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Som de fleste ved, har meget kommuni-
kation, fra fagforeningen til medlem-
merne gået via Mit3F. Man kan f.eks. 
finde sine kontingentoversigter, så man 
kan se hvad man betaler til i kontingent 
eller se breve, som vi fra afdelingen sen-
der til medlemmet.

Det er også muligt at finde relevante 
blanketter, hvis man skal søge om f.eks. 
nedsat kontingent eller forsikrings skift 
i a-kassen, samt meget andet. Man kan 
også se de mange dejlige ferieboliger, 
som man som medlem kan ansøge om 
at leje.

Som noget nyt er der nu også en mu-
lighed for, at du som medlem kan skrive 
til afdelingen med spørgsmål, eller andre 
emner, du måtte have. Ved at bruge den-
ne mulighed, frem for en mail, sker det 
via en sikker forbindelse og ens oplys-
ninger er krypteret, når det bliver sendt 
afsted. På den måde er du sikret i for-
hold til persondataloven.

Når fagforeningen skriver retur, vil 
det foregå via Mit3F. Dette er netop for 
at sikre Persondataloven og derved sik-
re det enkelte medlems oplysninger. Du 
modtager en sms og en mail, når der er 

kommet nyt i ens arkiv eller svar på en 
henvendelse, hvis du har oplyst dit mobil 
nummer og din mail på Mit3F.

Det har også den fordel at du, som 
medlem har et sted, du har dine breve 
og oplysninger vedr. 3F.

Du er naturligvis altid meget velkom-
men til at komme et smut forbi afde-
lingen, hvis du ønsker det. F.eks. hvis 
du ønsker hjælp til at udfylde noget 
via Mit3F. Bare husk at medbringe dit 
Nemid.
Du kan finde Mit3F på adressen:
https://mit.3f.dk

 Nye muligheder for 
 kontakt til 3F København

Af René Rasmussen, leder medlemsafdelingen

• Leder Den 19. november 2018 afholdt 3F Køben-
havn den 6. ordinære generalforsamling et 
nyt sted – nemlig på Hotel– og Restaurant-
skolen i Valby.
Forplejningen blev tilberedt og leveret af 
vores egne medlemmer, og folk var meget 
tilfredse med serviceringen.
Der var et stort fremmøde, så vi var meget 
tæt på, at der ikke kunne komme flere ind på 
generalforsamlingen. Det er virkelig dejligt, 
at medlemmerne har lyst til at deltage i deres 
fagforenings generalforsamling.
Debatten – både til beretningen og til de 
forslag til udtalelser, der var fremlagt – var 
saglig, og der var stor interesse for de 3 ud-
talelser, og at bestyrelsen skulle udpege de 
kongresdelegerede til 3Fs kongres i septem-
ber 2019.
Der var også en masse unge mennesker, der 
også havde deres indlæg og meninger, hvilket 
peger fremad for fagforeningen.

2019
Året går på hæld, og vi kan se frem til et 
spændende år 2019.
Vi skal mindst 2 gange til stemmeurnerne 
– nemlig den 26. maj med et EU-valg, hvor 
det er meget vigtigt, at fagforeningsmed-
lemmerne er aktive, da alle prognoser peger 
på, at EU–parlamentet kan tage en voldsom 
højredrejning.

3F åbner et kontor i Bruxelles i 2019, der har 
til formål at fremme nogle af 3F medlemmer-
nes interesser.  Det er et kæmpe område at 
præge men en stor nødvendighed, da EU jo 
til stadighed har større og større indflydelse 
på, hvilken politik der føres i Danmark. 
Den anden gang, vi skal til stemmeurnerne, 
er, når der senest i midten af juni skal afhol-
des folketingsvalg. Det er vigtigt, at medlem-
merne mobiliseres til at stemme, så vi kan 
komme af med Lars Løkke og den borgerli-
ge regering, der i alt for lang tid har regeret 
Danmark til gavn for de rige og til ugunst for 
den almindelige befolkning. 
De skattelettelser og omposteringer, som den 
borgerlige regering har udført, har betydet, at 
f.eks. dagpengenes værdi samt andre sociale 
ydelser er blevet forringet samtidig med, at 
der føres en politik, der forfølger bestemte 
grupper af den danske befolkning. 
3F København ønsker alle medlemmerne og 
deres familier et godt nytår og håber på, at 
2019 bliver et bedre år for medlemmerne, 
end 2018 var. 

Veloverstået generalforsamling 
i 3F København

3F København ønsker jer alle 

et rigtig godt nytår !
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Dagpengesystemet er sat under et 
 omfattende pres. Med den nye 
 dagpengereform blev dagpen-

geperioden halveret og med et sæt nye 
såkaldte digitale redskaber er kontrollen 
med a-kasser og ledige efterhånden ble-
vet hævet til et nyt niveau af mistro og 
hysteri.

Aktuelt arbejdes der i Folketinget også 
med vedtagelsen af et opholdskrav, som 
betyder at der ikke kan udbetales dag-
penge medmindre det enkelte medlem 
kan dokumentere ophold i et EU ( eller 
EØS ) land i 7 år indenfor de sidste 8 år. 
Loven påtænkes vedtaget med tilbagevir-
kende kraft. 

Det rammer naturligvis mange dan-
skere der arbejder en periode i udlandet, 
men det vil ramme endnu flere danskere 
med anden etnisk baggrund. I realiteten 
er der tale etnisk fordrivelse –  pakket 
ind med argumenter om et „værn om de 
danske dagpenge“ !

Dagpenge mister købekraft
Det største og alvorligste pres på dag-
pengesystemet er imidlertid dagpenge-
nes faldende værdi – eller „den falden-
de nettokompensation“. Siden midten af 
90erne er værdien af dagpengene såle-
des faldet fra 63 % til 54 % i 2018 for en 
gennemsnitlig LO arbejder. Det svarer til 

  Af Søren Becher, a-kasseleder 3F København Af Bendt Larsen, a-kassen

 Grebet strammes om dagpengene

Uddrag af dagbog for en dags samtaler :

Kl. 11.00 : Medlem PP har været arbejdsløs i en måned. Han 
vil gerne arbejde som ejendomsfunktionær. Han har ret til 6 
ugers jobrettede kurser indenfor de første 9 måneders ledig-
hed.  Vi ser på kursusoversigten på 3F Københavns hjemme-
side. Her finder vi en række ejendomsfunktionærkurser, som 
han straks vil gå hjem og tilmelde sig.

Kl. 11.30 : Medlem Å har gået ledig i næsten 1½ år. Han vil 
søge over i en ny branche, gerne indenfor byggeriet. Vi tilmel-
der ham et 2 måneders kursus på Teknisk skole, som begynder 
i næste uge og hedder „På vej ind i byggebranchen“.

Kl. 13.00 : Medlem X vil gerne uddanne sig til elektriker eller 
VVSer. Han har kontakter til en virksomhed indenfor VVS, 
som han vil spørge om at blive ansat som voksenlærling. Men 

da han egentlig helst vil være elektriker, foreslår vi, at han kon-
takter elektrikernes fagforening for at få flere informationer 
om uddannelsen og mulige elevpladser. Han skal også kigge på 
praktikpladsen.dk og tale med Teknisk Skole.

Kl. 13.30 : Medlem Y vil lære mere dansk. Hun indkaldes i lø-
bet af 14 dage til en test på sprogskolen CBSI. Derefter begyn-
der hun på det relevante niveau.

Kl. 14.00 : Medlem Z arbejder 25 timer om ugen med rengø-
ring, men er ved at være nedslidt. Han vil køre taxi i stedet for. 
Han får bevilliget et taxikørekort, som tager 2 uger. Det bliver 
på aftenhold, så han fortsat kan passe sit rengøringsjob.

Kl. 14.30 : Medlem NN er nyudlært. Han har talt med sin læ-
replads. De har lovet ham arbejde i løbet af et par uger. Vi gør 
ikke videre.

et dagpengetab på 2.500 kr. om måne-
den – eller 30.000 kr. om året !

Udhulingen af dagpengene skaber 
utryghed på arbejdspladserne og blandt 
de arbejdsløse, der har svært ved at klare 
sig økonomisk.

Det betyder blandt andet :
• At færre melder sig ind i en a-kasse
• At færre tør opsige jobbet eller skifte 

til et nyt job
• At den lovpriste danske flexicuritymo-

det bliver undergravet.
Når dagpengenes dækning svækkes, vil 
det uundgåeligt betyde, at de velstillede 
på arbejdsmarkedet med høje lønninger 
og få ledighedsperioder tegner private 
tillægsforsikringer. De køber en bed-
re dækning og overvejer måske helt at 
droppe de faglige a-kasser. Den udvik-
ling vil ramme det solidariske grundlag.

Men det faldende dagpengeniveau har 
også betydning for de sociale satser og 
for udbetalingsniveauet på det sociale 
område. Faldende dagpenge vil øge pres-
set på „bunden“. Og det vil øge presset 
på overenskomsterne – ikke mindst for-
di stadigt flere arbejdsløse vil blive tvun-
get til at tage job på dårlige vilkår.

Et svækket dagpengesystem betyder 
øget pres på overenskomsterne 
Der er derfor mange gode grunde til at 
støtte LOs kampagne for at styrke dag-
pengene. I 3F vil kampagnen blive vide-
reført som en del af valggrundlaget op til 
det kommende folketingsvalg.

Vi støtter kravet om en hævelse af 
dagpenge med 2.500 kr. om måneden 
og en fremadrettet ordinær regulering af 
dagpengene i takt med lønudviklingen. 

Vi støtter et dagpengesystem der giver 
tryghed.

Vi vender os imod øget kontrol, mod 
etnisk fordrivelse og pres på overens-
komsterne. Linjerne i dagpengekampen 
er trukket skarpt op.3F København er blevet pyntet op for at støtte op om kampagnen for at styrke dagpengenes dækning.

Jobcenter og a-kasse arbejder sammen

Fællessamtaler

Som arbejdsløs skal man til 
fællessamtaler med a-kasse 
og jobcenter efter 1, 5 og 16 
måneders ledighed.

Her møder den arbejdslø-
se både en repræsentant fra 
a-kassen og jobcentret sam-
tidigt. Der afholdes ca. 40 
fællessamtaler hver onsdag i 
3F København sammen med 
Jobcenter København. Der-
udover deltager 3F Køben-
havns A-kasse i fællessam-
taler i 3F BJMF i Valby, på 
Frederiksberg Jobcenter og 
hos jobcentret i Glostrup.

Resten af samtalerne, som 
den arbejdsløse skal igen-
nem, er enten med a-kassen 
alene eller jobcentret alene.
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Opgør med finansverdenens statstyveri

De sidste måneders afsløringer af skattesvindel for milliar-
der vidner om finansverdenens grådighed. Danske Bank er 
symbol på bankernes moralske forfald. Den grådighed, der 
kendetegner finansverdenen, er ikke blot velorganiseret ty-
veri. Det er økonomisk terrorisme.

Finanskrisen for 10 år siden viste med al tydelighed, at 
bankerne har vokset sig til en størrelse, der i dag truer selve 
det demokratiske samfund. Bankernes størrelse, kombine-
ret med deregulering af finanssektoren i 90erne og 00erne 
samt den borgerlige regerings – med statsminister Anders 
Fogh i spidsen – uhyrlige besparelse i SKAT og Finanstilsy-
net har givet griskheden frit spil.

Deregulering, der bl.a. afskaffede de offentlige repræsen-
tanter i private banker. Vi støtter en genindførelse af de of-
fentlige repræsentanter i finansinstitutterne. Repræsentan-
ter, der først og fremmest tænker på samfundet og ikke på 
bundlinjen.

Desværre har vi nok ikke set de sidste afsløringer endnu. 
Danmarks kreditvurdering risikerer at blive nedgraderet til 
stor skade for helt almindelige danskere, der derved skal 
betale mere for deres lån og i værste fald må fælleskassen 
endnu en gang betale for bankernes grådige opførsel.

Statskassen – og dermed fællesskabet – er blevet snydt for 
milliarder. Penge, der kunne være brugt på bedre velfærd. 
Og resultatet er tydeligt for os alle. Besparelser i velfærden 
er en direkte konsekvens af, at mange hundrede millioner 
kroner er forsvundet op af fælleskassen. Besparelser, der 
har skabt utryghed og ramt de svageste i samfundet hårdt.

Vi opfordrer derfor til, at finanstilsynet og SKAT genop-
bygges, så samfundets vagthunde igen kan sikre, at vores 
samfund ikke skal undergraves. Vi vil se positivt på, at der 
indføres lovgivning, der splitter de store banker op, så deres 
eventuelle fald ikke truer fællesskabet. En opsplitning der 
betyder, at regulær bankvirksomhed og spekulation adskil-
les, så lønmodtagere ikke tages med i faldet, hvis bankkri-
sen på ny rammer.

Vi kræver, at landets ledende politikere og regeringen ta-
ger ansvar for, at de skyldige bagmænd bringes til ansvar 
og straffes Vi stiller os langt fra tilfreds med, at en kynisk 
bankdirektørs eneste straf er at miste jobbet.

Vi vil se reel handling fra de folkevalgte, så fundamentet for 
vores gode velfærdssamfund kan genopbygges på ny.

Udtalelse fra 3F Københavns generalforsamling 19. november 2018

KAS Havnens Sangforening synger hver mandag kl. 18.30 til 
21.00 i perioden august til juni. Vi mødes ca. 20 mænd i 3F 
København for at synge gode gamle arbejdersange og andre 
festlige melodier.
KAS Havnens Sangforening, som blev grundlagt den 25. januar 
1892, har en lang og spændende historie.

KAS er forkortelsen for „Kularbejdernes Sangforening“, som 
er grundlaget for den sangforening, vi kender i dag.
KAS var tilknyttet Københavns Havn, og havde et kor, som 
mange andre fagforeninger.

Senere blev korene ved havnen slået sammen, og for at min-
des kularbejderne, blev KAS bibeholdt i foreningens navn. 
KAS Havnens Sangforening er et af de allersidste arbejderkor i 
Danmark.

KAS Havnens Sangforening kunne rigtig godt tænke sig at 
få flere sangere til koret. Der er plads til både basser, tenorer 
og dem midt imellem, så hvis du sidder og overvejer at deltage, 
så mød op i 3F København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 Køben-
havn NV mandag omkring kl. 18.30. Der er indgang fra porten 
på Dortheavej 37.

Det forventes at du har en pæn/normal sangstemme, men 
det er ikke et krav at du skal kunne læse noder. 

Man bliver glad af at synge. Prøv. Du skal være hjertelig vel-
kommen. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kon-
takte Preben Pillmann Nielsen (formand), telefon : 28 42 80 56
Email: p.pillmann@hotmail.com
Hjemmeside: www.havnenssangforening.dk

 Kan du lide at synge?
Så er KAS Havnens Sangforening måske noget for dig..!

 Demokrati og samvær i Valby
 Nye rammer og stort engagement ved generalforsamlingen

248 stemmeberettigede medlemmer havde fundet vej til 
årets generalforsamling på Hotel– og Restaurantskolen i 
Valby, og de tog imod de „nye“ lokaliteter med godt hu-
mør og en god debat, der kom vidt omkring.

Man kan roligt konstatere, at medlemmerne i 3F Køben-
havn er engagerede mennesker med klare holdninger til 
rigtig mange ting i samfundet.

Der blev bl.a. vendt emner som social dumping, kam-
pen imod „working poor”, grådige arbejdsgivere der tange-
rer slavehandel for at overgå hinanden i underbetaling og 
elendige vilkår, OK18 og det fantastiske sammenhold mel-
lem offentligt og privat ansatte, ligebehandling, udhuling 
af dagpengene, skærpede opholdskrav, internationalt sam-
menhold, folketingsvalg og EU valg, og meget mere.

Se udtalelserne fra generalforsamlingen på de følgende 3 sider –>>
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Styrk dagpengene – NEJ til nyt opholdskrav

Det danske dagpengesystem er sat under et voldsomt pres. Si-
den midten af 90erne er værdien af dagpengene nemlig faldet 
fra 63 %. til 54 %. i 2018 for den gennemsnitlige LO–arbejder 
( brutto). Det svarer til et fald i dagpengene på 2.500 kr. om 
måneden eller 30.000 kr. om året.

Det fortsætter frem mod 2025. Til den tid vil værdien af dag-
pengene være faldet til 50 % for en LO–arbejder og 54 % i gen-
nemsnit for alle.

Udhulingen af dagpengene skaber utryghed på arbejdspladser-
ne og blandt vores arbejdsløse medlemmer. Det bliver vanske-
ligere at klare sig økonomisk.

Det betyder ;
• At færre melder sig ind i en a-kasse
• At færre tør skifte job
• At den danske flexicuritymodel undergraves

Vi kræver en hævelse af dagpengene med 2.500 kr. om måne-
den og en løbende regulering, der følger lønudviklingen.

Vi støtter LOs kampagne for at styrke dagpengene – en kamp 
der står centralt i forbindelse med det kommende Folketings-
valg.

Dagpengesystemet er også truet af et nyt såkaldt opholdskrav, 
der er stillet som forslag i Folketinget af regeringen og Dansk 
Folkeparti. Det betyder fuldt gennemført, at alle medlemmer 
skal have haft ophold i Danmark i 7 år indenfor de sidste 8 år 
– før der kan udbetales dagpenge. Loven skal endvidere gen-
nemføres med tilbagevirkende kraft !

Mange tusinde danskere der har været udrejst udenfor EU og 
EØS vil blive ramt på deres forsørgelsesgrundlag, men efter vo-
res opfattelse er der tale om regulær etnisk fordrivelse – gen-
nemført i form af en dagpengestramning.

Udbyg den almene boligsektor – stop nedrivninger af brugbare boliger

Kampen for arbejdspladser og job under ordnede forhold er 
naturligvis helt afgørende for fagbevægelsens medlemmer og 
dermed også 3F København.

Boliger til alle til en pris, der kan betales af normale arbejder-
lønninger, er lige så vigtig. Det kræver, at den almene boligsek-
tor udbygges og styrkes og ikke afvikles, som regeringen har 
sat kursen for.

Regeringen er i gang med danmarkshistoriens største tyveri 
af milliarder af kroner af lejernes egne penge fra den såkaldte 
landsbyggefond. Penge som er lejernes, og som de selv har spa-
ret op via deres huslejer. 

Det er skræmmende, at regeringen kan slippe godt fra dette 
tyveri for at finansiere nedrivningen af brugbare boliger – den 
såkaldte ghettoplan.

Regeringens mål er at smadre den almene boligsektor for at 
give endnu mere plads for profit og spekulation i boligsektoren 
til skade for lejerne. Den såkaldte ghettoplan med nedrivning 
af brugbare lejligheder forstærker denne udvikling. Nedrivning 
af brugbare lejligheder kan aldrig være en løsning på sociale 
problemer. 

Regeringen puster samtidig med deres planer og retorik til ra-
cismen og modsætninger mellem arbejdere med forskellig et-
nisk og kulturel baggrund.

3F København vil støtte ethvert initiativ, som udbygger den al-
mene boligsektor og indgå i kampen mod de ødelæggende og 
perspektivløse ghettoplaner.

Udtalelse fra 3F Københavns generalforsamling 19. november 2018 Udtalelse fra 3F Københavns generalforsamling 19. november 2018
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Opstarts 
konference 
Vær med på startlinjen  

 

 

2000 arbejdsmiljørepræsentanter skyder 
AMR 2019 i gang den 8. januar. Vær med til 
startskuddet og sæt gang i aktiviteter for 
den nye fælles hovedorganisation. Tilmeld 
dig konferencen allerede nu og læg linjen 
for fremtidens gode arbejdsmiljø. 
 
 Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 er et fælles 
fokus i den nye hovedorganisation. Målet er et 
bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen gennem 
styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne. 
 

 
A lle 3Fs arbejdsmiljørepræsentan 

 ter og tillidsvalgte bliver invi 
 teret til vores markering af den 

europæiske arbejdsmiljøuge.
I år havde vi valgt at fokusere på til-

lidsvalgtes og arbejdsmiljørepræsentan-
ters mulighed for indflydelse, når der 
skal ske ombygning eller nybyg på ar-
bejdspladsen, samt „robusthed“ på ar-
bejdspladserne.

I alt var 50 tillidvalgte og arbejdsmil-
jørepræsentanter mødt frem.

Dagen blev skudt i gang med tale af 
LOs næstformand Morten Skov. Hans 
oplæg handlede om de udfordringer, der 
er i forhold til import af udenlandsk ar-
bejdskraft for at øge arbejdsudbuddet i 
forhold til at man investerer i bedre ar-
bejdsmiljø. Netop den del er blevet me-
get tydeligt via sagen fra Sønderjylland 
og de filippinske chauffører.

Samtidig blev der gjort reklame for 
Arbejdsmiljørepræsentantens år. LO og 
FTF (nu FH) har valgt at man i 2019 vil 
sætte arbejdsmiljørepræsentantens arbej-
de i højsædet.

Derudover havde vi oplæg fra to re-
præsentanter fra Rambøll, som gav gode 

Markering af europæisk arbejdsmiljøuge

råd til hvordan man som TR /AMR kan 
komme på banen i forhold til ny og om-
bygning.

Dagen sluttede af med oplæg om 
mental robusthed på arbejdspladserne.

Det var en spændende og givtig dag 
for deltagerne. Vi glæder os til at se jer 
når fagforeningen markerer den europæ-
iske arbejdsmiljøuge igen næste år.

I  øjeblikket har vi afdelingen en del  
 sager omkring både det psykiske og  
 fysiske arbejdsmiljø ved rengøringen 

i Metroen.
Vi har over den sidste måned mod-

taget adskillige henvendelser fra vores 
medlemmer, som er ansat til at gøre 
rent i Metroen. Det viser sig at arbejds-
giveren ikke har udlevet det fornødne 
værnemiddel så som korrekte handsker. 
Arbejdet består blandt andet i at gøre 
rent efter festaberne fredag og lørdag. 
Det betyder tørre bræk op samt fjerne 
ekskrementer. Til dette har medarbej-
derne fået udleveret tynde plastikhand-
sker.  Mindst en af medarbejderne har 
stukket sig på en kanyle, der har ligget 

og flydt i affaldet. Når der er risiko for 
at man kan stikke sig, skal der udleveres 
specialhandsker. Derudover har med-
lemmerne siden foråret oplevet at deres 
vagtturnusser med kort varsel bliver æn-
dret. Deres faste arbejdsområder er også 
med kort varsel blevet ændret. På bag-
grund af henvendelserne, har vi henvist 
8 medarbejder til undersøgelse på Ar-
bejdsmedicinsk klinik, idet nogle af dem 
lider af alvorlig stress og depression som 
følge af arbejdsforholdene. Derudover er 
arbejdsgiveren anmeldt til arbejdstilsy-
net. Vi følger sagen nøje i afdelingen og 
regner med at vi få ordnede forhold for 
vores medlemmer når de skal gøre rent 
efter dig og mig i Metroen.

Arbejdsmiljøudfordringer

Hvis der er risiko for ,at man kan stikke sig på brugte 
kanyler, skal arbejdsgiveren udlevere specialhandsker.
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Flemming Hansen – 51 år og 3Fer. 
 Han er vikar–ansat på ScanPipe 
 som behandler Plast– og PVC–rør 

fra lager til kunde. Flemming er opsagt 
2. november. Vikarer lever arbejdslivet 
uden opsigelsesvarsel.

Uddannelsesbaggrund
Flemming er uddannet reservedelekspe-
dient indenfor bilbranchen. Han arbej-
dede i branchen i mange år, uden at det 
var med den helt store iver og interesse.

På en rejse til Barbados var det derfor 
ikke svært at skifte det totalt uforudsige-
lige danske klima ud med det tropiske 
klima. Det engelske sprog var nemt at 
lære, og i kærlighedens vugge var det 
også nemt at omstille sig til en anden 
kultur.

Arbejde i KRIFA
En ekstrem villighed til at søge arbejde, 
medførte at Flemming fik et job som alt-
muligmand i Kristelig Fagbevægelse og 
Arbejdsgiverforening. Flemmings krist-
ne livssyn blev sat på en prøve.

Flemming konkluderede, at de „over-
enskomster“ de tegner er indrettet så-
dan, at enhver uenighed altid resulterer 
i at arbejdsgiveren får ret. „Menneske-
retten at strejke eksisterer ikke hos KRI-
FA, derfor er det ikke en fagforening“ 
konkluderer Flemming, men de kan ikke 
tage „retten til at blive klogere“ fra no-
gen. 

Flemming fortsætter „jeg har også væ-
ret på en politisk vandring fra Venstre 
til et sted mellem Socialdemokratiet og 
SF, og jeg vil altid bakke op om 3F for de 
er en fagbevægelse der hjælper. Det er 
dyrere med 3F, men det er en forsikring 
der virker. Og en forsikring vælger man 
ikke i håbet at den skal bruges, men bru-
ges når man er i nød, lige som en brand-
forsikring“.

Naver før svendebrev
10 år blev det til i øriget Barbados. De 
første år som bosat på Barbados var 
gode som en „Dansker i sørøverparadis“. 
Flemming prøvede Naverlivet „at lære er 
at rejse“. Han kunne bruge mange dele 
af sin uddannelse, også til lidt mere end 
uddannelsen var beregnet til.

Arbejdet som selvstændig anlægs-
gartner, blev udvidet til også at være 
indblandet i solcelleprojekter herunder 
udregning af effekten, så der fremkom 
et regnskab der kunne dokumentere in-
vesteringerne.

Flemming arbejde i et firma som var 
rådgiver for regeringen om bæredygti-
ge energiformer, sådan at forbruget af 
de store elproducerende dieselmotorer 
på øen kunne reduceres. Her blev Flem-
ming stærk i IT, specielt regnskabspro-
grammet Excel. 

Flemming kom senere ind i et firma 
som var i tråd med uddannelsen som re-
servedelsekspedient, men firmaet krak-
kede. Det var svært at enes i firmaet. 
Derefter blev Flemming provisionsløn-
net lastbilchauffør. Han lærte, at der på 
Barbados ikke var velfungerende fagfor-
eninger som i Danmark. Arbejdet uden 
overenskomst var stressende. 

Provisionsarbejdet gjorde at hjertet 
sagde stop. Lægen anbefalede at Flem-
ming skulle tage tilbage til Danmark for 
at få hjertet ordnet.

Nedtur i Danmark
Flemming var i arbejde i Danmark, men 
måtte stoppe og fik en hjerteoperation. 
Det blev bedre med en ballonudvidel-
se. Flemming erkender at være madaf-
hængig. Han har tabt sig, men taget det 
på igen. Nu vil han ikke starte på et nyt 
stort projekt med at tabe sig, før det nu-
værende uddannelsesprojekt er afsluttet. 

Under nedturen kom indsigten i at 
det var nødvendigt at få en uddannelse.

Flemming grinede, da jeg ville indstil-
le ham til et „Svendebrev i Omstillings-
evne“.

Flemming uddanner sig fra 
lagervikar og løsarbejder 

til energirådgiver

Af Per Holm Pedersen,  

faglig sekretær

• Naver  

Er oprindelig en gammel byggehåndværker–

tradition, hvor man med sit nye svendebrev 

drager ud i verden for at bruge sin kunnen 

og lærer andres traditioner, herunder kultur 

og sprog. Man kommer hjem med bagagen 

fyldt med erfaring, tålmodighed og åbenhed 

overfor at lære nyt hele tiden.
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SU – Statens Uddannelsesstøtte 
SU–Loven giver alle danskere over 
18 år ret til at uddanne sig med 
økonomisk hjælp fra samfundet. 
Hjælpen hedder SU ( Statens Ud-
dannelsesstøtte ). Der er også SU–
lån som kan vælges ved siden af – 
det skal betales tilbage med renter.

VEU Omstillingsfonden 
Faglærte og ufaglærte medarbejdere 
får med omstillingsfonden mulig-
hed for at opnå et kvalifikationsløft 
ved at deltage i akademi– og di-
plomuddannelser.

KEA Akademi og 
diplomuddannelser 
KEA Kompetence tilbyder deltids-
uddannelser både på akademi– og 
diplomniveau.

På https://kompetence.kea.dk/ 
kan du se, på hvilket niveau deltids-
uddannelserne er placeret i forhold 
til fuldtidsuddannelserne.

Flemming har måttet kæmpe med 
tankerne om at være for gammel til at 
starte på en uddannelse. Ikke at være 
klar over hvad man kan, uden at have 
det dokumenteret i kursusbeviser og di-
plomer. Derfor startede han op på HF 
enkeltfag.

Mødet med 3F
Jobcenteret lokkede med kokkefaget 
som „et stille og roligt job for en hjerte-
opereret“. Derfor startede Flemming på 
Hotel– og Restaurantskolen. Her fortal-
te faglærerne på skolen om 3F, og hvad 
en fagforening betyder for arbejdernes 
rettigheder, og hvad man kan risikere at 
blive udsat for af snyd og bedrageri fra 
arbejdsgivernes side. Flemming fandt 
ud af at kokkefaget nok ikke var det ro-
lige arbejdsmiljø han var blevet lovet. Så 
derfor røg denne ide. „Jeg har nok brug 

for et mere roligt job for at undgå stress 
endnu engang. Jeg ser gerne mig selv 
som en der spiller fodbold med mine 
børnebørn“ siger Flemming. „Og jeg skal 
jo helst holde på arbejdsmarkedet i man-
ge år endnu“.

I gang igen 
Efter 5 år i Danmark, ud og ind af skif-
tende arbejdspladser, er målet fastlagt.

Det krævede en holdningsændring at 
fastslå ikke at være for gammel til ud-
dannelse. Men til hvilke type uddannel-
se så ? Alt det man engang har lært kan 
vendes og bruges til en styrke.

Flemming faldt over en artikel på Fa-
cebook fra Vestsjællands Erhvervsaka-
demi. Det var et møde på skolen med 
temaet „Omstillingsfonden“ der satte 
drømmen i gang. Han fandt også uddan-
nelsen „Energirådgiver“. 

Uddannelsen var dog ikke sammen-
sat som ønsket, da det var ét samlet for-
løb. Flemming ønskede et opdelt forløb 
på enkelte dage om ugen. Der var også 
nogle krav som så uoverskuelige ud. Og 
så var den uddannelsesform kun i udbud 
på KEA i Hellerup.

Velkommen i uddannelsesjunglen
Nu tager man jo bare til Hellerup, selv-
om man bor i Sorø. „Vil man, så vil 
man“ siger Flemming. Rådene er :
• Find uddannelsen
• Hvor forgår det ?
• Få rådgivning
• Tilmeld dig
• Begynd at søge job der er relevante for 

uddannelsen
• Undersøg også hvilke uddannelsesmu-

ligheder der er, når du har afsluttet
• Tjek med din fagforening hvad lønni-

veauet er, så der er til mad på bordet.
Flemming er allerede i gang med den 
næste drøm : Han overvejer nemlig at 
tage en master på DTU.

„Da jeg var ung, kunne jeg slet ikke 
forstille mig at skulle sidde stille og del-
tage i undervisning. Nu vil jeg gerne 
fortsætte med uddannelse i forbindelse 
med et job, hvor man også bevæger sig“.

Når jeg bliver arbejdsløs, vil jeg søge 
et job måske i et boligselskab eller lig-
nende. Et sted hvor jeg kan fortsætte 
min uddannelse. Et sted hvor jeg kan 
kombinere teori og praksis.

„Det er aldrig for sent“ konstaterer 
Flemming.

Energirådgiver
Uddannelsen på KEA i Hellerup er sam-
mensat sådan : 8 moduler á 1 dag i 10 
uger = 1 modul. Det afsluttes så med en 
prøve.

„Heldigvis har jeg prøvet mange af 
tingene i praksis, så jeg har noget at 
læne mig op ad” pointerer Flemming. 

Emnerne er el–styring, jordvarme, 
solvarme, solenergi, energiomregning og 
beregningsformer.

Hvad er svært ?
• At finde uddannelsen samt at være 

sikker på, at det er den rigtige.
• Matematikken er en hård nød at 

knække nogle gange. Hjælpen kom-
mer fra datteren som vil være folke-
skolelærer og bruger farmand som 
forsøgsobjekt.

• At finde tid til studierne efter arbejds-
tid.

• Omregne gamle karakterer til det nye 
7 skala–system. Det hjalp at kunne 
omregne et 7 tal i den nye til et 9 tal i 
den gamle.

• Tog HF geografi online. „Det gør jeg 
ikke alene. Der mangler dialog med 
medstuderene og læreren“.

• Få overblik over familiens økonomi 
mens man studerer. „Det var godt at 
finde ud af, at man kan arbejde 20 ti-
mer pr. uge og få SU i op til 17 timer. 
Så kan man overleve.

• Lang transport fra hjemmet til uddan-
nelsesstedet.

Uddannelsen som energitekniker er ikke kun teori. Der er også praktiske øvelser. Som på billedet hvor der skal 
konstrueres en bil hvor energiformen er et lille solpanel der producerer 3 volt. Nogle projekter er gruppeprojekter, 
andre er en–persons projekter. 
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Jobpatruljen har nu haft sit 39. år, og  
 vi fik hele 3015 interviews på lands- 
 plan.

Endnu en gang formåede HK og 3F at 
samle en masse seje unge aktivister som 
sammen gjorde overenskomster spæn-
dende, sjove og forståelige. Vi oplyste 
ungarbejderne om deres overenskomster 
og rettigheder i øjenhøjde.

Jeg havde æren og fornøjelsen af, at 
være hovedkoordinator på Jobpatruljen 
i år i Region Hovedstaden, Nordsjælland 
og Bornholm på vegne af 3F. 

Vi var ude og tale med sammenlagt 
583 ungarbejdere, om deres arbejdsmil-
jø, løn, overenskomster og rettigheder. 
Det var overraskende at se hvor få af de 
unge, der arbejdede i de forskellige virk-
somheder vi besøgte, som havde kend-
skab til deres arbejdsvilkår og rettig-
heder, hvilket beviste vigtigheden af, at 
Jobpatruljen må og skal fortsætte.

Find din egen afløser
Dykker vi længere ned i tallene kan vi 
se at andelen af unge, der selv skal finde 
en afløser ved sygdom, er faldet. Det er 
nu kun 17 % af de unge, som selv skal  

finde en afløser, når de er syge. Tallet er 
det laveste Jobpatruljen har målt siden 
2011, det er dog stadig for højt, da det er 
fuldkommen uacceptabelt, at unge selv 
skal ringe rundt for at få byttet en vagt, 
når de er syge. Derudover udløser sådan 
et vagtbytte at man mister retten til løn 
under sygdom, som de unge ellers ville 
kunne være berettiget til ved en almin-
delig sygemelding.

Kigger vi yderligere på tallene over 
hvor mange unge der er dækket af funk-
tionærloven, der får løn under sygdom, 
kan vi se at andelen af de der ikke får 
løn under sygdom, har været stigende si-
den 2016. Vi kan desværre konstatere at 
hele 50,5 % af de interviewede unge i år 
ikke modtager løn under sygdom, selv-
om de er berettiget til det.

Stadig behov for Jobpatruljen
Som det kan ses ud af tallene har Jobpa-
truljen en berettigelse i at køre igen i år 
og ud i fremtiden.

Du kan finde Jobpatruljens evalue-
ringsrapport på 3F Københavns hjem-
meside, hvis du vil se flere tal vedr. de 
unges forhold.

Generalforsamlingen i 3F København har d. 19 /11 2018 
 besluttet at afdelingskontingentet skal være 234,00 kr. 
 pr. måned i 2019.

Det er en stigning i afdelingskontingentet på 5,00 kr. om må-
neden, hvis man er fuldtidsmedlem.

Fagligt kontingent
Kontingentet til din lokale afdeling 3F København stiger med 
5,00 kr. pr. måned.

Kontingent til Fagligt Fælles Forbund ( Hovedforbundet 3F ) 
stiger med 2,00 kr. pr. måned.

Gruppelivsforsikring, som er indeholdt i det faglige kontin-
gent stiger ikke. Fritidsulykkesforsikringen falder med 2,00 kr. 
pr. måned.

Det samlede fagforeningskontingent med forsikringer sti-
ger altså med 5,00 kr. fra 498,00 til 503,00 kr. inklusiv alle for-
sikringsordninger. Dette svarer til en stigning på 1,0 % 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.

Forsikringsbidragenes størrelse bestemmes af Folketinget.
A-kassebidraget vil stige med 4,00 kr., ATP-bidraget er 

uændret og udgør 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 501,00 kr. til 507,00 kr. pr. måned i 2018. Det sva-
rer til en stigning 1,20 %.

Efterlønskontingent
Bidraget til efterlønsordningen, som efterhånden ikke ret man-
ge betaler til, stiger med 6,00 kr. fra 502,00 kr. til 508,00 kr. pr. 
måned i 2019. Det svarer til 1,2 %.

Deltidskontingent
Kontingent for medlemmer, der registreret som deltidsmed-
lemmer, ændres således at afdelingskontingentet fremover ud-
gør 2 / 3 af det ordinære afdelingskontingent.

Det indebærer en lidt større engangsregulering i 2019 på 
samlet 3,64 %.

Det samlede faglige kontingent med fritidsulykkesforsikring 
vil i 2019 udgøre 370,50 kr. pr. måned.

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 betalings-
service, 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 kon-
tingenttrækket på lønsedlen i januar 2019 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

Kontingent fra 1. januar 2019

Kontingenttype Fagligt kontingent 3F 
og 3F København

A-kasse 
kontingent

Efterløns 
bidrag

Evt. fritidsulykkes 
forsikring

Kontingent
i alt

Fuldtid med a-kasse og efterlønsbidrag 465,00 507,00 508,00 38,00 1.518,00

Fuldtid med a-kasse uden efterlønsbidrag 465,00 507,00 38,00 1.010,00

Fuldtids forbundskontingent 465,00 38,00 503,00

Deltid med a-kasse og efterlønsbidrag (højst 30 timer) 332,50 389,00 338,00 38,00 1.097,50

Deltid med a-kasse uden efterlønsbidrag (højst 30 timer) 332,50 389,00 38,00 759,50

Deltids forbundskontingent (højst 30 timer) 332,50 38,00 370,50

Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent 135,00 38,00 173,00

Kontingenter fra 1. januar 2019

Af Sinem Kiraz Demir, ungdomsnetværketAf Helge Geest, økonomisk ansvarlig 3F København

Jobpatruljen er stadig nødvendig

• Hvis du er i tvivl om dine (eller dine børns) løn– og arbejdsvilkår er i 

orden, kan du finde en masse oplysninger om hvad man må – og 

ikke må – som ungarbejder på jobpatruljens hjemmeside:

www.jobpatruljen.dk 
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Imens den friske efterårsvind fra Øre- 
 sund susede ind over baneterrænet 
 ved DGI–byen, stod vi, en gruppe 

håbefulde unge mennesker, og glæde-
de os til en weekend fyldt med debatter, 
workshops og faglige snakke. Kalen-
deren viste fredag den 2. november og 
smartphonen 15.19, hvilket fortalte mig 
at der kun var nogle få minutter til at 
bussen kørte mod Silkeborg, hvor vi alle 
skulle deltage i 3F Ungdoms ( 3FU ) årli-
ge landsmøde.

Det første landsmøde
Det var første gang jeg selv deltog på et 
landsmøde, ikke bare i 3FU regi, men i 
det hele taget, så sommerfuglene i ma-
ven var lige dele spændte og nervøse. 
For hvad skulle man egentlig forvente af 
sådan en weekend i ungdommens tegn ? 
Ville jeg komme til at stå helt alene 
iblandt hundredevis af unge aktive med-
lemmer som alle kan Arbejdersangbogen 
fra ende til anden ? Jeg kendte jo ikke 
nogen af de andre deltagere den week-
end. Eller hvad nu hvis jeg ikke kunne 
følge med i de faglige debatter, med min 
manglende viden som ung ? Jeg kendte 
jo heller ikke hele fagbevægelsens histo-
rie og alle dens kampe – det var i hvert 
fald ikke noget jeg lærte om i skolen.

God modtagelse allerede på bussen
Klokken var blevet halv fire og bussen 
var så småt begyndt at snegle sig mod 
det Jyske højland, via Københavns små 
gader i myldre trafikkens kaos. Det skul-
le vise sig at turen til Silkeborg ville tage 
tre en halv time, men det gjorde slet in-
gen ting da man var i fantastisk selskab i 
bussen. Jeg sad ved siden af flere deltage-
re fra ungdomsafdelingen af 3F Bygge–, 
Jord– og Miljøarbejdernes Fagforening 
( BJMF ) og det var fantastisk at høre om 
deres baggrund, erfaringer og meget ak-
tive ungdomsafdeling. Allerede her for-
svandt en del af mine bekymringer da 
jeg med det samme følte mig en del af 

fællesskabet og det at være ny skulle vise 
sig at være en fordel fremfor ulempe, da 
alle var fantastisk gode til at byde mig 
velkommen ind i flokken !

Vi ankom lidt senere end beregnet, 
så jeg skulle hurtigt nå at få noget mad 
inden alle nye deltagere, mig selv inklu-
deret, skulle mødes til en kort rundvis-
ning af Langsøhus og en meget hurtig 
gennemgang af procedurer for landsmø-
det. Dernæst skulle vi mødes med de re-
sterende deltagere i foredragssalen hvor 
landsmødet officielt ville begynde.

Indkvartering og velkomst
Inden landsmødet startede, nåede jeg 
lige at finde mit meget fine, nyrenovere-
de værelse som jeg skulle bo på de næ-
ste par dage. Værelset havde alle de ting 
man havde brug for ( seng, skrivebord, 
eget bad osv. ), men tiden skulle vise at 
de meste af fritiden blev tilbragt i „Slyn-
gelstuen“ – mer’ om det senere.

Landsmødet startede officielt klokken 
kvart over otte om aftenen og fortsatte 
så i et par timer. Den første dag bestod 
mest af alt af velkomst fra det afgående 
formandskab samt deres beretning fra 
det forgangne år. Der blev også tid til 

formalia i form af valg af dirigenter og 
referenter, selvom det virkede ret forvir-
rende for en ny deltager som jeg. Sidst, 
men ikke mindst, var der også „Regions-
tid“, hvor vi alle samledes i vores respek-
tive regioner for at drøfte det regiona-
le arbejde og potentiale – det synes jeg 
personligt var et rigtig godt tiltag at have 
med på den første dag.

Man samles i Slyngelstuen
Om aftenen var der så et socialt arran-
gement i det totalt ny–renoverede fæl-
leslokale i kælderen ; Slyngelstuen. Her 
var der både billardborde, bordfodbold, 
dart, bordtennis og endda også en sauna 
længere nede af gangen ! Der var selvføl-
gelig også både alkohol til billige penge 
samt masser af natmad til de sultne se-
nere på aftenen. Selvom foredragssalen 
var omdrejningspunktet for det officielle 
program, så var Slyngelstuen helt sikkert 
det samme for den sociale del af week-
enden.

Her kunne alle mingle, netværke ( og 
flirte ? ) på tværs af regioner, brancher og 
politiske forskelligheder hvilket gjorde 
at der var en helt fantastisk stemning i 
lokalet ! En stemning af glæde og enga-

gement, som fik én til at føle fællesska-
bet og det gode samvær på klods hold 
– det var ubeskriveligt fedt. Jeg er sikker 
på at det gode sociale samvær fredag af-
ten lagde et godt fundament til resten af 
weekendens faglige og sociale arbejde.

Workshops og kreativitet
Så blev det lørdag morgen, hvor der var 
morgenmad til de morgenfriske fra halv 
otte, eller til de af os som måske ikke fik 
sovet så meget, en hurtig bid brød fem 
minutter før morgensang. Efter en god 
morgensang startede vi med forskellige 
workshops – jeg havde valgt workshop-
pen om Den Danske Model, hvilket in-
kluderede en dybere gennemgang af fag-
bevægelsen i Danmark og dens rejse til 
dags dato. Der var også workshops om-
handlende fagbevægelsen ude i resten af 
verden og endda et tegnekursus, så man 
kunne forfine sine kreative kompetencer. 
Senere på dagen fik man også mulighed 
for at vælge yderligere workshops, så 
man i alt fik deltaget i to forskellige. Her 
havde jeg for eksempel valgt en works-
hop med Morten Ryom, der omhandle-
de hvordan man kunne blive en effektiv 
meningsdanner.

3F fokuserer på ungdommen
Lige inden frokost fik vi besøg af Tina 
Christensen, næstformand i 3F, som be-

Af Hannibal Lee-Madsen

 Beretning fra 3F Ungdoms landsmøde

 En weekend i ungdommens tegn

svarede vores ( til tider svære ) spørgs-
mål, der blandt andet omhandlede 3Fs 
ageren, eller mangel på samme. Jeg synes 
det var rigtigt godt at 3F var til stede i 
form af Tina og det var dejligt at høre at 
3F aktivt fokuserer på ungdommen og at 
de gerne vil os – det høstede i hvert fald 
et stort bifald blandt deltagerne.

Fremtiden til debat
Efter en dejlig frokost ( tak, Langsøhus ! ), 
var der sat tid af til „Gruppetid“ hvilket 
jeg igen synes var et fantastisk tiltag – 
det gjorde at man havde et forum hvori 
man kunne debattere fremtiden indenfor 
sin egen branchegruppe og der var til-
med valg af grupperepræsentanter til det 
samlede Ungdomsudvalg ( UU ).

Dernæst mødtes vi igen i foredragssa-
len hvor vi begyndte på det mere „tun-
ge“ arbejde i form af behandling af ind-
komne forslag til 3FUs principprogram 
og arbejdsprogram. Dette arbejde fort-
satte vi med om søndagen, hvor vi også 
behandlede forslag til vedtægter og poli-
tiske udtalelser.

Lørdag aften havde arrangørerne boo-
ket en komiker til at underholde i fore-
dragssalen og det virkede som om at det 
var et stort hit blandt alle deltagerne. Ef-
ter underholdningen fortsatte det sociale 
samvær igen i Slyngelstuen til den lyse 
morgen og det var en fornøjelse at se 

folk hygge sig på tværs af deres forskelli-
ge baggrunde.

En weekend i faglighedens tegn
3FUs Landsmøde 2018 sluttede ved mid-
dagstid om søndagen og efter en dejlig 
frokost tog alle hvert til sit, undtaget os 
„Kjøwenhavnere“ som lige havde en 3–4 
timers bustur foran os.

Busturen gav dog rigelig tid til at re-
flektere over en weekend der havde stået 
i faglighedens tegn og som var fyldt med 
livsbekræftende meget engagement og 
gåpåmod. Jeg var især imponeret over, 
at trods størstedelen af deltagerne var 
nye ansigter til landsmødet, så var der 
SÅ mange stærke, unge kræfter som helt 
sikkert nok skal bringe 3F og 3FU videre 
i den nye digitale tidsalder med SoMe og 
mig–mig–mig–mentalitet. Det står klart 
efter en weekend i det jydske højland at 
solidariteten og fællesskabet lever i bed-
ste velgående – nu skal vi bare ud og 
råbe højt om det til vores kære ( unge ) 
kolleger og klassekammerater !

Du er også velkommen
Så sidder du derude, er under 31 år og 
medlem af 3F så råb højt( ! ), så vi kan få 
dig med til alle de spændende arrange-
menter der foregår i hele landet og i ho-
vedstaden.

3F Københavnere på årsmøde

Hannibal var også selv en tur på talerstolen ved 3F ungdoms årsmøde i Silkeborg.
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I 2015 gik en del af den udliciterede 
 rengøring tilbage til Rigshospitalet 
 på Blegdamsvej. ISS blev simpelthen 

opsagt midt i udbudsperioden – de hav-
de ikke løftet opgaven.

Dette skete samtidig med, at der var 
gang i en stor omorganisering af hospi-
talssektoren i Region Hovedstaden, hvor 
Rigshospitalet på Blegdamsvej blev lagt 
sammen med Glostrup Hospital – under 
navnet Rigshospitalet.

Midt i denne uro overgik over 130 
rengøringsassistenter fra en privat ar-
bejdsgiver til en offentlig arbejdsgiver. 
De fleste glædede sig – for de havde kun 
hørt godt om det at være offentligt ansat ; 
det ville give ro og respekt i ansættelsen.

Svær overgang fra privat til 
offentlig arbejdsgiver
I første omgang gik det ikke helt sådan 
og der er stadig mange udfordringer.

Det var svært at forstå det kommu-
nale lønsystem og det var svært at forstå 
de offentlige overenskomster og aftaler 

både for rengøringsassistenterne – men i 
særdeleshed for de mange mellemledere, 
som også blev overdraget fra ISS.

Ledere, der tog den gamle arbejdskul-
tur med fra det private med former for 
diktatorisk tilgang til kontrol og mistillid 
– men rengøringsassistenterne tog også 
den gamle kultur med manglende til-
lid, at tage masser af overarbejde og ikke 
mindst være splittet i de mange nationa-
liteter, som de kom fra og kun holde sig 
til egen nationalitet.

Forbundets særlige indsats
Samtidig med denne tumult på Riget, 
havde 3F sat gang i et organiserings pro-
jektet „særlig indsats“, som i stedet for 
at blive en fordel på denne arbejdsplads, 
skabte noget uro – mest af alt fordi det 
var samtidig med at rengøringsassisten-
terne var i opbrud grundet overgang 
fra privat til offentlig oveni omorgani-
seringen af hele hospitalssektoren. Det 
gav i virkeligheden tilbageskridt fremfor 

fremgang. Det var utrolig ærgerligt – 
men også en erfaring.

Organiseringen starter med at 
opbygge tillid og valg tillidsfolk
3F København tog derfor fat på den 
simple måde, som handlede om at få 
valgt flere tillidsrepræsentanter og op-
bygge tillid mellem 3F København og 
medarbejderne – men også i forhold til 
ledelsen. Her har det offentlige jo hel-
digvis et unikt samarbejdssystem MED, 
som vi kunne drage nytte af.

Samtidig konstaterede vi, at det var en 
klar tillidsskabende fordel at vi, de fagli-
ge sekretærer, som kommer på arbejds-
pladsen er en mand og en kvinde og at 
vi er to etniske forskelligheder.

3F København tog initiativ til, at af-
holde møder mellem fagforeningen og 
ledelsen – dette for løbende at tage fat i 
de udfordringer der måtte være på aftale 
niveau. Dette har ført til en række aftaler 
og etablering af fast møderække mellem 
de tillidsvalgte og ledelsen.

3F København mødes ofte med de til-
lidsvalgte i frokosten i hospitalets kanti-
nen, hvor vi hurtigt kan spare og i øvrigt 
også er med til at fagforeningen er synlig 
på arbejdspladsen.

Herudover har vi en uddannelse dag 
hver 3 måned med de tillidsvalgte i fag-
foreningen

De kulturelle forskelligheder er 
blevet en enhed og faglig stolthed 
er vejen frem
Sammen med de valgte tillidsfolk, har 
vi taget fat i udfordringer med de man-
ge kulturer ved at skabe sammenhold 
og styrke den faglige stolthed fremfor at 
være en splittet flok. Det handler nu ikke 
om at være imod hinanden, men med 
hinanden. Dette er sket ved at tillidsfol-
kene er synlige og er med til alle perso-
nalemøder – men også ved nogle stor-
møder om morgenen mellem kl. 7.00 
og kl. 8.00 – hvor det er gået fra at være 
5 –10 personer til over 80 fremmødte.

På disse møder har medarbejderne 
hørt om OK18 og de har udformet fæl-
les henvendelser til ledelsen – men også 
taget ledelsen i tale.

For både ledere og medarbejderne har 
den lange proces om at opbygge tillid 

været virkelig vanskelig og svær at tro 
på. Det er stadig i sin spæde begyndelse 
– men det ser ud til at virke.

Problemerne skal helst løses  
på arbejdspladsen
For os i 3F København er det utroligt 
vigtigt, at problemerne løses så tæt på 
arbejdspladsen som muligt og ikke kø-
res op til en faglig sag hver gang – men 
det kræver uddannelse af de tillidsvalgte, 
men også af den lokale ledelse. 

Det at skabe tillid, og dermed et godt 
samarbejde på en arbejdsplads med 
medarbejdere fra så mange lande og kul-
turer sker ikke over natten, men er en 
lang og sej proces. Men det er stor suc-
ces, når det lykkes. Vi har haft et meget 
stor fokus på, at opbryde de nationale 
kulturer til at være en fælles medarbej-
dergruppe med fokus på arbejdet, sam-
menhold og faglig stolthed.

Dygtige tillidsfolk
Tillidsfolkene er blevet knasende dygti-
ge ; de organiserer, de forhandler, de er 
synlige – fra at være nogle ingen kendte, 
er de nu kendte personer og nogen man 
går til. Men det betyder også, at de kom-
mer i modvind og må tage de seje udfor-

dringer, som jo også medfører svære for-
handlinger med ledelsen. Men de stiller 
op og er nu både med i samarbejdsud-
valg og brancheklub.

Flere og flere medlemmer –  
et langt og sejt træk
3F København er synlige på arbejdsplad-
sen og fra en organisationsprocent på 
33, er vi nu oppe på over 80 %. 

Ingen kommer sovende til det – det 
er et langt og sejt træk – men det er en 
fornøjelse at opleve at det lykkes og der 
er en tro på fremtiden. Vi er overbeviste 
om, at det ikke alene er godt for med-
arbejderne og for 3F København – men 
også en styrke for arbejdspladsen og ar-
bejdsopgaven på Riget.

Der er jo altid sådan, at de dygtige 
medarbejdere er de tilfredse medarbej-
dere – og det er den vej det går på Riget 
på Blegdamsvej.

Tak tillidsfolk

 Organisering af Riget’s rengøring – udfordring og succes

 En historie om fremgang…

Af Dzevad Ramic og Caja Bruhn
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Bryggernes pensionist og seniorklub

Er du pensionist fra anden industri uden en pensionistklub, er 
du også velkommen i klubben.

Kom ned og deltag i vores hyggelige klubdage hver mandag. Vi 
starter altid med morgenbord og hygge fra kl. 10.00 til 11.00. 

Derefter spiller vi 2 gange 4 spil banko med hyggepause ind 
imellem.

Mødekalender for brygger–klubben 
januar til maj 2019:
7 januar: Første klubmøde i 2019. 

18 januar: møde med Københavns Sundhed/omsorgs borgme-
ster Sisse Marie Welling. Mødet sker sammen med faglige se-
niorer og holdes på Øresundsvej 4, loftet.
Efter mødet frokost og 1 øl/vand. Ingen betaling.

8 februar: Møde med tidligere forbundsformand i FOA Dennis 
Knudsen. Mødebetingelser og sted som ovenstående 18 januar.

8 marts: Møde med Jane Korczak. Kvindernes internationale 
kampdag. Mødested, Møllealle 26 Valby, 3F afd. BJMF. Frokost 
som 18 januar.

12 marts: Carsten Elert. Faglige seniores senior håndbog.
Mødested Øresundsvej, samme betingelser som 18 januar.

3 maj: Repræsentantskabsmøde faglige seniorer hovedstaden. 
3 deltager fra klubben.

E OG P KLUBBEN

Alle medlemmer,  samarbejdspartnere og vores 
fagforening ønskes en glædelig jul og et godt 
nytår.

Tak for samarbejde, debatter og mange hyggelige 
timer. 

Erik Jørgensen 
E OG P KLUBBEN  
Lager og Handel 3F København

Feriekontoret administrerer bookning af 
Ferieboligfonden for Hotel– og Restau-
ranterhvervets ferieboliger og Postens 
ferieboliger. Vores boliger bookes pr. te-
lefon ( bort set fra postens lodtræknings-
runder ). Hvis du er i tvivl om, hvad du 
har ret til at booke, så ring til os ( Lis-
beth eller Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Rejse–/afbestillingsforsikring
Vi vil opfordre til, at der tegnes en rej-
se–/afbestillingsforsikring således, at 
man ikke mister penge, hvis uheldet 
skulle være ude og ferieboligen må afbe-
stilles. Kontakt dit forsikringsselskab for 
at høre nærmere.

Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfordre dig til at retur-
nere nøglen straks efter din hjemkomst 
og dette skal ske i den lille kuvert, som 
du fik tilsendt. På denne kuvert står et 
nummer, som vi skal bruge til registre-
ringen og den giver os alle de informa-
tioner vi skal bruge. Du behøver f.eks. 
ikke skrive en seddel om, hvem du er, 
men husk at skrive afsender bag på ku-
verten.

Vi vil sætte pris på, at du ikke pakker 
nøglen ind i diverse køkkenrulle, stan-
niol, gaffatape, elastikker, plastikposer 
m.m., da det tit tager lang tid at „frigø-
re“ nøglen. Og vi sidder med rigtig man-
ge returnøgler.

Ferieboligfonden for Hotel- og 
Restauranterhvervet ( HR )
Udlejningen for HRs boliger ( for hele 
2019 ) startede i år den 1. oktober 2018 
kl. 13.00, men der er stadig mange ledi-
ge uger ( også i sommerferien ), som der 
kan bookes. Ring på tlf. 88 92 33 60.

Virksomheden du arbejder på, skal 
have en feriekortaftale jf. overenskom-
sten mellem 3F Privat Service, Hotel og 
Restauration og HORESTA for, at du har 
„førsteretten“ til at booke ( de røde uger ).

Leje af bil i udlandet
Vi har erfaret, at der kan være proble-
mer i forbindelse med leje af bil i udlan-
det såfremt man ikke har et kreditkort 
med (et VisaDebit eller Visa / Dankort er 
ikke kreditkort, men det er f.eks. et Ma-
sterCard ). Vi skal derfor opfordre dig til, 
at du undersøger reglerne i det selskab, 
som du vil leje bil hos.

Du har mulighed for at få et LO Plus 
Kort (som også er et MasterCard ) via dit 
medlemskab af 3F.
Læs mere på www.loplus-guldkort.dk

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du 
følge med i, hvilke boliger og uger der 
er ledige. Det gælder også for Hotel– og 
Restauranterhvervet ferieboliger.

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.

På www.3f.dk/feriehuse kan du se Fe-
rieboligfonden for Hotel– og Restauran-
terhvervets ferieboliger og på 3fpost.dk 
kan du se Postens ferieboliger.

Feriekontoret
… en dejlig feriebolig til en fornuftig pris

 Brixton
( tæt på London, England )

Ferieboligfonden for Hotel– og Restauranterhvervet og Posten 
har begge et dejligt rækkehus i Brixton og de ligger på samme 
vej. Det giver nogle muligheder, hvis man f.eks. er flere som ger-
ne vil opleve byen sammen. F.eks. de fantastiske juleudsmyknin-
ger som London b.la. er kendt for.

Begge huse har seks sovepladser og en dejlig lille have, hvor 
gasgrillen kan benyttes, også selv det måske sner.

Brixton er en lille hyggelig forstad til London, med flere spæn-
dende indkøbsmuligheder, spisesteder og markedspladser. Et 
godt sted at slappe af og nyde omgivelserne. Hvis du har brug for 
et mere „hektisk“ liv, er det hurtigt at komme ind til London.

Hotel & Restauration Seniorer

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 11:00
Summemøde i „Det Grå Palæ“. Vort første møde i det nye år, 
hvor vi mødes til nytårs Banko. Kaffe/te og sandwich. Øl og 
vand kan købes.

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 12:00
Har vi arrangeret guidet rundvisning af Grundtvigskirken, der 
ligger på  „På  Bjerget“. Mødested : det forhenværende kapel.  
Man kan nå hertil med S-tog A + bus 6A skift Nørreport eller 
S-tog A + bus 21 skift på  Emdrup. Grundstenen blev lagt efter 
1.ste verdenskrig på Grundtvigs fødselsdag den 8. sept. 1921. 
Byggeriet fortsatte helt op i 1940erne. Der er brugt godt 5 mill. 
specielle gule mursten og byggeriet omfatter også husene på 
begge sider af kirke, bedre kendt som „På Bjerget“.  Vi slutter 
af med „Gravkaffe“ og blødt brød. Pris kr. 50,- tilmelding Ger-
da ved summemødet den 10. januar eller på tlf. nr. 51 17 17 86

Tirsdag den 5. februar 2019 Kl. 10:00
Fællesarrangement i den store sal. Der bliver musik og sang 
denne dag. Kirsten og Erik Juul Andersen spiller og vi synger 
med efter Arbejdersangbogen. Der forefindes kaffe/te og lækre 
nysmurte sandwich. Øl, bitter og vand til små priser

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 11:00
Summemøde i Det Grå Palæ. Denne dag serverer vi en portion 
Hvid Lobes Cobes i stedet for de sædvanlige sandwich. Øl & 
vand til fornuftige små priser. Kaffe/te. Amerikansk lotteri. Pris 
kr. 50,- Tilmelding til Gerda senest den 24. januar 2019

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 11:00 „Det Grå Palæ“
Den ældre film : „Dansen med Regitze“ vises. Vi ser Ghi-
ta Nørby og Frits Helmuth spille formidabelt i dette roste og 
Oscar®-nominerede danske drama. Efter filmen er der friske 
sandwich og mulighed for at købe øl og vand. Kaffe/te.

Torsdag den 14.marts 2019 kl. 11:00 
Generalforsamling i „Det Grå Palæ“
Dagsorden iht. lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formand Palle Christensen’s beretning
3. Kasserer Flemming Hansen aflægger regnskab
4. Valg til bestyrelse
5. Indkomne forslag (skal være fremsendt senest 14 dage før 
generalforsamling)
6. Evt.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingent for 
2019 på kr. 250,-  være betalt. Skyldigt kontingent kan indbeta-
les på konto nummer 5321-0689408
Klubben er vært ved en sandwich, øl, vand og kaffe/te. Sam-
tidig sælges et amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til af-
stresning efter vore udflugter
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Rengøring af Metro–tog foregår i tids-
rummet kl. 18.00 – kl. 06.00. Der rengø-
res 34 tog hver aften/nat på Vestamager 
af 4 mand i 2 skift.

Der har været en del udfordringer 
med arbejdsmiljøet, især det psykiske ar-
bejdsmiljø gennem det sidste ½ år, men 
de sidste 3 ugers tid, har arbejdet kunne 
udføres i „fred og ro“ efter de udstuk-
ne retningslinjer for de ansatte, grundet 
ferie hos de daglige ledere. Kollegaerne 
har sat pris på periodens stressfrie ar-
bejdsmiljø.

Så var freden forbi
Onsdag den 26/09 2018 kommer ar-
bejdslederen ( AL ) og den tilsynsføren-
de ( TF ) tilbage på jobbet.

Skiftet startede kl. 18.00 og frem til 
kl. 20.00 blev 12 tog gjort rene. Der blev 
afholdt en pause i ca. 5 min. hvor med-
arbejderne alle fik lidt at drikke og mu-
lighed for toiletbesøg ( driftsteknisk tid )

AL kom til arbejdspladsen og spurgte 
alle, hvorfor de holdt pause og de sva-
rede, at de blot skulle have noget koldt 
at drikke.

AL sagde, at det ikke var tilladt at hol-
de nogen pauser, udover den på ½ time 
efter 4 timers arbejde.

Dette mente kollegerne ikke var en or-
dentlig måde at tale til dem på, nu han 
lige var vendt tilbage fra ferie.

Både AL og TF begyndte herefter at 
behandle dem dårligt og var vrede uden 
grund.

Kl. 23.50 sygemeldte en af medarbej-
derne sig med stress og måtte gå hjem.  

En af medarbejderne udførte følgende 
opgaver alene eller sammen med kolle-
gaerne :
• Rengøring af 30 tog
• Hovedrengøring af to toiletter ( nor-

malt ikke en del af hans job )

• Rengøring af lagerrum, satte 17 store 
bokse / kasser derind ( normalt heller 
ikke hans job )

Normalt rengøres 20 tog i løbet af en 
7½ timers vagt. Medarbejderne opfat-
tede hele situationen, som om, at leder-
ne forsøgte at stresse dem til at forlade 
deres job.

Faktum er, at 7 medarbejdere har sagt 
op indenfor de seneste 5 måneder og 
nogle med lang anciennitet.

De sidste 3 uger var der ingen pro-
blemer og hvorfor kommer de så plud-
seligt igen ?

Efter ønske fra medarbejderne, vil de 
gerne have rapporten bragt til HR ni-
veau eller højere, da de gerne vil have 
et godt arbejdsmiljø tilbage på arbejds-
pladsen igen.

Aflyser ferie uden årsag
Et medlem har bestilt ferie der skal afhol-
des 8–28 / 10 2018, men den 27 / 09 bliver 
ferien aflyst af AL.

Adspurgt til årsagen til dette, medde-
ler AL, at der ikke er nogen årsag, men 
at han aflyser den alligevel.

Ferien er planlagt og hvad gør med-
arbejderen så ? Faktum er, at har medar-
bejderen haft udgifter til f.eks. flybilletter, 
så må virksomheden betale denne udgift, 
hvis de fastholder, at ferien skal aflyses.

Fokus på psykisk arbejdesmiljø
På grund af de mange sager der er hos 
medlemmerne i rengøringen på Metro-
en, samt det dårlige arbejdsmiljø, har 
Team Social & Miljø øget fokus på ar-
bejdspladsen.

Det er ikke rimeligt, at mennesker 
skal finde sig i at blive syge eller ned-
slidt af deres job. Hverken fysisk eller 
psykisk. Og det er slet ikke acceptabelt, 
hvis det bunder i dårlig ledelse. 

Fokus på Metro – rengøringen

Af Bente Leck
faglig sekretær


