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• Leder

Her i december måned gøres køreplanerne
for OK 2018 forhandlingerne færdige.
Det forhandlingsklima, der er opbygget,
gør forhandlingerne yderst komplicerede.
Vi har dels OK 2015 og OK 2013, hvor Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har spillet en meget stor dæmpende
rolle i, at arbejderbevægelsen har kunnet
fået opfyldt deres ønsker.
Vi har set lærere, sundhedspersonale
m.fl. blive sat på plads i konflikter vedrørende deres arbejdstidstilrettelæggelse.
Vi har også her – førend forhandlingerne
går i gang – hørt udmeldinger fra Finansministeriet om, at betalt frokost er noget,
der skal gøres op med ved disse overenskomstforhandlinger i foråret 2018. Dette
er en alvorlig krigserklæring fra Finansministeriet, da rigtig mange offentligt ansatte har betalt frokost, og at man klart kan
forvente, at en sådan forringelse vil koste
arbejdsgiverne dyrt, da det jo minimum er
5 gange en halv times løn, der skal lægges
oven i den nuværende løn.
Danmarks Lærerforening har også allerede meldt ud, at hvis de ikke får indflydelse på arbejdstidslægningen hos deres
medlemmer, så er de klar til at gå i konflikt.
Et yderligere element, der komplicerer
forhandlingerne, er, at vi ved OK 17 på det
private arbejdsmarked så, at der var store
grupper, der følte sig undertrykt, da de blev
nødt til at acceptere en flertalsafgørelse om,
at der ikke skulle være konflikt.
Om den vrede nu projekteres over på de
kommende forhandlinger på det offentlige

arbejdsmarked, kan man jo frygte, da det
er to forskellige parter, der forhandles med.
OK 17 gav ikke det store økonomiske
tigerspring fremad, og dette vil alene betyde, at den økonomi, der er til rådighed for
de offentligt ansatte, hermed også er blevet
minimeret.
Der er et paradoks i en konflikt på det
offentlige område, da vi kan se, at vi ikke
økonomisk rammer modparten, men det
offentlige ( kommuner, regioner og stat )
sparer derimod lønudgifter under en konflikt.
Det må på det alvorligste vurderes, om vi
i fagbevægelsen har en så stor solidaritet, at
hvis vores offentlige medlemmer kommer i
konflikt, om vi så har mulighed for at bruge sympatikonfliktmidlet. Der er dog visse fagretlige elementer, der skal overvejes,
men vi har jo før set offentlige konflikter
bare trække ud, da der ikke har været en
alvorlig konsekvens af en konflikt, hvilket
der vil være, hvis der etableres sympatikonflikter, for så vil store dele af samfundet blive effektivt inddraget i en eventuel konflikt.
Vi har en klar forventning om, at staten
( med finansministeren i spidsen ) udviser
den imødekommenhed, der er nødvendig,
og dermed lægger en linje, som gør, at regionerne og kommunerne kan indfri vores
medlemmers berettigede krav.

Virksomhedspraktik – for hvem?
I foråret fik en ledig erfaren tjener, medlem af
3F København, et tilbud af det kom munale Jobcenter
om at komme i 4 ugers praktik – som tjener...
Da medlemmet har 30 års erfaring, som
tjener, havde han og fagforeningen svært
ved at se formålet. Vi klagede derfor til
det kommunale jobcenter og efterfølgende til Ankestyrelsen.
Uden resultat.
Ankestyrelsen udtalte, at tilbuddet befandt sig fuldt og helt, indenfor lovens
rammer – eller som Styrelsen skriver i
i afgørelsen af 28. juni 2017 : „Vi vurderer, at du havde pligt til at deltage i virksomhedspraktik som tjener. Vi vurderer,
at afgørelsen ligger inden for rammerne
af beskæftigelsesindsatsloven, og at der
ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse“.
Efter vores opfattelse er lovens formålsbestemmelse ellers relativ klar. Den
siger blandt andet, at personer „ ...som
enten har behov for afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale
kompetencer ikke kan opnå beskæftigelse på normale løn– og arbejdsvilkår eller
med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed…“.
Det drejer sig om med virksomhedspraktik, at afdække eller at genoptræne
så medlemmet hurtigt kan komme i arbejde.
Det er derfor ubegribeligt, at Ankestyrelsen kan træffe en afgørelsen om,
at omtalte tilbud ligger indenfor lovens
rammer.
I de seneste år har fagbevægelsen rejst
en voksende kritik at kommuners og arbejdsgiveres brug af virksomhedspraktik.
Især indenfor dagligvarebranchen har
der været gang i denne type svingdørsaktivering.

Medlem blev sendt i praktik som tjener... På trods af 30 års erfaring... Som tjener ( arkivfoto )

Den 26. skrev Fagbladet: I 3. kvartal
2016 havde Dansk Supermarked 2.252
ledige i virksomhedspraktik eller løntilskud. COOP havde 1.044. Dernæst kommer Fakta med 926 ledige. Firmaer som
Jysk, Dagrofa og Bauhaus optræder også
på Top 9–listen. Dermed topper detailhandlen rækken af virksomheder med
flest ledige i tilskud – og langt de fleste i
virksomhedspraktik.
Der findes imidlertid ingen opgørelse
over hvor mange af de arbejdsløse, der
er kommet i arbejde.
Med den voksende brug af virksomhedspraktik ligner ordningen en ren
gavepakke af gratis arbejdskraft til arbejdsgiverne. De kan sænke lønomkost-

ningerne, styrke konkurrenceevnen og
hæve profitten. Der er tale om skattefinansieret statstilskud – maskeret som arbejdsmarkedspolitik.
De arbejdsløse skubbes foran i et tryk
på overenskomsterne – aktiveret i social
dumping. Historien om den arbejdsløse
tjener fra 3F København viser hvordan.
Lovens formålsbestemmelse trænger
til en kraftig revision – hvis ikke virksomhedspraktikken skal fjernes.
Beskæftigelsesministeren er kaldt i
høring om ordningen. Det er Karsten
Høgne fra SF, der har grebet historien
fra 3F og fået sat den på den politiske
dagsorden.
Vi venter svar.
•
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Af Rebekka Salima Schnéevoigt, dyrepasser Københavns Zoo

Dyrepassere på studietur
Dyrepassere fra København Zoo tog på inspirationstur til Holland

I

København Zoologisk Have er der
tradition for at tage ud i Europa og
besøge kollegaer på tværs af landegrænser, fra samme branche. Dels
for at styrke de sociale relationer på arbejdspladsen, der nu engang bliver smedet godt sammen på sådan en tur, men
også for at indhente inspiration og ny
omsættelig viden hjem til arbejdspladsen igen.
Planlægningen og koordineringen af
turene, står dyrepasserne selv for i arbejdstiden, og typisk af tre til fire medarbejdere, der frivilligt har meldt sig til
opgaven. Alle medarbejdere i Zoo er velkomne til at tage med på studieturen.
I år gik den til Holland, et land hvor
zoo-branchen er i en rivende udvikling
og hvor vi, set med danske fagbriller,
kan relatere og overføre meget viden direkte, da vores to lande på flere punkter
minder om hinanden, inden for denne
branche.
Den årlige studietur værdsættes utrolig højt blandt medarbejderne i Zoo,
ikke kun pga. selve destinationen og rejsen dertil, men fordi det giver mulighed
for at se hinanden i neutrale omgivelser,
hvor fællesskabet er det styrende element. Nogle står for logistikken i de pågældende lande med transporten inde i
byerne, nogle står for at koordinere kon-

takt med de virksomheder vi besøger,
andre står for planlægningen af aftensmaden osv.
Måden hvorpå turen i år blev arrangeret, skete ved at der blev taget kontakt til
de pågældende zoologiske haver vi skulle besøge på forhånd. Dette er muligt,
med det tætte netværk der er i dyrepasserbranchen. Man kender altid én, der
kender én et sted.

Artis Zoo
Her blev vi mødt af en dyrepasser ved
hovedindgangen, der tog imod os og efter en kort snak fik alle mulighed for at
blive sat i forbindelse med de fagområder ( arter ) man arbejdede med, via en
dyrepasser der så ville tage imod os og
snakke med os ude i staldene. Alle tog
godt imod os, og folk tog sig rigtig god
tid til os, og besvarede de spørgsmål vi
hver især stod med. Denne zoo minder
på mange punkter om København Zoo,
de ligger begge i byen, de har samme antal dyrepassere, og er en virksomhed i en
rivende udvikling.
Artis Zoo er Hollands ældste zoo fra
1838, og hører ligesom København Zoo
til en af de ældste zoos i Europa.
I denne have havde dyrepasserne fået
indført flexordning i forhold til arbejdstider, og ledelsen arbejdede på et sy-

• Dyrepasserklubben i 3F København
Når du som dyrepasser eller veterinærsygeplejerske melder dig ind i 3F København,
bliver du automatisk medlem af dyrepasserklubben. Du kan selvfølgelig vælge ikke at
være med. Medlemsskab af klubben koster
20 kr. om måneden. Hvis du hare lyst til at
være med, kan du skrive til klubben pr. email :
dyrepasserklubben@live.dk eller kontakte
Tina Høegh i fagforeningen på 70 300 999.
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stem, hvor nogle skulle møde lidt senere
end andre, for at kunne være i haven til
kl. 18 hvor de lukkede. Dette giver en
spredt bemanding i hele åbningstiden,
uden nogle skal tvinges til 10 timers arbejdsdage.
Noget af det mest mindeværdige vi
tog med os fra denne zoo, var deres beplantning af spiselige planter i hele zooen. Mellem 300 og 400 forskellige spiselige planter var at se over hele haven, der
ikke kun udgjorde en smuk kulisse, men
det var også her, dyrepasserne dagligt
skar og plukkede foder til dyrene.

Ouwehands Zoo
Her blev vi også mødt ved hovedindgangen af to medarbejdere, der havde sat
adskillige timer af til at vise os rundt i
haven bag kulisserne, og de tog os bl.a.
med ind og træne deres elefanter, hvor
der blev talt træningsprocedure og delt
erfaringer fra hverdagens arbejdsgang.
Vi kom med ind bag kulisserne alle de
steder vi havde ønsket, og fik en grundig gennemgang af anlæg, arter og arbejdsrutiner. Udveksling af ideer og
synspunkter, med udgangspunkt i vores
forskellige specialeområder hjemmefra,
tilførte ofte diskussionerne nogle spændene tværfaglige vinkler på de enkelte
emner, hvilket resulterede i nogle lærerige samtaler.
Afslutningsvis valgte vi den sidste aften, at tage bordet rundt hvor vi hver
især skulle nævne én ting der havde
gjort et stort indtryk i de pågældende
haver. Dette gav en spændende indsigt
i, hvordan vi hver især havde oplevet
dagene, og en alt i alt god afrunding på
turen.
Vi vil opfordre andre kollegaer fra de
øvrige brancher, til at prioritere virksomhedsbesøg, ind– eller udlands, da
dette virkelig gavner på det personlige,
men også det faglige område.

Her finder du de to Zoologiske haver i Holland:

ARTIS Amsterdam Royal Zoo – Holland:

Ouwehand Dierenpark Rhenen – Holland:

• Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam
(i centrum af Amsterdam)
• Hjemmeside: https://www.artis.nl/

• Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen
(ca. 70 km. sydøst for Amsterdam)
• Hjemmeside: https://www.ouwehand.nl/
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476 stemmeberettigede medlemmer af 3F København
valgte at bruge aftenen på at diskutere fagforeningens virke på den ordinære generalforsamling 20. november.
Der var 21 kolleger der ønskede ordet til beretningsdebatten og emnerne var mange. Bl.a.:
• Overenskomst 2017 og 2018
• Social dumping
• International solidaritet
• Organisering
• Kommunalvalget 2017
• Lokalråd
• Udhulingen af dagpengene
• Working Poor situationen
Udover beretning var der vedtagelse af en længere række
lovændringer til fagforeningens love, samt valg til bestyrelsen – heraf valg af ny næstformand (urafstemningen
var ikke afsluttet ved redaktionens afslutning, men resultatet kan findes på www.3fkbh.dk).
Tak til alle jer der var med til at gøre det til en god
aften i demokratiets tegn. Det er dejligt at se så mange
medlemmer, der engagerer sig i deres fagforening.

Michael Skov, a-kassen

Mie Werner Jakobsen, Telenor/ISS

Per Hasager, CMP

Jonas Bjørn Jensen, Byggegruppen

Tanja Fynbo, 3F København

Ivan Mott, VUF

• 3F Københavns deltagelse i Copenhagen Pride paraden og
boden på Pride Square er med til at gøre en enorm forskel.
• Det er enormt vigtigt at vi organiserer.
• Folk skal vide hvad 3F København står for fagligt og politisk.

• Havnearbejderne vil lave en uges kursus for vores cubanske
kolleger der skal til at vænne sig til at arbejde i en kapitalistisk verden.
• Vi skal huske, at 3Fs kongres vedtog at arbejde meget mere
med lobbyisme i EU.

• Samfundet og fagbevægelsen har brug for, at vi kan få råbt
ungdommen op, så de deltager aktivt.
• Vi skal tage godt imod alle de unge der gerne vil være med
til at gøre en forskel.

• Det flotte fremmøde her til generalforsamlingen viser, at vi i
3F København, er på vej frem.
• Der er desværre alt for mange politikere, der er bedøvende
ligeglade med vores arbejdsvilkår.
• Vælg en 3F kandidat når du stemmer til kommunalvalget.

Generalforsamling 2017

Debattens og demokratiets aften
• I 3F Københavns ungdomsnetværk er der plads til alle dem
der har lyst til at være med.
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• I Lejre kommune, hvor jeg sidder i kommunalbestyrelsen,
var kun én 3F´er valgt. Nu er der to mere udover mig selv.
Det er vigtigt at vi, som 3F´ere er repræsenteret lokalpolitisk.
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Udtalelse fra 3F Københavns generalforsamling

Stop udhulingen af dagpengene

Nicolai Bentsen, Det Kongelige Teater

Jens Anker Clausen, Rigshospitalet

• I skal have en stor tak for opmærksomheden ved sceneteknikernes 100 års jubilæum.
• Bevarelsen af en ordentlig offentlig sektor i Danmark kræver
et stærkt sammenhold og en stærk fagforening.

• Vi (portørerne) sætter stor pris på vores aktive faglige sammenhold i 3F København.
• Vi ønsker en solidaritet der rækker langt udover Danmarks
grænser.

Igennem de sidste 20 år er dagpengene blevet udhulet med
ca. 20 procent. Forklaringen er, at de skiftende regeringer har
forhindret en regulering i takt med indkomsternes udvikling i
samfundet.

Den udvikling må stoppes.

Denne udhuling udløser et dramatisk indtægtsfald, når vores
medlemmer bliver arbejdsløse.

Vi støtter kravet om at hæve dagpengene med 20 procent –
svarende til ca. 3.500 kr. om måneden på max. dagpenge.

Udhulingen af dagpengene vender den tunge ende nedad. De
ufaglærte dele af arbejderklassen, der ofte rammes af arbejdsløshed, skal overleve på en understøttelse med en stadig svagere dækning.

Bedre dagpengedækning vil samtidig hæve overførelsesindkomsterne til de dårligst stillede.

De højtlønnede, der er ramt af mindre ledighed, søger en udvej ved at tegne private tillægsforsikringer – ligesom stadigt
flere arbejdere, ønsker mere sikkerhed i ansættelsen gennem
forlængelse af overenskomsternes opsigelsesbestemmelser.
Arbejdsgiverne derimod ønsker fortsat, at det skal være let at
fyre de ansatte. Til gengæld skal arbejderne ikke længere have
tryghed gennem en ordentlig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
De skiftende regeringer har igangsat et opgør med den ellers
lovpriste danske flexicurity model og med det solidariske dagpengesystem.

F

oreløbig er statuen af Anker
Jørgensen kun ca. 30 cm. høj.
Men det er faktisk kun en model
for at se, hvordan den vil tage sig ud,
når den bliver støbt i str. 1:1.
Modellen af statuen blev vist frem
på generalforsamlingen, og indsamlingen er stadig i gang for at skaffe alle de
nødvendige midler. Foreløbig er der
indsamlet 450.000,– ( prisen
for den endelige statue er
700.000,– ).
Statuen skal placeres på Anker
Jørgensens plads
i Københavns
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Vi støtter derfor, at 3F rejser en slagkraftig kampagne for at
genoprette dagpengenes købekraft.

De nye dagpengeregler, der trådte i kraft den 1. juli i år, gav
ingen bedre dagpengedækning. Trods enkelte forbedringer i
forhold til forbrug af dagpengeretten og mulighed for at forlænge dagpengeperioden – så rammes arbejdsløse med hyppig ledighed ekstra hårdt. Det samme gør medlemmer med
mange ansættelsesforhold og de nyuddannede uden børn – ligesom indførelsen af 3 karensdage om året er ubegrundet og
uretfærdig.
Den nye dagpengereform trænger til en revision – hvor mistænkeliggørelse, kontrol og bureaukrati erstattes af tillid, respekt og en dagpengedækning, der giver tryghed.
Således vedtaget
på 3F Københavns generalforsamling 20.11.2017

Sydhavn, og du kan stadig nå at give dit
bidrag, hvis du har lyst. Alle bidrag er
meget velkomne ( store som små ).
Hvis du vil vide mere, kan du finde
initiativtagerne på den Facebookside,
der er oprettet ( @Ankersmindestatue )
til formålet.
Du kan give dit bidrag via Mobile Pay
til tlf.nr. : 20 62 53 14 ( mærk beskeden
„Anker“ ), eller til konto i Arbejdernes
Landsbank reg. 5326 konto 0320348
( mærk overførslen „Anker“ ).
København er fyldt med statuer af
konger, biskopper og kulturpersonligheder. Byen fortjener en rigtig arbejder
støbt i bronze.
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Af Susan Hedlund, Københavns Borgerrepræsentation ( socialdemokraterne )

Tak for støtten til Københavnerne

D

en dramatiske kommunalvalgkamp er veloverstået og viste
sig, at blive noget mindre dramatisk end medierne havde spået. I København kan vi således se frem til endnu
fire år med et rødt flertal og Frank Jensen som byens overborgmester.
Der har allerede været mange bud
på, hvorfor valget ikke fulgte mediernes og analysefirmaernes forventninger.
Selv tror jeg, forklaringerne er ret simple. Borgerne ved godt, at kommunerne
og regionerne er ansvarlige for langt
hovedparten af de velfærdsordninger,
som betyder noget for dem selv og deres
nærmeste. Derfor er det ikke områder,
borgerne ønsker de store eksperimenter
med, men derimod ønsker forvaltet af
sund fornuft kombineret med social ansvarlighed – og det ønske imødekommer
bystyret i København – selvom der selvfølgelig også her sker fejl og skal være
plads til nye tiltag.
En stor del af valgsuccessen kan også
tilskrives selve valgkampen, hvor de
„røde“ partier har været meget aktive i
en lang periode og gjort en kæmpeind-

sats for, at fremlægge politiske forslag
og promovere deres kandidater. Selv
har jeg kunnet drage nytte af mere end
50 frivillige, som har gjort alt det benarbejde, der skal til, når der skal sættes
plakater op og omdeles flyers, imens jeg
har kunnet koncentrere mig om at deltage i debatter og valgmøder. Jeg tror, at
de frivillige kræfter har været nøglen til,
at jeg ikke bare blev genvalgt, men også
klarede mig bedre end ved de foregående valg.

Frivillige kræfter
Mange tror, at socialdemokraterne har
en kæmpe „valgmaskine“ til rådighed,
som er fyldt med ressourcer til at nå ud
til alle vælgere, men sådan er det slet
ikke. Der er ca. 3.000 medlemmer af socialdemokratiet i København – altså kun
en sjettedel af, hvad 3F København kan
præstere ! – så det giver sine naturlige
begrænsninger, både i forhold den økonomi, der er til rådighed i en valgkamp
og de folk, man kan få til at hjælpe med.
Frivillige kræfter skal også rekrutteres
udenfor partiets rækker og andre res-

sourcer skal findes bredt, hvor f.eks.
3F København har spillet en stor rolle i
både min egen og de andre 3F–medlemmers valgkamp.

Kritik af valget af poster
Valget gik altså godt i København, men
der er udfordringer i den nye samling,
som ikke er set før. Det nye indslag er
Alternativet, der – hvis man regner dem
med til det røde flertal – har reduceret
de blå partier til at sidde på lidt over en
femtedel af stemmerne i borgerrepræsentationen og det er jo ikke alverden.
Det interessante bliver så, om vi kan
regne med Alternativet. De forsøger at
placere sig som „det grønne alternativ“
udenfor fløjene, uden at nogen rigtig
ved, hvad det betyder. At der er grund
til en vis bekymring, kunne allerede opleves af debatten om Alternativets valg
af borgmesterpost. De havde en oplagt
mulighed for at tage borgmesterposten
indenfor integrations– og beskæftigelsesområdet og dermed sætte sig i spidsen
for den forvaltning, hvor de selv har stået i front med en barsk kritik af Køben-

Sådan fordeler man borgmesterposterne

I

alt 493.719 personer kunne stemme
til kommunevalget i København.
Det var der 305.502 der benyttede
sig af ( 61,9% ).
I København består bystyret af 55
valgte borgerrepræsentanter.
Når stemmerne er talt op, skal der
vælges en overborgmester og en borgmester for hver af kommunens 6 forvaltningsområder ( fagborgmestre ). Borgmesterposterne fordeles efter antallet af
opnåede mandater til de partier, der er
valgt ind. Partierne vælger derefter deres
poster i rækkefølge.
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Efter valget den 21. november, ser fordelingen således ud :
• Socialdemokraterne : 15 mandater
( vælger den 1. og 3. borgmesterpost )
• Enhedslisten : 11 mandater
( vælger den 2. borgmesterpost )
• Alternativet : 6 mandater
( vælger den 4. borgmesterpost )
• Venstre : 5 mandater
( vælger den 5. borgmesterpost )
• Det radikale venstre : 5 mandater
( vælger den 6. borgmesterpost )
• SF : 5 mandater
( vælger den 7. borgmesterpost )

Ved redaktionens slutning var konstitueringen ikke endeligt godkendt, men den
forventes at se således ud :
• Overborgmester : Frank Jensen ( A )
• Teknik- og Miljøborgmester :
Ninna Hedeager Olsen ( Ø )
• Børn- og Ungeborgmester :
Jesper Christensen ( A )
• Kultur– og Fritidsborgmester :
Niko Grünfeld ( Å )
• Beskæftigelse– og Integrationsborgmester : Cecilia Lonning-Skovgaard ( V )
• Socialborgmester : Mie Nygaard ( B )
• Sundhed og Omsorgsborgmester :
Sisse Marie Welling ( F )

Susan Hedlund (i midten): Jeg tror, at de frivillige kræfter har været nøglen til, at jeg ikke bare blev genvalgt, men også klarede mig bedre end ved de foregående valg.

havns sørgelige bundrekord i forhold til
tildelingen af førtidspensioner. Men de
fravalgte posten til fordel for kultur– og
fritidsområdet. Det er en post som de
muligvis kan bruge til at øge deres popularitet blandt relativt velstående borgere i kreative miljøer, men som ikke

• Vidste du...:
Der bor mere end 600.000
mennesker i København.
Københavns Kommune har
mere end 45.000 ansatte,
og er dermed en af landets
største arbejdspladser.

kommer til at give dem nogen afgørende
indflydelse på forbedringen af de udsatte
borgeres forhold.
Enhedslisten måtte også indkassere
en voldsom kritik af, at de valgte at fortsætte på borgmesterposten for teknik
og miljøforvaltningen. Der var også her
mange vælgere, der stod uforstående
overfor, at man ikke ville løfte ansvaret
for beskæftigelsesområdet, når nu ikke
Alternativet ville og den samme kritik
har naturligvis ramt både SF og os selv
i Socialdemokratiet. Problemet er, at
Venstre tidligt meldte ud, at de ville tage
posten, så man kan mene, at de nu nærmest har fået den foræret af det røde
flertal på rådhuset.

Socialt udgangspunkt ønskes
Det er ingen hemmelighed, at LO Hovedstaden og flere af deres medlemsorganisationer, herunder 3F København, i
mange år har ønsket, at beskæftigelses–

og integrationsforvaltningen igen kommer under kontrol af en „rød“ borgmester, men det ønske, må nu igen blive
udskudt til andre tider. Problemet som
jeg ser det, er at vi langt ind på venstrefløjen er blevet bange for at få ansvaret
for en forvaltning, der i den grad er blevet en politisk kampplads – også med
Christiansborg – samtidig med at de
politiske prioriteringer er under forandring, så det handler mindre om den sociale ansvarlighed overfor f.eks. den gennemsnitlige LO–arbejder og mere om
en klima– og miljødagsorden. Jeg håber
på, at pendulet vil svinge den anden vej
igen, så vi kan komme tilbage det sociale udgangspunkt, at kommunalpolitik
handler om, at løfte de svageste, sikre
jobs til almindelige lønmodtagere, skaffe boliger, der kan betales af alle – i det
hele taget at sørge for lige – og værdig
behandling af alle uanset alder, køn og
indkomst.
•
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Boganmeldelse

Af Claus K. Hertz, faglig sekretær

Nyt fra a–kassen

Af Bendt A. Larsen,
sagsbehandler, a-kassen

100 år bag tæppet
– „Verden skal vide, hvem vi er, og hvad vi kan“

Foran tæppet, fremmest på scenen:
Kunsten, handling og holdning
som givende, blændende fag,
men altid afhængig, styrket af tillid
og tiltro til jer, der altid står bag.
Forrest i kampen, utallige gange:
Fagligt, politisk, socialt
har I bestandig styrket vor sag,
så fagligt aktive fastholdt sigtet
i tillid til jer, der altid står bag.

• Jakob Rubin: Det usynlige folk.
Lindhardt og Ringhof. 248 sider, kr. 299,–
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Digtet er skrevet af Carl Scharnberg i
1992 i anledning af Sceneteknisk Forenings 75 års jubilæum. Det er 25 år siden nu.
Nu kan sceneteknikerne fejre deres
faglige klubs 100 års fødselsdag. Og den
slags skal jo fejres med pomp og pragt
og, i dette tilfælde, også en bog der beskriver historien om 100 års fagligt sammenhold, for en flok mennesker der aldrig skal ses, når kunsten udfolder sig
på det Kongelige Teaters scener. En flok
arbejdere der måske kan beskrives lidt
ligesom bassen i et rock-nummer. Man
ligger egentlig ikke mærke til bassen er
der, men man lægger i den grad mærke
til det, hvis den ikke er der.
Hvis man tror man skal læse en alenlang tør opremsning af Sceneteknisk forenings historie, tager man grundigt fejl.
Historien er der da, men den er på ingen måde tør, eller „lærebogs-historisk“,
nærmest tværtimod. Bogen er bygget op
om interviews med markante personer,

Karensdag
hilsener fra skuespillere og instruktører,
fortællinger, røverhistorier, sceneteknikernes egne beretninger og minder, og
ikke mindst; et væld af billeder og gengivelser af dokumenter, forhandlingsreferater og lignende, gør bogen til en underholdende skattejagt rundt på, og ikke
mindst bag, de mange scener og rum
på teatret ( alene Operaen har mere end
1.100 rum at finde rundt i, skulle jeg hilse og sige ).
Så hvis du vil vide hvad udtryk som
„Slag på stang“, „Toi, toi, toi“, „Rød plakat“ og „NFHK“ dækker over, og hvorfor man ikke må bære overtøj, eller fløjte
på scenen, er det bestemt en anbefalelsesværdig og underholdende bog.
En bog om den historie og hverdag
folk som Stiksavs-kongen, Fyrsten, Den
Lille Blå, Duracell, The little angry man,
Vovhunden, Hestepudseren, Oldfruen
og Gumse lever i.
Og har levet i igennem 100 års fagligt
sammenhold.

Udgivelsen af bogen „Det usynlige folk“ blev fejret med en reception på Gamle Scene på Kongens Nytorv. Og der var
trængsel om pladserne, og kø for at købe et eksemplar.

S

om arbejdsløs vil du få en karensdag hver fjerde måned,
hvis du ikke har haft arbejde. Det vil sige, at hver gang
du har været ledig i fire måneder, trækkes du for én dags
dagpenge.
Du kan undgå karensdagene, hvis du inden for de fire måneder
har arbejdet i mere end 148 timer (svarer til 20 dage).
Denne nye regel er indført 1.juli 2017. Ca. 200 arbejdsløse i
3F København blev ramt af karensdagen første gang den 31.oktober 2017 (4 måneder efter reglens ikrafttræden).
3F København er imod denne nedskæring, som går ud over
vores arbejdsløse medlemmer. Samtidigt kan vi se topchefer
få såkaldte gyldne håndtryk for millioner af kroner. Overskud,
udbytter og direktørlønninger stiger.

3F København har på generalforsamlingen vedtaget en kritisk udtalelse om hele dagpengereformen, som bl.a. siger:
Dagpengeforliget er hverken en fuld eller en dækkende løsning. Derfor fortsætter vi kampen for et dagpengesystem, der
giver tryghed i forbindelse med arbejdsløshed.
3F København fastholder, at tryghed indføres ved:
• En længere dagpengeperiode og et kortere genoptjeningskrav.
• En ret til at modtage supplerende dagpenge uden tidsbegrænsning.
• En hævelse af dagpengenes størrelse.
• En afskaffelse af karensdagene og den lave sats til de nyuddannede.

Cookies og velfærdsdebat

Den 31. oktober var aktive kræfter fra 3F København på gaden for at tilbyde cookies og en flyer til de forbipasserende ved Nørrebro station. Formålet var, at huske folk på at stemme
til kommunalvalget 21. november, samt ikke mindst huske folk på at stemme for velfærden. De 600 flyers var uddelt til interesserede på ca. 20 minutter.
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Postseniorerne
Torsdag d. 11. januar kl. 11.00
Summemøde. Årets sammenkomster åbner med Banko. Der
er købt store dejlige præmier, som ethvert hjem mangler. Derefter er der kaffe / the. Så er der tid til at sludre om jul og nytår.
Sandwich og mulighed for at købe øl og vand kr. 10,–
Torsdag d. 25. januar kl. 11.00
Vi mødes foran KØS – Museum for Kunst i det offentlige rum
i Køge. Adressen er Nørregade 29. Dem der starter op fra Københavns Hovedbanegård kan nå det med afg. Kl. 10.02 linje E
Fra toget går man op ad Jernbanegade, drejer til højre ad Nørregade og finder nr. 29 Her ser vi skitserne til Gobelinerne, der
var en gave til hendes majestæts 50 års fødselsdag. Inden turen
atter går hjem, finder vi et sted og hygger over en kop kaffe eller andet. Prisen er kr. 95,– Tilmelding til Gerda som har mobil telefon nr. 5117 1786 senest den 21. januar.
Tirsdag d. 6. februar kl. 10.00
Fællesmøde i den Store Sal.
Her kommer journalist og tidligere kommentator for TV 2
Henrik Qvortrup og fortæller. Han var tidligere chefredaktør
på Se og Hør. Han sad fængslet i forbindelse med skandalen
for samme blad. Det skal nok blive interessant. Der serveres
kaffe, the og sandwich. Øl og vand kan købes til billige priser.
Torsdag d. 8. februar kl. 11.00
Summemøde i Det Grå Palæ.
Vi fejrer fastelavn og hygger. Vi prøver igen at vise filmen
„Fuglene over Sundet“, og håber på at teknikken ikke driller.
Filmen foregår i året 1943, hvor der begynder at gå rygter om
at tyskerne vil deportere alle danske jøder. Familier må flygte
fra deres hjem, de får at vide, at de kan blive sejlet til Sverige
fra Gilleleje af lokale fiskere, men lokale kollaboratører og Gestapo kommer hurtigt på sporet af dem. Ind imellem vil vi sælge et amerikansk lotteri. Friske sandwich, kaffe og the. I dagens
anledning skønne fastelavnsboller. Mulighed for køb af øl og
vand kun kr. 10,– Dette arrangement koster kun kr. 20,–. Helst
tilmelding til Gerda på tlf.nr. 51 17 17 86 så vi ved hvor mange
fastelavnsboller, der skal købes.
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Torsdag d. 22. februar kl. 10.30
Mødes vi foran Højesteret i Prins Jørgens Gård. Bemærk tidspunkt. Vi skal se De kongelige Repræsentationslokaler og gobelinerne, som vi så skitserne til i Køge i sidste måned. Der er
rundvisning kl. 11.00 så vær i god tid. Vi bliver klogere på de
storslåede sales udsmykning, kunstværker og historie. Hører
hvordan det foregår, når Kongehuset holder gallamiddage, nytårskur og ambassadørmodtagelser. Endelig ser vi Riddersalen
med de smukke gobeliner. Herefter stresser vi af på et skummelt sted. Turen koster kr. 125,– der forefindes adgang for
gangbesværede. Tilmelding til Gerda (tlf. 51 17 17 86) senest
den 18. februar.

Så er rinder året snart ud, men fortvivl ikke kære medlemmer,
vi har selvfølgelig gjort klar til nye oplevelser i det nye år.

Torsdag d. 8. marts kl. 11.00
Generalforsamling i Det Grå Palæ. Dagsorden iht. lovene.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserer aflægger regnskab
4. Valg til bestyrelse
5. Indkomne forslag ( skal være fremsendt senest 14 dage før
generalforsamlingen )
6. Evt.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingent for
2018 på kr. 250,– være betalt. Skyldigt kontingent kan indbetales på kontonummer 5321-0000689408.
Klubben er vært ved sandwich, øl, vand og kaffe / the. Efter generalforsamlingen sælger vi et amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til vore udflugters afstresning.

Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV. (store sal)
Henrik Qvortrup på slap line!
Hør ham fortælle sin historie, og få stillet din nysgerrighed
med skarpe spørgsmål til hans meritter.
Fællesarrangement med E&P Klubben, samt Hotel & Restaurant. Der serveres efterfølgende sandwich.

Torsdag d. 22. marts kl. 11.00
Vi mødes foran Rema 1000, Rosenørns Allé 31. Herfra går
vi ned i Metroens cykelkælder for at se den „ukendte“ kunst.
Derefter går vi over gaden og besøger Musikmuseet, der har
til huse i det gamle DR. Her råder museet over sjældne instrumenter fra Europa, Asien og Afrika. Fra bronzealderen til i
dag. I klangrummet kan besøgende prøve instrumenterne bl.a.
harper, el–trommer, klaver og xylofoner. Vi slutter dagen af på
„Overfor“. Arrangementet koster kr. 75,– Tilmelding til Gerda
(tlf. 51 17 17 86) senest den 18. marts.

Nytårsturen.
Årets sidste event, og vi ønsker deltagerne en rigtig god tur.

Onsdag den 17. januar

Torsdag den 15. marts
Her er vi så klar til en festlig SYNG MED dag.
Vi tager til Frihedens Idrætscenter hvor John E. vil kræse op
med god musik til ørerne, og HUSK nu sangbøgerne.
( Billetsalg den 22. februar ! ).
Lidt længere fremme på året har vi Rejse og Arrangementer :

Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV.
Her lægger vi ud med en musikalsk oplevelse i den store sal.
Postkoret kikker forbi i fuldt ornat, og sætter gang i den nye
sæson.

Mallorca rejsen den 4. - 10. maj

Tirsdag den 6. februar

Onsdag den 16. maj. kr. 305. Mad – kr.145. ( tilvalg ).
Der er endnu få billetter tilbage.
Kontakt Carsten Tlf: 51809996.

Torsdag den 22. februar kl.12 – 14
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV ( Det grå palæ ).
Billetsalg til SYNG MED den 15 marts.

Onsdag den 28. februar kl. 14 - 16

Der er for nuværende kun 3 pladser tilbage.
Ring til Carsten tlf : 51 80 99 96, og hør mere.

Cirkusrevyen 2018

Nykøbing F. Revyen 2018
Kom med til Falster revyen, og til det store kolde revybord.
Datoen er lørdag den. 28 juli, og tilmelding skal ske senest den
2. januar til Carsten på mail til carstenmajgaard@gmail.com eller ring på tlf: 51809996. Prisen er kr. 803,– incl. bus tur /retur
Husk at eventuelle ændringer / aflysninger, altid kan ses på vores hjemmeside : www.postseniorer.dk

Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV (store sal).
En eftermiddag med Flemming Krøll !
Foruden at være en suveræn visesanger, er han en af vores
mest morsomme kunstnere med latterkaskader i alle sammenhænge – så glæd dig !

På bestyrelsens vegne skal jeg ønske alle en rigtig god jul, samt
et godt og lykkebringende nytår.

9 / 1 10.00 – Summemøde, betale kontingent.
16 / 1 10.00 – Ungdomsrejse i Australien Sri Lanka og Maldiverne Billeder og beretning af Emilie Petersen.
23 / 1 10.00 – Søren Heisel 3F om sit arbejde i 3 F med fokus
på ældres forhold.
Tilmelding til Magasin museum, samt Hvids vinstue 3 håndmadder og en alm. øl. Pris 100,– Max 25 personer.
30 / 1 10.30 – Museum Magasin- Vingårdsstræde 6.
6 / 2 10.00 – Henrik Qvortrup fortæller om sine succeser og fadæser. Spørg endelig løs. Fælles med Post og RBF i store sal.
13 / 2 10.00 – Banko
20 / 2 10.00 – Eva Deichmann fortæller om sit liv på Det Kgl.
Teater. Tilmelding til Radiometer pris 100,– kr.
27 / 2 10.00 – Radiometer, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj.
Evt. spisning bagefter, oplyses senere.
6 / 3 10.00 – Dzevad Ramic, faglig sekretær i 3F København
fortæller om sit arbejde i vores fagforening.

13 / 3 10.00 – Bjarne Mortensen formand for faglige seniorer.
Om sit liv og sit nuværende senior arbejde. Bagefter madpakke
og hygge. Tilmeld Bystævneparken Demens afdeling kr. 100,–
20 / 3 10.00 – Demens afdeling. Kom og se hvordan der er lavet
en underjordisk by med bager, slagter, værtshus m.m. Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj.
3/4 10.00 – Gunda Sjøberg, frivillig i Arbejdermuseets Venner. Fortæller om arbejdermuseet. Hvorfor skal vi have det, og
hvilke udstillinger skal der være ?

Carsten Majgaard, Formand

Efterløns og Pensionist klubben Lager og Handel 3F København ønsker hermed alle medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere og medarbejdere i huset en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår. Tak for året som er gået og vi glæder os til samarbejdet i 2018.
1. møde i 2018 er d. 9 januar kl. 10.00.
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Info fra økonomi afdelingen

Info fra

Kontingent fra 1. januar 2018

Skal din eks have din pension?

B

Generalforsamlingen i 3F København har d. 20 /11 2017 besluttet at afdelingskontingentet skal være 229,00 kr. pr. måned
næste år.
Det indebærer en stigning i afdelingskontingentet på 4,50 kr.
om måneden, hvis man er fuldtidsmedlem.

Fagligt kontingent
Kontingentet til din lokale afdeling 3F København stiger med
4,50 kroner pr. måned.
Kontingent til Fagligt Fælles Forbund ( Hovedforbundet 3F )
stiger med 2,00 kroner pr. måned.
Gruppelivsforsikring, som er indeholdt i det faglige kontingent stiger ikke. Fritidsulykkesforsikringen falder med 1,50
kroner pr. måned.
Det samlede fagforeningskontingent med forsikringer stiger
altså med 5,00 kr. fra 493,00 til 498,00 kroner inklusiv alle forsikringsordninger. Dette svarer til en stigning på 1,01 % på det
samlede fagforeningskontingent.

Kontingent til arbejdsløshedskassen
Bidragene til arbejdsløshedskassen, efterlønsordningen og ATP,
er jo reelt indbetalinger til statskassen, og disse beløb er ens i
alle a-kasser i hele Danmark. Bidragenes størrelse bestemmes
af Folketinget.
A-kassebidraget vil stige med 4,00 kr., ATP bidraget falder
her i 2018 med 2,00 kr. og udgør nu 7,00 kr. pr. måned. Administrationsbidraget til 3FA stiger med 2,00 kr. pr. måned. Det
samlede kontingent til arbejdsløshedskassen inklusive administrationsbidrag stiger dermed fra 497,00 kr. til 501,00 kr. pr.
måned i 2018. Det svarer til en stigning 0,80 %.

Efterlønskontingent
Bidraget til efterlønsordningen, som efterhånden ikke ret mange betaler til, stiger med 7,00 kr. fra 495,00 kr. til 502,00 kr. pr.
måned i 2018. Det svarer til 1,41 %.

Hvad skal du selv gøre
Hvis du betaler via betalingsservice i bank ( NETS/PBS ) sker
regulering af kontingentet automatisk.
Hvis du selv betaler via homebanking eller kontooverførsel
skal du SELV ændre beløbet. Vi anbefaler betaling via betalingsservice, da dette er gratis for dig.
Hvis du bliver trukket i dagpenge eller andre ydelser fra os,
sker reguleringen ligeledes automatisk.
Vi vil opfordre alle andre medlemmer til, at se efter om kontingenttrækket på lønsedlen i januar 2018 er korrekt, så der
bliver betalt det korrekte kontingent.
Kontakt altid din klubkasserer eller 3F København, hvis du
er i tvivl om at du betaler det rigtige kontingent.

Spørgsmål
Du er i øvrigt altid meget velkommen til at kontakte os, hvis
der skulle være spørgsmål vedrørende kontingenterne.
Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned og er uden eventuelt
klubkontingent, se i øvrigt skemaet med kontingentsatser.
Med venlig hilsen 3F København.

Kontingenter fra 1. januar 2018
Fagligt kontingent 3F
og 3F København

A-kasse
kontingent

Efterløns
bidrag

Evt. fritidsulykkes
forsikring

458,00

501,00

502,00

40,00

1.501,00

Fuldtid med a-kasse uden efterlønsbidrag

458,00

501,00

Fuldtids forbundskontingent

458,00

Kontingenttype
Fuldtid med a-kasse og efterlønsbidrag

40,00

999,00

40,00

498,00

40,00

1.075,50

40,00

741,50

317,50

40,00

357,50

133,00

40,00

173,00

Deltid med a-kasse og efterlønsbidrag (under 30 timer)

317,50

384,00

Deltid med a-kasse uden efterlønsbidrag (under 30 timer)

317,50

384,00

Deltids forbundskontingent (under 30 timer)
Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent
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Kontingent
i alt

334,00

liver du skilt, og har du tidligere indsat din ægtefælle
eller samlever som pensionsarving, kan du risikere, at
eks’en løber med din pension, hvis du dør.
Der kan være gode grunde til at tjekke, hvem der står til at
arve din pension. Bliver du skilt, og har du indsat din tidligere ægtefælle som såkaldt begunstiget, kan det i værste tilfælde
betyde, at han eller hun vil få pensionspengene, hvis du dør –
selvom I er blevet skilt. Det samme gælder, hvis du har indsat
en tidligere kæreste eller samlever som begunstiget.

dog mindst et skattefrit engangsbeløb på typisk 500.000 kr. Du
kan selv skrue op og ned for engangsbeløbets størrelse ved at
logge ind på pension.dk.
Reglerne er lidt anderledes, hvis du er medlem af Industriens Pension. Hvis du dør før, du går på pension eller fylder
67 år, vil dine efterladte typisk få en skattefri udbetaling på
300.000 kr., din aldersopsparing, hvis du har en, samt din rateforsikring. Du kan læse meget mere om dødsfaldsdækningen
og dine muligheder for at ændre den på industrienspension.dk.

Tjek, hvem der får dine pensionspenge

De får pengene, hvis du ikke selv vælger
pensionsarving

Du kan tjekke, hvem du har indsat som begunstiget på dit pensionsselskabs hjemmeside. I PensionDanmark logger du ind på
pension.dk, og i Industriens Pension logger du ind på industrienspension.dk / Minside. Du logger ind med NemID. På pensionsselskabets hjemmeside kan du også ændre, hvem der skal
have pengene, når du dør.

Ikke småpenge det handler om
Er du medlem i PensionDanmark, får dine efterladte udbetalt
din pensionsopsparing, hvis du dør før, du går på pension –

Har du ikke indsat en begunstiget, bliver din pension automatisk udbetalt til dine nærmeste pårørende i nævnte rækkefølge:
• Din ægtefælle
• Din samlever, hvis I har boet sammen i mindst 2 år, eller I
har børn sammen
• Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
• Arvinger efter dit testamente
• Dine arvinger efter arveloven.

Medlemmerne tjekker pension på nettet som aldrig før
Antallet af medlemmer, der tjekker deres
pension på nettet, er steget med 50 pct.
viser nye tal fra PensionDanmark.
Hvordan står det til med din pension? Og er familien godt nok sikret, hvis
uheldet er ude? Som medlem med pensionsordning i PensionDanmark kan du
hurtigt få svar ved at logge ind på pension.dk.
Og den mulighed er der stadig flere medlemmer, som gør brug af. Over
150.000 medlemmer har frem til august i
år tjekket deres pensionsordning. Det er
ny rekord og en stigning på 50 pct. i forhold til samme periode sidste år.
Du kan nemt tjekke din pension på
pension.dk, og du behøver ikke bruge en
pc. Med en smartphone eller en tablet,
har du altid din pension lige ved hånden. Har du din pension i PensionDanmark, taster du blot pension.dk i brow-

seren på din telefon eller din tablet for at
komme ind på mobilsitet. Logger du ind
med NemID, kan du bl.a. tjekke:
• Hvor meget din arbejdsgiver indbetaler måned for måned

• Hvor meget du i alt har sparet op
• Hvordan du er forsikret.
Du kan også justere forsikringerne i din
pensionsordning.
•
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Feriekontoret

Ungdomsnetværket

I

Feriekontoret administrerer udlejning af
Postens og Hotel- og Restaurations ferieboliger. Vores boliger udlejes pr. telefon
( bort set fra postens lodtrækningsrunder ). Hvis du er i tvivl om, hvad du har
ret til at leje, så ring til os ( Lisbeth eller
Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du
følge med i, hvilke boliger og uger der er
ledige. Du skal klikke på „Ledige uger“
som ligger øverst på siden – den bliver
som hovedregel opdateret hver dag. Uger
som er markeret med sort, kan lejes af
alle medlemmer af 3F. De røde uger er
forbeholdt de forskellige brancher og vil
blive åbnet for andre ca. 12 uger før. Dog
med visse undtagelser.
Du kan se postens ferieboliger på
www.3fpost.dk og hotel og restaurations
på www.3f.dk /feriehuse ( vælg „Privat
Service Hotel & Restauration“ ).

Ferieboligfondens nye hus i Brixton er klart til udlejning i uge 1 i 2018.

Nye skiftedage i udlandet
Postens boliger i udlandet ændrer skiftedag fra søndag til lørdag. Dette gælder
fra og med uge 44 i 2017.
HR’s bolig i Marbella, Malaga ændrer
skiftedag fra søndag til lørdag fra og
med uge 50 i 2017.
Det vil sige, at hvis man f.eks. vil leje
uge 44, er det fra 28/10 – 4/11 2017.

Ferieboligfonden for Hotel- og
Restauranterhvervet
Ferieboligfondens nye hus i Brixton
er nu næsten færdigindrettet, men der
mangler en del „småting“ og justeringer,
før det er helt klart til udlejning i uge 1
i 2018.

starten af september var ungdomsnetværket på kursus hvor der blev
øvet taleteknik. Meningen var at de
unge skulle føle, at de var klædt på til at
tage ordet på generalforsamlingen i november.
Mie fra ungdomsnetværket er cater og
tillidsrepræsentant hos Telenor. Hun tog
udfordringen op og gik på talerstolen
for at komme med et lille opråb til forsamlingen. Mie har i starten af november været til landsmøde i 3F Ungdom og
blev her valgt som regionsformand. Hun
fortalte derfor om de tiltag, de unge vil
tage her i vores region. Samtidig ønskede hun at man ville give et lille spark til
de unge, så de kunne komme i gang igen
med at lave nogle aktiviteter. Erfaringer
og gode råd bad hun også generalforsamlingen om.
Mie var meget nervøs for at skulle
holde tale foran næsten 500 mennesker,
men resten af ungdomsnetværket bakkede selvfølgelig Mie op og roste hende for
hendes gode tale efterfølgende.

Postens ferieboliger, lodtrækning

Stress – en folkesygdom

Lodtrækning til postens ferieboliger for
sommeren 2018 ( uge 19 – 39 ) foregår i
februar 2018 og vi skal have modtaget
ansøgningen senest den 6. februar 2017
( med morgenposten ). Ansøgningsskemaet findes også på www.3fpost.dk.

Den 2. december havde vi møde i netværket igen. Her havde vi inviteret en

Der øves taleteknik i ungdomsnetværket

der skulle fortælle os noget om stress.
Vi ved at stress er en folkesygdom som
rammer mange på arbejdsmarkedet, og
derfor vil vi gerne være klædt på til at
kunne opdage det, hvis vi har en kollega
der udviser tegn på stress. Mødet var det
sidste i 2017 for netværket.
Det har været et spændende år i vores nystartede netværk, hvor vi har lært
rigtig meget og vigtigst af alt, har vi fået
nye kammerater som kan genkende de

problemstillinger, vi står med på arbejdsmarkedet. Vi rundede derfor året af
med en julefrokost med bowling.
Vi glæder os til at se endnu flere unge
på vores netværksmøder i 2018. Så har
du en kollega eller en ven som vil være
aktiv så tag dem i hånden og kom til vores møder.
Du kan kontakte Tanja i fagforeningen, hvis du gerne vil vide mere eller
være med i ungdomsnetværket.

Opdatering af dine oplysninger
Vi har skrevet det før, men gør det gerne
igen; Det er meget vigtigt, at du sørger
for, at din 3F afdeling har de korrekte
oplysninger på dig. Adresse, telefonnummer og mailadresse er yderst vigtige
i mange forskellige forbindelser. Når du
booker en feriebolig hos Feriekontoret
tjekker vi altid dine oplysninger, men
vi kan ikke rette dem, hvis du ikke står
som medlem i 3F København.
Du kan selv gå på www.mit3f.dk og
rette nogle af dine oplysninger. For at
komme ind på siden, skal du bruge dit
Nem-id. Du kan rette din email, mobilnummer og telefonnummer.
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På siden kan du f.eks. også se hvilken
afdeling du hører til ( hvis du ikke ved
det ) og afdelingens kontaktoplysninger.
Du kan også se, hvilken arbejdsplads
3F har dig registeret på. Det er yderst
vigtigt, at denne er korrekt. Den skal
f.eks. bruges i forbindelse med afstemninger om din overenskomst, og den
danner baggrund for, om du kan leje feriebolig hos os eller ej.
På www.mit3f.dk kan du selv kontrollere og rette
de oplysninger 3F har om dig. Det er vigtigt at de
er så korrekte som overhovedet muligt.

Mie fra ungdomsnetværket tog udfordringen op og holdt sin første tale for næsten 500 mennesker på 3F Københavns generalforsamling.
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Tillykke med valget
Fra 3F København skal der lyde et stort tillykke til :
• Susan Hedlund ( liste A – København )
• Jonas Bjørn Jensen ( liste A – København )
• Ninna Hedeager Olsen ( liste Ø – København )
• Jens Kjær Christensen ( liste Ø – København )
• Ulrik Kohl ( liste Ø – København )
• Ivan Mott ( liste Ø – Lejre )
• Torben Jensen ( liste A – Glostrup )
• Vibeke Ejlertsen ( liste A – Nyborg )
• Henrik Olsen ( liste A – Ishøj )

Året 2017 er ved at rinde ud.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at
ønske alle medlemmer og din familie
et rigtig godt nytår. Vi håber I kommer
godt ind i det nye år.
Vi ser frem til et 2018 med fagligt og
politisk arbejde sammen med jer.
Godt nytår til jer allesammen.
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9 medlemmer af 3F København blev valgt til hhv. Kommunalbestyrelse og Borgerrepræsentation.

