorie” udgivet 
af SFAH (Selskabet til Forskning i Arbej-
derbevægelsens Historie).

Det går godt for havnearbejderne i 
CMP-Kbh. Endda så godt, at vi kan se 
frem til at vi bliver flere kolleger. Vores 
containertrafik er stabil og arbejdet 
med tunnelelementerne til metro ci-
ty-ringen går forrygende.

Vi er i afslutningen af endnu en vel-
lykket krydstogtsæson med hjælp fra 
”sommerfugle”. Det er vores første år 
på den nye krydstogtterminal på Oce-
ankaj. Det startede ud med kæmpe 
trafikale problemer, men via god dia-
log er disse blevet løst.
 
I foråret startede vi på forhandlinger-
ne om en ny lokalaftale. Da aftaler ikke 
kun drejer sig om kroner og øre, men 
i lige så høj grad om arbejdsvilkår og 
ideologi, kan vi på det samlede re-
sultat være godt tilfredse. Vi fik nogle 
spilleregler ind for telefonmønstring 
og sidst men ikke mindst, kom vi af 
med vores overtidsbetaling på 50 % 
til fordel for 100 %. Havnearbejderne 
har dermed, fra første overarbejdsti-
me, 100 % overtidsbetaling. Dette er 
et krav, vi efter årtier endelig har fået 

hjem. Set i lyset af, at danske arbejds-
giverforeninger og ikke mindst EU 
hele tiden vil udvide den ”normale” 
arbejdstid, ser vi dette som en ideolo-
gisk sejr, da vi netop går den direkte 
modsatte vej. At arbejde over er en 
belastning og det har vi for alvor fået 
slået fast med denne aftale.

Havnearbejderne har det forløbne år 
haft et rigtig godt samarbejde med 
vores ITF- inspektører, som bland an-
det står for tegning af overenskomster 
på skibe. Vi har i samarbejdet sørget 
for, at der kom fokus på de skibe, der 
prøver at snige sig ind i danske far-
vande uden overenskomst og ITF har 
derved haft held til at tegne overens-
komster.

Vi har rigtig godt gang i vores faglærte 
havnearbejderuddannelse - omkring 
årsskiftet har 20 % af de ansatte opnå-
et et svendebrev på de få år, uddan-
nelsen har været tilgængelig. Interes-
sen er enorm selvom mange render 
ind i udfordringer, de ikke har mødt i 
mange år. Udover de boglige udfor-

dringer, er der det familiære, da meget 
af uddannelsen foregår i Esbjerg og 
Aalborg hvilket bevirker, at kollegerne 
er væk fra familien, i mange uger om 
året. På trods af dette, har havnearbej-
derne i CMP udvist stor villighed og 
engagement i uddannelsen.

En faglært uddannelse betyder også 
voksen/ungdomslærlinge, hvilket vi 
pt. forhandler med CMP om - vi er 
sikre på, at vi i fællesskab med ledel-
sen får skruet noget godt sammen. 
Interessen mangler i hvert fald ikke fra 
nogle af parterne.

Havnearbejdernes Klub af 1980 valgte 
at melde sig ind i IDC (International 
Dockworkers Council), hvilket er en 
verdensomspændende faglig græs-
rodsorganisation for havnearbejdere. 
Vi ser frem til et endnu tættere sam-
menhold internationalt. Vi understre-
ger, at vi anser medlemskabet af 3F og 
ITF/ ETF som der, hvor vi er organisere-
de og at medlemskabet af IDC udeluk-
kende er for at styrke sammenholdet 
på tværs af jordkloden.

Havnearbejderne i CMP
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A.O. Johansen
Virksomheden blev i 2012 færdig med et 
meget stort anlæg af en plukkeautomat. 
I 2014 forventes endnu et anlæg taget i 
brug - tillidsrepræsentanten forventer, 
at dette vil medføre ansættelse af flere 
medarbejdere.

Nye overenskomster
• DSV Road Norhavnen Lokalaftale - ATL
• Grøntgrossisten - Torveoverenskomst
• A&C Catering - Torveoverenskomst

Uddannelse 
Hos virksomhederne Brdr. Lembcke A/S, 
Distribution Service A/S og A.O. Johan-
sen A/S er der sat uddannelse i gang 
med hjælp fra afdelingen.

Nye regler for vikarer 
Den 1. juli trådte en lov om vikarer i 
kraft. Den pålægger vikarbureauet at 
drage omsorg for, at vikaren har sam-
me rettigheder for så vidt angår løn- og 
ansættelsesvilkår, som alle andre ansatte 
i brugervirksomheden. Udfører en vikar 
således funktionærarbejde hos en bru-
gervirksomhed, vil vikaren således skulle 
have samme rettigheder som ansatte 
funktionærer til trods for, at vikaren reelt 

ikke opnår funktionærstatus, f.eks. ret til 
syge- og barselsløn i medfør af funktio-
nærloven.

§ 4 i den nye lov bestemmer desuden, at 
vikarbureauet ikke har ret til at fratage 
vikaren muligheden for, efter vikariatets 
ophør, at opnå fastansættelse i bruger-
virksomheden. Bureauet må heller ikke 
afkræve vikaren betaling for, at denne 
har opnået en sådan fastansættelse. Vi-
karbureauet kan derimod forlange en ri-
melig betaling fra brugervirksomheden, 
såfremt vikaren ansættes i en tidsube-
grænset stilling.

Loven stiller krav om, at brugervirksom-
heden skal oplyse vikaren om ledige stil-
linger hos virksomheden og at virksom-
heden stiller samme faciliteter og goder 
til rådighed for vikaren, som for virksom-
hedens øvrige ansatte. Hvis loven over-
trædes, kan der gives bødestraf til både 
vikarbureauet og brugervirksomheden 
og vikaren kan få tilkendt en godtgørel-
se, hvis dennes rettigheder er tilsidesat.

Nye vikarregler i Industriforliget 2014
Som en del af forliget, indføres der nye 
regler omkring brugen af vikarer for de 

Lager- og Transportområderne

virksomheder, der er omfattet af indu-
striens overenskomster. Fremover vil 
tillidsrepræsentanter på virksomhederne 
have ret til at blive informeret om, hvilke 
lokaleaftaler og kutymer virksomheden 
har oplyst vikarbureauet skal overholde, 
for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfø-
rer på virksomheden.

Vi har 2 typer af vikarer: daglejere og 
langtidsvikarer. Den første gruppe, der 
arbejder fra dag til dag er ofte kun inte-
resseret i den rå timeløn, hvorimod vika-
rerne, der går efter de lange vikariater, 
har mere fokus på, at få de samme rettig-
heder som de fastansatte kolleger.
Den første type får ofte ikke det, de har 
krav på og hvis de beklager sig eller mel-
der sig ind i 3F, er det ofte slut med flere 
jobs. Vikarbureauer og virksomheder 
blacklister simpelthen de personer, der 
ikke retter ind.

Vi skal derfor opfordre vores vikarer til at 
undgå uorganiserede vikarbureauer og 
virksomheder, der ikke er medlem af en 
arbejdsgiverforening.

Bella Center A/S
Første forhandling om fornyelse af overenskomsten med 
den nye ledelse i Bella Center A/S forløb meget positivt. 
Virksomheden omfatter i dag Bella Center, Forum Køben-
havn, Bella Sky Hotel og Crowne Plaza Cph Towers.

Biograferne
Der har været afholdt overenskomstforhandlinger i Empi-
re Bio, Vester Vov Vov samt Park Bio. Forhandlingerne tog 
udgangspunkt i normallønsforliget fra 2014. Stigning på 
grundlønnen i 2014: 2,10 kr. / 2015: 2,25 kr. / 2016: 2,40 kr.

Cinemaxx og Nordisk Film Biografer forhandles først i 2015. 
Cinemaxx har biografer i 3 byer; København, Odense og År-
hus. Nordisk Film Biografer er den største med 36 biografer 
spredt i hele landet.

Tivoli
I 2014 er der indgået overenskomst med ”Kähler i Tivoli” 
samt den nye ejer af Søcaféen.

Alle restauranter er genforhandlet. Der udestår kun nog-
le enkelte ting, som forventes færdige inden 1. november 
2014. 

Sceneteknikerne og kontrollører, varespilsassistenter, pen-
gemænd og garderobebetjening er genforhandlet.

Bakken 
Igen i år har vi været på rundgang på Bakken, hvor vi har 
talt med medlemmer, teltholderne samt teltholderforenin-
gen. Der var spørgsmål til de overenskomster, som er på 
Bakken, hvor der er lokaloverenskomst for forlystelserne 
og tiltrædelsesoverenskomst, som dækker restauranterne. 
Grundet indsatsen på Bakken her i sæson 2014, fik vi i afde-
lingen 154 sæsonmedlemmer.

Ved overenskomstforhandlinger i år, lykkedes det desvær-
re ikke at få sammenskrevet forlystelsesoverenskomsten 
sammen med tillægsaftalen som der er på restaurations-
området, så vi har stadig store udfordringer med, at få sam-
menskrevet aftalerne, til en fælles aftale for Bakken.
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Flaskehalse i branchen
Der er masser af arbejde indenfor stil-
ladsbranchen. De stilladser som skal 
bygges i Metrohulerne udføres af dan-
ske stilladsvirksomheder og dermed af 
uddannede og organiserede stillads-
arbejdere. En del erfarne montører er 
dermed bundet til metrobyggeriet de 
næste par år. Det kan medføre flaske-
halse, fordi der kommer til at mang-
le uddannede stilladsfolk. Vi forsøger 
derfor, at få uddannet flere og håber 
at kunne tiltrække folk, som vil skifte 
branche.

Social Dumpning 
I forhold til mange andre steder in-
denfor byggeriet, er der ikke de store 
problemer med social dumping af stil-
ladsarbejdere. Uddannelseskravet og 
Arbejdstilsynets fokus på udenlandske 
kolleger uden uddannelse, har resul-
teret i, at det stort set kun er danske 
stilladsfirmaer, som udfører stilladsar-
bejde.

Fuld sikkerhed - ikke falsk sikkerhed
Fra 2014 kræver Arbejdstilsynet at der 
skal være fuld fysisk sikring mod ned-
styrtning ved opstilling, ændring og 
nedtagning af stilladser. Stilladsbran-

chen har svært ved at leve op til de 
nye krav. Reelt betyder de, at stillads-
firmaer og stilladsmontører hver ene-
ste dag begår ulovligheder og risikerer 
bøder fra Arbejdstilsynet.  

Der er 2 væsentlige årsager til, at kra-
vene ikke efterleves:
1.  Leverandørerne/producenterne har 

ikke udviklet grej, som kan løse pro-
blemet. Ligeledes har de ikke lavet 
nye opstillingsvejledninger, som 
beskriver de nye montagemetoder.

2.  Resten af Europa har endnu ikke ind-
ført de nye skærpede regler i praksis. 
Derfor er producenterne ikke klar 
med løsninger – hverken her i Dan-
mark, eller i resten af Europa.

De nuværende løsninger der er på-
budt, vil efter branchens opfattelse 
give større nedslidning og at nog-
le øger ligefrem risikoen for fald. Vi 
ønsker naturligvis ikke at vores gode 
resultater i forhold til uddannelse og 
mindre nedslidning skal udhules af 
nogle sikkerhedsregler, som ikke pas-
ser til virkeligheden.

Branchen arbejder derfor på, at de 
danske regler harmoniseres med re-
sten af Nordeuropa. Det vil sige, at 
Arbejdstilsynet skal give påbud ud fra 
samme praksis som resten af vores na-
bolande.

Man Diesel & Turbo SE
Virksomheden opsagde samtlige lokalaftaler på landsplan for 
alle medarbejdere. 3F’erne havde nogle aftaler, der var lavet 
i lønforhandlingerne og der blev rejst en sag om, at de blev 
konverteret til kroner. Virksomheden fik medhold i, at de ikke 
skulle betale kompensation. Efterfølgende er der indgået nye 
lokalaftaler.

Ferrosan A/S (Pfizer) Ferrosan MD
På virksomhederne er en sag om pensionsbetaling af visse 
lønandele, som stammer fra den tid hvor virksomheden var 
samlet. Ferrosan MD har indgået forlig i sagen og betaler, hvor 
Ferrosan A/S i skrivende stund ikke har indgået forlig. Hvis der 
ikke indgås forlig, sendes sagen til afgørelse i arbejdsretten.

Radiometer Medical A/S
Sag om vikar, der ikke var blevet aflønnet med den samme løn 
som de andre medarbejdere på virksomheden og heller ikke 
fik pension. Vikarbureauet var ikke medlem af DI, hvorfor kra-
vet blev rejst mod Radiometer.

Carlsberg Danmark A/S, Terminal Øst
Sidste år skrev vi, at lagerdelen var ved at flytte pakkefunktio-
nerne til Fredericia, hvor der var ved at blive installeret en ny 

pakkerobot og at det resulterede i afskedigelse af 25 medarbej-
dere med aftrædelse pr. 31. december 2013. Stormen i efter-
året 2013 gjorde, at højlageret i Fredericia blev skævt og man 
udskød derfor flytningen fra Tåstrup og forlængede ansættel-
serne til sidst i september 2014.

Husbryggeriet Jacobsen
Vi har haft en sag om drikkeøl i Særaftalen for Bryg/Depotom-
rådet for Hestestalden.
Virksomheden mente ikke, at Hestestalden er omfattet af af-
talen. Sagen har verseret i Arbejdsretten, og er i oktober 2013 
sendt tilbage til faglig voldgift. Den 6. maj 2014 blev der indgå-
et et forlig, som betød at medarbejderne har adgang til at nyde 
øl i virksomhedens kantine. Når der arbejdes på weekender, 
hvor kantinen er lukket, udleveres en nøgle til konferencecen-
terets kantine, hvor frokosten kan indtages, og hvor der er ad-
gang til drikkevarer, herunder fadøl.

CPH West Ishøj (Beklædning):
Der har været en del sager på elevområdet om forkert løn og 
manglende pension.
Der hvor virksomhederne ikke har betalt pension, har krave-
ne været at de indbetalte både deres egen og elevens andel af 
pensionsbidraget. 

Stilladsbranchen
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Postbranchen i vores område 
udgøres af mere end 2500 med-
lemmer fordelt på en række vidt 
forskellige arbejdspladser, der har 
det tilfælles, at de er en del af Post 
Danmark, som igen er et datter-
selskab i det svensk-danske Post 
Nord. 

Posten har igennem en årrække været 
påvirket af voldsomme mængdefald 
på brevene, som er den vigtigste ind-
tægtskilde. Længe har man forventet, 
at mængdefaldet ville falde til et stabilt 
niveau – en new normal - som ville gøre 
det muligt at tilpasse virksomheden i et 
stabilt tempo uden brug af panikløsnin-
ger. Desværre er mængdefaldet langt 
større end forventet, og det lader ikke til 
at høre op. Situationen ligger et enormt 
pres på alle dele af virksomheden for 

at foretage besparelser og øge indtje-
ningen, hvor det overhovedet kan lade 
sig gøre. Indtil videre har Post Danmark 
svaret på udfordringen ved at ligge mere 
beslutningskompetence ud til de lokale 
ledelser i håbet om, at det lokale sam-
arbejde med de tillidsvalgte kan skabe 
mere fleksibilitet, som vil gøre det muligt 
at løse andre opgaver end de traditionel-
le. Da de lokale tillidsfolk siden overgan-
gen til Industriens overenskomst har haft 
en udvidet forhandlingskompetence er 
det - set med branchens øjne - på høje 
tid man slipper de meget centralistiske 
– og ressourcekrævende – løsninger, 
som hidtil har præget virksomhedens 
produktion. Det store spørgsmål bliver, 
om øvelsen lykkes, eller om posten vil 
øge presset på medlemmernes ansættel-
sesforhold. En trussel vil f.eks. være øget 
anvendelse af andre virksomheder til at 
løse nogle af opgaverne.  Den strategi 
har vi allerede set i madudbringningen, 

hvor Post Danmark fungerer som under-
distributør til det tidligere Budstikken. 
Dermed kan man benytte sig af flere 
vognmænd, der ikke er overenskomst-
dækkede. 

Brevdistributionen

Lukning af arbejdspladser
For ikke mange år siden bestod Køben-
havn af fire postområder med mere end 
10 postkontorer, hvor der udgik postom-
deling fra. Når posten skulle ud, blev der 
sendt over 1000 medlemmer på gaden 
for at omdele posten. I dag runder tallet 
på en god dag knapt nok 100. 

Den seneste årrække har budt på luk-
ning eller sammenlægning af arbejds-
pladser, og 2014 var ingen undtagelse. 
Lukningen af Østerbro Distributionscen-
ter den 6. oktober 2014 slutter en trist 
række, idet der i fremtiden ikke længere 
omdeles post fra nogle af de historiske 
postkontorer i det centrale København. 
Startskuddet lød ved lukningen af Køb-
magergade distributionscenter i 2011, 
og ringen er nu sluttet med lukningen af 
Østerbro distributionscenter.

Forsøgsaftale med 1560-stillinger
I starten af 2014 fremførte områdedirek-
tøren i Postområde København-Nord-
sjælland ønske om, at man kunne dæk-
ke spidsbelastningsperioder bedre og 
omvendt havde tillidsrepræsentanterne 
et ønske om, at kunne tilbyde, at ansat-
te kunne blive belastet mindre ved at 
arbejde en dag mindre om uge. De to 
ønsker er søgt forenet i en forsøgsafta-
le om 1560-stillinger, dvs. tjenester hvor 

medlemmerne kun arbejder 30 timer om 
ugen, men til gengæld dækker nogle af 
spidsbelastningsdagene, og for dette 
modtager et løntillæg på ca. 30.000 kr. 
årligt. Det betyder, at løntabet ved at gå 
ned i tid er meget lille.

Ordningen er en frivillig mulighed for 
allerede ansatte, men der kan også ske 
nyansættelse til stillingerne. I så fald be-
tyder ordningen, at man har en garante-
ret timeløn på ca. 164 kr., hvilket gør det 
muligt at bruge stillingerne som mulig-
hed for genoptjening af dagpengeret på 
højeste sats. 

Medlemmernes reaktioner indtil vide-
re har været, at aftalen er attraktiv og 
skaber en socialt ansvarlig arbejdsde-
ling som sikrer flest mulige medlemmer 
beskæftigelse med en anstændig ind-
komst, som er til at leve af. Ordningen 
udløber til marts måned 2015, hvor den 
skal evalueres af aftaleparterne. 

Forandringer
Forandringsbølgerne har skyllet ind 
over medlemmerne i stigende takt, hvor 
arbejdspladserne er blevet ”delt” med 
indførelsen af den såkaldte ”bølgedi-
stribution”, hvor de ansatte starter i flere 

skift. Det betyder, at der kan gå dage og 
uger mellem en fra den tidlige produkti-
onsbølge møder en gammel kammerat 
fra den sene produktionsbølge. Opsplit-
ningen vil blive yderligere forværret i det 
omfang Post Danmarks mål om at ind-
føre det såkaldte AIK-projekt (Arbejds-
deling i Klargøring), hvor en gruppe an-
satte skal sørge for, at posten pakkes til 
dem, der skal gå med den. 

Pakkeproduktionen 

Københavns Pakkecenter, der ligger i 
Brøndby, oplever en stigende omsæt-
ning primært på grund af den stigen-
de internethandel samt den såkaldte ” 
turn-around”-strategi. Strategien går ud 
på at reducere omkostningerne på be-
handlingen af pakker for at stå stærkere 
i konkurrencen med andre pakkedistri-
butører som f.eks. GLS, der har tiltrukket 
sig opmærksomhed på grund af social 
dumping i forhold til løn- og ansættel-
sesvilkår hos deres chauffører. 
 
Medarbejderne har gennem de senere 
år oplevet, at alle processer er rettet efter 
Lean-principper, hvor spildtid er fjernet 

og ineffektive arbejdsgange er ændret, 
så alle i dag er i fuld sving hele tiden og 
de fleste korte arbejdsfrie ophold er for-
svundet. Konsekvensen er, at den fysiske 
belastning er steget, og det samme er 
sygefraværet. 

Til trods for de mærkbare forringelser af 
arbejdsmiljøet taler ledelsen om, at de 
ansatte skal præstere 8 % mere om året 
i de kommende år samtidig med, at den 
såkaldte videokodning forsvinder. Da 
dette arbejde er noget af det eneste, der 
foregår siddende, betyder det, at en af 
de få aflastningsmuligheder forsvinder. 

Vi har rejst kritik over for ledelsen af, at 
den samlede belastning er blevet for 
høj og påpeget, at de anbefalinger der 
kommer fra Alectia (konsulenter i ar-
bejdsmiljø) ikke overholdes. Vi har gang 
i en forhandlingsproces sammen med 
kollegerne i det andet store pakkecenter i 
Taulov, men det ser tungt ud med at opnå 
de resultater, de ansatte har brug for.
 
I Postnord har man formuleret, at Lean 
fremover skal handle om at arbejde med 
medarbejdernes holdninger. Det skal i 
Pakkeproduktionen gøres ved hjælp af 
TWI - Training Within Industri – som går 
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ud på, at arbejdsprocesser standardise-
res, og der sker opfølgning på overhol-
delse af disse standarder. I hvert team er 
der en jobtræner, som dels oplærer nye 
og dels følger op på arbejdes udførelse. 
Hvis man ikke kan følge standarden, kan 
man blive fyret. 

Post Danmark Transport 

Flytning af transporten i København 
Post Nord arbejder på, inden for en kort 
årrække, at samle produktionen og last-
bilstransporterne i et ”multicenter” på 
en endnu ukendt placering. Derfor blev 
de ca. 80 ansatte i transportafdelingen 
chokerede, da de i maj modtog nyheden 
om, at man inden for få måneder ville 
flytte afdelingen til Priorparken i Brønd-
by. Baggrunden for den pludselige be-
slutning var den økonomiske udvikling, 
som betød, at man søger at finde hurtige 
besparelser. 

Samarbejdet med tillidsfolkene i BRT om 
at få flytningen til at foregå så smertefrit 
som muligt har været godt, og derud-
over har ledelsen har meldt ud, at flyt-
ningen ikke medfører afskedigelser.

Udenlandske chauffører 
I starten af juni bragte TV2 et indslag om 
virksomhedens brug af udenlandske ind-
registrerede biler, der kører i Norden. Det 
er der ikke nødvendigvis noget ulovligt 
i, såfremt de pågældende vognmænd 
overholder cabotagereglerne, som 
foreskriver, at der maksimalt må køres 3 
transporter i det land, man ankommer 
med gods til. En af vognmændene som 
blev vist i indslaget er vognmandsfirma-
et Kim Johansen, som tillidsfolkene i Post 
DK Transport før har interesseret sig for. 
Det har de gjort, fordi de har mødt en 
udenlandsk chauffør i en dansk indregi-
streret bil, som i følge egne oplysninger 
tjente ca. 1200 euro om måneden, hvil-
ket er i strid med godskørselsloven, som 
foreskriver aflønning på niveau med de 
kollektive overenskomster på området. 
Denne oplysning er viderebragt til Post 
DK, men da vi ikke har kunnet dokumen-
tere forholdet, er der ikke sket noget i 
sagen. Trafikstyrelsen er opmærksom på 
vognmanden, og anser hans anvendel-

se af udenlandske chauffører til kør-
sel i dansk indregistrerede biler for at 
være i strid med godskørselsloven. Man 
har dog endnu ikke grebet ind over for 
vognmanden. 

Små biler i krise

København har i kraft af sin størrelse 
igennem mange år haft en selvstændig 
afdeling af Post Danmark, som har stået 
for tømning af postkasser og servicering 
af en række erhvervskunder. Igennem 
det seneste år, har afdelingen været ud-
sat for omfattende ændringer, fordi en 
række af opgaverne er flyttet til distribu-
tionen, og fordi der både er blevet færre 
postkasser, som desuden har fået inds-
nævret tømningstidspunkterne. 

Afdelingen, der populært bliver kaldt ”de 
små biler”, er blevet opsplittet og flyttet 
til pakkedistributionen i henholdsvis 

Brøndby og København City. For de an-
satte i City er forandringen næsten gået 
så galt, som man overhovedet kunne 
forestille sig. Uden at have inddraget de 
ansatte, meddelte ledelsen i juni, at man 
ville varsle stort set alle ansatte – ca. 50 
medlemmer – ned i tid. Der var ingen 
lydhørhed overfor de ansattes ønsker 
om at få jobtilbud andre steder, så de 
kunne bevare deres timetal og dermed 
deres lønindkomst. Ej heller var man 
indstillet på at hjælpe ansatte ud af virk-
somheden med hjælp til f.eks. jobsøg-
ning eller uddannelse. Konsekvensen 
blev en række af faglige møder, som 
førte til afholdelse af et konfliktløsnings-
møde mellem 3F og Dansk Industri. Først 
efter dette møde, begyndte man et reelt 
samarbejde med de lokale tillidsrepræ-
sentanter om håndteringen af situatio-
nen. Desværre er skaden allerede sket, 
da mange af de ansatte har følt sig så 
dårligt behandlet, at der har verseret 
mange sygesager, som også har ført af-
skedssager med sig. 

Et blomstrende ungdomsnetværk
I løbet af 2014 er de unge medlemmer i 
3F København for alvor blevet synlige i 
afdelingen. Ungdomsnetværket er åbent 
for alle afdelingens medlemmer under 
31 år og mødes mindst en gang måned-
ligt.

Ungdomsnetværket har gennemført fle-
re forskellige aktiviteter, som har været 
særligt målrettet andre unge på arbejds-
markedet.

I forbindelse med konflikten mod Letz 
Sushi, har de unge deltaget aktivt i akti-
onerne, malet bannere, og været synligt 
til stede på de sociale medier.

Som en del af de løbende aktiviteter 
ungdomsnetværket står for, er skolebe-
søg på Hotel- og Restaurantskolen. Her 
er afdelingens unge aktive en naturlig 
del af både kantinebesøg og klassebe-
søg. De unge er ivrige efter at fortælle 
eleverne om medlemskab og rettighe-
der, og eleverne er glade for besøgene.

I forsommeren var ungdomsnetværket 
en tur på Bakken for at tale med de unge 
ansatte om fordelene ved fagforeningen 

Klubben har en lang tradition for at kombinere, det fagli-
ge, det arbejdsmæssige og det sociale i sine aktiviteter. I 
løbet af året, har klubben blandt andet været på en fanta-
stisk rundvisning i Zoologisk Museums arkiver, hvor kon-
servator Abdi Hedayat leverede spændende og utrolige 
fortællinger blandt de døde dyr.

Klubbens generalforsamling blev, sædvanen tro, afholdt 
i januar, hvor i år samtidig afholdte julefrokost med plads 
til både hygge og en Tegn & Gæt-konkurrence.

I maj gik turen til Folkets Park i Malmø, hvor der var en 
guidet tur i Malmøs Reptilcenter. Denne tur var både for 
medlemmer og deres familie/venner.

Endelig har vi i september afholdt den årlige tur med 
overnatning. I år var vi på Møn, hvor vi besøgte Geocen-
teret.  Vi besøgte også en dragefestival i nærheden, men 
mere blev det ikke til, da vejret forhindrede os i, at vandre 
langs Møns klint. 

og fortælle om de rettigheder overens-
komsten giver dem. Dette besøg gav i alt 
4 nye medlemmer til afdelingen.

I oktober var ungdomsnetværket på orga-
niseringskonference hvor aktiviteterne for 
2015 blev planlagt på forskellige arbejds-
pladser og Hotel- og Restaurantskolen.

Jobpatruljen
I ugerne 28-30 blev den årlige Jobpatrul-
je gennemført med deltagelse af unge 
fra mange forskellige steder – heriblandt 

3F København. Jobpatruljen besøger 
hvert år unge fritidsjobbere under 18 år 
på deres arbejdspladser. Formålet er, at 
informere unge under 18 år om de for-
hold og rettigheder der gælder for dem. 
Igen i år slog Jobpatruljen i hovedsta-
den rekorden i antal besøg og interviews 
med de unge. I alt blev der snakket med 
735 unge, hvilket er en stigning på 10 % i 
forhold til sidste år. Resultaterne af besø-
gene viste, at de unge fritidsjobbere ikke 
har fået dårligere arbejdsforhold siden 
sidste år, hvilket er meget positivt. 

Ungdomsarbejdet
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Ret til betalt ferie - og et godt sted at 
holde den
Ferieloven giver lønmodtagere ret til 
betalt ferie – feriepenge. Den første fe-
rielov blev indført i 1938 med disse ord 
af Stauning: ”Nu har vi skaffet arbejde-
ren 14 dages betalt ferie. Nu skal vi bare 
skaffe ham et sted at holde den”. Samme 
år blev Dansk Folkeferie oprettet.

En del overenskomstområder har egne 
feriefonde. Arbejdsgiverne indbetaler 
de ansattes feriepenge - typisk 12½ % af 
forrige års bruttoløn – og udbetaler så 
feriepenge, når ferien afholdes. Men det 
er ikke alle feriepenge, der bliver hævet. 
De ubrugte feriepenge bruges så i ste-
det til at købe ferieboliger, som kan lejes 
af dem, der er indenfor feriefondens 
dækningsområde. Der kan udveksles 

Introkurser til 3F København
Introkurserne giver deltagerne kendskab 
til hvordan afdelingen fungerer, så man 
bliver i stand til at bruge fagforeningen 
bedst muligt i forbindelse med sit tillids-
hverv. Kurserne er obligatoriske for alle 
nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter, men andre fagligt aktive fra 
arbejdspladserne er også velkomne.

I løbet af året planlagde vi 3 introkur-
ser af 3 dages varighed, men vi måtte 
desværre aflyse det ene. Til gengæld er 
efterårskurset overtegnet med mere end 
30 tilmeldte, så vi skal vurdere udbuddet 
og tidspunkterne for afholdelse af kur-
serne til næste år. 

Organiseringskurser
3F København sluttede i år til rækken af lo-
kalafdelinger, der gennemførte et af en af 
de nye organiseringsuddannelser. Der var 
tale om et kursusforløb på 4 moduler, med 
hjemmeopgaver mellem hvert modul. 

Efter en grundig evaluering af forløbet har 
vi besluttet at udbyde en endnu bedre or-
ganiseringsuddannelse i foråret 2015. 

Kompetenceudvikling af tillidsvalgte 
3F København har været pilotafde-
ling for et projekt, hvor der afprøves et 
system for kompetenceudvikling af til-
lidsvalgte medlemmer. Udover 3F, delta-
ger Metal, Teknisk Landsforbund, EL-for-
bundet og Serviceforbundet.

Projektet har kørt med 5 overordnede 
faser:
1.  Frembringe et samtaleskema for til-

lidsvalgte
2.  Gennemføre samtaler med tillidsvalgte
3.  Definere uddannelsesudbud
4.  Analysere på samtaler – udarbejde in-

dividuelle uddannelsesplaner
5.  Erfaringsopsamling

Flere af vores tillidsvalgte har stillet sig 
til rådighed for gruppesamtaler. Det har 
været en positiv oplevelse, men deres 
forventninger er desværre blevet skuffet, 
fordi de lovede svar på resultaterne af 

samtalerne efter mere end 4 måneder 
ikke er fremkommet. Dette har der været 
en berettiget kritik af.

3F skal inden udgangen af året beslutte 
om IT-redskabet i fremtiden skal stilles til 
rådighed for alle tillidsvalgte.

Talentudvikling 
Et ønske vi har haft siden stiftelsen af 3F 
København blev virkeliggjort i år, da vi 
i samarbejde med forbundet gennem-
førte et udviklingsforløb af tillidsvalgte, 
hvor de skulle kende arbejdet i fagbevæ-
gelsen og jobmulighederne. Projektet er 
uddybet tidligere i beretningen. 

Uddannelse på virksomhederne
Projekt læsning og kommunikation i 
virksomheder
I løbet af året, har vi sat kræfter ind på 
at opsøge virksomheder i hovedstads-
området, hvor vi kunne gennemføre 
LKV-projekter.

Vi satte projektets 3 erfarne konsulenter 
i forbindelse med tillidsfolk, som herefter 
blev informeret om mulighederne for kol-
legaer med utilstrækkelige grundlæggen-
de færdigheder. Der er også givet tilbud 

om rådgivningsbesøg på virksomhederne 
om forskellige uddannelsesmuligheder. 
De tillidsvalgte har taget godt imod til-
buddet, som flere steder har resulteret i, 
at der er iværksat kompetenceafklaring 
af kollegaer. Det er et vigtigt element 
for den enkelte, i rejsen ”fra ufaglært til 
faglært”.

Teambuilding på Nationalmuseet
Rengøringspersonalet på Nationalmuse-
et har vist stort gå-på-mod til, at erhver-
ve sig nye kompetencer i takt med, at de 
får nye arbejdsopgaver tilført samtidig 
med faldende ressourcer. Det har været 
vigtigt, at fastholde gode arbejdspro-
cedurer som fremmer trivsel og forbyg-
ger nedslidning, da arbejdet i branchen 
er meget nedslidende. Projektet løb fra 
juni 2013 til september 2014 og blev 
finansieret af statens kompetenceudvik-
lingsfond. Formålet med projektet var at 
styrke samarbejde og kommunikation i 
personalegruppen.

Uddannelse med jobrotation
Lundbeck har haft 6 medarbejdere på 
18 ugers GVU-forløb, som fører til, at del-
tagerne bliver uddannede rengørings-
teknikere. Jobrotationsvikarer indtræder 
i de faste medarbejderes job under deres 
uddannelse. 

Forenede Service har ligeledes startet 
GVU-forløb op for medarbejderne på 
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital og 
Hvidovre hospital. Her er der tale om et 
noget større projekt, hvor vi har deltaget 
i afviklingen af 2 store informationsmø-
der for at få Jobrotationsvikarer.

Ret til frihed til vejledning gældende 
fra 1. maj 2014
I forbindelse med de seneste overens-
komstforhandlinger blev det aftalt, at 
hvis man bliver opsagt på baggrund af 
virksomhedens forhold (lukning, nedskæ-
ringer m.v.), skal man have 2 timers frihed 
med sædvanlig løn, til at deltage i uddan-
nelsesvejledning i fagforeningen/a-kasse. 
Der er ikke krav om anciennitet i forbin-
delse med at udnytte denne mulighed.

Uddannelsesområdet

ferieboliger med andre feriefonde. Lejen 
skal dække driftsomkostningerne, men 
ikke investeringen. Det betyder fornufti-
ge priser. Så Staunings ønske er blevet til 
virkelighed for mange arbejdere. 

Vi hjælper drømmen på vej
3F København administrerer de ferie-
boliger, som Posten og Hotel & Restau-
ration har. Posten har 40 danske og 15 
udenlandske ferieboliger og Hotel & Re-
stauration har 8 danske og 1 udenlandsk 
feriebolig.

Det praktiske
Vi står for udlejning, betaler regninger 
og fører regnskab med hver feriebolig. Vi 
sørger for, at husene bliver vedligeholdt 
og at nedslidt inventar bliver udskiftet. Vi 
har kontakten til de kommunale myn-

Feriekontoret

digheder, den lokale grundejerforening, 
skattemyndighederne, den lokale til-
synsførende osv. Samtidig er vi naturlig-
vis kontakt- og serviceorgan for de med-
lemmer, der lejer ferieboligerne.

Målsætning
Det er feriekontorets målsætning at sør-
ge for, at medlemmerne får en god og 
positiv behandling af os og, at de ople-
ver gode rammer omkring deres ferie, 
når de opholder sig i ferieboligerne.

Hjemmeside
Feriekontoret står også for administratio-
nen af hjemmesiden for Postens ferie-
huse; www.3fpost.dk . Her opdaterer vi 
løbende de ledige uger i ferieboligerne 
og der er fyldige informationer om hver 
bolig. 



Fakta
Afdelingen har i skrivende stund 385 
aktive sociale sager og 395 aktive 
arbejdsskadesager. Samlet betyder 
det, at vi er i kontakt med ca 3% af 
vores medlemmer, en kontaktflade 
der er relativt stabil. Det kan ”over-
sættes” til, at samtlige medlemmer 
mindst en gang i løbet af deres ar-
bejdsliv får behov for hjælp af afde-
lingens socialrådgivere.
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Møder om arbejdsmiljø
I løbet af året har vi arbejdet på at regi-
strere vores arbejdsmiljørepræsentanter 
(AMR) på arbejdspladserne, hvilket ofte 
har vist sig svært. Ikke alle steder har vi 
tillidsrepræsentanter, og det er ikke alle 
arbejdsmiljørepræsentanter, der husker 
at melde ind til os, når der er sket gen- 
eller nyvalg. Vi vil derfor gerne slå et slag 
for, at vi bliver holdt løbende orienteret 
om AMR-valg.

Afdelingen har i løbet af året haft flere 
velbesøgte heldagskonferencer og fyraf-
tensmøder med fokus på arbejdsmiljøre-
præsentanterne. Der er således grobund 
for, at vi også fremover vil afholde såvel 
dagskonferencer for AMR og fyraftens-
møder med spændende dagsordener. 
Fyraftensmøder er åbne møder, som alle 
medlemmer kan komme til; så hold øje 
med hjemmesiden, hvor arrangementer-
ne bekendtgøres.

Ny lovgivning på socialområdet
Der er kommet en række nye love, som 
vi har skullet omstille vores arbejde til. 
Senest er der kommet en ny sygedag-
pengelov, som først er fuldt implemen-

teret i starten af 2015. Alle i afdelingen 
er fuldt klædt på til at være medlemmer-
ne behjælpelige med at navigere rundt 
i sygedagpengelov, beskæftigelseslov 
og sociallov. Vi er således helt ”up-to-da-
te” med alle de nye tiltag, og vi følger nøje 
hvorledes virkningerne af ændringerne er. 

Vi har set konsekvenserne af de ændre-
de kontanthjælpsregler, hvor samleven-
de bliver pålagt forsørgelse af hverandre 
sidestillet med gifte. Det har ramt hårdt 
på økonomien hos dem, der i forvejen er 
hårdt trængt. Nu er turen så kommet til 
de længerevarende syge, som allerede 
efter 22 uger skal have revurderet deres 
ret til sygedagpenge. Tesen er åbenlyst 
den, at hvis man tager forsørgelsen fra 
folk, skal de nok blive raske. Det er også 
en konsekvens af de nye love, at det er 
blevet væsentligt sværere at få fleksjob 
og især førtidspension, uden at man har 
sikret et realistisk alternativ andet end 
økonomiske konsekvenser.  Vi er i me-
get opmærksomme på udviklingen og 
sørger for – i samarbejde med de øvrige 
3F-afdelinger – at holde centrale 3F’ere 
løbende orienteret om udviklingen, så vi 
som samlet organisation kan udøve det 
nødvendige politiske pres for at få af-
hjulpet de værste skæverter i lovene.

Ankesystemet
I løbet af året er der sket organisatoriske 
ændringer i ankestyrelsen. Det har bety-
det en dramatisk forlængelse af sagsbe-
handlingstiderne, og vi oplever at det 
kan tage over et år at få svar på en klage. 
Ud over, at det sætter klageren i en sær-
deles uheldig situation - man ved ikke 
om man er købt eller solgt – så må man 
stille spørgsmål til, om ikke retssikker-
heden sættes ud af spil? Mange – både 
klager og myndighed – går i stå, når en 
sag ligger til behandling i ankesystemet. 

Vi finder, at der her skal være et opmærk-
somhedspunkt, som vi skal påvirke poli-
tikerne til at gøre noget ved. 

Arbejdsskader
På arbejdsskadeområdet oplever vi, at 
der tilsyneladende er færre som kommer 
til skade. Vi kan i hvert fald se, at mæng-
den af nye sager, vi kommer i kontakt 
med, er svagt faldende. Om det skyldes, 
at der rent faktisk er sket et fald i antallet 
at arbejdsskader, eller om det skyldes, at 
vores medlemmer er blevet mere tilba-
geholdende med at få anmeldt skader-
ne, kan ikke afgøres. Vi har dog den frygt, 
at medlemmerne af angst for at miste 
jobbet er mere langmodige i arbejdsska-
desagerne end tidligere, hvilket des-
værre kan komme tilbage til dem som 
en boomerang.  Derfor er det vigtigt, at 
præcisere vigtigheden af, at anmelde til-
skadekomster indenfor fristerne, da man 
ellers kan risikere at miste sine rettighe-
der i forhold til anerkendelse og erstat-
ning.  Vi følger nøje udviklingen, og vil 
opfordre medlemmerne til at kontakte 
os, når de pådrager sig en arbejdsska-

de eller ryger ud i et længerevarende 
sygeforløb. Jo tidligere vi får kendskab til 
sagen, jo større hjælp kan vi yde.

Ændringerne i Arbejdsmiljøloven 
Tilbage i oktober 2010 kom der en del 
ændringer i loven. Hensigten var at styr-
ke samarbejdet om arbejdsmiljøet og 
gøre indsatsen til en integreret del af 
virksomhedens daglige drift.

Den lovbestemte grunduddannelse for 
arbejdsmiljørepræsentanter blev ændret 
fra 5 til 3 dage. Herudover fik AMR ret til 
2 dages efteruddannelse, som skal afhol-
des inden for det første år efter valget til 
AMR. De følgende år har AMR ret til 1½ 
dags efteruddannelse. 

Der kom også fleksible rammer for hvor-
dan arbejdet om arbejdsmiljøet organi-
seres på den enkelte virksomhed.

Her fire år senere, er udviklingen siden 
den nye lov blev vedtaget, blevet eva-
lueret. Arbejdstilsynet har udsendt flere 

Social og miljøområdet

Fakta
I 3F er det socialpolitiske område 
blevet mere synligt. Det er en ud-
vikling, som vi er meget glade for. 
Forbundet har nedsat en socialpoli-
tisk tænketank, som skal være med 
til at sikre, at forbundets indsats er 
sammenhængende med de lokale 
afdelingers. 3F København har været 
så heldige at få en plads, og første 
tiltag har været at arrangere en so-
cialpolitisk høring i november 2014. 

Fakta
Social og miljø-afdelingen har priori-
teret samarbejdet med Københavns 
kommune højt. De er vores absolut 
største samarbejdspartner, og det 
er vigtigt for vores arbejde, at vi har 
et godt samarbejdsklima med dem. 
Vi har derfor en fast plads i samar-
bejdsudvalget mellem LO Hovedsta-
den og Beskæftigelses og Integrati-
onsforvaltningen i København. Her 
er vi med til at arrangere 4 årlige 
temamøder og en årlig samarbejds-
konference.

evalueringsrapporter, hvor en af konklu-
sionerne i forholdt til de 2 dages efterud-
dannelse er, ”at der er et betragteligt gab 
mellem andelen der får tilbudt uddan-
nelsen og andelen der deltager i uddan-
nelsen”. Det skyldes, at de medlemmer 
af arbejdsmiljøorganisationen(AMO) 
som blev valgt før oktober 2010 får flere 
tilbud og deltager i mere efteruddannel-
se end nye AMO medlemmer valgt efter 
den nye lovgivning trådte i kraft. Kon-
klusionen er altså, at efteruddannelse/
kompetenceudviklingen ikke er blevet 
forbedret efter reformen.

En anden central ændring var organise-
ringen og størrelsen af AMO – hvor kra-
vene til antallet af arbejdsmiljørepræsen-
tanter, blev formindsket kraftigt.  Vi har 
været involveret i flere sager, hvor de an-
sattes ønsker om valg af flere arbejdsmil-
jørepræsentanter, er blevet afvist med 
baggrund i de nye regler. Der er abso-
lut plads til forbedringer på området, så 
styrkelsen af arbejdsmiljøet og efterud-
dannelsen ikke ender med forringelser. 
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I november 2013 blev vi kontaktet af et 
medlem, der var koordinator i børne- og 
ungdomsforeningen NørreBronX, som 
havde fået frataget sin bevilling fra Kø-
benhavns kommune, fordi medlemmet 
blev anklaget for at bruge institutionen 
som et dække for rekruttering af unge 
mennesker til deltagelse i ”hellig krig” i 
Syrien.  

Den manglende bevilling betød, at ko-
ordinatoren blev opsagt til fratrædelse 
med udgangen af året. Samtidig udspil-
lede der sig en hetz mod ham på nettet, 
hvor han blandt andet blev beskrevet 
som    ”et menneske med kriminel fortid 
og aktiv i det antidemokratiske og eks-
treme Hizb-ut-Tharir”.

3F København forfulgte både den an-
sættelsesmæssige side af sagen i forhold 
til tilgodehavende løn og feriegodtgørel-
se samt den del af sagen, der omhand-
lede hadske ytringer på nettet og blandt 
involverede Dansk Folkeparti og usande 
beskyldninger fra TV2 Lorry. 

Sagen udviklede sig til en konkurssag 
med fremsendelse af konkursbegæring 
til Sø- og Handelsretten. 

Advokaten tilskrev et folketingsmedlem 
fra Dansk Folkeparti, som efterfølgende 
beklagede sin udtalelser, som blev de-
menteret på partiets hjemmeside. Sam-
tidig blev pressemeddelelsen sendt til 
landets nyhedsaviser. 

Også den tidligere kultur- og fritids-
borgmester fra København, venstres Pia 
Allerslev, blev kontaktet, men her måtte 
vores advokat true med indgivelse af 
stævning førend hun anerkendte, at der 
ikke forelå noget faktuelt grundlag eller 
dokumentation for hendes udtalelse. 
Samtidig besluttede Københavns Kom-

mune at betale de tilbageholdte midler, 
hvilket betød, at samme dag som sagen 
var berammet i Sø- og Handelsretten 
modtog vi 157.500 kr. til Khalid. 

Således forventede vi, at sagen nu var 
afsluttet marts 2014. Men allerede den 
13.august 2014 havde netavisen ”Den 
Korte Avis” en artikel om medlemmet 
med overskriften ”Afsløring: Danske 
muslimers nødhjælp til Syrien er forbun-
det med Islamisk Stat”.   

Ralph Pittelkow og Karen Jespersen er 
personerne bag avisen, og Ralph Pittel-
kow er ansvarshavende redaktør. Artikler 
beskyldte medlemmet for at have ”radi-
kale, islamistiske synspunkter” og for at 
have ”rost og opmuntret til tage til Syri-
en som hellige krigere”.

Vores advokat sendte straks brev til 
Ralph Pittelkow med krav om dementi. 
Dette afviste Den Korte Avis i første om-
gang. Men efter modtagelse af endnu 
et brev har vi modtaget en E-post med 

Medlemsudvikling og organisering på 
arbejdspladserne er et meget dynamisk 
arbejdsområde i 3F København med 
masser af aktiviteter. Indsatsen drøftes 
løbende i bestyrelsen og det generalfor-
samlingsnedsatte organiseringsudvalg.

Medlemsudviklingen dækker over store 
udsving, både hvad angår brancher og al-
derssammensætningen af medlemmerne.

Inden for privat service, hotel og restau-
ration har der været en markant frem-
gang på over 300 medlemmer. De viser, 
at vores prioritering af organiserings-
indsatsen har været rigtig. Inde for Den 
offentlige gruppe og Transportgruppen 
har der omvendt været en medlemstil-
bagegang, som skyldes nedlæggelse af 
rigtig mange arbejdspladser. Tager man 
et brancheområde som Posten som ek-
sempel, er der forsvundet og der forsvin-
der fortsat mange arbejdspladser, men i 

samme periode er organisationsprocen-
ten faktisk stigende. 

Alderssammensætningen ændres også. 
Andelen af medlemmer op til 39 år er sti-
gende, imens andel af medlemmer over 
40 år er faldende. Hvad angår køn er bil-
ledet stort set uændret, ca. 8.000 kvinder 
og 13.000 mænd.

De sidste år har det været taget en ræk-
ke initiativer til at styrke organiseringen. 
Der er blevet afholdt kursus for tillidsre-
præsentanter eller arbejdspladser i or-
ganisering. I det daglige faglige arbejde 
er der mere fokus, og der er afsat flere 
ressourcer på det opsøgende organise-
ringsarbejde. Samarbejdet mellem for-
skellige brancher på de samme arbejds-
pladser eller koncerner er blevet styrket, 
så vi nu bedre udnytter de fordele, det 
har givet os, at vi er blevet sammenlagt i 
3F København. 

tilkendegivelse af underskrivelse af en 
erklæring og dementi og beklagelse af, 
at artiklen kunne give et forkert indtryk. 

Denne sag illustrerer glimrende, hvorle-
des had på nettet er en retlig udfordring. 
I stigende grad bruges internettet til at 
formidle ytringer, der har til formål at 
krænke eller skade de personer, som de 
vedrører. Dette er en retlig udfordring. 
Området er reguleret af persondatalo-
ven og straffeloven. 

En fællesbetegnelse for den kommuni-
kation, der har til formål at skade de per-
soner, som de angår, er ”hadeytringer” 
eller ”hate speech”.

Straffelovens § 267 kriminaliserer to 
typer af æreskrænkelser, nemlig kræn-
kelser ved ord eller handlinger (rin-
geagtsytringer) og krænkelser ved at 
fremsætte eller udbrede sigtelser for et 
forhold, der er egnet til at nedsætte den 
fornærmerede i medborgeres agtelser 
(sigtelser).       

Had på nettet
- også en sag for 3F København

Fagforeningens medlemmer

Fra 1. september 2013 til 1. september 2014 er der 571 
færre medlemmer i 3F København. På grund af omlæg-
ninger i forbundets systemer kan vi desværre ikke sige 
med sikkerhed, hvor vi har mistet alle medlemmerne. Vi 
ved dog, at der er områder, hvor der sker et ”naturligt” 
fald. Vi har f.eks. mistet over 100 postarbejdere. Det er 
naturligt, at Post Danmark skærer i antallet af medar-
bejdere, og når dem der har mistet arbejdet får ny be-
skæftigelse, så er det ofte uden for vores område. Vi ved 
også, at en del af vores medlemmer har mistet retten til 
dagpenge i perioden. Det betyder jo for de fleste, at de 
ikke længere har økonomi til at være medlem.

Det skal nævnes, at vi ikke har det store problem med 
medlemmer, der vil flytte til ”de gule”. Vi har mistet 263 
til ”de gule”, men har også fået 199 den anden vej.

Vi har i det seneste år fået næsten 2.700 nye medlem-
mer men vi har altså samtidigt mistet over 3.200 med-
lemmer. Som tallene ser ud i øjeblikket, skal vi altså 
sammen skaffe over 3.200 medlemmer hvert år for, at vi 
kan fastholde det samlede medlemstal.

Organisering og medlemsudvikling



36 danskere 
mister retten 
til dagpenge...

a-kassen

SØGER DU JOB?TILBUD TIL VIRKSOMHEDER
3F vil gerne samarbejde med din virksomhed
Vi tilbyder hjælp til:
• Rekruttering af arbejdskraft
• Uddannelsesplanlægning
• Jobopslag af jeres ledige job
• Kontakt til jobsøgende

Læs mere:
www.3f.dk/jobservice
Eller kontakt 3F’s lokalafdeling

På 3F Jobformidling  får du adgang til 
Danmarks største jobdatabase og til de job 
3F får direkte fra virksomhederne.
I 3f jobformidling har du også mulighed 
for at matche dit cv med de ledige jobs.
Du får adgang til 3F Jobformidling
via www.mit3f.dk 
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Dagpengesystemet
Der er ingen tvivl om, at vores største udfordring i dag er kampen for en 
forbedring af dagpengesystemet.

Siden begyndelsen af 2013 har mere end 40.000 ledige tabt deres ret til 
dagpenge på grund af de rigide dagpengeregler, som blev vedtaget under 
den tidligere borgerlige regering. Den nuværende regering har heller ikke 
følt sig kaldet til at give arbejdsløse et trygt og sikkert dagpengesystem.

Der er tale om en social katastrofe!

I 3F København er kampen for et dagpengesystem, der giver tryghed af af-
gørende betydning. Vi kræver blandt andet en halvering af genoptjenings-
retten, en længere dagpengeperiode og en bedre kompensation. 

I 3F København har vi fortsat en høj ledighed. Imellem 10 – 15 % af vo-
res medlemmer er arbejdsløse. Ledigheden ligger fortsat væsentligt over 
landsgennemsnittet. Forklaringen er, at der ikke er tilstrækkeligt med ar-
bejdspladser i vores område.

En beskæftigelsespolitik, der giver flere arbejdspladser i samfundet, er ve-
jen til at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke som mange politikkere tror – 
en kamp imod de arbejdsløse og mod dagpengeretten!  

Jobcenter København

Vores aftale med Jobcenter København om at give nye arbejds-
løse tilbud om en tidlig indsats har været i drift i lidt mere end 
ét år. Resultatet har været positivt. Vores medlemmer har været 
glade for aftalen, og den har givet fine resultater. Mange er 
kommet hurtigt i gang med uddannelse og efteruddannelse, 
og en del har fundet en hurtig vej til at komme i arbejde igen. 
Aftalen styrker os i den opfattelse, at en tidlig indsats er vigtig, 
når man bliver arbejdsløs. 

Aftalen med Jobcenter København indebærer blandt andet, 
at ledige der bor i København får tilbud om at deltage i 2 vej-
lednings- og jobsøgningsforløb på henholdsvis 5 og 8 dage, 
umiddelbart når medlemmet bliver ledig. Forløbene udruster 
vores medlemmer til at søge arbejde inden for de brancher, 
hvor der er ledige job og til at tage de kurser og den uddannel-
se, der åbner døre til et arbejde. 

Jobcenter København har udstationeret 2 medarbejdere i 
vores fagforening til at gennemføre forløbene. Det betyder 
blandt andet, at der udarbejdes jobplaner på stedet, så med-
lemmerne ikke behøver at tage til samtaler på Jobcentre rundt 
omkring i København.  Endvidere visiteres medlemmer, der ta-
ler et dårligt dansk direkte på sprogkurser hos CBSI. 

Der er stor tilfredshed med, at samtalerne gennemføres i afde-
lingen. Det giver større tryghed.

I det forløbne år har vi gennemført 28 jobsøgnings- og vejled-
ningsforløb med ca. 400 deltagere.

I foråret 2014 blev der i 3F truffet beslutning om, at der i 
alle afdelinger skulle igangsættes et organiseret formid-
lingsarbejde. I den forbindelse købte forbundet en licens til 
at benytte formidlingsredskabet Fag Job. Fag job gør det 
nemmere at visitere vores arbejdsløse medlemmer til de 
ledige job, vi får tilbudt, og det gør det nemmere for de ar-
bejdsløse, at søge de ledige stillinger. 

I 3F København har vi nedsat et ’formidlingsteam’, der byg-
ger på et samarbejde mellem faglig afdeling og a-kassen. 
Det er en vigtig målsætning for os, at vores tillidsrepræ-
sentanter kontakter afdelingen, når der er ledige stillinger 
på deres arbejdspladser, så vi kan formidle dem til vores 
medlemmer. 

I august 2014 blev Fag job gjort tilgængeligt på Mit3F. Det 
er derfor en vigtig opgave, at vi gør alle opmærksomme 
på, at Fag job findes, og at vi viser, hvordan det fungerer. På 
vores jobsøgningsforløb vil Fag job blive en integreret del 
af undervisningen.

Formidling

Arbejdsmarkedsydelse
Siden begyndelsen af 2013 har flere end 
300 medlemmer mistet deres ret til dag-
penge i 3F København. Mange har mod-
taget den særlige uddannelsesydelse og 
modtager i dag den særlige Arbejdsmar-
kedsydelse (ARMY). Der er tale om en mid-
lertidig ordning, der udløber i 2016. 

ARMY er en slags kontanthjælp. Den giver 
10. 595 kr. om måneden og 14.126 kr. til 
forsørgere - altså væsentligt mindre en 
max. dagpenge. Arbejdsløse, der modta-
ger ARMY, skal deltage i såkaldt virksom-
hedsrettet aktivering.  Det betyder blandt 
andet, at de skal aktiveres i de såkaldte 
’nyttejob’. Denne aktiveringstype er vi 
stærkt utilfredse med. I Københavns Kom-
mune har vi derfor gjort et stort arbejde 
for at forhindre, at de arbejdsløse står helt 
uden rettigheder, når de er i nyttejob, li-
gesom vi i afdelingen er parate til at gribe 
ind over for misbrug af ordningen. 
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Hermed fremlægges beretning om afdelingens økonomi og 
ejendomme, endvidere fremlægges årsregnskabet for 3F Kø-
benhavn. Her i bladet har vi trykt et uddrag med regnskabets 
hovedtal. 

2013 er det 1. år i fusionen mellem Lager, Post & Servicear-
bejdernes Forbund, 3F Hotel og Restaurant og 3F Industri & 
Service, og dermed er det 3F Københavns første årsregnskab. 
Normalt vil der være forrige års tal med til sammenligning. Det-
te er ikke muligt, når det er det første år. Derfor er der på resul-
tatopgørelsen medtaget budgettallene, som blev vedtaget på 
den stiftende generalforsamling i 2012 til sammenligning. På 
balancen er medtaget tallene primo 2013 fra den åbningsba-
lance, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013.

Årsregnskabet ligger til gennemsyn i afdelingen på Peter Ip-
sens Allé 27, 2400 København NV. Medlemmer er velkomne til 
at komme forbi og gennemse regnskabet. 

Det kan oplyses, at den statsautoriserede revision ikke har gi-
vet anledning til nogen forbehold.

Samlet (konsolideret) regnskab
Fagforeningens ”3F København” regnskab og vores ejendoms-
selskabs ”Ejendomsanpartsselskabet LPSF” regnskab, såvel 
drift- som formuemæssigt, er sammenlagt i ét konsolideret 

regnskab, således at der kan gives et retvisende billede af afde-
lingens økonomi i sin helhed. 

Udvikling i økonomiske forhold
Som det fremgår af regnskabet, har afdelingen og ejendom i år 
haft et samlet underskud på 1.587 t. kr.

Underskuddet skyldes delvis faldende kontingentindtægter, 
men primært at ejendommen Ramsingsvej 28B ikke blev solgt i 
2013. Denne ejendom har belastet driften med ca. 1 million kr., 
hvilket sammen med afskrivninger på ejendommen belaster 
driftsøkonomien med 1.777 t. kr. 

Det kan oplyses, at netto kontingentindtægterne (alle kon-
tingenter til 3F København= jeres afdeling) har været ca. 53,8 
millioner kr.

Det faglige kontingent hvert fultidsmedlem betaler til afde-
lingen månedligt udgjorde i 2013 kr.: 211,50. De øvrige kon-
tingenter man indbetaler hver måned er bidrag til arbejds-
løshedskassen (=staten), efterlønsordningen (=staten), 3F 
forbund, 3FA, eventuelle klubber samt gruppelivsforsikring og 
fritidsulykkesforsikring.

Medlemsudviklingen har været negativ i 2013. Udviklingen 
skyldtes primært, at medlemmer bliver slettet på grund af de-

res økonomiske forhold. Endvidere er medlemstallet præget af 
nedskæringer på en række at vore arbejdspladser. Afdelingen 
finder fortsat udviklingen i medlemstallet bekymrende, og 3F 
København fortsætter det intensive organiseringsarbejde.

Årets resultat var som nævnt et underskud på 1.587 t. kr. Det 
budgetterede underskud var tæt på dette tal, med et forven-
tet underskud på 1.631 t. kr., altså blev regnskabet godt 44 t. kr. 
bedre end budgettet. 

Kontingentindtægter og øvrige indtægter ligger samlet ca. 
0,5% dårligere end forventet.

Omkostningerne til lønninger efter refusioner ligger ca. 1,5 % 
over det budgetterede.

Omkostninger til afdelingsbladet skyldes primært omkostnin-
ger til opstart af ny hjemmeside samt større numre end forven-
tet. I 2014 har vi ændret distributionsformen, hvilket giver en 
væsentlig besparelse. 

Omkostninger til administration ligger meget markant under 
budgettet. Årsagen er generelle besparelser.

Omkostninger til faglige aktiviteter ligger ca. 10 % under bud-
gettet. FIU kurser ligger ca. 3 % under budgettet.

Finansielle indtægter ligger væsentligt over budgettet primært 
på grund af bankudbytter.  

3F København vil fortsat have fokus på afdelingens driftsom-
kostninger, således at vore udgifter matcher kontingentind-
tægterne.

I foråret 2013 er der sket en omlægning af afregning af kontin-
genter (forbunds-, A-kasse- og efterlønskontingent) til 3F/3FA. 
Dette har betydet et tab i likviditet på ca. 11 millioner kr. 
Ændringen påvirker ikke afdelingens egenkapital.

3F København finder årets økonomiske resultat for utilfredsstil-
lende især på grund af de faldende kontingentindtægter.

Regnskabet vil blive gennemgået på, og skal godkendes af, 3F 
Københavns generalforsamling.

Punkt 4 - Regnskab 2013 for 3F København

Økonomi
Regnskab fra 2013 for 3F København.

De 3 bilagskontrollanter Lene Løgstrup, Bjarne Baunsgaard 
og Morten Risom har løbende gennem delvis 2013 og delvis 
gennem 2014 foretaget en større stikprøvevis gennemgang af 
de 6184 Standardbilag og 5302 Skrankebilag, der foreligger for 
regnskabsåret 2013.

Der er i alt gennemgået 2957 Standardbilag og 1445 Skran-
kebilag. Herudover har vi haft udtaget kontokort 3040 (Befor-
dring) for anden halvdel af 2013 til en særlig bilagskontrol.
Samlet set har bilagskontrollen for 2013 givet anledning til om-
kring 40 afklarende spørgsmål og kommentarer stillet til den 

økonomisk ansvarlige for 3F København Helge Geest. 
Samt til 2 bemærkninger rejst overfor Bestyrelsen for 3F Kø-
benhavn.

På baggrund af de modtagne svar på de stillede spørgsmål, kom-
mentarer og bemærkninger har vi ikke fundet noget, der har kun-
net give yderligere anledning til væsentlige kommentarer.

København d. 28/5 2014 

Lene Løgstrup, Bjarne Baunsgaard og Morten Risom

Bilagskontrollant protokol 2013
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Resultatopgørelse 01/01 – 31/12  2013

Drift 2013 Budget 2013

kr. t. kr.

Kontingent indtægter 53.757.478 54.013

Kursusindtægter (refusioner og tilskud) 1.319.386 1.262

Bodssager 1.065.574 1.150

Andre indtægter 2.030.344 2.036

Primære indtægter 58.172.782 58.461

Personaleudgifter -44.705.591 -44.023

Afdelingsblad -768.556 -564

Lokaleudgifter -3.389.639 -3.055

Kontingenter -762.728 -754

Administrationsomkostninger -2.930.596 -3.971

Faglige aktiviteter og møder -2.246.883 -2.508

Kurser  -2.275.067 -2.354

Ejendommen Ramsingsvej -1.015.226 -843

Ejendommen Dortheavej 39 -231.510 -198

Andre udgifter -1.259.085 -1.316

Primære udgifter -59.584.881 -59.586

Resultat af ordinær primær drift -1.412.099 -1.125

Andre driftsindtægter 95.744 0

Andre driftsudgifter -41.782 0

Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster -1.358.137 -1.125

Afskrivninger på anlægsaktiver -1.246.754 -1.098

Finansielle indtægter 1.294.109 767

Finansielle udgifter, realiseret kurstab -73.027 0

Finansielle udgifter, urealiseret kursreguleringer -29.757 0

Resultat før skat -1.413.566 -1.456

Foreningsskat -174.058 -175

Årets resultat overføres til egenkapitalen -1.587.624 -1.631

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver 2013 2013 åbningsbalance

kr. t.kr

Ejendomme 65.555.122 66.240

Inventar og EDB 87.346 20

Materielle anlægsaktiver 65.642.468 66.260

Værdipapirer og kapitalandele 18.886.002 18.551

Finansielle anlægsaktiver 18.886.002 18.551

Anlægsaktiver i alt 84.528.470 84.811

Tilgodehavender 2.251.342 4.427

Tilgodehavende moms 0 278

Igangværende byggeri 0 3.841

Deposita 42.188 42

Periodeafgrænsningsposter 242.656 42

Tilgodehavender 2.536.186 8.630

Likvide beholdninger 9.049.874 20.836

Omsætningsaktiver i alt 11.586.060 29.466

Aktiver i alt 96.114.530 114.277

Passiver 2013 2013 åbningsbalance

kr. t.kr.

Egenkapital 61.483.464 63.071

Andre reserver 5.005.451 5.006

Jubilæumsfond 77.250 77

Uddannelsesformål 174.410 174

Egenkapital  i alt 66.740.575 68.328

Pensionsforpligtelser 799.365 896

Hensatte forpligtigelser i alt 799.365 896

Prioritets gæld 8.826.505 9.277

S&H ordningen 1.419.658 1.496

Langfristet gæld i alt 10.246.163 10.773

Kortfristet del af prioritets gæld 330.487 211

Feriepenge forpligtigelse 6.808.305 6.292

Mellemregning S&H 2.500.000 2.500

Mellemregning Sømændenes byggefond 0 1.735

Sociale hjælpekasse 157.478 154

Afsat foreningsskat 175.000 581

Kreditorer 7.256.213 9.029

Periodeafgrænsningsposter 1.100.944 13.778

Kortfristet gæld 18.328.427 34.280

Gældsforpligtigelser i alt 29.373.955 45.949

Passiver i alt 96.114.530 114.277

Punkt 4 - Regnskab 2013 for 3F København
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Ændringsforslag til §3 b:
Ordet ”med” tilføjes, så der står ”i forbindelse med”.   

Motivation: Redaktionel ændring 

Ordet ”understøtte” erstattes med ”støtte”

Motivation: Præcisering. 

Ændringsforslag til §3 d:
Ordet ”arbejde” tilføjes efter ”samt”

Motivation: Redaktionel ændring.

Ændringsforslag til §3 f:
Ordet ”en” tilføjes efter ”have” 

Motivation: Redaktionel ændring. 

Ændringsforslag til §6, stk. 4
Ordet ”Ekstrapåligninger” erstattes med ”ekstra kontingent”

Motivation: Præcisering.

Ændringsforslag til §10, stk. 3
Henvisningen til fusionsaftalen slettes. 

Motivation: De videreførte ordninger bortfalder efter general-
forsamlingen.  

Ændringsforslag til §10, stk. 5:
Sidste sætning: ”hvorefter de udsendes til medlemmerne” ændres 
til: ”hvorefter de offentliggøres på 3F Københavns hjemmeside”…

Motivation: Den nuværende tekst ”udsendes til medlemmerne” 
kan forstås således, at der skal ske fysisk fremsendelse, hvilket 
i praksis er svært at leve op til, så tæt på generalforsamlingen, 
ligesom vores praksis indtil videre har været, at forslagene of-
fentliggøres på hjemmesiden. 

Ændringsforslag til §10, stk. 8 - stemmeudvalg
Sidste ”bullit” under afsnittet ”stemmeudvalg” slettes 

Motivation: Det er uklart, hvad der menes og udvalgets opga-
ver er allerede beskrevet i de ovenstående punkter. 

Ændringsforslag til §10, stk. 8     
(hænger sammen med forslag til §12)
I den faste dagsorden udgår punktet: generalforsamlingsreferatet 

Motivation: Da der laves lydoptagelser af generalforsamlinger-
ne, er det ikke nødvendigt samtidig at lave et uddybende refe-
rat. Behovet for at gemme indholdet af generalforsamlingerne 
til eftertiden, samt notere konkrete beslutninger foreslås ind-
skrevet i lovenes §12 om forretningsorden på generalforsam-
lingen.

Ændringsforslag til §12 (     
hænger sammen med forslag til §10) 
Følgende tilføjes forretningsordenen:
Der føres protokol over generalforsamlingens vedtagelser.  

Motivation: Hermed er det tydeligt beskrevet, at beslutninger 
skal refereres, men at det herudover ikke er nødvendigt at refe-
rere fra generalforsamlingen. Protokollen vil i praksis blive sup-
pleret af lydoptagelser fra generalforsamlingerne. 

Ændringsforslag til §12 – 9. afsnit
Ordet ”vedtægterne” erstattes af ”lovene”

Motivation: Redaktionel ændring. 

Ændringsforlag til §12 – sidste afsnit
Efter sætningen ”Alle betalende erhvervsaktive er valgbare.” er-
stattes teksten med: ”Dog er alle medlemmer valgbare til posten 
som fanebærer eller til stemmeudvalget” (det betyder det sam-
me som lovudvalgets forslag, men er bare lidt enklere). 

Motivation: Præcisering 

Ændringsforslag til lovenes §14, stk. 3 – 5. afsnit
Ordet ”post” indskrives efter ”bestyrelses” og efter ”ledig”

Ordet ”til” indskrives efter ”kandidaterne” 

Motivation: Redaktionelle ændringer 

Ændringsforslag til lovenes §14, stk. 3 – sidste afsnit
”besat stilling” erstattes med ”post i daglig ledelse”

Motivation: Præcisering. 

Ændringsforslag til lovenes §15 – 1. afsnit
”valgt lønnet person” erstattes med ”person fra daglig ledelse”

Motivation: Præcisering.

Ændringsforslag til lovenes §15 – 5. afsnit 
Afsnittet: ”Anciennitet optjent som valg/ansat” ff. Slettes og 
erstattes af: ”Medtaget i ancienniteten er den anciennitet, der 
er medtaget fra tidligere afdelinger, der er indgået i fusionerne 
frem til stiftelsen af 3F København” – Dette er ændringsforslag i 
forhold til lovudvalgets, der præcist indfanger intentionen med 
bestemmelsen. 

Motivation: Præcisering. 

Ændringsforslag til §16, stk. 1c – Ny tekst:
3F København tegnes af mindst to ledelsespersoner i forening, 
de kan alene forpligte 3F København i forhold til den daglige 
drift. Det er kun formanden, de 2 næstformænd eller den øko-
nomiske ansvarlige der, som ledelsespersoner, kan tegne 3F 
København.
Motivation:

Der er tale om en præcisering, som tydeliggør tegningsretten i 
3F København i forbindelse med henvendelse til advokater o.a.  

Ændringsforslag til §16, stk. 1d. – Ny tekst:
Ved salg af fast ejendom kræves vedtagelse i bestyrelsen. Ved-
tagelsen skal ske med kvalificeret flertal.
Ved køb eller pantsætning af fast ejendom kræves vedtagelse 
på en generalforsamling.
Bestyrelsen udsteder efter vedtagelsen fuldmagt til de teg-
ningsberettigede i 3F København. 
Bestyrelsen kan meddele prokura til underskrift jf. paragraf 16 
stk. 1 c.

Motivation:
Især salget af sommerhuset volder problemer, da det ikke er frem-
lagt på en generalformsamling. Hvis vi følger teksten skal handler-
ne vedtages på en GF.  

Ændringsforslag til §17, stk. 7 
Lovudvalget foreslår bestemmelsen ændret, men da den fast-
sætter et tydeligt vilkår for at være kasserer, som også er hen-
sigten med bestemmelsen, medtages forslaget ikke. 

Andre forslag

Forslag Vedr. lovenes §14, stk. 3 
Det foreslås, at generalforsamlingen beslutter at lade den 
næstformandspost, der er på valg i 2014 ikke besættes, men 
forbliver vakant indtil bestyrelsen har gennemført udrednings-
arbejdet omkring opbygningen af den fremtidige bestyrelse. 

Motivation
Bestyrelsen ønsker at gennemføre en grundig diskussion om hvor-
dan en fremtidig bestyrelse bør se ud for 3F Købehavn og på bag-
grund heraf, komme med en indstilling til antallet af fremtidige 
tillidsposter, når den nuværende fordeling af tillidsposter ophører i 
2015 i henhold til fusionsaftalens bilag 4.  

Forslag til fagligt politisk grundlag i 3F København 
Tilføjelse til afsnittet ”Den kollektive velfærd”:

3F København vil gøre op med urimelig lovgivning, som betyder at 
forsørgelsesgrundlaget mistes. 

Tilføjelse til afsnittet ”Social dumping”:

3F København vil aktivt kæmpe for, at indføre kædeansvar, sociale 
og arbejdsklausuler i lovgivning og aftaler, således at leverandø-
rer, underleverandører, vikarer og vikarentrepriser lever op til de 
danske overenskomster. 

 

Lovforslag
Stillet af bestyrelsen

Punkt 6 - Indkomne forslag

Du kan finde 3F Københavns love samt 
Fagligt politisk grundlag på fagforenin-
gens hjemmeside:

www.3fkbh.dk/love

www.3fkbh.dk/fagligt-politisk-grundlag
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Punkt 6 - Indkomne forslag

Forslag til politisk udtalelse på generalforsamlingen den 11. november 2014

VORES KRAV STÅR VED MAGT UANSET REGERING! 
I 2011 fik vi en ny regering. Regeringsskiftet blev en realitet fordi fagbevægelsen – og ikke mindst 3F 
- gennemførte en omfattende mobilisering blandt medlemmerne. Med Skævt-Kampagnen var i titu-
sindvis af medlemmer aktive i valgkampen for kravet om en ny regering og en ny politik. 

Vi fik en ny regering, men vi fik ikke en ny politik. 

Trods enkelte forbedringer har regeringen ikke levet op til vores forventninger om et sporskifte i krise-
politikken.

Regeringen har tværtimod videreført den borgerlige regerings stramme finanspolitik, der blandt har 
betydet:

• Forstærket pres på den kollektive velfærd med nye nedskæringer og privatiseringer i den offentlige 
sektor.

• Skattelettelser til de velstillede og reallønsfald til arbejderne.
• Et dagpengesystem, der har udløst en social katastrofe med mere end 40.000 arbejdsløse, der har 

mistet retten til dagpenge. Stramningerne blev vedtaget af borgerlige regering sammen med 
Dansk Folkeparti og de Radikale. Den nuværende regering har imidlertid ikke fundet det nødven-
digt at ophæve dem. 

• En såkaldt kontanthjælpsreform, der har givet markant lavere ydelser til kontanthjælpsmodtagerne 
mellem 25 og 29 år.

Regeringens finanspolitik er dikteret af EU’s finanspagt. Den har skabt ulighed og utryghed i samfun-
det og blandt arbejderne.

Uanset de parlamentariske løfter der udstedes i forbindelse med det kommende folketingsvalg fast-
holder 3F København kampen for følgende krav:

• Højere løn i den private og offentlige sektor. Arbejdsgiverne har høstet store overskud på arbej-
dernes løntilbageholdenhed. Tiden er inde til, at vi aktivt forsvarer realønnen og kæmper for forbed-
ringer.

• Tryghed til de arbejdsløse. Vi fasholder kravet om en halvering af genoptjeningskravet. Tryghed 
for de arbejdsløse kræver en længere dagpengeperiode og en hævelse af kompensationen for tabt 
arbejdsfortjeneste.

• Organisering på danske overenskomster. Arbejdsgiverne udnytter arbejdskraftens frie bevæge-
lighed i EU til at presse lønningerne og frigøre sig fra de kollektive overenskomster. Kampen mod 
social dumping forener danske og udenlandske arbejdere og er en hovedkamp for fagbevægelsen.

• Mod EU’s finanspagt og politiske union. En offensiv beskæftigelsespolitik og kampen mod social 
dumping kræver, at fagbevægelsen udvikler kritik af EU og at fagbevægelsen enes om. at EU ikke 
skal blande sig i arbejdsmarkedspolitik og kollektiv velfærd.  

Erfaringerne viser, at det er vores egen aktivitet der kan skabe forandring. 3F København er parat til at 
udvikle et aktionsfælleskab med aktive arbejdsplader og fagforeninger og med de unge uddannelses-
øgende, der ønsker forandring gennem aktivitet. 
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Forslag til udtalelse til 3F Københavns generalforsamling 11. november 2014  

Overenskomstforhandlingerne 2015

3F København kræver fremtidssikring af 
den offentlige sektor og den kollektive velfærd

Endnu en gang skal vi være vidne til, at Regeringen og EU lægger en kold og klam hånd på de kom-
mende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Regeringen og EU har for længst lagt stramme økonomiske rammer over den offentlige sektor.
Med et dansk ja til EU’s finanspagt har regeringen sagt ja til loft over de offentlige udgifter og budget-
ter. Derfor har regeringen også indgået stramme aftaler med kommunerne og regionerne og lagt op til 
nulvækst i 2015.

Regeringen har endvidere planer om at spare 12 milliarder i den offentlige sektor på 2020 planen. Fi-
nansminister Bjarne Corydon har da også bebudet, at man snarligt vil komme med en melding om, 
hvordan og hvor de 12 milliarder skal spares.

Endelig passer Produktivitetskommissionens slutrapport også ’fint’ til de kommende overenskomstfor-
handlinger. Rapporten analyserer, at ”de ofte meget komplicerede overenskomster” er et problem og 
især finder man arbejdstidsaftalerne er en hæmsko– og der lægges op til at ”de stive arbejdstidsaftaler 
bør blødes op.”

Interessant nok; udmeldinger der præcis kommer op til det offentlige områdes kommende overens-
komstforhandlinger, hvor der skal udveksles krav i december - og de endelige forhandlinger går i gang 
i januar 2015.

Kommunernes topforhandler Michael Ziegler greb straks handsken – og i den seneste udmelding fra 
Kommunernes Landsforening (KL) om de kommende overenskomstforhandlinger kræver arbejdsgiver-
ne ens arbejdstidsregler, færre og bredere overenskomster og ændring af tillidsrepræsentantsystemet. 
Det kaldes gammeldags, at tillidsfolk vogter overenskomstoverholdelsen og at aftaler i fremtiden skal 
laves direkte med de enkelte ansatte.

• 3F København finder det uhørt, at regering og EU blander sig og dikterer de kommende overens-
komstforhandlinger - og at der lægges stram styring på forhandlingerne mellem arbejdsmarkedet 
parter og således forhindrer den danske model i at virke.

• 3F København finder, at dét er KL og Michael Zieglers oplæg, der fjerner lønmodtagerrettigheder, 
hvilket er et voldsomt tilbageskridt i Danmark. Udviklingen af den danske arbejdsmarkedsmodel, 
hvor man forhandler kollektivt og har fælles aftaler er netop et løft til et moderne og tidssvarende ar-
bejdsmarked. Samtidig er det med til at sikre den kollektive velfærd i Danmark og skaber tryghed.

• Tryghed i ansættelsen og sikring af de offentlige arbejdspladser står højt på de offentlige ansattes 
ønskeseddel. De offentlige ansatte er forandrings- og omstillingsparate, og de offentlige ansatte vil 
forsat være med til at sikre det danske velfærdssamfund. Men det skal ske på ordentlige og fair vilkår. 

• 3F København støtter de offentlige ansattes krav om tryghed og sikring af offentlige arbejdspladser. 
• 3F København kræver stop for privatiseringerne og sikring mod social dumping i såvel overenskom-

ster, aftaler som love.
• 3F Københavns kræver stop for hetzen mod de offentlige ansatte og kræver den offentlige sektor ses 

som en sikring af det danske velfærdssamfund. 
• 3F København kræver udvikling af den offentlige sektor fremfor afvikling.
• 3F København kræver, at de kommende overenskomstforhandlinger medfører at reallønnen sikres - 

det er den bedste sikring af velfærd og velstand i Danmark. 



Godt arbejde
er godt for alle!

Danmark er bygget på godt arbejde. Godt arbejde betaler vores løn, barsel og pension. Godt arbejde   
betaler også for vores hospitaler og skoler og den uddannelse, der hele tiden gør os bedre.

Trygheden skal tilbage.

Men løn- og arbejdsforhold skal være i orden, for at vi kan levere godt arbejde. Vi skal kunne bruge vores 
evner og faglighed. Vi skal have tryghed, ansvar og muligheder i jobbet for at kunne skabe værdi.

Stop ræset mod bunden!

Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod bunden. Vi bliver ikke bedre af at skulle levere det hele på den halve 
tid. For dårligt arbejde, lav løn og ringe arbejdsforhold skaber mindre værdi og vil kun gøre os fattigere.

Fremtiden bygger på godt arbejde. Ordentlige løn- og arbejdsforhold er afgørende for, om vi kan levere 
det gode arbejde, som Danmark skal leve af.

Derfor sætter 3F fokus på godt arbejde - og vi har brug for din hjælp!

Se mere på www.godtforalle.dk og www.facebook.com/godtarbejde


