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Når du sidder og læser denne 
artikel, har konflikten mod Letz 
Sushi været i gang i over et år. 
Det har været et år med hektisk 
aktivitet og mange, mange demon-
strationer. Vi er blevet taget godt 
imod af de Københavnske borgere 
og har fået hjælp fra alle dele af 
landet og mange forskellige fag-
grupper. Det vil jeg gerne på afde-
lingens vegne sige mange tak for. 
I har været en uvurderlig hjælp. 

Nægter aftale
Er vi kommet nærmere en over-
enskomst på Letz Sushi? Svaret 
er nej. Arbejdsgiveren nægter at 
forhandle med os, på trods af fle-
re henvendelser til virksomheden. 
Som det seneste nægter de over-
hovedet, at have skrevet under på 
et udkast til en overenskomst.
Ejeren, Louise Ertmann Bauns-
gaard, holder fast i, at hun kun vil 
indgå en økonomisk bæredygtig 
overenskomst. Dagbladet Arbejde-
ren har bedt om at få en forkla-
ring på, hvad den skal indeholde. 
Det har vi i 3F også. Ingen af os 
kan få at vide, hvad det betyder.

JYSK er tavse
Lars Larsen (som står bag Jysk 
Holding, der bl.a. ejer JYSK–butik-
kerne) ejer halvdelen af aktierne i 
Letz Sushi. Dagbladet Arbejderen 
har også prøvet at få Jysk Holding 
til at forholde sig til konflikten. De 
henviser til Louise Ertmann Bauns-
gaard.

Vi forhandler gerne
Hos 3F København vil vi ger-
ne forhandle. Vi mener, at første 
skridt må være, at man sætter sig 
og snakker sammen. Ellers kom-
mer vi ikke videre. Enhver anden 
reaktion leder tankerne hen på et 
trodsigt barn, der ikke må få en 

is. Vi opfordrer STADIG Letz Sus-
hi til at komme ud af busken og 
møde op til en forhandling. Des-
værre kan vi konstatere, at Letz 
Sushi og deres arbejdsgiverfor-
ening aflyste 5 ud af 7 møder i 
2014.

Kan det betale sig?
Hjælper det så noget, tænker du 
måske. Og ja, det gør det. Alle de 
mange positive oplevelser gør, at 
det føles helt rigtigt at stå i frost-
vejr eller regn foran Letz Sushi og 
kæmpe for, at virksomheden dæk-
kes af overenskomst. 
Vi får hver dag sat fokus på for-
holdene i restaurationsbranchen. 
Vi hører gang på gang fra helt 
almindelige mennesker på gaden i 
København, at det er godt, vi gør 
noget. 
Afdelingen får henvendelser, både 
fra ansatte og arbejdsgivere, der 
vil høre meget mere om, hvad det 
vil sige, at have en overenskomst.

Andre vil have overenskomst
Helt konkret er der indgået over-
enskomst på tre virksomheder, 
herunder en kæde af caféer, ale-
ne på baggrund af konflikten og 
den opmærksomhed, vi har fået. 
Der er i øjeblikket flere positive 
forhandlinger med virksomheder i 
gang om at indgå overenskomst.
Vi er blevet kontaktet af folkesko-
lelærere, der har bedt os om at 
komme og undervise i samfunds-
fag i arbejdsmarkedsforhold. 
Medlemmer henvender sig med 
direkte henvisning til konflikten, og 
spørger hvordan de kan hjælpe.
Fritidsjobbere (og deres forældre) 
henvender sig for at sikre deres 
rettigheder – også i deres fritidsjob.
Vi har fået sat 3F København på 
Danmarkskortet.

Sidst men ikke mindst, har vi fået 
fagbevægelsen på tværs til at del-
tage i konflikten og vise, at sam-
menhold gør stærk.

Konflikten mod Letz Sushi - et år efter

Af Tom Elnes Christensen, 
faglig sekretær

Kulde og mørke stopper ikke solidariteten og kampen for ordnede for-
hold på Letz Sushi. Her fra en markering 12. februar 2015 i anledning 
af 1 års dagen for konfliktens start.

2015
Overenskomstforhandlingerne inden for det offentlige område (stat, region og kom-
muner) skal her i foråret fornys. For nuværende er forhandlingerne ikke afsluttet, 
men der kommer forlig hjem – i første omgang inden for staten, dernæst kommu-
nerne og sidst regionerne.

Ligesom udviklingen på det private arbejdsmarked er det ikke en stor økonomisk 
ramme, der udløses. For at følge trit med det private arbejdsmarked vil det blive 
overenskomstfornyelser, som dækker 3 år frem. 

Alle vores medlemmer, som arbejder inden for det offentlige, vil kunne stemme om 
resultatet, når det foreligger. 

Det danske samfund er opbygget over, at vi har en tradition for, at vi afgør vores 
forskellige interesser og synspunkter gennem forhandling, som er gældende for de 
områder, som forhandlingerne drejer sig om. Vi har i Danmark en udvidet tradition 
for, at vi bekender os til demokrati, og det er den vedtagne Grundlov, der fastlæg-
ger vores rettigheder i samfundet. 

Det drejer sig både om, hvordan vi i fælleskab fordeler vores goder og nok især, 
hvordan vi beskytter de svageste. 

Vi har også en ytringsfrihed, som fastslår, at vi har lov til at sige og skrive det, vi 
mener. 

Ytringsfriheden er kun begrænset i det danske samfund af injurielovgivning, som 
fastlægger, at man ikke må komme med urigtige og forkerte oplysninger om perso-
ner eller foreninger. 

Hvis vi er uenige i dette, så er det vores domstole, der træffer afgørelse om, hvem 
der har ret og ikke bomber eller håndvåben, hvis nogen føler sig trådt over tæerne. 

Vi skal i 2015 have et folketingsvalg, hvor det tegner til, at det bliver et valg mel-
lem 2 blokke, der hver især bekender sig til forskellige løsninger i vores samfund 
vedrørende fordelingspolitikken. 

Ved fordelingspolitik er det vigtigt, at vi har for øje, at vi ikke skal fordele efter, at 
dem der har nok, skal have mere, men netop at vi i Danmark indretter os på en 
solidarisk og respektfuld måde over for vores medborgere. 

Ved at skabe et samfund med al for stor ulighed, vil vi samtidig lægge kimen til, 
at grupper føler sig kaldet til at blive så radikaliseret, at de bruger våben og terror, 
som deres svar på samfundsproblemer, hvilken løsning aldrig kan bruges.

Vi må ligeledes forvente, at valget fuldkommen vil gøre op med den forfejlede dag-
pengepolitik, som VKO støttet af de radikale vedtog før end den nuværende rege-
ring kom til magten. 

De stramninger, der blev gennemført på dagpengeområdet, var tiltænkt under en 
højkonjunktur, hvor ledigheden var historisk lav. Begrænsningen på 2 års dagspen-
geret samt at optjeningsretten (den periode, man skal arbejde, hvis man er faldet 
ud af dagpengesystemet, før end man kan få dagpenge igen) blev hævet fra et ½ 
til et helt år, har haft som resultat, at 51.000 mennesker har mistet retten til dag-
penge. I de fleste tilfælde er de henvist til at blive forsørget af kontanthjælp, hvis 
de ikke var i en situation, at de kunne forsørges af deres ægtefælle.

Vi forventer, at der efter valget vil være en klar vilje til at ændre denne historiske 
fejltagelse, således at genoptjeningsretten bliver kortere end for nuværende, og at 
retten til dagpenge er af en passende længde, så folk der uforskyldt mister deres 
arbejde har et forsikringsmæssigt grundlagt at blive forsørget for, indtil de igen får 
et arbejde. 



Nyt fra a-kassen Af Søren Becher, 
a-kasseleder
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Der er ingen tvivl om, at regerin-
gen stadig er stærkt presset på 
dagpengespørgsmålet. Den kends-
gerning, at mere end 40.000 le-
dige har mistet deres dagpenge-
pengeret på grund af den tidligere 
regerings markante dagpengeforrin-
gelser i 2010 har demonstreret, at 
vi har fået et dagpengesystem, der 
har skabt massiv utryghed langt 
ind i arbejderklassens rækker.

Det politiske modpres kan over-
sættes til én enkel og klar for-
ventning: Et dagpengesystem, der 
giver kompensation for tabt ar-
bejdsfortjeneste, når man mister sit 
arbejde!

Lappeløsninger
Regeringens svar på presset var i 
første omgang en stribe ’defensive 
lappeløsninger’, som udelukkende 
blev gennemført på grund af fagbe-
vægelsens aktivitet og Enhedslistens 
politiske krav på Christiansborg. 
I forlængelse af lappeløsningerne 
nedsatte regeringen så en dagpen-
gekommission den 27. juni 2014 – 
fordi lappeløsningerne ikke fjerne-
de kritikken og det politiske pres, 
men også fordi folketingsvalget 
nærmer sig.
Dagpengekommissionen skulle ind-
dæmme kritikken og udstikke en 
forventning om en ny og forkro-
met dagpengeløsning. I første om-
gang blev kommissionen bedt om 
at levere et resultat ved årsskiftet 
2015/2016.

Regeringen har imidlertid fremryk-
ket deadline til umiddelbart efter 
sommeren 2015. Det vil sige på et 
tidspunkt, hvor det hele risikerer at 
drukne i folketingsvalg.

Bunden opgave
Kommissionen er sat på en bun-
den opgave. Grundlaget for dets 
arbejde kan formuleres i følgende 
overskrifter:
• En fortsat attraktiv forsikringsord-
ning mod arbejdsløshed

• Tidssvarende i forhold til det mo-
derne arbejdsmarked

• Forenklet og afbureaukratiseret
• Robust nok i forhold til et mere 
integreret europæisk arbejdsmar-
ked.

Det lyder jo fint og forkromet. Det 
skal imidlertid holdes op imod føl-
gende kryptiske formulering i kom-
missionens grundlag:
Det er en central betingelse, at 
anbefalingerne ikke må indebære 
højere strukturel ledighed, lavere 
strukturel ledighed, svækkelse af 
de strukturelle offentlige finanser 
eller den finanspolitiske holdbar-
hed.

Det betyder oversat til dansk, at et 
kommende dagpengesystem ikke 
må koste mere end det vi har i 
dag – eller at en forbedring i den 
ene ende af dagpengesystemet 
skal modsvares af en besparelse i 
den anden ende!
Hvis vi f.eks. skal have halveret 

genoptjeningsretten, vil en forven-
tet merudgift hertil f.eks. medføre 
en kortere dagpengeperiode. 
Regeringen ønsker med andre ord, 
et ’nyt og attraktivt’ dagpengesy-
stem – uden forbedringer og uden 
imødekommelse af de afgørende 
krav, der er rejst siden den bor-
gerlige regering gennemførte de 
markante dagpengeforringelser.

Skjult dagsorden?
Måske er der i kommissionens 
forkromede målsætninger en skjult 
dagsorden, der på afgørende 
punkter sigter imod et dagpenge-
system, der fjerner sig fra aftaler 
og overenskomsterne på arbejds-
markedet i Danmark for at dreje 
det i retning af vilkårene på EU’s 
arbejdsmarked – for at gøre det 
robust i EU. I så fald står fagbe-
vægelsen overfor en ny og alvorlig 
udfordring.
I 3F København er vi parate til at 
fastholde presset for et solidarisk 
og arbejdsmarkedspolitisk dagpen-
gesystem, der giver tryghed og 
kompensation for tabt arbejdsfortje-
neste.
Det betyder blandt andet, at vi 
holder fokus på en hævelse af 
dagpengesatserne, en halvering af 
genoptjeningsretten og en fordob-
ling af dagpengeperioden før, un-
der og efter det kommende folke-
tingsvalg.

Et af vores medlemmer, Lone, havde hørt, at 
a-kassen var startet med et CV- og jobværksted. 
Hun var lige blevet ledig efter mange års ansæt-
telse og havde derfor ikke den store erfaring med 
jobsøgning.

Lone valgte derfor hurtigt, at deltage i et møde 
i CV- og jobværkstedet. Efter nogle møder, blev 
hendes CV pudset af og der blev sendt ansøgnin-
ger af sted.

Lone kom ret hurtigt til den første jobsamtale, der 
dog ikke endte i job, men allerede ved den næ-
ste jobsamtale, var der et positivt resultat. Efter 
en opfølgende samtale, fik Lone jobbet og er nu i 
arbejde igen.

Er du også ledig og har brug for lidt 
hjælp til, at komme videre?

Hver onsdag kl. 10.00 - 12.00 er ar-
bejdsløse medlemmer velkomne i CV- 
og jobværkstedet i a-kassen.

Skal dit CV forbedres? Har du al-
drig skrevet en ansøgning før? Er der 
gode tips til jobsamtalen?

Der vil hver gang være et kort oplæg 
fra en a-kassemed-arbejder, som vil 
være til stede fra kl. 10.00 - 12.00.

Dagpengekommissionen:

Syltekrukke

CV- og jobværksted i a-kassen
Af Jan Unold, 
sagsbehandler

Dagpengekommisionens resultater risikerer at blive druknet i folketingsvalget i 2015.



Henrik Brandt
Chefkonsulent for 
Lønmodtagerorga-
nisationer indenfor 
transport og søfart, 
boligforeninger, fri-
sører, Privat service, 
Hotel & restauration
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Torsdag den 16.4.2015 kl. 1600 – 1800

i 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV

Feriekontoret
Lodtrækningen på postens ferieboliger for ugerne 
19 – 39 blev afsluttet medio februar måned, men 
der er stadig mulighed for, at leje en feriebolig.

På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge 
med i, hvilke boliger og uger der er ledige. Du 
skal klikke på ”Ledige uger” som ligger øverst 
på siden – den bliver som hovedregel opdateret 
hver dag. Uger som er markeret med sort, kan 
lejes af alle medlemmer af 3F – dette gælder 
også for hotel og restaurations boliger.

Postens ferieboliger kan du se på www.3fpost.dk 
og hotel og restaurations på www.3fkbh.dk – der 
ligger et link til højre på siden.

Hvis du ønsker at leje en feriebolig, skal du rin-
ge til Feriekontoret på tlf. 88 92 33 60 og tale 
med Katja eller Lisbeth.

Phraiwan har arbejdet som stuepi-
ge siden 2011. Saifon siden 2007. 
De har stor erfaring som stuepi-
ger og er egentlig begge glade for 
jobbet.

Dog fik en dagligdag med chikane, 
dårlige arbejdsforhold, manglen-
de pension samt forkert aflønning 
Phraiwan og Saifon (der begge 
stammer fra Thailand), til at hen-
vende sig til 3F København. En 
henvendelse, der resulterede i en 
samlet erstatning på kr. 390.000,- 
for stuepigerne, der er ansatte på 
et stort københavnsk hotel.

Ingen hjælp fra Krifa
Saifon havde gennem en længere 
årrække været medlem af Kristelig 
Fagbevægelse (Krifa) og henvend-
te sig derfor først hos dem for, 
at få den hjælp, hun troede hun 
var berettiget til. En henvendelse, 
der dog ikke gav noget resultat. 
Hun havde sin kollega Phraiwan 
med sig samt Phraiwans mand, 
der kunne oversætte. I receptio-
nen fik Saifon besked på, at hun 
kunne tale med en medarbejder i 
telefonen og at personlige møder 
kun kunne afholdes, hvis hun tog 
til Brøndby eller Århus. Derudover 
var beskeden, at de ikke men-
te Saifon havde noget at komme 
efter og at de derfor ikke kunne 
hjælpe hende.

Adskillige krav fra 3F København
Efter den forgæves henvendelse til 
Krifa taler Saifon med sin kollega 
Phraiwan der anbefaler, at Saifon 
melder sig ind i 3F (hvor Phraiwan 
allerede er medlem) da det kun er 
3F, der kan rejse en sag for hen-
de.

I 3F København konstaterer vi, 
efter en gennemgang af lønsed-
ler og timesedler, at det desvær-
re ikke kun er Saifon, der bliver 
snydt og dårligt behandlet - også 
andre stuepiger bliver ikke aflønnet 
korrekt. Vi vælger derfor at rejse 
en sag for alle stuepigerne.

Stuepigerne er, efter fagforenin-
gens vurdering, blevet underbetalt 
gennem længere tid og har ikke 
fået korrekt pension. Vi mener 
også, at stuepigerne får for få fri-
weekender og fridage. Derudover 
kræver vi, at hotellet ophører med 
at chikanere og forfølge stuepigerne.

Daglig chikane
Phraiwan og Saifon er i dag beg-
ge sygemeldt på grund af en 
erhvervsrelateret stresslidelse. 
Stress, der med al tydelighed skyl-
des de arbejdsforhold, de begge 
blev udsat for gennem en længere 
periode.

Et eksempel: Efter at have rengjort 
et badeværelse, bliver Phraiwan 
tilkaldt af sin General Manager, 
der ligger med hovedet nede ved 
gulvet på badeværelset og råber, 
at hun skal snuse til gulvet og så 
vurdere, om hun selv synes at det 
er ordenligt rengjort.

Samme dag havde Phraiwans su-
pervisor endevendt sengene på et 
værelse, efter det var blevet ren-
gjort. Imellem sengene, under top-
madrasserne, finder supervisoren 
et hår samt en svag plet på ma-
drassen. Forseelsen vurderes til at 
være så alvorlig, at den både skal 
fotograferes samt afføde en skrift-
lig advarsel til Phraiwan, for ikke 
at gøre ordentlig rent.

Forlig indgået
Sagen er endt med et forlig med 
hotellet for de 5 stuepiger på i alt 
kr. 390.000,- for manglende fri-
weekender/fridage, for sen pen-
sionsindbetaling samt manglende 
anciennitetstillæg.

Et resultat vi, i 3F København, er 
meget tilfredse med - og et resul-
tat, de berørte stuepiger også er 
rigtig glade for.

Af Rasmus Kruse,
faglig sekretær

Snus til gulvet!

Spotkanie z polskim tłumaczem
Møde med polsk tolk

Polsk tolk

Løbende livsvarig alderspension Bieżące emerytury całe życie
Opsparing til ratepension  Oszczędności w emerytalnego renty

Forsikring:     Ubezpieczenie:
Førtidspension    Wcześniejsze emerytury
Visse kritiske sygdomme   Niektóre choroby krytyczne
Til efterladte ved dødsfald   Na utrzymaniu na śmierć
Inden pensionsalderen   Przed przejściem na emeryturę

Begunstigelse til efterladte   uprzywilejowanych, którzy przeżyli
Saml din pension    odebrać emeryturę
Hvis jeg forlader Danmark   Jeśli zostawię Dania

http://www.pension.dk/en/english/    
http://www.3f.dk/polski/warunki-pracy/emerytura 

Rejestracja/Tilmelding:
baral12@yahoo.dk, henrik.forchhammer@3f.dk senest den 13.4.2015
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3F København har en 
række medlemmer, der 
arbejder med distribution, 
hvor de bruger deres egen 
cykel til at udføre arbejdet. 
Det giver et slid på cyk-
len, som man selv betaler 
og vedligeholder.

Der har derfor været en række 
konkrete afgørelser i Landsskatte-
retten tilbage i 1990’eren om det-
te – og afgørelserne blev, at bude 
der bruger egne befordringsmidler 
til at udføre arbejdet, kan trække 
alle kørte kilometer (i forbindel-
se med udførslen af arbejdet) fra 
i SKAT efter reglerne om befor-
dringsfradrag mellem hjem og ar-
bejde (Ligningslovens 9C).

Forkert beregning
Afgørelserne gælder også for cy-
kelbudene i 3F København. Cy-
kelbudene har gennem mange år 
oplyst befordringsfradrag, men der 
har udviklet sig en vis systematik 
og nogle bude regnede ikke altid 
de kørte kilometer konkret op, men 
lavede et gennemsnit o.s.v. Det 
blev heller ikke nemmere, da et af 
firmarene lavede om på lønsyste-
met, så man kørte efter zonesy-
stem i stedet for konkrete kilome-
ter.

SKAT prøver at hjælpe
SKAT har lavet et projekt om net-
op befordringsfradrag, da der til-
syneladende er mange måder at 
gøre fradraget op på i det gan-
ske land: det samme fradrag bliver 
brugt i håndværksbranchen, blandt 
idrætsdommere, cykelbude o.s.v. 

Det betød, at SKAT kontaktede 3F 
København, da de kunne se, at 

netop cykelbudene opgjorde kilo-
meter forkert. SKAT valgte at se 
fremad, for målet var, at cykelbu-
dene skulle gøre det rigtigt.

Vejledning udarbejdet
3F København har derfor (i samar-
bejde med SKAT) lavet en vejled-
ning specielt til cykelbudene (ud-
drag næste side). Måden at gøre 
fradraget op på gælder al kørsel 
på egne cykler, biler, knallerter 
o.s.v i forbindelse med udførelse 
af arbejde og dækker derfor også 
andre brancher.

Af Caja Bruhn,
faglig sekretær

Vejledningen har til formål at fungere som en prak-
tisk guide til opgørelse af cykelbudes befordringsfra-
drag.

Indledning:
Cykelbude der er ansatte som lønmodtagere, kan 
foretage fradrag for deres befordring for kørsel mel-
lem hjem og arbejde, samt for kørsel mellem ar-
bejdspladser/kunder når de selv ejer den cykel der 
anvendes, på samme måde som andre lønmodta-
gere.

Der gælder ingen særlige regler for cykelbude.                    

Praktisk håndtering i hverdagen:
Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler skattefri godtgørel-
se for cykelbuddets kørsel til- og fra kunderne, er 
dagens samlede kørsel fradragsberettiget efter lig-
ningslovens § 9 C. Se nærmere om opgørelsen af 
fradraget nedenfor.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fradraget 
skal opgøres på grundlag den samlede kørsel for 
den enkelte dag.

SKAT godkender ikke faste, daglige fradrag baseret 
på en skønnet, gennemsnitlig kørsel pr. dag.

I den samlede, fradragsberettigede kørsel indgår:
Kørsel fra hjem til arbejdsplads/mødested om mor-
genen (arbejdsgivers adresse/mødested eller første 
kunde, hvis der køres direkte til kunden).
Kørsel til/fra kunder med leverance i løbet af ar-
bejdsdagen.
Kørsel retur fra kunder (”tom” kørsel)  eller mellem 
kunder, hvis man har flere leverancer med.
Kørsel fra arbejdsgivers adresse/mødested (eller 
dagens sidste kunde, hvis man slutter der) hjem til 
bopælen.
Bemærk at ærinder på vejen mellem hjem og ar-
bejdsplads, fx til børnehave eller indkøb, ikke indgår 
i den samlede, fradragsberettigede kørsel.

Det er altså vigtigt at holde styr på, hvor langt man 
kører i arbejdsmæssig sammenhæng den enkelte 
dag.

Det kan lettest gøres ved hjælp af fx en cykelcom-
puter eller lignende, som registrerer dagens sam-

lede kørsel. Brug evt. kalender eller kørebog. Se 
nedenfor.

Dagens samlede kørsel i arbejdsmæssig sammen-
hæng noteres ned for den enkelte arbejdsdag, og 
fungerer som grundlag for beregning af fradraget.

Vær opmærksom på, at SKAT kan bede dig do-
kumentere eller sandsynliggøre det fradrag du har 
foretaget.

Vi anbefaler derfor, at du gemmer en kopi af dine 
køresedler for den enkelte dag, så du på den 
måde kan underbygge din opgørelse af fradrag, 
hvis du bliver bedt om det.

Hvis du ikke har mulighed for at gemme en kopi af 
køresedlerne, anbefaler vi, at du noterer dagens ar-
bejdssteder (adresser) ned i din kalender, eller fører 
en kørebog. Det vil kunne være med til at sandsyn-
liggøre det beregnede fradrag.

Beregningen af fradraget:
Km satsen reguleres typisk for hvert indkomstår. Du 
kan altid finde den aktuelle sats på skat.dk
Der gælder følgende satser for indkomståret 2014
0-24 km, inklusive: Intet fradrag
25-120 km, inklusive: 2,10 kr. pr. km (2,05 kr. for 
2015)
Over 120 km: 1,05 kr. pr. km (1,03 kr. for 2015)

Eksempler beregnet med satsen for 2014:

Eksempel 1:
Den daglige arbejdsmæssige kørsel er for en ar-
bejdsdag talt op til 46 km.
Fradrages beregnes sådan: 
46 km minus 24 km = 22 km.
Dagens fradrag udgør herefter 22x2,10 kr. = 46,20 kr.

Eksempel 2:
Hvis den daglige arbejdsmæssige kørsel for en ar-
bejdsdag udgør mere end 120 km, nedsættes fra-
draget for befordringen udover 120 km med 50 pct.
Udgør den daglige befordring 128 km, beregnes 
fradraget sådan:
120 km minus 24 km = 96 km á 2,10 kr. = 201,60 kr.
128 km minus 120 km = 8 km à 1,05 kr. = 8,40 kr.
Dagens fradrag udgør dermed 210,00 kr.

Befordringsfradrag for arbejde på cykel
Vejledning om 
cykelbudes befordringsfradrag (uddrag)

Da der nu stilles større krav til do-
kumentation, er det bedst altid at 
køre med cykelcomputer, huske at 
lave daglige kørebøger og gemme 
sine turlister.

Bemærk; stiller arbejdsgiveren cy-
kel til rådighed, har du ikke ret til 
et befordringsfradrag.

Du kan altid kontakte faglige se-
kretærer Karsten Kristensen og 
Caja Bruhn i fagforeningen, hvis 
du har spørgsmål eller ønsker 
hjælp.
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Anledningen til aktionen var, 
at LO’s daglige ledelse på et 
møde den 13. januar 2014 havde 
spørgsmålet om bekæmpelse af 
social dumping på dagsordenen. 
Konkret skulle et fællesudspil fra 
Dansk Industri og fagforbundene i 
CO-Industri diskuteres og det var 
byggefagene ikke trygge ved, at 
de helt kunne klare selv.

Stilladsarbejdere fra 3F København 
var derfor sammen med andre 
byggefagsfolk mødt op for at sætte 
en anden dagsorden.

Udtalelse fra de aktionerende
”Vi anerkender, at CO-Industri 
sikkert i bedste mening og i for-
længelse af implementeringen af 
Håndhævelsesdirektivet (fra EU, 
red.) har forsøgt, at sikre udstatio-
neret arbejdskraft ordnede forhold 
igennem den foreslåede fond”, hed 
det i en udtalelse, som formand 
for Byggefagenes Samvirke, Per 
Olsen, læste op.

”Men den skitserede model løser 
langt fra de mange problemer, vi 

i dagligdagen oplever i forbindel-
se med, at sætte dagsorden. Med 
udenlandske kolleger og udstati-
oneret arbejdskraft. Vi skal der-
for på det kraftigste opfordre til, 
at der indledes forhandlinger om 
indførelse af et helt og dækkende 
kædeansvar”.

Fagforeningens styrke afhænger 
af, hvor stærkt vi er organisere-
de på vore arbejdspladser. Derfor 
gik 3F København sidste år i gang 
med at uddanne medlemmer i, 
hvordan man kan opbygge stærke 
fællesskaber med sine kolleger. 

En god blanding
Den 26. januar 2015 startede det 
andet hold af organiseringsuddan-
nelsen i 3F København. Uddannel-
sen forløber over 4 moduler, som 
afvikles over de næste 5 måneder. 
De 16 deltagere kommer fra flere 
forskellige arbejdspladser og er en 
blanding af både tillidsvalgte og 
medlemmer, som er fagligt interes-
serede. 

På hvert modul lærer og træner 
deltagerne forskellige metoder, 
som skal bruges, når de kommer 
tilbage til deres arbejdspladser. I 
første omgang skal de i kontakt 
med alle deres kolleger, for at 
undersøge hvad de – hver især – 
oplever som vigtige problemer på 
deres arbejdsplads.

Arbejdspladsen kortlægges
Det kan for nogle deltagere være 
en stor opgave, som kræver, at 
arbejdspladsen bliver kortlagt, så 
man ved, hvilke kolleger man har 
haft kontakt med, så det er muligt 
at planlægge den næste kontakt 
og finde ud af, hvem der kan ind-
drages i organiseringsarbejdet.  

Når kursisterne mødes igen i 
marts måned, vil der blive bygget 
videre på ”hjemmearbejdet”.  De 
problemer, der er blevet samlet 
sammen blandt kollegerne, vil blive 
sat i centrum for en række akti-

Ditte Villadsen har været ser-
viceassistentelev hos os siden 
2. september 2013 og blev ud-
lært den 20. januar 2015.
Den 7. november 2014 bød 
Roskilde Slagteriskole på 
brunch, der blev holdt taler og 
uddelt eksamensbeviser, nåle, 
gaver og blomster.
Ditte var glad og stolt og hav-
de inviteret sine forældre samt 
kæresten med til den store dag. 

To repræsentanter fra 3F Kø-
benhavn var selvfølgelig også 
til stede, b.la. Pia Christensen, 
som er elevansvarlig i Service-
afdelingen.
Ditte fik tilbudt et 3 måneders 
vikariat i afdelingen, men fast 
arbejde kunne desværre ikke 
tilbydes.
3F København ønsker Ditte 
held og lykke i det fremtidige 
arbejdsliv.

Stilladsarbejdere i aktion mod social dumping

Af John Ekebjærg-Jakobsen, 
formand for stilladsarbejderne

Under aktionen dukkede Harald 
Børsting op og han modtog ud-
talelsen fra de aktionerende. Han 
sagde, at han var glad for, at der 
blev holdt øje med, hvad LO går 
og laver. Det er der også god 
grund til.

(Fotos: Mads Bruun Pedersen/Byggefagenes Samvirke)

Medlemmer bygger fællesskaber

Af Jens Kristian Jensen,
faglig sekretær

viteter, der bliver foldet ud på de 
næste moduler. I sidste ende er 
målet, at flere giver deres mening 
til kende blandt kollegerne på ar-
bejdspladsen og at flere deltager 
aktivt i det faglige arbejde der, 
hvor de har deres daglige gang.

Nye frontkæmpere
Hvis du (og et par af dine kolle-
ger), vil være med til styrke fæl-
lesskabet på jeres arbejdsplads, 
så kontakt 3F København, så vi 
allerede nu kan samle det næste 
hold af frontkæmpere for fælleska-
bet!

3F Københavns første elev udlært

Deltagerne i organiserinsuddannelsen i fagforeningen
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Efter flere ugers stilhed, begyn-
der der nu at ske noget på over-
enskomstforhandlingerne på det 
offentlige område. Det Centrale 
Forhandlingsudvalg (CFU) indgik 
fredag den 6. februar 2015 det 
første forlig med Statens arbejdsgi-
vere (Moderniseringsstyrelsen).

Dette forlig vil smitte af på de øv-
rige forlig – som indgås de næste 
uger:
• Det er en 3-årig aftale
• 4,5 % i lønstigning – herudover 
reguleringsordningen.

• Der skal sikres mere pension til 
de lavestlønnede, hvilket også 
har betydning for 3F og 3F Kø-
benhavns egne overenskomster 
på universiteter, ministerier og 
Det Kongelige Teater

• En uges ekstra fædreorlov
• Et særligt udrykningskorps i for-
hold til det psykiske arbejdsmiljø

Bredt smil!
Det var overskrifterne i nyhedsme-
dierne, hvor Finansminister Bjarne 
Corydon smilede bredt, for han fik 
et smalt og ikke dyrt forlig. Det er 
drønærgerligt, at det lavtlønsværn, 
som var aftalt mellem de faglige 
organisationer ikke blev gennem-
ført.
Der gisnes i øjeblikket på, om løn-
stigningerne reelt vil sikre realløn-
nen for de statsansatte.
Man har samtidig ændret på re-
guleringsordningen (små regulerin-
ger i forhold til udviklingen på det 

private arbejdsmarked)  således, 
at skal den reguleres ned, er det 
med 100 % gennemslag og op er 
det med 80 % gennemslag!! Det 
forlyder, at det var en af årsager-
ne til finansministerens brede smil.
Forhandlingslederen fra fagforenin-
gerne, Flemming Vinter siger ”vi 
har accepteret nogle ting, som vi 
hellere havde været foruden – men 
det har vores modpart også”.
3f er dybt skuffet over at det ikke 
lykkes at sikre et lavtlønsværn 
– udgiften ville have svaret til 
0,01%. Men det var for dyrt sagde 
Bjarne Corydon.
3F og 3F København skal i de 
kommende uger i konkrete for-
handlinger på de enkelte organisa-
tionsaftaler på Statens område.

Det kommunale indgået 16/2-15 
Det forlig havde den knast at læ-
rerene skulle have noget hjem på 
at kunne lokalt forhandle på ar-
bejdstidsområdet. Da det lykkes – 
kom det overordnede forlig hjem.
Ændringer på arbejdstidsaftalerne 
og sammenskrivninger af overens-
komster er de kommunale arbejds-
givers store krav.
De kommunale arbejdsgivers krav 
er helt i tråd med krav fra EU og 
i tråd med Produktivitetskommissi-
onens forslag. 
Fagforeningerne i Forhandlings 
Fællesskabet har på den anden 
side krævet reallønssikring, kompe-
tenceudvikling og tryghed i ansæt-
telsen.

Det overordnede forlig på det 
kommunale område har bl. a. gi-
vet følgende:
•  Det er en 3-årig aftale
•  4,81 % i lønstigning – herudover 
reguleringsordningen.

•  Lavtlønsværn – til uddannelse til 
”ufaglært til faglært”

•  En uges ekstra fædreorlov
•  Et særligt rejsehold i forhold til 
det psykiske arbejdsmiljø

• 0,4 % til forhandling ved de en-
kelte overenskomster

• Værn mod social dumping – ad-
gang til lønoplysninger fra fx vi-
karbureauer

KL kræver, 3F Københavns   
overenskomst skal bortfalde
Meget er forsat i spil og ingen 
søm er endnu slået i på de en-
kelte overenskomster trods mange 
verserende rygter om sammens-
krivninger på en række overens-
komster på bl.a. områder som 
sosu og pædagogmedhjælpere.
Tillidsfolk i 3F København frygter, 
at sammenskrivninger vil betyde 
laveste fællesnævnere f.eks. på 
grundlønnen osv.
Vi ved, at Kommunernes Lands-
forening (KL) kræver vores lokale 
driftsassistentoverenskomst ned-
lagt og, at de har stillet krav om, 
at alle specialarbejderoverenskom-
sterne skal sammenskrives. KL har 
udelukkende stillet krav om bort-
fald på driftsassistenterne, hvor vi 
har stillet helt vanlige krav til KL 
på overenskomsten. 

I forhold til de fagretlige regler 
betyder det, at vi har konfliktret, 
hvis KL fastholder deres krav om 
bortfald – men foreløbig afsøger vi 
muligheder og forhandlingerne for-
sætter med KL.

Kommer der konflikt?
Med tankerne på overenskomsten 
2013 og den store lærerkonflikt, så 

Generalforsamling i Hoved- 
stadens Reservetjener Fond 

Den årlige generalforsamling 
afholdes onsdag den 18. marts 
2015 kl. 15.30 på Peter Ipsens 
Allé 27, 2. sal i ”Biblioteket”.

Dagsorden i.h.t. lovene

Vel mødt!

Lis Cubbin, formand

For medlemmer af Post- og 
Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening, der har børn som skal 
konfirmeres i foråret eller i ef-
teråret 2015, er der et antal le-
gater, som kan søges af med-
lemmer.

Ansøgningen skal indeholde føl-
gende oplysninger:

Medlemmets navn, adresse, 
lønkontonummer og navnet på 
konfirmanden samt cpr.nr., kon-
firmationens sted og dato.

Henvendelsen skal ske skrift-
ligt og være os i hænde senest 
den 15. april 2014.

Bevilgede legater vil være ind-
sat på lønkontoen omkring den 
15. maj 2014. 

Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg

Ansøgning om ledige 
konfirmationslegater

kan det kommunale område som 
helhed igen blive meget vanske-
ligt, at få forhandlet på plads her 
i 2015. Om det betyder et besøg 
i forligsinstitutionen og konflikt for 
nogen områder, er endnu for tidligt 
at spå om. 
Det regionale område er også i 
forhandlinger – men der er ingen 
krav om sammenskrivninger og 

OABN
HUSK at vi kan indkalde til 
hurtige møder i 3F København 
både i forhold til de enkelte 
forhandlinger i De Offentlige 
ansattes Netværk i 3F Køben-
havn (OABN).

Tjek www.3fkbh.dk og din 
mailboks.

her skal det overordnede falde på 
plads i weekenden den 21-22. fe-
bruar.

Alt skal være færdigforhandlet den 
28. februar 2015

Af Caja Bruhn, faglig sekretær

Offentlig OK15

Følg med på: 3fok15.dk

Det første forlig blev indgået på Statens område
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I dagene 8. – 10. januar mødtes 
300 unge til DM i Skills. Skills er 
en konkurrence for unge indenfor 
håndværksfagene. I løbet af de tre 
dage var der ligeledes 42.000 be-
søgende på messen i Bella Cen-
ter.

Vi er dit fag
Som sædvanligt havde 3F Dan-
mark en stand med under over-
skriften ”Vi er dit fag”. Formålet 
var, at snakke fagforening og vo-
res holdning til og indflydelse på 
erhvervsuddannelserne i Danmark. 
I alt dækker vi næsten 60 hånd-
værksmæssige uddannelser og en 
del af dem var også repræsenteret 
på Skills.

Fra 3F København deltog vi tre fra 
faglig afdeling. Indenfor 3F’s or-
ganiseringsområde var bl.a. tjene-

re, kokke, catere, tømrere, smør-
rebrødsjomfruer og møbelpolstrere 
repræsenteret.

Stor koncentration
Deltagerne var virkelig dygtige. 
Der blev lavet mad og kager, valgt 
vine og betrukket stole. Fremstillet 
tjenerborde og blomsterdekoratio-
ner. De forskellige deltagere havde 
opbakning med i form af forældre, 
kolleger og venner.

Koncentrationen var stor for alle 
deltagerne og i det hele taget var 
der en god stemning. Samtidig 
havde masser af unge – og deres 
forældre – mulighed for at kom-
me og få en smagsprøve på, hvad 
de forskellige fag indeholder og 
på den måde blive mere afklarede 
på, i hvilken retning fremtiden på 
arbejdsmarkedet skal gå.

Grundet omlægning af arbejdet 
på KUA (Københavns Universi-
tet Amager), skulle ALLIANCE+ 
af med nogle medarbejdere – det 
endte op i, at 11 medarbejdere 
blev opsagt.

Sammen med ALLIANCE+ gik 
3F København ind og lavede en 
uddannelsesplan for disse med-
lemmer - de skulle alle uddannes 
som rengøringsteknikere. Opsigel-
sesperioden blev forlænget ca. 1 
år hvilket betød, at de opsagte 
medlemmer ville få deres fulde løn 
under uddannelsen.

6 medlemmer startede med inten-
siv danskundervisning, hvorefter 
de startede på TEC (Teknisk Er-
hvervsskole Center) – de vil være 
færdige som rengøringsteknikere 
den 6. marts 2015.

De 5 andre medlemmer afsluttede 
deres rengøringsteknikeruddannel-
se den 19. december 2014 og i 
den anledning, var Karen M. Levy 
og Seyit Yildirim fra afdelingen på 
skolen for at ønske dem tillykke 
og overrække dem deres gaver.

To medlemmer fra KUA, som 
afsluttede deres rengøringstek-
nikeruddannelse, vil ydereligere 
gennemføre serviceassistentuddan-
nelsen i perioden 5. januar - 12. 
maj 2015 på Roskilde Tekniske 
Skole.

De 6 medlemmer (som færdiggør 
rengøringsteknikeruddannelsen den 
6. marts 2015) oplyste os herefter 
om, at de også meget gerne ville 

starte på serviceassistentuddan-
nelsen. 3F København kontaktede 
derfor ALLIANCE+ og på et møde 
den 22. december 2014 blev det 
aftalt, at deres ansættelsesperio-
de også blev forlænget og at de 
kan starte på uddannelsen den 3. 
august 2015.

Der blev samtidig lavet en uddan-
nelsesaftale for 2 andre medlem-
mer (fra DGI Byen og fra Køben-
havns Kommune), som er ansat 
hos ALLIANCE+.

Stor succes
Det er en kæmpe succes for vo-
res medlemmer, de er meget mere 

åbne, lyttende og glade for, at de 
endelig turde tage springet ud i 
en uddannelse. Dette var nok ikke 
sket, hvis de ikke havde været i 
en opsigelsesperiode. Afdelingen 
kan kun anbefale vores medlem-
mer til at komme i gang med en 
uddannelse.

Det er med stolthed, at vores 
medlemmer får bevis på deres 
kunnen. Vi vil hermed gerne takke 
ALLIANCE+ for deres gode samar-
bejdsvilje, i forhold til at uddanne 
vores medlemmer.

Anlægsstruktør
Automatiktekniker
Bager
Blomsterdekoratør
Brolægger
Bygningsmaler
Bygningssnedker
Bygningsstruktør
Cater
Detailhandel
Detailslagter
Elektriker
Ernæringsassistenter
Flisemurer
Frisør
Glarmester
Grafisk tekniker
Gulvlægger
Industrislagter
Industritekniker
Klejnsmed
Kok
Konditor
Kosmetiker
Lager
Landbrug
Maskinsnedker
Mediegrafiker
Murer
Møbelpolstrer
Møbelsnedker
Personvognsmekaniker
Pædagogisk assistent
Receptionist
Redder uddannelsen
Serviceassistent
Skiltetekniker
Smørrebrødsjomfru
Social- og sundhedsassistent
Tagdækker
Teknisk Designer
Teknisk isolatør
Tjener
Tømrer
Vejgodstransport
VVS og blikkenslager
VVS- og energispecialist 
Væksthus- og produktionsgartner

Præmier på højkant
Standen var voldsomt præget af 
byggefagene og derfor beslutte-
de vi at lave en konkurrence med 
fokus på gastronomfagene. Det 
blev til en smagekonkurrence med 
blindtest. Der var præmier til dem, 
der havde flest rigtige. Der var en 
iPad mini og et Tivolikort på høj-
kant hver dag.

Den eneste, der gættede samtlige 
rigtigt og i øvrigt vandt en IPad, 
var 15-årige Laura, der fortalte, at 
hun var god til det der med mad, 
fordi hun lavede mad med sin 
morfar hver uge.

Ud over æren og de flotte resulta-
ter, vinder deltagerne i de enkel-
te fag muligheden for blandt andet 
at kæmpe om en plads til World 
Skills 2015 i Sao Paolo.

DM i Skills 2015

Af Tom Elnes Christensen, 
faglig sekretær

Foto: Skovdal.dk

Ja, det kan betale sig at være 
medlem i 3F København

Af Karen Levy & Seyit Yildirim, 
faglige sekretærer

De glade nyudklækkede rengørings-
teknikere fik diplomer og gaver.
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Folketinget vedtog den 22. januar 2015 lovændringer, 
som er gældende pr. 1. februar 2015. Ændringerne 
blev vedtaget med 100 stemmer for forslaget (V, S, 
DF, RV, SF, EL, KF, UFG), 5 stemmer imod (LA) og 
0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Frivilligt arbejde er ikke længere omfattet af pligten 
til en skriftlig arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljø-
organisation
Dette gælder for frivilligt arbejde, der udføres i en 
almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som for-
mål. Der tænkes eksempelvis på den frivillige træner 
i en sportsklub og bemanding af en bod og opstilling 
af en scene på kræmmermarked.

Frivilligt arbejde er fortsat omfattet af lovens øvri-
ge bestemmelser. Foreningerne har stadig pligt til at 
planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til loven, men i 
en mindre bureaukratisk form i forhold til det frivillige 
arbejde.

Lovændringen gælder ikke for ansatte, der har ordi-
nært hoved- eller bibeskæftigelse i foreningen. Lov-
ændringen gælder heller ikke frivilligt arbejde i al-
mindelige virksomheder og selskaber og heller ikke 
frivilligt arbejde i foreninger, der ikke er almennyttige 
og har fortjeneste som formål. 

Arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende 
adfærd uden for arbejdstid
Arbejdsgiver skal nu også planlægge og tilrettelægge 
arbejdet således, at medarbejderne ikke udsættes for 
arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for ar-
bejdstiden. Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold 
m.m. uden for arbejdstiden, skal arbejdsgiveren vur-
dere risikoen i den daglige planlægning og tilrettelæg-
gelse af arbejdet, for at forebygge risikoen.

Endvidere skal der fastsættes regler om retningslin-
jer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, 
trusler og anden krænkende adfærd samt regler om 
opfølgning på sådanne episoder. 
Denne ændring skal vurderes igen senest i folke-
tingsåret 2019/2020.

Målrettet indsats
Arbejdstilsynet indsats mod dårligt arbejdsmiljø skal 
i højere grad målrettes de virksomheder, der har de 
største problemer med arbejdsmiljøet. Ligesom Ar-
bejdstilsynets fortsatte indsats mod social dumping i 
relation til arbejdsmiljø skal styrkes.

Denne ændring betyder, at Arbejdstilsynet får adgang 
til at indhente en række yderligere data om ansattes 
cpr-numre, ansættelsessted, ansættelsesperiode og 
timetal, oplysninger om sygedagpenge mv., statsbor-
gerskab, og indrejsedato. Arbejdstilsynet vil også kun-
ne fastsætte en frist for efterkommelse af påbud.

Digital offentliggørelse af oplysninger om sikker-
hedsforanstaltninger for risikovirksomheder
Alle relevante oplysninger, som Arbejdstilsynet er i 
besiddelse af, kan indgå i en samlet digital offentlig-
gørelse af oplysninger om virksomhedernes sikker-
hedsforanstaltninger ved risiko for større uheld med 
farlige stoffer.

Onsdag den 21. januar 2015 var 
aktionsdag for opsætning af den 
orange OK mærkat på København-
ske restauranter, cafeer, kantiner 
og spisesteder. Næsten 500 mær-
kater på overenskomstdækkede 
spisesteder blev sat op.

Alle restauranter og spisesteder, 
der har overenskomst med 3F, 
skulle besøges for at opsætte OK 
2015 mærkaten. Faglige sekretæ-
rer fra faglig afdeling, arbejdsmil-
jøafdelingen og flere bestyrelses-
medlemmer deltog i aktionsdagen, 
som var en rigtig positiv oplevelse.

Spis med god samvittighed
Langt de fleste steder blev 3F Kø-
benhavn modtaget positivt og mær-
katen blev straks sat op i døren. 
Den orange mærkat er en rigtig 
god forbrugervejledning, når du og 
din familie går i byen for at spise. 
Så kan I nemlig spise med god 
samvittighed vidende om, at der er 
ordnede forhold for personalet.

Ændringer til lov om arbejdsmiljø

Af Kai Sielemann,
faglig sekretær

Arbejdstilsynet indsats mod dårligt arbejdsmiljø skal 
i højere grad målrettes de virksomheder, der har de 
største problemer med arbejdsmiljøet. (Arkivfoto)

Af Jan Mathisen,
faglig sekretær

Vi mærkede, at kampen imod soci-
al dumping har medført en øget in-
teresse for at reklamere med over-
enskomstforholdet. Kun få fravalgte 

at opsætte OK 2015 mærkaten og 
det var som regel fordi, at forret-
ningen slet ikke opsætter mærkater 
af nogen art på deres dør.

Intet kommer af sig selv
Kampen imod social dumping er 
også, hvilke valg vi træffer i dag-
ligdagen - også når vi går ud i 
forlystelseslivet.

Vi skal derfor opfordre dig til, at væl-
ge de restauranter og spisesteder, 
der har overenskomst med 3F. Vi vil 
også gerne opfordre dig til, at gøre 
de restauratører og ejere, som ikke 
har en overenskomst, opmærksom-
me på, at du har fravalgt dem, fordi 
de ikke er overenskomstdækket.

3F forhandler gerne
Lægger du pres på arbejdsgiver-
ne, så tager 3F København ger-
ne forhandlingen om den konkrete 
overenskomst.

Restaurationsansatte har også ret 
til ordnede forhold.

Søger du job?
3F Kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv, 
uanset om du er ledig eller i job

Nu kan du via Mit3F få adgang 
til 3F Jobformidling. Her får du 
adgang til Danmarks største job-
database. Du får også adgang til 
ledige job 3F får direkte fra virk-
somheder og tillidsrepræsentan-
ter. Du har mulighed for at mat-
che dit CV med de ledige jobs.

I a-kassen kan du få hjælp til:

• Finpudsning af CV
• Inspiration til jobsøgning
• Gode råd til ansøgninger
• Tips og tricks til jobsamtalen
• Hjælp til at finde de kurser, 
der kan føre til dit drømmejob



Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København

Beklædning & Tekstilarbejdernes Seniorklub København

Efterløns- og pensionistklubben 
Lager og Handel i 3F København

Postseniorerne
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Tirsdag d. 3/3 2015 kl. 10.00
Afdelingssekretær Henrik Forchhammer fortæller om 
3F København.

Tirsdag d. 10/3 2015
Skibsfartsmuseet på Helsingør Skibsværft og derefter 
spisning. Mødested på Københavns Hovedbanegård 
oplyses ved tilmelding. Pris kr. 100,00. Gruppebillet 
fra KBH H. kan købes ved tilmelding kr. 88,00.

Tirsdag d. 17/3 2015 kl. 10.00
Professor, emeritus Niels Krabbe fortæller om ”Mu-
sikklenodier i Det kongelige Bibliotek”. Tilmelding til 
ølsmagning.

Tirsdag d. 24/3 2015 kl. 10.00
Ølsmagning med Jan Erik Ingvadsen som fortæller 
om øl og vi smager 5 slags. Pris kr. 75,00.

Tirsdag d. 31/3 2015 kl. 10.00
En chef fra Det Kgl. Teater kommer og fortæller om 
sit arbejde. Tilmelding til arrangementet i Køge Mini-
by. Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mø-
dested og pris. 

Tirsdag d. 7/4 2015 kl. 10.00
Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen 
fortæller om sit liv som chauffør for forskellige mi-
nistre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles 
med Posten og HR i store sal.

Tirsdag d. 14/4 2015 kl. 10.00
Køge Miniby, Strandvejen 101, 4600 Køge. Fra Køge 
S. kører bus 108 0g 109 lige til døren eller gå 15 min. 

Se huse bygget 1:10 i tro kopi af eksisterende huse i 
Køge. Vi vil sørge for kaffe og kage. Pris kr. 50,00.

Tirsdag d. 21/4 2015 kl. 10.00
Generalforsamling. Vi serverer ostemad.

Tirsdag d. 28/4 2015 kl. 10.00
Banko. Tilmelding til skovturen og besøget i havefor-
eningen.

Fredag d. 1/5 2015
1. maj arrangement i huset.

Tirsdag d. 5/5 2015 kl. 10.00
Hardy/Rie, haveforeningen Mozart. Haveforeningens 
formand Flemming Nørgaard fortæller om haveforenin-
gens historie. Hardy laver rundvisning for dem med 
gode ben. Vi sørger for 3 stk. smørrebrød. Pris kr. 
50,00.

Tirsdag d. 12/5 2015 kl. 10.00
Overraskelse.

Tirsdag d. 19/5 2015
Skovtur, pris kr. 150,00.

Tirsdag d. 26/5 2015 kl. 10.00
God sommer.

Hvis man ønsker at tage en partner/ven med til ar-
rangementerne, koster de dobbelt pris.

Vi forbeholder os ret til ændringer i program, møde-
sted og pris.

Fredag d. 20/3 2015 kl. 13.00 – ca. 16.30
”Syng med” eftermiddag. Det bliver en rigtig festlig 
eftermiddag med ”Spirit of New Orleans”. Kom og 
syng med på ”Mariehønen”, ”Bjørnen”, ”Perleporten” 
o.m.a. og hør på rigtig god musik. Husk sangbogen. 
Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl/vand og 
kaffe pr. deltager. Deltagerbetaling er kr. 125,00 kr. 
for medlemmer og kr. 150,00 kr. for ledsager, der 
ikke er medlem. Arrangementet foregår i Frihedens 
Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Billet-
terne sælges torsdag den 19. februar 2015 kl. 11.00 
- 13.00 på Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV (store sal).

Tirsdag d. 7/4 2015 kl. 10.00
Forhenværende ministerchauffør Tommy Christensen 
fortæller om sit liv som chauffør for forskellige mi-
nistre. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles 
med E&P Klubben og HR i store sal.

Torsdag d. 23/4 2015 kl. 14.00.
Herved indkaldes Københavns Postseniorers med-
lemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 23. 
april 2015 kl. 14.00 i store sal, Peter Ipsens Allé 27, 
2400 København NV.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være forman-
den i hænde senest den 9. april 2015 kl. 1500 - en-
ten pr. brev eller på mail til jacobchristiansen@webs-
peed.dk.

Søndag d. 26/4 2015 kl. 11.30 – 17.30
Jazz på Bakken. Tag med til gallafest med spisning 
og dans i Restaurant Hvide Hest på Dyrehavsbakken. 
”Hvide Hest” er blevet restaureret og er nu med sce-
ne, balkon og smukt dekorerede vægge. Musik, mad, 
3 genstande til maden, kaffe med en cognac eller 
en Irish kaffe koster kun kr. 290,00 (specielt tilbud til 
os). Tilmelding til Jacob Christiansen tlf. 20 12 73 99 
eller på mail jacobchristiansen@webspeed.dk senest 
den 1. april 2015.

Onsdag d. 4/3 2015 kl. 11.00 – 14.30
Keglespil i Grøndalscentret. 3 stk. smørrebrød og 1 snaps, 
1 øl/vand og kaffe med småkager. Pris kr. 150,00. Hvis vi 
er under 20 personer, er prisen kr. 170,00.

Tirsdag d. 10/3 2015 kl. 10.30
Vi fejrer fastelavn med et hyggeligt morgenbord og 
slutter af med en pølse og brød. Pris kr. 30,00.

Tirsdag d. 17/3 eller 14/4 2015
Besøg på kolleskolen, Halmtorvet. Endelig besked om 
den korrekte dato kommer senere.

Tirsdag d. 24/3 2015 kl. 10.30
Så er der musik på programmet, med harmonika og sav.

Tirsdag d. 7/4 2015 kl. 10.30
Hyggemøde. Vi hygger sammen, får lidt god mad og 
synger lidt fra sangbogen. Mad kr. 30,00.

Tirsdag d. 21/4 2015 kl. 10.30
Banko. 10 spil. Familie og venner er velkomne. Mad 
kr. 30,00.

Tirsdag d. 5/5 2015
Skovtur – er ikke fastlagt endnu. Pris kr. 100,00.

Tirsdag d. 19/5 2015 kl. 10.30
Afslutning. Vi hygger og får lidt godt at spise og drikke 
og ønsker hinanden en god sommer (klubben giver).

Torsdag d. 12. marts 2015 kl. 11.00
Generalforsamling.

Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 11.00
Vi skal på guidet tur i Odd Fellow Palæet i Bredgade 
28. Vi mødes foran kl. 11.00. Pris kr. 60,00 til Gerda.

Tirsdag d. 7. april 2015 kl. 10.00
Fællesarrangement - Forhenværende ministerchauffør 
Tommy Christensen fortæller om sit liv som chauf-
før for forskellige ministre. Efterfølgende serveres der 
sandwich. Fælles med E&P Klubben og Postseniorer-
ne i store sal.

Torsdag d. 9. april 2015 kl. 11.00
Summemøde – banko.

Torsdag d. 23. april 2015 kl. 14.00
Vi ser på glaskunst af Ingmar Thornhammer i Cister-
nerne, som er et f.h.v. vandreservoir. Vi mødes foran 
ZOO kl. 13.45. Pris kr. 50,00 til Gerda.

Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 11.00 - Bemærk dato.
Hans Peter Tams kommer og fortæller om sin flugt 
i 1940 med sin familie på 6 personer fra Polen til 
Danmark.

Onsdag d. 27. maj kl. 10.30
Fællesarrangement på Bakken. Pris kr. 190,00. Belø-
bet indbetales på vores konto 5321-0689408 senest 
den 7. maj 2015, men kan også betales kontant til 
kasserer Flemming Hansen på summemødet den 7. 
maj 2015.

Torsdag den 14. juni 2015
Madpakketur - nærmere besked senere.

Bemærk. Gerdas nye nummer tlf. 51 17 17 86.
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Jeg fik for nylig en sag ind af 
døren. En ung pige havde efter 
lang tids ledighed mistet retten til 
arbejdsløshedsdagpenge og ligele-
des retten til arbejdsmarkedsydelse 
(ARMY). Hun søgte derfor kontant-
hjælp fra den dag, hvor hun ikke 
længere havde ret til arbejdsmar-
kedsydelse, hvilket forekommer 
ganske naturligt, thi hvilket andet 
forsørgelsesgrundlag skulle man 
ellers have?

Modregning af beløb
Nu faldt det imidlertid således, 
at retten til ARMY stoppede midt 
i en måned, men pengene blev 
først udbetalt (vanen tro) den sid-
ste torsdag i måneden. Umiddel-
bart tænker den fornuftige læser, 
at dette vel ingen forskel gør; man 
får jo blot sin kontanthjælp for re-
sten af perioden. Men nej, rege-
ringen har indrettet reglerne så 
viseligt, at man ved beregning af 
kontanthjælp, skal modregne be-
løb udbetalt i ansøgningsperioden, 
uagtet optjeningen ligger forud for 
ansøgningstidspunktet!

Og vupti, således sørger man for, 
at folk der mister retten til dagpen-
ge eller arbejdsmarkedsydelse midt i 
en måned, skal leve for halv forsør-
gelse i den måned – som om, det 
hele ikke var trist nok i forvejen.

Helt urimeligt!
I vores verden er dette en helt 
urimelig situation. Et voksent men-
neske med en almindelig økono-
mi har i forvejen overordentligt 
svært ved at få enderne til at nå 
sammen på arbejdsmarkedsydelse 
(svarer i kroner til kontanthjælp). 
Og når man er på den ydelse, er 
det adskillige år siden, man sidst 
havde en lønindtægt, så der er 
næppe heller meget på kistebunden.

Den unge kvinde modtog for perioden 17.11 - 30.11 kr. 192,20 før 
skat i kontanthjælp

Regnestykket ser således ud:

ARMY for 1. november - 16. november, brutto kr. 4.890,00

Kontanthjælp for 17. november - 30. november, brutto kr. 5.082,20

Udbetalt ARMY 25. november, brutto kr. 4.890,00

Kontanthjælp til udbetaling (kr. 5.082,20 - kr. 4.890,00) = kr. 192,20

Det skal bemærkes, at tallene er fakta og dokumenterbare.

Kom og vær med til at festligholde 8. marts
i fagforeningen her i 100-året for den grundlovsændring
der gav “Fruentimmere” og “Folkehold” stemmeret.

Vi mødes i fagforeningens store sal kl. 15-18.

Vi får besøg af:

Peter Ipsens Allé 27
2400 København NV

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

De vil give deres bud på kønspolitiske problemstillinger i Danmark anno 2015 med 
forskellige vinkler som f.eks. “Nydansk kvinde i dansk politik”, “Historisk perspektiv”, 
“Transkvinders oplevelser af/med fagforeninger og arbejdsmarkedet”.

Tilmelding til arrangementet er nødvendig og skal ske til til Betina Lund på tlf.: 40200328 
eller mail:  betina.lund@3f.dk - skriv gerne "8. marts 2015" i emnelinjen  senest d. 7/3-15.

Yildiz Akdogan 
(MF-S)

Sara Özlem Cekic 
(MF-SF)

Ninna Hedeager Olsen 
(Kbh. borgerrepræsen-
tation-Enl.)

Britta Thomsen
(MEP-S  2009-2014)

Linda Thor Petersen 
(Transpolitisk talsperson
for LGBT Danmark)

Af Henrik Lund, 
faglig sekretær

Når virkeligheden overstiger fantasien…
...eller historien om, hvordan staten kan fuppe de svageste en ekstra gang

Halv kontanthjælp
Vi spørger, indigneret og forundret; 
er det virkelig de ansvarlige politi-
kers mening, at man ved overgang 
fra arbejdsmarkedsydelse til kon-
tanthjælp, alene skal kunne leve, 
betale husleje, regninger o.s.v. for 
en ydelse svarende til halv kon-
tanthjælp?

Vi finder, at man i hvert fald hvad 
angår overførselsindkomster, må 
skele til optjeningsperioden i stedet 
for udbetalingstidspunktet, når man 
vurderer og beregner kontanthjæl-
pen; vel ikke noget urimeligt krav?

Når det går den anden vej, så 
har samfundet ikke noget problem 
med at kalde det dobbeltforsør-
gelse, hvis du i en periode arbej-
der med løn og samtidig modta-
ger kontanthjælp, selvom lønnen 
måske er 1½ måned forsinket. Så 
skal der nok komme en opkræv-
ning for uretmæssigt udbetalt kon-
tanthjælp.

Her tjener samfundet på både 
gyngerne og karrusellerne og det 
er de allersvageste, der betaler 
gildet. Vi spørger afslutningsvis: Er 
det rimeligt?

Hvordan skal nogen som 
helst kunne overleve på 
halv kontanthjælp?
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FAMILIEFERIE
Fra søndag 5. juli til fredag 10. juli 2015

Tag børnene med - både store og små - på en aktiv 
ferie med udfordringer for både krop og sjæl. Vi lover 
udflugter, udfordringer, indtryk, oplevelser, sang, 
musik og samvær - for hele familien.

Stedet er Laugesens Have, som ligger ved Videbæk 
mellem Herning og Ringkøbing. Familierne bor på 
værelser med eget bad og toilet. Centret sørger for 
sengetøj, håndklæder og al forplejning.

Der er tilknyttet en ledergruppe til at lede legene 
og løjerne.

For yderligere oplysninger kan der rettes hen- 
vendelse til Søren Elbæk på Laugesens Have på  
tlf. 97 17 20 00.

Tilmelding ved henvendelse i din egen 3F-afdeling. 
FIU-nummer: 9123-15-0001.

Priser:
Voksne: kr. 2.676,- 
Børn 3-17 år: kr. 1.283,- 
Børn 0-2 år: gratis

Pengene betales ved an-
komsten, og der udbetales 
ikke rejsepenge.

Sidste tilmeldingsfrist er 15. marts 2015.

Knivsbækvej 13
6920 Videbæk

Tlf. 97 17 20 00
lh@vestenvind.dk 

www.laugesenshave.dk

Vækst og arbejdspladser eller trussel mod overens-
komster, arbejdsmiljø og demokrati?

Arbejdsgiverne elsker TTIP. Hvad gør vi?

Møde om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP)
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 17.00 - 19.00
i 3F København, store sal

Det handler om din hverdag!
Mød Nikolaj Villumsen (MF Enhedslisten) og 
Jens Jonatan Steen (Analysechef i Cevea)

TTIP er en planlagt handelsaftale mellem USA og 
EU. Den skal fjerne handelshindringer, som kan 
være regler om løn, arbejdsmiljø og miljø. I Egypten 
har et firma anlagt sag mod Egypten, fordi de fast-
satte en mindsteløn for arbejderne. En ekstraudgift 
som firmaet ville have erstattet. Det kaldes ISDS 
(Investeringsbeskyttelse) og er en del af systemet i 
den planlagte aftale.

Størstedelen af den europæiske fagbevægelse pro-
testerer. I Danmark er der stille.

Tilmelding er nødvendig på kobenhavn@3f.dk eller 
70 300 999, da der vil være mad.

Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod 
bunden. Ordentlige løn- og arbejdsfor-
hold er afgørende for, at vi kan levere 
det gode arbejde, Danmark skal leve af!

www.godtforalle.dk/
www.facebook.com/godtarbejde

Social dumping koster kassen.
Dit lokalsamfund betaler prisen!

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

www.underbetalt.dk
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3F København og 3F Sømændene festligholder 
1. maj i fagforeningen og i Fælledparken.
Tag kolleger, familie og venner med til en festlig 
faglig dag i fagforeningen.
Vi starter kl. 08.15 med morgenmad, taler og 
musik på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV.

Kl. 11.15 afgår demonstrationen til Fælledpark-
en, hvor fagforeningen også i år har opstillet et 
telt, vi kan samles i.

Vi glæder os til at se dig.


