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3F Københavns skriftlige beretning
3F København afholder sin 5. ordinære
generalforsamling den 20. november 2017.
Dagen efter er der kommunal– og regionsvalg, så det er 2 vigtige datoer, hvor
du kan få din indflydelse gældende. Det
kræver bare, at du møder op og stemmer.
På generalforsamlingen kan du endda
blande dig i debatten om dine og dine
kollegers vilkår.
Verden er blevet anderledes siden sidste
generalforsamling. Der har internationalt
været afholdt præsidentvalg i både Frankrig og USA samt valg i Tyskland til forbundsdagen. Et gennemgående træk var,
at de meget højreorienterede kræfter gik
frem. Vi så i USA en Trump overtage præsidentposten. Vi så i Frankrig, at Front National kun i 2. runde blev slået af Macron,
som var et ubeskrevet politisk blad, men
han og hans nye bevægelse fik stor tilslutning. I Tyskland fik den yderste højrefløj
tilslutning af over 13 % af befolkningen.
Der vil senere i dette beretningsnummer være forskellige kommentarer til den
internationale politikudvikling.

Vi har også fået en ny regering siden
sidste generalforsamling. Den må karakteriseres som mere liberal og konservativ
end Venstre-regeringen. Lars Løkke udviste rettidig omhu under hans vaklende
Venstre–regering og pustede yderligere liv
i regeringstaburetterne.
På dagpengeområdet kan vi konstatere, at alt for mange af vores medlemmer
stadigvæk er på dagpenge samt, at nu er
den nye dagpengereform pr. 1. juli fuldt
ud indfaset, hvilket betyder mere kontrol
af de ledige.
Vi håber, at du vil læse beretningen med
stor interesse. Den skriftlige beretning indgår i beretningsdiskussionen.
Hvis du finder emner derudover, som
du mener, der skal diskuteres på generalforsamlingen, er du velkommen til at rejse
disse under beretningsdiskussionen.
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Velkomst
Valg af dirigenter
Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Regnskab 2016 for 3F København
a ) Godkendelse af regnskab
Budget og kontingent
a ) Godkendelse af kontingent 2018 for 3F København
b ) Godkendelse af budget 2018
Indkomne forslag
a ) Lovændringer
– Ændringsforslag til lovene, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft efter, at punktet er afsluttet.
b ) Øvrige forslag, herunder udtalelser
Valg i henhold til afdelingens love §14
• Formand – Bjarne Høpner
• Næstformand ( vælges for 1 år ) – Betina Lund ( genopstiller ikke )
• A-kasseleder – Søren Becher
• 1 afdelingssekretær ( vælges for 2 år ) – Jan Mathisen ( genopstiller ikke )
• 1 afdelingssekretær ( vælges for 1 år ) – Vinni Nørgaard ( genopstiller ikke )
• 12 Bestyrelsesmedlemmer – Jan Ringsted, Thomas Møller, Henrik Hast, Karina Sørensen, Esther Metzon,
Søren Møller, Mikael Viédel Glumsøe, Lars S. Pedersen, Ian Larsen, Flemming Stabell ( genopstiller ikke ),
Liselotte Pihl ( genopstiller ikke ), Henrik Madsen ( genopstiller ikke ).
• 1 bestyrelsesmedlem ( vælges for 1 år ) – Jannie Rosenstrøm, Lars Sixhøj ( genopstiller ikke ).
• 6 bestyrelsessuppleanter – Stig L. Dolleris, Elena Ahmed, Firuta Dam ( genopstiller ikke ),
Peter Ladevig Petersen ( genopstiller ikke ), Lars S. Pedersen ( genopstiller ikke ),
Jannie Rosenstrøm ( genopstiller ikke ).
Øvrige Valg
• 8 medlemmer til stemmeudvalget – Paul Erik Schou, Frank Pedersen,
Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Birgit Møller, Jan Burmeister,
Leif Dahl Larsen, Stine Bager Jegind.
• 5 suppleanter til stemmeudvalget – Erling Larsen, 4 Vakante
• Statsautoriseret revisor – Revisionsinstituttet
• 1 bilagskontrollanter – Morten Risom.
• 2 bilagskontrollantsuppleanter – Kim K. Poulsen, 1 vakant
• 3 fanebærere – Morten Jakobsen ( genopstiller ikke ), Per Svensson, Cora Andrewartha
• 3 fanebærersuppleanter – Bjarne Jensen, Torben Jensen, Rikke Olsen

*

Venlig hilsen
Bjarne Høpner, Formand
Forslag / dokumenter der skal behandles på generalforsamlingen kan findes
på www.3fkbh.dk /generalforsamling-2017 efterhånden som de indkommer.

En evt. urafstemning vil forgå elektronisk ( e-mail / SMS ).
* Medlemmer
der ikke har oplyst deres mail eller tlf.nr.

vil modtage stemmeseddel pr. brev.
Kontrollér meget gerne dine medlemsoplysninger på www.mit3f.dk
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OK 17
I foråret afsluttedes overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked. Næsten traditionen tro blev
alle resultater sammenkædet i et mæglingsforslag, og de steder, hvor man ikke
havde opnået enighed, indarbejdede forligsmanden, at de også kom med i det
samlede mæglingsforslag.
Da resultatet forelå, gav det et flertal
for at Ja. Således var det samlede mæglingsforslag vedtaget.
I 3F var der dog en skærende kontrast
til det samlede Ja. I 3F var der 3 grupper
ud af de 5 grupper, som var involveret
i afstemningen, som stemte Nej spændende fra 51 – 66 % hvilket betød, at 3F
samlet massivt samlet havde sagt Nej.
Der var også et par andre forbund, som
stemte nej, men disse var antalsmæssigt
ikke udslagsgivende.

Den landspolitiske situation
At 3Fs medlemmer er blevet tvunget
til at acceptere mæglingsforslaget har
givet store dønninger. Der er mange 3F
medlemmer, som ikke kan forstå, hvorfor man skal acceptere et ja, når der
massivt er stemt nej i 3F.
Ja’et i LO kom hovedsageligt af, at HK
og Dansk Metal samt en række andre
mindre forbund havde stemt ja.
Arbejdsvilkårene mellem de forskellige forbunds medlemmer, er på mange
områder ikke sammenlignelige, så derfor
førte bygningsarbejderne an i forhold til
at protestere over de såkaldte sammenkædningsregler.
Sammenkædningsreglerne er forligsmandens mulighed jævnfør Forligsmandsloven, men til det kommer også,
at både LO og DA skal nikke ja til, at
sammenkædning kan finde sted.

3F har samlet i hver gruppe samt på
græsrodsplan vendt afstemningsresultatet. Det der er vigtigt, er jo at være klar
på, at sammenkædning kan være en
meget solidarisk måde at få de svageste
grupper med samtidig med, at sammenkædning kan bruges til „at disciplinere“
stærke grupper, der ønsker at gå egne
veje.
Men der er ting, der er sikkert. Hvis
man skal i konflikt, så skal det sikres,
at målet skal være synligt og konflikten
skal være effektiv.
I 2018 er det det offentlige område,
som skal forny deres overenskomster. Vi
kan på generalforsamlingen have en debat om, hvilke ønsker og krav der er til
disse forhandlinger.

Brancheårsmøde
Den 3. april blev der afholdt brancheårsmøde.
Vi havde Michael Rask fra Formandssekretariatet i Forbundet på besøg for at
fortælle om, hvordan jobformidling fungerer i 3F København og 3F generelt.
3F København havde den 15. september registreret 250 jobformidlinger
i 2017.
3Fs mål er, at vi over for medlemmerne er det sted, man søger hen, når man
ønsker et job eller ønsker et nyt job. Vi
er af den klare overbevisning, at fagforeningen og vores tillidsrepræsentanter er
de bedste til at formidle job. Vi hører jo
konstant, at arbejdsgiverne beklager sig
over, at de ikke kan skaffe kvalificeret ar-
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bejdskraft inden for alle brancher, men
de samme arbejdsgivere har mange gange ikke henvendt sig til fagforeningerne
og spurgt, om vi har ledige, eller om fagforeningen har personer, som ønsker at
arbejde inden for deres branche. Vi har
blandt andet for nyligt hørt, at et større
selskab, der driver flere hoteller i det københavnske, har ytret, at de ikke kan få
kvalificeret arbejdskraft, men vi kan også
konstatere at samme virksomhed ikke
har rettet henvendelse til os til trods for,
at vi har samarbejdet om jobformidling
før. Det er vigtigt, at det ikke kun er i
fagforeningen vi har fokus på jobformidling, men også at tillidsfolkene – når de
høre, at der skal ansættes nye kolleger –

sørger for at rette henvendelse til fagforeningen, så vi kan opbygge det at være
medlem af en fagforening, er en fordel i
forhold til at få arbejde.
Et andet stort emne på årsbranchemødet var OK 17, da vi på det tidspunkt var
midt i en afstemning om overenskomstfornyelsen. Dette behandles et andet sted
i den skriftlige beretning.
Det tredje punkt, der blev behandlet,
var den politiske situation, og især havde
vi fokus på det kommende kommuneog regionsvalg, der finder sted dagen efter generalforsamlingens afholdelse.
Endelig blev regnskabet for 2016
fremlagt.

Den nye regering, som er kommet siden
sidste generalforsamling, har oplevet flere gange at være i mindretal i forhold
til, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har været enige på forskellige
områder.
For eksempel blev Venstres tiltag med
at øge pensionsalderen effektivt stoppet
af en underskriftindsamling fra 3F, og
de 2 partier tilkendegav klart, at de ikke
ville stemme for et sådan forslag i Folketinget.
Det må betragtes som en stor sejr for
græsrødderne, at man på den måde kan
have politisk indflydelse, men samtidig
har det også vist, at Dansk Folkeparti er
i stand til at trække Socialdemokraterne
over i en retning af Dansk Folkepartis
holdning til indvandrere og flygtninge.
I øjeblikket er der en voldsom ophedet debat om at forbyde burka og
niqab-beklædning. Dette må anses for
at være et marginalt problem, der bliver mobiliseret i en kæmpe debat både
i Folketinget og i befolkningen. Der er
ca. 200 mennesker i Danmark, som går i
denne beklædning.
Derudover kan vi jo se, at Dansk Folkeparti bakker op om en økonomisk
kurs, hvor skattelettelserne for de rige
bliver største. Venstre forsøgte at markedsføre deres skattelettelser ved at påstå, at dem der fik mest ud af det var en
HK’er. Pressen og debatterne har vist, at
det i allerhøjeste grad var misvisende. I
forhold til skattelettelser har Dansk Folkeparti og Regeringen gennemført lettelse af bilafgifter. Det blev ikke således,

at de allerdyreste biler fik de største fald
i afgifter, men de blev dog lettet. Derimod kom de små biler til at betale noget
af gildet, da de procentvis fik en ordentlig stigning, hvilket blev begrundet i, at
de ikke har så meget sikkerhedsudstyr
som de større ( = mellemklassebiler ). En
Up vil stige over 7.000 kr., hvorimod en
Passat vil falde med 58.000 kr. En sådan
politik kan ikke siges at være særlig venlig over for den del af befolkningen, som
ikke har råd til at købe store biler.
Udenrigspolitisk deltager Danmark
stadigvæk som krigsførende nation, selv
om vi skulle have trukket os ud af Irak,
så er vi stadigvæk i Irak med rådgivere
og i forhold til konflikten med IS, er vi

stadigvæk til stede med kampfly, der kan
angribe.
Der kører i øjeblikket en debat om,
hvorvidt Danmark skal sætte forsvarsbudgettet op ( Trump mener, at Europa
betaler for lidt ), således Danmark er i
stand til i forhold til flåden og luftvåben
at kunne imødegå truslen, fra det som
regeringen betegner Rusland – en aggressiv magt.
Derudover har regeringen et ønske
om at oprette en brigade, der skal kunne udsendes til de baltiske stater, således
Danmark kan manifestere, at der er en
fælles vilje til at kunne svare igen, hvis
Rusland skulle true de østeuropæiske
lande – især de baltiske lande.

Kommunalvalg

Lokalpolitik

3F København har 27 kandidater, der stiller op til kommuneog regionsvalg.
Langt de fleste af kandidaterne stiller op til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.
3F København afholder i oktober / november måned forskellige aktiviteter med henblik på at støtte vores medlemmers
kandidatur. Man kan følge med på hjemmesiden og på Facebook om, hvad det er for initiativer, som 3F København iværksætter.
3F København har i forhold til valget udarbejdet et grundlag, som vi har præsenteret for kandidaterne, og alle kandidaterne har bakket op om grundlaget, så derfor mener vi, at de er
forpligtet i valgperioden at følge det valgoplæg, de har tilsluttet
sig – hvis de bliver valgt vel og mærket.
Valget afholdes d. 21. november 2017.

3F København har i det forgangne år forsøgt at blande sig i
den lokalpolitiske udvikling i København og andre kommuner.
Mest synlig er vores indsats over for beskæftigelsespolitikken, hvor vi har haft en samarbejdsaftale med Københavns
Kommune, og kommunen har haft fast folk fra jobcentret hos
3F København til at vejlede de ledige.
Derudover har 3F København også blandet os i misbrug af
virksomhedspraktik og andre støttede foranstaltninger.
3F København har afholdt en række møder med lokalpolitikere fra de forskellige kommuner i hovedstadsregionen samt
enkelte folketingsmedlemmer for at få fremmet nogle af vores
medlemmers „sager“.
Fagforeningen har også haft dialog med Rådhuset vedrørende lokalplanerne for området, og hele Nordvestkvarteret er i
en rivende udvikling, hvor der bygges boliger – herunder ungdomsboliger, småt erhverv mv.
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LO

• LO er paraplyorganisation for 18 medlemsforbund med ca. 1 million medlemmer.

LO vedtog på deres kongres i 2015, at
der skulle indledes en proces, hvor man
i kongresperioden skulle få en afklaring
af, om LO og FTF skulle slås sammen.
LO sektionerne har på baggrund af
det afholdt møder med FTF Hovedstaden. På de møder er det blevet tydeligt,
at der er en vis forskellighed i opfattelsen
af, hvordan fagbevægelsen skal optræde i
forhold til det landspolitiske.
Det mest fremtrædende er, at FTFs
næstformand har trukket sig med den

HB – udvalg
begrundelse, at hans arbejde som næstformand i FTF i forhold til tilnærmelser
til LO ikke var foreneligt med hans opgave som formand for Finansforbundet.
Vi oversætter det til, at Finansforbundet
ikke ser nogen sammenhæng med LO
familien – hverken fagligt eller politisk.
Processen vil fortsætte frem til LOs
kongres i 2019, men 3F København er
ikke sikker på, at en stor hovedorganisation vil give en større slagkraft for alle
LO forbundene.

3F – Fagligt Fælles Forbund

• 3F har 290.000 medlemmer
• Antal overenskomster i 3F:
Hovedoverenskomster: 146
Lokal- og tiltrædelsesoverenskomster: 12.748
Overenskomster på 22.988 virksomheder
• Antal tillidsvalgte i 3F:
Tillidsrepræsentanter: 5.190
Arbejdsmiljørepræsentanter: 6.247
3Fere med et eller flere tillidshverv: 13.255
kilde: www.3f.dk
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3F har efter der blev valgt flere til den
nye ledelse på kongressen sidste år fortsat udviklet forskellige initiativer. Et af
dem er den særlige organisationsindsats, hvor 3F København var oplæringsog værtsafdeling i august måned 2017.
3F København afsluttede i slutningen af
januar vores organisationsindsats i samarbejde med organizerne. 3F København
har fortsat organiseringsarbejdet efter,
og har organiseret flere end den særlige
indsats har organiseret.
3F har skiftet – og er ved at skifte –
IT-systemer. Sidste år sagde 3F København nej tak til at gå over til et nyt økonomistyringssystem, hvilket har vist sig
at være en klog beslutning, da systemet
blev sat i drift uden at det var ordentlig
tilpasset afdelingernes behov. Derudover
var der en del funktionaliteter, der ikke
fungerede efter hensigten.

Vi har også måtte skifte vores sagsstyringssystem ud, hvilket har bevirket en
hel del tilpasning og oplæring. Det har
desværre vist sig, at Forbundet selv ikke
rigtig har kunnet omstille sig på det ny
system, som de kræver, at afdelingerne
skal gøre, hvilket har medført, at der har
været en manglende information i sagsbehandlingen.
Forbundet taber stadig medlemmer,
selv om kongressen vedtog, at inden næste kongres ( 2019 ) skulle Forbundet været oppe på over 300.000 medlemmer.
Der er ikke mange, der tror på, at dette
kan lade sig gøre, men selvfølgelig vil vi
alle gøre en stor indsats for at nå dette,
men endnu vigtigere er det, at vi får en
stor organisationsprocent inden for de
områder, som er vores naturlige organisationsområder.

A-kassens HB–udvalg har arbejdet med
fremtidens a-kasse. En af de store problemstillinger er, hvad det koster at drive
en a-kasse. 3F København er repræsenteret ved a-kasseleder Søren Becher.
Organisationspolitisk udvalg ( OPU )
arbejder med at få klarlagt 3Fs struktur,
samt hvordan og hvem der skal vælges
til hovedbestyrelsen på næste kongres.
Selv om vi før har behandlet forslag på
kongressen om valg til hovedbestyrelsen, så bliver der på kongressen givet tilsagn om, at der i kongresperioden skulle
foregå en afklaring om, hvilke fordele og
ulemper der ville være ved forskellige
former for sammensætning af hovedbestyrelsen :
• Skal alle afdelingers formænd sidde i
hovedbestyrelsen ?
• Skal hovedbestyrelsen bestå af repræsentative valgte på gruppekongresserne ( som i dag ) ?
• Eller skal hovedbestyrelsen suppleres
op med de formænd, som ikke opnår
valg på kongressen ?
Samt varianter af dette tema.
Så kan det almindelige medlem stille
sig spørgsmålet ; hvorfor er det så vigtigt,
at blive valgt til hovedbestyrelsen. Det
simple svar er, at hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvad der skal ske i 3F
imellem kongresserne.
Der er et underudvalg under OPU,
som hedder konflikt– og urafstemningsudvalget. Udvalget tager stilling
til, hvordan urafstemningen skal foregå,
når et forhandlingsresultat / mæglingsforslag skal til urafstemning. Ved overenskomstafstemningen i foråret skete der
det, at de elektroniske stemmer udgjorde 85 % af alle afgivne stemmer, hvilket sandsynligvis er en stigende tendens
fremover, da rigtig mange har en smartphone eller computer, hvor de nemt kan
komme til at stemme fra.
Vi skal selvfølgelig arbejde med at forbedre faciliteterne samt oplyse om, hvad
der er til afstemning, så afstemningen
ikke kun bliver styret af indlæg på sociale medier.
Arbejdsmarked, Uddannelse og Integration ( AUI ) arbejder med, hvad
der sker i forhold til de tekniske skoler,
AMU–centre, udbud af uddannelse til
3Fs medlemmer samt regeringens spareplaner på samme område. Vi har i de
senere år været vidende til, at aktiviteten
på AMU–kurser er faldet drastisk, og at

økonomien er voldsom reduceret. Det
skyldes mange faktorer, men en af dem
er, at det er blevet meget vanskeligt for
virksomhederne at tilmelde deres ansatte på et AMU–kursus. Det er faktisk kun
de større virksomheder, der har egen
HR–afdeling, der kan løfte opgaven, ellers er det i stor udstrækning overladt til
fagforeningerne at melde deres medlemmer til, hvilket jo giver en skævvridning,
da der samtidig er en voldsom reduktion af kursusudbuddet på grund af pengemangel. Inden for AMU har vi også
set, at udbud af uddannelse til ledige fra
kommunerne er blevet kraftigt reduceret, da de fleste kommuner i stedet foretrækker virksomhedspraktik eller andet
støttet arbejde for de ledige. Dette er absolut en forkert prioritering, da de fleste
3Fere udmærket er i stand til at arbejde
men måske i stedet savner nogle specifikke kvalifikationer for at kunne få de
job, som udbydes.
På integrationsområdet tages der
mange initiativer i forhold til at have en
dialog med de grupper, som søger arbejde i Danmark inden for 3Fs område.
Der, hvor der er mest fokus på integrationsdelen, er migranterne i de større
byer, hvorimod integration af flygtninge
af staten bliver placeret i landområder,
hvor der er behov for et større befolkningsgrundlag, så skoler og detailhandlen kan trives.

Det særlige udvalg for organisering
En af 3F kongressens beslutninger var,
at der under Forbundets HB skulle ned-

sættes et organiseringsudvalg, som skal
komme med ideer og forslag til HB om,
hvordan vi som 3F kan styrke organiseringsindsatsen. Kort sagt – få flere medlemmer og bedre organiseringsprocent.
I udvalget sidder blandt andre 2 repræsentanter for lokale fagforeninger fra
hver region. Fra hovedstaden er vi repræsenteret fra 3F København.
Nogle af de fokuspunkter, der har været det sidste år, er, hvordan vi kan få flere elever som medlemmer, og hvordan vi
bedre kan fastholde dem efter endt uddannelse. En indsats som har været meget succesfuld.
Der har naturligvis også været sat fokus på, hvordan vi kan få flere medlemmer, og hvordan vi bedre kan fastholde
medlemmerne gennem en meget mere
målrettet indsats, som også inddrager
tillidsvalgte på arbejdspladserne.

Budgetudvalget
Forbundets budgetudvalg træder minimum sammen 4 gange om året, hvor
Forbundets forbrug diskuteres ( for eksempel personale og ressourcer ). Budgetudvalget har også diskussioner om
kontingentstigninger, og hvilke indstillinger der skal være i forhold til daglig
ledelse og hovedbestyrelsen.
I budgetudvalget – der kun forhandler
Forbundets budget og ikke a-kassen – er
der ligeledes diskussioner om, hvordan
vi fordeler faglige ressourcer til a-kassen,
da vi har en faglig fælles a-kasse.
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Bestyrelsen

Personale

Bestyrelsen afholder møder 1 gang om måneden, hvor der arbejdes efter en bestemt skabelon, som tager højde for, at der
kan sættes emner på også på selve mødet. Dog bliver dagsordenen udsendt om fredagen før bestyrelsesmødet den efterfølgende onsdag, så bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at
forberede sig.
Der har i perioden også været afholdt ekstraordinære bestyrelsesmøder, og disse holdes som hovedregel om aftenen.
Der har været stor udskiftning i bestyrelsen, så der i dag kun
er 2 ud af 6 suppleanter tilbage.

Personaleomsætning

Grænseaftaler / – sager
3F København oplever, at nogle af vores kolleger i hovedstadsregionen forsøger at organisere arbejdspladser, der altid har
ligget i 3F Københavns organisationsområde. Det er inden for
alle områder, som 3F København organiserer.
3F København bliver desværre nødt til at bruge en del ressourcer på at få dette løst, hvilket er ærgerligt, da vi hellere vil
bruge kræfterne på at organisere.
Såfremt nogle har spørgsmål, bliver disse med glæde besvaret på generalforsamlingen.

I kongresperioden har 3 kolleger fået ansættelse i Forbundet, 2
kolleger har søgt nye udfordringer i andre 3F afdelinger, 1 kollega har fået ansættelse i et andet forbund og 1 kollega er gået
på pension efter over 40 års ansættelse i fagforeningen.
Det betyder også, at der er kommet nye kolleger til. Alle er
faldet godt til og yder allerede nu en professionel behandling
af medlemmerne.

Ny leder af Medlemsafdelingen
Medlemsafdelingen har i perioden fået ny leder. Rene Rasmussen, som var faglig sekretær i team 3 i Faglig afdeling, har
overtaget jobbet som leder af medlemsafdelingen.

En travl og spændende hverdag i 3F København
Vi har fået en del nye IT systemer i løbet af året. Det sætter naturligvis et pres på alle i fagforeningen, da det som alle andre
steder er systemer, der ikke fra 1. dag fungerer optimalt. Alle
er dog gået til opgaven med engagement og ihærdighed, så
medlemmerne mindst muligt skulle mærke nogen forskel. Tak
til alle valgte og ansatte for endnu engang at levere en god og
stabil indsats hver dag i fagforeningen til gavn for vores medlemmer.

Talentfabrik
Vi har i 2017 haft et forløb for 17 faglige aktive. Forløbet indeholder at få oplyst om det at arbejde i en fagforening, efterfølgende afprøves det i et 2 ugers praktikforløb i fagforeningen og
endeligt få udarbejdet en uddannelsesplan, som kan sigte mod
en eventuel ansættelse i fagbevægelsen på et tidspunkt ude i
fremtiden.

Den nye indgang til 3F København

Grønne planter kommer til at dække hele den nye hovedindgang til fagforeningen.
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3F Københavns medlemmer har nu i 10 måneder brugt den
nye mellembygning.
Mellembygningen danner ramme for vores store og flotte reception, der byder vores medlemmer velkommen.
På begge sider af bygningen vokser grønne slyngplanter op,
og facaderne – både til gaden og til gården – vil i løbet af få år
være helt grønne.
Receptionen er blandt andet udstyret med 8 PC arbejdspladser, der er til rådighed for medlemmerne. Der er også kaffemaskine, friske aviser og nyheder på en stor tv–skærm.
Mellembygningen binder også vores 2 ejendomme sammen,
så medlemmerne kan komme rundt i huset uden at skulle
udenfor i vejr og vind.
Endvidere er det kommet 3 nye mødelokaler på 1. og 2. sal i
mellembygningen til vores mange faglige aktiviteter. De hedder
„Stilladsen“, „Skrædderen“ og „Kokken“.
Arkitekturen er helt special og anderledes, gulvet er højrødt
– et signal om fagforeningens fundament. Facaderne er rå beton, men de vil som nævnt blive dækket at grønne slyngplanter. Taget er delvist dækket af grønne urter ( græstag ), der holder regnvandet tilbage til gavn for miljøet.
Byggeriet har givet en række udfordringer, blandt andet er
gulvet ikke i den standard, der var aftalt. Entreprenøren skifter det derfor ud – uden omkostning for 3F København. Dette sker i uge 51 og 52. I den periode vil vi bede medlemmerne
bruge den gamle Reception ved siden af ( Peter Ipsens Allé 27 ).

Handelsaftaler
3F København siger nej til TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership ) og CETA ( Comprehensive Economic
and Trade Agreement ).
3F København er aktiv i kampagnen imod de såkaldte frihandelsaftaler TTIP ( USA ) og CETA ( Canada ). 3F København
er naturligvis ikke imod handel og handelsaftaler, men vi er
imod handelsaftaler, der gør de store multinationale selskaber
rigere og giver dem rettigheder, som undergraver demokratiet.
De såkaldte „frihandelsaftaler“ er den del af den globale
økonomiske udvikling, som gør ganske få mennesker i denne
verden ufattelig rige. Stadig færre mennesker tilegner størstedelen af de værdier, der skabes. Frihandelsaftalerne vil forstærke presset på vores løn og arbejdsforhold samt øge den sociale
dumping.
En anden grund til, at 3F København er imod TTIP og
CETA, er, at den giver de multinationale selskaber ret til at
indklage andre lande for en særlig voldgift domstol. Hvis Danmark laver skærpede regler for miljø eller arbejdsmiljø, som
kan forringe selskabernes forventede profitter, kan Danmark
blive indklaget. Der er allerede en hel række eksempler verden
over på dette. Både at skærpet lovgivning har måtte rulles tilbage, og at det har kostet lande milliarder i erstatning til grådige multinationale selskaber. Det er en voldsom undergravning
af vores nationale demokrati.

Forhandlingerne om TTIP finder sted bag lukkede døre, og offentligheden har indtil
videre næsten kun hørt om fordele og økonomiske gevinster, mens der har været meget
stille når det kommer til konsekvenserne.

International solidaritet
International solidaritet med arbejdere og fagbevægelsen i andre lande har også i det sidste år været en vigtig aktivitet i
3F København.
Aktiviteterne sker igennem vores internationale udvalg, som
er et åbent udvalg for alle medlemmer. I dag er vi mellem 10–
15 aktive. Har du lyst til at deltage, er du meget velkommen.
Nogle af de aktiviteter, vi har brugt energi på, har været solidaritet med tekstilarbejderne i Bangladesh, samarbejde med
den cubanske fagbevægelse og muligt besøg af faglige aktive i
Danmark, solidaritet og støtte med aktive faglige palæstinen-

sere på den besatte Vestbred, samarbejde med fagbevægelsen
i Belarus, solidaritetsarbejde og støtte til fagbevægelsen i El
Salvador ( de har verdens højeste rate af mord på fagligt aktive ), Nicaragua og Bolivia.
Ud over solidaritetsarbejde har vi også fokus på udviklingen
i Europa og EU med alle de udfordringer, som arbejdskraftens
og kapitalens frie bevægelighed giver os såsom social dumping
og udviklingen af et arbejdsmarked, der bliver stadig mere
dereguleret, et stigende omfang af løsarbejdere, korttidsjob –
kort sagt working poor.

• Man behøver ikke
at tage meget længere end lige syd
for grænsen (her
Berlin) før begrebet
„Working Poor“ er
at alt for bekendt
begreb allerede.
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3F København har igen i år haft forskellige aktiviteter omkring mangfoldighed.

Samarbejde med Bosnisk Hercegovinsk Forening
I 3F Københavns værdigrundlag står
der bl.a. : „Mangfoldighed er en styrke.
Mangfoldighedsarbejdet skal vise 3F Københavns bredde og være til gensidig inspiration og forståelse for medlemmernes vilkår“.
Derfor støtter 3F København også
aktivt op om „BUK – Bosnisk Hercegovinsk Forening København“, der bl.a.
arbejder for at arrangere forskellige arrangementer, hvis formål er at fremme
kulturmødet mellem den bosniske og
den danske kultur samt at styrke børns
og voksnes deltagelse i foreningsarbejdet
med henblik på at fremme deres aktive
og demokratiske medborgerskab.
Den 22. april 2017 afholdt BUK en
manifestation for at markere og fejre 25
års uafhængighed for Bosnien–Hercegovinas befolkning samt fejring af 1 årsdagen for Bosnisk–Hercegovinsk Forening
København. Der var stor interesse for
begivenheden, hvor ca. 200 medlemmer
og aktivister mødte op. Dagen blev mar-

keret med nogle gode taler af blandt andre Københavns overborgmester Frank
Jensen, Bosnien–Hercegovinas ambassadør i Danmark, Hr. Haris Basic, formand for 3F København Bjarne Høpner
og formand for BUK, Dzevad Ramic
( faglig sekretær i 3F København ). Gæsterne blev underholdt med kulturel folkedans udført af børn og voksne, sang,
madsmagning, oplæsninger og udstillinger med temaet „bosniske tæpper“ på en
meget værdig og kreativ måde.
Efterfølgende har 3F København besøgt den bosniske ambassade, og også
haft besøg af ambassadøren for Bosnien–Hercegovina i Danmark, hans Excellence, Haris Basic. Formålet med mødet
var at orientere hinanden om samarbejdet mellem 3F og den politiske elite med
relevante aktører i Bosnien–Hercegovina
og i Danmark.
3F København og BUK har en fælles ambition om at hjælpe de bosniere,
der kommer til Danmark for at arbejde,

sådan at man altid kan få råd og vejledning om for eksempel, hvilken fagforening der kan hjælpe m.m.
Det er glædeligt at se, at kontakterne
fra 3F København og ambassaden i Bosnien–Hercegovina i Danmark, der blev
oprettet ved BUKs manifestation af Bosnien–Hercegovinas uafhængighedsdag i
april 2017, resulterede i et etableret samarbejde.
Samarbejdet, som 3F København ønsker, skal være for velfærd og gavn for
bosnierne i Danmark, både inden for det
danske arbejdsmarked og inden for det
danske uddannelsessystem.

Copenhagen Pride

Mangfoldighedsdag

Igen i år var 3F København repræsenteret i Copenhagen Pride i samarbejde
med andre fagforeninger. LO og FTF
havde sammen med 3F København en
bod i Pride Town på Rådhuspladsen.
Her kunne interesserede gæster deltage
i en quiz og høre om de udfordringer
vores medlemmer møder i deres arbejdsliv som LGBT personer ( Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender ).
I den store parade om lørdagen deltog mange medlemmer og 3F Københavns fane ver naturligvis med som
den plejer at være det.

Dagen blev i år fejret den 10. juni i fagforeningens lokaler. En sjov og hyggelig dag,
hvor mangfoldigheden i den grad blev fejret.
Her var bl.a. thaidans, bosnisk folkedans,
rumænsk folkedans og afrikanske Drummere ( trommeslagere ). Desuden var der
smagsprøver på specialiteter fra alle landene
samt filippinsk, indisk og dansk.

8. marts
Dagen faldt desværre midt i overenskomstforhandlingerne
på det private område, men der var alligevel mange, som
deltog. Arrangementet bød på sang og musik af Karina
Willumsen med en feministisk tråd.
Tove Jensen fra Demos holdte tale og Nazila Kivi, journalist og redaktør på „Friktion“ holdte et oplæg, hvor hun
talte om „Ligestilling og kvindekamp blandt etniske minoritetskvinder uden at forfalde til stereotype forståelser“.
Der var debat bagefter.
Aftenen bød derudover på en Quiz om „Kvindekamp
gennem tiden“ og socialt samvær.
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A-kassen

Samarbejde med Jobcenter København

Arbejdsløshed
I beretningsperioden har arbejdsløsheden i 3F København været stor. Over
perioden har vi haft en ledighed på 8 –
10 % – svarende til mellem 1200 – 1600
arbejdsløse medlemmer. Det er det dobbelte af landsgennemsnittet.
Forklaringen er først og fremmest,
at vi dækker brancheområder med stor
gennemstrømning, områder med tradi-

tionel stor ledighed og områder med sæsonbeskæftigelse.
Hovedparten af de arbejdsløse i
3F København er ledige i 3 – 6 måneder.
De har så fundet et nyt arbejde. Men vi
har også en pæn stor gruppe af medlemmer, der har svært ved at finde et nyt
arbejde, fordi der ikke er arbejdspladser
nok. De står derfor i en situation, hvor

de kan miste retten til dagpenge – fordi
dagpengeperioden på 2 år er for kort. I
beretningsperioden har ca. 15 medlemmer mistet retten til dagpenge hver måned.
Det er fortsat en stor opgave for os at
hjælpe disse medlemmer med at finde et
arbejde så de ikke mister deres forsørgelsesgrundlag.

På 20 år er dagpengene
blevet 25% mindre værd
Uden at det er blevet 25% billigere at leve...

Dagpengesystemet
Situationen siger også noget om, at vores
dagpengesystem ikke leverer den tryghed vi har brug for. Vi har derfor fortsat en politisk kamp for at få en længere
dagpengeperiode og en bedre kompensation.
Igennem de sidste ca. 20 år er dagpengene blevet udhulet med ca. 25 procent.
Det medfører naturligvis for mange et
dramatisk indtægtsfald, når de bliver arbejdsløse. Også det svækker trygheden
og tilliden til vores dagpengesystem. Vi
ser derfor frem til, at 3F rejser en annonceret og samlet kampagne for at forbedre dagpengenes dækning. Vi vil naturligvis deltage aktivt i en kampagne for
dette krav.
Den 1. juli 2017 fik vi et nyt dagpengesystem. Det rummer enkelte forbedringer, men også forringelser. Vi er tilfredse med, at forbruget af dagpenge nu
sker i timer og ikke som før i uger. Det
er også en forbedring, at arbejdsløse nu
kan vælge en forlænget dagpengeperiode, hvis de har opsparet arbejdstimer.

Samlet betyder det, at dagpengeperioden
kan strækkes over 2 år.
Indførelsen af karensdage og en afkortning af dagpengeperioden ved hyppig ledighed er imidlertid klare forringelser, der vender den tunge ende nedad.
Med det nye dagpengesystem er der
også lagt op til øget digitalisering. Medlemmer, der ikke er fortrolige med brugen af PC’ere og mobiltelefoner, får det
vanskeligt. De kan få hjælp i afdelingen
til at udfylde dagpengekort, blanketter,
jobblog osv.
Den øgede digitalisering medfører
imidlertid også øget centralisering og
mere kontrol af de arbejdsløse. I stedet
for at gøre det lettere for de ledige og
for arbejdsløshedskassen – så skal de arbejdsløse kontrolleres i de mindste detaljer på jobsøgning, rådighed og på udbetaling. Med digitaliseringen og de nye
dagpengeregler er den politiske prioritering altså mere overvågning og mere
mistillid til de arbejdsløse !
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I den forløbne beretningsperiode har vi haft et godt samarbejde med Jobcenter København, og vi ser frem til, at det fortsætter i den kommende periode.
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har med
budgetforlig 2017 vedtaget at forlænge vores aftale om et særligt samarbejde og en særlig indsats for arbejdsløse medlemmer af 3F, der bor i Københavns kommune. Den betyder
blandt andet, at alle får mulighed for at få uddannelse og efteruddannelse, og at alle bliver klædt på at søge et nyt arbejde.
Aftalen betyder også, at alle medlemmer af 3F i Københavns
kommune, der har været arbejdsløse i mere end 12 måneder,
for tilbud et særligt jobsøgningsforløb, så de kan få et nyt arbejde.

Jobformidling

Kursus for arbejdsløse

Med 3F Jobformidling har Forbundet udviklet et værktøj hvor
alle beskæftigede og arbejdsløse medlemmer hurtigt og nemt
kan finde et nyt job. I fagforeningen prioriterer vi formidling af
arbejde til de arbejdsløse i både faglig afdeling og i a-kassen. Vi
har skabt et fælles formidlingsteam, der holder fokus på at få
formidlet arbejde til de ledige stillinger. Vi er også parate til at
gå i samarbejde med arbejdsgivere, der har større eller mindre
formidlingsordre.
Det er samtidig vigtigt for os at dokumentere, at vi har den
ledige arbejdskraft, når arbejdsgivere uden videre påstår, at de
arbejdsløse ikke gider at arbejde.
Det største problem er mangel på arbejde – problemet er
ikke de arbejdsløse.

I fagforeningen tilbyder vi også deltagelse i FVU IT. De er tale
om et kursusforløb for arbejdsløse medlemmer, der har brug
for at få IT færdigheder.
Alle disse undervisnings– og vejledningsaktiviteter gennemføres i 3 København. Det er vigtigt, fordi fagforeningen kan
give nogle gode og trygge rammer.

1. maj

• Det nye dagpengesystem lægger op til øget
digitalisering. Det gør det ikke lettere for de
medlemmer der ikke er fortrolige med computere og smart-phones. Men a-kassen hjælper
naturligvis gerne.

Vi startede dagen i fagforeningen med morgensang og flaghejsning.
Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU var dagens første
taler. Formand Bjarne Høpner samt to af vores yngre medlemmer –
Rikke og Anja – holdte også taler.
Store temaer som social dumping, vigtigheden af fællesskab og
overenskomstforhandlingerne blev berørt.
Der var selvfølgelig også Havnekor, musik med røde sange, mad og
drikke. Derudover var der underholdning for børnene i Det grå hus.
Kl. 11.15 gik vi mod Fælledparken. Endnu en gang en fantastisk
oplevelse med musik, faner og masser af tilskuere på ruten.
I fælledparken var 3F København sammen med 3F Sømændene
og 3F Københavns Chauffører teltholdere. Her kunne vi også byde
vores medlemmer på musik i teltet og salg af drikkevarer i baren.
Parolerne i år var : „Din velfærd forbløder“ og „Nej til 42 timer“.
Og vi burde have medbragt parolen ; „Ny regering nu“.
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Serviceteamet
3F København råder over 20 mødelokaler med plads til alt fra 6 til 200 personer. Lokalerne bliver brugt rigtig flittigt,
og i perioder er selv 20 lokaler ikke nok
til at dække de mange aktiviteter, som
bookes af både fagforeningen, klubber,
kursusaktiviteter og andre faglige og politiske organisationer, når de har behov
for lån af lokaler.
Serviceteamet står for alt praktisk i
forbindelse med møder og arrangemen-

ter, og vi sætter en ære i, at alt lever op
til det aftalte, og at vores huse og mødelokaler altid står klar og indbydende.
Personalet i serviceteamet favner
bredt og har stor erfaring i deres arbejdsområder, som dækker rengøring,
kantinedrift, vedligeholdelse at lokaler,
udearealer, sne– og glatførebekæmpelse
samt indkøb af enhver art.

I Medlemsafdelingen samarbejder vi
også på tværs af afdelingerne i fagforeningen. F.eks. samarbejder vi med faglig afdeling, når det handler om organisering og medlemsfastholdelse, hvor
vi bl.a. tager med ud på skolerne og
arbejdspladserne, men også når vi skal
udvide vores services over for nogle af
vores medlemsgrupper, hvor der opstår
behov.
Vi arbejder hele tiden på at effektivisere vores arbejdsgange til gavn for
medlemmerne, så de oplever en mere
enkel sagsgang men også for, at vi selv
kan bruge tiden til mere fremadrettet
ting, som f.eks. organisering af nye medlemmer.
Året har stået i IT systemernes tegn.
Den 1. april fik vi et nyt kontingentsystem, Felix, og pr. 1 oktober overgår vi

til et nyt sagssystem, GO. Vi er i gang
med den nødvendige oplæring i disse nye systemer i afdelingen, og det går
rigtig fint fremad. Naturligvis skal man
tilpasse sig nye IT systemer og arbejdsgange grundet disse. Det giver nogle udfordringer men også en mulighed for at
indtænke nye og forbedrede måder at
arbejde på.
Der skal lyde en opfordring til alle
medlemmer, der har nedsat kontingent
til at henvende sig i Medlemsafdelingen,
da det er vigtigt løbende at vurderet, om
man er berettiget til forsat at få nedsat
kontingent.

I dag er vi 20.477 medlemmer i alt,
inkl. rene a-kasse medlemmer, pensionister m.fl. Ved sidste generalforsamling
i 2016 var vi 20.667 medlemmer – eller
190 færre.
En del af dem, som melder sig ud af
fagforeningen, forbliver medlem i a-kassen, hvilket betyder, at vores andel af
medlemmer, der kun er a-kasse medlemmer, er stigende.
Sammenligner man de forskellige
brancheområder er billedet meget forskelligt :
• I Byggeriet, dvs. især stilladsarbejdere,
er medlemstallet stigende med over 80
nye medlemmer over de sidste to år.
• I den offentlige gruppe er medlemstal-

let over de sidste to år steget 172. I år
er det steget 82.
• I Industrigruppen har vi mistet 516
medlemmer over to år. Dette skyldes
faldet af industriarbejdspladser i København især inden for Posten.
• I Privat Service, Hotel & Restauration er medlemstallet faldet 296 inden
for 2 år, heraf 165 siden sidste generalforsamling. En af udfordringer er
en markant stigende antal deltids– og
korttidsansættelser inden for branchen, som gør det vanskeligt at organisere.
• Transporten er gået tilbage med 193
over to år – i år 73 medlemmer.

Medlemsafdelingen
I Medlemsafdelingen starter medlemskabet. Ja, det lyder måske ligetil, men
det er langtfra ligetil i en fagforening
på størrelse med vores. Vi har enormt
mange henvendelser hver eneste dag, og
alle henvendelser skal besvares og behandles, så det enkelte medlem føler sig
hjulpet, når de går herfra.
Når vi har en stor medlemsbase, betyder det også, at vi har rigtig mange
forskellige henvendelser, og det kræver
omhu og dygtighed for at identificere
det korrekte behov, som bliver efterspurgt af medlemmet.
I det daglige bliver der håndteret alt
fra henvendelser vedrørende elevmedlemskab, kontingent, optagelser og overflytninger, overflytning af medlemskab
i EØS landene, efterløn og mange andre
ting.

Medlemsudviklingen
Mange gør et rigtigt stort arbejde for, at
3F København får flere medlemmer enten på deres arbejdsplads eller i deres
branche.
Siden sidste generalforsamling har vi
fået over 3.100 nye medlemmer i 3F København. Omkring 2.550 havde aldrig
været medlem af 3F København tidligere, imens 550 var genindmeldelser – typisk sæsonansatte.
Det er jo rigtigt flot. Vores udfordring
er dem, som melder sig ud. I perioden
er vi blevet 400 færre medlemmer i fagforeningen. Hvor vi ved sidste generalforsamling var 16.376 medlemmer, er vi
nu 15.971. En tilbagegang på 405 medlemmer.
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Organiseringsarbejdet
Organisering direkte på arbejdspladserne er en vigtig prioritet i 3F København,
og det er uanset branche, eller om det er
en stor eller mindre arbejdspladser.
Organisering er ikke kun et spørgsmål
om at skaffe flere medlemmer til 3F København. Det er det naturligvis også,
men flere medlemmer betyder også en
større faglig styrke og bedre sammenhold.
Vi har prioriteret en indsats på mange områder. Det kan være store arbejds-

pladser med stort medlemspotentiale,
som f.eks. Tivoli, Bakken, Rigshospitalet,
Posten, store hoteller, catering / kantiner,
lufthavnen m.m.
I det meste af 2017 havde vi en organisator ansat alene til at organisere i Tivoli. Vi har nu 3 tillidsrepræsentanter og
mindst 50 flere medlemmer i 3F København, som er ansat i Tivoli.
Vi satser på et godt samarbejde mellem fagforeningen og tillidsrepræsentanter for eksempel med oplysninger om

hvem på arbejdspladserne, som er medlemmer af 3F København. Der hvor man
har arbejdsplads– eller brancheklubber,
løfter man denne opgave kollektivt.
En række af vores tillidsrepræsentanter har deltaget på det særlige organiseringskursus i 3F. Et rigtigt godt kursus,
som gør alle meget klogere på udfordringerne. Alle tillidsrepræsentanter eller faglige aktive på arbejdspladser kan
med stor fordel deltage på disse kurser.
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Uddannelse
Erhvervsuddannelser
Fra 2018 indføres praktikpladskrav på
en række mindre erhvervsuddannelser.
Dermed går undervisningsministeren i
rette med anbefalinger fra eget ekspertråd, som består af arbejdsmarkedets
parter.
Otte erhvervsuddannelser „dimensioneres“, og der lægges en kvote på seks
andre. På jævnt dansk betyder det, at
unge mennesker fremover skal stå med
en sikker praktikplads i hånden.
Dimensioneringen rammer 3F–fag
som beklædningshåndværker, dyrepasser samt skov– og naturtekniker. Det er
i forvejen små fag. Det kan også blive så
småt, at det ikke er interessant økonomisk for skolerne længere.

Trepartsforhandlinger
I skrivende stund er tredje runde af forhandlingerne mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen i gang.

Det handler blandt andet om at skabe et bedre AMU–system. Det er i dag
indrettet på den måde, at det hurtigt kan
blive en underskudsforretning at udbyde
AMU–kurser. Mange kurser bliver aflyst,
da der ikke er nok deltagere til, at det
økonomisk kan løbe rundt for skolerne.
Man skal altså ifølge fagbevægelsen
skrue økonomien bag AMU–systemet
sammen på en smartere måde – og det
skal ikke være en spareøvelse.
Der ønskes en bedre rådgivning, så
flere arbejdere sætter sig på skolebænken
for at klare sig på et jobmarked, som forandrer sig i et højt tempo. Der skal også
være bedre hjælp til dem, der har svært
ved at læse og skrive, blandt andet fordi
de er ordblinde.
Ifølge tidsplanen skal forhandlingerne
være afsluttet 12. oktober – i god tid før
finansloven for 2018 skal i hus.
Pt. ligger der fra regeringen udkast til
besparelser på flere 100 millioner kroner

på erhvervsskolerne næste år. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, så det
bliver nødvendigt i trepartsaftalen at få
droppet de tænkte besparelser fra regeringens side.

NetværkØst
Fra den 1. januar 2017 er NetværkØst
opstartet. Det er et virksomhedsnetværk,
som er en del af en større uvildig interessegruppe, nemlig „Netværkslokomotivet“, som startede i 1997 i Jylland.
Med satspuljemidler er det nu blevet
muligt at udvide med denne Øst afdeling
i foreløbig 4 år.
Vi ser det som en god afløser for
LKV–projektet ( Læsning– og kommunikation i virksomhederne ). Det er også
de samme konsulenter fra LKV, som viderefører arbejdet i dette nye netværk.
Her i 3F København har vi i samarbejde med blandt andet dette netværk,
afviklet en temaaften om emnet „forældre til ordblinde børn“. Et virkelig godt
og udbytterigt arrangement for deltagerne.

FVU–start ( Forberedende Voksen
Undervisning )

Alle ha

r intere

sse i ud

dannels

e

Er et nyt tilbud om mundtlig dansk fra
januar 2017. VUC og andre udbydere af
FVU–læsning kan nu tilbyde dette nye
fag, nemlig FVU–start.
Tilbuddet er rette mod voksne med
andet modersmål end dansk. Deltagerne
forbedrer deres mundtlige danskfærdigheder – primært ordkendskab.
Optagelseskrav sker på baggrund af
en helhedsvurdering, hvor det skønnes,
at kursisten efter gennemførelse af et
FVU–start forløb vil være i stand til at
påbegynde et FVU–tilbud eller en erhvervsuddannelse.
• Se evt mere her:
www.amukurs.dk
www.ug.dk
www.netvaerkslokomotivet.dk
www.dansk-fvu.dk
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Uddannelse på virksomhederne
Københavns Universitet

Organisering og uddannelsesprojekt i Tivoli

Der er på Københavns Universitet indgået aftaler med vore tillidsrepræsentanter om et uddannelsesforløb for medlemmer i
logistikafdelingen – „fra ufaglært til faglært“. Dette er på overenskomsten „Lager– og Handelsarbejderne i Hovedstaden“,
som er en statslig overenskomst.

Vi har fået 30 % flere medlemmer på ca. 9 mdr. 3F København
har været på virksomhedsbesøg ca. en gang om måneden, og
det har været dejligt at lære rengøringsassistenterne bedre at
kende. Vi er i fuld gang med, at stifte et uddannelsesvalg bestående af 3 rengøringsassistenter og 2–3 fra ledelsen i Tivoli.
3F København er også repræsenteret. Det bliver meget spændende at opstarte et uddannelsesprojekt i Tivoli for vores medlemmer.

Industrien
Der er kommet mere gang i uddannelserne på industriområdet. Det er Industrioperatør, Procesoperatør og Lager–Logistik,
der er aftalt på virksomhederne.

Scandic
Vi har fået en henvendelse fra Scandic kæden med ønske om
et uddannelsesprojekt for medarbejdere, der ikke har dansk
som modersmål. Det skal have til formål at opkvalificere personalet generelt i forhold til arbejdsmarkedet og livet i Danmark og helt specifikt i forhold til arbejdet inden for koncernen. I skrivende stund er vi i samarbejde med Forbundet i
gang med at undersøge, hvilke muligheder der er. Vi er spændte på at se effekterne af et samarbejde. En del af undervisningen vil også handle om medlemskab af fagforeningen. Det er i
hvert fald planen på nuværende tidspunkt.

Efteruddannelse i Posten
Aldrig før har der været så stor interesse for efteruddannelse
igennem IKUF ( Industriens Kompetence Udviklings Fond ) i
distributionen. Alene i sommerperioden i 2017 gennemførte
næsten 100 medlemmer et 2 dages kompetenceafklaringskursus. Kurset var koordineret af fællesklubberne med Next med
henblik på, at medlemmerne står bedre rustet til at efteruddanne sig hen mod et nyt arbejde, mens de er i arbejde, inden fyresedlen rammer inden for de nærmeste år.
• Se evt mere her:
www.ikuf.dk
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Lager – og handelsarbejderne i Hovedstaden

Det Kongelige Teater
Faglige kampe, mistillid og et markant jubilæum

• Dyrepassere, dyreassistenter, veterinærsygeplejersker, veterinærsygehjælpere, betjente,
servicemedarbejdere på statslige arbejdspladser.

Der sker hele tiden noget på vores område for eksempel omstruktureringer,
sammenlægninger, nye chefer mm., som
selvfølgelig gør, at vi kører mange sager
for vores medlemmer på denne overenskomst.
Næste år skal vi igen til overenskomstforhandlinger. Vi er allerede før
sommerferien gået i gang med forberedelserne. Vi har talt om, hvad vi mener
skal prioriteres. Ud over det eviggyldige
tema – mere i løn – kommer det også til
at handle om arbejdstid.
Det har i hele dette år været det emne,
vi har talt mest om. Der er rigtig mange

af vores medlemmer, der er gået fra almindelig arbejdstid til at arbejde på alle
tider af døgnet. Det er topprioritet, at
der kommer bedre forhold, når det kommer til temaer som varsling af overarbejde, kompensation for meget korte varsler
af overarbejde, højere satser på ulempetillæg – de tillæg man får når man arbejder aften og nat i både hverdage og i
weekender.
Vi vil meget gerne indgå lokalaftaler,
så arbejdstidsreglerne bliver tilpasset til
den enkelte arbejdsplads. Det er en svær
øvelse, da vi ikke oplever at ledelserne
rundt omkring har lyst til at tale om at
ændre lidt i den „rå“ arbejdstidsaftale.
Vi oplever, at ledelsen er alt for godt
tilfreds med, at der ikke er lokale aftaler.
Vi kommer også til at forberede os
på at vores aftalepart – Moderniserings-

styrelsen, der allerede nu har lagt linjen for overenskomstforhandlingerne.
Vi har hele forløbet med indgåelse af en
ordentlig overenskomst for politikadetterne i frisk erindring. Vi har også allerede nu set, at der tegner sig et billede
af statslige arbejdspladser, hvor regeringen har planer for besparelser, der gør et
dybt indhug i de jobs, vi 3Fere hver dag
udfører.
Vi er heldigvis ikke alene. Vi er mange organisationer i det statslige område,
der kæmper for bedre forhold for vores
medlemmer.
Tillidsrepræsentanterne på vores arbejdspladser i 3F Københavns område
gør hver dag en kæmpe forskel for medlemmerne, og der er god gang i organiseringen og i fællesskabet.

Sceneteknisk Forening på Det Kongelige Teater fyldte 100 i år. Det blev fejret
med en gigantisk fest i Operaen tilbage i
august, og i oktober udkom foreningens
jubilæumsbog, Det Usynlige Folk. Det
er en bog, som Sceneteknisk forening er
stolte af, og som 3F København har hjulpet på vej med et flot tilskud.
Teateret har også hjulpet bogen på vej,
og det er på trods af, at tonen ikke altid
har været god mellem Sceneteknisk forening og ledelsen i den forgangne periode. Konflikten kulminerede sidste år,
da alle LO–organiserede faggrupper udtrykte mistillid til ledelsen i en fælles udtalelse og sendte en klage til Samarbejdsnævnet over manglende information i
Samarbejdsudvalget. Afgørelsen kom i
foråret, og kollegerne på teateret vandt.
Ledelsen på Det Kongelige Teater har
for længst iværksat tillidsskabende foranstaltninger, og det skal synliggøres
over for samarbejdsnævnet, som følger
sagen.
I sceneteknikken oplevede man, at
teateret ville omgå overenskomsten, da
„Røde Orm“ blev opført i Århus i sommer. Der blev hyret elever fra teknisk
skole, og lavet individuelle kontrakter

Sceneteknikerne stadset op til løjer og fest for at fejre deres 100-års jubilæum

med sceneteknikere på vilkår, som var
markant ringere end sceneteknikernes –
også det fik vi styr på.
Gennem et par faglige møder, og en
evig insisteren på dialog, er det i det hele
taget lykkedes sceneteknikerne, at få løftet samarbejdet. Ikke fordi holdningerne

er ændret meget, men fordi sceneteknikerne har været kernen i et massivt pres
på teateret, som kan opretholdes, da der
her er 100 % organisering.
Om den gode tone holder til den
kommende overenskomstforhandling, vil
vise sig. Vi forventer kamp til stregen.

Rigshospitalets offentlige rengøring på Blegdamsvej

Dyrepasserklubben
Dyrepasserklubben har afholdt deres
studietur, der denne gang gik til Athen.
Her besøgte deltagerne en forsøgsdyrsstald, gadehundeprojekter og Athen
Zoo og udvekslede erfaringer og synspunkter med lokale dyrefaglige.
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Det seneste år har været et intensivt år
for rengøringsassistenterne på Rigshospitalet på Blegdamsvej.
Den 1. marts 2017 er alle medarbejderne fuldt integreret på den offentlige
overenskomst efter nogle år på en tilpasningsaftale efter indsourcing fra ISS
i 2015.
Det har været en turbulent periode,
da der samtidig var en fusion af Rigshospitalet med Glostrup i 2016 – så skulle rengøringsassistenterne også lære at
forstå og integrere sig på et offentligt
arbejdsmarked og på en offentlig overenskomst. Derudover har der også været
en række arbejdsmæssige og kulturelle
udfordringer.
I det forløbne år har der været valg af
arbejdsmiljørepræsentanter, som efter
visse bump på vejen lykkedes. De tre ar-

bejdsmiljørepræsentanter er nu fuldt repræsenteret i arbejdsmiljøgrupperne på
arbejdspladsen, og der arbejdes med at
få alle til at tage arbejdsmiljøet alvorligt
– såvel lederne som medarbejderne.
3F København har intensiveret arbejdet med de tillidsvalgte således, at vi
mødes næsten hver uge, og der er ligeså temadage. Vi har opprioriteret møder
med rengøringssektionens ledelse og er
begyndt at holde oplæg om de både arbejdsmæssige og kulturelle udfordringer,
man kan have på det danske arbejdsmarked med den danske model, overenskomster, fagforeningen og ikke mindst
om at vænne sig til, at dialog og tillid er
en del af værktøjerne til samarbejdet på
arbejdspladsen.
Vi må arbejde meget med at skabe
sammenhold og fællesskab og undgå

splittelse. Der er nu 180 rengøringsassistenter fordelt på 15 forskellige nationaliteter.
Forbundets organiseringskampagne
var også etableret i forhold til rengøringsassistenterne på Rigshospitalet –
men vi må bare erkende, at problemerne
på Rigshospitalet var for massive til at
man kunne integrere kampagnen, at organizerne ikke kunne bruges her, og at
det blev langt svære end forventet.
Der er nu kommet ro på, og vi er på
vej igennem en proces, hvor vi arbejder sammen på mange fronter. På den
måde får vi skabt tillid til 3F København
– samt at fagforeningen kan være medvirkende til selvorganisering, at gøre en
forskel – og dermed skabe et naturligt
ønske og behov for et medlemskab af
fagforeningen.
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Ud – og indliciteringer i rengøring

Region Hovedstaden

Never ending story

Omorganiseringer, fusioner, et sted hvor kampen for velfærd kan mærkes

Overskriften på det ideologiske korstog,
der startede i 80erne og snart har fjernet
alt, hvad der hedder offentlig rengøring i
det ganske land.
Konsekvenserne er mange, og her i
fagforeningen har vi fokus på, hvad ensidigt gentaget arbejde og opskruet tempo
betyder for medlemmerne, der rammes
af arbejdsbetingede lidelser – og efterfølges af kortere eller længerevarende sygemeldinger, som resulterede i opsigelser.
Man undres over, at udliciteringerne
overhovedet kan give nogle besparelser,
da rengøringsselskaberne følger samme
overenskomst. En ting er sikkert, og det
er, at det er ødelæggende for medlemmernes arbejdsforhold, da resultatet er,
at der bliver færre ansatte, som skal løbe
stærkere for at nå det samme arbejde.
Det burde ikke være sådan, da arbejdstempoet allerede er arbejdstakt 130, og
så kan „skruen“ ikke strammes yderligere.
Vi hører om dette i vores daglige arbejde, men medlemmerne vil ikke have,
at vi gør noget ved det, da de er bange
for at miste deres arbejde.
Adskillige af vores arbejdspladser har
fået nye arbejdsgivere, og dette er sket i
en periode, hvor der er kommet ny overenskomst her i foråret 2017.
En af nyskabelserne er brancheancienniteten, som sikrer, at medarbejdere, der
har været længe i branchen ikke mister
deres anciennitetstillæg, som erhverves
efter 1 års ansættelse.

Dette er desværre først gældende efter
den 1. september 2017. Det betyder, at
på de arbejdspladser, som er udliciteret i
perioden fra 1. marts 2017 – 31. august
2017, mister de ansatte 4,65 kr. i timen,
hvis der ikke er tale om virksomhedsoverdragelse. Dette skal stå i udbudsmaterialet for at være gældende, eller
flertallet af medarbejderne skal fortsætte
hos det nye firma.
Branchen præges af mange østeuropæiske medarbejdere, som oftest taler
engelsk, og det vanskeliggør kommuni-

kationen blandt medarbejderne, og misforståelser opstår.
Et af vores store ønsker er at få indført sprogundervisning, så medlemmerne igen har noget socialt sammen i stedet for som nu, at have grupperinger der
sidder sammen i pauserne. Her er der
ingen fællesskabsfølelse og iværksættelse
af sprogundervisning kunne styrke sammenholdet.
Det er ikke mange indliciteringer vi
har, men i forbindelse med en udlicitering den 1. juni 2017, valgte Frederiksberg Hospital at lade dele af rengøringen
gå tilbage i eget regi. Dette område vil
stadig følge SBA–overenskomsten indtil
den 28. februar 2020. Det er rengøringsafdelingen på Bispebjerg, der nu også
varetager rengøringen på Frederiksberg
Hospital.
Det har dog givet nogle udfordringer
hos vores medlemmer, der er tilbage i
eget regi, da lønsektionen ikke kan finde ud af at betale løn for en måned ad
gangen, så nu sker udbetalingen hver 14.
dag. Medlemmerne får ikke SH–betalingen udbetalt i den periode, de ikke er på
arbejde – denne procentdel betales først
i efterfølgende periode. Vi arbejder på
sagen her fra fagforeningens side.
De psykiatriske afdelinger overgik til
Elite Miljø, som tidligere har stået for
rengøringen på Frederiksberg Hospital
i en periode på 11 år. Der fortsættes på
den private overenskomst, som hos det
tidligere rengøringsselskab.

De forløbne år har været centraliseringerne og fusionernes år i Region Hovedstaden. Det har ført til fusion af en række hospitaler her iblandt Rigshospitalet
med Glostrup Hospital. Det er en stor
fusion, hvor Rigshospitalet på Blegdamsvej alene har 8.000 ansatte.
Især i servicecentret, hvor flere af
3F Københavns medlemmer arbejder.
Det er det center, som har mærket fusionen allermest, idet man her valgte fuld
integration. Det har været svært med
alle de ledelsesskift og nye ledelsesformer og ikke mindst en udfordring på arbejdspladskulturer.
Samtidig valgte Rigshospitalet at indsource dele af rengøringen i 2015, hvilket har været en stor omvæltning for de
mange medarbejdere, som skulle til at
arbejde på en offentlig overenskomst og
denne tilpasning er stadig i gang ( se andet sted i beretningen ).

Center for Ejendomme
Region Hovedstaden valgte i 2017 også
at fusionere en række tekniske funktioner i en stor ny enhed Center for
Ejendomme med over 700 ansatte –
herunder samling af samtlige tekniske
funktioner på hospitalerne, vedligehold / nybyggeri, IT – og ikke mindst regionslageret samt alt lager og transportarbejde i regionen.
Dette har og er forsat en meget stor
omvæltning for de mange medarbejdere

på områderne – men heldigvis er håndværkerne og de tekniske områder godt
organiseret og har en faglig koordinering. Det har derfor vist sig at være en
klar fordel for de, som arbejder med logistik og forsyning.
Tidligere var de organisatorisk under
det administrative område, som et af de
få områder på skiftehold og med manuelt arbejde, og de har følt sig ret alene.
Nu er der mulighed for et andet og mere
fagligt fællesskab – og det er en fordel
for solidariteten og fagligt arbejdsfællesskab.

Konstante besparelser og utryghed
– og kampen for velfærd
De mange fusioner og omorganiseringer
giver en utryghed. Set i lyset af de konstante mange og hårde besparelser, der
lægges på den offentlige sektor og ikke
mindst på sundhedssektoren. Hvert år
har man hidtil skulle spare / effektivisere
2 % - med andre ord løbe 2 % hurtigere
år for år.
2017 blev året, hvor kampen for velfærd blev styrket – i flere år har SOSUerne, sygeplejerskerne, specialarbejderne,
rengøringsassistenterne, kontorfolket,
portørerne og håndværkerne i regionen
råbt „STOP“ og „nu kan vi ikke spare
mere“.
Som de idealistiske og dedikerede
medarbejdere de er, så krævede de tid til
at kunne udføre deres arbejde med kva-

litet : „Tid til Kvalitet“. Der blev råbt nej
til flere afskedigelser og millionbesparelser. Der blev skabt alliancer.
Men først da overlægerne skred og gik
i pressen – og sagde, at dette kan vi ikke
være bekendt, og vi har et sundhedsvæsen i forfald – begyndte politikerne for
alvor at reagerer.
Man kan sige : Endelig ! !
Den 4. oktober skete så den foreløbige kulmination for LOerne og FTFerne
med et stormøde for de tillidsvalgte i
Odense, hvor over 3400 offentlige ansatte sagde fra : „NOK ER NOK“.
Samme dag sagde Dansk Folkeparti
også fra ; 2 %-kravet på sundhedsvæsnet
skulle væk. Her skal det jo nævnes, at
både Socialdemokraterne, Enhedslisten,
SF og Alternativet havde sagt fra – og så
var der et flertal udenom regeringen.
Regeringen valgte at fjerne 2 %-kravet
helt – også for næste års budgetter.
Æren for at det endelig lykkedes kan
de regionsansatte sagtens påtage sig –
uden deres ihærdige og konstante indsats var det ikke sket.
Betyder det så, at nu er alt fryd og
gammen ? Nej – nu er den nedadgående
spiral blot stoppet. Men de øvrige besparelser forsætter – og meningen er jo, at
der skal tilføres ressourcer og forbedres.
Så kampen for velfærden forsætter !
Fotos: www.facebook.com/groups/
KobenhavnDanmarkforVelfaerd/

Retfærdig Rengøring
Den 15. juni 2017 var det aktionsdag for Retfærdig Rengøring.
For første gang var der intet arrangement i hovedstaden, men
grundet Folkemødet på Bornholm var der arrangeret en begivenhed der.
Her blev det på et løbebånd vist, hvad det vil sige at arbejde i
normal tempo ( arbejdstakt 100 ) og i arbejdstakt 130, som overenskomsten for de private rengøringsselskaber foreskriver.
Mottoet for aktions dagen er „Tempo, vi kan holde til, Timer,
vi kan leve af, Rent ud sagt, Respekt“.
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Københavns Kommune

Museer i København

– intensivering af arbejdet med sociale- og arbejdsklausuler
Københavns Kommune har det forløbne
år valgt at opprioritere arbejdet med at
stille krav om sociale– og arbejdsklausuler til alle leverandører til kommunen.
Nu stilles der krav om ordnede arbejdsforhold, både når man har driftsaftale med kommunen og får tilskud. Det
er også meningen, at alle slags leverandører inklusiv private daginstitutioner
og forpagtere af cafeerne i de kommu-

nale hus og haller skal leve op til klausulerne.
Kommunen har også pr. 1. januar
2018 valgt at hjemtage kontrollen af leverandørerne – den har hidtil været udført af et privat firma.
Endelig har kommunen valgt at ansætte en CSR chef og har også udvidet
med et team af medarbejdere ( CSR =
Corporate Social Responsibility = virk-

somheden viser samfundsansvar og har
orden i eget hus ).
Alle disse initiativer hilser 3F København velkommen og som en helt naturlig og rigtig udvikling af vores flerårige
samarbejde med kommunen for at sikre
ordnede arbejdsforhold hos kommunens
leverandører samt ikke mindst sikre, at
der også skabes uddannelsespladser.

Danmarks Radio ( DR )
Faglig Voldgift om betalt frokost og en langvarig overenskomstforhandling
Overenskomstforhandlingerne i 2017 var
præget af DRs initiativer til en række besparelser – hvor én af dem var at fjerne
den betalte frokost for personalet i DR
ved at varsle den betalte frokost opsagt
som en kutyme – men det var de faglige organisationer ikke enige i. De faglige
organisationer fastholdt, at betalt frokost
er en del af overenskomsten, og at der
havde været betalt frokost i mange år i
DR.
DR anlagde en faglig voldgift mod de
faglige organisationer. Efter mange ture
i arkiverne kunne vi dokumentere, at
betalt frokost var en del af overenskomsten, så vi vandt sagen. Den faglige voldgift varede i to dage, havde 3 hoveddommere og 12 partsdommere, idet vi var 6
faglige organisationer med i sagen.
DR tabte sagen, og det påvirkede de
efterfølgende overenskomstforhandlinger, idet DR mente, at så måtte der spares på overenskomsterne og kunne dette
ikke ske, så måtte der forventes afskedigelser.
Det blev et langt forløb, hvor de faglige organisationer i DR dels havde forhandlet om en række elementer sammen, og dels havde forhandlet på de
enkelte overenskomstområder, og efter
kollaps endte vi i Forligsinstitutionen.
Her lykkedes det LO / MDR ( Medieforbundet i DR ) gruppen i fællesskab at
forhandle en ny rammeaftale om hviletid og fridøgn, aftale om social dumping samt en aftale om fritvalgs lønkon-

Designmuseet

På Danmarks Designmuseum i Bredgade har vi indgået en
overenskomst, der sikrer medlemmernes løn– og ansættelsesforhold.
Overenskomstindgåelsen har været næsten 4 år undervejs
og måtte en tur forbi Arbejdsretten, idet DI uretmæssigt optog
Museet som medlem, efter at der var varslet konflikt til støtte
for kravet. Arbejdsretten gav os i 3F København medhold i, at
Museet ikke kunne optages, og dermed ikke var omfattet af industrioverenskomsten / protokollatet om Oplevelsesindustrien,
hvormed 3F København kunne indlede forhandlinger om en
passende virksomhedsoverenskomst, designet til virksomheden, medarbejderne og deres behov. Denne overenskomst trådte i kraft 1. oktober i år.
Imidlertid har det vist sig, at kort tid efter indgåelsen af
overenskomsten har Museet ladet sig optage i DI og ønsker
fortsat at tiltræde protokollatet om Oplevelsesindustrien. Forhandlinger herom igangsættes hurtigst muligt.

Andre museer i København

I forlængelse af sagen med overenskomstdækningen af Designmuseum Danmark har der været et samarbejde med VSL ( Vagt
og sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning ).
Det har givet anledning til, at der indledes et samarbejde
omkring en kortlægning af samtlige museer i københavnsområdet og undersøge behovet for at tegne yderligere overenskomster – forhåbentlig i samarbejde.

Letz Sushi
– fra konflikt til overenskomst

to. Endelig tiltrådte vi en tryghedsaftale
og en aftale om fratrædelsesordninger
men med et særligt tillæg om vilkår for
LO / MDR grupperne.
På de individuelle forhandlinger lykkedes det 3F København at få lidt mere
økonomi i resultatet med pension inklusiv sundhedsordning til alle grupper
på overenskomsten samt etableringer af
fritvalgskonto, særlig opsparing og mindre lønstigninger hvert år. 3F Køben-
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havns forhandlinger havde den yderligere udfordring at få samlet forskellige
brancher i én aftale.
3F Københavns medlemmer bakkede
op om resultatet og stemte efterfølgende
ja til overenskomsten.
DR fastholdt deres trusler om afsked,
og i august varslede DR en række afskedigelser. 3F Københavns områder gik fri
i denne omgang, mens andre områder
blev hårdt ramt.

Som mange 3F Københavnere ved, har
der været en langvarig konflikt mod sushikæden Letz Sushi. Konflikten startede
i februar 2014, og har kørt lige siden.
Kæden var indtil for nylig ejet i et
delt ejerskab mellem Louise Baunsgaard
( stifter af kæden ) og Lars Larsen ( ham
med Jysk ). Lars Larsen købte sig ind i
kæden for fire år siden, men har overtaget det fulde ejerskab af kæden i sommeren 2017. Der er blevet ansat en ny
administrerende direktør, og man satser
på at vinde nye markedsandele bl.a. ved
at udvide med nye produkter og slå sig
op på bl.a. økologi og bæredygtighed.
Ligeledes er der åbnet tre filialer i Århus,
og man overvejer at åbne i udlandet.
Den nye linje og skiftet af administrerende direktør betød også, at der igen
kom gang i forhandlingerne om en overenskomst for Sushi–kæden. I den forbindelse er der indgået en overenskomst tilpasset til Letz Sushis forretningsmodel.
Den nye overenskomst betyder bl.a., at
de ansatte får feriefridage, pension og ret
til løn under sygdom samt en stigning i
grundlønnen. Overenskomsten trådte i
kraft den 1. august 2017.
Det har været en lang og vedholdende
kamp i sol, mørke, regn og varme, men

vores vedholdenhed bar frugt til sidst.
Set i bakspejlet har de mange timer på
gaden båret frugt, og vi er stolte af, at vi
holdt fast i kravet om overenskomst og
konflikten. Nu glæder vi os til at samarbejde med Letz Sushi.
Vi er ikke blinde for, at den her kamp
og resultatet af konflikten også hænger
sammen med hjælpen, vi har fået fra alle
dele af fagbevægelsen, de ansatte, der

startede med at henvende sig til os, de
politiske partier på venstrefløjen, vores
arbejdspladsklubber og de mange almindelige borgere, der er kommet med opmuntring, positive tilråb, kaffe når det
var koldt og i det hele taget har fortalt
os, at det var godt og vigtigt, at vi kæmpede sagen.
Derfor vil vi gerne sige tak til jer alle
for jeres hjælp.
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BC Hospitality Group
Det sidste år har vi samarbejdet med
BC Hospitality om flere ting, bl.a. inviterede fagforeningen og a-kassen en
stor gruppe ledige ind til møde med BC
Hospitality til orientering om de ledige
stillinger inden for rengøring, da virksomheden selv overtog rengøringen fra
De 5 Stjerner. Desværre endte det ikke
med nogle ansættelser på ordinære vilkår i første omgang – det havde vi ellers
forventet. BC Hospitality ønskede at ansætte folk i løntilskud.
Der er indgået en virksomhedsoverenskomst mellem 3F København og
BC Hospitality, som dækker alle fagområder, som er på BC Hospitality.

Overenskomsten skulle fornyes pr.
1. marts 2017, og forløbet kunne have
været bedre i forhold til den måde, forhandlingerne forløb på, men i lyset af
situationen omkring forhandlingerne generelt på arbejdsmarkedet, må vi betragte det som en læringsproces.
Der er en løbende kommunikation
med virksomhedens HR–afdeling, hvor
sager om stort og småt klares. Det betyder, at de sager, der har været, er klaret,
uden at vi har haft behov for at blande
andre ind i dem.
BC Hospitality har en del personale,
der kommer fra udlandet, bl.a. på Marriott Hotel, og det kræver derfor somme
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Bakken
tider, at vi forklarer, hvorfor vi som fagforening med jævne mellemrum mødes
med virksomhedens ledelse og taler om
stort og småt på kaffemøder i stedet for
at stå udenfor med røde faner. Det er
dog ikke i vores øjne negativt, at medlemmerne stiller krav og spørgsmål til
vores måde at arbejde på.
Vi har en del tillidsfolk inden for de
virksomheder, BC Hospitality driver, og
de gør et godt stykke arbejde. Det halter desværre med at få tillidsfolk på hele
receptionistområdet, men det er et af de
fokusområder, vi vil have i efteråret og
starten af 2018.

Sæsonen på Bakken startede med, at vi forhandlede overenskomst med Teltholderforeningen og Bakken A / S.
Det forløb, som det skulle, og som det plejer. På nuværende
tidspunkt venter vi på at få de sidste underskrifter på overenskomsterne, hvilket ikke er unormalt.
Igen i år har jobpatruljen været forbi i løbet af sommeren,
og de ting, som de faldt over ude på Bakken, er der taget hånd
om og fuldt op på.
Det er vigtigt, at vi er hyppigt til stede på Bakken i hele sæsonen, da der er mange unge, der har deres første job derude.
Sæsonen har været lidt hård på grund af manglende gæster,
da den danske sommer har vist sig mest fra den våde side i år.
Dette har givet plads til at snakke med mange af de unge i år.
Vi ligger en plan for opsøgende arbejde og organisering på
Bakken henover vinteren og regner med, at den er klar ved udgangen af januar 2018.

DFDS

Lufthavnen

DFDS har en selvstændig overenskomst med 3F, og den skulle
forhandles i forbindelse med overenskomstfornyelsen 1. marts
2017. Forbundet, 3F København og de 4 tillidsvalgte brugte en
del tid på at forberede sig til overenskomstforhandlingerne dels
med baggrund i konkrete problemstillinger i overenskomstperioden og dels med baggrund i vores forventninger til lønstigninger m.m.
Desværre var forhandlingsviljen fra arbejdsgivers side ikke
til stede. DFDS havde ét eneste mantra – fleksibilitet. Et mantra, der i øvrigt gik igen alle steder på arbejdsgivernes side.
Udfordringen var, at overenskomsten hos DFDS allerede er
gjort så fleksibel, som overhovedet muligt inden for lovgivningens rammer, og der var derfor ikke fleksibilitet at komme efter. Vi havde i stedet et ønske om bl.a. at tale social fond
samt tilpasning af reglerne for tjenerelever til virkeligheden på
DFDS. Vi endte i Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne
brød endeligt sammen, og vi blev omfattet af mæglingsskitsen.
Forløbet omkring overenskomsten ændrer dog ikke på, at
vi som fagforening og de fire tillidsrepræsentanter har et konstruktivt samarbejde med ledelsen i det daglige. Vi får løst de
sager, der dukker op, og vi har et godt og positivt samarbejde
om kursusvirksomhed i de perioder, hvor skibet ligger i dok,
ligesom vi jævnligt er på virksomhedsbesøg.
Også hos DFDS løses mange sager med et telefonopkald eller et møde i uhøjtidelige rammer.
Organiseringsprocenten blandt tjenerne på DFDS er i øvrigt
hvis ikke den højeste så meget tæt på. Lige over 70 % af de potentielle medlemmer er faktisk medlemmer af 3F København.
Det skyldes ikke mindst et godt stykke arbejde af de tillidsvalgte, der alle tager diskussioner om medlemskab af fagforeningen
både med nye kolleger, og kolleger der er medlem af de gule
foreninger eller i andre organisationer.

Knap 28 millioner passagerer besøgte Københavns lufthavn i 2016, hvilket
er en stigning på 11 % i forhold til året
forinden. 2017 forventes at blive endnu
mere travlt. 40 nye ruter kom til, udvidet
securityområde samt en generel udvidelse på hele restaurationsområdet også.
Menizies Lounge slog i 2016 dørene
op med en stor og lækker eventyrlounge
med 380 graders panorama udsigt over
Øresund, landingsbaner og lufthavnen
generelt. Samarbejdet hen mod overenskomst var problemfrit, og allerede fra
dag 1 af var alle medarbejdere omfattet
af overenskomsten. Det videre forløb ser
lovende ud med blandt andet planer om
udvidelse med en større lounge i terminal 2. Menzies Lounge er uden tvivl et
besøg værd.
Dining Deluxe, er en ny restauratør i
lufthavnen, som skal håndtere en ny moderne lounge for Aviator ultimo 2017. Vi
er allerede i god dialog med de 2 restauratører, og overenskomstforhandlingerne
er i fuld gang.
Retreat kom til i foråret 2017. Retreat har voldt lidt kvaler, idet de mener,
at være omfattet af HK overenskomst
modsat vores holdning om, at de ligger
under 3F området. Afklaring har fundet
sted med HK, som medgiver, at det er
vores område.

Paté Paté vandt i slutningen af 2016
kontrakten fra HMS host på det tidligere
„Baren“. Dette betød, vi kunne sige velkommen til en helt ny restauratør i lufthavnen, som vi kender fra indre by, hvor
han ikke har ønsket overenskomst. Idet
vi krævede tiltrædelse gentagne gange,
kvitterede arbejdsgiver med at tegne en
Krifa overenskomst. Vi er særligt opmærksomme på at få organiseret medarbejderne, som dog er indoktrinerede
fra ledelsen til at tro, at vi vil dem det
værste. Vi fortsætter forsøget på organiseringen her i 2017 med håb om på sigt
at få de ansatte til at forstå, at de er vejen
frem for at kunne kræve overenskomst
på samme vilkår som de andre restauranter i lufthavnen.
HMS Host fik i 2017 ny lokalaftale
forhandlet hjem med gunstigere vilkår
for medhjælperne – den mest udsatte
gruppe i overenskomsten. Vi møder i
samtlige enheder drevet af HMS tilfredse
medarbejdere, som er stolte af at være en
del af virksomheden. HMS Host forstår,

at glade ansatte giver plus på bundlinjen
og lavere sygefravær. Vi ser frem til endnu et godt år og et godt samarbejde med
den næst største operatør på restaurationsscenen i lufthavnen. Det er værd at
bemærke, at deres tillidsrepræsentant i
år følger 3F Københavns talenthold.
Select Service Partner ( SSP ) løste vi
i 2016 en stor konflikt med efterbetalinger samlet på op mod 3 millioner
kroner. Dengang blev der aftalt at slå
en streg i sandet og starte på en frisk,
hvilket der fra begge sider af bordet er
levet op til. Vi ser fortsat en stor mængde sager, hvilket ikke er unormalt for så
stor en virksomhed, dog får vi sagerne
løst i mindelighed til vores, SSPs og ikke
mindst medlemmernes fordel. Vi har i
det forgangne år budt den tidligere tillidsrepræsentant velkommen tilbage fra
barsel, og hun er nu tilbage i tillidshvervet. Vi har ligeledes fået ny tillidsrepræsentant for gastronomerne.
Hotel Hilton blev i foråret til et Clarion hotel med en tiltrædelsesaftale til
Horesta overenskomsten, inden den første måned var gået. Samtlige ansatte gik
med over, og de tillidsvalgte forblev i deres hverv som tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter. Vi glæder os
til det kommende samarbejde med den
nye hotelkæde i København.
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Kantineoverenskomster
Kamp for ordentlige forhold
Udviklingen på kantineområdet gennem det sidste år viser, at der kommer
flere og flere små og halvstore kantinevirksomheder, der ikke har tegnet
en overenskomst. Disse uorganiserede
virksomheder presser de organiserede
virksomheder på økonomi, når der skal
bydes på opgaver. Disse firmaer kan jo
selvsagt underbyde, fordi de ikke giver
medarbejderne pension, forskudttidstillæg, løn under sygdom og barsel, som
overenskomstdækkede virksomheder betaler til deres folk.
Disse virksomheder er dermed med
til at presse prisen ned, når der skal bydes på kantinedriften hos kunderne.
Fagforeningen får alt for mange henvendelser fra medlemmer om det dårlige

arbejdsmiljø, der ofte kommer, når det
økonomiske pres er så hårdt.
Det, vi hører meget om, er for eksempel, at folk bliver sat ned i tid, at der
spares kollegaer væk samtidig med, at
der ikke ændres i mængden af arbejde.
Resultatet er, at alle de der er tilbage må
løbe hurtigere.
Heldigvis har vi i fagforeningen et
godt samarbejde i gang med flere organiserede virksomheder, som informerer
os, når de støder på uorganiserede kantinevirksomheder. Vi kontakter derfor
jævnligt nye virksomheder med tilbud
om overenskomst.
Vi har erfaret, at en stor kantinevirksomhed har meldt sig ud af DI og er
flyttet over til Horesta. Man kunne let få
den mistanke, at de derved håbede, at de

kunne få en billigere overenskomst, og
at de kunne få servering og dermed tjenere listet ind på kantineområdet ad den
vej. Servering er ikke en del af kantineområdets overenskomst. 3F har stået fast
på principperne, og der er nu aftalt en
virksomhedsoverenskomst mellem 3F og
virksomheden, der lever op til principperne på kantineområdet.
Det var vigtigt, at der ikke kommer
flere forskellige kantineoverenskomster
på markedet. Kantinevirksomhederne
overtager ganske ofte kantinedriften fra
hinanden, og forskellige overenskomster
vil derfor skabe uklarhed om vilkårene
for folk. Der er bestemt ikke brug for
større usikkerhed blandt medarbejderne.

Arbejdspres
De stressende forhold i kantinerne er
desværre ikke blevet bedre siden sidste
års beretning blev skrevet, så der er stadig forholdsvis mange henvendelser omkring dårligt arbejdsmiljø og om chefer,
der ikke er dygtige nok til deres job.
Vi oplever derfor stadig mange sygemeldinger pga. stressrelaterede sygdomme, og disse sygdomme ender oftere og
oftere med opsigelser, som medarbejderen ikke orker at protestere over, da de
bare vil væk og starte på noget nyt.
Vi må desværre konstatere, at ledelsen ikke er blevet bedre. Vi håber, at
branchen sætter turbo på bedre ledelse,
da det er en evig kilde til forundring, at
mellemledere mener, at vejen frem til effektivitet og loyalitet går gennem pisken
og ikke gennem hjertet.

Arbejdsmiljø
Fagforeningen udarbejdede i december
2016 et spørgeskema via Google analyzer. Spørgeskemaet omhandlede arbejdsmiljøet i kantinerne. Spørgeskemaet blev
sendt ud til 429 medlemmer, der er registreret på en kantinekode. Vi fik 110 besvarede spørgeskemaer tilbage, hvilket er
meget tilfredsstillende.
I spørgeskemaet fik vi svar på, hvor
mange som oplever :
• Deres arbejdsdag som stresset ?
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• Er tempoet stigende inden for det sidste år ?
Derudover spurgte vi til :
• Hvor mange ansatte er der i kantinen ?
• Er man blevet udliciteret inden for det
seneste år ?
• Er der en tillidsvalgt på arbejdspladsen ?
Spørgeskemaet gav også svar på, hvor
den samlede arbejdsglæde ligger, hvordan de vurderede deres nærmeste leders
kompetencer og om vedkommende lever
op til medlemmernes forventninger.
Konklusionen blev, at der er et øget
tempo i kantinerne, og at de ofte er udsat for udliciteringer. Man føler dog, at
man har en stor indflydelse på sin arbejdsdag. 62,7 % svarede, at tempoet er
stigende. 44,5 % har været udsat for udliciteringer med et øget tempo og mindre hænder som resultat. Derimod var
der 40,9 % der svarede, at de har en stor
indflydelse på tilrettelæggelsen af deres
daglige arbejde. Vurderingen af nærmeste chef blev 50 % til den dårlige side og
50 % til den gode side.
Spørgeskemaet blev brugt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på
kantineområdet, og skal stadig bruges

i tillidsrepræsentantgruppen for at forbedre arbejdsvilkårene.

Løntjek
Medlemmerne er rigtig glade for det
løntjek, vi laver i fagforeningen. Vi ser
flere og flere, der gerne lige vil have en
snak om lønnen er ok.

Organisering
I denne periode har der været fokus på
organisering på en større kantinevirksomhed. En af deres kantiner har været
under stort pres og har været besøgt en
gang om måneden. Der har været en
stor udskiftning i ledelsen i kantinen. På
et halvt år var der 3 udskiftninger af chefen, og på hele året er de nu oppe på den
5. nye chef. Der har også været afholdt
møder omkring arbejdsmiljøet, hvor en
kollega fra Team Social og Miljø deltog.
Der er i løbet året blevet valgt en tillidsrepræsentant. Hun har opnået af
få 90 % af sine kolleger organiseret i
3F København.

Medlemsmøde om pension
Fagforeningen har afholdt et velbesøgt
møde om pension, hvor medlemmer, der

arbejder i kantinerne, fik god information om pension, og hvad deres pensionsordning indeholder.

Nye udfordringer
Flere af de store kantinevirksomheder
arbejder sig ind på restaurations– og cafeområdet. Det er for eksempel nu en
kantinevirksomhed, der driver restauranter og cafeer på Det Kongelige Teater, Operaen, Den Sorte Diamant og på
Den Blå Planet. Tjenerarbejde / servering
er her omfattet af de lokalaftaler, vi laver mellem fagforeningen og den enkelte virksomhed. Tiltrædelse til Horesta
overenskomster bruges også som inspiration.

Netværksmøder for
tillidsrepræsentanter
Der afholdes fortsat 4–5 årlige netværksmøder for de tillidsvalgte. Møderne afholdes ude på tillidsrepræsentanternes arbejdsplads, og den, vi mødes
hos, er vært og giver en rundvisning i
kantinen. Det giver et godt tæt netværk,
hvor man kan bruge hinanden og dele
erfaringer.
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Søgnehelligdagsordningen for faglærte gastronomer
3F København har som den eneste fagforening i landet fortsat en søgnehelligdagsordning for fuldtidsansatte faglærte
gastronomer i overenskomsten.
I praksis går ordningen ud på, at i stedet for at få genetillæg for arbejde på
helligdage, optjenes op til syv dages frihed med fuld løn. Der optjenes en dags
frihed med fuld løn for hver måneds ansættelse mellem december og juni. Fridagene holdes i oktober til marts det efterfølgende år.
Som altid er ordningen under pres
ved overenskomstforhandlingerne, og
det var den også i 2017. Vi er dog endnu ikke af arbejdsgiverne blevet tilbudt
noget som helst, der gør, at vi ser nogen grund til at afskaffe en ordning, der
kommer vores medlemmer til gode,

både dem med fast job og de ledige, der
er imellem job.
Ordningen er en solidarisk ordning.
Arbejdsgiverne indbetaler et beløb til
fagforeningen, og kan så under det faste
personales frihed bede os om at sende
en afløser betalt af os.
Formidlingerne sker blandt ledige
medlemmer af a-kassen med en uddannelse som gastronom. Forudsætningen
for at kunne blive formidlet er, at man
er medlem af 3F’s faglige del. Timerne,
de arbejder i ordningen, kan med de nye
a-kasseregler bruges til at forlænge dagpengeretten langt mere smidigt end tidligere.
I den forgangne sæson har vi haft 40
formidlinger – heraf var der rekord i
uge 8 2017, hvor vi havde 10 formidlin-

ger i løbet af en uge. Én af formidlingerne endte oven i købet i en fastansættelse
efterfølgende.
Derudover har nogle få hoteller en
aftale om, at de ansætter den samme afløser i en længere periode, og selv supplerer op til et helt antal måneders ansættelse. På den måde får blandt andet
nyuddannede elever en periode med
almindelig beskæftigelse på arbejdspladsen i en periode, efter de er udlært, hvor
der ellers var udsigt til at de skulle forlade arbejdspladsen.
Vi har haft en enkelt sag i det forgangne år, hvor vi måtte informere en arbejdsgiver om, at de havde brugt ordningen forkert. Sagen blev dog løst fredeligt
og i god tone.

Stilladsen
Det faglige arbejde i stilladsbranchen i
2017 har naturligt nok været koncentreret om den nye overenskomst.
I optakten til overenskomsten brugte
branchen en del kræfter på at overbevise de andre fag om, at hovedkravet var
„Bedre redskaber i kampen mod social
dumping“. Det stærkeste redskab er helt
klart et kædeansvar, som forpligtiger hovedentreprenører samt underleverandører i alle led til at overholde vores overenskomster.
Dette krav var der også fuldstændig
enighed om i Byggegruppen på 3Fs kongres.
Da stilladsarbejderne så Industriforliget med et protokollat om 42 timers
arbejdsuge og ingen nye redskaber mod
social dumping, gjorde de forhandlerne
meget klart, at det kunne branchen under ingen omstændigheder acceptere. Da
byggegruppens egne forhandlere alligevel sagde ja til samme resultat – uden at
få noget til gengæld, så besluttede stilladsarbejderne at bruge alle kræfter på at
skaffe et nej til det sølle resultat.
Stilladsarbejderne mødtes blandt andet i Nørrebrohallen for at diskutere
resultatet, for at stemme og for at understrege, at de sagde nej til 42 timers
arbejdsuge og nej til social dumping.
Branchen fik en flot nej–procent, og
var med til at sikre, at 77 % af 3Fs byg-

gegruppe stemte nej,
og at hele 3F også
sagde nej til det elendige OK–forlig.
Der diskuteres
fortsat, hvorfor 3Fs
forhandlere ikke forstod medlemmernes krav, og hvorfor
de ikke sagde nej
til Dansk Byggeri ? Branchen forstår
ikke, at hvis Dansk
Byggeri ikke vil give
noget til en overenskomstforhandling i
opgangstider, så må
vores forhandlere sige „nej tak“ til forlig
og gå i konflikt !
Forhandlingsforløbet og resultatet betyder også, at der fortsat diskuteres andre måder at forhandle på og stemme
på – det kunne være sammenkædning i
mindre grupper.
Der er fortsat masser af arbejde i stilladsbranchen. De næsten 150 kolleger, vi
har haft i gang oppe på Amager Bakke
og nede i Metroen, er på vej op, og skal
ud og arbejde i byen.
Siden 2006 har stilladsbranchen gennemført store forbedringer i arbejdsmiljøet. 2 ambitiøse handleplaner om tekniske hjælpemidler, sikker montage og
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Havnearbejdere
I den forløbende generalforsamlingsperiode er der blevet truffet nogle afgørende beslutninger vedrørende havnens
fremtid.
CMP ( Copenhagen Malmø Port ) har
besluttet at etablere en ny containerterminal i Nordhavnen. At containerterminalen forbliver i København er vi glade
for. Når man laver en helt ny terminal,
vil man selvfølgelig også indføre den nyeste teknologi. Hvad det vil få af betydning for vores arbejdspladser, er svært at
spå om, men en indflydelse på antallet af
arbejdspladser og arbejdets indhold vil
det få.
Der har i perioden været kørt en
kampagne for havnearbejdernes ret til
surringsarbejdet ombord på containerskibene. Kampagnen har været delvis
succesfuld, men vi har stadig en kamp
med nogle rederier om retten til arbejdet
og med CMP om bemandingen, så alt er
som det plejer.
Det er det så ikke alligevel. Udviklingen viser, at der bliver færre anløb af skibe men med større antal containere. Det
betyder færre men længere arbejdsdage.
Der er altså endnu en strukturændring
på vej i havnen, som stiller krav til den

enkelt havnearbejders evne til at omstille
sig. Det er her, at vores uddannelse skal
vise sin berettigelse.
Havnens andet hovedområde er
krydstogtskibene. Der har igen været
fremgang, og til næste år bliver rekorden
fra 2012 slået. Det er et område, som giver større og større beskæftigelse – ikke
kun til de fastansatte, men også til vores
„sommerfugle“. Desuden giver krydstogtbranchen arbejde til mange andre af
vores kollegaer i 3F København.

Krydstogtskibene bliver større og
større, så der arbejdes på at bygge en ny
endnu større terminal, da der begynder
at komme skibe på 5000 passagerer, som
skifter i København. Det er noget af en
logistikopgave som kræver, at havnearbejderne igen skal følge med udviklingen, hvilket vi selvfølgelig gør.
Så havnen har en fremtid, vi skal
„bare“ kunne takle den nye teknologi og
kæmpe for, at det bliver til vores fordel.

HTS branchen
ikke mindst en aftale om alle nyansatte
skal gennemgå den 2–årige stilladsuddannelse. På trods af dette har vi fortsat
en del medlemmer, som bliver nedslidt.
Det skyldes, at stilladsgrejet er meget
tungt, og det er ikke lykkedes os at få leverandørerne til at nedsætte vægten på
vores stilladsdele. Desværre får vi heller
ikke nogen hjælp fra Arbejdstilsynet i
forhold til lettere grej – de mener ikke,
at de kan gøre noget, når grejet produceres i udlandet.
Vi vil i den kommende periode selv
fokusere på det tunge stilladsgrej og den
nedslidning, som er resultat af det tunge grej.

HTS brancheklubben er en samling af
tillids– og arbejdsmiljøvalgte, som har
meget ensartede overenskomster. Det
er en alsidig branche, der sælger alt fra
skruer til trusseindlæg.
Bestyrelsesmøder i HTS brancheklubben afholdes hver måned i det grå
klubhus bag 3F København. Disse møder er rigtig gode for nyvalgte tillids– og
arbejdsmiljørepræsentanter, da vi mest
vægter „at få læsset af “. Det vil sige, at
man kommer med sine problemer med
ledelse eller kollegaer, og der er altid en
„gammel tillidsmand“ tilstede, der har
erfaring med, hvordan problemet løses.
Udover møderne i branchen hver måned, vægtes det nordiske samarbejde, da
vi har opdaget, at de problemer vi har
med vores arbejdsgivere, er de samme
i hele Norden – i mange tilfælde er det

samme arbejdsgiver, der opererer i flere
lande.
Vi mødes 1 gang om året til Skandinavisk Transportarbejderkonference enten
i Norge, Sverige eller Danmark. Vi mødes også med vore kammerater til Midtvejskonference i Danmark.
Vi har i de senere år oplevet, at en del
virksomheder er flyttet væk fra København. Det har betydet, vi må øge organiseringsindsatsen i området, og senest
har HTS brancheklubben været på agitationstur i Sydhavnen.
Vi har den målsætning, at alle virksomheder inden for vores område skal
være overenskomstdækket i Nordhavnen
i løbet af 2017 / 2018.
Foråret 2017 har stået i overenskomstfornyelsens tegn, og vi er meget tæt på at
være på plads med renskrivninger.
Pkt. 3 – Beretning, herunder fremtidig virksomhed • s. 29

Dagbladsbranchen

Industrien

Dagbladsbranchen – uddannelse som udvej

H. Lundbeck A / S

MAN Diesel & Turbo

Medarbejderne på Lundbeck nedlagde arbejdet på grund af
uenighed om lønforhandlingerne. Arbejdsnedlæggelsen varede
2½ dag.

Virksomheden havde nedskæringer i produktionen efteråret
2016. I foråret 2017 var der yderligere nedskæringer – også på
lageret, hvor 3Ferne udgør hver 8. medarbejder der blev opsagt.

Hvor det i 1964 var over 90 %, der læste avis hver dag, er det
i dag under 50 %. Den faldende kurve i antallet af dagblade,
som startede i 2006 forsætter ufortrødent. Dette selvom man
husker mindre og læser dårligere på en skærm ( google : indlæring digital eller papir ).
Dette var baggrunden for, at Dagbladsbranchens konference
for pakkeriarbejdere og avisbude i maj fokuserede på uddannelse. Med 2 gode eksempler bragt i sidste nummer af dette
blad. Der var enighed om en øget indsats i 3U – Uddannelsesudvalget for Ufaglærte i Dagbladsbranchen. Et udvalg som
gennem tiden har sendt mange på uddannelse, hvilket med
branchens nedgang har været hæmmet grundet manglende rekruttering af kursister. FIU–kurset som uddannelsesambassadør blev nævnt som en oplagt mulighed for klubberne.

Trykkompagniet, Avedøre Holme lukket
Som uddannelsesansvarlig i dagbladsbranchen havde Kim Zakarias Nielsen fungeret i mange år i 3U. De senere år tillige som

formand for Landsklubben. Da Trykkompagniet så lukkede i
februar, skulle der vælges en ny formand. Det blev Morten Juhl
Fabiansson, 38 år og pakkeriarbejder på Fynske Medier ( nu
en del af JF Medier ). Vi sætter en stor lid til den nye formand.
Omdelerklubben i 3F København bevarede sin næstformandspost.

Dansk Avistryk
Dansk Avistryk har ligesom Trykkompagniet 100 % organisering. Arbejdsmiljørepræsentant ( AMR ) Bent Karlsen, som har
været meget aktiv – også i 3F København sammenhænge, har
skiftet branche. Han har overladt pladsen i Grafisk Industri og
Mediekartels arbejdsmiljøudvalg til Mohamed Abokar Jamac –
den nye AMR på Dansk Avistryk.

Avisbudene – natpost med logistikproblemer
Arbejdet har radikalt skiftet karakter. Fra at gå med 4–5 aviser
til faste abonnenter kan et avisbud nu have op til 17 stænger,
som de – for at få et rimeligt flow i omdelingen – må bruge
en del tid på at sortere. Der er tillige ikke styr på logistikken.
Nogle dage er de meget tynde og andre alt for omfangsrige. På
grund af de tynde dage med ussel indtjening er der få bude,
der benytter sig af muligheden i den nye overenskomst til at
fraskrive sig dele af et for stort distrikt.

Beregningsudvalget ( BU )– en sikring, der ikke bruges
Herudover benytter utilfredse bude sig desværre ikke af muligheden for at anfægte tiden over for distributøren. Det betyder,
at de i stedet stemmer med benene og forlader arbejdet, når de
på nogen måde kan finde anden overlevelsesmulighed. Vi måtte sige farvel til en oplagt repræsentant i BU i februar 2017. Beregningsudvalget varetages kun midlertidigt af en kompetent
fra Posten, der ved noget om arbejdstakt 100.

Elektroniske ganglister – kundegaranti eller tidsrøver ?
Desværre kan vi også se frem til at sige farvel til nogle af de
mest erfarne avisbude. De lever af et overblik på dagens distribution og et grundigt kendskab til deres distrikt, og de er mere
end skeptiske over for telefonsystemet, som er mere tunnelsynet fra aflevering til aflevering. Og i modsætning til andre
trends vil det betyde mere kontrol og mindre tillid.
Bladkompagniet ( BK ) har en hed – og forståelig – drøm om
at garantere kvalitet til kunderne. Midlet er smartphones, hvor
din position kan ses, og hvor du swiper, når du har leveret et
produkt. Bladkompagniets driftsdirektør Janus Mark Erwolter har været forbilledligt åben i processen og har deltaget i 2
møder for budene. En undersøgelse blandt brugerne tydede
på mindre tidsforbrug end ganglisterne. På et af møderne kom
det frem, at BK tidligere har lavet et lignende registreringsprojekt med samme formål men måtte opgive, da det tog for
megen tid. Budene ville hellere dele ud end registrere. Det vil
være skæbnens grusomme ironi, hvis projektet medfører, at
kvalitetsgrundstammen blandt omdelerne forlader butikken.
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Next Ishøj, Beklædningsuddannelse
Der har været en del konkurser i beklædningsbranchen. Virksomhederne havde taget eleverne på kortere kontrakter, så de
har været klar over, at der ikke var penge til lønnen. Elevernes
løn skulle hentes i Lønmodtagernes Garantifond.

Xellia Pharmaceuticals ApS
Der har været en del sager. De fleste sager er kørt i CO regi, da
det har omfattet flere medarbejdergrupper. Der har været sager
om for lidt indbetaling af pension, holddriftsaftale uden lokalaftale med TR og senest opsigelse af tryghedsaftale lige før, der
skulle afskediges medarbejdere, der var omfattet af aftalen.

AJ Vaccines
Virksomheden har overtaget vaccineproduktionen fra Statens
Seruminstitut.
Der blev lavet tilpasningsforhandlinger fra den statslige
overenskomst til Industriens Overenskomst. Der er valgt tillidsrepræsentant og oprettet en faglig klub.

Tivoli
Tivoli har indtil nu været gennem et hårdt år. Dårligt vejr har
betydet, at antallet af gæster ikke har nået de tidligere års størrelse. Men året er langt fra slut endnu, så meget kan hentes.
I foråret annoncerede Tivoli, at der åbner et nyt „Foodcourt“
på hjørnet af haven. 14 restauranter slår dørene op i november
måned. I skrivende stund er der kommunikation med virksomhederne om tegning af overenskomster.
Tivoli har også annonceret, at de i 2018 udvider åbningstiden yderligere, idet haven delvist åbnes i februar måned.
3F København arbejder for, at flere sæsonansatte – med de nye
åbningstider – kan blive helårsansatte og derved styrke de ansattes faglige rettigheder.

Overenskomstforhandlingerne
Overenskomstforhandlingerne for både sceneteknikken og
kontrollørerne i Tivoli forløb tilfredsstillende. Der blev – efter sværdslag – indgået nye overenskomster på begge områder.
Resultatet af forhandlingerne betød, at de ansatte blev omfattet
af de – på „normallønsområdet“ – indgåede aftaler.

Faglig voldgift
I september 2017 afsluttedes faglig voldgift omhandlende løn
under sygdom til kontrollørerne. Voldgiften omhandlede Tivolis ændrede praksis, idet virksomheden fra 2015 ikke betalte
løn under sygdom for kontrollører i de første 8 uger af hovedsæsonen til trods for, at de ansatte opfyldte anciennitetsbestemmelsen i overenskomsten.
Resultatet blev, at Tivoli tabte voldgiften, idet opmanden tilkendegav, at bestemmelsen i overenskomsten var en beskyttelse
af de sæsonansatte, og dermed var de berettiget til løn under
sygdom, såfremt de i øvrigt har ret til sygedagpenge.
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Post – og pakkedistributionen
i København
Dramatisk afslutning på 2016

2016 sluttede med at den nye landechef
for PostNord Danmark A / S nedlagde
postområderne og fyrede alle postområdechefer. Det medførte, at alle fællestillidsrepræsentanter, som var valgt i
postområderne ligeledes forsvandt med
årets udgang. Denne ændring medførte en væsentlig ændring i strukturen for
udførelsen af det faglige arbejde, idet
fællestillidsrepræsentanten indtil da var
det naturlige omdrejningspunkt for den
fælles koordinering imellem tillidsrepræsentanterne og ved mægling af opståede
tvister imellem tillidsrepræsentanterne
og cheferne på de lokale arbejdspladser.
Konsekvensen har i 2017 som forventet
vist sig at være en mere begrænset koordinering samt en forøgelse af sager ført
igennem de lokale 3F afdelinger.

Opsigelse af alle lokale lokalaftaler
Starten af 2017 fortsatte, hvor 2016 slap.
De lokale chefer var blevet pålagt at opsige alle de lokale lokalaftaler på arbejdspladserne. Posten ønskede tydeligvis en
markant større grad af centralisering på
trods af tidligere udmeldinger om, at
den lokale chef skulle få tildelt et større ansvar, nu hvor områdecheferne var
fjernet.
Det medførte naturligvis en del utilfredshed iblandt medlemmerne og et

meget anstrengt lokalt samarbejde, idet
de lokale chefers udgangspunkt for genforhandlingen var, at alle aftaler var forældede og burde bortfalde.
På en arbejdsplads mente den lokale chef, at frustrationen var så udtalt, at
den lokale chef indkaldte Dansk Industri
og CO–Industri til konfliktløsningsmøde med påstand om, at medlemmerne
påtænkte at nedlægge arbejdet overenskomststridigt. Resultatet endte dog ud
i, at enkelte lokale aftaler blev tilpasset / fastholdt, mens størsteparten af aftalerne på arbejdspladserne bortfaldt.

Afskedigelser på grund af overtal
Afskedigelser på grund af arbejdsmangel har det seneste års tid taget til i hyppighed, og er nu nærmest blevet en del
af normen frem for undtagelsen i hvert
kvartal. Sagligheden i udpegningen af
de opsagte er ofte diskutable, og ledelsen
har flere steder brugt kriterierne : Rette
M / K på rette sted eller det er en „samlet vurdering“. Det afstedkommer naturligvis en del spørgsmål og undren, hvis
medlemmet har været ansat i mere end
25 år, og altid har passet sit arbejde uden
anmærkninger.

Tab af arbejdspladser
PostNord Danmark har opsagt kontrakterne med alle kunder omfattende
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omdeling af lokale ugeaviser, adresseløse samt udkørsel af servicelogistik og
madvarer for Irma i timeslots m.m., som
ikke kan sorteres og omdeles i det normale daglige pakkeflow. Det har medvirket til bortfald af mere end 1500 postale
arbejdspladser til udgangen af 2017.

Pakkedistributionen
I Pakkedistributionen har ledelsen løbende i 2. halvår af 2017 adviseret implementeringen af et nyt projekt, der
kaldes Route & Scheduling. Det er et dynamisk IT system, som skulle kunne tilrettelægge omdelingsrækkefølgen af pakkerne i en geografi på enhver pakkerute.
Den skulle endda kunne tage højde for
daglige ændringer i trafikken såsom trafikpropper eller lukning af veje mv. Som
så meget andet omhandlende IT, så er
implementeringen af projektet adskillige
gange i 2017 blevet udskudt, og kommer
formentlig først i brug i 2018.

Postens distribution af stykgods
Mængderne inden for godsområdet har
været jævnt stigende siden posten begyndte at transportere stykgods. Antallet
af postens egne ansatte, som er beskæftiget ved godsdelen, er i perioden udvidet
med 2 ansatte.
Det er dog fortsat de færreste mængder, der transporteres i egne biler med
postens egne ansatte, da ledelsen hævder, at det er billigere at bruge andre
vognmænd.
Tillidsrepræsentanternes fokus er derfor rettet mod disse vognmænd, og forsøger at påvirke til, at alle involverede
vognmænd har tegnet en overenskomst
med 3F. Heri indgår der et samarbejde
med andre 3F afdelinger, da 3F København ikke organiserer disse områder.
Dette samarbejde fungerer fuldt ud tilfredsstillende. Tillidsfolkene skal dog
væbne sig med tålmodighed, da overenskomsttegning som bekendt ikke altid
foregår lige så hurtigt, som man kunne
ønske sig.

Postbranchens virke
Perioden har været præget af Post Danmarks voldsomme krise,
og det har haft direkte indflydelse på afholdelse af møderne i
Postbranchen, da virksomheden fra den ene dag til den anden
strammede op på reglerne i forhold til at bevilge frihed til deltagelse i møderne i postbranchens bestyrelse. Det er dog løst
på en tilfredsstillende måde.
Der forventes en fremtid med langt færre tillidsrepræsentanter inden for postens område, da adskillige arbejdspladser i
fagforeningens dækningsområde sammenlægges på langt færre
lokationer.

Disse nye store arbejdspladser byder desværre på langt dårligere forhold for de ansatte, f.eks. så må de ansatte på distributionscentret Teglholmen ikke længere drikke kaffe og vand,
imens de sorterer posten.
Postbranchen har i perioden erfaret, at tidligere tiders samarbejde med virksomhedens ledelse er under pres. Ledelsen er
mindre tilbøjelig til at inddrage de ansatte i de forskellige forandringer, som virksomheden gennemfører. Det har stor betydning for de ansattes trivsel, som generelt er forværret det
seneste år.

Live Nation

Royal Arena

Verdens – og Danmarks – største koncertarrangør Live Nation
indgik i foråret lokaloverenskomst med 3F København. Overenskomsten omhandler kontrollører og stagehands, der enten
arbejder for selskabet eller én af virksomhedens underleverandører.
Tegningen af overenskomsten skal ses som en del af 3F Københavns samlede strategi om, at alle virksomheder inden for
forlystelsesbranchen skal være omfattet af en overenskomst.
Live Nation arrangerer blandt andet de mange koncerter, der
afholdes i Royal Arena, ligesom de var arrangør af teateropsætningen „Dirch“ i Tivoli i vinteren 2016.

Danish Venue Enterprise, virksomheden der har ansvaret for
al drift af Royal Arena, meldte sig ind i Dansk Industri ( DI ) i
vinteren 2016. Der blev herefter afholdt flere møder med virksomheden i DI med henblik på at afklare de fremtidige overenskomstforhold.
Udløbet af disse drøftelser blev, at virksomheden fremadrettet er omfattet af industriens overenskomst med medfølgende
protokollat om oplevelsesindustrien pr. 28. september 2017.
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Tendenser i sager med
uorganiserede arbejdsgivere
3F København besluttede fra den 1. juni
2016 at registrere antallet af juridiske sager i Sekretariatet.
Antallet af juridiske sager i perioden
1. juni 2016 til 31. august 2017 er 162.
Konkurssager, hvor kurator, politi og Skat er involveret, er kommet for
at blive. Den tendens så vi også sidste
år. Der er typisk tale om, at selskaberne opbygger restancer på A–skat, AM–
bidrag, moms og renter mv., hvorefter
Skat fremsender konkursbegæring for
at standse, at der stiftes yderligere gæld.
Dertil kommer, at aflæggelse af årsregnskab gentagne gange ses at blive spekuleret i med henblik på eventuel afventning
af anmodning om tvangsopløsning.
Det betyder, at driften fortsætter indtil konkursen. Tendensen er klar forstået på den måde, at kurator er nødsaget
til at undersøge, hvorvidt ledelsen har
gjort sig skyldig i „groft uforsvarlig forretningsførelse“ og således, hvorvidt der
er grundlag for at indlede en sag om
konkurskarantæne ( fratages retten til at
administrere en virksomhed ). Undersøgelserne omhandler typisk forholdene
omkring drift, økonomistyring, bogføring, aflæggelse af regnskab, mulige
ulovlige kapitaludtræk samt angivelse og
afregning af A–skat / bidrag og moms.
Det kan konstateres, at i perioden stiftes der mere gæld mest i forhold til leje
af lokaler og aflønning af medarbejder-

ne. Samtidig fortsætter driften og restancerne til Skat og resulterer i store tab for
Skat og øvrige kreditorer.
En anden type selskaber, vi ser i medlemmernes konkurssager, er selskaber,
hvor et interessentskab har store tilgodehavender hos kunder.
Størstedelen af disse tilgodehavender
er dog i virkeligheden markant mindre.
Derudover ses tit, at interessentskabet
indgår en overdragelsesaftale med et
nystiftet anpartsselskab. Herefter konstaterer kurator, at den resterende del
af tilgodehavenderne er tvivlsomme og
dermed umulige at inddrive. Interessentskabets ledelse er blevet tiltalt for overtrædelse af straffeloven, og politiet vil
herefter efterforske en eventuel sag.
Endelig har vi konstateret sager, hvor
revisoren har overtrådt en række bestemmelser om god revisorskik og uafhængighed. Eksempelvis stiller kurator
spørgsmål til, om årsrapporterne og revisors erklæringer er korrekte eller med
fejl og dermed, om revisoren kan stilles
til ansvar herfor.
Kernen af problemerne for vores
medlemmer i konkurssager er – udover
manglende betaling – en efterfølgende
rettelse af årsopgørelserne, som medfører en restskat, da skat hverken er betalt
eller indberettet. Dertil kommer, at nogle af vores medlemmer får ydelser, der er
afhængig af årsindkomsten, som så også
viser sig at være forkerte, og kan betyde
tilbagebetaling af disse ydelser for vores
medlemmer, der i forvejen kan have en
stram økonomi.
Ligeledes konstateres en tendens som
personsammenfald i ledelsen mellem
selskaberne, hvor medarbejderne er ansat i et selskab og modtager løn fra et
andet selskab.
Egentlige juridiske inkassosager er
også en del af sagsområdet og sager med

• Sexchikane er ikke kun noget der sker fysisk.
Med sociale medier sker der også verbale
krænkelser sted f.eks. på Facebook.
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videreførelse ved civilretten har atter været en stor del af sekretariatets arbejde.
De sager omhandler chikanesager,
tvister om korrekt betaling og vilkårene
for ansættelsesforholdet samt en ny type
sager. Nemlig sager, hvor arbejdsgiveren
kræver betaling af bod eller erstatning af
vores medlemmer i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet.

Chikanesager
Som nævnt tidligere har Sekretariatet sager om chikane samt sager i forbindelse
med orientering om udnyttelse af retten
til fravær i forbindelse med barsel.
For så vidt angår chikanesager kan
konstateres, at sociale medier er en aktør, der gentagne gange overrasker vores
medlemmer.
Fælles er sager med verbale krænkelser med anvendelse af seksuelle ord og
opfordringer til seksuelt samvær. Disse
sager involverer typisk vores kvindelige medlemmer, der er dog undtagelser,
hvor mænd ligeledes chikaneres.
Der er altså et spænd fra sager, hvor
direktøren gennem fysisk kontakt krænker vores medlemmer til verbale krænkelser via eksempelvis Facebook.
Vi forsøger til stadighed at forklare
medlemmerne, at sociale medier er
kommet for at blive og man skal straks
kontakte fagforeningen, hvis man føler
sig krænket. Ingen skal tåle krænkelser
i form af opfordringer til at aflevere ens
trusser, fortælle detaljeret om ens seksuelle præferencer mv.
Heldigvis reagerer en del medlemmer
straks og gemmer korrespondance samt
orienterer kollegaer med henblik på, at
andre kan bekræfte et givet hændelsesforløb. Det er vigtigt, at vi kan fremlægge dokumentation, hvis medlemmet
ønsker videreførelse af sagen i retten, da
der ellers blot kun kan lægges vægt på
vores medlems forklaring.
Vi må desværre også konstatere, at
der er mange, hvor ingen har fået kendskab til krænkelserne med baggrund i,
at man skammer sig og ikke tør fortælle
sin kæreste om situationen.

Arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for at
kunne trives på sit arbejde. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for ikke at blive
nedslidt eller at komme til skade på sit
arbejde.
I 3F København arbejder vi løbende på at klæde de tillidsvalgte på til at
håndtere de problemer, der opstår på arbejdspladsen samt, hvordan man eventuelt kan gøre noget ved det. Dette gør vi
blandt andet ved at arrangere fyraftensmøder, netværksmøder og konferencer.
Vores netværksmøder, hvor vi har oplægsholder ude fra, er godt besøgt.
Vi har i år haft oplæg om „Træk og
skub problematikker“ og om „Betydningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø gennem livet for ældre medarbejders tilknytning til arbejdsmarkedet“.

I løbet af det forgangne år har vi igen
fokuseret på rengøringsområdet. Årsagen hertil er, at vi, til trods for forhøjet
opmærksomhed på området, ikke registrerer nogen forandring. Vi oplever
stadig en voldsom nedslidning af medarbejderne.
Vi vil som fagforening være med til
forsat at gøre opmærksom på problemerne. Både i forhold til arbejdsgiverne,
men også i forhold til at få anerkendt
nedslidning i arbejdsskadesystemet. Vi
er fuldt ud klar over, at der også sker
nedslidning inden for andre fag. Men inden for rengøringsområdet har der udviklet sig en „brug og smid væk af medarbejder“ kultur.
Fagforeningen er også involveret i at
markere de mange mærkedage, der er
på arbejdsmiljøområdet. Den 28. april,

som er den internationale arbejdsmiljødag, blev afholdt sammen med tre andre
lokale fagforeninger. Dagen blev markeret med foredrag om socialt samvær
samt opsending af balloner svarende til
antallet, som var døde som følge af en
arbejdsulykke.
Fagforeningen er også stærkt repræsenteret i forskellige former for arbejdsmiljøarbejde. Vi har et tæt samarbejde
med Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital. Fagforeningen kan henvise til undersøgelse ved mistanke om
arbejdsbetinget lidelser.
Derudover deltager teamet også i årlige temadage, som arrangeres i fællesskab
mellem fagforeningerne i København og
Bispebjerg Hospital.
Fagforeningen er også repræsenteret i
LO Hovedstadens arbejdsmiljønetværk.
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Ungdom

Ungdomsnetværket
Det har været et spændende år med
masser af udfordringer og nye bekendtskaber for fagforeningens nye ungdomsnetværk.
Formålet med netværket er at skabe et
rum for unge tillidsvalgte og faglige aktive. Her kan de møde andre unge, som
de kan spare med, og her er det tilladt at
stille de „dumme“ spørgsmål.
I netværket bruges der tid på at diskutere forskellige emner, som skifter fra
gang til gang. Det er de unge selv, der
bestemmer, hvilke emner der bliver taget
op. F.eks. er der blevet talt om overens-

komstforhandlingerne og resultatet heraf, lønforhandlinger og lokalaftaler og de
nye dagpengeregler.
I juni blev det til en hyggedag for at
lære hinanden bedre at kende. Her blev
lavet konkurrencer, snakket og grint.
Netværkets tovholdere ( Rikke og
Anja ) blev spurgt, om de ville holde
1. maj tale i 3F København. Det så de
en stor ære i, men det var også meget
grænseoverskridende at tale for så mange mennesker. Med hjælp og sparring fra
netværket valgte de at snakke om nedslidning og den uhørte høje pensionsal-

der. Det var en stor oplevelse, og de var
meget stolte af deres tale og præstation.
Ungdomsnetværket synes det er utroligt inspirerende at møde de mennesker,
som deltager i møderne. Der er altid
plads til nye unge tillidsvalgte og faglige
aktive, så hvis du har lyst til at deltage i
ungdomsnetværkets fællesskab, er du altid velkommen. 3F København afholder
netværksmøder 5–7 gange om året.
Hvis du har lyst til at høre mere om
3F Københavns ungdomsnetværk, kan
du skrive til tr.netvaerk.3f@gmail.dk

Jobpatruljen
Igen i år har vi været på besøg hos virksomhederne i hovedstadsregionen. Det
er i år 38. gang, at Jobpatruljen kører,
og de mange unge aktivister var ude og
besøge unge under 18 år, som har et fritidsjob. Formålet er at oplyse de unge
om deres rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet.
På landsplan blev 2.952 unge besøgt.
Af dem besøgte vi i hovedstadsområdet
646 unge mennesker. Det er lidt færre

end sidste år. De unge mennesker var
simpelthen taget på ferie mange steder.
I år mødte vi 92 unge, som havde
brug for opfølgning fra fagforeningen.
Det drejede sig især om unge, der manglede en kontrakt. Et andet problem, som
er blevet større i år, er unge, der føler sig
utrygge på arbejdet. De føler sig utrygge, når kunder eller gæster opfører sig
dårligt. Kunder eller gæster der råber og
skriger ad dem, fordi køen er for lang

i supermarkedet eller gæster, der oplever en fejl i deres mad. De unge føler sig
overfuset og angrebet, og dette er med
til at gøre deres start på arbejdsmarkedet
til en dårlig start.
I 3F har vi fået 10 sager til opfølgning fordelt mellem 3F København og
3F Bornholm, mens HK har fået 82 sager.

International fastfood dag
IUF ( The International Union of Food,
Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations ) afholder hvert år en international fastfood dag for at sætte fokus
på den dårlige løn og manglende ret til
at være medlem af en fagforening i store dele af verden. I Danmark er det altid
os fra 3F København, der er med til at
sætte fokus på emnet og i år var ingen
undtagelse.

De foregående år har vi lavet bannere og billeder, der blev delt på de sociale
medier for at vise vores støtte. I år ville
vi være mere kreative og lavede derfor
en film, der kunne deles på de sociale
medier.
I filmen sammenligner vi lønningerne på McDonalds i Danmark og USA. I
Danmark får du ca. 120 kr. i timen og i
USA ca. 53 kr. i timen. Vi havde spurgt
unge mennesker på gaden, hvad de tæn-

ker om den store forskel. De fortæller på
forskellig vis, hvordan det er forargeligt,
at der er så stor forskel på lønnen, når
arbejdet er det samme.
Filmen blev delt på de sociale medier
for at vise vores opbakning til de strejkende i hele verden, og den er sidenhen
blevet delt i bl.a. England og USA.

Netværkskursus
„Margrethe fik kørt os så
meget rundt i ring omkring
vores egne krav, at vi
mistede ca. 1 mio. kr. og
3 feriefridage.“
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I starten af september måned var ungdomsnetværket samlet til et weekendkursus på
Smålandshavet. Temaerne var forhandling,
lederskab / følgeskab og taleteknik.
De unge skulle trænes i at forhandle, og
fra 3F København stillede vi erfarne kræfter
til rådighed til at råde og vejlede de unge i
deres forberedelse til en overenskomstforhandling, og en faglig sekretær med erfaring
i forhandling var deres modpart.
Mie fortæller om forhandlingen : „Det var
utrolig lærerigt, og man finder virkelig ud af,

hvor svært det faktisk er at sidde i det psykologiske spil som en forhandling også er.
Margrethe ( modparten ) fik kørt os så meget
rundt i ring omkring vores egne krav, at vi
mistede ca. 1 mio. kr. og 3 feriefridage.“
Der blev også diskuteret, hvad netværket
opfatter som godt lederskab, som fører til
følgeskab, og endelig holdte de hver især en
tale, som blev filmet og efterfølgende evalueret.
Ungdomsnetværket havde en rigtig god
og lærerig weekend.
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Feriekontor
Et godt medlemstilbud
3F København ( Feriekontoret ) administrerer de ferieboliger, som Posten og
Privat Service Hotel & Restauration ejer
( Hotel & Restauration ).
Posten har 38 danske og 17 udenlandske ferieboliger og Hotel & Restauration
har 8 danske og 2 udenlandske ferieboliger.

Det praktiske
Feriekontoret står for udlejningen, betaler regninger og fører regnskab med
hver feriebolig. Vi sørger for, at ferieboligerne bliver vedligeholdt, og at nedslidt
inventar bliver udskiftet.
Vi har kontakten til de kommunale
myndigheder, den lokale grundejerforening, skattemyndighederne, den lokale
tilsynsførende m.fl. Samtidig er vi naturligvis kontakt– og serviceorgan for de
medlemmer, der lejer ferieboligerne.

Målsætning
Det er Feriekontorets målsætning at sørge for, at medlemmerne får en god og
positiv behandling af os og oplever gode
rammer omkring deres ferie, når de opholder sig i ferieboligerne.

Hvor kommer midlerne til
ferieboligerne fra ?
Nogle overenskomstområder har egne
feriefonde. Arbejdsgiverne indbetaler
de ansattes feriepenge – typisk 12,5 % af

Seniorer
forrige års bruttoløn, og udbetaler så feriepengene, når ferien afholdes.
Det er dog ikke alle feriepenge, der
bliver hævet. De uafhentede feriepenge
bruges til at købe ferieboliger for, som
kan lejes af dem, der arbejder inden for
den pågældende feriefonds dækningsområde.
Der kan udveksles ferieboliger med
andre feriefonde. Lejen skal dække
driftsomkostningerne, men ikke selve
investeringen. Derfor kan ferieboligerne
udlejes til fornuftige priser.

Husk: Du kan altid ringe til
feriekontoret på tlf. 88 92 30 60
for at høre, hvor der er noget
ledigt lige nu.

Vi har i 3F København adskillige senior–, efterløn– og pensionistklubber. Klubberne afspejler de fag, som de er udsprunget
af, og alle klubberne er flittige brugere af fagforeningens faciliteter.
Vi er af den overbevisning, at det er et aktiv for fagforeningen, at folk der ikke mere er erhvervsaktive også i deres pensionisttilværelse er nysgerrige og aktive i forhold til deres interesser.
Derudover er det altid rart at hilse på og få nogle hurtige
bemærkninger fra klubbernes medlemmer.
Vi vil derudover sige tak for deres altid velvillige hjælpsomhed, når vi har brug for deres arbejdskraft i forhold til arrange-

menter i fagforeningen, og vi er også glade for, at hovedstadsregionens seniorer holder arrangementer i vores hus – blandt
andet med sang i gården, hvor der kommer en masse og hygger sig.
3F København er ved at få lavet en overdækning mellem sømændenes hus og det grå hus ( klubhuset ), således vi hurtigt
kan overdække 14 x 9 meter, som både pensionisterne, 1. maj
og andre udendørs arrangementer vil få glæde af.
Vi ved også at klubbernes medlemmer aktivt er med i den
kommunale valgkamp, hvilket er meget positivt, da nogle undersøgelser viser, at også i København er befolkningen mindre
interesseret i det lokale demokrati, end det var tilfældet førhen.

Hjemmesiden
Feriekontoret står også for redigering af
ferieboligerne på Postens hjemmeside
www.3fpost.dk. Her opdateres dagligt en
liste over de ledige uger i ferieboligerne,
og der er en præsentation af hver bolig.
Disse er underopdelt i „Danmark“ og
„Europa“.
En liste over Hotel– og Restaurations ledige ferieboliger findes også på
ovennævnte hjemmeside. Fotos og præsentation af disse ferieboliger kan ses
på www.3f.dk / feriehuse. Du skal vælge
„Privat Service Hotel & Restauration“
under „Gruppe“.

Nye ferieboliger
Der har i det forgangne år været salg af
1 ferielejlighed og køb af 1 udenlandsk
hus og 1 udenlandsk ferielejlighed.
Udsigten fra lejligheden i det smukke
Bad Gastein i Østrig

Kommunikation

Du finder fagforeningens hjemmeside på www.3fkbh.dk
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Fagforeningens kommunikation til medlemmer og tillidsvalgte foregår primært
via 3 medier ( udover den personlige
kontakt ) : Blad, hjemmeside og fagforeningens Facebook-side.
Bladet udkommer 5 gange årligt, og
benyttes bl.a. til information i den „lidt
tungere“ ende ( som f.eks. forklaring af
dagpengereform og lignende ).
Hjemmesiden indeholder – udover
fagforeningens aktivitetskalender – en
bred mængde af oplysninger om 3F København og rettigheder for medlemmerne i deres arbejdsdag.

3F Københavns tilstedeværelse på Facebook har nu varet i knap 1½ år, og i
øjeblikket har fagforeningen 745 følgere
– et tal, der løbende stiger. Blandt andet
i forbindelse med OK17 blev Facebook
benyttet meget aktivt for at nå ud til så
mange som muligt ( et enkelt opslag med
en opfordring til at stemme nej blev vist
mere end 13.000 gange ). Dermed er
det et godt medie til at nå hurtigt ud til
mange på en gang med oplysninger og
opfordringer i den „lidt lettere“ ende.
@3FKoebenhavn
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Pkt 4 / 5 – Regnskab / Budget

Regnskab 2016 for 3F København
• Som fagforeningens øverste
myndighed er det
3F Københavns
generalforsamling
der drøfter og behandler fagforeningens regnskaber
og budget.

H

ermed fremlægges beretning om fagforeningens økonomi og vores ejendomme.
Endvidere fremlægges årsregnskabet for
3F København. Her i bladet har vi trykt et uddrag
med regnskabets hovedtal. Årsregnskabet er 3F Københavns fjerde årsregnskab.
Årsregnskabet ligger til gennemsyn i fagforeningen på Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV.
Medlemmer er velkomne til at komme forbi og
gennemse hele regnskabet.
Det kan oplyses, at den statsautoriserede revision
ikke har givet anledning til forbehold. Bilagskontrollanternes beretning fremgår på næste side.

Regnskabet
Tidligere har regnskabet været et såkaldt konsolideret ( sammenlagt) regnskab, hvor både fagforeningen „3F København“ regnskab og vores tidligere
ejendomsselskab „Ejendomsanpartsselskabet LPSF“
regnskab, såvel drift– som formuemæssigt, var sammenlagt.
Dette er ikke længere nødvendigt, da ejendommen nu helt er overtaget af fagforeningen, og at
ejendomsselskabet herefter er nedlagt.

Udvikling i økonomiske forhold
Som det fremgår af regnskabet, har fagforeningen
i år haft et overskud på 477.115 kr., heraf foreslås
det, at vi henlægger 100.000 kr. til dækning af rådgiveransvar.
Det kan oplyses, at netto kontingentindtægterne
( alle kontingenter til 3F København = jeres fagforening ) har været ca. 53,8 millioner kr.
Det faglige kontingent hvert fultidsmedlem betaler til fagforeningen månedligt udgjorde i 2016 kr. :
220,50, hertil kommer bidrag til administration af
vores lokale a-kasse, hvis man er medlem af a-kassen.
De øvrige kontingenter man indbetaler hver måned er bidrag til arbejdsløshedskassen ( = staten ),
efterlønsordningen ( = staten ), 3F forbund, 3FA drift
centralt, eventuelle klubber samt gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring.
Medlemsudviklingen har igen været negativ i 2016.
Udviklingen skyldtes primært, at medlemmer bliver slettet på grund af deres økonomiske forhold.
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Endvidere er medlemstallet præget af nedskæringer på en række at vore arbejdspladser.
Fagforeningen finder fortsat udviklingen i medlemstallet bekymrende, og 3F København fortsætter
det intensive organiseringsarbejde.
Årets resultat var som nævnt et overskud på
477.115 kr. Det budgetterede resultat for året var et
overskud på 227.430, så vi endte cirka en ¼ million
bedre en planlagt.
De ordinære kontingentindtægter ligger samlet ca.
171.000 kr. bedre end forventet – man skal dog her
huske, at vi i 2016 budgettet, har nedskrevet de forventede kontingentindtægter med godt 350.000 kr.
Omkostningerne til lønninger efter refusioner
ligger ca. 2,8 procent under det budgetterede. Primært på grund af refusioner.
Omkostninger til administration ligger 15,1 %
under budgettet. Årsagen er hovedsagelig besparelser på IT, kontorartikler og advokat.
Omkostninger til fagforeningsbladet er 6 % mindre end forventet i budgettet.
Omkostninger til faglige aktiviteter og FIU ligger
under budgettet.
Finansielle indtægter ligger væsentligt over budgettet primært på grund af salg af vores aktiepost i
ALKA samt ikke realiserede kursgevinster på værdipapirbeholdningen.
3F København vil også fremadrettet have fokus på
fagforeningens driftsomkostninger, således at vore
udgifter matcher kontingentindtægterne.
Vi har, for at sikre en retvisende balance, ekstraordinært nedskrevet ejendomme med 5,6 millioner.
3F København finder årets økonomiske resultat tilfredsstillende, dog vækker medlemstallets fald forsat grund til bekymring.
Regnskabet vil blive gennemgået på, og skal godkendes af, 3F Københavns generalforsamling.

Bilagskontrollant protokol 2016
De 3 bilagskontrollanter Pernille Aalborg Parker (der har erstattet Lene Løgstrup i løbet af denne periode), Bjarne Baunsgaard og Morten Risom har løbende gennem delvis 2016 og
delvis gennem 2017 foretaget en større stikprøvevis gennemgang af de 4887 standardbilag og 4719 skrankebilag, der foreligger for regnskabsåret 2016.
Der er i alt gennemgået 2821 standardbilag og 3707 skrankebilag.
Samlet set har bilagskontrollen for 2016 givet anledning til
omkring 60 afklarende spørgsmål og kommentarer stillet til
den økonomisk ansvarlige for 3F København – Helge Geest.

På baggrund af de modtagne svar på de stillede spørgsmål,
kommentarer og bemærkninger har vi ikke fundet noget, der
har kunnet give yderligere anledning til væsentlige kommentarer.
København d. 14/4 2017
Pernille Aalborg Parker, Bjarne Baunsgaard og Morten Risom

Resultatopgørelse på de 2 næste sider ->
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Balance pr. 31. december 2016
Aktiver

Resultatopgørelse 01/01 – 31/12 2016
Drift
Kontingent indtægter
Kursusindtægter (refusioner og tilskud)
Bodssager
Andre indtægter
Primære indtægter
Personaleudgifter
Afdelingsblad
Lokaleudgifter/ejendomme
Kontingenter
Administrationsomkostninger
Faglige aktiviteter og møder
Kurser
Ejendommen Dortheavej 39
Andre udgifter
Primære udgifter

2016
kr.
53.754.061
1.263.680
1.262.632
961.229
57.241.602

2015
53.382.906
1.188.007
799.578
623.502

Resultat af ordinær primær drift

2.243.313

1.624.478

Andre driftsindtægter og ejendomsavance, netto
Andre driftsudgifter
Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster

2.879.149
-28.800
5.093.662

1.303.014

-6.149.873
1.550.845
-17.519
0
477.115

-3.257.057

0
477.115
-100.000
377.115

0
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kr

Ejendomme
Inventar og EDB
Materielle anlægsaktiver

52.080.236
15.783
52.096.019

47.496.792

Værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

20.137.341
20.137.341

19.420.377

Anlægsaktiver i alt

72.233.360

66.948.734

2.094.186
192.841
2.287.027

1.054.836

Likvide beholdninger

10.105.023

18.229.305

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

12.392.050
84.625.410

19.489.804

Passiver

2016
kr.
65.516.028
5.005.451
100.000
70.621.479

2015

31.565
47.528.357

19.420.377

55.993.993
-42.764.150

Foreningsskat
Årets resultat til disponering
Henlagt til dækning af rådgiveransvar
Årets resultat overføres til egenkapitalen

2015

kr

-42.010.758
-432.123
-3.554.102
-462.055
-2.756.384
-2.984.904
-2.150.262
-93.900
-553.801
-54.998.289

Afskrivninger på anlægsaktiver
Finansielle indtægter, urealiseret kursreguleringer
Finansielle udgifter, realiseret kurstab
Finansielle udgifter, urealiseret kursreguleringer
Resultat før skat

2016
kr.

-441.571
-2.806.136
-478.486
-2.932.432
-2.218.679
-1.969.639

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

205.663
1.260.499

86.438.538

-93.493
-664.929
-54.369.515

Egenkapital
Andre reserver
Henlagt til rådgiveransvar
Egenkapital i alt

kr
65.138.913
5.005.451
0
70.144.364

-121.373
2.806.119

899.321
-47.658
-299.056
101.669

101.669

Pensionsforpligtelser
Hensatte forpligtigelser i alt

509.973
509.973

606.437

Kortfristet del af prioritets gæld
Feriepenge forpligtigelse
Mellemregning S&H
Skyldig moms
Afsat foreningsskat
Kreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld

0
6.822.232
502.373
0
0
6.169.353
0
13.493.958

0

15.687.737

Gældsforpligtigelser i alt

14.003.931

16.294.174

Passiver i alt

84.625.410

86.438.538

606.437

7.142.597
2.500.000
165.787
0
5.612.861
266.492
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§ 14 Bestyrelsen

Pkt. 6 – Indkomne forslag
Lovændringer
Ændringsforslag til lovene, der vedtages på generalforsamlingen d. 20. november 2017,
træder i kraft efter, at punktet er afsluttet.
Forslag til lovenes §14, stk. 5

Motivation:

Hvis der, efter generalforsamlingens afholdelse den 20. november 2017, skal gennemføres urafstemning i henhold til lovenes
§14, stk. 3, dispenseres for de i §14, stk. 5 nævnte tidsfrister.

Da 10 % af vores medlemmer ikke har mulighed for at deltage
i en eventuel elektronisk afstemning, er vi nødt til at tage højde
for Postnord Danmarks omdelingsfrister.

Nuværende tekst

Ændringsforslag

Motivation

Stk. 1.
Afdelingens bestyrelse vælges for 2
år og består af 33 medlemmer: Formand, næstformand, den økonomiske
ansvarlige, A-kasse leder, 2 afdelingssekretærer (daglig ledelse) samt 27 bestyrelsesmedlemmer. Af de 27 bestyrelsespladser er 3F Københavns faglige
sekretærer valgbare til de 3.

Afdelingens bestyrelse vælges for 2
år og består af 32 medlemmer: Formand, næstformand, den økonomiske
ansvarlige, A-kasseleder, 1 organisationssekretær (daglig ledelse) samt 27
bestyrelsesmedlemmer. Af de 27 bestyrelsespladser er 3F Københavns faglige
sekretærer valgbare til de 3.

Daglig ledelse beskæres med 1 person
(afdelingssekretær), således daglig ledelse består af 5 personer.

Stk. 3 – Valg
I ulige år vælges formand, a-kasseleder, 1 afdelingssekretær og 12 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 6
suppleanter.

I ulige år vælges formand, A-kasseleder
og 12 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 6 suppleanter.

Afdelingssekretær skal ikke vælges i ulige år som konsekvens af nedskæring af
daglig ledelse.

I lige år vælges 1 næstformand, den
økonomiske ansvarlige, 1 afdelingssekretær samt 15 bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf de faglige sekretærer er valgbare til 3. Derudover vælges 6 suppleanter.

I lige år vælges 1 næstformand, den
økonomiske ansvarlige, 1 organisationssekretær samt 15 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de faglige sekretærer er
valgbare til 3. Derudover vælges 6 suppleanter.

Afdelingssekretær ændres til organisationssekretær, da ordet afdeling ændres
til fagforening i lovene.

For hver bestyrelsespost til daglig ledelse afholdes der skriftlig afstemning, hvis
der er mere end 1 kandidat. Hvis mere
end 1 af kandidaterne til en ledig post
opnår mindst 20 % af stemmerne af de
fremmødte på generalforsamlingen, afholdes der urafstemning.

Der afholdes alene urafstemning ved
valg til daglig ledelse.

Afdelingssekretær ændres til organisationssekretær, da ordet afdeling ændres
til fagforening i lovene.

Herudover vælges 6 suppleanter for 1
år.
De 24 bestyrelsesmedlemmer samt de
6 suppleanter må ikke være ansatte i
3F København.
Ansatte i 3F København med overenskomst kan ikke stille op til bestyrelsen.

Redaktionelle ændringer
Redaktionel ændring

Afdeling ændres til fagforening

§§ 1, 2, 21

Redaktionel ændring

Paragraffen gøres mere udførlig for overskuelighedens skyld

§3

Redaktionel ændring

Medlemsbevis ændres til medlemskort

§5

Redaktionel ændring

Fælles fagligt forbund ændres til Fagligt Fælles Forbund

§ 6, 16

Redaktionel ændring

Paragraffen opdeles i rettigheder og pligter

§ 7, 10

Redaktionel ændring

Forbundskontingent ændres til kontingent

§8

Redaktionel ændring

Forretningsordenen opdeles i afsnit for overskuelighedens skyld

§ 12

Redaktionel ændring

Stk. 1f slettes da ejendomsanpartsselskabet er afviklet.
Ordet ansatte slettes

§ 16, 17

Redaktionel ændring

Tillidsmandsmøde ændres til tillidsrepræsentantmøde

§ 20

Stk. 2.
A-kassebestyrelsen er til enhver tid
sammenfaldende med 3F Københavns
bestyrelse, bortset fra de afdelingsbestyrelsesmedlemmer som ikke er medlem af Fagligt Fælles Forbunds a-kasse.

Det tilstræbes, at bestyrelsen er så
bredt sammensat som muligt ud fra de
faglige og geografiske områder, som
afdelingen dækker.

Præciseringer
Præcisering

Alle medlemmer betaler kontingent forud, jf. Forbundets love

§6

Præcisering

Mail tilføjes og tidspunkt præciseres

§8

Præcisering

Tilføjelse med hvor forslag skal sendes hen

§ 10

Præcisering

Ordet generalforsamlingsprotokollen slettes

§ 10 stk. 7

Præcisering

Præcisering af hvor mange medlemmer af bestyrelsen der skal til for at
forlange en redegørelse for regnskabet.

§ 17
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Opstilling af kandidater og valg sker
på den ordinære generalforsamling.
For hver bestyrelsespost afholdes der
skriftlig afstemning, hvis der er mere
end 1 kandidat. Hvis mere end 1 af
kandidaterne til en ledig post opnår
mindst 20 % af stemmerne af de fremmødte på generalforsamlingen, afholdes der urafstemning.

OBS: Fortsættes næste side
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§ 14 Bestyrelsen

§ 14 Bestyrelsen

Nuværende tekst

Ændringsforslag

Motivation

Nuværende tekst

Stk. 3 (fortsat fra forrige side)..

Nyt afsnit:
For hver bestyrelsespost afholdes der
skriftlig afstemning, hvis der er mere
end 1 kandidat. Kandidaten, som opnår
kvalificeret flertal af de afgivne stemmer ( over 50 % ), er valgt.
Såfremt ingen opnår kvalificeret flertal,
afholdes der en valgrunde mere mellem
de 2 kandidater, der har opnået flest
stemmer.

Der afholdes ikke urafstemning ved
valg til en bestyrelsespost. Der afholdes
således kun urafstemning ved valg til
daglig ledelse.

Stk. 5.
Urafstemningen skal være påbegyndt
senest 7 dage efter generalforsamlingens afholdelse og afsluttet senest 14
dage herefter. Tidspunktet for afstemningen fastlægges af 3F Københavns
bestyrelse.

Hvis kandidaten / kandidaterne til en
post i daglig ledelse opnår mindst 20 %
af stemmerne af de fremmødte på generalforsamlingen, afholdes der urafstemning mellem det daglig ledelses
medlem, som besidder posten og de
kandidater, som har opnået mindst
20 % af stemmerne af de fremmødte på
generalforsamlingen. Kandidaten, som
opnår almindeligt flertal af de afgivne
stemmer ( flest stemmer ) er valgt.

Motivation

3F Københavns bestyrelse skal sikre,
at alle medlemmer får mulighed for at
deltage i urafstemningen.

Kandidaten, som opnår almindeligt
flertal af de afgivne stemmer ( flest
stemmer ) i 2. valgrunde, er valgt.
Hvis kandidaten / kandidaterne til en
post i daglig ledelse opnår mindst
20 % af stemmerne af de fremmødte
på generalforsamlingen, afholdes der
urafstemning mellem det bestyrelsesmedlem, som besidder posten og de
kandidater, som har opnået mindst
20 % af stemmerne af de fremmødte
på generalforsamlingen.

Ændringsforslag

Konsekvens af, at der alene afholdes
urafstemning ved valg til daglig ledelse
samt præcisering af, hvilket flertal der
skal til for at blive valgt ved en urafstemning.

Stk. 4.
Et bestyrelsesmedlem, som ønsker at
opstille til en anden bestyrelsespost,
skal afgive sin oprindelige bestyrelsespost, der i givet tilfælde skal medtages
ved opstilling af kandidater til bestyrelsen.

Stk. 6.
Suppleanter vælges på særskilte lister
og skal prioriteres. Suppleanter, der
indtræder i bestyrelsen, skal have afprøvet deres mandat ved den førstkommende ordinære generalforsamling.

Udtalelser

Hvis flere bestyrelsesmedlemmer stiller op som kandidat til samme ledige
post i daglig ledelse, skal disse valg afklares ved urafstemning, jf. stk. 3. Hvis
et bestyrelsesmedlem og et på generalforsamlingen opstillet medlem stiller
op til samme ledige post i daglig ledelse, skal disse valg afklares ved urafstemning, jf. stk. 3.

Bestyrelsens forslag til udtalelser, samt diverse andre dokumenter til
generalforsamlingen, der er indkommet efter redaktionens afslutning af
dette beretningsnummer, vil kunne hentes på 3F Københavns hjemmeside
efterhånden, som de indkommer / udarbejdes og godkendes i bestyrelsen :

Hvis flere på generalforsamlingen opstillede medlemmer stiller op til samme ledige post i daglig ledelse, skal
disse valg afklares ved urafstemning,
jf. stk. 3.

www.3fkbh.dk /generalforsamling-2017

Et medlem kan kun opstille til én bestyrelsesplads.
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