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3F København indkalder hermed alle medlemmer til 

Generalforsamling
onsdag den 20. november 2013 kl. 17.00 
i Østerbrohuset, Århusgade 101 - 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden:

Pkt. 1. Velkomst og faneindvielse
Pkt. 2. Valg af dirigenter 
Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4. Organiseringsdebat
Pkt. 5. Regnskab 
 a) Godkendelse af årsregnskab 2012 for 3F Industri & Service
 b) Godkendelse af årsregnskab 2012 for 3F Hotel og Restauration
 c) Godkendelse af årsregnskab 2012 for Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund
 d) Godkendelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2013 for 3F København
Pkt. 6. Budget og kontingent 
 a) Godkendelse af kontingent 2014 for 3F København
 b) Godkendelse af budget 2014
Pkt. 7. Indkomne forslag 
Pkt. 8. Valg (jf. retningslinier i fusionsaftale)

• Formand - Bjarne Høpner
• 1 næstformand - Betina Lund
• A-kasseleder - Søren Becher
• 1 afdelingssekretær - Jan Mathisen
• 12 bestyrelsesmedlemmer - Jan Ringsted, Thomas Møller, Henrik Madsen, Henrik 

Hast, Flemming Stabell, Jan Helleskov, Michael Graakjær, René Rasmussen, Søren 
Møller, Jannie Wehnert, Louise Jacobsen, Esther Metzon

• 6 suppleanter - Søren A. Hansen, Meyrem Kibar, Violeta Jensen
• 1 statsautoriseret revisor
• 1 bilagskontrollant - Morten Risom
• 2 bilagskontrollantsuppleanter - Ulla Bender
• 3 fanebærere - Franz Dam, Graciela Alulong, Per Svensson
• 3 fanebærersuppleanter - Poul Jørgensen, Erling Larsen, Cora Andrewartha
• 15 medlemmer til Stemmeudvalget - Allan Larsen, Paul Erik Schou, Frank Pedersen, 

Franz Dam, Arne Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Laila Haasum, Ib Christensen, 
Trajan Stojanovski, Birgit Møller, Noomi Rappeport, Brian Arlofelt, Tanja Fynbo, Mar-
grethe Martinsen

• 5 suppleanter til Stemmeudvalget - Maibritt D. Renouard, Erling Larsen, May-Brith 
Nyman, Claus Tvile Lorentzen

• 3 medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget - Torben Thim, Cora Andrewartha, Per Jensen
• 3 medlemmer til Organiseringsudvalget - Karina Sørensen, Graciela Alulong, Toke 

Hansen
• 3 medlemmer til Uddannelsesudvalget - Brian Alminde, Camilla Pedersen, Jannie 

Wehnert

Dette er den første skriftlige beretning i 3F Københavns historie. 
Den dækker perioden fra den 1. januar, da den nye fagforening 
gik i drift. 

Vi har bestræbt os på at sikre bredden i beretningen, så alle fag-
foreningens medlemmer forhåbentlig kan se sig repræsenteret. 
Skulle dette formål ikke være fuldt opnået, er det ikke et udtryk 
for manglende vilje, men alene en konsekvens af fagforeningens 
vidtrækkende berøringsflade i sammenhæng med de prioriterin-
ger, der har været nødvendige i forhold til beretningens størrelse. 

Beretningen er forsøgt opbygget således, at den kan læses i sin 
fulde sammenhæng, eller ud fra de enkelte emner.  

På den ordinære generalforsamling den 20. november vil der bli-
ve aflagt en mundtlig beretning, der supplerer den skriftlige. 

God læsning!



3F København råder over 15 mødelokaler med plads til alt fra 6 
til 200 personer. I alt er der mødefaciliteter til at 468 menne-
sker kan afholde møder samtidig i fagforeningen.
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Nye samarbejdsflader
3F København gik i drift den 
1. januar. Det betød, at de fle-
ste medarbejdere både fik en ny 
placering og nye samarbejdsfla-
der. Alene det, at have en hver-
dag med over 90 kolleger var en 
overvældende oplevelse for de 
fleste, men vi kan konstatere, 
at alle har taget ansvar for at få 
fagforeningen som helhed til at 
fungere til størst mulig gavn for 
medlemmerne. 
Det faktum, at 3F København er 
fysisk placeret i to huse, giver i 
sig selv en række udfordringer. 
Det har været nødvendigt at lave 
meget klare aftaler for, hvordan 
kommunikationen skal fungere i 
fagforeningen, så medlemmerne 
henvises til og kommer i kontakt 
med de rigtige personer i fagfor-
eningen. Derfor er der også gjort 
en stor indsats for at indføre alle 
ansatte i hvilke ansvars- og ar-
bejdsområder, deres kolleger har. 
Her har det været en udfordring 
at beskrive, hvad et ansvarsom-
råde dækker over. F.eks. dækker 
et overenskomstområde som in-
dustri over vidt forskellige områ-
der og virksomheder. 

Svær opstart
En moderne fagforening er af-
hængig af, at en lang række 
it-værktøjer fungerer. Derfor 
brugte vi mange kræfter på at 
forberede os til, at fagforenin-
gen skulle sættes i drift, fordi 
alene konverteringerne af med-
lemsdata fra de tre gamle fag-
foreninger kunne føre problemer 
med sig. Disse problemer ude-
blev da heller ikke, og de første 
par måneder var derfor præget 
af arbejdet med at få de rigtige 
data frem. Da det endelig lykke-

3F Københavns huse
3F København fungerer i byg-
ningerne på Rentemestervej 60 
og Peter Ipsens Allé 27. Det har 
krævet en stor indsats at få plads 
til de enkelte funktionsområder, 
de mange medarbejdere og sam-
tidig have kapacitet til at låne 
lokaler ud, men det er lykke-
des. En ting er nemlig, at vi skal 
kunne fungere i forhold til servi-
cering af medlemmerne, men vi 
skal også leve op til 3F Køben-
havns værdigrundlag, som bl.a. 
stiller krav til, at vi altid er med-
lemmernes fagforening, forstået 
sådan at medlemmer altid er vel-
komne, og at deres klubber m.v. 
altid har mulighed for at lægge 
deres aktiviteter i fagforeningens 
ejendomme.
Der har længe været planer om 
at opføre en mellembygning 
mellem de to eksisterende ejen-
domme, så vi både kan få mere 
plads og samtidig skabe en bedre 
sammenhæng i fagforeningen, så 
medlemmer ikke skal opleve at 
skulle bevæge sig flere gange ud 
og ind af to forskellige huse. Pro-
jektet er dog forsinket på grund af 
en langvarige sagsbehandling i 
kommunen, men vi er optimisti-
ske og tror at en godkendelse af 
projektet er så tæt, at vi kan se 
frem til den ønskede løsning i det 
nye år.

3F København - et levende hus
3F København råder for øjeblik-
ket over 15 mødelokaler med 
plads til alt fra 6 til 200 personer. 
Lokalerne bliver flittigt brugt til 
både fagforeningens egne møder 
og kursusaktiviteter, men også 
til de faglige klubber samt efter-
løns- og pensionistklubbernes 
aktiviteter. Selv om det er vores 

des, blev 3F København ligesom 
alle andre 3F-afdelinger i lan-
det ramt af massive problemer 
med indførelsen af en række nye 
IT-systemer, der på sigt skal gøre 
arbejdet med kontingent-, med-
lems- og A-kassesager lettere. I 
de første måneder har systemer-
ne imidlertid kun ført til katastro-
fer. Problemer med udbetalinger 
til ledige medlemmer og forkerte 
kontingenttræk har været daglig-
dag, og vi har derfor leveret en 
langt dårligere service på disse 
områder, end medlemmerne har 
kunnet forvente. For medarbej-
derne har problemerne ført til et 
massivt arbejdspres, som kunne 
have været undgået, hvis syste-
merne havde været testet or-
dentligt før implementeringen. 
Læs om dette andet sted i beret-
ningen under ”De ledige medlem-
mer – fokus på kvalitet og for-
midling” og ”Medlemsafdelingen”. 

Fagforeningens start

3F er blevet gjort bekendt med 
de store problemer, de nye IT-sy-
stemer har medført og vi har i 
fællesskab forsøgt at rette op 
på de mange fejl. Desværre ta-
ger fejlretningerne lang tid og vil 
også i en tid fremover kræve en 
stor indsats fra medarbejderne i 
3F København. 

Udvikling af vores    
nye fagforening
Udover de udfordringer, der er 
påført 3F København udefra, har 
vi løbende skullet forholde os 
til, hvordan vi kan udvikle en ny 
fagforening og ikke leve videre 
på vaner fra de tre gamle fag-
foreninger. ”Sådan plejer vi at 
gøre” høres stadigvæk på gange-
ne, men efter lidt irritation følger 
oftest et grin. Alle er klar over, at 
hvad der var løsningen før den 1. 
januar ikke er løsningen i 3F Kø-
benhavn i dag. 

- åben for alle medlemmer

egne medlemmer, der har første-
prioritet, når der udlånes loka-
ler til faglige formål, er der også 
plads til at hjælpe andre faglige 
og politiske organisationer, når 
de skal bruge lokaler. 
Det store pres på udlån af loka-
ler, har gjort det nødvendigt at 
bruge de første måneder af året 
på at omlægge og tilpasse pro-
cedurerne for booking af lokaler 
samt ændre systemerne for ad-
gangs-, alarm- og låsesystemer-
ne, som nu er samlet i ét fælles 
system.
Der er stor forskel på behovene 
og niveauerne for de forskellige 
aktiviteter i huset. De spænder 
fra alt fra halv times møder med 
en kop kaffe til store heldags 
møder med morgenbord, frokost 
og middagsmad. 

Servicegruppen står for det prak-
tiske i forbindelse med arran-
gementerne, og personalet her 
sætter en ære i, at møderne altid 
lever op til det aftalte, og at vo-
res huse og mødefaciliteter altid 
fremstår parate og indbydende. 
Personalet har en stor erfaring 
og deres arbejdsområder favner 
bredt. De står for både rengø-
ring, kantinedrift, mødeservice-
ring, vedligeholdelse af lokaler og 
husene, pasning af udearealerne, 
sne & glatførebekæmpelse samt 
indkøb af en hver art. 
Siden september har Service-
gruppen haft en serviceassi-
stent-elev, så 3F København 
hermed kan give et bidrag til ud-
viklingen af fremtidens arbejds-
kraft. 

Den første 1. maj i 3F København
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3F København har en bestyrelse 
på 34 medlemmer, der er bredt 
sammensat fra fagforeningens 
forskellige brancher og arbejds-
pladser. De fleste har bestyrel-
seserfaring med sig fra de tidli-
gere fagforeninger før fusionen. 
Det er en stor fordel, men bety-
der også, at indkøringsfasen er 
blevet brugt på at skabe en ny 
fælles bestyrelse med afsæt i de 
forskellige arbejdsformer og tradi-
tioner, som de enkelte bestyrelses-
medlemmer har bragt med sig. 
Med en bestyrelse, der er ble-
vet så stor og repræsenterer en 
organisation af 3F Københavns 
størrelse, har øvelsen været at 
skabe en bestyrelseskultur, hvor 
man arbejder med fagforeningen 
i sin helhed uden at gå op i for 
mange detaljer og forholdende i 

de enkelte brancher eller på en-
kelte arbejdspladser. 
Adgangen til fornøden informa-
tion er helt afgørende for besty-
relsen for, at den kan træffe både 
de nødvendige og rigtige beslut-
ninger. Samtidig er det vigtigt, 
at arbejdspladsrepræsentanterne 
bruger kræfter på, at bringe de-
res arbejdsplads og branchernes 
virkelighed ind i bestyrelsesar-
bejdet, så alle ved, hvad der rør 
sig udenfor fagforeningshuset. 
Efter generalforsamlingen bli-
ver det den nyvalgte bestyrel-
ses opgave at evaluere året, der 
er gået i bestyrelsen, vurdere 
styrker og svagheder i den nye 
arbejdsform, samt foretage de 
justeringer man anser for nød-
vendige for at styrke bestyrelses-
arbejdet yderligere. 

3F Københavns   
brancheårsmøde
Den 24. april afholdtes det før-
ste brancheårsmøde i 3F Køben-
havn med omkring 80 deltagere 
fra alle brancherne i fagforenin-
gen. Brancheårsmøderne er lov-
bestemte og er et forsøg på at 
inddrage en bredere gruppe af 
tillidsvalgte i fagforeningens be-
slutninger. Udover at indeholde 
en generel status på fusionen, 
drøftede brancheårsmødet både 
3F Københavns forslag til for-
bundskongressen i september 
samt drøftede den nylige over-
enskomstfornyelse på det of-
fentlige område, der forløb langt 
mere positiv for vore medlemmer 
end for lærerne, der røg i kon-
flikt.

Bestyrelsen

Den højeste myndighed i 3F er 
kongressen, der afholdes hvert 3. 
år, og blev senest afholdt i sep-
tember måned. Derfor var kon-
gressen også historisk i den for-
stand, at det var første gang 3F 
København deltog. På grund af 
vores placering som den største 
fagforening i 3F, deltog vi med en 
stor delegation på 41 stemme-
berettigede deltagere samt flere 
gæster. De fleste af vores dele-
gerede blev valgt på den ekstra-
ordinære generalforsamling om 
kongresbeslutninger, som blev 
afholdt den 24. april. 

3F Københavns delegation
3F Københavns delegation blev 
grundigt forberedt op til kon-
gressen, da der blev afholdt en 
konference, hvor kongressens 
dagsorden, forslag m.v. blev gen-

nemgået og de fælles holdninger 
til de forskellige beslutninger blev 
diskuteret og besluttet. Det viste 
sig, at 3F København nød stor 
gavn af forberedelsen, da den 
samlede kongres på ca. 800 de-
legerede, havde mange emner til 
behandling, herunder 168 forslag 
til ændringer af forbundets love. 
3Fs kongres må vurderes at have 
været en succes, da der blev 
vedtaget mange gode og fremad-
rettede forslag, som bl.a. angik 
organisering, ungdomsarbejdet 
og forbundets etniske medlem-
mer. Der er her tale om emner, 
der fylder meget i såvel forbun-
det som hos os i 3F København.
Det blev på forhånd aftalt, hvem 
der skulle præsentere 3F Køben-
havns synspunkter på talersto-
len under de forskellige debatter, 
og de gjorde det alle sammen så 
godt, så ingen kunne være i tvivl 
om, hvad 3F København står for. 
I forhold til de udvalgte talere, 
var vi især flot repræsenteret af 
både unge og etniske medlem-
mer, imens vores lidt ældre og - 
for 3Fs kongressers vedkommen-
de - gamle kendinge holdt sig lidt 

Medlemsblad
3F Købehavn har i 2013 planlagt 
udgivelsen af 5 medlemsblade, 
hvoraf det ene er dette general-
forsamlingsnummer. Ved årets 
udgang skal vi have en evalu-
ering af det fortsatte behov for 
udgivelse af medlemsblade. Det 
er vigtigt, at vi hele tiden bruger 
vores ressourcer fornuftigt og kun 
producerer de udgivelser, som 
medlemmerne har behov for. 

Hjemmeside
Der er også etableret en hjem-
meside på www.3fkbh.dk, som 
forventes at komme til at inde-
holde både praktiske informatio-
ner, men også aktuelle nyheder 
og materiale fra både fagforenin-
gen og brancherne. Desværre 

i baggrunden. 
Kongressen foretog en række 
valg, der faldt ud efter vores øn-
sker. Ikke mindst har det be-
tydning, at næstformand Lone 
Søgaard Nielsen blev valgt som 
forhandlingssekretær i gruppen 
for Privat Service, Hotel og Re-
stauration - en post hun tiltræder 
i 1. halvår 2016.

Ny ledelse i 3F
Desuden valgte kongressen Per 
Christensen som ny formand. 
Han afløste Poul Erik Skov Chri-
stensen. Per Christensen be-
klædte indtil da en post som 
forbundssekretær. Den post blev 
overtaget af Søren Heisel, der er 
helt ny i forbundets daglige le-
delse. 
Kongressen vedtog inden valgene 
et forslag om at nedlægge den 
ene af næstformandsposterne og 
nedbragte dermed antallet i den 
daglige ledelse med en person. 
3F København glæder sig til sam-
arbejdet med forbundets nye le-
delse i den kommende kongres-
periode. 

har udviklingen af hjemmesiden 
taget længere tid end planlagt, 
så den har stadigvæk en del 
mangler. 

Lommebog
3F København udgav en lomme-
bog i 2013 og har også planlagt 
en udgivelse i 2014. Vi forsøger 
løbende at redigere indholdet i 
lommebogen, så medlemmerne 
finder det vedkommende. Der er 
løbende diskussioner om formålet 
med at udgive en ”gammeldags” 
lommebog, men vi har fastholdt 
udgivelserne, fordi mange med-
lemmer stadigvæk bruger lom-
mebogen til at registrere deres 
arbejde i, hvilket f.eks. i forbin-
delse med faglige sager er uvur-
derligt som dokumentation.

Kommunikation

Ekremana Curcik, Tillidsrepræsentant for 
kollegerne i ISS rengøring på Rigshospita-
let appellerede til at man udviser respekt 
for rengøringsassistenternes arbejde.



A-kassen

Behandl os ordentligt!

selvom vi er arbejdsløse

3F Københavns fokus er bl.a. bevarelse 
og udvikling af 3F-arbejdspladser i byen

98

De ledige medlemmer - fokus 
på kvalitet og formidling af 
arbejde 
Ledigheden i 3F København er 
fortsat høj. Ledighedsprocenten 
ligger på mellem 10 og 15 pro-
cent – mere end det dobbelte af 
landsgennemsnittet. 
København har været og er fort-
sat hårdt ramt af krisen i sam-
fundet. Hovedproblemet er 
simpelthen, at vi mangler flere 
arbejdspladser inden for vores 
dækningsområder. Derfor er ska-
belse af flere ordinære arbejds-
pladser den eneste vej til at ned-
bringe arbejdsløsheden for vores 
medlemmer.
Afkortningen af dagpengeperio-
den og fordoblingen af arbejds-
kravet har medført, at mere end 
27.000 arbejdsløse har mistet 
deres dagpengeret og mange af 
dem deres forsørgelsesgrundlag. 
I 3F København har 300 – 400 
medlemmer mistet dagpengeret-
ten i første halvår af 2013. Rege-
ringens såkaldte akutpakker, som 
skulle redde de arbejdsløse, var 
et virkningsløst slag i luften. De 
tilbagemeldinger vi har fået lyder 
på, at kun 3 af vores medlemmer 
har fået et akutjob!
Samtidig med, at tusinder af ar-
bejdsløse har mistet forsørgel-
sesgrundlaget, har vi opleveret 
en massiv borgerlig propaganda 
vendt mod de arbejdsløse. De 
bliver anklaget for at være dov-
ne og for at nasse på samfundet. 
Bag denne kampagne ligger en 
ideologisk dagsorden, som er ret-
tet mod vores overenskomster og 
som søger at udnytte de arbejds-
løse til løntrykkeri og social dum-
ping.
3F København har kæmpet for, 
og vil fortsat kæmpe for, at vores 
arbejdsløse medlemmer oplever 
tryghed, når de mister deres ar-
bejde. Det betyder, at vi fagligt 

og politisk vil kæmpe for at hæve 
dagpengesatsen, en forlængelse 
af dagpengeperioden og for en 
halvering af genoptjeningskravet 
til 962 timer. Det betyder også, 
at vi aktivt vil bekæmpe den bor-
gerlige propaganda vendt mod 
de arbejdsløse og forventer, at 
regeringen gør det samme.

Nyt it-system
Vi må desværre erkende, at vi i 
april måned 2013 blev bragt i en 
situation, hvor vi ikke kunne le-
vere den medlemsservice overfor 
vores arbejdsløse medlemmer, 
som vi gerne ville. I 3F blev der 
nemlig indført et nyt it-system, 
som var og stadigvæk er behæf-
tet med betydelige mangler. Vi 
beklager den usikkerhed det har 
skabt i forbindelse med udbeta-
ling af dagpenge.
Situationen er blevet bedre, men 
vi må arbejde vedvarende og 
konkret for at få skabt en situati-
on hvor vores arbejdsløse med-
lemmer igen oplever kvalitet i 
både sagsbehandling og medlem-
skontakt. 

Tæt samarbejde med  
Jobcenter København
I beretningsperioden har vi ind-
gået en aftale med Københavns 

kommune, som blandt andet 
sikrer, at alle vores arbejdslø-
se medlemmer, der bor i Køben-
havns kommune, får tilbudt en 
tidlig indsats. Det betyder, at 
alle kan komme i gang med en 
relevant aktivitet efter senest 2 
måneders ledighed. Vejledning 
om tidlig indsats gennemføres i 
fagforeningen, og aftaler om ud-
dannelse eller aktivering indgås 
også i fagforeningen, hvor vej-
ledere fra Jobcenter København 
er udstationeret. Det betyder, at 
jobcenterkontakten og indgåel-
se af aftaler er samlet ét sted - i 
fagforeningen. Vi forventer, at af-
talen vil give de arbejdsløse kva-
litet og sammenhæng i aktive-
ringen, og at det betyder, at flere 
kommer i arbejde på et tidligere 
tidspunkt.
Vi vil om kort tid foreslå Køben-
havns Kommune, at vi i fælles-
skab indgår en partnerskabsafta-
le om formidling. Vi er overbevist 
om, at vi ved at forene kræfterne 
på et fælles grundlag kan få flere 
i arbejde. 

Lokalpolitik

3F København har som en af de 
grundlæggende værdier, at fag-
foreningen skal være en del af 
lokalsamfundet. Det bestræber vi 
os derfor på både i vores ”snæv-
re” lokalområde – nordvest kvar-
teret - men også i København 
som sådan. 
I forhold til det kommende kom-
munal- og regionsrådsvalg har 
vi haft møder med spidskandida-
terne for Socialdemokraterne, SF 
og Enhedslisten og fremført vo-
res ønsker til politiske indsatser i 
de kommende år. Vores fokus er 
bevarelse og udvikling af 3F-ar-
bejdspladser i byen samt sikring 
af ordentlige bolig- og levefor-

hold for de medlemmer, der bor i 
København.
Bestyrelsen har igangsat en ræk-
ke initiativer i forbindelse med 
valget, som vil blive berørt i den 

mundtlige beretning, hvor vi 
også kender valgresultatet. 
Vi oplever i det hele taget, at 
etableringen af 3F København, 
har gjort fagforeningen mere in-
teressant for politikerne, og der-
for forventer vi, at samarbejdet 
med dem også vil bære frugt i 
form af resultater for vores med-
lemmer. Et eksempel er det tæt-
te samarbejde, som har udviklet 
sig med jobcentrene. Selv om vi 
ikke kan ændre de overordnede 
landspolitiske beslutninger, har vi 
med dette samarbejde formået 
at få kommunen til at føre an ak-
tiv arbejdsmarkedspolitik til gavn 
for vores ledige medlemmer.

Medlemsafdelingen

Det har været en kæmpe udfor-
dring at få medlemsadministra-
tionen til at fungere ordentligt 
i den nye fagforening. I første 
omgang fordi tilpasningen fra de 
gamle fagforeninger var en stør-
re mundfuld end forventet og 
sidenhen problemer med it-un-
derstøttelsen, hvilket medførte, 
at mange opgaver var svære at 
gennemføre med de ressourcer, 
der var til rådighed.
Da de nye systemer blev sat i 
værk, blev Medlemsafdelingens 

viden, kompetencer og færdighe-
der nærmest nulstillet. Da A-kas-
sen havde de samme problemer 
og nødvendigvis måtte priori-
teres højst fordi, at der skulle 
foretages udbetalinger til ledige 
medlemmer, har der opbygget 
sig et voldsomt efterslæb i for-
hold til indmeldelser og udmel-
delser, som har vist sig svært at 
nedbringe, selv om der er tilført 
ekstra hjælp i form af vikarer og 
en periode med hjælp fra Faglig 
afdeling. 

Vi håber, at det værste er over-
stået, så vi kan koncentrere Med-
lemsafdelingens ressourcer på 
at se lidt fremad, hvor vi gerne 
skulle øge indsatsen for at fast-
holde medlemmer. Her håber vi 
på at udvikle et tættere samar-
bejde mellem klubber, tillidsfolk, 
A-kasse, Økonomiafdeling og 
Faglig afdeling. Det stiller krav 
til, at der er de nødvendige res-
sourcer til stede, samt at vi bliver 
bedre til at fordele og planlægge 
arbejdet i Medlemsafdelingen.

435 af medlemmerne i 
3F København har fra-
valgt at yde partistøtte 
via kontingentet. For 
hele 3Fs vedkommende 
er tallet 15.119 med-
lemmer, hvilket er 1.039 
færre end sidste år.
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Selv om 3F København er en stor 
fagforening med mange bran-
cher og arbejdspladser, der er 
indbyrdes meget forskellige, er 
spørgsmålet om organisering og 
medlemskab af 3F København et 
fælles centralt spørgsmål. 
Vi har sat fokus på at skabe be-
tingelserne for, at tillidsvalgte og 
andre medlemmer af 3F Køben-
havn tager dialogen med alle, der 
ikke er medlemmer af fagforenin-
gen. Det handler ikke bare om at 
gøre 3F København stærkere fag-
ligt og politisk, men også om at 
opbygge og udvikle den faglige 
styrke på de enkelte arbejdsplad-
ser og i de enkelte brancher.
3F København har haft to organi-
zere, som alene havde med det 
udadvendte og opsøgende arbej-
de at gøre. Deres opgave var at 
understøtte organiseringen på 
arbejdspladserne især inden for 
rengøring samt hotel- og restau-
rationsområdet. Deres indsats 
spændte bredt fra at besøge ar-
bejdspladser på alle tidspunkter 
af døgnet og til at lave en mål-
rettet og længerevarende indsat 
på enkelte arbejdspladser.
Organiseringsindsatsen har især 
været rettet imod hoteller, re-
stauranter, ansatte i lufthavnen 
og rengøringspersonale på Rigs-
hospitalet. Inden for rengørings-
området har indsatsen været 
kædet sammen med den interna-
tionale aktionsdag ”Ren respekt”, 
som satte fokus på vilkårene for 
rengøringsassistenter og stuepiger. 
Da hotel og restaurationsbran-
chen er et område med mange 
unge deltidsmedarbejdere samt 
en branche, der i høj grad be-
nytter sig af udenlandsk arbejds-
kraft, er der her et stort medlem-
spotentiale. 2 faglige sekretærer 
i 3F København beskæftiger sig 

primært med dette. 
Udover de før nævnte grupper er 
hotel og Restaurationsbranchen 
også et område, hvor medlem-
merne ofte skifter arbejdsplads.
Der er udarbejdet en priorite-
ringsliste, der arbejdes ud fra. 
Den indeholder bl.a. steder med 
opsagte overenskomster samt 
steder, hvor der er ved at blive 
indgået overenskomster på ho-
teller, restauranter og caféer.
Da Hoteller og restauranter har 
skæve åbningstider, afspejler det 
sig også planlægningen af det 
opsøgende arbejde. Det betyder, 
at 2 uger i hvert kvartal arbej-
der de 2 faglige sekretærer aften 
og nat for at nå ud til alle poten-
tielle samt nuværende medlem-
mer. Det har indtil videre vist sig 
at være en stor succes den, da 
”natfolket” ofte føler sig overset, 

da de ikke får svar på de spørgs-
mål, de måtte have, da de jo so-
ver i dagtimerne. 
Efter hver besøg foretages der en 
evaluering, og fremtidige frem-
gangsmåder og strategier drøftes. 
Vi går en travl tid i møde, da der 
skal genforhandles overenskom-
ster. Det er alt afgørende, at vi er 
stærkt repræsenteret på arbejds-
pladserne, når vi skal forsøge at 
få vores krav igennem om bedre 
arbejdsvilkår, bedre løn, tid til at ud-
føre arbejdet tilfredsstillende m.v.
3F København har også gjort en 
målrettet indsats for de medlem-
mer, som af den ene eller anden 
grund kommer i restance eller 
ønsker at bliver overflyttet til de 
gule forretninger. Hver måned 
kontakter ansatte i 3F København 
disse medlemmer og formår der-
for at fastholde mange af dem.

Faglig afdeling er opdelt i 4 team 
med hver deres arbejdsområder.

Team 1
Arbejder primært med Rengø-
ringsselskaber inden for både 
Serviceoverenskomsten og Hotel 
og Restaurationsoverenskomsten 
samt med avisbudenes overens-
komst i Hovedstaden. Teamet har 
5 faglige sekretærer og 1 afde-
lingssekretær tilknyttet, som in-
den for det første halvår især har 
gjort en ekstraordinær indsats 
for at organisere på Rigshospita-
let. 

Team 2
Arbejder primært med det of-
fentlige (kommunalt, regionalt og 
stat) samt med kantineområdet, 
mediebranchen, dyrepassere og 
socioøkonomiske virksomheder. 
Også her er der tilknyttet 5 fag-
lige sekretærer og 1 faglig kon-
sulent, som i år især har været 
beskæftiget med overenskomst-

fornyelserne på det offentlige 
område. Desuden er der indgået 
overenskomst med Meyers Deli 
og køkken. Disse forhandlinger 
startede i kølvandet på Claus 
Meyers optræden i tv, hvor han 
meddelte, at det var vigtigt for 
ham, at hans personale havde 
ordentlige vilkår, så det sørgede 
team 2 for, at han fik. 

Team 3
Arbejder primært med hotel og 
restauration, benzinbranchen, 
vinduespolering, stillads samt 
post (særlinge og arbejdsledere). 
Teamet har 10 faglige sekretærer 
tilknyttet, hvoraf to har organise-
ring som deres primære arbejds-
opgave. Teamet har især været 
beskæftiget med indgåelsen af 
nye overenskomster. Der er såle-
des indgået to nye overenskom-
ster på Mad klubben og Restau-
rant Brdr. Price, og der er stadig 
forhandlinger med Kähler om 
indgåelse af overenskomst. Des-

uden er der indgået overenskom-
ster med Søpavillonen, Hovedte-
legrafen, kaffekværnen, Safe & 
Green, og der er gang i forhand-
lingerne på 6 forretninger. 
En stor udfordring for teamet er, 
at en række hoteller har meldt 
sig ud af den overenskomst-
bærende arbejdsgiverforening 
HORESTA-A og meldt sig i Dansk 
erhverv, hvilket bliver en stor ud-
fordring i de kommende overens-
komstforhandlinger.
Herudover har Choice købt Hotel 
Sankt Petri og First Vesterbro-
gade af First Hotel. De har også 
indmeldt sig i Dansk Erhverv. I 
den forbindelse har de tegnet en 
tiltrædelsesoverenskomst til ud-
løb pr. 31. april 2014. Her bliver 
også en udfordring fra 1. maj for 
at få dem til at indgå overens-
komst.

Team 4
Arbejder primært med havn, film 
og forlystelse, lagerområdet samt 
industrien (herunder overens-
komstansatte i posten). Team-
et har tilknyttet 7 faglige sekre-
tærer. Teamet har i løbet af året 
haft særligt fokus på indgåelse af 
overenskomster for biografområ-
det.
I den kommende tid vil Faglig 
afdeling fortsat have fokus på at 
benytte arbejdsgivernes udtalel-
ser om, at de vil have ordnede 
forhold som anledning til over-
enskomstforhandlinger. 
Det har for hele Faglig afdeling 
været en ny metode at arbejde 
i teams. Vi har nu arbejdet med 
denne nye struktur i 10 måneder, 
og vi udvikler os stadigvæk. Det 
er en spændende udfordring, der 
giver nye muligheder og en stør-
re styrke til gavn for medlem-
merne i 3F København.

Faglig afdeling

Faglige sager:

Der er i skrivende stund 1802 verserende sager i 
Faglig afdeling og der er i 2013 i alt afsluttet 779 
faglige sager.

Faglig afdeling har som følge af sager fået inddre-
vet i alt 14.807.721 kr. som fordeler sig sådan:

Faglige sager: 7.959.476
Pensions sager: 1.028.000
Juridiske sager: 3.661.247
Forsikrings sager: 1.821.246
Øvrige sager: 337.752

Organisering

Da hotel og restaurationsbranchen er et område med mange unge 
deltidsmedarbejdere samt en branche, der i høj grad benytter sig af 
udenlandsk arbejdskraft, er der her et stort medlemspotentiale.
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Året startede voldsomt, da teamet, 
der arbejder med serviceoverenskom-
sterne (SBA og RSBA), manglede en 
kollega, som først blev erstattet efter 
nogle måneder. 
Mange af de faglige sager har om-
handlet manglende løn, pension og 
feriepenge. Sager der ofte må anmel-
des til Lønmodtagernes Garantifond, 
som ofte kun vil dække feriepenge og 
efterbetaling af løn mv. 6 måneder til-
bage. Det er et problem, fordi mange 
sager drejer sig om efterbetaling for 
flere år. I mange tilfælde må vi bru-
ge advokater til at inddrive kravene, 
fordi virksomhederne ikke er overens-
komstdækket. Det er både besværligt 
og ressourcekrævende. 
Vi kan stadigvæk mærke krisen. Man-
ge af vores medlemmer bliver sat ned 
i tid – fra 37 timer og helt ned til 20 
timer pr uge samtidig med, at ar-
bejdsplanerne strammes og tvinges 
til at afløse for kolleger under sygdom 
og ferie.  Det betyder, at vi får mange 
henvendelser fra rengøringsassisten-
ter, der ønsker at få opmålt deres ar-
bejdsområde, hvilket kræver lokal for-
handling og ved uenighed videreførelse 
til forbundet. 
På grund af arbejdspresset ser vi flere 
sygemeldinger, som ender med en op-
sigelse. Det er skruen uden ende.

En halvtredser i timen
Vi kan kun frygte, at det bliver me-
get værre i den kommende tid. Ren-
gøringsbranchen er godt nok blevet 
større blandt andet fordi, at der er så 
mange underleverandører, som går 
ind og byder på et stykke arbejde, 
men de glemmer at betale den over-
enskomstmæssige løn. Ofte betaler de 
kun folk mellem 50 – 60 kr. pr. time. 
Den konkurrence ødelægger de sto-
re rengøringsfirmaer, som er overens-
komstdækket.
Prisen for den ublu konkurrence be-
tales af vores rengøringsassistenter 
og stuepiger i form af opskruet tem-
po, dårligere arbejdsmiljø, og pres på 
lønningerne. Vores branche bliver ikke 
regnet for meget, men hvad ville der 
mon ske, hvis vi ikke havde alle de 
dygtige rengøringsassistenter rundt 
omkring i de forskellige firmaer?

Den 17. juni er rengøringsassistenternes interna-
tionale retfærdighedsdag, som i år blev markeret 
med en aktivitet, hvor der var sat særlig fokus på 
rengøringsassistenternes og stuepigernes løn- og 
arbejdsvilkår. 
I samarbejde med europæiske fagforeninger blev 
der i en række internationale lufthavne via happe-
nings gjort opmærksom på rengøring og de ansat-
te, der udfører rengøringen, med budskabet ”Ren 
respekt”. 
Fra 3F København deltog ansatte og tillidsvalgte i 
denne begivenhed, som var en succes og skabte 
stor opmærksomhed blandt de rejsende i lufthav-
nen.
Vender vi blikket mod fagforeningens egne med-
lemmer, der i daglige gør rent, kan vi kun nikke be-
kræftende til, at respekten for rengøringsassisten-
ternes og stuepigernes job er en stor mangelvare.
Kan det kaldes respekt, når
• Medlemmer kontakter os for at fortælle om deres 

problemfyldte hverdage, men ikke ønsker, at vi 

kontakter arbejdsgiveren af frygt for at miste de-
res job?

• Selskab udliciteres gentagne gange, så de ansatte 
mister deres tidligere optjente anciennitet?

• Rengøringsplanerne ikke er opdateret?
• Medlemmerne oplever, at de ikke har fået udførlig 

instruktion og de nødvendige redskaber til at klare de 
store områder med inden for den fastsatte tid?

• Medlemmerne udsættes for mellemledere, der 
ikke har den fornødne uddannelse og benytter 
trusler om fyring, og ”der står mange i kø for at 
overtage dit job” for at presse vores medlemmer?

• Medlemmerne den ene dag har et område på fuld 
tid og dagen efter er ansat i et nyt selskab, hvor 
samme område nu skal udføres på 4 timer, som 
man ikke kan leve af?

• Medlemmerne grundet tidspresset og de store 
områder ofte dropper deres selvbetalte frokost-
pause for at nå deres arbejde?

• Medlemmerne ringes op, når de er sygemeldte 
eller går syge på arbejde, fordi de er bange for at 
bliver fyret?

• Arbejdsmiljøet er dårligt, så medlemmerne er 
stressede og har ondt kroppen efter dagens arbej-
de?

• Når selskaber uden overenskomster bliver udvalgt 
af virksomhederne, så det har store økonomiske 
konsekvenser for vores medlemmer?

Nej – det har intet med respekt at gøre. Respekt 
opnås først, når politikerne bremser op for udlicite-
ringerne og de medfølgende nedskæringer. Indtil da 
er der behov for internationale retfærdighedsdage 
– ikke en gang årligt, men hver dag!

Vis respekt
Vi skal vise kæmpestor respekt for alle de medlem-
mer, der er rengøringsassistenter og stuepiger, som 
dagligt møder op og går i krig med deres store ar-
bejdsområder.
Vi skal vise respekt for rengøringsselskaberne, hvis 
de kunne blive enige om, at der er en bundgrænse 
for, hvad en rengøringsassistent kan klare og ikke 
fortsætter med at presse priserne og lader medar-
bejderne betale prisen efterfølgende.
Vi skal vise respekt for politikerne, hvis de langt om 
længe kunne blive enige om, at stoppe dette van-
vidstog, der hedder udlicitering og som minutiøst er 
ødelæggende for rengøringsassistenternes og stue-
pigernes velbefindende.
Et kommunalvalg er lige om hjørnet, og måske kan 
der rykkes ved nogle af ovenstående problematik-
ker, - en ny periode, hvor rengøringsassistentenes 
og stuepigernes arbejdsvilkår med jævne mellem-
rum skal i udbud virker uoverskuelig.
Ren respekt er et tempo man kan holde til, og et 
job man kan leve af. 

Rengøring

Den internationale retfærdighedsdag

Team 1

Lønninger helt ned til kr. 50,00 i timen giver skæve 
konkurrenceforhold i rengøringsbranchen.
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Papirøen lukket
Det sidste skib med papir til Pa-
pirøen overfor Nyhavn lagde til 
den 26. november 2012. I løbet 
af foråret er det sidste papir hen-
tet. Skibet lægger nu til i Kol-
ding, og pakkerierne får papiret 
direkte med lastbiler. De 7 sid-
ste truckfører havde med tillids-
repræsentantens hjælp inden 
lukningen flittigt brugt af deres 
60 opsparede uddannelsesuger. 
Imidlertid havde kun en fået nyt 
job, da arbejdspladsen lukkede.

Dansk Avistryk    
og Trykkompagniet
Begge virksomheder er hårdt 
mærket af overkapaciteten og 
den skærpede konkurrence i 
trykkeribranchen. Trods den de-
fensive situation har ingen af 
klubberne sluppet grebet. Der 
er stadig fagligt engagement og 
aktivitet og fuld organisering. 
Pakkeriarbejderne har formands-
posten i Landsbrancheklubben og 
et medlem i arbejdsmiljøudvalget 
i GIMK.

Avisbudene
De to store aviser i København, 
Berlingske og Politiken har siden 
2011 haft et samlet fald i oplaget 
fra ca. 200.000 til ca. 175.000. 
Bladkompagniet, som står for di-
stributionen, har derfor søgt at 
få andre produkter ind til udfyld-
ning.
Blandt Bladkompagniets nye pro-
dukter er 28 fagblade, som Di-
stribution Plus er mellemmand 
for. Da fagbladenes betingelse 
er, at det er overenskomstdæk-
ket arbejdskraft, der står for 
distributionen, har dette i 2012 
medført, at en lang række min-
dre vognmandsvirksomheder har 
meldt sig ind i Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening. I Budover-
enskomsten for Hovedstadsområ-
det har vi fået en bestemmelse, 

der giver adgang til underdistri-
butørernes SE-numre. Bestem-
melsen, der har til formål at sikre 
større gennemsigtighed, afprøves 
i skrivende stund.
Et udvalg bestående af repræ-
sentanter fra posten og avisbu-
dene etablerede først i 2012 en 
telefon og en e-mail til medlem-
mernes registrering af uregel-
mæssigheder. De blev annonce-
ret i det daværende Lagerposten, 
men blev aldrig brugt af medlem-
merne og er derfor nedlagt. Der 
kan dog stadig (generelt) skrives 
anmeldelse af illegalt arbejde på 
www.3F.dk  under ”udenlandsk 
arbejdskraft” eller til www.cen-
termodmenneskehandel.dk; 
cmm@socialstyrelsen.dk eller 
hotline: 70 20 25 50, hvis man 
mener, at der er tale om illegal 
arbejdskraft.
Avisbudenes frygt for fyring ved 
faglig aktivitet er desværre ble-

vet yderligere bekræftet, da en 
fællestillidsrepræsentant blev 
bortvist. Særligt de mange uden-
landske bude, som han gennem-
tiden havde hjulpet, er blevet 
demoraliseret over, at det kunne 
lade sig gøre. 
Det er særlig problematisk, da 
distributørerne bruger overens-
komsten til at forringe lønnin-
gerne markant – op til 30 %. 
Overenskomstens værn er bereg-
ningsudvalget, men kun de fær-
reste vil, kan eller tør bruge det. 
Også tillidsrepræsentanten kan 
anfægte og tilkalde beregnings-
udvalget ved uenighed, men i 
alle led lægges der komplikatio-
ner i vejen.
Da ca. 80 % af budene er udlæn-
dinge er vi i gang med at etab-
lere sprogklubber til sikring af 
varetagelse af deres interesser 
gennem uddannelse og gensidig 
systematisk oversættelse.

3F København organiserer medlemmer 
inden for produktion og salg af fødeva-
rer. Branchen dækker alt fra store pro-
duktionskøkkener til små smørrebrøds-
butikker. 

Da det er en branche med mange mindre arbejds-
pladser og få tillidsrepræsentanter, går meget arbej-
de med at yde konkret rådgivning om især overens-
komster og arbejdsmiljø. Der er også mange, der 
henvender sig bare for at få en snak om, hvad der 
rør sig rundt omkring i branchen.
Vi oplever et stort pres på branchen. Ved udbud på 
kantinedrift ser virksomhederne meget på lønom-
kostningerne. Konkret oplever vores medlemmer det 
ved at blive varslet ned i tid og/eller løn. Flytning af 
ordinære jobs til løntilskud ses også, og enkelte ste-

der bliver vikarer brugt flittigt, så 
der spares på de faste lønom-

kostninger. 
3F København har haft en 

stor sag i et produkti-
onskøkken, hvor store 
dele af overenskomsten 
blev overtrådt - lige fra 
pension, der ikke blev 
indbetalt, manglen-
de løn under barsel til 
manglende betaling 
af tillæg for forskudt 
tid. Sagerne blev 
rejst i et samarbej-
de med kollegerne 

Fra slagter til kantine - 
en mangfoldig branche

Team 1 Team 2

på virksomheden, der også har valgt en meget 
engageret tillidsrepræsentant. Resultatet af sa-
gerne har været en betydelig efterbetaling og en 
højere organisering på arbejdspladsen. 
Selv om branchen som helhed er presset, sker 
der også gode ting. Vores medlemmer søger i 
stigende grad faglig udvikling igennem efterud-
dannelse, og der er et stærkt personligt netværk 
inden for branchen, hvor man hjælper hinanden, 
både med kontakter til nye jobs og med inspirati-
on til arbejdet.
Der er sat fokus på branchen i Københavns kom-
mune ved både et storstilet arrangement på 
Københavns Rådhus i foråret og endnu et her 
i efteråret. Flere af kollegerne blev hyldet for 
mangfoldigheden i madkunsten og for det sto-
re engagement, der bliver udvist hver dag, når 
kokke, smørrebrødsjomfruer, catere og folk med 
hang til at lave mad, er på arbejde.

15

Vores medlemmer 
søger i stigende grad 
faglig udvikling igen-
nem efteruddannelse, 
og der er et stærkt 
personligt netværk in-
den for branchen.
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Regionen ønskede, at de, der allerede 
varetog lageropgaverne – heriblandt 
medlemmer af 3F København – skulle 
uddannes som Lager & Logistikopera-
tører – og herefter overføres til cen-
trallageret. Det var der dog kun to 
medlemmer der ønskede, hvorfor de 
fleste til opgaven skulle nyansættes. 
Centrallageret har siden været i løben-
de udvikling og servicerer i dag alle 
hospitaler i regionen. Der har været 
mange problemer med blandt andet 
lagersystemet og det faktum, at hospi-
talerne har arbejdet forskelligt med la-
gerstyringen. På Rigshospitalet er der 
etableret et depotkorps, som modta-
ger varer fra centrallageret og fordeler 
dem til hospitalets afdelinger. Til korp-
set har man rekrutteret ansatte blandt 
hospitalsmedhjælpere fra Hospitalets 
afdelinger - resten er nyansatte.
Forhandlinger om løn og arbejdstid 
har været utrolig langvarige og tunge 
at gennemføre. I skrivende stund har 
vi været igennem flere faser i lønfor-
handlingerne - og de ansatte er fortsat 
ikke endeligt indplaceret i forhold til 
løn. Vi synes dog, at situationen en-
delig lysner, så vi snart kan gå i gang 
med den årlige ordinære lønforhand-
ling.

Grænsedragning 
Desværre har der været uenigheder 
mellem FOA og 3F om, hvem der skul-
le organisere de ansatte på regionens 
centrallagre. Det konstaterede 3F, da 
Danske Regioner begyndte at ansætte 
folk til lagrene i henhold til portørove-
renskomsten, imens det efter vores 
opfattelse skulle ske i henhold til 3Fs 
aftaler om lager- og logistikarbejdere.  
Uenigheden blev behandlet i LOs 
grænsenævn, som afgjorde, at 3F har 
ret til at organisere de ansatte, der 
har erhvervsfaglige uddannelse. Der-
imod har FOA ret til at organisere de, 
der er ufaglærte og arbejder med la-
gerfunktioner. Den konkrete udmønt-
ning af afgørelsen skal nu aftales mel-
lem de to forbund.

Team 2

Overenskomstfornyelserne i 2013 
efterlod et underligt skær af 
politisk forplumring i forbindel-
se med overenskomstkonflikten 
med lockout af lærere og under-
visere. Aldrig før har vi oplevet 
så megen politisk indblanding i 
forhandlinger og så megen for-
plumring i pressens dækning af 
forhandlinger på området.
Lockouten af lærere og under-
visere kom til at vare i 4 uger, 
før der kom et politiske indgreb 
-som også blev kaldt et overgreb 
- da det primære resultat blev, 
at arbejdsgivers krav blev indfri-
et. Vi i 3F København gav vores 
fulde opbakning til lærerene – i 
modsætningen til fagbevægel-
sens top, der forholdt sig passive 
under konflikten. 
På 3Fs egne områder var for-
handlingerne også en sej kamp 
for at bevare og forsvare det ek-

sisterende fremfor at kunne lave 
nye tiltag i aftalerne. 
Set i lyset af de resultater, der 
kom hjem på det private områ-
de i 2012, endte resultatet dog 
med at være hæderligt. Der blev 
sikret små lønstigninger, selv 
om arbejdsgiverne havde bebu-
det det modsatte. Tillidsrepræ-
sentant- og samarbejdssystemet 
blev forbedret, selv om arbejds-
giverne havde krævet markante 
forringelser og reguleringsordnin-
gen, som er en automatik løn-
regulering, blev bevaret til trods 
for arbejdsgivernes krav om det 
modsatte. 

Afstemningen 
KTO (de kommunale og regio-
nale ansattes forhandlingsorga-
nisation) valgte i første omgang 
at udsætte afstemningen på det 
regionale og kommunale område 

på grund af de manglende rea-
litetsforhandlinger på lærerenes 
område. Da de endegyldigt brød 
sammen, valgte KTO derfor ved 
et repræsentantskabsmøde at 
igangsætte urafstemningen af de 
øvrige resultater.
På statens område kom der al-
drig en afstemning - hvilket har 
undret mange. Det var fordi, at 
der i det store fælles forlig på 
Statens område var blevet betin-
get, at underviserområdet også 
skulle være færdigforhandlet. Det 
blev det aldrig, da underviserne 
blev lockoutet. 
Derfor valgte regeringen at om-
fatte hele statens forskelige for-
handlinger i lovforslaget således, 
at de resultater parterne havde 
været enige om, blev ophøjet til 
lov.

De offentlige overenskomster

Vi må i 3F København 
forberede os på, at det 
ikke vil være sidste 
gang, at vi ser så hår-
de kampe på både det 
private og det offentli-
ge område, som vi så 
i år. 
Arbejdsgiverne har 
vejret morgenluft og 
er kampklar. Det skal 
vi så også være - hvil-
ket gælder både ved 
forhandlinger på det 
private område i 2014 
og igen på dette of-
fentlige i 2015.

Overenskomstfornyelsen i 2015
FAKTA
Forbedringer på det kommunale- og regionale område:
• Stigninger på lønnen via reguleringsordningen.
• Små grundlønstigninger på flere områder.
• Stigning på ulempebetalinger på alle områder. 
• På flere områder pensionsforbedringer i form af hurtigere adgang til 

pension.
• Enkelte steder er der pensionsstigninger. 
• Der er på det kommunale område sikret en kompetencefond og tryg-

hedspuljer ved afsked.
• MED systemet er forbedret. F.eks. har også arbejdsgiverne nu pligt til at 

deltage i MED uddannelse.
• Der er aftalt forhandling af arbejds- og sociale klausuler ved udlicitering.
• Forbedringer på statens område
• Bevarelse af reguleringsordningen 
• Lønstigninger via reguleringsordningen
• Forbedring af samarbejdsaftalen
• Mulighed for flere tillidsrepræsentanter ved geografisk spredte arbejds-

pladser
• Bevarelse af kompetencepakken

Region Hovedstadens centrallager

For et par år tilbage besluttede Region 
Hovedstaden, at der skulle etableres et 
centrallager for regionens hospitaler. 
Den type lager findes i andre regioner – 
men i Hovedstaden lå lagerfunktionerne 
primært på de enkelte hospitaler.



Udliciteringer, nedskæringer og besparelser 
skaber frustration hos de ansatte.
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I løbet af året er der sket udli-
citering af rengøringsopgaverne 
ved Frederiksberg Voksen Uddan-
nelses Center, nedskæringer ved 
Københavns Kommune Børne og 
Ungdom Forvaltningen og Rengø-
ringssektionen ved Københavns 
kommune.

Lavt informationsniveau
Medlemmerne har oplevet et in-
formationsniveau, der har ligget 
langt under det forventede, og 
beslutningerne omkring udlicite-
ring har desværre ikke været til 
at ændre.
Således fik udliciteringen på Vok-
senuddannelsescentret Frederiks-
berg konsekvenser for otte ren-
gøringsassistenter, hvoraf nogle 
havde været der i mere end tre-
dive år. Dette skete til trods for, 
at 3F København sammen med 
de otte assistenter udarbejdede 
et bud på opgaven, som inde-
holdte en reduktion på næsten 
en halvering af timeantallet og 
desuden indeholdt skoleklargø-
ringen. 
Skolens bestyrelse valgte i ste-
det et bud fra Eurest Service A/S 
med begrundelse i firmaets gode 
medarbejderpleje, men det kom 
ikke helt til at holde stik. Det 
nye firma meddelte de ansatte, 
at Eurest kun skulle bruge halv-
delen af de ansatte, og at flere 
af dem skulle gå ned i tid. Sene-
re var der problemer med både 
vagtplaner og materiel. 

Yderligere besparelser
I Københavns Kommune er der 
gennemført budgetbesparelser, 
hvor servicefunktionerne også 
har været i spil, og i de enkel-
te forvaltninger er det heller 

ikke gået bedre. Der bliver igen 
skruet på knapperne for at finde 
besparelsesplaner. Det er såle-
des, at man rent faktisk beregner 
procenten for at opnå resultatet, 
og herefter sættes den enkelte 
medarbejder så ned i tid, uden at 
omfanget af opgaverne ændres.  
Samtidig er der ingen vurdering 
af, hvordan arbejdsmiljøet påvir-
kes i negativ retning. 
Der er sidenhen kommet yder-
ligere opgaver og meddelt end-

nu en besparelse, hvilket skaber 
mere frustration blandt medlem-
merne. 
Københavns kommune har bedt 
forvaltningerne om også at ska-
be besparelser i budget 2014 på 
indsatsområder så som rengø-
rings- og gårdmandsområdet. 
Det vil selvfølgelig komme til at 
gå ud over den service, som kol-
legaerne her forsøger at udøve 
over for de brugere, de har kendt 
i flere år.

Københavns Kommune har siden 
2006 udliciteret madudbringnin-
gen til kommunens ældre borge-
re. Udbudsperioderne har varet 
to år af gangen, hver gang med 
store ændringer af udbudskrave-
ne. I begyndelsen var der stort 
fokus på madkvaliteten og sta-
bil levering til den enkelte bor-
ger, men i de seneste to udbud 
fra 2010 og 2012, er dette fokus 
rykket til billigste pris med deraf 
følgende store forringelser for så-
vel de ansatte, der udfører opga-
ven, som for borgerne, der skal 
have leveret mad til døren.

Mad med postbiler
Post Danmark vandt udbuddet 
i 2010 i tæt kamp med Multi-
trans, der primært benytter sig 
af ”arme og ben”-virksomheder 
- selvstændige vognmænd uden 
ansættelsesmæssige rettigheder. 
Dermed var det medlemmer af 
3F København, der skulle klare 
opgaven frem til 2012. Der blev 
ansat 35 fuldansatte til at levere 
mad 365 dage området, men der 
var mange startvanskeligheder, 
meget overarbejde og stor fru-
stration blandt kollegaerne, for-
di grundlaget for udbuddet ikke 
holdt. Efterhånden blev der dog 
rettet op på forholdene, så både 
arbejdsopgaven blev løst tilfreds-
stillende, og arbejdsforholdene 
blev forbedret. 

Sværere betingelser
Betingelserne for det næste ud-
bud i 2012 blev markant forrin-
get, da det nu alene var kravet 
om billigste pris, der var afgøren-
de for valget af udbyder. Derfor 
kunne Post Danmark ikke klare 
opgaven inden for de gældende 

Kommunal udlicitering 
inden for service og rengøring

overenskomstmæssige rammer. 
Med et nyt ”setup”, hvor Budstik-
ken står for weekendleveringen, 
og Post Danmark står for hver-
dagsleveringen, kunne man ned-
bringe prisen og vinde udbud-
det igen. Udbuddet bygger på de 
forudsætninger, at Budstikken, 
ligesom Multitrans, benytter selv-
stændige vognmænd, der ikke 
koster penge i weekendtillæg og 
lignende, samt at man i hverda-
gene benytter sig af deltidsansat-
te på 21 timer, fordi de er billi-
gere i drift end de fultidsansatte. 
Det sidste fungerer imidlertid 
ikke, så der er for nylig indgået 
aftale om at benytte fuldtidsan-
satte igen.

Udbudspolitik der fører   
til social dumping
Udbuddet anno 2012 udløber 

Madudbringning i 
Københavns kommune

forventeligt i 2013, så fremti-
den for madudbringningen ken-
der ingen, men muligheden for 
at udføre opgaven på ordentlige 
løn- og ansættelsesvilkår ser ikke 
for lys ud. Selv om borgmester-
posten lige nu tilhører SF og efter 
kommunevalget sikkert stadig-
væk ligger hos venstrefløjen, er 
der intet der tyder på at udbuds-
politikken inden for kommunens 
transportopgaver ændrer sig. Det 
er svært for politikerne at få øj-
nene op for, at den måde selv-
stændige vognmænd bliver brugt 
på i kommunen, fører til dumping 
af løn- og ansættelsesforhold i 
forhold til overenskomsterne på 
området.

Det er kun på hverdage maden kommer med Posten. 
I weekenden er det Budstikken der bringer ud.

Team 2
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Perioden fra den 1. januar har 
som vanlig budt på et stort antal 
efterbetalingssager i team 3. Om-
rådet er karakteriseret ved udover 
hoteller at indeholde store som 
små restauranter og caféer.
Team 3 har et stort antal uorga-
niserede arbejdsgivere, hvilket 
betyder, at tvister skal løses ved 
domstolene. 

Mangelfulde kontrakter
Typisk henvender medlemmerne 
sig i første omgang helt konkret 
i forhold til manglende betaling 
af tilgodehavende feriegodtgørel-
se, efterbetaling af løn for præ-
sterede timer og manglende løn i 
opsigelsesperioden. Ved gennem-

gang af medlemmernes ansæt-
telseskontrakt opdager vi typisk 
mangler i kontrakten, der kan få 
konkret betydning for medlem-
met. Eksempelvis fremgår det 
af kontrakten, at medlemmet er 
ansat som kreativ køkkenchef, og 
ansættelsen er omfattet af Funk-
tionærloven, hvilket vil sige, at 
arbejdsgiveren ved sygdom skal 
betale normal påregnelig løn. 
Ofte påstår arbejdsgiveren ef-
terfølgende ved afskedigelser, at 
Funktionærlovens varsler ikke 
gælder trods angivelse i kon-
trakten. Modsat hævder vi, at 
eksempelvis opsigelsen er en 
opsigelse med fritstilling og ikke 
en bortvisning i de tilfælde, hvor 

arbejdsgiveren kommer med be-
sked om at medlemmet ikke skal 
møde længere. 

Funktionær eller ej?
Vi fører selv mange retssager, 
der drejer sig om, hvorvidt vores 
medlem er ansat som funktionær 
og har krav på en godtgørelse for 
usaglig opsigelse samt godtgørel-
se for mangelfuldt ansættelses-
bevis. 
Vi fører ligeledes selv retssager, 
der involverer udenlandske med-
arbejdere, der har fået et EU-op-
holdsdokument samt arbejdsgi-
vererklæring med angivelse af 
antal arbejdstimer om ugen/må-
neden. Efterfølgende viser det 

En af de største arbejdspladser, 
vi har inden for hotel og restau-
rationsområdet i 3F København, 
er lufthavnen.. SSP er den to-
neangivne arbejdsgiver blandt 
forpagterne i samtlige termina-
ler. SSP repræsenterer ca. 350 
ansatte fordelt på gastronomer, 
tjenere, medhjælpere samt ca-
femedarbejdere.  Der er typisk 
tillidsrepræsentanter for hvert 
område. 
TR-gruppen deltager i SU, nog-
le af dem i SIU, faste kaffemø-
der samt i lokale forhandlinger. 
Der er grund til konstant at være 
i dialog som tillidsrepræsentant 
hos SSP. Faglige sager rejses 
ofte, og der har på det seneste 
været større principsager, der 
præger hverdagen for de ansatte. 

Frokostsagen
En af de helt store sager, der i 
øjeblikket kører, er ”frokostsa-
gen”. Sagen omhandler kort for-
talt, at SSP i juni 2011 nedlæg-
ger deres kantine uden at anvise 
nye lokaler til personalet. 
Dette betyder, at medarbejderne 
nu skal spise i de forskellige for-
retninger SSP råder over. 
Medarbejderne sidder ude i re-
stauranterne ofte sammen med 
kunderne iført uniform og ind-
tager den uvarierede kost fra 
de samme forretninger måned 
efter måned. Samtidig gives der 
restriktioner fra ledelsen i form 
af, at man f.eks. max må sidde 
3 kollegaer ved et bord samt, at 
man skal overveje de samtale-
emner, man har ved bordet. Der 

forventes fra ledelsens side at 
personalet giver kunderne for-
trinsret ved bestillingsskranker-
ne.
Dette nye scenarie resulterer i, 
at personalet mister en større del 
af den selvbetalte pause. Det har 
3F København rejst sag på. Vi 
håber på en dom primo 2014.
Havde det ikke været for tillids-
repræsentantgruppen og deres 
sammenhold gennem fællesmø-
der og opfølgning på SU-møder, 
havde det ikke været muligt at 
klarlægge omfanget af de miste-
de pauser. Dette gøres bl.a. ved 
løbende orientering til medar-
bejderne via månedlige nyheds-
brev, som deles ud til den enkel-
te medarbejder.

I 2006 medførte Domstolsrefor-
men, at sager med en økono-
misk værdi på højst 50.000 kr. 
kan behandles efter reglerne om 
småsager. Fælles for disse sager 
er en begrænset bevisførelse, 
aktiv deltagelse fra dommerens 
side og at sagens forberedelse 
kan ske uden advokat. Samtidig 
anvender vi i sager med et for-
faldent pengekrav, hvor vi ikke 
forventer indsigelser fra skyldne-
ren den forenklede inkassoproces 
med pengekrav op til 100.000 kr. 
Udgangspunktet er altså sager, 
der ikke er principielle eller kom-
plicerede, som forsøges behand-
let i team 3 uden medvirken af 
ekstern advokat. Det er med til 
at sikre en vidensdeling i Faglig 
afdeling og fokus på overdragelse 
af sager til ekstern advokat. 
Vi foretager altid en konkret vur-

dering af den enkelte sag og af-
vejer procesøkonomiske fordele 
og ulemper mv.
Fordelen ved småsagsprocessen 
og den forenklede inkassoproces 
er hurtige og enkle procedurer, 
hvor sagerne skal kunne køres 
hurtigt igennem retssystemet. 
Når domstolen har afsagt dom, 
og skyldneren ikke betaler som 
angivet, videresender vi sagen til 
fogedretten. Ved fogedretsmø-
det tillader fogedretten udlæg i 
genstande, der har en økonomisk 
værdi. Som følge af dette har 3F 
København tinglyst udlæg i ek-
sempelvis biler, ejerboliger eller 
depositum betalt til boligselska-
ber. Alt imens arbejdsgiveren af-
vikler gælden via en afdragsord-
ning har 3F København sikkerhed 
for det tinglyste udlæg. 

Efterbetalingssager i 
hotel og restaurationsbranchen

sig, at medlemmet ikke modta-
ger betaling i overensstemmel-
se med arbejdsgivererklæringen 
samt, at arbejdsgiveren hverken 

foretager indberetning til SKAT 
eller FerieKonto. Vi tilskriver ar-
bejdsgiveren og forklarer, at rets-
grundlaget for ansættelsen er Af-

taleloven, Ferieloven og Lov om 
ansættelsesbevis.
Med baggrund i ovenstående har 
vi et ganske stort antal retssager. 

Småsagsprocesser Principsager i lufthavnen

Team 3



Hvad er seksuel chikane?
Seksuel chikane er en form for mobning. Der er tale 
om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og 
over længere tid - eller gentagne gange på grov vis 
- udsætter en anden person for uønskede handlinger 
af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som 
krænkende. 

Sådan håndteres seksuel chikane
Følgende initiativer kan medvirke til at forebygge 
seksuel chikane. 
Sørg for at udarbejde:
• fælles og velkendte normer og værdier for den ad-

færd, som I forventer på arbejdspladsen, og den 
adfærd, som I ikke tolererer. 

• klare retningslinjer for de ansattes ansvarsområder 
og klare forventninger i forhold til de ansatte. 

• uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledel-
sen har kompetence til at håndtere seksuel chikane. 

• klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forhol-
der sig, hvis der opstår seksuel chikane.   

• klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage 
og få rådgivning i tilfælde af seksuel chikane. 

• klare retningslinjer for, hvordan der mægles i konflikter. 
• klare retningslinjer for rehabilitering af ofre for seksuel chikane. 
• klare regler for sanktioner i forbindelse med seksuel chikane.

Kilde: www.arbejdstilsynet.dk
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Forskelsbehandlingsloven, Lige-
behandlingsloven og Ligestillings-
loven er eksempler på den sær-
lige beskyttelseslovgivning som 
har væsentlig indflydelse på an-
sættelsesforholdet. 
Inden for hotel og restaurations-
branchen kan vi konstatere en 
støt tilgang af sager. Vi ser sager, 
hvor unge kvindelige medlemmer 
enten afskediges under gravidi-
tet eller bliver udsat for ugunstig 
behandling som reaktion på en 
klage over sexchikane. 

Sexchikane via Facebook
Konkret afventer vi berammelse 
af sag ved domstolen omhand-
lende en ung kvindelig recepti-
onist fra et hotel, der angiveligt 

føler sig seksuelt chikaneret af 
en chef. Ved medarbejderudvik-
lingssamtale med den nærme-
ste leder forklarer vores medlem, 
hvorledes en anden chef udsæt-
ter hendes for seksuel chika-
ne via Facebook. Det skal hertil 
bemærkes, at virksomheden ved 
medarbejderudviklingssamtalen 
intet har at bemærke til medlem-
mets arbejdsindsats eller attitu-
de. To dage efter medarbejder-
udviklingssamtalen indkaldes 
medlemmet til en samtale uden 
bisidder med den nærmeste leder 
samt chefen, der har chikaneret 
hende. Ved mødet præsenteres 
medlemmet for en erklæring om, 
at hun ikke har været udsat for 
sexchikane, som hun i øvrigt skal 

underskrive. Efter yderligere to 
dage modtager hun en opsigelse 
med begrundelsen: ”ikke levede 
op til forventningerne”.
I ovennævnte sag har 3F Køben-
havn gjort gældende, at medlem-
met er uberettiget opsagt som 
følge af klagen over den pågæl-
dende chef. Det må nemlig have 
enhver formodning imod sig, at 
virksomheden vælger at opsige 
en medarbejder, som en uge for-
inden har haft en medarbejder-
udviklingssamtale uden kritik mv.
3F København gør gældende, at 
virksomheden har udsat vores 
medlem for ugunstig behandling 
som reaktion på en klage over 
sexchikane, hvilket strider imod 
Ligestillingslovens § 4, hvorfor 

vores medlem har krav på en 
godtgørelse, jf. Ligestillingslovens 
§ 3c og Ligebehandlingslovens § 
15, stk.1. 

Karantæne for chikane
I en fuldstændig analog sag af-
venter 3F København respons fra 
virksomhedens advokat i forhold 
til afskedigelsen af vores med-
lem (tjener), der bliver udsat for 
sexchikane af en gæst, der befø-
ler hende i skridtet og på bry-
sterne med opfordring til sek-
suelt samvær efter arbejdstid. 
Her klager medlemmet straks til 
virksomhedens ejer, der i første 
omgang giver gæsten karantæne 
i én måned. Allerede efter 2 uger 
kommer gæsten imidlertid igen 
på virksomheden uden reaktion 
fra ejeren. Medlemmet påtaler 
dette over for ejeren og modta-
ger efterfølgende en opsigelse 
med begrundelsen: ”manglende 
arbejde”.
3F København gør gældende, at 
der er tale om en usaglig opsigel-
se med henvisning til, at ejeren 
samtidig ansætter to nye medar-
bejdere.

Ligestillingsområdet

Fyret for graviditet
I en anden sag på et hotel bliver 
en kvindelig kok nægtet fastan-
sættelse efter udløb af 15 må-
neders vikariat trods tilsagn 
om dette med henvisning til, at 
medlemmet ikke længere ind-
går i køkkenplanerne på grund af 
graviditeten, og at virksomheden 
i øvrigt ikke har råd til at betale 
løn under barsel. Konkret er der 
tale om en medarbejder, der ef-
ter 4 måneders ansættelse nomi-
neres til årets medarbejder. 
3F København har tilskrevet virk-
somheden, at det følger af § 9 i 
Ligebehandlingsloven, at en ar-
bejdsgiver ikke må opsige en an-
sat, fordi denne har fremsat krav 
om udnyttelse af retten til fra-
vær. Det er arbejdsgiveren, der 
skal bevise, at afskedigelsen ikke 
er begrundet i graviditeten. Be-
skyttelsen gælder også selv om 
medarbejderen er ansat for en 
bestemt periode.

Således har vi fremsat krav om 
genansættelse, jf. § 16 i Lige-
behandlingsloven, hvilket vi har 
fået medhold i. 

Gentagne krænkelser
Endelig kan vi konstatere, at en 
arbejdsgiver der tilbage i 2009 
blev dømt for at udsætte et af 
vores medlemmer for seksuelle 
krænkelser, der bevirkede at Ret-
ten i Lyngby tilkendte en godtgø-
relse efter Ligebehandlingslovens 
§ 14, jf. § 4 fortsætter med at 
krænke unge, kvindelige medar-
bejdere. 
Den pågældende arbejdsgiver 
driver flere caféer og restauran-
ter i København.
Natten mellem torsdag og fredag 
i uge 42, 2013 udsatte arbejdsgi-
veren en 18-årig pige for forsøg 
på anden seksuel aktivitet end 
samleje efter at have drukket vo-
res medlem så beruset, at hun 
ikke var i stand til at rejse sig og 
gå fra arbejdsgiveren. Det skal 
hertil bemærkes, at arbejdsgi-
veren havde anmodet hende om 
at blive længe efter arbejde med 
henblik på at gennemgå diver-
se opgaver. Den følgende fredag 
morgen finder en nær veninde 
hende forvirret og usammen-
hængende.  
De kontakter os senere sam-
me dag og kommer ind og for-
tæller om, hvad der er foregået. 
Heldigvis kan vi i 3F København 
forklare, at arbejdsgiveren tilba-
ge i 2009 blev dømt for et lig-
nende forhold. Den selvsamme 
dag indgiver vores medlem po-
litianmeldelse mod arbejdsgive-
ren. Denne sag er med baggrund 
i ovenstående lige startet med 
fremsendelse af krav om betaling 
af godtgørelse efter Ligebehand-
lingsloven. 
Fællesnævneren for ovenståen-
de sager er afskedigelser af vo-
res kvindelige medlemmer ef-
ter fremsættelse af klager over 
uhensigtsmæssig behandling af 
ledere, gæster eller ejeren af den 
konkrete virksomhed. 

Du skal ikke finde dig i chikane. 
Heller ikke på din arbejdsplads!
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Stilladsbranchen har i 2013 været præget af man-
ge mindre arbejdsnedlæggelser og mange faglige 
sager. Der har stort set ikke været sager om 
priskurant og aflønning. De fleste konflikter 
har i stedet drejet sig om arbejdsmiljø og 
manglende overholdelse af lokale aftaler.
Der er gennem de sidste 10 år indgået 
fornuftige aftaler om uddannelse, af-
lønning og en stor indsats mod ned-
slidning.
Disse aftaler er indgået i fællesskab 
og har derfor haft stor effekt.
Desværre har arbejdsgiverne 
trukket ”krisekortet” og forsøger 
at overbevise stilladsmontørerne 
om, at de skal arbejde mere og se 
stort på arbejdsmiljøet.
De har glemt, at de fælles afta-
ler har løftet branchen gennem de 
hårde år fra 2008 og frem til nu.
De har glemt, at den fælles indsats 
for uddannelse og bedre arbejdsmiljø 
har givet en effektiv branche, som har 
betydet, at der stort set ikke er proble-
mer med uorganiseret udenlandsk ar-
bejdskraft i stilladsbranchen til forskel fra 
resten af byggebranchen.
Medlemmerne i Stilladsarbejdernes Brancheklub 
af 1920 har, med de mange konflikter og faglige sa-
ger, sendt arbejdsgiverne et klart signal om, at de er 
parat til at kæmpe for at bevare de fornuftige resulta-
ter, der er opnået gennem de senere år.

Inden for hotel og restau-
rationsbranchen ser vi et 
stigende antal sager på 
vores elever. Særligt ser 
vi alt for mange sager på 
gastronomelever.

Typisk oplever vi, at gastrono-
melever bliver pålagt en meget 
stor mængde ”interessetimer”, 
hvor virksomheder på trods af, 
at elever jo ikke er højtlønnede, 
forventer, at de unge mennesker 
arbejder utrolig mange timer og 
alligevel ikke engang kan hono-
rere det præsterede arbejde. Vi 
ser også ofte, at jo finere sted jo 
mindre respekterer man den ind-
gåede overenskomst.
Indtil videre har vi i 2013 i 3F 
København afsluttet 61 sager 
på elevområdet, og set i lyset af 
hvor mange der arbejder som 

elever inden for vores område (i 
alt 814 lærlinge inden for samt-
lige erhvervsuddannelser under 
3F København), kan vi tydeligt se 
tendenser på, at det er et fåtal af 
virksomheder, der overholder den 
indgåede elevoverenskomst.

Højt prioritet
I 3F København er elever et om-
råde, som vi prioriterer højt, da 
de er fremtiden i branchen. Vi 
tager ofte på besøg på Hotel og 
Restaurationsskolen i Valby, hvor 
vi dels står i kantinen for at tale 
med de unge mennesker og for-
tælle om, hvorfor det er fornuf-
tigt at organisere sig i 3F, og vi 
svarer naturligvis på de spørgs-
mål, de nu må have. Derudover 
er vores målsætning, at hver 
klasse skal have besøg 3 gange 
igennem deres elevtid, hvor en 
repræsentant fra 3F kommer ud 
i klassen for at undervise i den 

danske model og indgå i dialog 
med eleverne.

Rådgivning og løncheck
Ud over de sager vi hvert år kø-
rer, rådgiver vi rigtig mange ele-
ver i mange forskellige problem-
stillinger. Det kan f.eks. være, 
hvordan de skal forholde sig i 
forbindelse med sygdom, barsel, 
chikane eller hvad de skal gøre, 
hvis deres praktiksted er gået 
konkurs, eller hvad reglerne er 
for ophævelse af uddannelsesaf-
taler. 
Vi laver også hvert år mange løn-
check for elever, hvor vi kigger 
deres ansættelsesforhold igen-
nem og vejleder dem i, om de får 
den løn, de har ret til. Såfremt 
de ikke gør, drøfter vi, om vi skal 
inddrive deres tilgodehavende. 
Om vi kører sagen eller ej vil 
være op til det enkelte medlem.

Team 4

I årene op til 2008 oplevede vikarbureauerne en 
stærk vækst i både omsætningen og antallet af 
nystartede virksomheder. Det medførte stor kon-
kurrence og på trods af rigtige gode tider, gjorde 
konkurrencen det svært at tjene penge.
Sidste år begyndte man igen at se overskud i 
vikarbranchen og dermed også stigende beskæf-
tigelse. Det skyldes blandt andet øget efter-
spørgsel fra private virksomheder samt de til-
pasninger, som blev foretaget under krisen. 
Siden lavpunktet i 2008-10 er branchens om-

sætning blevet forbedret. Fra perioden 2010 til 
2012 er omsætningen steget med knapt 15 pct., 
men beskæftigelsen er kun vokset med ca. 8 
pct. og ligger stadig under 2009-niveauet. Dette 
kan skyldes, at kunde-virksomhederne i højere 
grad end tidligere gør brug af tilskudsordninger, 
som eksempelvis flexjob, jobrotation og løn-
tilskud, og at virksomhederne fortsat er tilba-
geholdende med ansættelse af nyt personale, 
hvilket i et vist omfang er med til at mindske ef-
terspørgslen efter vores vikarmedlemmer. 

Stilladsbranchen

Vikarbureauer

Elever indenfor
hotel og restaurantionsbranchen
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Bella Center
Virksomheden valgte i maj må-
ned at afskedige ca. 29 timeløn-
nede 3Fere. Årsagen var, at der 
er andre virksomheder som har 
en anden, men billigere, overens-
komst med en 3F afdeling uden 
for København, som vores med-
lemmer ikke kunne konkurrere 
med.
3F København var inviteret til en 
forhandling som senere viste sig, 
at være et diktat. Ledelsen hav-
de inden mødet taget en endelig 
beslutning, som uanset hvad ikke 
stod til at ændre. Hørings- og in-
formationspligten jf. SU-reglerne 
var ikke blevet overholdt. 

Biograferne
Der har været afholdt overens-
komstforhandlinger i Nordisk 
Film, Cinemax, Empire Bio, Ve-
ster Vov Vov samt Park Bio med 
udgangspunkt i normallønsforli-
get fra 2012. Det gav en stigning 
i grundlønnen på 1,60 kr. (2012) 
og 1,85 kr. (2013).
Vi har også været rundt og be-
sigtige en del af biograferne, da 
den store udfordring for biogra-
ferne er, at man overgår til at 
investere i digital fremvisning, så 
staben af operatører reduceres.
I skrivende stund arbejder vi 
med at overenskomstdække At-
las Biograferne i Rødovre Cen-
trum samt Vanløse Bio.

Team 4

Bakken 
Vi har været på Bakken for at 
tale med medlemmer, telthol-
dere samt teltholderforeningen. 
Der var spørgsmål til de overens-
komster, som er på Bakken - der 
er lokaloverenskomst for forly-
stelserne og en tiltrædelsesove-
renskomst, som dækker restau-
ranterne. Grundet indsatsen på 
Bakken her i sæson 2013, fik vi 
i fagforeningen 167 sæsonmed-
lemmer.

Den store udfordring til de kom-
mende overenskomstforhand-
linger i 2014 bliver at få sam-
menskrevet aftalerne til en fælles 
aftale for hele Bakken. 

Film og forlystelse

Vega 
Overenskomstforhandlingerne 
for perioden 2012 – 2014 blev 
endelig færdige i år. Årsagen til, 
at forhandlingerne trak ud, var, 
at Vega har meldt sig ud af ar-
bejdsgiverforeningen Horesta og 
ind i Dansk Erhverv, og havde et 
ønske om at få etableret et selv-
stændigt overenskomst-grundlag 
for Vega. Her var vi ikke enige 
om, hvorledes teksterne skulle 
udformes samt konsekvenser-
ne heraf. Der er nu underskrevet 
et protokollat for perioden 2012 
-2014, der knytter sig til Disko-
teks- og Spillestedoverenskom-
sten. Drøftelserne optages igen 
ved forhandlingerne i 2014.

Distributionsservice
Virksomheden blev i 2012 solgt 
til Post Danmark og meldte sig 
derfor ind i DI, så der skulle fore-
tages tilpasningsforhandlinger 
fra 3F Københavns overenskomst 
til DI overenskomsten. Det lyk-
kedes at fastholde vores aftale 
som lokalaftale. Derfor foretages 
lønstigninger i henhold til nor-
mallønsforliget. Der har desuden 
været afholdt medlemsmøder 
sammen med ledelsen på virk-
somheden.

A.O. Johansen
Virksomheden er blevet færdig 
med et meget stort anlæg – en 
plukkeautomat. Det betød i star-
ten en personalereduktion, som 
blev gennemført så skånsomt 
som muligt ved omplaceringer 
og fratrædelser i forbindelse med 
pension. Derudover er der ført en 
forhandling, som har medført, at 
der kun er 3F overenskomst på 
A.O. Johansen centrallager.

A.B. Catering
I forbindelse med tilpasningen og 
sammenlægningen af fusionere-
de virksomheder samt færdiggø-
relse af en stor plukkeautomat fik 
virksomheden fyret et af vores 
medlemmer, som havde høj al-
der og lang anciennitet. Sådanne 
medarbejdere er beskyttet i hen-
hold til lov om forskelsbehand-
ling på arbejdsmarkedet. Erstat-
ningen gav 120.000 kr. til vores 
medlem.

Hvalsø Teltudlejning
3F København har ført en sag for 
et medlem på grund af manglen-
de forståelse fra virksomheden af 
overenskomsten. Virksomheden 
måtte af med en efterregulering 
af løn m.m. på 55.000 kr. plus en 
bod til 3F på 10.000 kr.

Lagerbranchen
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Der har i maj måned været over-
enskomstforhandling med 2 
virksomheder Mega Flex A/S og 
Team Toft. Virksomhederne be-
skæftiger sig med servicering af 
krydstogtskibe som anløber Kø-
benhavns Havn. Virksomhederne 
har tiltrådt overenskomsten ind-
gået mellem DI II og Lager, Post 
og Servicearbejdernes Forbund 
(nu 3F København) med tilhøren-
de protokollat.

Havnearbejderne i   
Copenhagen-Malmø Port 
Det har været et begivenheds-
rigt år i Københavns havn. Vi er 
i den heldige situation, at tunne-
lelementerne til den nye city-ring 
skal losses i vores havn. Det ska-
ber stabil beskæftigelse i en del 
år frem. 
Vores containertrafik er nogen-
lunde stabil med sorte tal på 
bundlinjen. Vi har fået opgrade-
ret en del af vores maskinpark 
og moderniseret en kran, så vo-
res havn er rimeligt gearet til en 
fremgang efter krisen.

Krydstogt
Krydstogtsæsonsen er netop 
afsluttet på vellykket vis med 
hjælp fra 20 ”sommerfugle”. Det 
var den sidste sæson, som kom 
til at foregå inden for frihavnens 
arealer. Til næste år vil skibe-
ne hovedsagligt ligge til på den 
nyopførte kaj i den nordlige del 
af havnen. Det vil åbne op for 
en helt anden konkurrence, end 
vi er vant til. Vi har i år set de 
spæde skridt fra andre aktører, 
blandt andet et vikarbureau kal-
det Megaflex. I et godt samarbej-
de mellem den faglige sekretær 
på området og klubben har Me-
gaflex underskrevet en overens-
komst, hvilket er en forudsæt-
ning for at konkurrencen kommer 
til at foregå på fair vilkår. I årets 
løb har vi set et stort aktivitets-
niveau fra 3F København i Nord-
havne, hvor der er foregået op-

H. Lundbeck A/S 
De ansatte har en sundhedsfor-
sikring, som er ramt af de nye 
skatteregler, hvorefter de ansatte 
selv skal svare skatten med løn-
nedgang til følge.
3F klubben mener, at virksomhe-
den skulle have givet medarbej-
derne en mulighed for at frasige 
sig ordningen.
Sagen har været behandlet 
fagretligt, hvor virksomheden fik 
medhold i, at de havde ret til at 
fastholde sundhedsforsikrings-
ordninger uafhængigt af, at de 
bliver skattepligtige. Desuden fik 
virksomheden medhold i, at skat-
tebetalingen ikke påvirker lønnen 
væsentligt. 
Der har været afholdt tillidsre-
præsentantvalg, hvor der var 2 
kandidater. Først i den fjerde val-
grunde lykkedes det en af kandi-
daterne at opnå over halvdelen 
af stemmerne og dermed blive 
godkendt.
I de lokale lønforhandlinger blev 
de ansatte tilbudt 1 %. Da der 
ikke kunne opnås enighed om re-
sultatet, blev der afholdt mæg-
lingsmøde i sagen. Her blev en 
række lokalaftaler diskuteret, 
men lønforhøjelsen forblev på 1%, 
hvilket klubben har accepteret.

Ferrosan(Pfizer)
Virksomheden har tidligere med-
delt, at de lukker i 2016. Der er 
forhandlet fratrædelses-godtgø-
relser, uddannelse m.m. for de 
ansatte. Blandt andet på grund 
af uddannelsesaktiviteter, er der 
blevet ansat nye folk. Det har gi-
vet job til nogle af vores ledige 
medlemmer igennem et samar-
bejde mellem 3F København og 
tillidsrepræsentanterne.

Radiometer Medical A/S
Klubben havde ved en tidlige-
re lønforhandling aftalt, at barns 
anden sygedag var en del af løn-
forhandlingen og fremgik med 
det beløb, der var betalt for ord-

søgende arbejde, blevet tjekket 
op på overenskomster på forskel-
lige logistik virksomheder, givet 
lokal hjælp til uddannelse, fore-
gået rundvisning af udenlandske 
gæster mv.   

Afspadsering
Havnearbejderne gik i vinters på 
fuld og pligtig afspadsering, så-
ledes at intet overarbejde kunne 
udbetales. Denne manøvre skete, 
dels fordi vi følte en vis usikker-
hed vedrørende krydstogtarbej-
det og dels fordi, at det er vigtigt 
at have nogle timer på kistebun-
den i en usikker tid. 

Uddannelse
Vi har rigtig godt gang i vores 
faglærte havnearbejderuddannel-
se. Ved årsskiftet vil 15 % af de 
ansatte havde opnået et svende-
brev. Interessen er enorm, selv 
om mange render ind i udfordrin-
ger, de ikke har mødt i mange år. 
Udover de boglige udfordringer, 
er der det familiære, da meget 
af uddannelsen foregår i Esbjerg 
og Aalborg, hvilket betyder at 
kollegaerne er væk fra familien i 
mange uger om året. På trods af 

det har havnearbejderne udvist 
stor villighed og engagement i 
uddannelsen. En faglært uddan-
nelse betyder også voksen/ung-
domslærlinge, hvilket vi pt. for-
handler med ledelsen i havnen. 
Vi er sikre på, at det vil lykkes at 
få noget godt skruet sammen. 

Sammen er vi stærke
I det fagpolitiske har vi en spi-
rende ungdom, som er meget 
engagerede. Dette kombineret 
med fagligt stærke kollegaer, 
som har været aktive i mange år, 
giver os den perfekte grobund for 
at bevare en stærk fagforenings-
bevidst arbejdsplads. Medlem-
merne af havnearbejdernes klub 
af 1980 føler, at de er i et stærkt 
fællesskab. Vi ved, at sammen-
holdet i havnen og blandt hav-
nene i Danmark styrker vores 
position både nationalt og via 
vores landsklub internationalt. Vi 
har 2 repræsentanter fra havne-
arbejdernes klub af 1980 i vores 
landsklub. For at kunne stå imod 
svære tider har vi sat vores klub-
kontingent i klubben op med ca. 
30 %, så vi er klar til fremtidige 
angreb på vores rettigheder.

Københavns Havn

ningen. En medarbejder fik en 
skriftlig advarsel på fravær, hvor 
barns 2. sygedag indgik. Klub-
ben rejste sagen, da det ikke var 
meningen, at en lokalaftale skulle 
have konsekvenser for medar-
bejdernes ansættelsesmæssi-
ge vilkår. Der kunne ikke opnås 
enighed på mæglingsmødet, men 
det blev aftalt, at parterne skul-
le forsøge at aftale anvendelsen 
af ordningen lokalt. Dette er sket 
efterfølgende.

Carlsberg Danmark A/S,   
Terminal Øst
På lagerdelen er virksomheden 
ved at flytte pakkefunktioner til 
Fredericia, hvor der er ved at bli-
ve installeret en ny pakkerobot. 
Konsekvensen er afskedigelse af 
25 medarbejdere med aftrædelse 
pr. 31. december 2013.

Husbryggeriet Jacobsen
Ved en faglig voldgift i 2012 blev 
en tvist afgjort omkring drikkeøl i 
Særaftalen for Bryg/Depotområ-
det, hvor det blev tilkendegivet, 
at Hestestalden var omfattet af 
aftalen. I august rejste tillidsre-
præsentanterne en sag om brud 
på Særaftalen, da virksomheden 
ikke udleverer drikkeøl til de, der 
er i Hestestalden. Sagen har ver-
seret i Arbejdsretten og er i ok-
tober 2013 sendt tilbage til faglig 
voldgift.
Der har været holdt mæglings-
møde omkring arbejdstiden, da 
virksomheden ville indføre ny ar-
bejdstid for Hestestalden. Den ny 
arbejdsplan var i strid med Indu-
striens Overenskomst.
Arbejdsplanen er efterfølgende 
forhandlet på plads lokalt.

Industribranchen 

Team 4
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De fleste forbinder posten med 
de omdelere, der til dagligt har 
ansvar for, at breve og pakker 
bliver leveret til landets husstan-
de, men før forsendelserne når 
så langt, har de været igennem 
en omfattende logistikproces af 
opsamling, sortering og trans-
port. I vores område er de op-
gaver repræsenteret med både 
et brevpost- og et pakkecenter 
samt det internationale postcen-
ter i lufthavnen. Dertil kommer 
adskillige støttefunktioner og en 
omfattende transportafdeling, 
som beskæftiger chauffører, der 
kører over hele landet. 
Post Danmark er i dag en privat 
virksomhed, men har med sin 

fortid som en egentlig statsvirk-
somhed en række forhold, der er 
specielle for 3Fs organisations-
område. Næsten en tredjedel af 
medlemmerne er overenskomst-
ansatte på ”særlige vilkår”, hvil-
ket betyder, at de i praksis har 
beholdt deres tjenestemands-
rettigheder i forhold til pension 
og afskedigelse. Desuden orga-
niserer vi arbejdslederne i virk-
somheden, som er dækket af en 
selvstændig overenskomst med 
3F, imens både de almindelige og 
de ”særlige” overenskomstansat-
te er ansat i henhold til Industri-
ens Overenskomst. Der er dog så 
mange lokalaftaler, der erstatter 
eller supplerer overenskomsten, 

at det i praksis er lokalaftalerne, 
der fastsætter løn- og ansættel-
sesvilkårene for de ansatte. 

Tillidsvalgte     
er omdrejningspunktet
Siden Post Danmark i 2007 blev 
omfattet af Industriens Overens-
komst, har omdrejningspunktet 
for det faglige arbejde været de 
lokale tillidsrepræsentanter og 
de fællesklubber, som de er en 
del af. Derfor har fagforeningens 
fokus siden da været at under-
støtte det lokale arbejde og sikre 
koordinering på tværs af fælles-
klubberne. Det fokus er blevet 
videreført i 3F København, hvor 
postbranchen i 3F København 
blev stiftet den 5. marts i år.
Postbranchen er under et betyde-
ligt pres på grund af virksomhe-
dens situation. Brevmængden er 
faldet kraftigt inden for de sene-
ste 10 år og selv om mængden 
af pakker stiger, er det langtfra 
nok til at kompensere for brevfal-
det. For første gang siden etab-
leringen af Post Danmark, kan vi 
forvente et underskud på virk-
somhedens drift ved årets ud-
gang, hvilket blot understreger 
branchens problemer. 

Konkurrence på løn
Konkurrencen på markedet for 
distribution af breve, pakker og 
andre forsendelser rammer også 
Post Danmark. Udfordringen 

består især i, at de fleste kon-
kurrenter har en fordel i lave-
re lønomkostninger. Det er især 
problematisk, når konkurren-
terne kan markedsføre sig med, 
at de er overenskomstdække-
de virksomheder. Det så vi f.eks. 
da Bladkompagniet i 2011 over-
tog omdelingen af 28 fagblade 
til trods for, at der flere steder i 
landet var – og er – problemer 
med overenskomstdækningen af 
de ansatte og uanset, at organi-
sationsgraden blandt de ansatte 
generelt er lav.
Presset på virksomheden slår 
også igennem på de lokale for-
hold. I løbet af året har vi ople-
vet angreb på mange af lokalaf-
talerne. Misbrug af reglerne for 
overarbejde er dagligdag, imens 
angreb på tillidsrepræsentantor-
ganisationen har virket som et 
egentligt årsprojekt i 2013, ef-
tersom alle fællestillidsrepræsen-
tanter i løbet af sommeren blev 
stillet overfor ønsket om at spare 
antallet af tillidsrepræsentanter 
og/eller spare på tidsforbruget til 
tillidsrepræsentanternes arbejde.  
Til trods for problemerne har 
vi en grund til at være stolte i 

København. Selv om ledelser-
ne jævnligt forsøger at spille de 
enkelte arbejdspladser ud imod 
hinanden, har klubberne været 
gode til at stå sammen om den 
helt grundlæggende holdning, 
der samler os som en velorga-
niseret branche - at sikre jobs, 
man kan leve af! Kampen for at 
minimere brug af vikarer, time-
lønsansatte og få deltidsansatte 
op i tid, er konstant, men langt 
de fleste medlemmer er i dag op-
mærksomme på at enhver time, 
der ikke bruges på at sikre et job 
man kan leve af, er en time der 
tæller med, næste gang en kolle-
ga skal fyres. 

Post Danmark - distributionen
I 2012 blev der i 3F Københavns 
område gennemført omkring 100 
afskedigelser på grund af ar-
bejdsmangel udover de ansatte, 
der havde naturlig afgang. Det 
medførte den dårligste omde-
lingskvalitet, der er målt i den 
seneste årrække. Da det samme 
var tilfældet i resten af landet, 
måtte Post Danmark nødtvun-
gent ty til nyansættelser. Derfor 
har der til vores store tilfredsstil-

lelse næsten ikke været opsi-
gelser af vores medlemmer på 
grund af arbejdsmangel i løbet af 
indeværende år.  

Stormøde
Den 15. maj 2013 afholdt 3F re-
præsentantskabet i Postområ-
de København et stormøde om 
kommende sammenlægninger af 
postkontorer samt forestående 
forandringer for samtlige med-
lemmer i distributionen. Det blev 
en bragende succes med et frem-
møde på knap 150 medlemmer 
i 3F Københavns store sal. Der 
blev brugt 3 timer på en god og 
saglig debat med udgangspunkt i 
de faglige målsætninger, som de 
tillidsvalgte fremlagde for for-
samlingen.
Det var derfor et stort antikli-
maks, da Post Danmark kun få 
dage senere meddelte, at Post-
område København skulle ”split-
tes” i 2 halvdele og fordeles på 
de nu kun 2 resterende postom-
råder på Sjælland. 

Bølger og el-cykler
I løbet af det seneste år er halv-
delen af distributionscentrene i 

Postbranchen
Set i forhold til antallet af beskæftigede på 
3Fs overenskomster er Post Danmark den 
største virksomhed, der er repræsenteret i 
3F København, men de ca. 3.500 medlem-
mer er meget forskellige, både hvad angår 
arbejds- og ansættelsesvilkår. 



Pr. 1. oktober har 
fagforeningen fået 
249 nye elev/lær-
linge medlemmer 
siden årets begyn-
delse.

3332

Københavnsområdet blevet luk-
ket og lagt sammen til få store 
arbejdspladser, hvoraf de fleste 
nu beskæftiger omkring 100 fuld-
tidsansatte. Det har medført en 
væsentlig længere transporttid til 
og fra arbejde for mange med-
lemmer, hvilket på sigt kan blive 
et væsentligt problem for deres 
privat- og/eller familieliv sam-
tidig med, at Post Danmark har 
besluttet, at omdelingen i nær 
fremtid skal foregå i ”bølger”, 
hvor halvdelen af arbejdsstyrken 
møder forskudt ind med ca. 2 ti-
mers mellemrum.  
De gamle postcykler er blevet 
erstattet med el-cykler. Medlem-
merne har taget godt imod det 
nye arbejdsredskab, men der er 
enkelte, som har haft problemer 
med en stigende tendens til over-
belastning af håndleddet grundet 
de mange stop og start dagligt. 
Denne tendens vil arbejdsmiljø-
organisationen følge nøje i den 
kommende tid. 

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet – især det psy-
kiske – diskuteres meget blandt 
medlemmerne på grund af det 
stigende arbejdspres. Derfor kom 
det heller ikke som en overra-
skelse, at ugebrevet A4s un-
dersøgelse af arbejdsmiljøet på 
kongerigets arbejdspladser viste, 
at postomdelere, sammen med 

arbejdere fra slagterier og ren-
gøringsbranchen, har den tvivl-
somme ære at have det dårligste 
psykiske arbejdsmiljø. 

Pakketyverier
I løbet af 2013 har tyveri af pak-
ker og specielt mobiltelefoner 
været et stort problem for Post 
Danmark og dermed også for vo-
res medlemmer i pakkeomdelin-
gen. Derfor kan det også for de 
fleste af medlemmerne forekom-
me besynderligt, at Post Dan-
mark besluttede at omdele små-
pakker på el-cykler fra den 9. 
september 2013. Dette skal ses 
i lyset af, at mobiltelefoner og 
andre let omsættelige varer ikke 
friholdes fra cykelomdelingen til 
trods for de tillidsvalgtes prote-
ster mod beslutningen. Alt andet 
lige må en låst pakkebil yde en 
bedre sikring mod tyveri end en 
cykeltaske uden lås.

Organisationsændringer   
i transporten
I slutningen af 2012 blev de 
”små biler”, der tidligere havde 
været tilknyttet postcentrene, 
flyttet til Post Danmark Trans-
port. Det var en dramatisk op-
levelse for mange af de berørte 
medlemmer, især fordi de ikke 
længere fik indflydelse på plan-
lægningen og tilrettelæggelsen af 
deres ture. 

Nu foregår planlægningen cen-
tralt og udføres af folk uden et 
nærgående kendskab til de en-
kelte områder og kunder.  For-
målet med centraliseringen er 
naturligvis at effektivisere trans-
porterne og reducere antallet af 
ansatte, men vi tvivler på, at det 
kan betale sig i det lange løb. 
Konsekvensen af omlægninger-
ne er ofte urealistiske ture, der 
fører til forsinkelser for kunderne 
og øget arbejdspres for medlem-
merne. Samtidig er det et pro-
blem, at ledelsens hurtige løsning 
på problemerne ofte består i at 
lade private vognmænd stå for 
udkørslerne. 

Lukning af Sikkerhedsbilerne
Post Danmarks sikkerhedsbiler 
lukkede med udgangen af 2012, 
og det til trods for både arbejds-
miljø- og tillidsrepræsentanter-
nes indædte kamp for, at sikre 
de medlemmer, der skal afhen-
te værdier i de hårdest belaste-
de dele af København. Formålet 
med lukningen af sikkerhedsbi-
lerne var at spare penge, men 
det er et foruroligende tiltag, 
når der har været flere tyverier 
og røverier mod vores medlem-
mer til trods for, at der anvendes 
sikkerhedsudstyr, som sikrer, at 
pengene ikke kan nås af uved-
kommende. Besparelserne på 
sikkerhedsbilerne har med andre 
ord ført til større menneskelige 
omkostninger.

Færre transporter,   
men flere pakker 
Lukningen af flere postkontorer, 
som er omtalt andet steds i be-
retningen, rammer også trans-
porten, fordi de fører til nedlæg-
gelse af ruter og dermed færre 
arbejdspladser. Samtidig bliver 
arbejdstiderne dårligere, så man-
ge medlemmer rammes i forhold 
til deres familieliv. Det er des-
værre blevet dagligdag at be-
kymre sig om, hvorvidt man kan 
bevare sit arbejde og hvilke kon-
sekvenser omlægningerne har for 
det enkelte medlem. Samtidig er 
nogle af mængderne stigende, 
nemlig pakkerne, men det er for 
tidligt at sige hvilke – forhåbent-
lig positive - konsekvenser det har 
for medlemmerne i transporten. 

Elevmedlemmer
Inden for fagforeningens over-
enskomstområde ligger 4 skoler 
med hver deres erhvervsuddan-
nelser; Hotel og Restaurantsko-
len i Valby, CPH West i Ishøj, Vil-
vorde i Roskilde og TEC Hvidovre. 
Fagforeningen har en indsats 
rettet mod de unge på erhvervs-
uddannelserne, og disse bliver 
besøgt jævnligt af fagforeningens 
fagligt ansatte. På Hotel og Re-
staurantskolen bliver der under-
vist i Horestas elevoverenskomst 
og talt med de unge i kantinen. 
På CPH West bliver de unge be-
søgt, og der er jævnligt kontortid 
på skolen, hvor de unge kan hen-
vende sig, hvis de har problemer. 

Jobpatruljen
Jobpatruljen er efterhånden ble-
vet 34 år gammel. Hvert år bru-
ger hundredvis af unge menne-
sker deres sommerferie på at 
besøge unge fritidsjobbere for 
at oplyse dem om deres løn og 
arbejdsforhold. I år har de unge 
slået deres egen rekord og be-
søgt mere end 11.000 arbejds-
pladser og talt med mere end 
3.000 unge mennesker. I Region 
Hovedstaden blev der talt med 
670 unge under 18 år. Det er en 
forbedring i forhold til sidste år 
på 37 %. I alt brugte 53 unge 
mennesker 2 uger af deres som-
merferie på at tale med unge fri-
tidsjobbere. Der blev ikke fundet 
grelle eksempler på overtrædelse 
af reglerne udover et par steder, 
hvor unge opholdt sig i lokaler, 
hvor der blev skænket alkohol.

3F Ungdom
Den første weekend i november 
er der Landsmøde i 3F Ungdom. 
Fagforeningen har 15 delegerede 
ud fra medlemstallet og 3 dele-
gerede ekstra, som sidder i ung-
domshovedbestyrelsen. Det er 
lykkedes os at fylde alle pladser 
ud, og vi stiller derfor med i alt 
18 unge mennesker. De delege-
rede repræsenterer medlemmer-
ne i fagforeningen meget godt, 
idet vi har både ledige, fritidsjob-
bere, elever, ufaglærte, faglærte, 
kvinder, mænd og medlemmer 
med anden etnisk baggrund end 
dansk med.
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3F København har organiseret 
arbejdet med uddannelse, såle-
des at der er to faglige sekretæ-
rer i hver af de 4 team i Faglig 
afdeling, som har ansvar for hen-
holdsvis FIU-området og uddan-
nelsesområdet.
De FIU-ansvarlige tager stilling 
til om et ansøgt kursus er rele-
vant for den tillidsvalgte, som har 
ansøgt. Derefter tilmeldes eller 
gives afslag.
De ansvarlige for uddannelses-
området holder sig orienteret om 
uddannelsestiltag inden for deres 
faglige område og videregiver 
information internt i Faglig afde-
ling. Det er hensigten, at vi sam-
arbejder på tværs af vore faglige 
områder, da der er flere af vores 
faggrupper på samme virksom-
hed. Dermed kan vi i forbindel-
se med ansøgning om projekter 
arbejde på, at der søges for en 
større gruppe. 
Vi giver information og vejled-
ning til tillidsvalgte, klubber og 
virksomheder om eksempelvis 
opstart af uddannelse, jobrotati-
on og selvvalgt uddannelse. I den 
forbindelse yder vi også hjælp 
til indgåelse af uddannelses- og 
projektaftaler og uddannelsesvej-
ledning i forbindelse med varsling 
af opsigelser. 

Lang vej endnu
Der er stadig lang vej endnu, 
inden alle virksomheder tager 
uddannelse af medarbejderne al-
vorligt og får det integreret som 
en fast del i planlægningen. Ty-
pisk er det først i nedgangsperi-

oder og ved flytning eller lukning 
af produktioner, at der arbejdes 
på højtryk for at planlægge og 
afvikle uddannelse for medlem-
merne.
I årets løb har vi set flere eksem-
pler på manglende uddannelses-
planlægning. Eksempelvis
hos Pfizer (tidligere Ferrosan) i 
forbindelse med en beslutning 
om flytning af produktionen til 
Italien. De aktive tillidsvalgte 
gjorde, at uddannelse, i situati-
onen, kom på dagsordenen og 
blev iværksat. Det samme gjorde 
sig gældende på Bella Centret, 
hvor 3F København akut måtte 
iværksætte individuel uddannel-
sesvejledning/planlægning, da de 
ansatte her blev opsagt på grund 
af udlicitering.
På Københavns Universitet har 
vore medlemmer kæmpet for 
at få uddannelse. De første har, 
som voksenlærlinge, nu gennem-
ført Serviceassistentuddannelsen. 
Ny lovgivning, som lukkede for 
jobrotation til elever og lærlinge, 
var ved at spænde ben for det 
næste hold, der skulle starte. Jo-
brotation inden for dette område 
er afgørende for uddannelsens 
gennemførelse. Heldigvis betød 
et godt samarbejde med skolen, 
at voksenlærlingeaftalerne blev 
annulleret og erstattet med GVU 
(Grundlæggende Voksen Uddan-
nelsesplaner). Det betød, at jo-
brotation igen var mulig.

Praktikcentre
Den 1. september åbnede 50 
praktikcentre på erhvervsskoler-

ne i hele landet. For medlemmer 
i 3F København betyder det, at 
der er mulighed for skolepraktik, 
som sikrer gennemførelse af ud-
dannelsen følgende steder:
• CPH West i Ishøj: Beklædnings-

håndværker.
• Hotel og Restaurantskolen: Er-

næringsassistent og Gastro-
nom.

• Roskilde Tekniske skole: Dyre-
passer.

• TEC: Lager- og Terminaluddan-
nelser og Serviceassistent. 

Uddannelsesudvalget
Det generalforsamlingsnedsatte 
udvalg kommer med mange gode 
ideer. Derfor er oprettet en idé-
bank, hvor alle gode forslag bli-
ver opbevaret og prioriteret.

Kompetencefondene
Der arbejdes med at registre-
re de uddannelses/kompeten-
cefonde, som vores medlemmer 
er koblet op på, så vi kan få en 
samlet oversigt over 3F Køben-
havn til styrkelse af uddannelses-
indsatsen. 

Introkurser for tillidsvalgte
Det første introkursus for nyvalg-
te, der blev afholdt, var rettet 
specifikt mod Restaurationsbran-
chen. I fremtiden vil introkurser-
ne blive afholdt med deltagere på 
tværs af brancherne i fagforenin-
gen med respekt for individuelle 
behov for hver branche.
I støbeskeen har vi også ”Intro til 
3F København” samt ”Intro til ny 
overenskomst”.

Uddannelse
Social- og Miljøafdelingen behandler et 
stort antal sociale sager i løbet af året. Det 
drejer sig især om rådgivning og vejledning 
af medlemmer i sager om sygedagpenge, 
kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, bar-
sel og ankesager. I særlige tilfælde og efter 
en individuel vurdering har vi også samta-
ler på Jobcentrene. 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra de 3 
gamle fagforeninger kan vi konstatere en 
fortsat stigning i antallet af længevarende 
sygeforløb blandt vores medlemmer. Fy-
siske og psykiske helbredsproblemer, ofte 
efter arbejdsulykker eller erhvervssyg-
domme, bevirker, at vores medlemmer har 
svært ved at varetage deres arbejdsopga-
ver. 
Selv om lovgivningen åbner mulighed for 
at fastholde borgere med nedsat funkti-
onsevne på arbejdsmarkedet, oplever vi 
en stigende tendens til, at rummeligheden 
på arbejdspladserne bliver mindre samtidig 
med, at det bliver stadigt vanskeligere at få 
tildelt den relevante hjælp fra kommunen.

Nye reformer
Den 1. januar trådte en ny førtidspensions- 
og fleksjobreform i kraft. Vi kan allerede nu 
se, at lovens intention om, at der skal til-
kendes færre førtidspensioner, holder stik. 
Desværre kan vi også se, at det ikke er ble-
vet nemmere at få tilkendt fleksjob. 
Forud for reformen kæmpede vi blandt 
andet for at forhindre forringelsen af pen-
sionsvilkårene for fleksjobbere, men det 
mødte ikke lydhørhed i politiske kredse. Om 
få måneder – den 1. januar 2014 – træder 
så en ny kontanthjælpsreform i kraft, som 
også indeholder forringelser af vilkårene for 
de i forvejen svageste på arbejdsmarkedet. 
De nye regler medfører blandt andet for-
sørgerforpligtelse for samlevende, hvilket 
vil betyde, at flere mister deres indtægts-
grundlag og skal forsørges af samleveren. 
Forholdene for de der er mellem 25 og 30 
år påvirkes også, da de nu bliver en del af 
”unge”-gruppen med deraf følgende lavere 
ydelser – og uddannelsespålæg.

Nyttejob
Endelig har man besluttet at indføre nyt-
tejob. For kontanthjælpsmodtagerne be-
tyder det, at de kan blive sat til at arbejde 
37 timer på en offentlig arbejdsplads for en 
ydelse, der er langt mindre end dagpenge 
og for de ansatte på ordinære vilkår bety-
der det, at de skal være opmærksomme på 
om deres egne arbejdspladser bliver for-
trængt af nyttejobs.

Sociale sager
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På den stiftende general-
forsamling blev der valgt 
et arbejdsmiljøpolitisk 
udvalg, som nu mødes 
regelmæssigt og har bi-
draget til at udvikle ind-
satsen på området.  

Alle kendte arbejdsmiljørepræ-
sentanter er blevet kontaktet 
med henblik på opdatering af 
fagforeningens registrering og 
for at kunne målrette arbejdsmil-
jøarbejdet til de problemer, som 
de enkelte repræsentanterne me-
ner, er størst.

I foråret blev der afholdt et fy-
raftensmøde i fagforeningen om 
mulighederne for at fastholde 
kolleger, som helbredsmæssigt er 
i fare for at miste arbejdet.

Psykisk arbejdsmiljø
Et af det emner, der er meget 
oppe for tiden, er psykisk ar-
bejdsmiljø, som var temaet for 
fagforeningens årlige arbejds-
miljøkonference i uge 43, der er 
den europæiske arbejdsmiljøuge. 
På konferencen deltog Arbejds-
tilsynet og Arbejds- og Miljø-
medicinsk Klinik. Konferencen 
behandlede også arbejdsmiljøre-
præsentanternes udfordringer i 
forhold til udvikling af kompeten-

cer og udvikling af arbejdsmiljø-
organisationen. 
Som et forsøg er der planlagt et 
kursus for arbejdsmiljørepræsen-
tanterne på Radiometer, som skal 
klædes på til at håndtere den 
svære samtale med medlemmer, 
der har problemer i forhold til det 
psykiske arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljø i folkeskolen
Desuden er arbejdsmiljøudval-
get gået aktivt ind i arbejdet med 
skolekontakt i fagforeningens 
nærområde, så eleverne kan for 
større forståelse for og viden om 
vigtigheden af arbejdsmiljøarbej-
det.

Europæisk arbejdsmiljøarbejde
I oktober deltog 10 medlemmer 
af 3F København i en arbejds-
miljøkonference i Bologna arran-
geret af European Work Hazards 
Network (EWHN). De københavn-
ske deltagere omfattede både 
medlemmer af arbejdsmiljøud-
valget og flere brancheklubber. 
EWHN er et netværk for ildsjæle 
inden for arbejdsmiljøet. Det er 
en global kamp at sikre et bedre 
arbejdsmiljø og undgå forurening 
af omgivelserne, og skal der ske 
forbedringer, er det nødvendigt 
med både lokale og internatio-
nale løsninger. Den 3 dage lange 
konference havde da også mere 
end 130 deltagere fra Europa 
samt gæster fra både Kina, Indi-
en og USA.
Under konferencen var der mu-
lighed for virksomhedsbesøg. 
Et af besøgene var en rundvis-
ning på Lamborghini fabrikkerne, 
der producerer luksusbiler. Der 
er 1100 ansatte, der producerer 

Arbejdsmiljø

FAKTA:

Arbejdsmiljøpolitisk udvalg har udarbejdet et kommissorium, der 
er godkendt af bestyrelsen i 3F København:
• 3F Københavns arbejdsmiljøpolitiske udvalg skal arbejde for at 

skabe og forbedre arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladserne 
samt for at skabe et sundere ydre miljø.

• Arbejdsmiljøpolitisk udvalg skal arbejde for at uddanne og støtte 
vores arbejdsmiljørepræsentanter og for, at der dannes stærke 
netværk mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, så disse 
kan anvende hinandens erfaringer i miljøarbejdet.

• Udvalget skal understøtte, at fagforeningen har kendskab til ar-
bejdsmiljørepræsentanternes ønsker og behov.

• Arbejdsmiljøpolitisk udvalg skal følge udviklingen indenfor ar-
bejdsmiljøområdet, såvel lokalt, som nationalt og internationalt 
og sikre, at fagforeningen er synlig på arbejdsmiljøområdet, så-
vel overfor medlemmerne, som overfor relevante samarbejds-
partnere og offentligheden.

10 biler om dagen. Sikker-
hedschefen og arbejdsmiljø-
repræsentanten fortalte om 
forholdene. Der blev aflønnet 
for 40 timer om ugen, men 
frokost og pauser var betalt, 
så den reelle arbejdstid var 
på 35 timer. Ifølge italiensk 
lov kan man være vikaran-
sat i 3 år, men på Lamborg-
hini var det aftalt til max. 
18 mdr. Virksomheden viste 
også socialt ansvar. 10 % af 
arbejdsstyrken var medar-
bejdere med en funktions-
nedsættelse, men de fik fuld 
løn.
Konferencen havde også en 
række workshops. Her var 
faglig sekretær Henrik For-
chhammer og næstformand 
i stilladsklubben Olaf Schro-
eder-Løhndorf fra 3F Køben-
havn ledere af en gruppe om 
migrantarbejdere.

Arbejdstilsynet
Fagforeningen har i flere 
tilfælde anmodet Arbejds-
tilsynet om at besøge virk-
somheder. Tilsynet har prio-
riteret opgaverne og besøg 
på farlige arbejdspladser. 
Anmodninger om uanmeldte 
besøg, som kommer fra ar-
bejdsmiljørepræsentanterne 
og fagforeningen, prioriteres 
også højt. En sådan anmod-
ning har ført til et besøg på 
et af byens hoteller, som fik 
påbud om blandt andet æn-
dringer og ombygning af re-
ceptionen, så arbejdspladsen 
kunne indrettes individuelt 
og give den fornødne plads 
til personalet.

Allerede på de 3 første kvarta-
ler af 3F Københavns levetid, er 
der oprettet 165 arbejdsskade-
sager. Det svarer til, at der hver 
arbejdsdag er et medlem i 3F Kø-
benhavn, som kommer til skade 
på arbejdet eller får konstateret 
en sygdom på grund af arbejdet. 
De 165 sager fordeler sig med 
98 arbejdsulykker og 67 arbejds-
betingede sygdomme. Allerede 
på nuværende tidspunkt er 32 af 
sagerne afsluttet i arbejdsskade-
styrelsen, desværre oftest med 
det resultat, at der ikke er sket 
anerkendelse af sygdommen som 
værende arbejdsrelateret, eller 
at ulykken ikke har været er-
statningsberettiget. Dette vil dog 
næsten altid være tilfældet, når 
sagsbehandlingstiden er så kort 
som her – altså under 9 måne-
der.
3F København har i samme peri-
ode sendt i alt 17.452.456 kroner 
videre til medlemmer, som har 
været ude for en arbejdsulykke 
eller er blevet syge af deres ar-
bejde. Disse sager har alle været 
påbegyndt før fusionen.
Status den 1. oktober 2013 var 
382 igangværende arbejdsskade-
sager heraf 245 ulykker og 137 
erhvervssygdomme. Det bety-
der, at ca. 2 % af medlemmerne 
i 3F København har været udsat 
for en arbejdsskade, hvor fag-
foreningen hjælper til med den 
efterfølgende sag. Sammenlignet 
med de gamle fagforeninger, er 
tallet temmelig stabilt og kan for-
tolkes derhen, at hvis man er or-
dinært beskæftiget på fuldtid, så 
vil man statistisk set mindst en 
gang i sit arbejdsliv komme ud 
for en arbejdsskade, hvor man 

har brug for hjælp fra fagforenin-
gen.

Anmeldelse af arbejdsulykker
Vi oplever desværre stadig alt for 
ofte arbejdsgivere, der ikke vil 
anmelde arbejdsulykker til trods 
for deres lovmæssige forpligtelse 
til det – senest en uge efter ska-
den er sket. Anderledes forholder 
det sig med sygdomme opstået 
på grund af arbejdet, men her 
er det også medlemmets egen 
læge, der skal foretage anmel-
delsen, hvis lægen har mistanke 
om, at patientens sygdom skyl-
des arbejdet.
Vi oplever også, at folk tror, at 
der er foretaget anmeldelse, for-
di det er, hvad de har fået oplyst 
af chefen eller lægen, uden at 
det faktisk er sket. Der er kun én 
måde at vide sig sikker på; man 
skal modtage et kvitteringsbrev 
fra arbejdsgiverens lovpligtige 
forsikringsselskab senest 4 uger 
efter, man har bedt arbejdsgive-
ren om at anmelde en hændel-
se og ved sygdomme skal man 
modtage kvitteringsbreve fra Ar-
bejdsskadestyrelsen, også inden 
for 4 uger. Det er vigtigt, at man 
holder øje med sin e-boks. 
Hvis anmeldelse ikke er fore-
taget, er det vigtigt at vide, at 
anmeldelsesfristen for en ar-
bejdsskade altid er et år. Går 
der længere tid, er det for sent 
at anmelde til forsikringsselskab 
og Arbejdsskadestyrelse, uanset 
hvad årsagen til forsinkelsen er. 
Man har altså selv ansvar for at 
sikre sig, at anmeldelsesfristen er 
overholdt, og dokumentationen 
herfor er de førnævnte kvitte-
ringsbreve.

Arbejdsskader



Er du OK?
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Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Feriekontoret administrerer feriehuse og lejligheder mange skønne og 
spændende steder. Bl.a. flere lejligheder i Berlin.
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Den danske arbejderbevægelse, 
både fagbevægelsen og arbej-
derpartierne, har skaffet lønmod-
tagere 6 ugers betalt ferie om 
året. At vi har betalt ferie, er ikke 
noget, der bare er faldet ned fra 
himlen. Det er resultat af arbej-
derbevægelsens arbejde, her-
under oprettelsen af de mange 
feriefonde, som inden for deres 
respektive dækningsområde kan 
tilbyde ferieboliger til medlem-
merne til meget fornuftige priser.
Den første Ferielov blev vedtaget 
i 1938 med disse bemærknin-
ger fra daværende statsminister 
Thorvald Stauning: ”Nu har vi 
skaffet arbejderen 14 dages be-
talt ferie. Nu skal vi bare skaffe 
ham et sted at holde den.” Hans 
drøm er blevet til virkelighed: De 
14 dages ferie er blevet til 42 da-
ges betalt ferie og de mange fe-
riefonde ejer mange ferieboliger, 
hvor medlemmerne kan holde 
deres ferie – og på Feriekontoret 
er vi med til at sørge for, at det 
sker!

Optimale oplevelser
3F København administrerer de 
ferieboliger, som Hotel og Re-
stauration og Posten har. Hotel 
og Restauration har 7 danske og 
1 udenlandsk feriebolig. Posten 
har 44 danske og 15 udenland-
ske ferieboliger. Vi hjælper også 
Københavns Postcenter med at 
udleje deres feriehus i Gedes-
by/Gedser. Feriekontoret står for 
udlejning, betaler regninger og 
fører regnskab med hver ferie-
bolig. Vi sørger for, at boligerne 
bliver vedligeholdt, og at nedslidt 
inventar udskiftes. Vi har kon-
takten til de kommunale myn-

digheder, den lokale grundejer-
forening, skattemyndighederne, 
renovation, vandværk, elselskab, 
den lokale tilsynsførende osv. Vi 
gør sådan set det for disse 66 
boliger, som du selv sørger for i 
dit eget hus eller lejlighed. Sam-
tidig er vi naturligvis kontakt og 
serviceorgan for medlemmerne, 
som lejer ferieboligerne.
Det er Feriekontorets målsæt-
ning at sørge for, at medlemmer-
ne får en god og positiv behand-
ling af os på Feriekontoret, og at 
de oplever gode rammer omkring 
deres ferie, når de opholder sig 
i ferieboligerne. Er disse forhold 
til stede, så får medlemmerne en 
optimal oplevelse.

Hjemmeside
Vi administrerer hjemmesiden for Po-
stens feriehuse; www.3fpost.dk, klik 
på feriehuset. På denne hjem-
meside opdaterer vi også ledi-
ge uger i ferieboligerne både i 
Posten og i HR’s ferieboliger. Klik 
på ”ledige uger” og rul nedad, 
der er flere sider. Hjemmesiden 
er medlemmernes mulighed for 
at se ferieboligerne og se, hvilke 
uger der er ledige i de forskellige 
ferieboliger. Vi ved, at hjemmesi-
den er værdsat af medlemmerne 
og er en glimrende informations-
mulighed. Og naturligvis er man 
altid velkommen til at ringe.

Den 1. maj 2013 blev i 3F Køben-
havn fejret med et arrangement 
både på Peter Ipsens Allé og i Fæl-
ledparken.

Morgenarrangementet på Peter Ip-
sens Allé var velbesøgt. Nogle af 
vores mange faglige kor og et rock-
band sikrede den gode stemning. 
For at sikre, at alle kunne klare 
optoget til Fælledparken, blev der 
serveret både vådt og tørt i fagfor-
eningen.

Årets 1. maj taler var Ellen Lykke-
gård, formanden for 3Fs offentli-
ge gruppe. Hun talte bl.a. om de 
offentlige overenskomstforhandlin-
ger, som er beskrevet andet sted i 
beretningen.

Vores telt i Fælledparken var ligele-
des velbesøgt, og stemningen var 
god. Det er arrangementer som 
dette, der er med til at styrke 3F 
Københavns fællesskab på tværs af 
de mange – og meget forskellige – 
medlemsgrupper. 

Også til næste år vil der være plads 
til alle, der vil fejre kampdagen 
sammen med andre medlemmer – 
og der er også plads til familie og 
venner.  

Feriekontoret

Har du check på din lønseddel?

Lønnen er endelig kommet. Skønt, men har du 
styr på om det der udbetales, også er det rigtige? 

Får du det rigtige i feriepenge? Er det et korrekt 
beløb der går til pension? Hvad med tillæg?

Det kan være svært at læse og forstå sin lønsed-
del. Du kan få hjælp i 3F København, hvis du ikke 
er sikker på at din løn er OK.

Check din viden om lønsedler på www.erduok.dk

Arbejdernes internationale kampdag



 

 

Åbningsbalance pr. 1. januar 2013 

 LPSF  INDSE  HR  Reguler  3F Kbh. 
Aktiver          
Ejendomme 24.631.843  20.000.000  21.608.096  0  66.239.939 
Inventar og EDB 20.240  0  0  0  20.240 
Materielle anlægsaktiver 24.652.083  20.000.000  21.608.096  0  66.260.179 
          
          
Værdipapirer og kapitalandele  870.100  12.215.820  85.500    13.171.420 
Finansielle anlægsaktiver 870.100  12.215.820  85.500  0  13.171.420 
          
Anlægsaktiver i alt 25.522.183  32.215.820  21.693.596  0  79.431.599 
          
Tilgodehavender 2.024.794  1.709.858  692.135  0  4.426.787 
Tilgodehavende moms   278.097  0  0  0  278.097 
Igangværende byggeri  3.841.478  0  0  0  3.841.478 
Deposita 42.188  0  0  0  42.188 
Periodeafgrænsningsposter 41.894  0  0  0  41.894 
Tilgodehavender 6.228.451  1.709.858  692.135  0  8.630.444 
          
Værdipapirer og kapitalandele 5.378.725  0  0  0  5.378.725 
          
Likvide beholdninger 13.193.702  3.887.047  3.755.543  0  20.836.292 
          

Omsætningsaktiver i alt 24.800.878 
 

5.596.905  4.447.678  0  34.845.461 
Aktiver i alt 50.323.061  37.812.725  26.141.274  0  114.277.060 

 
 

 

 
 LPSF  INDSE  HR  Reguler  3F Kbh. 
Passiver          
Egenkapital  30.469.390  27.797.523  4.731.093  73.082  63.071.088 
Andre reserver 5.005.451  0  0  0  5.005.451 
Jubilæumsfond 0  77.250  0  0  77.250 
Uddannelsesformål 0  174.410  0  0  174.410 

Egenkapital 35.474.841  28.049.183  4.731.093  73.082  68.328.199 
          
Pensionsforpligtelse 0  895.829  0  0  895.829 

Hensatte forpligtelser 0  895.829  0  0  895.829 
          
Prioritetsgæld 0  0  9.276.593  0  9.276.593 
Lån til SH ordning 0  0  1.496.576  0  1.496.576 
Langfristed gæld i alt  0  0  10.773.169  0  10.773.169 
          
Kortfristet del af prioritetsgæld 0  0  211.201  0  211.201 
Feriepengeforpligtelse  2.968.123  1.580.136  1.743.871  0  6.292.130 
Mellemregning S & H   0  0  2.500.000  0  2.500.000 
Mellemregning Byggefond 1.735.049  0  0  0  1.735.049 
Den Sociale Hjælpekasse 0  153.778  0  0  153.778 
Afsat foreningsskat  533.000  120.624  0  -73.082  580.542 
Kreditorer 2.862.922  1.852.250  4.313.799  0  9.028.971 
Periodeafgrænsningsposter 6.749.126  5.160.925  1.868.141  0  13.778.192 

Kortfristet gæld i alt  14.848.220  8.867.713  10.637.012  -73.082  34.279.863 
          
Gældsforpligtelser i alt  14.848.220  9.763.542  21.410.181  0  45.948.861 
          
Passiver i alt 50.323.061  37.812.725  26.141.274  0  114.277.060 

Åbningsbalance pr. 1. januar 2013
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Åbningsbalance for 3F København 
Pr. 1. januar 2013

for fusionen mellem 
Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund 
3F Hotel og Restauration 
3F Industri og Service, København 

Bestyrelse og daglig ledelse i 3F København fremlægger her åbningsbalance for 
fusionen mellem Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund, 3F Hotel og 
Restauration samt 3F Industri og Service. 

Åbningsbalancen aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav 
og giver et billede af 3F Københavns aktiver, passiver og finansielle stilling. 

København, den 2. oktober 2013

Bestyrelsen 

Punkt 5 - Regnskab
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Instruks for generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter. 
Se i øvrigt § 18 lovene. 
 
Opgaver: 
Bilagskontrollanterne har følgende opgaver: 
 

1. Kritisk kontrol, dvs. tilsyn med 
i. at økonomiske dispositioner har baggrund i: 

a. Bestyrelsens beslutninger, eller  
b. retningslinier og rammer for daglig drift fastlagt af bestyrelsen  

ii. at bestyrelsens beslutninger har hjemmel i afdelingens love eller 
generalforsamlingsbeslutninger. 

 
2. Bilagskontrol, dvs. tilsyn med 

i. at ydelsen fremgår af bilaget, at ydelsen vedrører afdelingen og at bilaget er et 
originalbilag. 

ii. at det fremgår af bilaget eller bogføringsjournal, at betaling er sket. 
iii. at bilaget er bogført. 
iv. at bilaget er attesteret af den, der er bemyndiget hertil. 

 
3. Rapportering af den udførte kontrol. 

 
 
Metoder: 

1. Bilagskontrollanterne kan gennemføre fuld eller stikprøvevis bilagskontrol efter eget valg. 
 
2. Afdelingen indkalder bilagskontrollanterne en gang årligt til gennemgang.  

Bilagskontrollanter afgør selv om de i stedet for dette vil dele opgaven op i flere omgange i løbet af 
året. Tidspunkt for denne kontrol meddeles afdelingen. 

 
3. Bilagskontrollanterne afholder ikke kasseeftersyn (uanmeldt kasseeftersyn foretages af 

statsautoriseret revisor). 
 

4. Bilagskontrollanterne inviteres, hvis årsregnskabet gennemgås af afdelingens statsautoriserede 
revisor på et bestyrelsesmøde. 

 
5. Bilagskontrollanterne skal have adgang til alle bestyrelsesreferater og generalforsamlingsprotokollen 

samt andre relevante dokumenter herunder også de til enhver tid gældende vedtægter. 
 

6. Der føres en revisionsprotokol som forelægges for bestyrelsen og underskrives af bilagskontrollanter 
og bestyrelse. 

 
 
Samarbejde mellem bestyrelse, økonomisk ansvarlig og bilagskontrollanter 
Herudover kan bilagskontrollanterne på eget initiativ forholde sig til rimelighed, tendenser eller konkrete 
spørgsmål i afdelingens udgifter. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, herunder også i disse 
spørgsmål. Bilagskontrollanternes rolle giver mulighed for en yderligere sikring af rimelighed, tendenser og 
konkrete spørgsmål.  Bilagskontrollanterne bringer i givet fald deres synspunkter frem til debat overfor 
bestyrelsen, som derefter redegør og begrunder sine aktiviteter overfor bilagskontrollanterne. Hvis der er 
uenighed i vurderingen af bestyrelsens dispositioner kan bilagskontrollanterne fremlægge dette for 
generalforsamlingen under punktet regnskab.  

 

 1 

 
Bilagskontrollanterne har fri adgang til at indhente oplysninger hos den økonomiske ansvarlige eller daglig 
ledelse.  
Bilagskontrollanter, den økonomiske ansvarlige og bestyrelse arbejder alle for afdelingens generelle 
målsætning om at politikker og regnskaber skal være åbne og gennemskuelige for alle medlemmer. 
 
 
Tavshedspligt 
Bilagskontrollanterne har tavshedspligt vedrørende afdelingens økonomiske forhold overfor alle andre end 
bestyrelsen og generalforsamlingen. 
 
 
Uddannelse 
Ved nyvalg sikres relevant uddannelse af den nyvalgte bilagskontrollant for eksempel ved afholdelse af 
møde med deltagelse af afdelingen, bilagskontrollanter, den økonomiske ansvarlige og forbundets 
rejserevisor. 
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Punkt 7 - Indkomne forslag

Stillet af bestyrelsen

1

2Til lovenes §3 - nyt punkt j:

”3F København bør arbejde hen imod at få et arbejdsbidrag til at dække udgifter til 
vedligeholdelse af overenskomster, også kaldet overenskomstpleje.”

Stillet af Palle Christensen



3 F  ha r  i n t e t  im o d  u d en l an dsk  a r b e j d s k r a f t .  Men  l ønn en  s k a l  v æ r e  i  o r d en  og  danske  a r b e j d s v i l k å r  s k a l  o ve r h o l d e s .

Test din viden om social dumping på underbetalt.dk

Mange kommuner tillader brug af underbetalte 
østarbejdere, når de offentlige opgaver skal løses 
– imens står 7.000 danske håndværkere uden job.

Social dumping 
koster kassen. 

Dit lokalsamfund 
betaler prisen!

Via din smartphone fin-
der du nemt og hurtigt 
en restauration i nær-
heden af dig eller der, 
hvor du er på vej hen. 
Scan QR-koden, og du 
kommer til okforhold.dk

Spis og drik organiserede steder
- også til julefrokosten

check www.okforhold.dk
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