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Miljøcertificeret og 
arbejdsmiljøcertificeret. 

På den sidste dag i april fremlagde regeringen sit 
længe ventede arbejdsmarkedspolitiske reformud-
spil. Det bærer overskriften: Vejen til varig beskæf-
tigelse – den enkelte i centrum.

Udspillet kommer ikke mindst som resultat af det 
stærke krav, der blev rejst fra fagbevægelsen før, 
under og efter folketingsvalget – et krav om et op-
gør med den borgerlige regerings klapjagt på de 
arbejdsløse, med dens mistro og kontrolregime og 
ikke mindst et opgør med den nytteløse og ho-
vedløse ’pipfugleaktivering’. 

Regeringens udspil lægger op til et sporskifte og 
den har således på vigtige spørgsmål lyttet til fag-
bevægelsens kritik og forslag.

Det er tilfældet på (i det mindste) 3 områder:

For det første...
...lægger reformudspillet op til, at der skal priorite-
res uddannelse til de ufaglærte. Det er på tide, at 
den del af arbejderklassen, der har trukket mindst 
på samfundets uddannelseskonto får adgang til 
uddannelse og dermed en mere sikker plads på 
arbejdsmarkedet.

For det andet...
...kommer a-kasserne i fremtiden til at spille en 
central rolle i arbejdsmarkedspolitikken. I de første 
6 måneder har a-kasserne således enekontak-
ten til de arbejdsløse medlemmer. Der betyder, 
at a-kassens og fagforeningernes kendskab til 
arbejdspladser og brancher kan udnyttes aktivt i 
formidlingen af arbejde. Det betyder også, at der 
kan gennemføres en målrettet uddannelsesvisita-
tion til områder, der har brug kvalificeret arbejds-
kraft.

For det tredje...
...fastslår regeringsudspillet, at vurderingen af de 
lediges rådighed fortsat skal forankres i a-kasser-

ne. Spørgsmålet er centralt især fordi en række 
kommuner har rejst krav om, at overtage rådig-
hedskontrollen og dermed reelt bestemme hvilke 
ledige, der kan få udbetalt dagpenge. En imøde-
kommelse af dette krav ville på kort tid resultere i 
en kommunal afvikling af a-kasserne.

Ikke alt i reformudspillet flugter imidlertid fagbe-
vægelsens krav og forventninger. Forslaget om en 
2 årig ’uddannelsesorlov’ på 80 procent af dag-
pengene, kommer næppe til at fungere som en 
afgørende løftestang, når ufaglærte skal uddan-
nes til faglærte. Den almindelige dagpengesats 
er i forvejen udhulet og en yderligere nedsættel-
se til 80 procent vil for mange ufaglærte familier 
være en økonomisk blokering i et presset budget. 
For nogle kan der sammensættes forløb, der kan 
levere kompensation for de 80 procent, hvis der 
trækkes på uddannelsesfonde, meritordninger 
osv. Men der skal hekses for at gøre ordningen at-
traktiv. 

Reformudspillet lægger op til, at alle ledige skal 
til samtale i deres a-kasse hver måned i det første 
halve år. Nogle arbejdsløse har brug for mange 
samtaler og andre har ikke brug for samtaler i det 
hele taget. Med parolen – den enkelte i centrum 
– giver det ikke mening, at alle uanset behov skal 
til det samme antal samtaler eller møder. I værste 
fald er der tale om spild af ressourcer og tid.

Med reformudspillet introduceres en helt ny IT pla-
form, som skal bruges af de arbejdsløse, a-kasser-
ne og jobcentrene. Der er i den forbindelse brug 
for et sæt spilleregler, der bygger på respekt og 
tillid til den arbejdsløse, så der ikke udvikles et nyt 
rigidt IT kontrolsystem, der i værste fald udløser no-
get, der ligner 24 timers overvågning.

Regeringen satser på at indgå en aftale med 
Venstre. Om det lykkes og i så fald til hvilken pris, 
er i skrivende stund det rene gætteri.

Sporskifte -
Kommentar til regeringens reformudspil

Af Søren Becher, 
a-kasselederNyt fra A-kassenReformer

Regeringen er kommet med flere reformudspil og et af dem er i for-
hold til beskæftigelsen. Der har været nedsat et Carsten Koch-ud-
valg som skulle se på, hvordan man kunne gøre beskæftigelsespoli-
tikken mere effektiv i Danmark.

Carsten Koch-udvalget ville lægge flere opgaver ud til jobcentre-
ne, hvilket absolut ikke faldt i vores smag, da vi synes, at a-kasserne 
i fremtiden skal have en større rolle at spille i beskæftigelsespolitikken.

Da reformudspillet fra regeringen så kom, viste det sig heldigvis, at 
regeringen ikke havde fulgt udvalgets indstillinger med hensyn til 
a-kassernes rolle. Tværtimod havde regeringen fastslået, at a-kasser-
ne har en stor fremtidig rolle i beskæftigelsespolitikken men, at dette 
skal ske sammen med jobcentrene, da det er vigtigt, at beskæftigel-
sespolitikken sætter de ledige i centrum og også sørger for at formid-
le de nye job, som opstår på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at regeringens refor-
mudspil også har afsat penge til uddannelse, især til de ufaglærte 
således, at de kan opnå faglært status. For de faglærte er efterud-
dannelse også et vigtigt element, så de kan følge med i udviklingen 
indenfor deres arbejdsområder.

I reformudspillet er der også ting, som vi kunne ønske os bedre. For 
selvom regeringen i deres udspil siger, at ledige kan tage en faglært 
uddannelse på 80 % af dagpengeniveauet (hvor de ikke samtidig 
skal være jobsøgende), anser vi det for at være problemetisk, da 
mange af vores medlemmer ikke har råd til at uddanne sig på 80 % 
af dagpengeniveauet.

Det positive i denne problemstilling kan være, at mange af vores 
medlemmer vil kunne opnå merit i forhold til at tage en faglært ud-
dannelse (da de jo allerede har de nødvendige færdigheder, som 
de har tilegnet sig i deres arbejdsliv).

Reformen omhandler mange andre fornuftige ting. Bl.a. at rådgiv-
ningen i forhold til beskæftigelsespolitikken nu ikke kun vil være kon-
centreret ved den enkelte kommune, men vil komme til at dække et 
større regionalt område.

3F’s hovedbestyrelse har samtidig med dette reformudspil besluttet 
sig for, at a-kassen/fagforeningen skal blive meget bedre til at for-
midle arbejde i forhold til ledige eller andre, der ønsker de job, der 
hele tiden opslås. 3F København er blevet udpeget til at være pilo-
tafdeling, så vi opfordrer alle vores medlemmer og især tillidsrepræ-
sentanterne til at henvende sig til os i afdelingen, såfremt at de har 
kendskab til job, der skal besættes.
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I 3F København er næsten 200 arbejdsløse 
medlemmer kommet på den nye arbejds-
markedsydelse. 

Du kan få arbejdsmarkedsydelse, hvis du 
taber din dagpengeret eller har opbrugt 
din ret til ”Den Særlige Uddannelsesydel-
se”.

Arbejdsmarkedsydelsen er på 60 % eller 
80% af den maksimale dagpengeydelse. 
Hvis du er forsørger, får du kr. 14.126,- om 
måneden før skat. Hvis du er ikke-forsørger, 
får du kr. 10.595,- om måneden før skat.

Ydelsen aftrappes over de følgende år. 
De, som taber dagpengeretten i første 
halvdel af 2014, kan modtage arbejdsmar-
kedsydelse i op til 1 år og tre måneder. De, 
som taber dagpengeretten i anden halv-
del af 2014, får ret til ydelsen i 1 år. Og såle-
des fortsætter det frem til midten af 2016.

Da Pernille Aalborg Parker 
og Trine Vandel Pedersen 
for 1 ½ år siden stillede op 
som tillidsrepræsentanter, 
var det også med ønsket 
om, at påvirke kolleger-
ne og ikke mindst arbejds-
pladsen i en positiv ret-
ning.

Pernille og Trine fortæller; Der var 
ikke store overvejelser om dette – 
altså at stå stærkt og at organisere 
sig, før efter vi var på den faglige 
”grunduddannelse” – modulerne 
1-4. Her lærte vi om, hvilken stor 
betydning det har, at stå sammen 
på arbejdspladsen.
Helt konkret lærte vi om positiv 
kommunikation – om vigtigheden 
af ærlig og ligefrem snak med kol-
legerne.

Sammenhold er vigtigt
Når vi kom tilbage på arbejdsplad-
sen (mellem modulerne) oplyste 
og talte vi om betydningen af, at 
stå sammen. Hvor vigtigt det er, 
at stå sammen for at undgå social 
dumping.
Vi talte også om, at det er nød-
vendigt at have en fælles be-
vidsthed om, hvad det betyder, 
at have en overenskomst og et 
stærkt sammenhold og hvad det 
kan betyde, når man ikke har 
overenskomst - hvor en konsekvens 
kan være social dumping.

Tænk langsigtet
Børnefamilier og folk mellem 30 og 
40 år er svære at fastholde. Her 
må vi ind og fortælle om, at vi må 
tænke langsigtet: hvad er det for 

et arbejdsmarked, vi overlader til 
vores børn?
Mange har argumentet om, at det 
koster penge, men mange forstår 
også vigtigheden af, at vi investe-
rer. Fællesskabet koster penge at 
holde kørende – en fagforening, 
der servicerer professionelt. Med-
lemmerne modtager dette positivt 
og vi får altid en god snak.
Fællesskab står øverst: Det er lyk-
kes at organisere både nye kolle-
ger og de kolleger, der har været 
på arbejdspladsen længere tid. 
Man er nødt til at tro på, at fagfor-
eningen gør en forskel - at det at 

være medlem af 3F gør en forskel.
Vi har hele tiden overvejelser om, 
hvad der skal til, for at vi alle er or-
ganiserede.

Det tager tid
Kollegerne skal inddrages i beslut-
ningerne og information skal ud 
til alle. Vi har fået øjnene op for, 
hvor vigtigt det er, at stå sammen. 
Det tager jo tid at få alle sammen-
hænge på arbejdspladsen, fagfor-
eningen eller arbejdsmarkedet på 
plads.
Derfor må vi bruge den tid, det ta-
ger, i snakken med vores kolleger.

Trine (tv.) og Pernille under samfundsugen på 
Langsøhus (3F’s kursusejendom i Silkeborg)

Af Margrethe Martinsen, faglig sekretær

Tillidsrepræsentanter organiserer

Af Bendt A. Larsen, 
sagsbehandlerNyt fra A-kassen

Det sker ikke hver dag, men forleden 
kunne vi i a-kassen ønske et medlem 
tillykke med, at hun var færdigud-
dannet som sygeplejerske.
Medlemmet havde fulgt uddannel-
sen i flere år, mens hun var i arbejde. 
Da hun blev ledig, kunne hun i de før-
ste 12 uger fortsat følge uddannelsen 
på dagpenge.
A-kassen kontaktede jobcentret i 

medlemmets kommune. Jobcentret 
indvilligede i at lave en jobplan, så 
medlemmet, efter de første 12 ugers 
ledighed, fik lov til at fortsætte med 
sin uddannelse som sygeplejerske. 
Hun manglede et år, før hun var fær-
dig.
1. maj 2014 begyndte vores medlem 
som sygeplejerske på et hospital i ho-
vedstadsregionen.

200 medlemmer i 3F København 
på arbejdsmarkedsydelse

Arbejdsløse på ”Den Særlige Uddannelsesydel-
se” skal søge om arbejdsmarkedsydelse. Blanket-
ten findes på www.mit3f.dk eller kan fås i a-kas-
sen.

Hvis du er på arbejdsmarkedsydelse, skal du 
aktiveres, søge job, være tilmeldt jobnet.dk og 
møde frem til møder i a-kassen og på jobcentret.

Aktivering i begyndelsen er virksomhedspraktik, 
løntilskud, nyttejob eller jobrotation. Senere er der 
ret til kurser i en kortere periode.

Det er en betingelse, at du er heltidsforsikret 
medlem af a-kassen, for at få arbejdsmarkeds-
ydelse. Hvis du har meldt dig ud, skal du melde 
dig ind igen. Hvis du er deltidsforsikret, skal du 
overgå til heltidsmedlemsskab.

Husk!
Arbejdsløshedsklubben mødes i a-kassens store mødelokale hver tirsdag kl. 09.30 

Fra 3Fer til sygeplejerske
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Hvis du får en arbejdsskade, kontakt altid din fag-
forening, da det er en lang og kompliceret proces, 
der sættes i gang, når Arbejdsskadestyrelsen bliver 
involveret. I fagforeningen har vi en afdeling - soci-
al og miljø - som har specialviden om og lang erfa-
ring i behandling af arbejdsskadesager.

Fra den 1. november 2014 får alle, 
der ikke allerede har det, automa-
tisk en digital postkasse. Det bety-
der, at alle breve fra det offentlige 
kommer der. Du kan dog blive fri-
taget, men kun i særlige tilfælde.

Det kan være hvis:

• Du har svært ved at forstå og 
læse dansk

• Du har et fysisk handicap, der 
gør det svært for dig – f.eks. hvis 
du er blind

• Du har et kognitivt handicap – 
det betyder, at du f.eks. er de-
ment, har en hjerneskade eller er 
psykisk udviklingshæmmet, men 
det kan også være, hvis du har 
store problemer med at huske 
eller lære nye ting eller koncen-
trere dig

• Du er hjemløs
• Ikke har mulighed for at få et 

nem-id
• Ikke har adgang til computer 

med internet i dit hjem eller der 
hvor du opholder dig

Du bliver fritaget ved at kontakte 
din lokale borgerservice, hvor du 
skal skrive under på, at du opfyl-
der mindst et af kriterierne. Du skal 
kunne fremvise gyldig legitimation. 
Hvis du ikke selv kan møde op, så 
kan du give en anden en fuldmagt 
med, som først skal hentes i borger-
service.

Fritagelsen er som udgangspunkt 
tidsbegrænset – du vil få en kvit-
tering, hvor der vil stå hvornår den 
udløber. I særlige tilfælde, hvor 

medarbejderen i borgerservice 
kan se, at grunden til fritagelsen al-
drig vil ændre sig, kan man få frita-
gelsen uden tidsbegrænsning.

Du kan også give et familiemed-
lem adgang til din digitale postkas-
se for dig. Det gør du også ved at 
møde op på borgerservice med 
gyldig legitimation og familiemed-
lemmets cpr-nummer. Hvis du ikke 
selv kan møde op, så skal den 
pårørende hente en fuldmagt på 
borgerservice, som I skal udfylde.

Arbejdsskader opdeles groft sagt 
i to typer: Arbejdsulykker og er-
hvervsbetingede lidelser. 

En arbejdsulykke er den situation, 
hvor man fra det ene øjeblik til det 
andet eller over en kort periode er 
udsat for en hændelse, som påvir-
ker en fysisk eller psykisk.

En erhvervsbetinget lidelse er en 
fysisk eller psykisk sygdom, som op-
står over kortere eller længere tid 
og ikke nødvendigvis refererer til 
én bestemt hændelse eller situati-
on.

Arbejdsulykke
Hvis du er udsat for en arbejdsulyk-
ke, skal du altid sikre dig, at ulyk-
ken bliver anmeldt. Anmeldelsen 
foregår til og af nærmeste leder. 
Du bør også kontakte din arbejds-
miljørepæsentant så hurtigt som 
muligt, for at informere om ulykken. 
Årsagen til ulykken skal altid frem-
gå af skadesanmeldelsen. Få altid 
en kopi/udskrift af anmeldelsen.

Sørg endvidere for at få dokumen-
tation af ulykken, f.eks. i form af 
vidner eller billeder. Hvis ulykken 
medfører behandling hos læge/
skadestue/hospital, så få en jour-
naludskrift. Vær opmærksom på, 
at alle skader er registreret/note-
ret. Hvis ulykken kræver øjeblikkelig 
behandling på skadestue/hospital, 
bør transporten altid foregå i am-
bulance.

Hvis du får følgeudgifter efter ska-
den, f.eks. udgifter til medicin, gem 
dine kvitteringer. Du kan muligvis 
få refunderet dine udgifter senere.

Endelig bør du altid kontakte din 
fagforening med henblik på hjælp 
til at besvare spørgsmål mv., som 
Arbejdsskadestyrelsen stiller dig i 
det efterfølgende forløb.

Erhvervsbetinget sygdom
Hvis du får en erhvervsbetinget 
sygdom er arbejdsgangen lidt 

anderledes. Anmeldelsen af en 
erhvervsbetinget lidelse skal som 
udgangspunkt anmeldes af den 
behandlende læge, der blot ved 
mistanke om, at en given sygdom 
skyldes dit arbejde, har pligt til at 
anmelde lidelsen til arbejdsskade-
styrelsen.

Af anmeldelsen og især af de ef-
terfølgende spørgeskemaer skal 
det meget præcist fremgå, hvad 
dit arbejde bestod i. Få fagforenin-
gen til at hjælpe dig med at udfyl-
de skemaerne.

Hvad sker der i en arbejdsskadesag?
Arbejdsskadestyrelsen modtager 
anmeldelsen og tager stilling til, 
om skaden/sygdommen kan an-

erkendes som en arbejdsskade. 
Arbejdsskadestyrelsen baserer sin 
konklusion på lægelige vurderin-
ger sammenholdt med ulykkessi-
tuationen/arbejdets karakter samt 
dine svar på deres spørgsmål.

Hvis skaden anerkendes som en ar-
bejdsskade, kan der være mulig-
hed for at få erstatning for varigt 
mén og/eller erhvervsevnetab 
samt dokumenterede udgifter.

Hvis man kan gøre en tredje part 
ansvarlig for arbejdsskaden, f.eks. 
arbejdsgiveren, kan der endvide-
re være mulighed for erstatning 
for tabt arbejdsfortjeneste og/eller 
svie og smerte samt andre doku-
menterede behandlingsudgifter.

Facebook og Twitter er da private ting – det rager ikke 
min arbejdsgiver, hvad jeg skriver der! Eller gør det? 

Hvad er det i orden at skrive om sin arbejdsgiver eller 
arbejdsplads eller om firmajulefrokosten? Og må ar-
bejdsgiveren tjekke din arbejdsmail og sms’erne, der er 
sendt fra din arbejdstelefon?

Lige nu kører 3 fyrede havnearbejdere sag på, om det 
er lovligt, at deres arbejdsgiver tjekkede sms’erne på 
sim-kortet i forbindelse med udskiftning af en arbejdsgi-
verbetalt mobiltelefon.

Vi har invitereret jurist Rune Asmussen fra 3F’s juridiske 
sekretariat til at gøre os klogere på lovgivningen og 
dommene på dette område. Hvis du har lyst til at høre 
med, så sker det den 19. juni 2014 kl. 16.00 her i fagfor-
eningen.

Infomøde - Brug af sociale medier

Digital post

Af Pia S. Petersen
socialrådgiver

Hvad er forskellen?

Af Betina Lund
næstformand
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Brancheårsmøde 2014

Omkring 100 tillidsfolk fra de forskellige brancher i 3F København 
var mødt op til årsbranchemødet

Omkring 100 tillidsfolk fra de forskel-
lige brancher i 3F København var 
den 7. april 2014 forsamlet til fag-
foreningens årlige brancheårsmø-
de, hvor alle medlemsgrupperne 
får mulighed for at blive inddraget 
i fagforeningens arbejde i måne-
derne frem til afdelingens general-
forsamling, der afholdes til efter-
året.

3F København i stadig udvikling
Mødet blev indledt med en beret-
ning fra formand Bjarne Høpner, 
som startede med at give en kort 
status på fagforeningens udvikling 
siden den første ordinære gene-
ralforsamling i efteråret. Budska-
bet var, at det stort set er lykke-
des at indfri de forventninger til 

fagforeningens daglige virke, som 
opstod i forbindelse med etablerin-
gen af 3F København.

De største udfordringer vi er støt 
på, er kommet udefra i forbindel-
se med indførelsen af nye IT-sy-
stemer i forbundet, som har givet 
– og stadigvæk giver - problemer i 
forbindelse med især indmeldelser, 
kontingentopkrævninger og dag-
pengeudbetalinger.

At få afdelingen til at fungere opti-
malt i det daglige, stiller store krav 
til personalet. Derfor har 3F Kø-
benhavn startet en ”talentfabrik” 
med det formål at kunne udvikle 
på egne medlemmer, så de kan 
komme i betragtning til jobansøg-

ninger, i forbindelse med det store 
generationsskifte, som vil foregå i 
de kommende år.

Kampen for overenskomster
Et specielt tema for beretningen 
var gennemgangen af de over-
enskomstkonflikter, vi har været in-
volveret i. Her var det især konflik-
ten med restaurationskæden Letz 
Sushi, som blev behandlet. På initi-
ativ fra de ansatte i virksomheden, 
har 3F København siden efteråret 
forsøgt at få en overenskomst på 
plads, men da det efter flere må-
neders forhandling ikke var lykke-
des, gik konflikten i gang i februar 
måned 2014.

Igennem en energisk indsats er det 
lykkedes at skaffe bred opbak-
ning til konflikten blandt alminde-
lige borgere i København. Dette 
skyldes især ejernes modvilje mod 
at indgå en overenskomst, som lig-
ger på samme niveau med andre 
overenskomster indenfor restaura-
tionsbranchen og fyringen af de 
ansattes talsmand Ulrik Frost. Fordi 
modviljen mod at tegne en over-
enskomst virker til at være dybt 
forankret hos ejerne, forventes 
konflikten at vare længe, men vi 
har heldigvis mange aktive med-
lemmer og sympatisører, der kan 
videreføre de aktioner, som kan få 
ejerne til at skifte mening. 

Letz Sushi er desværre ikke den 
eneste virksomhed, der forsøger at 
undgå at tegne en overenskomst. 

Tværtimod er der både indenfor 
hotel- og restaurationsbranchen, 
men også andre brancher, mange 
eksempler på arbejdsgivere, der 
spekulerer i at undgå overenskom-
ster, for at kunne dumpe løn- og 
ansættelsesforhold. 

En stor udfordring i overenskomst-
arbejdet er, at overenskomstdæk-
ke de tiltagende kulturevents, som 
bygger på en blanding af frivillig 
og ordinær arbejdskraft. Frem til 
det Internationale Melodi Grand 
Prix, har der således været gen-
nemført overenskomstforhandlin-
ger med alt fra restaurationer til 
stilladsfirmaer.

Der blev også berørt en række 
andre emner, herunder blev der 
samlet op på det overståede valg 
til kommuner og regioner, hvor fle-
re af 3F Københavns medlemmer 
blev valgt, hvilket giver os gode 
muligheder for at påvirke nogle af 
de politiske beslutninger, der har 
betydning for 3F’ere. Ikke mindst 
planerne for at kunne sende ledi-
ge i såkaldte nyttejobs, hvor man 
ikke modtager løn, er der sat fokus 

Af Jens Kristian Jensen, 
faglig sekretær

på, fordi vi har en klar interesse i at 
undgå, at nyttejobs kommer til at 
erstatte ordinær arbejdskraft på 
samme måde, som vi har set det i 
forbindelse med andre former for 
støttede jobs.

Overenskomstfornyelsen 2014
Formanden redegjorde for be-
styrelsens behandling af over-
enskomstforliget på det private 
arbejdsmarked. Anbefalingen til 
medlemmerne var, at stemme nej 
til resultatet på grund af den me-

get snævre ramme, der er aftalt 
over en tre-årig periode.

Hovedpunkterne i de enkelte om-
råders resultater blev gennemgået 
og efterfølgende debatteret ivrigt i 
forsamlingen. Der var blandt andet 
et udbredt ønske om, at der bliver 
sat fokus på, at få inddraget med-
lemmerne mere i forløbet frem til 
overenskomstfornyelserne og at 
det bliver muligt at tage specifikke 
branchehensyn, som ikke indgår i 
de centrale forlig. 

Lønsystemer under lup
Deltagerne blev efter beretnin-
gen sendt i workshops, hvor de 3 
dominerende lønsystemer blandt 
afdelingens medlemmer – mi-
nimalløn, normalløn og akkord, 
blev gennemgået. Formålet var 
at skabe en fælles viden blandt 
de tillidsvalgte om de forskellige 
systemer. Det lykkedes over alt for-
ventning og ved den efterfølgen-
de opsamling gav flere deltagere 
udtryk for det givtige i, at få indblik 
i andre lønsystemer end det, der 
anvendes på deres egne arbejds-
pladser.

Nyansættelser i 3F København

Martina Röth

Ansat 28. april 2014

Martina er ansat i a-kassen og sid-
der i modtageteamet

Jane Christiansen

Ansat 1. november 2013

Jane er ansat i a-kassen og sidder i 
modtageteamet.

Astrid Brügge Nielsen

Ansat 1. april 2014

Astrid er ansat i a-kassen og sidder 
i modtageteamet. 
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E. P. Klubben i 3F København ønsker alle i 3F København en rigtig god 
og varm sommer.
Vi har første møde efter sommeren den 26. august 2014 kl. 10.00.

Erik Jørgensen, klubformand

Program

Onsdag d. 9/7 2014
”The Spirit of New Orleans” spiller 
rigtig glad jazzmusik i Hvide Hest, 
musik man også kan nynne med 
på. Københavns Post-Seniorer har 
reserveret et antal pladser og tilby-
der stegt flæsk med persillesovs, ½ 
fadøl og en kop kaffe og så dejlig 
jazzmusik for kun kr. 130,00 pr. del-
tager.
Stegt flæsk m.m. fra kl. 18.00. Jazz 
fra kl. 20.00. Tilmelding snarest og 
senest den 1. juli 2014.

Lørdag d. 19/7 2014
Få en sjov lørdag - tag med til Ny-
købing Falster Revyen og spis den 
store revybuffet og kagebord og 
få et godt grin i revyen, hvor vi har 
de bedste pladser på de første 
rækker på balkonen. Prisen er inkl. 
bustransport, buffet, kagebord og 

revy - kun kr. 725,00 pr. deltager. 
Tilmelding snarest og senest den 1. 
juni 2014.

5/12 – 9/12 2014
Juletur til Pronstorfer Krug ved Lü-
beck. Her vil vi besøge det lokale 
bryggeri, hvor vi drikker øl og spiser 
fedtemadder, besøger det store 
julemarked i Lübeck, ser det lokale 
julemarked og på hjemvejen fore-
tager vi juleindkøb ved grænsen. 
½ pension med et glas vin til af-
tensmaden. Deltagerprisen er kun 
kr. 2.800,00 pr. deltager i dobbelt-
værelse, tillæg for enkeltværelse 
er kr. 300,00. 

30/12 2014 – 1/1 2015
Nytårstur til Låsby Kro. Afrejse fra 
København med bus den 30. de-
cember 2014 kl. 09.00. Efter ind-
kvartering er der ”kaffeslabberas” 
med stort kagebord. Efter kaffen er 

der pakkespil. Hver deltager med-
bringer en pakke (max kr. 25,00) 2 
retters menu.
31. december 2014 er der en lille 
udflugt, eftermiddagskaffe og se-
nere nytårsaften med en 3 retters 
menu, hatte, underholdning og 
dans, champagne og natmad 
og 1. januar en stor morgenbuffet 
inden turen går tilbage til Køben-
havn.
Deltagerprisen er kun kr. 2.825,00 
pr. deltager. Tillæg for enkeltvæ-
relse kr. 345,00.
Tilmelding til alle arrangementerne 
skal ske til Jacob Christiansen tlf. 20 
12 73 99 eller pr. mail til jacobchri-
stiansen@webspeed.dk 

Bestyrelsen ønsker alle medlem-
merne en rigtig god sommer.  

P.b.v. Jacob Christiansen

Program

Tirsdag d. 26/8 kl. 10.00
Summemøde - betaling af kontin-
gent. Tilmelding bowling.

Tirsdag d. 2/9 kl. 10.00
Bo Flint fra Røde Kors fortæller om 
det internationale arbejde i Røde 
Kors.

Tirsdag d. 9/9 kl. 10.00
1 times bowling og efterfølgende 
spisning. Worldcup Hallen, Rødovre 
Centrum 99, 2610 Rødovre. Pris kr. 
100,00 (kr. 200,00).

Tirsdag d. 16/9 kl. 10.00
Senior-volontør i Nepal, Annie 
Qvistgaard fortæller om sit arbejde 
i Nepal. Tilmelding biograftur.

Tirsdag d. 23/9 kl. 10.00
Vivian Rønne underholder med 
musik i den store sal - fælles med 
HR og Post.

Tirsdag d. 30/9 kl. 10.00
Biograftur + kaffe. Filmen oplyses 
26/8-14. Gl. Jernbanevej 36, 2500 
Valby. Kr. 50,00 (kr. 100,00).

Tirsdag d. 7/10 kl. 10.00
Banko. Tilmelding DKT. 

Program

Torsdag d. 28/8 2014 kl. 09.15
Afdelingen afholder skovtur – se 
overfor.

Lørdag d. 6/9 2014 kl. 13.00
Musik i gården. Peter Ipsens Allé 27. 
Bindende tilmelding og betaling 
til Gerda på tlf. 38 19 46 93 senest 
den 27. august 2014.

Torsdag d. 11/9 2014 kl. 11.00
Summemøde – Sæsonstart med 
banko.

Tirsdag d. 23/9 2014 kl. 10.00-12.00
Fællesarrangement. Klaverpianist 
Vivian Brøndum Rønne kommer og 
spiller klassiske populærmelodier af 
Kaj Norman Andersen og filmme-
lodier.

Torsdag d. 25/9 2014 kl. 11.00
Vi tager en tur til Frederiksborg Slot 
i Hillerød. 
Vi mødes på Københavns Hoved-
banegård, under uret, kl. 11.00. Pris 
kr. 80,00. Husk mimrekort. Bindende 

tilmelding og betaling til Gerda på 
tlf. 38 19 46 93.

Torsdag d. 9/10 2014 kl. 11.00
Summemøde.

Torsdag d. 23/10 2014 kl. 12.00
Medicinsk Museion, Bredgade 62. 
Bus 1A. Vi mødes udenfor kl. 12.00. 
Bindende tilmelding og betaling til 
Gerda på tlf. 38 19 46 93.

Skovtur
Afdelingen afholder som 
sædvanligt en skovtur for 
HR-klubbens medlemmer 
og i år er det torsdag den 
28. august 2014.

Det endelige mål (hvor vi spiser frokost), er som altid en hemmelighed, 
men udgangspunktet er Sjælør Station, hvorfra der er afgang kl. 09.15.

Skovturen er gratis for medlemmer. Der vil i begrænset omfang være 
mulighed for deltagelse af gæster/ledsagere. Disse skal dog betale kr. 
300,00 (som betales på dagen).

Tilmelding skal ske til Katja Knudsen på tlf. 70 300 999 eller pr. mail 
katja.knudsen@3f.dk senest den 13. august 2014. Husk at oplyse cpr.nr.

Tirsdag d. 14/10 kl. 10.00
Christian Bech fortæller om GL. 
Strand og fiskekonerne. Tilmelding 
gule ærter.

Tirsdag d. 21/10 kl. 10.00
Det Kgl. Teater, Gl. Scene. Hardy 
Kai tager os en tur bag scenen. 
Bournonvilles Passage (tidl. Torden-
skjoldsgade) v. Kunstnerindgan-
gen. Pris kr. 50,00 (kr. 100,00).

Tirsdag d. 28/10 kl. 11.30
Gule ærter. Sundby Sejl. Amager 
Strandvej 15. Metro til Øresund. kr. 
150,00 (kr. 300,00).
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Det er sandsynligvis ikke nogen 
hemmelighed for dig, at afdelin-
gen er i konflikt med kæden Letz 
Sushi - hvis du altså har været 
medlem af 3F København i mere 
end tre måneder. Så længe har 
vi nemlig kæmpet for de ansattes 
ønske om en overenskomst.
Kæden, der er halvt ejet af JYSK 
Holding med Lars Larsen i spidsen, 
har siden konflikten startede, næg-
tet at mødes med 3F København 
og indgå i reelle forhandlinger. 

1. maj arrangementet
Efterhånden som vejret bliver var-
mere, bliver opfindsomheden også 
større. F.eks. var konflikten det gen-
nemgående tema i afdelingens 
del af 1. maj optoget i år. Iklædt 
røde trøjer og hvid balloner, gjor-
de 3F’s medlemmer opmærksom 
på det uretfærdige i, at virksom-
heden betragter studerende og 
unge som mindre værd end andre 
på det danske arbejdsmarked. 
Den fyrede talsmand, Ulrik Frost, 
der blev fyret efter Letz Sushi løb 
fra deres underskrift på en færdig 
overenskomst, holdt tale i afde-
lingen for de mange fremmødte 
medlemmer.

Stor opbakning
Efter et konstant pres fra afde-
lingen, var der endelig udsigt til 
forhandlinger den 5. maj 2014. Vi 
valgte at markere overfor virksom-
heden, at vi mener kravet alvorligt 
og at når medlemmerne beder 
om overenskomst, får de vores op-
bakning. Derfor holdt vi en 5 ½ ti-
mer lang demonstration foran Letz 
Sushi, Nørre Farimagsgade lørdag 
den 3. maj 2014. 

Med deltagere fra bl.a. Køben-
havn, Hillerød, Vejle, Fredericia, 
Kolding, Århus og Skagen samt fra 
HK, FOA Ungdom, Kommunistisk 
Ungdom, omdelerne, stilladsarbej-
derne og mange, mange flere, 
viste 250 mennesker i løbet af da-
gen, at de bakkede de ansattes 
ønske om en overenskomst op.
Da der var flest deltagere, var der 
over 100 mennesker på en gang, 
der sammen sang ”Sushi-sangen” 
for at gøre opmærksom på kravet 
om overenskomst. I offentligheden 
bliver det altid godt modtaget, at 
arbejderkampen ikke er død og 
der kommer mange positive tilken-
degivelser fra de mange Køben-
havnere, der kommer forbi.
Konflikten er vigtigt, og den rækker 
langt ud over København. Det var 
en rørt faglig sekretær, der mod-

Af Tom Elnes Christensen
faglig sekretær

Letz Sushi -
Kampen for overenskomst er stadig i gang!

tog kr. 2.900,- fra medlemmerne 
af 3F, der havde deltaget i 1. maj 
arrangementet i Hillerød. Pengene 
vil blive brugt til støtte til medlem-
merne på virksomheden og deres 
kamp for ordnede og værdige an-
sættelsesforhold.

Vi er klar til forhandling
Forhandlingerne den 5. maj 2014 
blev aflyst af Letz Sushi’s organi-
sation, Dansk Erhverv, på grund 
af sygdom. De indbød istedet til 
forhandlinger den 22. maj 2014, 
men aflyste endnu engang. Det er 
derfor uvist hvad der efterfølgen-
de sker. 
3F er mere end klar til forhandlin-
ger og håber, at vi kan droppe de 
fine markedsføringsord og lave re-
elle forhandlinger. Det har de an-
satte fortjent!

Efter 162 år besluttede Carlsberg i 2008 at lukke 
bryggeriet på den historiske grund i Valby, bortset 
fra Husbryggeriet Jacobsen og Hestestalden. Man 
ville samle den danske produktion på bryggeriet i 
Fredericia, kun for at spare flere penge i produktio-
nen i Danmark. 

Bryggere og heste
Der er stadigvæk en lille flok af stolte bryggeriar-
bejdere på Husbryggeriet Jacobsen og i Heste-
stalden der holder sammen, samt kæmper for de 
goder og rettigheder kammerater har kæmpet 
for at få i snart 200 år. Vi er ca. 20 bryggeriarbej-
dere fordelt på bryggeriet, hvor der på skiftehold 
produceres Carlsbergs specialøl og i Hestestalden, 
hvor bryggerheste og kuske kører ud i byen hver 
dag, samt til arrangementer i det danske land.

Uundværlige bryggere
Selv om teknologien har afskaffet mange af vores 
kollegers arbejdspladser gennem årene, kan øl-
produktionen dog ikke gennemføres uden anven-
delse af bryggeriarbejdere. 

Det daglige arbejde på bryggeriet består i, at vi 
brygger, filtrerer og tapper alt Carlsbergs specialøl 
her i Danmark, men der bryggers også anselige 
mængder til eksport. Der er bryggeriarbejdere på 
arbejde fra kl. 05.00 om morgenen til kl. 24.00 på 
diverse skift og produktionen ligger på ca. 25.000 
hl. om året - en mængde, der har været støt sti-
gende gennem de ca. 10 år vi snart har arbejdet 
på Husbryggeriet.

God reklame
I Hestestalden er der otte bryggerheste tilbage 
og vores kolleger, der er beskæftiget i stalden, 
har deres daglige gøremål med at passe godt på 
dem og køre ud for at gøre reklame for bryggeriet 
i København. De arbejder på alle årets dage, da 
der også skal muges ud og gives foder til hestene 
f.eks. juleaften - kuskene får derfor et virkelig tæt 
forhold til deres heste.

Reklameværdien i, at bruge hestene til sportsar-
rangementer eller i tv-reklamer, kan Carlsberg ikke 
betale for penge. Når hestene triller ned af Valby 
Langgade, Strøget eller Langelinje og hundredvis 
af mennesker ser hestevognene og tager bille-
der, taler med de rare kuske, så kan der bare ikke 
gøres bedre reklame for bryggeriets eksistens og 
produkter.

Denne gode reklame fra Hestestaldens side af, 
samt det gode specieløl der brygges i Valby, ved 
Carlsbergs ledelse godt, er en rigtig god forret-
ning - ellers var vi der ikke. Det er, som alt andet i 
Carlsberg, en forretning - vel og mærke en forret-
ning, der skal tjene mange penge hjem. Også selv 
om vi er en del at et museum, der bliver besøgt at 
over 150.000 mennesker fra ind og udland hvert år. 
Gæsterne vægter heldigvis stadigvæk højt, at de 
kan se og tale med bryggeriarbejderne i stalden 
og på Husbryggeriet, så de får en helhedsindtryk 
omkring et bryggeri besøg, med sig hjem.

Af Søren Grønberg, tillidsrepræsentant

Der brygges stadig øl 
på Valby Bakke

I offentligheden bliver det altid godt modtaget, at arbejderkampen ikke 
er død og der kommer mange positive tilkendegivelser fra de mange 
Københavnere, der kommer forbi.
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I starten af marts måtte Anita Ro-
dian, som til dagligt arbejder i en 
kantine, smide håndklædet i rin-
gen og sygemelde sig med ryg-
smerter. Mødet med PensionDan-
mark’s sundhedsordning blev et 
vendepunkt.

Efter et besøg hos sin egen læge, 
stod Anita med en henvisning til fy-
sioterapi og et glas smertestillende 
piller i hånden. Udsigten til at gå 
hjemme gjorde Anita både mod-
løs og frustreret. ”Efter en uges tid 
kom jeg i tanke om, at min tillidsre-
præsentant havde fortalt, at vi er 
omfattet af en aftale, som hedder 
‘hurtig diagnose’ via Falck Health-
care. Dagen efter ringede jeg og 
forklarede min situation og gav 
Falck Healthcare ret til at arbejde 
videre med min henvendelse.” for-
tæller Anita.

En plan
Senere på dagen ringede Falck 
Healthcare til Anita. Der var nu 
lagt en plan og første stop var hos 
en reumatolog på Hamlet to uger 
senere. Derudover fik Anita lov til 
at fortsætte sit behandlingsforløb 
hos sin fysioterapeut og betalingen 
ville ikke komme til at berøre Anita. 
”Det er noget, der giver ro på bag-
smækken, for når man går og har 
ondt og ikke ved, hvor alvorligt det 
er, gør man sig mange bekymrin-
ger om, hvordan det kommer til at 
påvirke fremtiden – også økono-
misk”, fortæller Anita.

Værst tænkelige
Besøget hos reumatologen var en 
positiv oplevelse. De foretog en 
scanning og kun fire dage efter fik 
Anita svar på, hvorfor hun havde 
smerter. Det viste sig at være en 
diskusprolaps - noget Anita havde 
frygtet.

Reumatologen foreslog Anita en 
særlig rygtræning sideløbende 
med behandlingerne hos fysiote-
rapeuten og de aftalte at følge op 
på planen seks uger senere.

På job igen
I starten af maj meldte Anita sig 
klar til at gå på arbejde igen og i 
samråd med sin leder begyndte 
hun på deltid. ”Jeg var rigtig glad 
for at kunne starte op igen, for jeg 
havde savnet mit arbejde og mine 
kolleger rigtig meget undervejs”, 
fortæller Anita. Men selv om Anita 
passede på sin ryg, tog smerterne 
til og efter seks arbejdsdage måtte 
hun sygemelde sig fuld tid igen.

I gode hænder
”Jeg var meget frustreret og op-
følgningsaftalen hos reumatologen 
var først tre uger senere, så jeg 
ringede til Falck Healthcare igen. 
Sygeplejersken var god til at lytte 
til mig, besvarede mine spørgsmål, 
fortalte mig om mine muligheder 

og i det hele taget støttede mig 
undervejs”, fortæller Anita.

Sygeplejersken sørgede for, at op-
følgningsmødet med Hamlet blev 
rykket frem, så Anita hurtigere kun-
ne komme til. Desværre forvær-
redes Anitas smerter og hendes 
egen læge indlagde hende akut 
på Glostrup Hospital.

Takket være en CD-rom, som inde-
holdt røntgenbilleder og scannin-
ger fra reumatologen på Hamlet, 
blev processen ved indlæggelsen 
og diagnosticeringen noget nem-
mere. Anita fik en blokade og efter 
otte dage blev hun udskrevet. Ef-
terfølgende aftalte Anita og Falck 
Healthcare at lukke sagen.

“Mødet med Falck Healthcare har 
uden tvivl været en positiv ople-
velse og en stor støtte gennem mit 
sygdomsforløb og jeg kan kun an-
befale at tage kontakt til dem, hvis 
uheldet er ude” slutter Anita.

Af Mette Paulisen 3F Forbundet

Hurtig diagnose via sundhedsordningen

Mødet med Falck Healthcare var en positiv oplevelse, 
da Anita måtte melde sig syg med rygsmerter (modelfoto)

#FastFoodForward
I ungdomsnetværket i 3F Køben-
havn er vi mange unge. En af dem 
er 21 årige Louise Marie Rantzau. 
Hun er tillidsrepræsentant på Mc-
Donald’s Nørreport. I begyndelsen 
af maj måned tog hun et smut til 
New York for at deltage i en fast-
food konference. Her er Louises 
fortælling om konferencen:
  
Vi mødte både fagforeningsfolk 
og fastfood medarbejdere fra hele 
verden. De fortalte hvordan de så 
på McDonald’s, Burger King, KFC 
og andre.

Den overraskende forskel var bl.a. 
forskellen mellem lønnen på $7.50 
mod mine $21. Samtidig havde de 
ingen garantitimer og de blev sat 
på pause, når der ikke var brug for 
dem.
 
Onsdag den 7. maj 2014 var der 
en ”mindre” demonstration. Vi gik 
ned til den lokale McDonald’s, der 
var kampsange og råb, der blev 
holdt peptalks, hvor jeg bl.a. op-
fordrede andre McDonald’s til at 

Af Tanja Fynbo, 
faglig sekretær

følge McDonald’s Danmarks ek-
sempel.
 
Her blev der givet et brev til ma-
nageren på McDonald’s, hvor 
repræsentanter fra hele verden 
havde skrevet under på, at de 

støttede kampen for $15 – det gi-
ver McDonald’s Danmark unge 
under 18 år.
 
Jeg håber, McDonald’s kan mær-
ke presset og sikrer deres ansatte 
en bedre fremtid.

I uge 28 og 29 kører sommerens 
Jobpatrulje i Hovedstadsområdet. 
Uge 28 er det Nordsjælland der bli-
ver besøgt og i uge 28 foregår det 
i København.
 
Jobpatruljen besøger hvert år 
unge under 18 år på deres ar-
bejdsplads og fortæller dem om 
deres rettigheder. Det er unge fri-

villige, der tager ud og taler med 
de unge fritidsjobbere.

Sidste år slog Jobpatruljen i Hoved-
staden alle rekorder. Der blev be-
søgt langt over 3000 virksomheder 
og talt med 670 unge mennesker 
under 18 år. Heldigvis fandt Job-
patruljen ingen seriøse problemer i 
området.

I år satser vi naturligvis på at slå sid-
ste års rekord – og du kan hjælpe 
os! Der er altid plads til nye unge 
mennesker, der vil give en hånd 
med.

Har du lyst til at vide mere, så kon-
takt den lokale koordinator på 
Jobpatruljen: Tanja Fynbo, tanja.
fynbo@3f.dk eller på 20 53 32 43.

Jobpatruljen

Louise røg i verdenspressens søgelys, da hun holdt tale på gaden 
ved fastfood-konferencen i New York. (foto: Peter Lykke Nielsen)
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Afdeling: 3F København

Navn St. -berr Ja Nej Ja Nej Stemme %
10 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 649 13 488 2,595 97,405 77,196
12 Murere og Murerarbejdsmandsoverenskomsten 4 1 0 100 0 25
15 Maleroverenskomst 1 0 0 0 0 0
16 TIB Bygningsoverenskomsten - Dansk Byggeri 4 0 0 0 0 0
20 Industriområdet 1173 136 425 24,242 75,758 47,826
22 DS håndværk & Industri 1 0 0 0 0 0
25 Fiskefiletfrabrikker 1 0 0 0 0 0
26 Bryggeri overenskomsten 378 42 125 25,15 74,85 44,18
27 DI, Træ og Møbel overenskomst 2 0 0 0 0 0
29 Beklædning og Tekstil overenskomsten 82 4 18 18,182 81,818 26,829
32 Emballage- og Grafiskoverenskomst 5 3 0 100 0 60
36 Post/Industri 2825 301 1008 22,995 77,005 46,336
37 Posttjenestemænd m.v. 179 38 55 40,86 59,14 51,955
43 Benzin/Olie Chauffører og lagerarbejdere 11 0 5 0 100 45,455
44 Fællesoverenskomst 1111 85 304 21,851 78,149 35,014
47 Falck 1 0 0 0 0 0
49 Chaufføroverenskomst DI/ATL 37 5 5 50 50 27,027
50 Rutebilchaffører med tillægsok privat i HT området 2 0 0 0 0 0
52 Taxikørsel 4 2 1 66,667 33,333 75
53 Turistvognmændenes Arb.g. 2 1 1 50 50 100
55 Lager, DE 12 1 3 25 75 33,333
57 Vinduespolerer 38 0 11 0 100 28,947
58 Lufthavne 2 0 0 0 0 0
63 Arbg. af Danske Vaskerier 5 1 2 33,333 66,667 60
64 Danske dagblade, København 42 1 11 8,333 91,667 28,571
66 Danske Medier 148 27 26 50,943 49,057 35,811
67 Søfart 2 0 1 0 100 50
69 Mæglingsforslag 339 25 77 24,51 75,49 30,088
70 Rutebilchauffører i provinsen 1 0 0 0 0 0
71 Bude 4 1 0 100 0 25
74 Anlægsgartnere 2 0 0 0 0 0
76 Gartnerisk arbejde ISS 1 0 0 0 0 0
78 DI/SBA 977 137 184 42,679 57,321 32,856
79 Rengøringsområdet, uoplyste 198 30 29 50,847 49,153 29,798
83 Handicaphjælper 3 0 1 0 100 33,333
84 Kantine Øvrige 12 0 3 0 100 25
85 HORESTA-Øvrige HH-Ø 28 3 5 37,5 62,5 28,571
86 Tivoli 3 0 1 0 100 33,333
88 Film og forlystelsesarbejdere 46 3 7 30 70 21,739
89 HORESTA-Hoved, HHG 1635 127 143 47,037 52,963 16,514
90 HORESTA-Hoved, HH-TJ 786 71 90 44,099 55,901 20,483
91 HORESTA-Hoved, HHM 1290 165 155 51,563 48,438 24,806
92 HORESTA-Offshore 2 0 1 0 100 50
94 SBA, KAN-G 289 37 63 37 63 34,602
95 Andre 26 3 5 37,5 62,5 30,769
96 Scanlines og HH Ferries 2 0 1 0 100 50
97 DFDS og Fjordline 79 20 3 86,957 13,043 29,114
98 Uden Overenskomst-reng.-serv. 177 21 27 43,75 56,25 27,119
99 Uden Overenskomst, H&R området 313 24 42 36,364 63,636 21,086
Samlet 12934 1328 3326 29% 71% 36%

Stemmer i alt Stemmeprocent

Sådan fordelte stemmerne sig

Den 11. april 2014 offentliggjorde 
forligsmanden urafstemningen. Alt 
efter temperament så viste afstem-
ningen et tydeligt resultat, nemlig at 
77% havde stemt ja til det fremlagte 
mæglingsforslag, med de underlig-
gende indgåede forlig. Den samle-
de stemmeprocent var på 38, hvil-
ket er en betydelig fremgang.

Der er ingen tvivl om, hvad det 
samlede medlemsbillede under LO 
og DA ville have. Nemlig at man 
godkendte de indgåede forlig - og 
dermed var overenskomsten god-
kendt for de næste 3 år.

Det betyder, at de medlemmer 
vi har indenfor minimallønsområ-
det nu skal ud og forhandle lokalt 
for at få hevet lønstigninger hjem 

således, at medlemmerne får en 
(efter deres opfattelse) accepta-
bel lønstigning. Dette har allerede 
medført arbejdsnedlægger inden-
for området, bl.a. på Danfoss, da 
man her er utilfredse med arbejds-
giverens tilbud. Hvad der kommer 
ud af disse arbejdsnedlæggelser, 
ved vi ikke på nuværende tids-
punkt, men vi håber selvfølgelig 
på, at medlemmernes krav bliver 
opfyldt tilfredsstillende for dem.

I 3F København anbefalede besty-
relsen (i modsætning til mange an-
dre, bl.a. 3F’s hovedbestyrelse), at 
medlemmerne skulle stemme nej. 
Da vi så resultatet på vores områder 
kunne vi konstatere, at medlemmer-
ne havde fulgt bestyrelsens anbe-
faling og at resultatet samlet var, at 

Overenskomstfornyelsen på det 
private arbejdsmarked 2014

71%  havde stemt nej og vi havde 
en samlet stemmeprocent på 36, 
altså kun 2% lavere end resten.

Selvom 3F Københavns medlem-
mer stemte nej, er det det sam-
lede resultat der tæller, da alle 
overenskomstområderne er sam-
menkædet med mæglingsforsla-
get. Vi må derfor indstille os på, at 
de opnåede resultater er gælden-
de de næste år. Der vil i visse bran-
cher dog være mulighed for lokal-
forhandlinger, hvor medlemmerne 
kan hente ekstra løn og eventuelt 
andre arbejdsgoder.

Du kan i tabellen se, hvor 3F Kø-
benhavn har haft medlemmer, der 
kunne stemme og hvordan de har 
stemt.

Af Bjarne Høpner, 
formand



1918

Som medlem i PensionDanmark 
kan du tilmelde dig en SMS-ser-
vice, så du automatisk får en SMS, 
hvis indbetalingerne til din pensi-
onsordning stopper. 
På den måde kan du med 
SMS-servicen undgå at miste 
penge, hvis din arbejdsgiver fx 
ikke indbetaler pension en enkelt 
måned. Normalt går der to må-

neder, før du modtager et brev 
om, at pensionsindbetalingerne 
er stoppet. 
Du kan tilmelde dig SMS-servicen 
via din personlige side på pensi-
on.dk/dinpension, hvor du logger 
på med NemID. Under ”Dine kon-
taktdata” oplyser du dit mobil-
nummer. 
På din personlige side kan du 

også hente PensionDanmarks 
app, hvor du kan se de vigtigste 
oplysninger om din pensionsord-
ning. Hvis du har spørgsmål, kan 
du kontakte PensionDanmarks 
kundeservice på tlf. 70 12 13 30 
alle hverdage ml. kl. 08.00 og 
21.00.

Op mod hver femte dan-
sker har problemer med at 
finde vej i ”sundhedsjung-
len”. Det konkluderer for-
skere fra Aarhus Universitet 
i et nyt studie af befolknin-
gens såkaldte sundheds-
kompetence.

For medlemmer af 3F med pensi-
onsordning i PensionDanmark er 
der hjælp at hente. Du har nem-
lig adgang til en telefonrådgiv-
ning, der bl.a. indeholder en guide 
til sundhedsvæsenet. Her kan du 
f.eks. ringe og få vejledning om 
ventetider og frit sygehusvalg, 
genoptræning, medicintilskud og 
klageprocedurer.  
”Det kan være vanskeligt at 
overskue de muligheder og ret-
tigheder, man har som patient 
i sundhedsvæsenet. Derfor kan 
medlemmerne ringe og spørge 
os til råds. Og vi kan f.eks. hjælpe, 
hvis man har svært ved at forstå, 

hvad der står i et brev fra sygehu-
set,” siger sygeplejerske Pia Willers 
Lauersen, Falck.
Telefonrådgivningen i PensionDan-
mark giver desuden medlemmer 
mulighed for at tale med en psyko-
log eller en misbrugsrådgiver.

Telefonrådgivning i    
PensionDanmark
Alle medlemmer med pensionsord-
ning i PensionDanmark - herunder 
også ledige, syge, førtidspensione-
rede og pensionerede - kan få te-
lefonrådgivning på tlf. 70 10 08 06.

Din pensionsordning i Pen-
sionDanmark sikrer, at dine 
efterladte får penge fra 
din opsparing, hvis du dør. 
Og du kan selv bestemme, 
hvor meget de skal have 
udbetalt.

Som medlem i PensionDanmark 
kan du glæde dig over en pensi-
onsordning, der er med til at give 
dig økonomisk tryghed i pensions-
alderen. Og dør du før pensionsal-
deren, så er din pensionsordning 
skruet sådan sammen, at dine 
efterladte får de penge, som du 
har sparet op fratrukket skatter og 
afgifter. I pensionsordningen er 
dine efterladte dog garanteret et 
skattefrit mindstebeløb på typisk 
500.000 kr. 

Du kan selv skrue op eller ned for 
mindstebeløbet. På den måde kan 
du tilpasse beløbet til de behov, 
du og din familie har. Hvis du fx 
bliver gift, får børn eller køber hus, 
kan det være en god idé at sætte 

beløbet op, så din familie kan blive 
boende i huset. Du kan også sæn-
ke beløbet og i stedet spare ekstra 
op til alderdommen. Du bestem-
mer selv.

Også penge til de efterladte, hvis 
du dør som pensionist 
Som medlem i PensionDanmark 
har du også en pensionssikring. 
Den sikrer dine efterladte en ud-
betaling, hvis du dør, inden der er 
gået ti år, fra du er gået på pen-
sion. 

Sådan ændrer du dine forsikringer 
I PensionDanmark kan du på dine 
personlige sider på pension.dk/din-
pension se, hvordan du er forsikret 
i pensionsordningen – fx i forbindel-
se med dødsfald. Og du kan nemt 
hæve eller sænke beløbet på for-
sikringerne. Du logger blot ind med 
NemID på pension.dk/dinpension. 

Du kan også tjekke pensionen via 
PensionDanmarks app, der fås til 
iPhones og Android-mobiltelefo-
ner. App’en aktiveres på
pension.dk/dinpension.

Af Michael Klockmann Nielsen, PensionDanmark 

Pensionsordningen sikrer 
dine efterladte, når du dør

Fakta:
Her er de nærmeste 
pårørende, som arver 
din pensionsopsparing

Ægtefælle eller regi-
streret partner 
Samlever

Børn (herunder adop-
tivbørn) eller disses ef-
terkommere 
Arvinger ifølge testa-
mente 
Øvrige arvinger ifølge 
lovgivning. 

Få en SMS, hvis der ikke er indbetalt til din pension 

Guide til sundhedsvæsenet
Her kan medlemmer få vejledning 
om muligheder, rettigheder og 
regler i det offentlige sundheds-
væsen. Du kan ringe alle hverda-
ge mellem kl. 08.00 og 21.00.

Psykologhjælp  
Medlemmer kan tale med en 
psykolog om problemer på job-
bet eller derhjemme. Du kan ringe 
døgnet rundt. I ikke-akutte tilfæl-
de vil du få rådgivning inden for 
tre dage – i akutte tilfælde inden 
for fire timer. Hvis et medlem med 
pensionsordning i PensionDanmark 
får en kritisk sygdom eller dør, kan 
pårørende også benytte den tele-
foniske psykologrådgivning. 

Misbrugsrådgivning
Medlemmer kan få rådgivning om 
misbrugsproblemer og vejledning 
om muligheder for hjælp i offent-
ligt og privat regi. Du kan ringe 
døgnet rundt, og vil normalt få en 
telefonisk konsultation senest den 
førstkommende hverdag efter 
henvendelsen.

Få hjælp til at finde rundt 
i sundhedsvæsenet
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Dejligt sommerhus for enden af blind stikvej, på 
vandsiden af Lyngvej i Vig. Tæt på minigolf, flere 
spisesteder samt indkøbsmuligheder i området. 
Grunden er med randbeplantning og en dejlig 
plæne. Der er en stor terrasse med overdæk-
ning.
 
Huset er med entré, hvorfra der er adgang til 2 
værelser og badeværelse. Rummelig stue med 
alkove samt delvist åbent køkken med pæne 
hvide elementer. Endvidere er der indbygget ud-
hus med plads til grill, hynder m.m.

Pris: Seriøse bud modtages
Bolig areal (BBR): 56 m²
Grunden: 1200 m²
Rum: 3
Byggeår: 1987

Sommerhus til salg

I år blev det såkaldte regnbuepro-
tokollat forhandlet igennem i indu-
striens overenskomst og vedtaget.

At vores forhandlere har fået lige-
stilling igennem for regnbuefamilier 
i Industriens overenskomst er no-
get, vi skal være stolte af og noget 
vi skal fejre.

3F er det eneste seriøse alternativ 
til at være uorganiseret og alene 
på arbejdsmarkedet. Det ved du 
der modtager dette blad godt, 

Copenhagen Pride 2014

AF Michael Skov
3F Københavns Mangfoldighedsudvalg

men hvorfor ikke hjælpe til med at 
sprede det gode budskab til folk 
der ikke ved det?

Vi har lejet et telt på Pride Squa-
re i år. 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 du vil være 
med.

Om lørdagen fejrer Copenha-
gen Pride mangfoldigheden ved, 
at marchere 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 og vores motto i år 

er ” Du er OK i LO”. Vi håber, at du 
vil gå med og markere, at i 3F er 
mangfoldighed en kerneværdi.

Har du lyst til at være frivillig i vores 
telt på Rådhuspladsen, så kontakt 
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. 12:00 den 30. august 
2014. 

Vi er blevet kontaktet af ansat-
te på en café, som har hørt om 
Letz Sushi konflikten og derfor 
også gerne ville have en over-
enskomst. Vi samlede størstede-
len af medarbejderne til et møde 
her i afdelingen og fik en snak 
om, hvad en overenskomst er og 
hvad en sådan ville få af betyd-
ning for dem.

Dem der deltog i mødet meld-
te sig ind i fagforeningen og gik 
tilbage og snakkede med deres 
kolleger. Efterfølgende tog de 
en debat med deres chef på et 
personalemøde, vi blev kontaktet 
af caféen og i skrivende stund er 

vi tæt på at indgå en overens-
komst. Vi håber, at det er en ten-
dens, der vil sprede sig. 

Tåstrup – here we come
Et andet fokusområde vi har i øje-
blikket, er Tåstrup-området. Her 
ligger der en del caféer, restau-
ranter og værtshuse. Vi vil i det 
næste stykke tid besøge disse ste-
der, med henblik på at kontakte 
medlemmer og ejerne for at ind-
gå overenskomst - så man også i 
dette område kan arbejde under 
ordnede forhold.

Hvis du arbejder på en af caféerne, 
restauranterne eller værtshusene i 

Tåstrup-området, må du meget ger-
ne kontakte os på mail eller telefon.

I juni vil vi igen besøge de køben-
havnske hoteller om aftenen og 
natten. Datoerne for disse besøg 
er ikke fastlagt endnu, men vi vil 
informere på hjemmesiden, når vi 
kender datoerne.

Flemming kan kontaktes på 
Mail: flemming.kristensen@3f.dk
Telefon: 60 38 74 41
Brian kan kontaktes på
Mail: brian.arlofelt@3f.dk
Telefon: 51 32 73 30
Af Brian Arlofelt og Flemming Kristensen, 
faglige sekretær

3F København oplever nye tider i øjeblikket. Kan det blive en trend?

Arrangørerne var Danmarks Radio 
og Host City Copenhagen (Køben-
havns Kommune, Region Hoved-
staden, Refshale Holding og Won-
derful Copenhagen).

3F København har i forvejen over-
enskomst med DR, Københavns 
Kommune og Region Hovedsta-
den, så vi holdt øje med hvornår, 
der skete noget - for så tidligt som 
muligt, at sikre et overenskomst-
dækket Melodi Grand Prix.

Vi kontaktede arrangørerne og der 
var enighed om at sikre ordnede 
forhold hvilket betød, at vi tjekke-
de leverandørlister fra DR og HCC 
- og krævede overenskomst, så 
snart vi kendte leverandører uden-
for 3F’s naturlige områder. 

Vi havde forståelse for, at det skul-
le være en folkefest i København, 
så vi lavede aftaler med HCC om 
hvornår opgaver kunne betegnes 

som frivilligt arbejde. Det blev kun 
på de områder, der ikke kunne 
betegnes som et normalt arbejde; 
såsom vejviser og glædesspreder i 
køen etc. 

Samtidig oplyste vi resten af den 
københavnske fagbevægelse om 
hvad vi gjorde – og opfordrede 
dem til at gøre det samme.

Der var konstant en fin dialog med 
arrangørerne, men der var også 
en del knaster og langvarige for-

handlinger med de forskellige un-
derleverandører. Stilladsarbejder-
ne markerede deres holdning om 
et par genstridige arbejdsgivere 
ved at blokere adgangsvejene en 
morgen på Refshalevej.

Helt konkret fik vi 4 overenskomster 
i 3F København og er forsat i for-
handlinger med to firmaer. 

Det var et imponerende arrange-
ment, der var under opsejling, med 
ombygning af to gamle skibshal-
ler på B&W til en koncertsal og det 
lykkes må vi erkende. Et flot skue – 
og ærgerligt, at det hele bare skal 
fjernes igen. 

Men når DR siger ”tak for indsat-
sen” – så er vi overbeviste om, at 
det også gælder 3F København 
og resten af den københavnske 
fagbevægelse, der var med til at 
sikre et overenskomstdækket Me-
lodi Grand Prix.

I 2013 vandt Danmark, Emily de Forrest og ”Only Teadrops” i Malmø. Fra d. 4.-10. maj var der så fest i København.

Melodi Grand Prix - European Song Contest
-nu med overenskomst…

Takken er vel også til 3F København

Af Caja Bruhn,
faglig sekretær



2322

Midtvejskonferencen (som blev 
afholdt den 25. – 27. april 2014) er 
en udløber af Skandinavisk Trans-
portarbejderkonference, hvor vi i 
grossist, lager og terminalgruppen 
har erkendt, at vi må stå sammen 
ved at dele problemer og løsnin-
ger med hinanden - det er det, vi 
gør under midtvejskonferencen.

Vi mødtes 25 tillidsvalgte; 2 fra Sve-
rige, 9 fra Norge, 9 fra 3F Køben-
havn, 1 fra 3F Storkøbenhavn og 4 
fra Randers. Gensynsglæden var 
stor og der var små drillerier og 
klappen på skuldrene.

Efter velkomsten ved Flemming 
Stabell, fortalte Bjørn fra Norge, Ole 
fra Danmark og Anders fra Sverige 
om overenskomsterne i deres lan-
de. Det viser sig, at alle har proble-
mer med, at der er toneangiven-
de grupper som først forhandler. 
Dette følges af de efterfølgende 

overenskomstgrupper (i Danmark 
Industrigruppen). Specielt i Norge 
er der problemer med akkordløn-
ninger, de er meget attraktive for 
unge mennesker, men ældre kan 
ikke følge med.

Et generelt problem er også ”gra-
tispassagerer i bussen” (red. uor-
ganiserede) I Sverige ”sort fødder” 
- altså nassere på overenskomsten. 
Også ulovlig kapotagekørsel og til-
tagende sociale dumping som føl-
ger den ulovlige import af arbejds-
tagere, er et problem.

Akkordløn ødelægger det sociale 
sammenhold, giver tidlig nedslid-
ning og tager arbejde fra andre.

Overenskomstforhandling i grup-
per (Industrigruppen først) giver 
det indtryk, at alt er aftalt på for-
hånd, efterfølgende grupper bliver 
ikke hørt, heller ikke selv om de kan 

3 tillidsfolk blev spurgt:
1. Hvad kan du lide ved midtvejskonferencen?
2. Hvad ser du som hovedudfordringerne i branchen?

Vinderen er fundet

Det er ikke altid surt og gråt 
når man møder på arbejde. 
Billedet afspejler hvor smuk en 
morgen på Havnen kan være, 
når man møder på arbejde.
Billedet er taget af Max Michel 
Mann - havnearbejder. Vi siger 
tillykke med førstepræmien i 
3F Københavns fotokonkurren-
ce.
Samtidig vil vi gerne takke alle 
jer der indsendte billeder til 
konkurrencen. Der var rigtig 
mange gode motiver fra jeres 
hverdag ude på arbejdsplad-
serne.

blive enige med deres arbejdsgi-
vere, de bliver banket på plads af 
de store.

Håvard fra Norge fortalte om de 
problemer som rører sig i branchen 
i Norge. Man har problemer med, 
at EU direktiver om vikarer, ikke 
følges af arbejdsgiverne. Der har 
været succes med at gøre mange 
til faglærte og dermed at få tillæg 
til lønnen. De store udfordringer er 
for tiden akkordløn og gratispasa-
gerer i bussen.

Erik Back kom på besøg for at lave 
et oplæg om EU, han er opstillet 
for Folkebevægelsen mod EU. Erik 
fortalte om EU og den liberale lov-
givning som EU står for, vi kan ikke 
opretholde den nordiske model og 
samtidig være medlem af EU. I Nor-
ge har EU også fingrene på arbejds-
markedsmodellen gennem EØS.

Bjørn fra Norge holdt oplæg om 
hvordan det er lykkedes norsk fag-
bevægelse at hæmme og udeluk-
ke KIM JOHANSEN fra Norge.

Vi have en diskussion om gratister i 
bussen, hvordan får vi fordele som 
kun kommer organiserede til gode 
og hvordan skrues en sådan aftale 
sammen, tarif afgift, tarif tillæg.

Vi aftalte mellem landene at ud-
veksle navne på tillidsfolk i de fir-
maer, der arbejder i flere lande 
samtidigt, så kan vi samarbejde 
om fællesregler.

Søndagen sluttede med et vemo-
digt farvel til kammeraterne samt 
et tak til servicepersonalet for god 
behandling.

HTS branchens midtvejskonference

Af Fredrik Winger, norsk journalist og tillidsvalgt hos Ahlsell Gardermoen

Deltagerne nyder solen udenfor store sal i 3F København

1.  Det er godt at få talt om fælles problemer og sammenligne aftaler.
2.  Uorganiserede og arbejdsgivernes ønske om at udvide arbejdstiden.

1.  At man kan opbygge et netværk, som jeg kan bruge i min job 
som tillidsvalgt.

2.  Vikaransatte erstatter fast ansatte. Det er bl.a. med til at øde-
lægge fagforeningerne lokalt.

1.  At man får indblik i og bedre kan forstå, hvad der foregår i branchen på 
tværs af landegrænserne. Jeg får idéer til, hvordan jeg kan løse proble-
mer på min arbejdsplads.

2.  Uorganiserede, helt klart!

Stian Kvalvaag, NTF Midtnor, ASKO, tillidsvalgt

Allan Jensen, Randers 3F, Boldsen AS, tillidsvalgt

Anders Kotorman, STF Avd. 5, DSV Solutions, 
ordførende i terminal/lager og tillidsvalgt



Det startede koldt, men vejret blev bedre og bedre.

Rigtig mange medlemmer var i fagforeningen for at 
festligholde 1. maj i år. Mere end 300 medlemmer 
med familie og venner var med til at gøre det til en 
god og festlig dag i 3F København.

Ulrik Frost, fyret talsmand fra Letz Sushi og Ninna Ol-
sen, Enhedslisten i Københavns borgerrepræsentati-
on, holdt taler om solidaritet og sammenhold, både 
nationalt og internationalt.

Tak til jer allesammen for en god 1. maj.

Peter Ipsens Allé 27
2400 København NV

Tlf.: 70 300 999
Mail: kobenhavn@3f.dk
Web: www.3fkbh.dk

Tak for en dejlig dag

Reception for Karin Schlichting

Der afholdes reception i 3F 
København fredag 27. juni 
2014 kl. 12.00 – 15.00.
Anledningen er, at Karin netop er fyldt 
60 år og derfor har valgt at gå på 
pension. Det vil derfor glæde Karin og 
os at se tidligere kolleger, samarbejds-
partnere, medlemmer og andre til re-

ception, for at sige pænt farvel.
Karin har været ansat i afdelingen i 
27 år. Karin kommer oprindeligt fra 
KAD, hvor hun beskæftigede sig med 
det sociale- og arbejdsmiljømæssige 
område. Siden fusionen i 2005 (med 
KAD) har Karin primært beskæftiget 
sig med det faglige arbejde indenfor 
rengøringsbranchen.


