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Bo Møller Christensen har valgt at gå på pen-
sion den 1. juni 2015 og har dermed sidste ar-
bejdsdag den 29. maj 2015. 3F København øn-
sker Bo et godt og langt otium og takker ham 
for hans store indsats for henholdsvis Lager & 
Handel, Lager, Post & Service og 3F Køben-
havn. 
Det arbejdsområde, som Bo i mange år har va-
retaget, bliver overdraget til Flemming Kristensen. 
Flemming Kristensen har hidtil varetaget arbejds-
opgaver inden for Hotel & Restaurationsområdet. 
Natasja Chilli Nielsen er blevet ansat som faglig 
sekretær til at udføre dette arbejde fremover.

Morten Søndergaard vil fra 1. maj 2015 og 4 
måneder frem tiltræde et barselsvikariat for Anja 
Karstensen. 

Lone Gade Nielsen tiltræder omkring 1. juni et 
barselsvikariat i a-kassens rådighedsteam, da 
Christina Borgstrøm skal på barsel. Lone Gade 
Nielsens arbejdsfunktioner i faglig afdeling vil bli-
ve fordelt.

Karsten Kristensen vil senest den 1. januar 2016 
tiltræde som forhandlingssekretær i 3Fs Trans-
portgruppe. Der bliver senere truffet beslutning 
om, hvordan Karstens Kristensens arbejdsområ-
der dækkes ind. 

Zeynep Duman og Beata Wiwijas er i 2015 un-
der uddannelse i 2 x 9 uger til rengøringstekni-
kere. Der er i de 2 x 9 ugers fravær af Zeynep 
og Beata ansat 2 vikarer (Yordanos og Irfete) i 
jobrotation. 

Forandringer i
Af Bjarne Høpner, 

formand

Dyrehavsbakken åbnede 
den 26. marts 2015 efter 
et større byggeprojekt.

Når du læser denne artikel, er det 
nye ”Korsbæk på Bakken” forhå-
bentligt færdigbygget og klar til at 
tage imod en masse besøgende.

Da artiklen blev skrevet, blev der 
stadig knoklet med at færdiggøre 
den lille by på Bakken, som skulle 
stå klar den 30. april 2015.

Nye arbejdspladser
Den lille by på Bakken vil bl.a. 
bestå af restauranter og barer og 
for os som fagforening, er det 
glædeligt, at der kommer flere ar-
bejdspladser til afdelingens med-
lemmer og så er hele Dyrehavs-
bakken overenskomstdækket.

Flere besøgende
Dyrehavsbakken har en forventning 
om, at åbningen af ”Korsbæk på 

Korsbæk på Bakken

Bakken” vil medføre en del flere 
besøgende end normalt.

3F på Bakken
3F København har et godt sam-
arbejde med Bakken og er inden 
hver sæsonstart rundt til samtli-
ge teltholdere. Dette gør vi for, at 

bl.a. kontrakter og lønsatser er op-
daterede til sæsonstarten.

Afdelingen kommer også gerne ud 
til din arbejdsplads for at lave så-
dan et ”servicetjek”, hvis vi bliver 
bedt om det.

Korsbæk bank tager form på Bakken

Af Flemming Kristensen & Susanne Ram-Pedersen, faglige sekretærerValg – ikke valg
For nuværende (den 5. maj 2015) kører rygterne om et snart forestående folke-
tingsvalg. Derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, hvornår det bliver, men vi har 
snart i flere måneder været vidne til, at de fleste ”såkaldte eksperter” kommer 
med deres lange snørklede indviklede teorier om, hvornår statsministeren bør ud-
skrive valg.

Det eneste, der er sikkert er, at vi får et valg inden den 14. september 2015, 
da loven foreskriver dette. Det er endnu ikke set, at nogen regering i Danmark i 
fredstid har forsøgt at undgå Grundlovens bestemmelser. 

Der er sikkert mange af vores medlemmer, som ikke føler, at den nuværende rege-
ring har indfriet de forventninger, som de havde til et regeringsskifte efter sidste valg. 

Det er fuldt forståeligt, at mange af medlemmerne har det sådan, for på nogle 
områder – nemlig dagpengeområdet (se artikel længere inde i bladet) – har vores 
medlemmer og andre holdt for og ikke mærket opsvinget. 

Mange af de dårligst stillede i samfundet har direkte fået skyld for, at de er år-
sagen til de problemer, som samfundet befinder sig i. Intet er mere forkert end 
denne påstand!

Vi er i disse år vidne til, at arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU er den 
enkeltfaktor, der er med til at skabe størst usikkerhed for de ansatte omkring, 
hvor lang tid de kan bibeholde deres arbejde eller hvornår grådige arbejdsgivere 
finder på, at bruge argumentet om, at østeuropæere er dem, der er brug for, for 
at få udført et stykke arbejde. 

I forhold til den påstand, er det fuldkommen åbenlyst, at selv om overenskom-
sterne overholdes, så er det til mindstebetaling i forhold til overenskomsterne. Det 
er mange gange uden forskellige genetillæg, såsom overarbejde, pension, SH-be-
taling, kursusgodtgørelse mv. og hermed skraldes der lønudgifter væk. Det har 
aldrig nogensinde været tiltænkt, at ikke alle elementer i vores kollektive overens-
komster skulle opfyldes. 

Arbejdsgiverne fremfører også den påstand, at østeuropæere og andre, der kom-
mer til landet for at arbejde, udviser langt større fleksibilitet – læs: er villige til at 
påtage sig mer-/overarbejde, større risiko i forhold til arbejdsmiljøet – fordi de me-
get naturligt kun er her for at tjene penge og alternativet for dem er langt dårlige-
re end det danske sikkerhedsniveau, hvis du mister dit arbejde.

Fagbevægelsen har hele tiden sagt, at alle er velkomne til at arbejde i Danmark, 
men det skal ske på lige vilkår. Hermed forstås, at alle bestemmelser i kollektive 
overenskomster skal overholdes. 

Vi har i en lang række kommuner lykkedes med at få indført klausuler imod so-
cial dumping på de steder, hvor kommunerne er arbejdsgivere. Det næste felt er 
helt åbenlyst også, at få de samme regler til at gælde for institutioner og virk-
somheder, der er private, men modtager kommunal, regional eller statsligt tilskud. 

Når valget kommer, er det ikke et spørgsmål om at vælge Socialdemokratiet og 
deres støttepartier fra, men tværtimod at vælge Lars Løkke Rasmussen og Anders 
Thuesen Dahl fra, da de med al tydelighed – på trods af alle deres løfter – har 
vist, at den politik, som de står for, ikke gavner almindelige danske lønmodtagere. 

Selv om nogle er skuffede over den nuværende regering, er skuffede over de-
res indsats, så er der ikke noget alternativ. Vi vil derfor opfordre alle til, at styrke 
partierne til venstre fra midten, alt efter hvilket temperament, man har. 

Jeg ønsker, at vi alle får et godt valg og om ikke andet, så en god sommer. 
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Nora (i midten) taget lige 
efter, at fleksjobbet var 
gået igennem. Hun står 
sammen med Pia (social-
rådgiver) og Tina (faglig 
sekretær)

En fleksjobbers historie
Sidste år blev Nora tilkendt fleks-
job og vi var alle rigtigt glade. 
Godt nok kunne Nora kun arbejde 
ganske få timer om ugen og kun 
med meget store hensyn og med 
mange smerter til følge og godt 
nok ville Nora helst have haft en 
pension og fred, men nu fik hun 
trods alt en indtægt.

Nora bor lidt afsides – men det 
var jo hendes eget problem, sagde 
kommunen og de var sådan set 
ligeglade med, at Nora ikke kan 
bruge offentlig transport, fordi hun 
bruger rollator og ikke kan holde 
sig fast i en bus. De var også li-
geglade med, at transport gjorde 
hende meget træt.

Men Nora er en fighter og hun gik 
i gang med at søge fleksjob og 
efter et stykke tid, blev hun til-
budt et fleksjob hos Inklusionshu-
set. Hun skulle dog lige igennem 
et kursus hos dem først, men det 
var OK og igen; vi var alle rigtigt 
glade. 

Virksomheden
Inklusionshuset var nemlig en virk-
somhed, som kun ansatte fleks-
jobbere, der havde brug for rig-
tigt mange skånehensyn. De ville 
være med til at skabe plads for 
de svageste fleksjobbere på ar-
bejdsmarkedet. 

Manden, der havde startet virk-
somheden, var tidligere fleksjob-
konsulent, så han kendte reglerne 
og han kendte den gruppe men-
nesker, som blev ansat. Det måt-
te da være det helt rette sted til 
Nora.

Et mini-fleksjob
Nora blev ansat til at lave noget 
projektudvikling – 2 timer om ugen. 
Egentlig lavede virksomheden tele-
marketing-opgaver, men Nora hav-
de nogle erfaringer fra mange års 
fagligt arbejde, som kunne bruges 
bedre. Nora syntes, at det var for 
lidt med hendes 2 timer og at hvis 
der skulle ske noget udvikling med 
det arbejde hun lavede, så skulle 
hun måske arbejde sammen med 

nogle af de andre. Men hun fik 
klar besked om, at hun ikke måt-
te diskutere sit arbejde med sine 
kolleger.

Intet overskud
Nora knoklede for at klare sine 2 
timer 1 dag om ugen og når hun 
kom hjem, kunne hun ingenting 
andet end at lægge sig ned og 
sove. Smerterne tog til, men Nora 
passede sine ting og meldte sig 
ikke syg og der kom ingen klager 
over hendes arbejde. Hun spurgte 
ikke yderligere til, hvad der kom 
ud af hendes arbejde, for hun 
havde simpelthen ikke overskud til 
at bekymre sig om det.

Fyringen og pengene
Pludselig en dag kom der en fy-
reseddel dumpende ind ad døren 
– på grund af effektivisering og 
omorganisering var man nødt til 
at fyre hende og hun skulle ikke 
møde i opsigelsesperioden. Fyrin-
gen kom mildest talt som en over-
raskelse for Nora. Hun ringede til 
en kollega, som kunne fortælle, at 
der var mange andre, der også 
var blevet sagt op, men at ryg-
tet var, at man ville ansætte nogle 
nye fleksjobbere. Nora nåede lige 
at have været ansat i 9 måneder.

Det lyder umiddelbart lidt underligt. 
Hvorfor fyre, for derefter at ansæt-
te nogle andre? Her er der brug 
for lidt økonomifakta. 

Økonomi i fleksjobbere
Når Inklusionshuset ansatte nye 
fleksjobbere, så havde de altid 
først været på et 4 - 8 ugers kur-

sus. For de kurser betalte kom-
munerne (ifølge Avisen.dk og HK) 
mellem kr. 15.000,00 - 80.000,00 
og hvis man har en fleksjobber 
ansat i et mini-fleksjob i 9 måne-
der eller mere, så får man derud-
over en bonus på kr. 20.000,00. 
Nu tegner der sig pludseligt et an-
det billede af virksomheden.

Inklusionshuset har haft lønudgif-
ter til Nora de 9 måneder, som 
er halvdelen af den bonus, som 
de nu kan søge på hende. Der-
til kommer, hvad de har afkrævet 
kommunen for det 4 ugers kursus, 
som de stillede som krav for at 
ansætte hende.

Når fleksjob bliver en forretning
Denne historie er lige præcis det, 
som vi har frygtet ville ske, fra 
denne lov trådte i kraft. Nemlig, 

Det rummelige hus
- eller historien om, når fleksjob bliver en forretning

Af Pia S. Petersen, socialrådgiver

at de svageste fleksjobbere ville 
blive udnyttet på arbejdsmarkedet. 
Heldigvis har både kommuner-
ne og fagbevægelsen taget fat i 
denne mærkelige fyring og Inklu-
sionshuset er sat på pause. Man 
må håbe, at kommunerne har lært 
at være lidt mere kritiske overfor 
denne slags virksomheder i frem-
tiden. 

Når fleksjobbere i dag kan få et 
fleksjob helt ned til 1 time om 
ugen (og ja, det eksisterer faktisk), 
så vil vi få kolleger, som kan me-
get lidt og som er så syge, at de 
ikke magter at sige fra overfor uri-
melige vilkår. Dem skal vi – med 
de bredere skuldre – sikre ordent-
lige vilkår og vi skal huske på, at 
det i morgen kan være os, der 
har brug for fællesskabets støtte.

3F har på landsplan 12.000 medlemmer, der er 
fleksjobbere. De har dårligere løn- og pensionsvil-
kår. De har ikke ret til at sige et job op uden, at 
kommunen har godkendt det på forhånd og ved 
ledighed er deres ydelse lavere end dagpengene.

3F København kører selvfølgelig en sag over uret-
mæssig fyring for Nora.

§



Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, 
sagsbehandler
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Selvom man fra politisk side har meldt ud, at uddan-
nelse er vejen frem: ”At fremtiden er faglært”, er det 
stadigvæk svært at få en del jobcentre med på at 
give uddannelse til vores  ufaglærte arbejdsløse.

Et ledigt medlem var i en opsigelsesperiode be-
gyndt på en industrioperatøruddannelse. Hun kunne 
fortsætte noget af uddannelsen gennem sin ret til 6 
ugers selvvalgt kursus, men derefter skulle hun søge 
jobcentret om ret til resten af uddannelsen.

Det fik hun afslag på. A-kassen klagede på med-
lemmets vegne, men vi tabte desværre klagen. Man 
ødelægger fremtidsmulighederne for ufaglærte på den 
måde. Fremtiden er faglært og det betyder, at ufag-
lærte skal have ret til efteruddannelse og kurser.

8 chauffører til Carlsberg

Vi har i april 2015 formidlet 8 lastbilchauffører til 
Carlsberg og er i gang med at finde flere.

Da vi jævnligt oplever problemer omkring neden-
stående, skal vi gøre vore medlemmer særligt 
opmærksomme på nedenstående betingelser.

Ved tandskader, hvor Alka har anerkendt ska-
den, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til 
tandlægebehandling.

Alka dækker også behandlingsudgifter til 
lægeordineret fysioterapeut og kiropraktor. Alka 
skal altid godkende dækningen inden du bliver 
behandlet. Beløbet kan maksimalt udgøre kr. 
9.320,00 pr. skade.

Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at 
du er ajour med din kontingentbetaling til 3F og 
præmien til fritidsulykkesforsikringen.

Vigtigt
• Kontakt Alka og få anerkendt skaden, inden 
du bliver behandlet

• Vær ajour med dit kontingent

Info fra medlemsafdelingen

Alka’s Fritidsulykkesforsikring

Rigtig mange medlemmer har tabt dagpenge-
retten. Og det fortsætter desværre.

I dag har vi i 3F København 300 medlemmer, 
som modtager arbejdsmarkedsydelse (ARMY). 
Det er den ydelse, du i en kort periode kom-
mer på, når du taber retten til arbejdsløsheds-
dagpenge. ARMY er 60 eller 80 % af dagpen-
gesatsen.

En del er allerede også faldet ud af den ord-
ning og er nu på kontanthjælp, hvis de, vel 
og mærke, opfylder betingelserne herfor.

I hele landet har 51.000 arbejdsløse tabt dag-
pengeretten i løbet af de sidste to år. Og det 
på grund af den såkaldte dagpengereform fra 
2010, som blev vedtaget af Venstre, De Kon-
servative, De Radikale og Dansk Folkepar-
ti. Man forventede, at højest 4.000 ville tabe 
dagpengeretten om året.

400 har tabt dagpengeretten 
i 3F København

SH-ordningen: Kokke i job

Vi har i perioden fra 1.oktober 2014 til 31.marts 
2015 formidlet mange kokke og enkelte smørre-
brødsjomfruer til en række hoteller og restauran-
ter i det storkøbenhavnske område.

Hvis du er kok, cater eller smørrebrødsjomfru, 
kan du tilmelde dig SH-ordningen. Henvend dig 
til Maria Høpner, Jan Unold eller Bendt Larsen.

Formidlingen af arbejde er en aftale mellem ho-
tel- og restaurationsarbejdsgivere og 3F Køben-
havn. Lønnen udbetales af fagforeningen.  Ord-
ningen er kun gældende i vinterhalvåret.

3F København har efter henvendelse fra Forenede 
Rengøring henvist flere ledige medlemmer til et jobro-
tationsprojekt på Rigshospitalet indenfor rengørings-
området.

Når faste medarbejdere går på efteruddannelse, skal 
de afløses af vikarer. Det kan organiseres som jo-
brotation. Her får den ledige vikar overenskomstmæs-
sig løn for jobbet og afmeldes jobcentret. Man bruger 
altså ikke af sin dagpengeperiode, når man er jobro-
tations-vikar. Timerne tæller dog ikke med til en ny 
dagpengeret, men erfaringen viser, specielt fra det 
offentlige, at jobrotationsvikarer kommer hurtigere i or-
dinært arbejde end andre arbejdsløse.

Jobrotation indenfor rengøring

På www.3fkbh.dk kan du finde en liste over, hvilke 
kurser, du som arbejdsløs kan vælge, når du bruger 
din ret til 6 ugers jobrettet kursus.

Du finder den under punktet ”A-kasse” med titlen ”Jo-
brettet uddannelse (positivliste)”.

Retten gælder de første 9 måneder, du er arbejdsløs 
(hvis under 25 år, kun i 6 måneder).

Der findes også en liste med kurser på mere end 6 
uger. Her skal du have tilladelse fra jobcentret, for at 
kunne deltage.

Husk, at du kun kan vælge ét uddannelsesforløb eller 
ét kursus. Hvis du f.eks. har valgt et 3 dages hygiej-
nekursus i maj måned, kan du ikke søge mere. Det 
vil i en sådan situation måske være en idé, at vælge 
en 24 dages uddannelsespakke indenfor køkkenområ-
det, hvor hygiejnekurset indgår. 

På hjemmesiden er der hver måned en ny liste med 
kurser i Københavnsområdet (VEU-liste). Her kan du 
både som arbejdende og arbejdsløs få inspiration til 
at vælge relevante kurser.

6 ugers jobrettet uddannelse

Jobcenter vil ikke 
støtte uddannelse
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Den internationale retfærdige ren-
gøringsdag (International Justice 
Day for cleaners), har i nogle lan-
de været praktiseret i omkring 30 
år, én gang om året. I Danmark 
blev den første aktion afholdt i 
2013 i de store danske lufthavne 
og i 2014 foran hospitaler, Rigsho-
spitalet i København. 

Fokus på arbejdsvilkårene
Målet med retfærdig rengøringsdag 
er, at sætte fokus på rengørings-
assistenternes arbejdsvilkår på ar-
bejdsmarkedet. 

Ved hver udlicitering bliver rengø-
ringsassistenter sat ned i tid, pres-
set til at lave mere og løbe hurti-
gere samtidigt med, at nogle bliver 
afskediget. 

Respekt og ros
Mange tager rengøringsassisten-
terne for givet, men har vi nogen-
sinde spurgt os selv; hvordan ville 
lufthavnen se ud (med så mange 

rejsende), hvis der ikke gik as-
sistenter og gjorde rent? Kan en 
læge operere en patient, hvis ikke 
en rengøringsassistent gik ind og 
gjorde rent mellem hver operation? 

Rengøringsassistenterne gør en 
kæmpe forskel. Hver dag – overalt 
omkring os. De skal derfor have 
respekt og ros for det arbejde, de 
udfører. De skal have en løn, de 
kan leve af og selvfølgelig den 
nødvendige tid til at udføre deres 
arbejde. 

I år afholdes aktionsdagen foran 
Rådhuspladsen i København man-
dag den 15. juni kl. 11.00-14.00. 
Alle er hjerteligt velkomne til at 
deltage i dagen og støtte op om 
rengøringsassistenterne.

For nærmere info om dagen og 
eventuel tilmelding skal der rettes 
henvendelse til Ekremana Curkic 
på mail: ekremana.curkic@3f.dk 
eller på mobil: 26 77 25 50

International Retfærdig rengøringsdag 2015

Respect for cleaners

Rengøringsassistenter 
gør en kæmpe forskel. 

Hver dag, 
overalt omkring os.

De fortjener respekt!

Af Ekremana Curkic og Michael Holm, faglige sekretærer

Når man starter på McDonald’s, 
starter man et sted, der hurtigt får 
stor betydning. Det sociale aspekt 
fylder meget. Stort set alle dine 
kolleger er under 30 – også din 
daglige ledelse. Samtidig får Mc-
Donald’s en helt speciel plads. 
Man kan sammenligne det lidt 
med et familiemedlem. Personligt 
må man godt sige, at McDonald’s 
er dum, men hvis andre sviner 
McDonald’s til, er man altid klar til 
at træde i forsvar. 

God start på arbejdsmarkedet
Som tillidsrepræsentant på Mc-
Donald’s møder jeg mange ud-
fordringer. Disse handler overra-
skende nok (for nogle) ikke om 
overenskomstbrud. De handler 
om, hvordan jeg kan give et ungt 
menneske den bedste start på ar-
bejdsmarkedet. For det er, hvad 
McDonald’s er for rigtig mange 
unge. Starten på arbejdsmarkedet, 
hvor de skal være mange år end-
nu. Det er samtidig også det, Mc-
Donald’s kan. McDonald’s giver en 
et rigtig godt fundament. 

Seje kolleger
Når jeg møder mine kolleger, ople-
ver jeg nogle af de sejeste perso-
ner jeg kender. De er ikke seje, 
fordi de arbejder på McDonald’s. 

Af Louise Marie Rantzau, TR på McDonald’s

I’m lovin’ it

Fakta om McDonalds
McDonald’s Danmark ApS blev etableret i 1989 som hovedkontor for de danske restau-
ranter og er et datterselskab af McDonald’s Corporation.

McDonald’s Danmark fastlægger de overordnede politikker og strategier for McDonald’s 
på nationalt niveau. I det daglige er det hovedkontorets opgave at fungere som sam-
arbejdspartner for franchisetagerne i forbindelse med uddannelse, drift, markedsføring, 
kommunikation, pressekontakt, strategi og økonomi.

Franchisetagere
I Danmark er 83 % af McDonald’s restauranter ejet af franchisetagere, der for en årlig 
afgift har købt retten til at drive og udvikle deres egen McDonald’s restaurant efter Mc-
Donald’s stærke forretningskoncept. Et forretningskoncept, som har gjort McDonald’s til 
en af verdens førende og mest kendte restaurantkæder.

De er seje, fordi de smiler til hver 
en ny gæst – også selvom den 
forrige gav dem en sviner, fordi 
cheeseburgeren var kold.

En for alle – alle for en!
Et særligt kendetegn for McDo-
nald’s-crew er, at sammenholdet 
er stærkt. Når man bliver ansat, 
bliver man samtidig medlem af 
”McFamily” – En for alle, alle for 
en! Når det stormer ind med men-
nesker, er det en udfordring. Det 
skal gå stærkt. Vi løber, vi knok-
ler, vi kæmper – mest af alt fordi 
vi synes, det er sjovt. Og det er 
det, der kendetegner et godt sted 
at starte sin tid på arbejdsmarke-
det – et sted, hvor der er plads til, 
at man kan have det sjovt.
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Overenskomst på Københavns Tekniske Skoler (KTS)

Efter 8 måneders konstruktive forhandlinger er det 
lykkes, at få tegnet overenskomst med Tora Kantiner.
Tora Kantiner driver for nuværende de fleste kantiner 
på Københavns Tekniske Skoler (KTS). 
Tora, der er eneejer af virksomheden, har tiltrådt en 
af de 4 modeller, der ligger op af Horesta-overens-
komsten. Overenskomsten vil derfor følge stigningerne 
på Horesta-området.

Lokalaftaler indgået
Der er til overenskomsten indgået nogle lokalaftaler, 
b.la. på indfasning af pensionen og på, at afspadse-
ringen må opspares op til 6 måneder og fortrinsvist 
bruges i skolernes lukkeperioder.
Der er også indgået aftale om, at der betales fuld 
løn på helligdage, hvor der ikke arbejdes. Sidst men 
ikke mindst, er der udfærdiget en fleksibilitetsafta-
le der gør, at de ansatte må arbejde ud over deres 
egne faggrænser, mod et fast tillæg på kr. 1.000,00 
om måneden.
Overenskomsten træder i kraft den 1. august 2015.

Gode visioner
Toras mål er, at få alle kantinerne under KTS og at 
servere sund god hjemmelavet skolemad til de unge 
samt at skabe ordentlige forhold for de ansatte, hvil-
ket hun med indgåelsen af overenskomsten har taget 
de første vigtige skridt til. På sigt vil Tora også gerne 
være med til at uddanne elever.

Overenskomst hos Dan Ejendoms Service

Der er pr. 1. maj 2015 også indgået overenskomst 
med kantinen i Dan Ejendoms Service. De har haft 
en gammel overenskomst, der lå op af statens. Den 
var ikke blevet fornyet siden 2002.

Tilpasset overenskomst
Jeg har nu haft tilpasningsforhandlinger med dem og 
de har tiltrådt SBA kantineoverenskomsten med lo-
kalaftaler der gør, at de 3 ansatte ikke mister de få 
goder, som var bedre i den gamle aftale. Med tiltræ-
delsen til SBA er 1 person steget i løn.

Samarbejdet mellem tillids- og ar-
bejdsmiljørepræsentanter er med til 
at sikre en god og stabil arbejds-
plads samt glade kolleger.

Efter udtrykt ønske fra tillidsvalgte 
oprettede 3F København et kur-
sus fordelt på 4 temadage i 2015, 
med start den 5. marts 2015. 

Vidensdeling
Formålet med temadagene er, at 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter har mulighed for at dele erfa-
ringer med hinanden og styrke det 
daglige samarbejde med hinanden, 
så de i fællesskab kan løfte ni-
veauet på deres arbejdspladser.

Organisering
Temaet den 5. marts 2015 var 
organisering. Hvordan vi sammen 
kan sammen højne organiserings-
graden, hvilke redskaber der er 
brug for og ikke mindst inddragel-
se af kolleger i afdelingens arran-
gementer for at skabe interesse 
for fagforeningen og føle fælles-
skabet.

De tillidsvalgte fik nogle opgaver, 
som de skulle løse, opgaver som 
de bliver udfordret i på deres re-
spektive arbejdspladser. Det skab-
te stor begejstring hos deltagerne, 
der her fik muligheden for at høre 
om hinandens problemstillinger 
samt hvad de kunne gøre for at 
løse dem. 

Der er ikke nogen facit på, hvad 
der er rigtigt og forkert i forhold til 
organisering på arbejdspladsen. De 
tillidsvalgte havde deres egne må-
der at gribe tingene an på, hvor 
det i nogle tillfælde lykkes dem at 
organisere kolleger, andre havde 
brug for mere viden omkring, hvor-

dan man taler med en kollega om 
medlemskab, hvad skal man tæn-
ke på, hvad skal man tage hensyn 
til. Den erfaring som vi har, har 
vi delt videre til vores tillidsvalg-
te, som var overraskede over alle 
eventuelle problemstillinger/forbed-
ringer man kan organisere om-
kring. 

Sammen er vi stærke
Dagen var en stor succes, hvor 
de tillidsvalgte følte, at de hav-
de fået noget med hjem, som de 
gerne vil dele med deres kolleger 

Af Ekremana Curkic og Michael Holm, faglige sekretærer

Temadag for tillidsvalgteNye overenskomster

samt opgaver som de gerne vil te-
ste deres kolleger i. Nogle fik tårer 
i øjnene over, hvor godt de har 
det på deres arbejdsplads i for-
hold til det, de hørte fra de andres 
arbejdspladser. Derfor er organise-
ring og fælleskab vigtigt for alle – 
på den måde kan vi sammen løse 
de udfordringer, der er.
 
Der blev holdt temadag den 28. 
maj 2015, hvor temaet var ”Ar-
bejdsmiljø”.  Af hensyn til deadli-
ne for bladet, kunne vi ikke nå at 
skrive om dette.

Af May-Brith Nymann, faglig sekretær

I anledning af et arrangement i 3F Kø-
benhavn om tekstilarbejderes forhold i 
Bangladesh, var der gæster som arbej-
dede i Rana Plaza - fabriksbygningen 
der styrtede sammen 24. april 2013. 
1134 tekstilarbejdere blev slået ihjel.
Gæsterne holdt oplæg og deltog også 
i uddelingen af 3.000 foldere om arran-
gementet i fagforeningen.

Fra venstre: Lea Bohr (3Fs Internati-
onale afdeling), Laboni Akther (Senior 
organizer, Bangladesh Garment and In-
dustrial Workers Federation), Rashadul 
Alam Raju (Acting General Secretary, 
Bangladesh Independent Garment Uni-
on Federation), Jens Kristian Jensen, 
faglig sekretær i 3F København



Af Caja Bruhn, faglig sekretær
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Kampen for at sikre ligestillingen 
mellem kønnene og mangfoldighe-
den i det hele taget, er ikke kun 
noget, der foregår på arbejdsplad-
serne, men også i privat- og fri-
tidslivet. 

Små midler
3F København har ikke midler til 
at lave storstilede sponsorater, 
men engang imellem kommer der 
henvendelser fra folk med en eller 
anden tilknytning til fagforeningen.

Folk, som med en beskeden støtte 
kan skabe aktiviteter, der stemmer 
overens med 3F Københavns vær-
digrundlag og samtidig kan sprede 
kendskabet til vores fagforening. 

Energiske spillere
Sådan en henvendelse kom for et 
par år siden, da et energisk U15 
pigehold i Husum Boldklub kon-
taktede 3F København for, at få 
tilskud til at indkøbe spillertøj. Hol-
det udløb af boldklubbens forsøg 

3F’ere med pension i PensionDanmark kan glæde 
sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant 
i 2014. 

Det typiske 3F-medlem med pension i PensionDan-
mark har i 2014 fået 81.000 kr. ekstra ind på pen-
sionskontoen.  Et medlem, der gik ind i året med 
en pensionsopsparing på 409.000 kr., kan konsta-
tere, at pensionsopsparingen i 2014 er vokset til 
490.000 kr. Pensionsindbetalingerne udgør 36.000 
kr., mens PensionDanmarks investeringsafkast giver 
det typiske medlem 45.000 kr. 

”Tallene betyder, at pensionskontoen for et typisk 
medlem er vokset med i alt 20 pct. i 2014. Det 
skyldes selvfølgelig de solide pensionsindbetalinger 

på typisk 12 pct. af lønnen, der er aftalt i over-
enskomsterne. Men det skyldes også et rigtig godt 
investeringsafkast, der går direkte videre til medlem-
merne,” siger adm. direktør Torben Möger Peder-
sen, PensionDanmark.

Hvordan ser det ud med din opsparing?
Tallene herover er for et typisk medlem og kan va-
riere fra medlem til medlem. Du kan i den årlige 
pensionsoversigt tjekke, hvordan det står til med din 
pension. 

Du finder pensionsoversigten enten i indbakken på 
din personlige hjemmeside pension.dk/dinpension 
eller i e-Boks. Du kan også tjekke pensionen via 
PensionDanmarks app. 

Pigerne på banen
på at gøre fodbold tilgængeligt og 
interessant for piger og kvinder på 
tværs af sociale og etniske skel. 

Derfor var de få tusinde kroner til 
spillertøj med 3F Københavns logo 
også givet godt ud, fordi det gjor-
de det muligt for pigerne, at delta-
ge i spillet uden hensyn til foræl-
drenes økonomi og samtidig kunne 
de tage sig godt ud i de mange 
turneringer, som holdet har delta-
get i siden. 

Gode resultater
Ved årets start kunne pigerne, 
der nu var blevet til et U17-hold, 
smykke sig med at vinde inden-
dørsturneringen Futsal Elite Cup i 
København og i marts måned kun-
ne de så placere sig på 1. plad-
sen i pigernes vinterturnering.

De fine sejre skyldes nok mere 
end de fine spillertrøjer men, at de 
har været en god støtte til piger-
ne, er der ingen tvivl om.

Sofie, der i øvrigt er medlem 
af 3F København som fritids-
jobber i McDonald’s viser her 
”2015-modellen” af fodboldtrøjen 
med 3F Københavns logo frem.

Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær

Allerede ved det første indgåede 
overordnede forlig på Statens om-
råde, stod det klart, at der var lagt 
en meget stram hånd over de of-
fentlige overenskomstforhandlinger.

Finansminister Bjarne Corydon fik 
succes med, at forringe den re-
guleringsordning, som er de små 
lønreguleringer, der kommer over 
årene i forhold til udviklingen på 
det private område. Endvidere 
mente Finansministeren ikke, at 
der var råd til, at sikre de lavest 
lønnede en højere mindsteløn på 
kr. 19.500,00 pr. måned, uagtet at 
det kun kostede 0,01 % af løn-
summen.

Der blev dog sikret forbedringer 
af kompetenceudvikling, det psyki-
ske arbejdsmiljø, små lønstigninger 
samt yderligere en uges barsel 
øremærket til fædre/medmødre.

Det statslige forlig prægede forlige-
ne på både det kommunale og det 
regionale område. Dog fik både 
det regionale og kommunale områ-
de mere hjem i forhold til generel-
le lønstigninger og der blev taget 
initiativer mod sociale dumping.

Forhandlingerne på de enkelte 
overenskomster trak ud
Forhandlingerne på de enkelte 
overenskomster har efterfølgende 
været problematiske.

På det statslige område var der 
ikke økonomi til at sikre andet end 
hovedforliget i vores egne over-
enskomster med Finansministeriet, 
dog med undtagelse af Det Kon-

gelige Teater, herudover ville ar-
bejdsgiverne intet.

På det regionale område kom afta-
lerne i hus og der er indgået resul-
tater med udgangspunkt i hovedfor-
liget. Her fik 3F også lønstigninger 
hjem, selvom arbejdsgiverne kun 
havde sat i udsigt, at der skulle 
være økonomi til pension.

På det kommunale område kræve-
de arbejdsgiverne færre overens-
komster med sammenskrivninger 
og helst på tværs af forbund. 3F 
København blev stillet overfor et 
krav om direkte bortfald af over-
enskomsten for driftsassistenter.

FOA var enige med KL om en 
sammenskrivning til én offentlig 
overenskomst på det ufaglærte 
område. 3F var af den opfattelse, 
at den pris der skulle betales, ikke 
var acceptabel. Derfor valgte KL 
kun at forhandle med FOA og alle 
andre blev sat i venteposition.

FOA’s hovedbestyrelse var dog 
ikke enige med deres forhandlere 
og stemte det efterfølgende for-
handlingsresultatet ned.
3F kom først til forhandlingsbor-
det efter at FOA’s hovedbestyrelse 

havde stemt resultatet ned hvilket 
betød, at vi fik et meget presset 
og meget kort forhandlingsforløb.

3F København finder KL´s mang-
lende respekt for forhandlingerne 
helt uacceptable. Men på trods af 
det uacceptable forhandlingsforløb 
finder 3F København, at det økono-
miske resultat er acceptabelt sam-
menlignet med det private arbejds-
markeds OK-forhandlinger i 2014. 

Selvom KL f.eks. havde meldt ud, 
at der ikke ville være penge til 
lønstigninger, så fik vi det aftalt i 
en række af de kommunale over-
enskomster. Med resultatet forven-
tes også, at reallønnen sikres, der 
er taget initiativ mod social dum-
ping og der er sket forbedringer 
på det sociale område.

3F Københavns bestyrelse anbefa-
lede derfor, at stemme JA til over-
enskomstresultaterne på det offent-
lige område.

3F Københavns medlemmer 
stemte ja
3F Københavns medlemmer valgte 
at stemme ja til forligene – og her-
under kan ses de konkrete afstem-
ninger på de enkelte områder.

Antal Stemmeberettigede
(3F i alt) Ja Nej Ja (%) Nej (%) Stemme%

Kommuner: 17.622 5.907 1.671 78% 22% 43%

Regioner: 3.712 1.384 279 83% 17% 45%

Stat: 5.305 1.741 515 77% 23% 43%

3F København: 1.376 87,84% 12,16% 48,98%

Overenskomstforligene på det offentlige område

81.000 kr. ekstra på
pensionskontoen i 2014

info fra
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Klubben ønsker alle en rigtig god sommer og siger 
tak for et godt samarbejde med alle i huset og alle 
seniorklubberne.

Vi har haft et fantastisk forår med udflugter og med 
foredrag om musik af den sjoveste professor Emeri-
tus, den har stået på ølsmagning, besøg af en mini-
sterchauffør og meget andet godt.

På gensyn til efteråret, hvor vores første mødedag er 
den 25. august 2015 til en hyggesnak. Vores pro-
gram kommer med i næste blad.

Med sommerlige hilsner, 
Erik Jørgensen, formand 

Torsdag d. 11. juni 2015 kl. 10.45
Ud i det blå. Vi mødes på Rådhuspladsen ved ”Den 
lille hornblæser” og busterminalen, bus 33. Kr. 60,00 
betales til Gerda senest den 8. juni 2015. Tlf. til Ger-
da Johnsen er 51 17 17 86.

Lørdag d. 5. september 2015 kl. 13.00
Musik i gården. Tilmelding til Flemming Hansen på 
telefon 36 16 26 12 senest den 15. august 2015. Kr. 
50,00.

Torsdag d. 10. september 2015 kl. 11.00
Summemøde – banko.

Tirsdag d. 22. september 2015 kl. 10.00
Fællesarrangement. En gammel kending, operasanger 
Lise-Lotte Nielsen, glæder os igen med sin sang ak-
kompagneret af pianisten Carol.

Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 10.00
Fællesarrangement. Kælderduoen kommer og synger 
og spiller ældre viser, hvor vi meget gerne må synge 
med. De spiller på banjo og harmonika.

Torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 11.00
Olav Poulsen kommer og fortæller om sit arbejde i 
Sct. Nicolai Tjenesten.

Torsdag d. 22. oktober 2015 kl. 11.00
Vi mødes under uret på Københavns Hovedbanegård 
og kører til det nyrenoverede Køge Bymuseum. Pris 
kr. 60.00. Tilmelding til Gerda Johnsen på telefon 51 
17 17 86 senest den 14. oktober 2015.

Onsdag d. 8. juli 2015
Tag med til jazz på Dyrehavsbakken. ”The Spirit of 
New Orleans” spiller i Hvide Hest, glad og underhol-
dende fodvenlig jazz. Kl. 18.00 – 19.30 serveres der 
stegt flæsk og persillesovs, hertil 2 genstande og lidt 
senere kaffe med Cognac/Bailey. Kl. 20.00 – 22.30 
spiller ”The Spirit Of New Orleans” rigtig dejlig musik 
som du kender og kan li´ og synge med på. Hele 
herligheden koster kun kr. 150,00 pr. deltager. Tilmel-
ding til Carsten Majgaard Nielsen snarest og senest 
1. juli 2015 på telefon 51 80 99 96 eller mail: car-
stenmajgaard@gmail.com. 

Lørdag d. 18. juli 2015
Nykøbing Falster Revyen med bus. Flemming Krølls 
25 års revyjubilæum. Et sidste øjebliks tilbud på en 
rigtig hyggelig og fornøjelig bustur til revyen. Turen 
omfatter transport, frokostbuffet og revy med plads på 
balkonen. Det koster kun kr. 765,00 at deltage. Du 
skal tilmelde dig senest den 8. juni 2015 til Jacob 
Christiansen på tlf. 20 12 73 99 eller mail: jacobchri-
stiansen@webspeed.dk. Beløbet skal være kassere-
ren i hænde senest den 10. juni 2015 på kontoen i 
Danske Bank reg. 0434 konto 0844012 mrk. ”Nyk. F. 
revy”.

December 2015
Juleturen 2015 går til Berlin med bus omkring 1. de-
cember 2015. Nærmere oplysninger på hjemmesiden 
www.postseniorer.dk , i nyhedsbrevet, der udsendes 
den 1. august eller ring til Lis Jørgensen på tlf.: 28 
37 78 69 for mere information og tilmelding.

Nytårstur 2015
Københavns Post-Seniorer arrangerer en nytårstur. 
Nærmere om tid, sted og pris vil senere blive oplyst 

på hjemmesiden, i nyhedsbrevet eller ved at kontak-
te Carsten Majgaard Nielsen på tlf.: 51 80 99 96, der 
også modtager tilmelding.

Nyhedsbrevet udsendes den 1. august. Medlemmerne 
og deres familie ønskes en god sommer og på gen-
syn til efteråret.

Med venlig hilsen, Carsten Majgaard, formand

Generalforsamling 2015, ny bestyrelse

Under punktet ”valg” meddelte formand Jacob Chri-
stiansen, at han ikke modtog genvalg. Som ny for-
mand, foreslog bestyrelsen Carsten Majgaard Nielsen, 
der blev valgt med akklamation.

Den øvrige bestyrelse modtog genvalg og blev valgt. 
Suppleant Ejvind Wilms blev valgt som nyt bestyrel-
sesmedlem i stedet for Carsten Majgaard Nielsen, 
Som ny suppleant blev Frank Vinding foreslået og 
valgt. Billagskontrollanterne Elisabeth Juhl og Inge 
Dam samt suppleanten Børge Larsen blev genvalgt.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmø-
de blev Lis Jørgensen genvalgt som næstformand og 
Jes Jensen blev valgt som sekretær.

Herefter er bestyrelsens sammensætning:
Formand Carsten Majgaard Nielsen, næstformand Lis 
Jørgensen, kasserer Keld Eksing, sekretær Jes Møller 
Jensen, bestyrelsesmedlem Ejvind Wilms, suppleant 
Mona Cordova Jensen og Frank Vinding.

Onsdag d. 12/8 2015 kl. 13.00 – 17.00
Vi starter op med vores 35 års jubilæum. Vi mødes 
i Restaurant Allegade 10 på Frederiksberg. Da vi jo 
har sparet sammen til denne dag, er det klubben, 
der står for betalingen.

Tirsdag d. 25/8 2015 kl. 10.30
Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi gennemgår 
vores program og hygger os med lidt godt at spise 
og drikke på klubbens regning.

Tirsdag d. 8/9 2015 kl. 10.30
Banko. 10 spil. Familie og venner er velkomne. Mad 
kr. 30,00.

Tirsdag d. 24/3 2015 kl. 10.30
Så er der musik på programmet, med både harmoni-
ka og sav.

Tirsdag d. 22/9 2015 kl. 10.30
Hyggemøde. Vi synger et par sange sammen og fin-
der på lidt godt at spise. Mad kr. 30,00.

Senior & pensionistklubberne ønsker alle en god sommer



Af Søren Becher, 
a-kasseleder
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3F Københavns Mangfoldighedsudvalg 
vil igen i år være en aktiv deltager til 
Copenhagen Pride, som foregår den 
11. – 15. august 2015.

Vi har lejet et telt på Pride Squa-
re og fra det telt, vil vi oplyse om 
alt, man som seksuel minoritet kan 
bruge 3F til. Vi skal have spredt det 
gode budskab om, at 3F går foran 
med rettigheder i overenskomsten 
for ALLE og vi håber, at du vil være 
med. I år har vi valgt at gøre det i 
et samarbejde med NNF, HK, Metal, 
FOA og FIU Ligestilling.

Om lørdagen fejrer Copenhagen Pri-
de mangfoldigheden ved, at marche-
re festligt gennem byens gader og 
på den måde markere, at Danmark 

er et åbent samfund, hver der er 
plads til alle – både bøsser, lesbiske, 
biseksuelle, queer og transpersoner.

Der skal vi også være med som 
fagforening. Vi skal markere, at vi 
har plads til alle. Vi håber, at du 
vil gå med og markere, at i 3F er 
mangfoldighed en kerneværdi.
 
Har du lyst til at være frivillig i vo-
res telt på Rådhuspladsen, så kon-
takt næstformand Betina Lund:
betina.lund@3f.dk eller Michael Skov: 
michael.skov@faellesklubben.dk

Har du lyst til at gå med i Paraden, 
så mødes vi på Frederiksberg Råd-
husplads kl. 12.30.  

I dagene den 22. – 24. februar 
2015 var der Food Fair i Kø-
benhavn. Food Fair er en bran-
chemesse for hotel- og restau-
rationsbranchen. Leverandører af 
fødevarer, indretning og tekstiler 
indenfor hotel, kantine og restaura-
tion mødes og viser potentielle og 
eksisterende kunder, hvad de kan 
og hvilke nyheder der er. Hvert an-
det år holdes messen i København.

Årets kok
Under messen dyster kokke, tje-
nere og receptionister også om 
flere forskellige priser. Bl.a. blev 
årets kok 2015 kåret. Årets kok er 
Lasse Starup Petersen, ansat på 
restaurant ti trin ned i Fredericia – 
og medlem af 3F.

Vi er dit fag
3F København var med og hav-
de nogle rigtig gode dage med 

mange besøg i vores stand. Årets 
tema var ”Vi er dit fag” og havde 
fokus på uddannelse. Både grund-
uddannelserne indenfor vores om-
råde, men også mulighederne for 
efteruddannelse. Vi havde derfor 
inviteret elever i skolepraktik til at 
lave smagsprøver på vores stand, 
så de havde mulighed for at vise 
de arbejdsgivere, der besøgte 
messen, hvad de kunne.

Besøg ”udefra” 
Vi havde besøg af uddannelses-
konsulenter fra Hotel- og Re-
staurantskolen i København, som 
kunne fortælle om muligheder 
efteruddannelse. Faglige spørgs-
mål om løn- og ansættelsesfor-
hold, svarede vi fra afdelingen på. 
Ligeledes var der mulighed for 
at møde PensionDanmark og få 
en snak om kompetencefonde og 
pensionsordning.

En god næse
Ud over det, blev der på stan-
den dystet i at bruge lugtesansen. 
Deltagerne skulle snuse sig frem 
til navnene på forskellige krydde-
rier med bind for øjnene. En sjov 
leg, som satte selv de bedste kok-
ke på en stor prøve, fordi de blev 
frataget deres synssans.

Tid til en god snak
Endnu engang var Copenhagen 
Food Fair et godt forum til at 
komme i kontakt med potentiel-
le og eksisterende medlemmer og 
rigtigt mange kom forbi og fik en 
snak med os.

I 2016 holdes 
Food Fair i Her-
ning, hvor du 
også kan møde 
3F.

3F København på
Copenhagen Food Fair

Copenhagen Pride 2015

Af Tom Elnes Christensen, 
faglig sekretær

Af Betina Lund,
næstformand

Bedre sent end aldrig
Med det snarlige folketingsvalg 
står partierne nu i kø med til-
bud på dagpengeområdet. Venstre 
har således lagt sig i front med 
tilbud om et såkaldt ’modernise-
ret’ kontanthjælpsloft. Forslaget 
er synkroniseret med Dansk Ar-
bejdsgiverforening, der igen forsø-
ger at overbevise den undrende 
offentlighed om, at lavere ydelser 
faktisk gavner de fattige. Det får 
dem nemlig til at holde op med 
at være ’dovne’ og til i stedet at 
vælge et rigtigt arbejde. Venstre er 
enige, men vil endnu ikke fremlæg-
ge et konkret forslag, der viser hvor 
meget ydelserne skal barberes!

Brutale konsekvenser
Bliver Dansk Arbejdsgiverforenings 
og Venstres forslag til virkelighed, 
vil det få brutale konsekvenser for 
tusindevis af syge og arbejdsløse. 
Målet er et opgør med idéen om 
anstændige levevilkår til arbejder-
klassens fattige og dårligt stillede 
og genindførelsen af et kontrolle-
ret fattigdomsvæsen – på linje med 
det, vi havde i sidste århundrede.

For Dansk Arbejdsgiverforening bli-
ver de arbejdsløse igen brugt som 
løftestang til at presse lønninger-
ne. Det er nemlig DA’s synspunkt, 
at de aktuelle kontanthjælpsydel-
ser, førtidspensionen, dagpengene 
o.s.v. holder mindstelønningerne 
’kunstigt’ oppe – og dermed gør det 
uprofitabelt, at producere på de så-
kaldte lavtlønsområder i Danmark.

For Dansk Arbejdsgiverforening 
og for Venstre, er den afgørende 
udfordring derfor i socialpolitikken, 
ikke at hjælpe mennesker, men 
at tage hjælpen fra dem. Hverken 
Venstre eller Dansk Arbejdsgiver-
forening er derfor optaget af, at få 

skabt et dagpengesystem, der ska-
ber tryghed for de arbejdsløse.

Den kendsgerning, at Venstre, 
sammen med Dansk Folkepar-
ti og Det Radikale Venstre 2010, 
fik skabt et dagpengesystem, hvor 
ca. 50.000 tabte dagpengeretten 
på kort tid og hvor 14.000 årligt 
står til at miste deres forsørgelses-
grundlage – er ikke et problem. Det 
er tværtimod en del af løsningen.

9 principper
LO har også, sammen med FTF, 
lagt et dagpengetilbud på bordet. 
Langt om længe. LO’s formand 
Harald Børsting har opretholdt det, 
der ligner radiotavshed i perioden 
hvor der for alvor var brug for at 
få regeringen til at redde de ar-
bejdsløses dagpengeret. Men bed-
re sent end aldrig. LO og FTF’s 
udspil er ikke et konkret tilbud. 
Det er formuleret i 9 principper. 

I princip nr. 3 står der:
Det skal være nemmere at optjene 
og genoptjene dagpengeretten i et 
nyt dagpengesystem. Samtidig skal 
reglerne ændres så ekstra arbejde 
altid forlænger retten til arbejde.
 
Og i princip nr. 9:
Et nyt dagpengesystem skal være 
et attraktivt og holdbart forsik-
ringssystem for alle lønmodtage-
re. Dækningsgrad og regulering af 
dagpengene skal bidrage til dette.

Sympatiske forslag
LO’s og FTF’s 9 principper er, 
hver for sig og samlet, sympa-
tiske. Forslaget sætter fingrene 
nogle rigtige steder. Kun på et 
enkelt spørgsmål rejses der ikke 
et ’princip’, nemlig på spørgsmå-
let om dagpengeperiodens længde.  

Måske forslagsstillerene mener sig 
dækket ind af, at princippet om at 
optjening og genoptjeningskravene 
skal lempes mærbart så langt fær-
re mister retten til dagpenge i det 
hele taget.

Det afgørende spørgsmål i denne 
forbindelse er imidlertid om LO og 
FTF’s 9 principper kan realiseres 
indenfor den økonomiske ramme, 
der på forhånd er fastlagt af rege-
ringen i dagpengekommissionens 
grundlag. Som tidligere omtalt har 
regeringen besluttet, at et nyt dag-
pengesystem ikke må koste mere 
end det nuværende. Med andre 
ord skal dagpengekommissionen 
levere et nyt dagpengesystem, 
uden at det koster. 

Vi tror ikke på, at dagpengekom-
missionen kan levere et nyt dag-
pengesystem, der giver de ar-
bejdsløse tryghed, uden at det 
koster. Spørgsmålet er, om LO og 
FTF tror på dette?

Der skal krav på banen
De rigtige principper, idéer og kon-
krete krav må rejses skarpt og 
præcist af fagbevægelsen før, un-
der og efter folketingsvalget - for 
at mobilisere og organisere medlem-
merne.  For at skaffe resultater og 
styrke troværdigheden. Vi får ikke et 
nyt dagpengesystem uden aktivitet.

Hverken Venstre eller 
Dansk Arbejdsgiver-
forening er optaget 
af, at få skabt et 
dagpengesystem, der 
skaber tryghed for de 
arbejdsløse.

”
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Den 20. april 2015 var omkring 70 
tillidsvalgte forsamlet til det årlige 
brancheårsmøde i 3F København. 
Det blev til et møde, hvor forsam-
lingen drøftede de udfordringer 
– store som små, der er omdrej-
ningspunkterne for det faglige ar-
bejde i disse måneder. 

Byggeprojekt i fagforeningen 
Mødet lagde ud med, at kasserer 
Helge Geest gennemgik planen for 
opførelse af en bygning mellem de 
to nuværende huse på Peter Ip-
sens Allé og Rentemestervej. Der 
er efter et par års arbejde opnå-
et byggetilladelse til opførelsen af 
mellembygningen, som skal sikre 
en sammenhæng i medlemsservi-
ceringen og forhåbentlig også vil 

gøre vejen smukkere med en be-
plantet facade. Der forhandles for 
tiden med forskellige entreprenører 
om gennemførelsen af projektet. 

Folketingsvalget 
Rygterne om et nært foreståen-
de valg svirrede op til branche-
årsmødet og valget kan meget vel 
være gennemført inden sværten er 
tør på dette blad. For afdelingens 
vedkommende er der aftalt et 
samarbejde med 3F Bygge, Jord 
og Miljøarbejderne om gennem-
førelse af et par aktiviteter i den 
forbindelse. 

Søren Becher, leder af a-kassen 
og aktiv i afdelingens valgkamp-
sgruppe redegjorde for de tanker 

3F København har gjort sig i for-
bindelse med valget. Under valget 
i 2011 deltog mange 3F’ere aktivt 
i SKÆVT-kampagnen for at få så 
mange som muligt til at stemme 
på en ny regering, så medlem-
mernes forventninger til en mere 
retfærdig og arbejdervenlig poli-
tik, kunne indfries. Desværre blev 
mange skuffede i deres forventnin-
ger, så fagforeningen har vurderet, 
at der simpelthen ikke er opbak-
ning til at gennemføre en lignende 
kampagne. I stedet skal der sat-
ses på at stille klare krav til alle 
politikerne og diskutere politik med 
både dem og medlemmerne. 

I 3F København fokuseres på ind-
satsen mod social dumping, op-

bygningen af et trygt dagpengesy-
stem, kampen mod finanspagtens 
negative konsekvenser, samt sik-
ringen af en fælles velfærd i bred 
forstand – dvs. modstand mod 
presset på alle de kerneområder, 
hvor borgerne må have berettiget 
forventning om hjælp. 

Første aktivitet bliver gennemførel-
se af et valgmøde med deltagelse 
af både venstre- og højrefløj, der 
deltager i et debatpanel med til-
lidsrepræsentanter fra afdelingen. 

Ræset mod bunden – indsatsen 
mod social dumping 
Faglig sekretær Caja Bruhn, Olaf 
Schrøder fra Stilladsklubben og 
afdelingssekretær Jan Mathisen 
gav hver deres vinkel på social 
dumping. Baggrunden for kampen 
om at tegne overenskomst med 
Ryanair blev gennemgået og sup-
pleret med nogle af vores egne 
erfaringer lige fra Melodi Grand-
prixet, der forsøgte at omgå krav 
om overenskomster til  at bruge 
frivillig arbejdskraft til slavehandel i 
restaurationsbranchen. 

Et af de store indsatsområder lige 
nu, er at få aftalerne om arbejds-
klausuler i Københavns Kommune 
til at fungere, så de kan modvirke 
social dumping. I den forbindelse 
er udviklet fairforhold.dk med infor-
mation om indsatsen, samt mulig-
heden for at melde mistanker om 
anvendelse af social dumping til 
et specielt indsatsteam. I forbindel-
se med udliciteringer er det især 
vigtigt, at have opmærksomhed på 
om der udøves den korrekte kon-
trol af løn- og arbejdsforhold.  

LO i en brydningstid
Næstformanden for LO, Lizette 
Risgaard, var gæst på branche-
årsmødet og kom med betragt-
ninger om fagbevægelsens rolle i 
forbindelse med folketingsvalget, 
hvor det uanset hvilken regering, 
især kommer til at handle om, at 
vi kæmper for, at politikerne retter 
op på de problemer, dagpenge-
reformen har ført med sig samti-
dig med, at indsatsen mod social 

Brancheårsmøde i 3F København

dumping fortsat bliver et prioriteret 
område. 

LO holder kongres til efteråret, 
hvor en af de store diskussioner 
bliver, hvordan man kan udvikle 
samarbejdet med FTF, med hen-
blik på en mulig fusion mellem de 
to største hovedorganisationer i 
Danmark. 

Der blev god tid til at diskute-
re spørgsmål fra deltagerne på 
brancheårsmødet, så forsamlingen 
kom vidt omkring med diskussio-
ner om bl.a. medlemsorganisering, 
ungdomsarbejde og mulighed for 

at styrke kontakten til skoler og 
uddannelsessteder, diskussion af 
LO’s deltagelse i dagpengekom-
missionens arbejde og LO’s for-
hold til EU.  

Mediestormen mod 3F København 
Dagen sluttede af med det aktu-
elt set mest alvorlige angreb på 
fagforeningen, hvor Jyllandsposten 
har ført en hetz mod 3F Køben-
havn, som er blevet anklaget for 
at stjæle penge fra østeuropæiske 
arbejdere.

Sagen er imidlertid den, at vi i 
nogle overenskomster har aftalt bi-
drag til dækning af fagforeningens 
omkostninger med vedligeholdel-
sen af overenskomsterne, hvilket 
er en ret stor hjælp på nogle af 
de områder, hvor det er svært at 
organisere medlemmerne. Efter 
en række smædeartikler mod 3F 
København, har formanden svaret 
igen på anklagerne og igennem 
3F er Jyllandsposten blevet indkla-
get for pressenævnet. 

Således startede Brancheårsmø-
det med en byggeplan og sluttede 
med en mediestorm. Efter mere 
end 6 timers møde, kunne delta-
gerne gå hjem - klogere på både 
sig selv, fagforeningen og omver-
denen!

Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær

Næstformanden for LO, Lizette 
Risgaard, var gæst på brancheårs-
mødet

Faglig sekretær Caja Bruhn, Olaf Schrøder fra Stilladsklubben gav 
hver deres vinkel på social dumping.



Tak for en 
dejlig dag
Vejrudsigterne lovede ikke alt for 
godt, og det var en af de største 
konfirmationsdage på året. Endelig 
var det også en helligdag i forbin-
delse med en weekend, men de 
dårlige odds til trods blev 1. maj 
i 3F København et rigtig godt og 
festligt arrangement.

Rigtig mange medlemmer valgte at 
tage familie og venner med i fag-
foreningen for at festligholde arbej-
dernes internationale kampdag, og 
vejrudsigten blev heldigvis gjort til 
skamme.

Også i Fælledparken var stemnin-
gen god med musik og højt humør 
i fagforeningens telt.

Fra os i 3F København skal der lyde 
en stor tak til jer, der var med til at 
skabe en rigtig god dag for os alle.

Samtidig ønsker vi alle medlemmer 
og jeres familier en god sommer.


