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 Generalforsamling
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3F København indkalder hermed alle medlemmer til

Vi har nu for 3. gang fornøjelsen af 
at give medlemmerne en skriftlig 
beretning. 

I dette nummer af den skriftlige beret-
ning forsøger vi at give medlemmer-
ne et indtryk af, hvad der er foregået 
i 3F København siden sidste ordinære 
generalforsamling. 

Vi vil ikke på alle punkter være i 
stand til at give en lige uddybende 
skriftlig beretning, men da den skrif-
telige beretning er en del af den sam-
lede beretning, er du velkommen til at 
stille spørgsmål på generalforsamlin-
gen, hvis der er noget, som du eller I 
ønsker uddybet. 

Tiden siden sidste generalforsamling 
har været præget af mange påvirk-
ninger af vores medlemmers arbejds-
forhold. Vi har set, at beskæftigelsen 
i Danmark som helhed er steget, men 
for vores medlemmer er beskæftigel-
sen desværre ikke steget så meget som 
andre steder. 

Derudover har der i perioden været 
afholdt et folketingsvalg, der har med-
ført et regeringsskifte og dermed et 
systemskifte, som ikke har været til 
medlemmernes fordel. Herom senere i 
beretningen.

Dagpengeproblemet er heller ikke løst 
i perioden, men der kommer efter 
deadline på denne beretning et for-
slag fra dagpengekommissionen, som 
vi vil tage under behandling på selve 
generalforsamlingen. 

Internationalt har vi været vidende til, 
at der er lang vej til fred i Mellemøsten. 
Der foregår stadig voldsomme kampe i 
Afghanistan, Irak og Syrien, som medfø-
rer, at millioner af mennesker er sendt 
på flugt langt udover nærområderne – 
ja faktisk til hele verden. 

Vi vil ønske dig god fornøjelse med at 
læse denne skriftlige beretning, hvor 
du kan læse enkelte afsnit eller læse 
beretningen fra side 1 til slut. God 
læselyst.

3F Københavns skriftlige beretning
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3F København arbejder meget 
sammen med 3F Forbundet og Kø-
benhavns Kommune om at få be-
kæmpet social dumping.

Social dumping forekommer 
mange steder. Dansk Byggeri og 
3F har sammen med Københavns 
Kommune indgået en samarbejds-
aftale, og vi er på vej til også at 
indgå en samarbejdsaftale inden 
for rengøringsområdet sammen 
med DI. 

Det er vigtigt, at alle parter er 
enige om, under hvilke betingelser 
som Københavns Kommune indgår 
kontrakter på inden for forskellige 
områder. Dette for at sikre 2 ting:
1. At skatteborgernes penge ikke 

bliver brugt af folk, som ikke vil 
overholde kollektive overens-
komster og arbejderrettigheder.

2. At de mennesker, som er be-
skæftiget hos virksomheder, der 
arbejder for Københavns Kom-
mune, kan være sikre på, at der 
udøves kontrol med overholdel-
se af kollektive overenskomster 
og arbejdsmiljøregler (desværre 
er det sådan, at regeringen har 
bebudet, at hver 5. ansat i Ar-
bejdstilsynet skal spares væk, 
hvilket jo kan give os bange 
anelser om, at det medfører et 
ringere arbejdsmiljø for vores 
medlemmer). 

3F København arbejder lokalt tæt 
sammen med Københavns Kom-
munes beskæftigelses- og integra-
tionsforvaltning. Det gør vi for at 
sikre, at vores medlemmer får de 
bedste tilbud om formidling af ar-
bejde, og for at Københavns Kom-

mune afsætter fornødne midler til, 
at vores ledige medlemmer får den 
fornødne uddannelse til at kunne 
bestride de job, som udbydes. 

3F København sidder i den for-
bindelse også i det rådgivende be-
skæftigelsesråd, som Københavns 
Kommune sammen med arbejdsgi-
ver og arbejdstager har oprettet ef-
ter, at de lokale beskæftigelsesråd 
blev nedlagt ved årsskiftet, hvor 
man i stedet fik regionale beskæf-
tigelsesråd til at overtage de lokale 
beskæftigelsesråds arbejde. 

3F København arbejder også 
(igennem LO hovedstaden) på at 
styrke det lokale samarbejde i 
forhold til blandt andet praktik-
pladser og uddannelsesområdet 
generelt. 

 Folketingsvalg og ny regering
I sommer var der folketingsvalg. 
SR-regeringen mistede deres flertal. 
Valget var meget tæt, og rent fak-
tisk var det mindre end 7.000 stem-
mer, der afgjorde, om det skulle 
være et rødt eller et blåt flertal, der 
sad på regeringsmagten i Danmark. 

Valgets store tabere var SF, Ven-
stre og Konservative, men Venstre 
var efter valget i stand til at dan-
ne en mindretalsregering især på 
grund af, at Dansk Folkeparti hav-
de slugt Venstres tilbagegang og 
gik markant frem og som bekendt 
pegede på Lars Løkke Rasmussen 
som Danmarks statsminister. 

Dansk Folkeparti lovede i valg-
kampen, at de var et arbejderpar-
ti, der ville sørge for, at effekten af 
dagpengereformen fra 2010 ville 
blive rullet tilbage. Effekten var, at 
over 60.000 personer mistede ret-

ten til dagpenge. Vi forventer, at 
Dansk Folkeparti står ved, hvad de 
lover – også selv om de nu er støt-
teparti for Venstre. 

Venstre har i de første 100 dage i 
regering lagt hårdt ud. De har fjer-
net SR-regeringens løfter på for-
skellige områder; bedre fødeafsnit 
på hospitalerne, bedre normerin-
ger til pædagoger i daginstitutio-
ner samt at uddannelsesområdet 
skulle styrkes – herunder flere 
praktikpladser til de unge. 

Besparelserne begrundes med, 
at der er et hul i statskassen, som 
skal lukkes. Vi vil sandsynligvis se, 
at når der er sparet tilstrækkeligt 
på alle de her områder, så vil der 
komme skattelettelser til dem, som 
har mest i forvejen.

Den ny regering har også skå-
ret voldsomt i ulandsbistanden. De 

har fjernet mange hundrede milli-
oner kroner på forskellige projek-
ter i 3. verdenslande gældende fra 
årsskiftet uden mulighed for, at de 
organisationer, som har de forskel-
lige projekter, kan afvikle engage-
menterne på en ordentlig måde.

Den ny regering har i forhold 
til flygtningestrømmen – især fra 
Syrien, Afghanistan og Pakistan 
– ført en politik, hvor vi officielt 
ikke vil tage imod flere flygtninge 
og slet ikke være med i EUs forde-
ling af alle de mennesker, der er 
på flugt. Man har trods alt allernå-
digst givet tilsagn om helt ekstra-
ordinært at tage imod 1.000 flygt-
ninge ekstra, hvilket selvfølgelig er 
bedre end ingenting, men som er 
langt fra tilstrækkeligt i forhold til 
de 100.000 personer, som er på vej 
op igennem Europa. 

 Lokalpolitisk situation

Fotograf: Anders Hviid (www.ft.dk)

Dansk Folkeparti lovede i valg-
kampen, at de var et arbej-
derparti, der ville sørge for, 

at effekten af dagpengereformen fra 
2010 ville blive rullet tilbage. Effekten 
var, at over 60.000 personer mistede 
retten til dagpenge.
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Fagforeningen har 2 medlemmer af 3Fs 
hovedbestyrelse og er repræsenteret 
i 6 Hovedbestyrelsenedsatte udvalg: 

Budgetudvalget, AUI–udvalget, Akasse–udval-
get, Ligestillingsudvalget, Organiseringsud-
valget samt Organisationspolitisk udvalg.

3F Forbundet har desværre i ge-
neralforsamlingsperioden mistet 
mange medlemmer – dog ikke det 
seneste år så hurtigt, som de fore-
gående år. 

Vi kan konstatere, at vi alle sam-
men skal gøre en indsats for at 
sørge for, at vores kolleger bliver 
organiseret, så vi er sikre på, at de 
også kan få del i de goder, vi igen-
nem forhandlinger gennem mange 
år har opnået. 

Vi kan se i resten af verden, at 
hvis organisationsprocenten i fag-
foreningerne ikke er tilstrækkelige 
høj, så vil det gå ud over de folk, 
som arbejder – både hvad angår 
løn og levevilkår men også de al-

mindelige samfundsmæssige ret-
tigheder, man har i samfundet (så-
som gratis skoler og sygehuse, ret 
til ferie, løn under sygdom mv.). 

3F forsøger at gøre en indsats 
for at oplyse om, at vores goder og 
rettigheder ikke er noget, man har 
automatisk. Det er vigtigt, at de 
unge, der ikke har arbejdsmarked-
serfaring, bliver gjort bevidste om 
sammenhængen mellem at være 
organiseret og have rettigheder. 
Ligeledes er der en stor opgave i 
– med EUs regler om arbejdskraf-
tens fri bevægelighed – at gøre an-
dre EU borgere, som kommer til 
Danmark for at arbejde, opmærk-
somme på, hvordan vi regulerer 
løn og arbejdsvilkår i Danmark. 

Vi kan i 3F tydeligt se, at vores 
modpart (arbejdsgiverne) konstant 
forsøger at mistænkeliggøre dan-
ske arbejdsløse i, at de ikke gider 
tage arbejde, når det bliver slået 
op. Vi har derfor i 3F, hver eneste 
gang arbejdsgiverne kommer med 
denne påstand i pressen, bedt ar-
bejdsgiverne om et møde, hvor vi 
har spurgt dem om, hvor mange 
de kan tilbyde beskæftigelse, når 
de siger, at de ikke kan få folk til 
at arbejde. Hver eneste gang vi-

ser det sig, at der ikke er hold i ar-
bejdsgivernes påstande. 

Vi har konkret i 3F København 
inviteret prominente direktører fra 
ISS og Coor, der påstod, at de ikke 
kunne få rengøringsfolk til at tage 
ledige stillinger. I begge tilfælde 
viste det sig, at det ikke var et pro-
blem her og nu, men de var ban-
ge for på sigt ikke at kunne få den 
nødvendige arbejdskraft.

Vi kan altså konstatere, at dis-
se uhyrligere påstande om, at ar-
bejdsløse ikke vil tage arbejde ikke 
er sande, men arbejdsgivernes for-
mål er 2 ting:
1. At legitimere, at man hellere vil 

give arbejdet til udlændige.
2. At konstant kunne tale om, at 

folk der kommer udefra – det 
være sig almindelig arbejdskraft 
eller flygtninge – ikke er den løn 
værd, som de kollektive over-
enskomster er aftalt til, så derfor 
bliver man nødt til at indføre en 
indslusningsløn, som udelukken-
de har til formål at være under-
gravende for de indgåede kol-
lektive overenskomster og være 
løntrykkende. 

3F København har 2 medlemmer 
i hovedbestyrelsen. Anja Kar-
stensen fra Privat Service, Hotel 
og Restauration (Anja har i ge-
neralforsamlingsperioden været 
på barsel, hvorfor Jan Mathisen 
i perioden har været indtrådt 
som hendes suppleant. Anja kom 
tilbage fra barsel den 5. okto-
ber 2015) og Bjarne Høpner fra 
Transportgruppen. 

Arbejdet i hovedbestyrelsen er 
at fastlægge og godkende 3F For-
bundets overordnede politikker, så 
der har været mange interessan-
te diskussioner – blandt andet om 
organisering, TTIP, folketingsvalg 
m.v. 

Da folketingsvalget blev udskre-
vet, valgte daglig ledelse i 3F For-
bundet at aflyse den planlagte 
HB-konference, så alle kunne kon-
centrere sig om at føre valgkamp. 
Valgresultatet er omtalt andet sted 
i beretningen. 

Mange af de emner, som bliver 
behandlet i hovedbestyrelsen, har 
først været behandlet i hovedbe-
styrelsens forskellige udvalg. Vi 
har siden kongressen i 2013 haft et 
budgetudvalg, der nu i forhold til 

budgettet for 2015 har haft et fuldt 
år at arbejde med (da udvalget 
blev nedsat i 2013, var budgettet 
for 2014 færdigt). Formand Bjarne 
Høpner sidder i budgetudvalget. 

Budgetudvalget arbejder tæt 
sammen med forbundsledelsen og 
giver de input, der er nødvendi-
ge fra de lokale 3F fagforeninger, 
som jo ikke sidder i selve forbun-
det, men som har en lokal fagfor-
eningsvinkel at se forbundets øko-
nomi på. 

HB-udvalgene har i AUI (Ar-
bejdsmarked, Uddannelse og Inte-
gration) også arbejdet meget med 
arbejdsmarkedspolitikken. For-
mand Bjarne Høpner sidder også 
i dette udvalg. AUI har på mange 
områder et tæt samarbejde med et 
andet HB-udvalg – nemlig a-kas-
seudvalget – hvor 3F København 
også har en repræsentant ved 
a-kasseleder Søren Becher. 

De store emner har selvfølgelig 
været dagpenge og begrænsninger 
for dagpengemodtagere, som blev 
vedtaget af den forrige regering, 
og som vi i den forgangne perio-

de gentagne gange har opfordret 
politikere til at omgøre, da det 
har gået voldsomt ud over især de 
ufaglærte. 

3F København har en repræsen-
tant i Ligestillingsudvalget, hvor 
næstformand Betina Lund sidder, 
og i Organiseringsudvalget sidder 
afdelingssekretær Jan Mathisen. 

Organisationspolitiskudvalg, 
hvor formand Bjarne Høpner sid-
der, har arbejdet med organisa-
tionen, struktur og de lokale fag-
foreningernes interne relationer 
samt gruppernes interne forhold 
i 3F Forbundet. Under organisati-
onspolitiskudvalg er der et særligt 
udvalg, som tager sig af konflikt 
og urafstemning. Det er naturlig-
vis særligt op til de store over-
enskomstafslutninger, at udvalget 
arbejder, f.eks. på det private ar-
bejdsmarked og på det offentlige 
område, men det kan også være 
ved lokale overenskomstforhand-
linger. Udvalget fastsætter ret-
ningslinjer for afstemninger. 

Den 25. – 27. oktober 2015 er der 
LO kongres, hvor der skal vælges 
ny ledelse. LOs formand Harald 
Børsting går på pension sammen 
med en LO sekretær. Det betyder, 

at der skal vælges ny formand. 3F 
København har været med til ak-
tivt at støtte Lizette Risgaard til at 
være ny formand for LO. 

Vi er helt overbeviste om, at Lizet-
te vil blive en gevinst med hendes 
jordnære og engagerede facon, hvor 
hun er i stand til at forklare hvilke 
ønsker og behov LO-familien har. 

Derudover har 3F opstillet grup-
peformand Arne Grevsen fra Den 
grønne gruppe i 3F Forbundet 
til at være Lizettes næstformand 
(som erstatning for den afgående 
LO sekretær). 

Kongressen er overstået, når 
vi holder vores generalforsam-
ling, men alt tyder på, at Lizette 
og Arne vil blive valgt. Der er dog 
en modkandidat til Lizette – Flem-
ming Vinther, formand for Hærens 
Konstabel og Korporalforening, 
som er hovedforhandler på statens 

område. De fleste af de store for-
bund har dog tilkendegivet, at de 
støtter Lizette og Arne. 

Der har op til kongressen været 
tale om, at kongressen skulle tage 
stilling til en fusion mellem LO og 
FTF. Det har især været argumen-
tet om, at hvis vi slog os sammen, 
så ville vi være større og dermed 
have større politisk magt. 3F har 
udvist betænkelighed over, at en 
fusion kunne medføre, at vores 
medlemmer ikke ville blive tilgo-
deset på uddannelsesområdet.  

Diskussionen om en eventu-
el fusion er foreløbig landet på et 
kompromis, hvor man bruger den 
kommende kongresperiode (4 år) 
på, at få afsøgt/taget beslutning 
om, hvordan en fusion skal se ud. 

LO kongressen har 400 delegere-
de, hvoraf 3F har 100 delegerede, 
og heraf har 3F København 2.  

 3Fs hovedbestyrelse og HB-udvalg
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3F Københavns bestyrelse har af-
holdt minimum et bestyrelsesmø-
de om måneden. Bestyrelsen har, 
uanset jule- eller sommerferie væ-
ret beslutningsdygtige. 

Der er bestyrelsesmedlemmer, 
som i perioden er gået ud af be-

styrelsen blandet andet fordi, at 
de har fået ansættelse som faglige 
sekretærer enten i 3F København 
eller i andre lokale 3F fagforenin-
ger. Derfor er der også i perioden 
blevet inddraget suppleanter til er-
statning for disse. 

Bestyrelsens møder har været 
dagsmøder ved ordinære møder 
og de ekstraordinære møder har 
været afholdt som aftensmøder (da 
bestyrelsen har repræsentanter in-
den for alle brancher, vil der ikke 

være noget tidspunkt på døgnet, 
hvor der ikke er nogen bestyrelses-
medlemmer, som skal bede om fri 
fra arbejde). 

Bestyrelsen afholdt i foråret en 
bestyrelseskonference, hvor be-
styrelsen diskuterede bestyrelsens 
størrelse og arbejdsform. Det er 
vigtigt, at bestyrelsen hele tiden 
vurderer, om vi kan gøre arbejdet 
mere rationelt og bedre således, at 
vi kan ændre vores arbejdsfacon 
hvis nødvendigt. 

Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen har udskrevet valg om 
det danske retsforbehold, som 
blev forhandlet på plads efter, 
at danskerne sagde nej tak til 
Maastricht-aftalen i 1992. Retsfor-
beholdet har sikret, at det er det 
danske Folketing, der bestemmer 
over, hvilken retssikkerhed der 
skal være i Danmark. 

Ved at fjerne retsforbeholdet åb-
ner vi op for, at det er EU, der fast-
lægger retspolitikken i Danmark 

på alle områder. Tilhængerne af 
ophævelsen af retsforbeholdet ta-
ler for, at vi kan vælge en tilvalgs-
model, hvilket er yderst tvivlsomt i 
forhold til, hvad vi så kan tage for-
behold over for. 

3F Københavns bestyrelse har 
diskuteret problemet indgående 
og anbefaler 3Fs medlemmer at 
stemme nej til folkeafstemningen 
den 3. december 2015. Se udta-
lelse om dette emne andet sted i 
beretningsnummeret. 

Dansk fagbevægelse vandt den 1. 
juli en stor sejr, da der i Arbejds-
retten blev afsagt en kendelse, 
der gav Serviceforbundet ret til at 
varsle konflikt imod Ryanair. 

Ryanair har i hele dens levetid 
nægtet at tegne overenskomster. 
Ryanair er et lavpris flyselskab, 
der ikke tilbyder deres ansatte or-
dentlige løn og arbejdsvilkår. 

Det var derfor vigtigt, at der i 
Danmark blev rejst krav om over-
enskomst, da de varslede, at de 
ville oprette en base i Københavns 
Lufthavn. 

Ryanair forsøgte, ligesom de har 
gjort alle andre steder i verden, at 
få en retskendelse for, at en kon-
flikt imod dem var ulovlig, da de 
hævdede, at da det var et irsk sel-
skab, så var det irsk lovgivning, 
som man skulle rette sig efter, 

hvilket fagbevægelsen var uenig i, 
da vi har den opfattelse, at arbej-
de i Danmark hører under dansk 
lovgivning. 

Efter meget tovtrækkeri og pres-
sedækning gennem flere måneder 
kom kendelsen om, at Servicefor-
bundet kunne varsle konflikt, og 
dermed var vejen også banet for 
sympatikonflikter. 

Disse konflikter ville medfø-
re, at det ville være umuligt for 
Ryanair at operere i Danmark. Da 
Ryanair tabte sagen, nedlagde de 
deres base i København og trak 
samtidig deres base i Billund ud af 
Danmark. 

Det er ikke kun en stor sejr for 
dansk fagbevægelse. Mange fag-
foreninger i resten af Europa har 
udvist stor interesse i denne sag, 
og disse fagforeninger har nu i an-
dre europæiske lande lagt sag an 
mod Ryanair for elendige løn og 
arbejdsvilkår. 

 Ryanair

 EU-forbehold/undtagelserTrans-Atlantic Trade and Investment Partnership
EU og USA forhandler en frihandelsaftale, som skal 
række hen over Atlanten. 

Som udgangspunkt er der stor forskel på, hvor-
dan reglerne er i Europa og i USA, især når vi taler 
om, hvad der er tilladt, og hvordan forbrugerbe-
skyttelsen er. 

Der er mange, som hævder, at en sådan aftale 
vil give bedre vilkår for danske virksomheder i at 
konkurrere med andre virksomheder på den anden 
side af Atlanten. Frihandel medfører jo også, at an-
dre vil få tilgang til det danske marked og give kon-
kurrence, og så kan man jo diskutere eller tro på, 
hvem det er en fordel for. 

Det danske marked er et lille marked, som ikke i 
sig selv kan oppebære storproduktion, så derfor vil 

det danske marked på mange punkter (set i et glo-
balt perspektiv) være nicheproduktioner – bortset 
fra et par få undtagelser. Det er i denne konkurren-
cesituation, at man skal se på, om det er en fordel 
eller en ulempe, at en sådan handelsaftale indgås. 

Der er i forhold til selve aftalen et bestemt fæ-
nomen, som vi på det kraftigste må advare imod. 
Man ønsker nemlig samtidig, at der skal oprettes 
en domstol, som kan afgøre, om der er handelshin-
dringer/konkurrenceforvridende vilkår. Vi har an-
dre steder i verden set, at sådanne domstole er me-
get dyre at føre sager i, hvilket hurtigt vil medføre, 
at det kun er de store multinationale selskaber, der 
vil få glæde af en sådan ordning. 

 Bestyrelsen
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Værdibaseret ledelse og selvstyrende team
Vores generalforsamling har besluttet et værdigrund-
lag som sammen med det faglige politiske grundlag, 
er grundstenen i den daglige ledelse. 

Vores 2 kerneværdier ”Professionalisme” og ”Med-
lemmet i centrum” er værdier, som dagligt ses an-
vendt af ledelsen med det formål, at alle ansatte i 3F 
København ved, hvad værdierne indeholder. Det er 
vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, hvordan vi 
agerer professionelt og holder medlemmet i centrum 
i f.eks. mundtlig og skriftlig kommunikation. 

I løbet af året har der været afholdt samarbejdsud-
valgsmøder/arbejdsmiljøudvalgsmøder, hvor samar-
bejdet mellem ledelse og personale og arbejdsmiljø lø-
bende bliver drøftet. 

Strategiplaner
I midten af november 2015 skal personalet på kon-
ference, hvor strategiplanerne for 2016 udarbejdes. 
Strategiplanerne skal godkendes af bestyrelsen på 
decembermødet. 

Strategiplanerne skal naturligvis også tage højde 
for eventuelle generalforsamlings-beslutninger, som 
skal implementeres i det efterfølgende års arbejde i 
fagforeningen. 

Uddannelsesdage
3F København har 4 interne uddannelsesdage om året. 
De er placeret den sidste onsdag i måneden i februar, 
maj, august og november, hvor 3F København holder 
lukket (medmindre det rammer en dagpengeudbeta-
lingsdag, så er det typisk den anden sidste onsdag). 

Uddannelsesdagene har i 2015 haft fokus på orga-
nisering ud af huset og interne arbejdsgange. Vi har 
også haft besøg af oplægsholdere til at kunne diskute-
re relevante politiske emner. Det vurderes fra gang til 
gang, om det også er relevant for bestyrelsen at blive 
inviteret til dele af dagsordenen. I 2016 forventes det, 
at samme koncept bliver anvendt. 

Intern uddannelse
Der afholdes så vidt muligt teamudviklingssamtale 
hvert år, hvor der også tages stilling til, om persona-
let har de nødvendige kompetencer til at udføre de ar-
bejdsopgaver, som er beskrevet i årsplanerne. Det er en 
forudsætning for en professionel tilgang til arbejdet og 
et konstant fokus på, at medlemmet skal være i centrum 
i vores daglige arbejde, at personalet hele tiden efterud-
dannes i takt med de krav, der stilles til de ansatte. 

Stort set alle ansatte i 3F København har i 2015 
også gennemgået et engelskkursus, da mange af vores 

 Personale i 3F København
medlemmer taler et andet sprog end dansk, men for-
står engelsk. 

Personaleomsætning
Vi har haft en serviceassistentelev i en meget kort peri-
ode, der desværre måtte stoppe på grund af sygdom. 

Vi har 2 ansatte i Servicegruppen, som er under ud-
dannelse til serviceassistenter, hvilket har betydet 2 x 
9 ugers fravær i forbindelse med skoleophold. Vi har 
i perioderne haft 2 meget dygtige vikarer ansat, som 
hele huset har haft stor glæde af med deres tilgang til 
arbejdet. 

Det forventes, at de 2 ansatte i Servicegruppen af-
slutter deres uddannelse i 2016 med et 11 ugers for-
løb og herefter har papir på, at de nu er uddannet 
serviceassistenter. 

Det er hensigten, at vi efter sommerferien i 2016 
ansætter en kontorelev. 

Vi har i 2015 sagt farvel til gode kolleger. Da vi om-
lagde telefonomstillingen til forbundet, måtte vi des-
værre afskedige 2 i receptionen. 1 kollega er gået 
på pension, 2 kolleger er gået på efterløn og sidst 
men ikke mindst, har vi eksporteret 1 faglig sekre-
tær til forbundet, som nu er forhandlingssekretær i 
Transportgruppen.

Vi ønsker alle held og lykke i deres videre færd, og 
mon ikke vores veje vil krydses igen i forskellige fagli-
ge og/eller sociale sammenhænge. 

Vi har dermed også ansat nyt personale i 2015. Vi 
har fået 1 ny kollega i Team Social & Miljø og Team 3 
(Hotel & Restauration) har fået 2 nye kolleger. Der er 
i skrivende stund en ledig stilling i a-kassen og ansæt-
telsesproceduren er sat i gang.  

Hele ledelsesgruppen er taknemmelig for den store 
indsats, som personalet har bidraget med i år, hvor 
der er fokus på høj kvalitet og ikke mindst, at vores 
medlemmer behandles som ansvarlige og selvstændi-
ge mennesker, der mødes med tillid fra deres fagfor-
ening, og ikke som dovne, arbejdssky elementer, så-
dan som mange desværre oplever at blive opfattet af 
fra dele af det omgivende samfund. 

Rekruttering
I 2014 startede et projekt op, som gav tillidsrepræsen-
tanter mulighed for at opleve 3F København som ar-
bejdsplads. Det sluttede i efteråret 2014, og det er beslut-
tet, at konceptet i en eller anden form skal genoptages i 
2016 så vi på både kortere og længere sigt sikrer, at vo-
res dygtige tillidsrepræsentanter og fagligt aktive even-
tuelt kan blive en del af en aktiv fagforening. 

Lizette Risgaard taler 1. maj 2015 i Fælledparken



Opførelsen af en mellembygning mellem Rentemestervej og Peter Ipsens Allé er langt om længe kommet i gang. 
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Den 20. april 2015 blev det årlige 
brancheårsmøde for tillidsvalgte i 
3F København afholdt. Det blev til 
et møde, hvor forsamlingen drøf-
tede de udfordringer – store som 
små, der er omdrejningspunkterne 
for vores faglige arbejde.

Ræset mod bunden – indsatsen 
mod social dumping
Med indlæg fra både to afdelings-
folk og en tillidsrepræsentant fra 
Stilladsklubben, blev dagens før-
ste store emne – social dumping – 
debatteret. På dette tidspunkt var 
konflikten med Ryan Air under 
opsejling og blev derfor brugt som 
et aktuelt eksempel på problemer-
ne med virksomheder, som ikke 
vil arbejde efter overenskomster i 
Danmark. 

Blandt vores egne erfaringer 
blev sidste års Melodi Grand Prix 
nævnt, fordi man her forsøgte at 
bruge frivillig arbejdskraft uden 
ansættelsesforhold til at dække 
bl.a. restaurationsarbejdet. 

Endelig blev aftalerne om ar-
bejdsklausuler i Københavns Kom-
mune behandlet. Der er i den for-
bindelse udviklet portalen www.
fairforhold.dk, hvor der informe-
res om indsatsen. Her er også mu-
lighed for at anmelde mistanke om 
anvendelse af social dumping til et 
specielt indsatsteam. Det er især 
vigtigt i forbindelse med udlicite-
ringer at have opmærksomheden 

Medlemmernes hus
3F København er medlemmernes hus. 

3F København har fornøjelsen af at få besøg af 
mange medlemmer hver dag. Det er både medlem-
mer, der har brug for at tale med en faglig sekretær, 
ledige, klubber, pensionister o.s.v. 

Alle ansatte i 3F København gør sig hver dag 
umage for, at alle medlemmer, uanset ærinde, fø-
ler sig velkommen og får en god oplevelse i deres 
fagforening. 

3F København råder over 13 mødelokaler med 
plads til 6 - 200 personer. Lokalerne bliver flittigt 
brugt af fagforeningen, klubber, kursusaktiviteter 
samt andre faglige og politiske organisationer, når 
de har behov for lån af lokaler.

I forbindelse med booking af mødelokaler blev 
der i august 2015 aftalt en ny procedure for boo-
king. Der er udarbejdet en elektronisk bookingblan-
ket, som udfyldes af låner. Dette er for at undgå fejl 
og misforståelser i kommunikationen, og samtidig 
gør blanketten selve bookingen nemmere og mere 
rationel. 

Serviceteamet står for alt praktisk i forbindelse 
med møder og arrangementer og sætter en ære i, at 
alt lever op til det aftalte, og at vores huse og møde-
lokaler altid står klar og indbydende.

3F Københavns ejendomme
3F København fungerer stadig på flere adresser; 
Rentemestervej 60 og 58, Peter Ipsens Allé 27 samt 
klubhuset på Dortheavej 39B.

Rentemestervej 60 har fået ny tagbelægning og en 
ny terrasse. Desuden er der foretaget ombygning-
er på Peter Ipsens Allé - der er etableret flere gode 
mødelokaler, som flittigt bliver brugt. Der er også 
etableret et stort mødelokale til erstatning for det 
opsagte lejemål i nr. 28, hvor a-kassen holdt møder 
for ledige. 

Opførelsen af en mellembygning mellem Rente-
mestervej og Peter Ipsens Allé er langt om længe 
kommet i gang. Arbejdet forventes færdigt til næste 
forår, hvor vi udover en ny reception også vil få ad-
gang til flere mødelokaler. I forbindelse med byg-
geriet vil der desværre være flere perioder, hvor 
en del af de eksisterende lokaler vil blive spærret, 
hvorfor vi bliver nødt til at finde lokaler andre ste-
der i lokalområdet. I løbet af 2015 har vi haft mere 

end 400 medlemmer, som har haft 
jubilæum i forhold til medlem-
skab af fagforeningen på 25, 40, 
50, 60, 65, 70 og 75 år. Alle jubila-
rer har været inviteret til en fest i 
fagforeningen. 

Vi havde i 2013 og 2014 en fusi-
onsaftale, der betød, at vi fortsatte, 
som vi havde gjort i de 3 fusione-
rende fagforeninger (Lager, Post & 
Servicearbejdernes Forbund, Hotel 
& Restauration samt Industri og 
Service). 2015 var derfor det første 

år med en ny måde at fejre vores 
jubilarer på. Ca. 1/3 af jubilarerne 
deltog i arrangementerne og pla-
nen er, at vi også til næste år vil 
fejre vores jubilarer på lignende 
måde.

 Mere end 400 jubilarer

 Brancheårsmøde 2015

rettet mod, om der er ordnede løn- 
og arbejdsforhold.

LO i en brydningstid
Næstformanden for LO, Lizette Ris-
gaard, var gæst på brancheårsmø-
det og kom med betragtninger om 
fagbevægelsens rolle i forbindelse 
med folketingsvalget den 18. juni 
2015, hvor LO, uanset hvilken re-
gering, der kommer til magten, vil 
kæmpe for, at politikerne retter op 
på de problemer, som dagpengere-
formen har ført med sig. Desuden 
vil indsatsen mod social dumping 
fortsat være et prioriteret område. 
Læs om LOs kongres i oktober på 
side 6 i beretningen. 

Mediestorm mod 3F København
Jyllandsposten har ført en hetz 
mod 3F København, som er ble-
vet anklaget for at stjæle penge 
fra østeuropæiske arbejdere. Sa-
gen er imidlertid den, at vi i nogle 
overenskomster har aftalt bidrag 
til dækning af fagforeningens om-
kostninger med vedligeholdelsen 
af overenskomsterne, hvilket er en 
ret stor hjælp på nogle af de områ-
der, hvor det er svært at organise-
re medlemmerne. Efter en række 
smædeartikler mod 3F København 
har formanden svaret igen på an-
klagerne, og igennem 3F er Jyl-
landsposten blevet indklaget for 
pressenævnet.
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Faglige sager
Branchen har i 2015 haft mange 
efterbetalingssager, som primært 
handler om manglende overtidsbe-
taling, pension og feriepenge.

Vi har netop vundet en sag i Ar-
bejdsretten om 5 medlemmer, der 
arbejdede for ISS på Rigshospita-
let, og som blev fyret i august 2014 
med begrundelse i omstrukture-
ring og organisationstilpasning. 
Begrundelsen holdt dog ikke, da 
man satte afløsere ind i stedet. Ar-
bejdsretten afgjorde, at ISS havde 
pligt til sørge for, at de 5 medar-
bejdere blev omplaceret til andre 
arbejdsopgaver, og der blev fast-
sat et godtgørelsesbeløb svarende 
til en ugeløn på 5.000 kr. for hvert 
års ansættelse. 

ISS på Rigshospitalet har mistet 
deres kontrakt pr. 1. august 2015, 
hvilket berører ca. 150 ansatte, 
som nu er blevet ansat direkte af 
hospitalet. Ændringen betyder ikke 

noget i forhold til de ansattes løn, 
da de stadigvæk følger den hid-
tidige overenskomst indtil 2017. 
Arbejdstidsreglerne følges dog al-
lerede fra den 1. august 2015 ef-
ter de regler, der gælder for andre 
3F’ere. 

Arbejdstakt 130 sager
Den 26. maj 2014 afsagde Arbejds-
retten en dom omkring arbejdstakt 
130. Dommen omhandlede, at virk-
somhedsoverdragede rengørings-
assistenter i den periode, hvor de 
stadig var omfattet af den offent-
lige overenskomst, ikke måtte ar-
bejde i et andet tempo og have et 
større område end det, de havde 
før overdragelsen.

For afdelingen betød det, at vi 
for 5 arbejdspladsers vedkommen-
de skulle indsamle lønsedler på 
vores medlemmer og lave bereg-
ningsark på krav for de enkelte 
medlemmer svarende til en efter-

betaling på 30 % af deres løn. Der 
blev afholdt lokalforhandlinger 
med arbejdsgiverne, som endte i 
uenighed, da de ikke ville ander-
kende, at medlemmerne arbejdede 
i hurtigere tempo, end før de blev 
overdraget. Sagerne blev efterføl-
gende overdraget til Forbundet og 
sendt til mæglings- og organisati-
onsmøder i DI.

LO er nu ved at forberede sager-
ne, og vi er ved at samle dokumen-
tation for, at der blev arbejdet i 
arbejdstakt 130 fra første dag i det 
nye firma. Nu afventer vi udfaldet 
af fællesmøder med LO og håber, 
at udfaldet af førstnævnte arbejds-
retsdom ikke fraviges. 

International Retfærdig   
Rengørings dag
For tredje år i træk aktionerede 3F 
København den 15. juni 2015 for 
retfærdig rengøring. Det lykkedes 
at samle ca. 150 deltagere, som ak-

tionerede for et tempo, som rengø-
ringsassistenterne kan holde til, ti-
mer der sikrer dem en løn, de kan 
leve af og ikke mindst – RESPEKT 
for deres arbejde. 

I samarbejde med Forbundet og 
deltagelse fra andre afdelinger, til-
lidsvalgte og rengøringsassistenter 
udgjorde vi en stærk repræsente-
ret fagforening på Rådhuspladsen, 
hvor vi kæmpede for rengørings-
assistenters vilkår på arbejdsmar-
kedet. Der blev holdt taler af bl.a. 
formanden for 3F, Per Christensen, 
tillidsrepræsentant Søren Møller, 
Susan Hedlund fra Socialdemokra-
terne og Anne Mette Omø Carlsen 
fra Enhedslisten.

Dagen bød på mange glade del-
tagere og mange spurgte om, hvor-
for vi stod der, hvorefter vi fik 
thumbs up, når vi fortalte om akti-
onen. Næste år er der igen aktions-
dag i juni måned, hvor vi håber 
på flere deltagere. Aktionsdagen 

sætter fokus på, hvad der sker, når 
en arbejdsplads udliciterer rengø-
ringen. Sidste år stod vi foran Rigs-
hospitalet og i år er en stor del af 
rengøringen blevet taget tilbage til 
eget regi! 

Housekeeping 
Der har i de senere år været stort 
pres på housekeeping-området, 
hvor medlemmerne oplever et 
øget pres fra lederne, og vi har fle-
re sager end tidligere. Det kommer 
af, at priskonkurrencen mellem 
virksomhederne er skærpet. Den 
konkurrence går ud over vores 
medlemmer. Det er dem, der i for-
vejen er de hårdtarbejdende, som 
skal arbejde endnu hårdere. Tids-
målingerne er blevet skærpet, så 
vi nu oplever steder, hvor der kun 
er 4 minutter til at gøre et toilet 
rent, rede sengen, rydde op, tørre 
alle overflader over og pudse spej-
le og brusekabine.

På grund af de mange proble-
mer på området, har vi valgt at 
være mere opsøgende på arbejds-
pladserne og have mange kontinu-
erlige besøg. Det har betydet, at vi 
får flere sager ind, men også at or-
ganiseringsprocenten stiger på de 
hoteller, som vi besøger. 

En anden indsats på området, 
er kampen mod social dumping, 
hvor det handler om at få overens-
komstdækket alle virksomheder-
ne. De virksomheder der ikke har 
overenskomst, presser prisen end-
nu mere end andre på området og 
de er ekstremt aggressive i deres 
opsøgende arbejde på hotellerne. 
De tager ud på hotellerne og giver 
tilbud som er langt under prisen 
for de organiserede virksomheder. 
Vores indsats for at tegne overens-
komster er derfor også en kamp 
mod, at virksomheder underbyder 
priserne i branchen. 

 Rengøringsbranchen

Tempo vi kan holde til
Timer vi kan leve af
Rent ud sagt!
RESPEKT!

Tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter knokler for respekt om deres job i rengøringsbranchen.   

Her er det (fra venstre) Ayub, Monica, Marlena, Amina, Wanphen, Manika, Ceciclia, Firuta og Najah
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3F København har en gruppe medlemmer, som 
arbejder med distribution, hvor de bruger deres 
egne cykler til at udføre arbejdet. Det giver slid 
på cyklen, som man selv betaler og vedligeholder. 
Der har derfor været en række konkrete afgø-
relser i Landsskatteretten tilbage i 1990’eren om 
dette – og afgørelserne blev, at bude der bruger 
egne befordringsmidler til at udføre arbejdet, kan 
trække alle kørte kilometer i forbindelse med ud-
førslen af arbejdet fra i SKAT efter reglerne om 
befordringsfradrag mellem hjem og arbejde (Lig-
ningslovens § 9C).

Cykelbudene har igennem mange år brugt fra-
dragsmulighederne og har oplyst befordrings-
fradrag til SKAT. Der har udviklet sig en hvis sy-
stematik, hvor nogle bude ikke har talt de kørte 
kilomenter op, men har brugt et gennemsnit eller 
tilsvarende. Opgørelserne blev desuden komplice-

ret af, at firmaerne lavede om på lønsystemet, så 
man kørte efter et zonesystem i stedet for konkre-
te kilometer. 

SKAT har et projekt om netop befordringsfra-
drag, da der tilsyneladende var mange måder at 
gøre fradraget op på i det ganske land. Det sam-
me fradrag bliver nemlig også brugt af andre 
brancher, f.eks. håndværkere og idrætsdommere.

3F København blev derfor kontaktet af SKAT, da 
de kunne konstatere, at netop cykelbudene opgjor-
de kørte kilometer forkert. SKAT valgte at se frem-
ad, da målet er, at få cykelbudende til at anvende 
befordringsfradraget korrekt. 3F København har 
derfor samarbejdet med SKAT om at lave en vej-
ledning specielt til cykelbudene. Vejledningen kan 
bruges af alle, der har kørsel på egne cykler, biler, 
knallert osv. til at udføre sit arbejde, og kan derfor 
også være relevant for andre brancher. 

Pakkeriarbejderne
På Trykkompagniet og Dansk Avistryk holder med-
lemmerne trods smalhals ved overenskomstforhand-
lingerne stadig fanen højt og er fagligt aktive i forhold 
til udviklingen på pakkerierne. Der er stadigvæk god 
tilslutning til klubmøderne, så den kedelige udvikling 
man ser andre steder, hvor man ikke står sammen, 
men hver især søger egne ideer varetaget ved hen-
vendelse til ledelsen uden fælles diskussion, ses næ-
sten ikke.

Man sikrer stadig uddannelse til de fagligt aktive, 
så de kan varetage kollegaernes interesser. Som no-
get nyt er Dansk Avistryks uddannelsesaftale afprø-
vet. Først og fremmest formår man at sikre, at ingen 
kollega står udenfor fagforeningen, så de ikke kan få 
hjælp i tilfælde af en arbejdsskade eller andre proble-
mer på arbejdspladsen.

Avisbudene
Hos avisbudene er det langt sværere at sikre fælles 
fodslag. Der er ikke den samme tradition for at være 

organiseret. De ansatte arbejder det meste af tiden 
alene, og særligt udlændinge uden danskkundskaber 
er nervøse for at stille krav til distributøren. Værst 
står det til hos FK Distribution (ugeavis- og reklame-
distribution), som ikke har overenskomst. Lønnen er 
92,- kr. i timen for voksne. De ikke nogen indflydel-
se på tidsfastsættelsen, ingen pension og mangler en 
lang række andre rettigheder, som findes i avisbude-
nes overenskomst. Lønnen for tilsvarende dagdistri-
bution i avisbudenes overenskomst er 20,- til 70,- kr. 
højere i timen afhængigt af tillæg. 

Tempoet for avisbudene er arbejdstakt 100, d.v.s. et 
tempo man skal kunne klare hele livet. Desværre fun-
gerer det udvalg, der skal kontrollere tempoet, ikke 
efter hensigten. Inden for de overenskomstdækkede 
bude oplever vi en stigende organisering blandt ud-
lændingene, der i dag skønnes at udgøre 80 % af de 
ansatte. Det skyldes en uopslidelig indsats fra de - i 
forhold til provinsen - relativt mange organiserede 
bude. Flere dygtige bude af udenlandsk herkomst på-
tager sig desuden tillidshverv. 

Udenlandske arbejdstagere synes at være særligt lette 
ofre for arbejdsgivere, der bruger angsten for at mi-
ste sit job som disciplinærmiddel. 3F København prø-
ver i samarbejde med myndigheder og fagforeninger 
i Danmark og udlandet at imødegå denne udnyttelse 
gennem oplysning om ret og pligt. Desværre har vi 
oplevet, at dette har haft dødstrusler til følge. Særligt 
uorganiserede arbejdsgivere skyr ingen midler. Der 
findes dog flere frivillige dobbeltsprogede tolke, og 
jobformidling til hæderlige arbejdspladser er også et 
middel. Først og fremmest søges sprogklubber etab-
leret, så udlændingene kan søge oplysning på eget 
sprog. 

Når vi taler udenlandske arbejdere, skal tekstil-
arbejderne i Bangladesh nævnes. På Arbejdsmiljø-
ets Internationale Dag den 28. april og 1. maj kunne 
vi i 3F København høre, hvordan de blev behandlet. 

Uden fagforening, overenskomst og beskyttede til-
lidsrepræsentanter er der ingen grænse for udnyttel-
se og underkuelse af individets frihed, værdighed og 
rettigheder. 

 Udenlandske arbejdere

Fagforeningen prøver i samarbejde 
med myndigheder og fagforeninger i 
Danmark og udlandet at imødegå ud-

nyttelse af udenlandske arbejdstagere gen-
nem oplysning om ret og pligt. 

På det private område oplever vi mange henvendel-
ser fra medlemmer, der arbejder i kantiner, i smørre-
brødsforretninger og i catervirksomheder. Ofte hand-
ler henvendelserne om, at vores medlemmer har en 
helt klar opfattelse af, hvad der er aftalt om løn og 
arbejdsforhold, men hvor aftalerne desværre kun er 
mundtlige.

Det er en kedelig tendens, at arbejdsgiverne laver 
flere og flere mundtlige aftaler. Når en aftale så skal 
stå sin prøve – hvad enten man er blevet afskediget, 
eller man ser ændringer på sin lønseddel – får man-
ge en kedelig overraskelse. Når chefen ikke har over-
holdt sin del af aftalen, kommer medlemmerne her i 
fagforeningen og bliver meget frustrerede over at op-
dage, at en mundtlig aftale ikke er nok til at køre en 
sag. Det er derfor altid vigtigt, at alle aftaler laves på 
skrift.

I kantinerne oplever vi, at der bliver afskediget 
folk, og at de, der er tilbage, forventes at levere sam-

me høje niveau. Der er også en udvikling på kantine-
området, som går i retning af, at de fungerer som små 
restauranter. Det gør, at kravene til folk som arbejder 
der, bliver hårdere og hårdere. 

 Cykelbude

 Kantiner og catering
 på det private område

Det er en kedelig tendens, at ar-
bejdsgiverne laver flere og flere 
mundtlige aftaler der desværre ikke 

holder til at køre en sag, hvis chefen render 
fra aftalen. Aftaler skal være skriftlige for at 
holde vand
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Københavns Kommunes rengøring
Rengøringssektionen ved Børne og Ungdomsforvalt-
ningen har igen i det forløbende år haft meget svært 
ved at få udarbejdet arbejdsplaner for assistenterne 
ved skoler og institutioner, som giver et ansættelses-
forhold, man kan leve af. I de fleste tilfælde er der 
tale om stillinger med omkring 10-12 timers arbejde 
pr. uge. Det skyldes, at man sætter flere assistenter til 
at udføre opgaverne i et kortere tidsrum, nemlig mel-
lem kl. 06.00 - 08.00, så man undgår at betale for mø-
detid før kl. 06.00.

Der har dog også været gode tiltag ved rengørings-
sektionen. Udover en øget uddannelsesindsats af de 
ansatte – kombineret med jobrotationsprojekter – er 
der ved at komme mere gang i arbejdsmiljøarbejdet, 
og der er valgt 5 arbejdsmiljørepræsentanter og 4 til-
lidsrepræsentanter. Begge tillidsvalgte grupper har 
det dog ikke særligt nemt, da de skal servicere ikke 
færre end 600 ansatte i hele Københavnsområdet. 

Københavns Kommune Koncernservice
3F København har haft store udfordringer med at 
sikre overholdelsen af overenskomsten for ren-
gøringsassistenterne ved Københavns Kommune 
Koncernservice. 

Der har været et ønske om, at man skulle kunne 
bruge tilkaldevikarer på rengøringsområdet, selv om 
det ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. 
Der har sammen med den fælles overenskomstpart 
FOA, været afholdt mange møder med Københavns 
Koncernservice om spørgsmålet. 

FOA og 3F København har holdt fast på, at der ikke 
skulle ansættes tilkaldevikarer på rengøringsområdet. 
Koncernservice holder dog fast i, at der kan anvendes 
tilkaldevikarer og henviser til, at spørgsmålet har væ-
ret drøftet i forbindelse med rammeaftalen om tids-
begrænset ansættelse mellem Kommunale Tjeneste-
mænd og Overenskomstansatte tilbage i 2013, ligesom 
Kommunerens Landsforening har meldt ud, at de 
ikke ser nogen problemer med brugen af de mange 
tilkaldevikarer. Den udmelding kan dog ikke undre, 
da man ved at bruge tilkaldevikarer sparer udgifter 
til f.eks. sygeløn.

Ungarbejdere ved social- og 
sundhedsforvaltningen 
Vi har hen over foråret 2015 modtaget mange forker-
te lønaftaler for ungarbejdere under 18 år - nogle helt 
ned til 13 år. De unge var ansat i projekter, der skul-
le hjælpe unge, som havde det svært med tilpasning 
i lokalsamfundet. Der har været afholdt møder med 
Københavns Kommunes Koncernservice og de forvalt-
ninger, der fejlagtigt har brugt ungarbejderne i ordi-
nære stillinger som køkken- og rengøringsassistenter 
på institutioner i København.

Lønaftaler i kommunale institutioner
Der er mange af vores medlemmer, der laver mad i 
vuggestuer og børnehaver. Vi får mange henvendel-
ser fra dette område, som handler om løn, pension og 
arbejdsforhold. Mange af de ansatte er ikke korrekt 
indplaceret i forhold til deres overenskomst. Det be-
tyder, at vi ofte må rette henvendelse til kommuner 
for at få fejlene rettet. I overenskomsten er der mu-
lighed for en årlig lønforhandling. Vi hjælper man-
ge medlemmer med forhandlingerne og det lykkes i 
mange tilfælde, at få lønforhøjelser igennem til vores 
medlemmer.

Designmuseum Danmark
3F København har i længere tid forsøgt at etablere 
forhandlinger om indgåelse af overenskomst på mu-
seet. Da forsøgene viste sig at være forgæves, afsend-
tes strejke- og blokadevarsel. Det fik Designmuseet til 
at melde sig ind i Dansk Industri, som derefter med-
delte, at Industriens overenskomst - med tilhørende 
protokollat for ”oplevelsesindustrien” - er gældende 
for de ansatte på museet. Imidlertid er der en be-
stemmelse i Hovedaftalen, som forhindrer optagelse 
i arbejdsgiverorganisationer, når der først er varslet 
konflikt - det såkaldte støtteforbud. Spørgsmålet om 
støtteforbuddets gyldighed og dermed overenskomst-
grundlaget er rejst over for Arbejdsretten.

Besparelser på Københavns Universitet
Der er udmeldt store besparelser på veterinærområ-
det på Københavns Universitet. Tillidsrepræsentanter-
ne arbejder intenst med planerne, så vores medlem-
mer bliver skånet, så vidt det er muligt. 

Ændring i arbejdstiden 
Universitetshospitalet for smådyr overgår til døgnbe-
manding, hvilket skaber en hel del udfordringer for 
vores medlemmer. Vi forsøger at løse problemerne, 
men det er svært – ikke mindst, når det også er svært 
for ledelserne.

Statens Seruminstitut 
Instituttet skal sælge diagnostikafdelingerne, hvil-
ket kan få store konsekvenser for de medlemmer, 
der skal flyttes med over i en privat virksomhed. Det 
er endnu uvist, hvordan det skal skrues sammen, 
men tillidsrepræsentanterne og klubben er tæt på 
processen.

For de kollegaer, der bliver i Statens Seruminstitut 
er der også en stor opgave; man skal finde sammen i 
en ny klub og finde sammen i det nye fællesskab.

Det offentlige område

Allerede da det første overordne-
de forlig blev indgået på Statens 
område, stod det klart, at der var 
lagt en meget stram hånd over de 
offentlige overenskomstforhand-
linger. Den daværende finansmini-
ster Bjarne Corydon fik succes med 
at forringe den reguleringsord-
ning, som er de små lønregulerin-
ger, der kommer over årene i for-
hold til udviklingen på det private 
område. Desuden mente finans-
ministeren ikke, at der var råd til, 
at sikre de lavest lønnede en hø-
jere mindsteløn på 19.500,- kr. pr. 
måned, uagtet at det kun kostede 
0,01 % af lønsummen!

Der blev dog sikret forbedringer 
af kompetenceudvikling, det psyki-
ske arbejdsmiljø, der kom små løn-
stigninger og yderligere en uges bar-
sel øremærket til fædre/medmødre. 
Det statslige forlig prægede forlige-
ne på både det kommunale og det 
regionale område. Disse områder fik 
dog mere hjem i forhold til generel-
le lønstigninger, og der blev taget 
initiativer mod sociale dumping.

De efterfølgende forhandlinger 
på de enkelte overenskomstområ-

der var herefter 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 af-
talerne i hus, og der blev indgået 
resultater med udgangspunkt i ho-
vedforliget. Her fik 3F også lønstig-
ninger hjem, selvom arbejdsgiver-
ne kun havde sat i udsigt, at der 
skulle være økonomi til pension.

På det kommunale område 
krævede arbejdsgiverne færre 
overenskomster med sammens-
krivninger og helst på tværs af 
forbund. 3F København blev stil-
let overfor et krav om direkte 
bortfald af overenskomsten for 
driftsassistenter.

FOA var enige med KL om en 
sammenskrivning til én offent-
lig overenskomst på det ufaglær-
te område. 3F var af den opfattel-
se, at den pris, der skulle betales, 
ikke var acceptabel. Derfor valgte 
KL kun at forhandle med FOA, og 

alle andre blev sat i venteposition. 
Det viste sig dog, at FOAs hovedbe-
styrelse ikke var enige med deres 
egne forhandlere og stemte det ef-
terfølgende forhandlingsresultatet 
ned. Derefter kunne 3F komme til 
forhandlingsbordet, men det blev 
til et både kort og meget presset 
forhandlingsforløb. Den manglen-
de respekt KL udviste for forhand-
lingerne, opfattedes af 3F som helt 
uacceptabel. 

Anbefalede et ja
Til trods for det uacceptable for-
handlingsforløb, så er det øko-
nomiske resultat acceptabelt 
sammenlignet med det private ar-
bejdsmarkeds overenskomstfor-
handlinger i 2014. Selvom KL hav-
de meldt ud, at der ikke var penge 
til lønstigninger, så fik vi det aftalt 
i en række af de kommunale over-
enskomster. Med resultatet forven-
tes det, at reallønnen sikres, der er 
taget initiativ mod social dumping 
samt sket forbedringer på det so-
ciale område. I sidste ende anbefa-
lede 3F Københavns medlemmer 
at stemme ja til forligene.

Overenskomst 2015

På det statslige område var der ikke økonomi til at sikre andet end hovedforliget i vores egne overenskomster 
med Finansministeriet, dog med undtagelse af Det Kongelige Teater.
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 Hotel– og restaurationsområdet

Elever skal stadig finde sig i helt 
horrible forhold som en del af de-
res vej ind i branchen. Selvom 
det burde høre fortiden til, ud-
sættes elever stadig for sexchika-
ne, grov mobning, vold, psykisk 
chikane og massiv underbetaling. 
Elever udnyttes stadig som billig 
arbejdskraft.

Vi er fra 3F’s side helt indfor-
ståede med, at man som elev skal 
igennem forskellige opgaver – nog-
le mere udfordrende end andre. 
Det ved langt de fleste elever også 
godt. De accepterer det også. Det 
undskylder bare ikke for det hu-
lemandssyn på elever, der stadig 
hersker i dele af branchen. 

Som helt konkrete eksempler 
kan nævnes; En kokkeelev, der 
måtte finde sig i at stå i gården i 
timer og vente på at få fri, fordi 
køkkenchefen blev irriteret over, 
at han stillede spørgsmål til en op-
gave, han blev sat til. Eller en elev, 
der blev beskyldt for at lyve om 
sin sygdom, fordi arbejdsgiveren 
havde misforstået oplysningerne. 
Samme elev oplevede, at arbejds-
giveren kontaktede elevens far og 
tidligere arbejdsplads UDEN ele-
vens viden for, at prøve at få kom-
promitterende oplysninger om ele-
ven. Endelig var der en tjenerelev, 
som måtte finde sig i sexchikane 
fra køkkenchefen, hvis han ville 
have lov til at holde sin ferie.

Der findes masser af gode elev-
pladser og elevpladser, hvor vi 
som fagforening har et rigtigt godt 
samarbejde med arbejdsgiveren, 
men så længe der findes sager 
som beskrevet ovenfor, er der no-
get galt i branchen. Branchen som 
helhed råber på uddannet arbejds-
kraft og bliver derfor nødt til at 

behandle eleverne ordentligt, hvis 
de skal forblive i branchen.

Eleverne tager gerne fat, men 
vi oplever flere og flere, som kræ-
ver at blive behandlet ordentligt 
og som siger fra, når det ikke sker. 
Det oplever vi som positivt, og ser 
en bevægelse imod, at man organi-
serer sig, når man er elev – og ak-
tivt gør brug af sin fagforening.

I forhold til Hotel- og restau-
rantskolen har vi et rigtigt godt 
samarbejde. Dels har vi træffe-
tid i kantinen hver 2. uge, og dels 
underviser vi på hovedforløbene 

for både tjenere, gastronomer og 
receptionister.

Det er altid voldsomt givende, 
både for os, eleverne og lærerne, 
at vi besøger klasserne enkeltvis 
og snakker om overenskomster og 
arbejdsmiljø. Det giver medlem-
mer til afdelingen, og naturligvis 
giver det også sager. Samtidig gi-
ver det medlemmer, som i man-
ge år fremover taler positivt om 
3F. Det er vi utroligt glade for, da 
glade medlemmer er nogle af de 
bedste ambassadører for os som 
fagforening.

Med udgangen af 2012 meldte 4 
hotelkæder sig ud af arbejdsgiver-
foreningen HORESTA og valgte i 
stedet medlemskab af Dansk Er-
hverv. Overenskomsten for 2012-
2014 mellem HORESTA-A og 3F 
PSHR var i overensstemmelse med 
almindelige arbejdsretlige regler 
gældende for de udmeldte hoteller. 

På baggrund af en konkret faglig 
sag hos First Hotel Copenhagen traf 
3F København beslutning om at 
nedlægge påstand om, at virksom-
heden samt Dansk Erhverv skulle 
anerkende, at overenskomsten med 
de ændringer og reguleringer, der 

til enhver tid aftales mellem parter-
ne, skal følges, indtil frigørelse fra 
overenskomsten sker. 

I forlængelse af ovenstående kræ-
vede vi, at virksomheden skulle be-
tale de medarbejdere, der var omfat-
tet af overenskomsten for 2014-2017 
mellem HORESTA-A og 3F PSHR for 
arbejde på helligdage i overensstem-
melse med overenskomsten. Konkret 
var der tale om påsken. 

Sagen blev forhandlet 20. maj 
2015 ved en faglig voldgiftsret med 
udvidet formandsskab bestående 
af højesteretsdommerne Lene Pag-
ter Kristensen og Thomas Rørdam 

samt forhenværende højesterets-
præsident Børge Dahl.

Det blev her fastslået, at First 
Hotel Copenhagen skulle anerken-
de, at virksomheden er omfattet 
af Hovedoverenskomsten med de 
ændringer og reguleringer, der til 
enhver tid aftales mellem overens-
komstens parter, indtil frigørelse 
fra overenskomsten sker. Desuden 
skulle First Hotel Copenhagen be-
tale de af virksomhedens medar-
bejdere, der er omfattet af overens-
komsten for 2014-2017 for arbejde 
på helligdage i overensstemmelse 
med denne overenskomst. 

Sinatur-hotellerne ejet af Dan-
marks Lærerforening meldte sig 

i sommers ind i arbejds-
giverforeningen HORE-
STA-A. Derfor har 3F Kø-

benhavn i løbet af juli og 
august deltaget i tilpasningsfor-

handlinger om overgangen fra den 
nuværende Sinatur-overenskomst 
til HORESTA-overenskomsten. 

For alle de fastansatte medar-
bejdere, der var ansat ultimo sep-
tember 2015, er der indgået en 
særskilt aftale. Fra 1. oktober 2015 
følger Sinatur på alle enheder 
HORESTA-overenskomsten med 
særlige tillægsaftaler: 
• Tjenerne aflønnes med fast løn.
• Der ydes fuld løn under barns 2. 

sygedag
• Receptionister og natportier, der 

er alene på vagt ydes ½ times be-
talt spisepause. 

• Barsel og adoption, jf. § 14 i den 
nuværende Sinatur overens-
komst forringes ikke og er der-

 Sinatur Hotel Frederiksdal

 Elever – Hotel og Restauration

med fortsat gældende. Reglerne 
i HORESTA-overenskomsten om 
graviditet, adoption og orlov er 
ikke gældende.
Alle ansatte blev ultimo august 

2015 (uanset anciennitet) varslet 
med 6 måneder over på HORE-
STA-overenskomsten med 3F. Si-
natur garanterer de fastansatte en 
løn, der svarer til den grundløn 
(inklusiv faste tillæg), som den an-
satte oppebar under Sinatur-over-
enskomsten, dog ikke forskudttids-
tillæg (såvel faste som variable).

Medarbejdernes eget pensions-
bidrag indfases over en periode på 
4 år. Fra 1. marts 2016 indbetales 
kompetencefondsbidrag, jf. HORE-
STAs overenskomst. Indestående 
på Sinaturs Kompetencefond pr. 
28. februar 2016 fordeles på an-
satte pr. ultimo september 2015. 
De opgjorte beløb indbetales på 
medarbejdernes pensionsordning i 
Pension Danmark.



2322 Pkt. 3 – Beretning, herunder fremtidig virksomhed3F København – Generalforsamling 9. november 2015

Vi har været mere synlige i Kø-
benhavns Lufthavn. Hver anden 
tirsdag har vi været rundt på de 
forskellige cafeer, restauranter og 
kaffebarer og snakket med vores 
medlemmer og potentielle medlem-
mer. Det har indtil videre givet nog-
le gode resultater, og der er man-
ge flere, der henvender sig til os. 
Ofte får vi løst problemstillingerne 
på arbejdspladserne. Det har også 
været en stor gevinst ved, at få vi 
kan fortælle en masse unge menne-
sker om, hvad en fagforening er, og 
hvad den kan bruges til. 

Der har tidligere været gang i 
den faglige klub for medlemmer-

ne i lufthavnen, men den har stået 
stille i de senere år. Vi arbejder i 
øjeblikket sammen med tillidsre-
præsentanterne på at få idéer til at 
sparke klubben i gang igen.

Et initiativ i den forbindelse er, 
at vores tillidsrepræsentanter skal 
på kursus i klubarbejde i starten af 
2016, hvor de skal samle inspirati-
on til klubarbejdet. Vores mål er at 
få flere til at deltage aktivt i klub-
ben og samle kollegerne om fælles 
projekter, som de kan organisere 
sig omkring.  

Helt konkret har de mange besøg 
i lufthavnen ført til, at vi er kom-
met i dialog med de ansatte hos 

Joe & The Juice i hele afdelingens 
område om deres løn- og ansættel-
sesforhold og deres oplevelser ved 
det, at være omfattet af en over-
enskomst. Det har resulteret i, at vi 
i øjeblikket i samarbejde med for-
bundet og ledelsen i Joe & The Juice 
prøver at finde løsninger på kon-
krete udfordringer. Det er for os et 
positivt eksempel på, hvad massiv 
tilstedeværelse fra 3F på arbejds-
pladsen kan gøre – både i form af 
dygtige tillidsrepræsentanter og an-
satte fra den lokale afdeling.

 Hotel– og restaurationsområdet

 Konflikten mod Letz Sushi
Kampen for ordnede forhold på 
Letz Sushi er ikke slut. Konflikten 
går snart ind i sit 3. år, og vi må 
indse, at kampen for overenskomst 
kan være langvarig - især på et 
område, hvor der er masser af ud-
skiftning af personalet, og hvor ar-
bejdsgiverne kan rekruttere perso-
nale til en lav løn.

Letz Sushi påstår fortsat, at de 
ikke har råd til at tegne overens-
komst, men det klinger temmelig 
hult, når man ved, at Lars Larsen 

er bagmanden bag firmaet, som 
ejer af halvdelen af virksomheden, 
og at de åbner nye restauranter – 
senest på Fisketorvet i København.

Letz Sushi betegner sig selv 
som Danmarks største sushikæ-
de, og det mener vi giver dem 
en pligt til at arbejde efter gæl-
dende spilleregler på det danske 
arbejdsmarked. 

Vi har efter en stille periode 
hen over sommeren intensiveret 
konflikten mod Letz Sushi i ef-

teråret 2015. Frem mod nytår vil 
vi således have afholdt omkring 
130 demonstrationer i forbindelse 
med konflikten. Vi efterlyser sta-
dig medlemmer, som har lyst til at 
deltage 1 – 2 timer pr. gang til en 
demonstration. 

Vi har haft et utroligt godt og 
flot samarbejde i løbet af konflik-
ten med bl.a. afdelingens bran-
cheklubber, de politiske parti-
er, ungdomsorganisationerne og 
enkeltpersoner.

 Særlig indsats i Københavns Lufthavn

Vi ser til stadighed, at gravide 
medlemmer eller medlemmer, der 
er i gang med fertilitetsbehandling, 
bliver afskediget eller varslet æn-
dringer af deres ansættelsesvilkår.

Kerneområdet for afskedigelses-
beskyttelsen i Ligebehandlingslo-
vens § 9 er opsigelser, der finder 
sted under graviditet og afholdel-
se af barselsorlov. Nyere retsprak-
sis har imidlertid åbnet op for, at 
fertilitetsbehandling ligeledes er 
omfattet.

Det specielle ved fertilitetsbe-
handling er, at der endnu ikke er 

konstateret en graviditet, men at 
den må antages at være nært fore-
stående, hvilket kan give arbejdsgi-
veren et incitament til at skille sig 
af med den ansatte. Det afgørende 
i forhold til retspraksis er, hvor-
vidt kvinden har startet den egent-
lige behandling, eller stadig er i et 
udredningsforløb på hospitalet.    

Ifølge § 9 må en arbejdsgiver 
ikke afskedige en lønmodtager, 
fordi denne har fremsat krav om 
udnyttelse af retten til fravær eller 
har været fraværende efter bar-
selslovens §§ 6-14, eller i øvrigt 

p.g.a. graviditet, barsel eller adop-
tion. Der er med andre ord ikke et 
forbud mod at afskedige gravide 
personer på barsel eller adoptan-
ter, men et forbud mod at afskedi-
ge på grund af disse forhold. Det 
afgørende er derfor den reelle år-
sag til afskedigelsen. 

Det er vigtigt at understrege, at 
afskedigelsesbegrebet i § 9 ikke 
kun omfatter afskedigelser i snæ-
ver forstand, men omhandler også 
situationer, hvor der sker væsentli-
ge ændringer af arbejdsvilkårene. 
En arbejdsgiver har som udgangs-

Ligebehandlingssager
punkt altid mulighed for at ændre 
i ansættelsesvilkårene. Hvis æn-
dringerne er væsentlige, skal det 
ske med et varsel, der svarer til 
arbejdstagerens opsigelsesvarsel. 
Hvorvidt en stillingsændring er 
væsentlig vil altid blive afgjort ud 
fra en konkret vurdering. 

I forlængelse af dette, kan vi til-
føje, at vores medlemmer enten 
forbliver ansatte på virksomheder-
ne eller modtager en godtgørelse 
med baggrund i de konkrete om-
stændigheder efter henvendelse til 
arbejdsgiveren fra os.

Endelig ses flere henvendelser 
fra kvindelige medlemmer, der op-
lever verbal chikane på arbejds-
pladsen fra mandlige kolleger. 
Fælles for de sager er betaling af 
godtgørelse, såfremt vidner har 
overhørt de konkrete episoder og 
er villige til at stå frem og afgive 
forklaring til fordel for vores med-
lemmer. Desværre ses tilfælde, 
hvor vidner trækker sig eller end-
og tilbagekalder skriftlige erklæ-
ringer til understøtning af vores 
påstand. 

Det er ikke forbudt at 
afskedige gravide 
personer på barsel 

eller adoptanter, men det 
er forbudt at afskedige på 
grund af disse forhold.
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Medlemmerne i Københavns havn 
har haft et godt og travlt år. 12 nye 
kolleger er blevet ansat fordelt på 
krydstogt- og containerafdelingerne. 
Der har været godt gang i contai-
nertrafikken, og det har også været 
endnu en vellykket krydstogtsæson. 

Der har været faste anløb med 
elementer til Metrobyggeriet, men 
trafikken ophører i denne omgang 
i starten af 2016. Derfor kryd-
ses der fingre for, at Københavns 
Havn også bliver valgt til at mod-
tage elementer til de næste etaper 
af metrobyggeriet. 

Hele Nordhavnsområdet er præ-
get af byfornyelse og metrobygge-
ri. Der bliver bygget en skole i vo-

res ”baghave”, så byfornyelsen er 
kommet meget tæt på container-
terminalen nu. Planerne er, at con-
tainerterminalen skal flyttes. Det 
sidste nye i den forbindelse er, at 
Køge Havn og Copenhagen-Malmö 
Port har underskrevet et ”Letter 
of intent”, hvor man har aftalt at 
drøfte et muligt fremtidigt samar-
bejde mellem havnene. 

I første kvartal af 2016 vil der 
ske afspadsering af de store mæng-
der overarbejde, medlemmerne 
har optjent. Dermed kan der sikres 
en god fordeling af beskæftigelsen 
samt, at der også er en fleksibel og 
kompetent arbejdsstyrke for Hav-
nen både i travle og stille perioder. 

Havnearbejderne har været med 
til at skrive fagforeningshistorie 
ved at deltage i en sympatikonflikt 
for de norske havnearbejdere på 
containerterminalen i Oslo. Ter-
minalen er overtaget af det tyrki-
ske firma Yilport, som har afvist 
at indgå overenskomst med de 
norske havnearbejdere. De har i 
stedet valgt at bruge vikarfirmaer 
til at finde arbejdskraft.  Sympa-
tikonflikten har betydet, at danske 
havnearbejdere ikke har losset og 
lastet gods til eller fra container-
terminalen. Desuden har vi støttet 
havnearbejderne i Oslo både øko-
nomisk og ved at deltage i demon-
strationer mod Yilport.

A.O. Johansen

Der er installeret nye anlæg til plukning af varer, 
men det har mod forventning ikke ført til ændrede 
ansættelsesforhold for de mange vikarer, der i virk-
somheden. Det er vores håb at få rettet op på forhol-
dene i samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentant 
og afdelingen. 

Grønttorvet
Den officielle åbning af det nye Grønttorv er sat til 
den 22. februar 2016. Datoen har været rykket mange 
gange, men denne gang tyder alt på, at det kommer 
til at holde. Det giver udfordringer for vores medlem-
mer, da flere af virksomhederne allerede nu er i gang 
med at omstrukturerer. 

Greens Catering
Vi har haft en sag med Greens Catering, fordi virksom-
heden har lavet en lokalaftale, der underbyder over-
enskomsten på alle måder. Aftalen blev indgået med 
en ansat, der hverken var medlem af 3F på valgtids-
punktet, eller senere er godkendt af 3F København. 
Den slags accepterer vi naturligvis ikke, og der har 
derfor været afholdt møder om sagen mellem DI og 3F. 
Det er i den forbindelse aftalt, at lokalaftalen udløber 
den 30. november 2015, og at der skal afholdes et nyt 
TR valg, som 3F København bliver involveret i. 

Agitation

HTS Brancheklubben har tradition for at gennemføre 
en agitationsdag på relevante virksomheder. I år for-
ventes den at blive gennemført i starten af november, 
hvor virksomhederne skal besøges med henblik på at 
tegne overenskomster og organisere medlemmer. 

Teknisk skole Hvidovre
Det er lykkedes os at få en plads i det lokale uddan-
nelsesudvalg (LUU), så vi har fået mulighed for at 
fremme samarbejdet med skolerne om oplysning af 
eleverne om, hvad fagforeningen står for. Der har al-
lerede været møde med uddannelsesudvalget, hvor 
det er aftalt, at vi får lov til at undervise i arbejds-
markedsforhold på Lager og logistik–uddannelserne, 
hvilket vil blive skemalagt. Desuden er der fuld ad-
gang for os til at besøge skolen. 

Biograferne
Der har været afholdt overenskomstfor-
handlinger i CinemaxX samt i Nordisk 
Film. Forhandlingerne tog udgangspunkt 
i normallønsforliget fra sidste år og sik-
rer medlemmerne stigninger i grundløn-
nen i 2015 og 2016 på henholdsvis 2,10 
kr. og 2,25 kr. pr. time. Begge overens-
komster er 2 årige, og det betyder, at alle 
CinemaxX og Nordisk Films biografer vil 
blive omfattet af normallønsforliget ved 
de centrale overenskomstforhandlinger 
i 2017.

Dyrehavsbakken & Tivoli
3F København har løbende været på 
besøg i Tivoli og på Dyrehavsbakken. 
Indsatsen har givet fagforeningen 246 
sæsonmedlemmer.

 Film og forlystelse

 Lager- og transportområdet

Havnen

Når økonomien kradser i virksom-
hederne er det som regel vikarer-
ne, der bliver fyret først. Men når 
opsvinget kommer, er det også 
vikarerne, der bliver ansat først, 
fordi virksomhederne foretrækker 
fleksibilitet, når de ikke er sikre 
på, om opsvinget holder. Vi ser sta-
dig, at mange virksomheder har en 
fast kerne af fastansatte, men der-

udover bruger mange vikarer til 
den øgede produktion. 

Vi har siden krisens start ople-
vet en stigning i antallet af vikarer. 
Selvom virksomhederne nu har 
fået mere at lave, har det indtil vi-
dere ikke ført til mange fastansæt-
telser af vikarer, og det er til trods 
for, at både tillidsrepræsentanter 
og ansatte vikarer presser på. I pe-

rioden er der i øvrigt oprettet en 
ny vikarportal – vihoo.dk – der gør 
det lettere for virksomhederne at 
annoncere efter vikarer. De kan 
bruge portalen, hvis de er med-
lemmer af Vikarbureauernes Bran-
cheforening, så det er et sted, hvor 
vi anbefaler medlemmerne at søge 
vikarjobs. 

Vikarområdet



1,09m
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Lundbeck A/S
Virksomheden har haft en sag til 
mæglingsmøde, fordi de ansatte 
i forbindelse med den årlige løn-
forhandling var utilfredse med en 
lokalaftale, der blev fordelt tillæg 
efter, og i stedet ønskede et fast be-
løb til alle. Virksomheden stod fast, 
hvorefter 3F’erne nedlagde arbej-
det i 10 dage. Virksomheden valgte 
herefter at efterkomme medarbej-
dernes ønske og den omtalte lokal-
aftale er opsagt. 

I august blev der gennemført 
nedskæringer i Lundbeck A/S, hvor 
omkring 1000 ansatte blev opsagt 
i koncernen, heraf ca. 300 i Dan-
mark. På vores område førte ned-
skæringerne til 8 opsigelser. 

Ferrosan A/S (Pfizer)
Der blev sidste år rejst en sag over 
for virksomheden om pensionsbe-
taling af forskellige lønandele til-
bage fra 2010. Det er ikke lykkedes 
at blive enig med virksomheden, 
så sagen skal i Arbejdsretten. Virk-
somheden lukker i øvrigt i 2016, og 
i den forbindelse er der aftalt en 
afskedigelsesrunde. 

Xellia Pharmaceuticals A/S
Der har været en sag igennem 
CO-Industri om fejl på lønsedler, 
hvor der gennem lang tid ikke 
blev udbetalt korrekt løn, tillæg og 
overtid. Der er efterfølgende ind-
gået aftale om nyt lønsystem.

Der har desuden været en sag 
om overvågning via CO Industri, 
da virksomheden opsatte mobilt 
kamera uden at skilte eller tage 
det op i SU. Parterne er ved at ud-
arbejde en politik på området.  

Husbryggeriet Jacobsen
Der har været en del sager på virk-
somheden, og parterne har valgt at 
indkalde samarbejdsnævnet på in-
dustriområdet – TEKSAM – for at 
hjælpe til forbedring af samarbejdet. 

Mangel på stilladsarbejdere
Der er fortsat masser af arbejde i 
stilladsbranchen. Stilladsarbejdet 
i Metrohullerne udføres af danske 
stilladsvirksomheder og dermed af 
uddannede og organiserede stillad-
sarbejdere. En del erfarne montø-
rer er dermed bundet i Metroen de 
næste par år. Det betyder, at bran-
chen mangler erfarne og uddanne-
de stilladsarbejdere. Der er kom-
met erfarne folk fra England og 
flere andre europæiske lande, som 
har stilladsuddannelse og er med-
lem af klub og fagforening.

Nedslidning
Efter mange års indsats mod ned-
slidning lykkedes det i 2006 at lave 
en plan mod nedslidning. Planen 
indebar en kraftig begrænsning 
af den manuelle håndtering, og 
arbejdsgiverne blev tvunget til at 
investere massivt i kranbiler og 
andre tekniske hjælpemidler. Pla-
nen har minimeret den manuelle 
håndtering af stilladsgrej med op 
til 35 %, hvilket er positivt. Imid-
lertid er de enkelte stilladsdele 
meget tunge, og derfor døjer bran-
chen fortsat med stor nedslidning. 
Det næste mål er derfor at få mini-
meret vægten af stilladsgrejet.

Fuld sikkerhed – ikke falsk 
sikkerhed
De senere år har branchen ført en 
intensiv kamp mod nye regler om 
”sikker” montage. Et EU-direktiv 
om arbejde i højden har krævet, at 
der skal være fuld sikkerhed ved 
stilladsmontage. Stilladsbranchen 
– og for den sags skyld den danske 
arbejdsmiljølovgivning – har hidtil 
opereret med, at der skal etable-
res sikkerhed hurtigst muligt, og at 
sikkerhed og sundhed skal gå hånd 
i hånd. 

Myndighedernes første bud på 
sikker stilladsmontage ville inde-
bære en øget nedslidning og det 

Stilladsbranchen Industriområdet

Problemstilling: Ved arbejde i sele, kan man klikke sig ind i den ene 
ramme / søjle og gå 3 meter ude med næste ramme / søjle.
Ankerpunktet skal placeres så højt som muligt – i dette tilfælde i 1,95 m.
Reglerne siger at pga. penduleffekt bør ankerpunktet ikke overstige 30 
grader til siderne og ved brug af yo-yo må den ikke overstige 30 grader. 
De 30 grader nås efter ca. 1 meter.

ville stilladsbranchen ikke accep-
tere. Dernæst var arbejdsgiver-
nes bud, at stilladsmontørerne 
skulle have en sele på og klikke 
sig ind i en ”yo-yo” – en faldline. 
Det betyder, at man skal gå 3 me-
ter vandret ud med en snor og et 
træk i ryggen, hvilket øger risiko-
en for fald, som desuden bliver 
meget voldsomme på grund af 
”penduleffekten”.

Stilladsklubben lavede derfor 
faldtest med en ”dummy”, og det 
viste sig, at stilladsmontage i sele 
og ”yo-yo” er falsk sikkerhed. Ar-
bejdstilsynet har nu lavet ny vej-
ledning og branchens arbejdsgi-
vere er gået i gang med at købe 
opskydelige rækværker, så stillads-
montørerne kan have fuld sikker-
hed uden, at nedslidningen øges.

På virksomheden verserer der 
også her en sag om overvågning, 
fordi der er opsat kamera uden 
skiltning eller drøftelse i SU. Par-
terne har ikke kunne blive enige, 
så sagen skal for Arbejdsretten.

CPH West Ishøj (Beklædning)
Der har været flere sager på ele-
vområdet. Sagerne omhandler ty-

pisk forkert løn, manglende pensi-
on, fritvalgskonto og feriefridage. 
Arbejdsgiverne ved som regel slet 
ikke, at eleven er omfattet af over-
enskomsten mellem 3F og Dansk 
Mode & Textil, selvom de har aftalt 
det.
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Postbranchen består af klubber-
ne for de ansatte inden for Post 
Danmark i 3F Københavns områ-
de og repræsenterer dermed alle 
forskellige områder inden for be-
handling af breve og pakker, fra 
sortering på post- og pakkecen-
trene til transport og omdeling af 
forsendelserne. 

Gennem det seneste år har Post-
branchen arbejdet for at sikre, 
at de meget store forandringer, 
som Post Nord gennemgår, ikke 
sker på bekostning af de ansattes 
rettigheder. 

Gennem det seneste år er fle-
re postkontorer blevet lukket for 
at blive sammenlagt med andre i 
færre men større enheder. Det lig-
ger pres på tillidsrepræsentanter-
ne, fordi der både bliver færre af 
dem samtidig med, at den enkelte 
repræsenterer et større antal kolle-
ger end tidligere. 

Branchen følger også de store 
forandringer, der sker i postfabrik-
kerne. Omstillingen i pakkepro-
duktionen med indførelse af sta-
digt flere forskellige typer arbejde, 
som f.eks. sortering af madvarer 
fra Irma, kræver at de lokale til-
lids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter samarbejder tæt for at sikre, at 
arbejdsforholdene ikke forringes.

Branchen har også gennemgået 
en større intern forandring ved, at 
formandskabet ikke længere be-

står af faglige sekretærer, men af 
tillidsrepræsentanter fra arbejds-
pladserne. Denne forandring har 
krævet mange debatter, og det 
gode resultat er et resultat af disse 
drøftelser.

Det er håbet, at forandringen 
kan være med til at sikre et styrket 
internt samarbejde.

Ny organisering af 
distributionscentrene
Det nye år startede, hvor det gam-
le slap - med omstruktureringer og 
planer for lukning, flytning eller 
sammenlægning af distributions-
centre i posten. Det nye var dog, 
at Post Danmarks ledelse i foråret 
fremlagde en langsigtet plan for, 
hvordan man forventer, at ”land-
kortet” for fremtidens distributi-
onscentre skal se ud. 

Det nye landkort vil betyde for-
andringer for alle medlemmer i 
distributionen. De nye arbejds-
pladser implementeres løbende 
indtil udgangen af 2017. Til den 
tid vil næsten alle de nuværende 
distributionscentre være lukket, 
og samlet vil meget få men sto-
re arbejdspladser hver komme til 
at beskæftige mellem 300 og 500 
ansatte. 

I første omgang er Brønshøj, 
Lyngby og Søborg blevet lukket og 
er i løbet af oktober flyttet til To-
baksvejen i Gladsaxe. Planen for 

de øvrige 5 distributionscentre på 
Amager, City og Frederiksberg, 
hvoraf de to er pakkedistributions-
centre, forventes udmeldt inden 
udgangen af året. Umiddelbart er 
der to muligheder: Enten samles 
alle arbejdspladserne ét sted, eller 
også bliver de delt i to arbejdsplad-
ser af samme størrelse som den i 
Gladsaxe.

Tilkaldevikarer
Forbruget af tilkaldevikarer har 
igen i år været væsentligt højere, 
end hvad vi betragter som væren-
de i overensstemmelse med, hvad 
der er aftalt med 3F. Det er vores 
krav, at forbruget af vikarer kon-
verteres til fuldtidsansatte med-
lemmer, der kan leve af jobbet.

Post Danmark Transport
Post Danmark valgte at forsøge sig 
med udbringning af let- og styk-
gods i 2014. Virksomheden havde 
derfor behov for at indgå en lokal-
aftale med tillidsrepræsentanter-
ne, da letgods distribueres på en 
måde, hvor de gældende arbejds-
tidsregler i postens lokalaftaler 
ikke ville være mulige at overhol-
de. Lokalaftalen, der blev indgået, 
fraviger bestemmelserne i henhold 
til industriens overenskomst.

Tillidsrepræsentanterne var af 
den faste overbevisning, at lokal-
aftalens bestemmelser udelukken-
de skulle bruges til distribution af 
netop letgods. Det har siden vist 
sig, at ledelsen ikke deler denne 
opfattelse, men mener, at chauf-
fører ansat på den nye lokalaftale 
gerne må køre med normale post-
produkter, som et supplement til 
letgodset. Det har ført til en lang 
periode med diskussioner og for-
handlinger med ledelsen. Forhand-
lingerne er endnu ikke tilende-
bragt, men parterne er tæt på at 
nå til enighed.

 Det har desværre vist sig umu-
ligt at få oplyst, hvordan økono-
mien er i forhold til at distribuere 
letgodset med egne chauffører og 
biler, hvilket bekymrer tillidsfol-
kene. Ledelsen fortæller, at det er 

meget komplekst at opgøre, selvom 
der foreligger tal for den periode, 
hvor det var Transportgruppen, 
der distribuerede letgodset. De 
ansatte på området er i øvrigt no-
genlunde tilfredse med arbejdsop-
gaverne, og det tidspunkt opgaver-
ne udføres på, da der er tale om 
dagvagter.

Ny organisering af post– og 
pakkecentre
1. maj i år sammenlagde Post Nord 
brev- og pakkeproduktionen. Det 
betyder, at de tre postfabrikker 
Brøndby Pakkecenter, Internati-
onalt Postcenter og Københavns 
Postcenter nu sorterer under én og 
samme ledelse i virksomheden. 

De produktionsmæssige foran-
dringer, som følger af sammenlæg-
ningen, lader endnu vente på sig. 
Tillidsrepræsentanterne vil natur-
ligvis indgå i et tæt samarbejde med 
virksomheden for at sikre, at alle 
forandringer sker i samspil mellem 
virksomheden og de ansatte.

Mængdefald og overtallighed
Brevmængdefaldet er vedvaren-
de på mere end 15 % om året. Si-
den 2001 er antallet af breve fal-
det med mere end 60 %, og der er 
ingen udsigt til at faldet stopper - 
snarere tvært imod.

Det massive brevfald har – med 
god grund – skabt stor utryghed 
blandt medlemmerne, da det alle-
rede har ført til kraftige reduktio-
ner i antallet af ansatte, og frygten 
for flere fyringsrunder er derfor 
stor. Derfor har tillidsrepræsen-
tanterne i samarbejde med den lo-
kale ledelse indgået en aftale, der 
sikrer, at medlemmerne tilbydes 
arbejde i andre dele af virksomhe-
den - primært på pakkecenteret i 
Brøndby. I takt med flytningen af 
Postterminalen vil dette arbejde 
blive intensiveret for at redde flest 
mulige for afsked.

Desuden har man vejledt man-
ge ældre kolleger om muligheder-
ne for efterløn og pension. Det har 
ført til, at mere end 50 kolleger si-

 Postbranchen

den årets begyndelse har ansøgt 
om efterløn eller pension. Alligevel 
har det ikke været muligt helt at 
undgå afskedigelser, og i april må-
ned mistede 30 postarbejdere de-
res arbejde.  

Allerede i 2014 erkendte tillids-
repræsentanterne, at hvis antallet 
af afskedigelser på grund af ar-
bejdsmangel skulle minimeres, var 
det nødvendigt at lægge et massivt 
pres på den lokale ledelse for at 
udvide brugen af efteruddannel-
se. Målet er både at sikre, at det 
enkelte medlem har flest mulige 
kompetencer, men også at reduce-
re den samlede lønudgift, så færre 
bliver opsagt. Derefter igangsatte 
Postarbejdernes Fællesklub i for-
året en øget indsat for at få flere 
medlemmer til at benytte de mu-
ligheder for efteruddannelse, som 
overenskomsten indeholder. Den-
ne indsats har vist sig at være en 
kæmpe succes.

Salget af Bernstorffsgade og flytningen af Københavns Postcenter
Postterminalen ved Hovedbanegården er blevet solgt og skal nedrives. 
Post Nord har indgået lejekontrakt med Carlsberg om, at produktionen 
fremadrettet skal foregå i Tåstrup. Det betyder, at de mange hundrede 
ansatte i løbet af det næste år skal flytte arbejdsplads.

I disse måneder foregår der drøftelser om 
indretningen af den nye postfabrik. Den 
endelige flyttedato kendes endnu ikke, 
men ifølge planerne skal Posttermina-
len være rømmet inden udgangen af 
3. kvartal 2016. 

Klubben og tillidsrepræsentanter-
ne fører forhandlinger med virk-
somheden med det formål at sikre, 
at både de personalemæssige for-
hold og arbejdsmiljøet i det nye cen-
ter ikke forringes. 



#FightFor15
I USA kæmper de ansatte i fastfoodbranchen for en løn, de kan leve 
af. En normal løn i denne branche er ca. $8 – i Danmark er den til-
svarende ca. $21. Deres kamp er blevet international, og aktive fra 
fagforeninger i hele verden støtter deres kamp. Det gør vi naturligvis 
også i 3F København. I vores ungdomsnetværk har vi haft en tillids-
repræsentant på McDonald’s og derfor været tæt på kampen i USA.

Den 15. april er det international fastfood dag, og den dag var vi 
selvfølgelig også klar. Vores unge havde været kreative og tegnet for-
skellige skilte, der skulle vise vores støtte til de ansatte i USA. Elever 
fra Hotel- og Restaurantskolen var også hurtigt klar til at deltage, da 
de hørte om 
kampagnens 
budskab. Det 
er der kom-
met følgende 
billede ud af, 
som er blevet 
delt på Face-
book og over 
hele verden.

Jobpatruljen nyder det gode sommervejr i skoven
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I løbet af året har de unge i 3F Kø-
benhavn deltaget i forskellige kam-
pagner og aktiviteter både lokalt, 
nationalt og internationalt. 

Organisering – Bakken og Tivoli
I foråret blev de unge i afdelingen 
spurgt, om de ville stå for et or-
ganiseringsprojekt på Bakken og i 
Tivoli. Det sagde de ja til og besøg-
te begge steder henover sæsonen 
for at tale med de unge om fagfor-
ening, rettigheder og pligter. Det 
gav mange gode snakke med de 
unge og selvom målet primært var 
at få flere medlemmer, resulterede 
det også i en øget selvtillid og vi-
den blandt de unge i afdelingen. 

En af de unge, der brugte mange 
torsdage på at deltage i projektet, 
var Anja Hansen: 

”I år har jeg været med til at or-
ganisere i Tivoli og på Bakken. Det 
er ikke noget, jeg har været med til 
før. Jeg syntes, at det har været su-

til løn under sygdom. Der er hver-
ken en forbedring eller en forvær-
ring i forhold til sidste år. Gene-
relt kan man dog sige, at de unge 
er blevet mere velinformeret end 
tidligere. Man kan håbe, at der til 
næste år vil vise sig i et fald i an-
tallet af unge, der bliver udnyttet 
af deres arbejdsgiver.

Folkemøde på Bornholm
I juni blev det årlige folkemøde 
på Bornholm afholdt, og i den for-
bindelse hjalp de unge fra fastlan-
det 3F Bornholm med en overens-
komstkampagne i lufthavnen. 

3 unge fra 3F København tog af-
sted til Bornholm. En af dem var 
Jens Noe: ”Vi pakkede bilen med 
højt humør, luftmadrasser og flyers 
med en liste over de anbefalelses-
værdige restaurationer på Born-
holm. Bornholms afdeling i Røn-
ne og PSHRs Gruppebestyrelse tog 
utroligt godt imod os, så vi var helt 
klar lige fra morgenstunden om 
onsdagen til at dele flyers ud.

I selskab med flinke politifolk og 
ansatte i lufthavnen fik vi langet 
flyers ud til højre og venstre i en 
fart ved hver ankomst, de første 

Ungdomsnetværket i 3F København

per spændende og grænseoverskri-
dende, men jeg har fået en virkelig 
god opbakning af fagforeningen. 
Jeg tager virkelig hatten af for det 
store stykke arbejde, som de gør, 
for både os der er med, men også 
for de mennesker, som arbejder i 
Tivoli og på Bakken. Jeg blev fak-
tisk meget overrasket over, hvor 
lidt folk vidste omkring fagforenin-
gen, og hvad de egentlig kan gøre 
for en og allerede gør. Derfor sy-
nes jeg, det er et fedt initiativ.”

Jobpatrulje 2015
Jobpatruljen er en national kam-
pagne, som primært HK og 3F 
står bag. Det er på det lokale plan, 
Jobpatruljen foregår. Unge ak-
tive fra hele fagbevægelsen og 
ungdomspartierne bruger deres 
sommerferie på at besøge unge fri-
tidsjobbere under 18 år og tale med 
dem om deres rettigheder på ar-
bejdsmarkedet. I år har rigtig man-
ge unge fra 3F København deltaget 
i patruljen. Blandt andre Louise 
Rantzau: ”Hvert år er det en ople-
velse at køre jobpatrulje. Ikke nok 
med, at man gør en god gerning og 
giver vigtig viden videre, så er der 
også en god stemning blandt de 
unge. Der er ingen tvivl om, at de 
knokler med sved på panden og op-
rejst pande, når de bruger det me-
ste af sommeren på at tjene penge. 
Samtidig er der en super hyggelig 
stemning blandt os frivillige. Jeg 
havde taget min gode veninde un-
der armen på hendes første jobpa-
truljetur – og hun elskede det! Der-
udover vil jeg understrege, at det 
er helt unikt at køre jobpatrulje på 
Bornholm. En helt anden form for 
glæde, gæstfrihed og unge, der slu-
ger viden fra jobpatruljen til sig.”

Jobpatruljen har i år besøgt næ-
sten 500 unge i vores område (Kø-
benhavn, Nordsjælland og Born-
holm). Desværre oplever vi stadig, 
at unge arbejder på steder, hvor 
der skænkes alkohol, at de løfter 
for meget og bliver snydt i forhold 

3 dage af folkemødet - lige indtil 
vi havde afleveret alle trykte 4000 
stk. i de rette hænder. Alle tog 
godt imod kampagnen på kryds og 
tværs af politiske holdninger. Det 
var noget, der gjorde et godt ind-
tryk på os frivillige.

Vi brugte vores friaftener med 
andre 3F’ere og på egen hånd som 

turister og oplevede Folkemødet, 
bl.a. DM i Debat og LO Ungdoms 
legendariske sangaften, hvor vi op-
levede fællesskab og hygge med de 
andre unge. Hvis jeg får mulighe-
den for at komme med næste år, 
så er jeg klar! - meget gerne med 
mange flere flyers og lidt flere is.”

Hvert år i november afholdes der 
landsmøde for alle unge i 3F. Afde-
lingens unge deltager naturligvis 
også. Sidste år deltog 10 unge fra 3F 
København. På landsmødet, som er 
3F Ungdoms svar på forbundskon-
gressen, diskuteres mange forskel-

lige ting lige fra forretningsorden 
til manglen på praktikpladser og 
ungdomsarbejdsløshed. De unge fra 
vores afdeling har altid deltaget tal-
stærkt og velforberedt på landsmø-
det og er derfor heller ikke blege 
for at blande sig i en debat.

Landsmøde

„Hvert år er det en oplevelse 
at køre jobpatrulje“
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At 3F København vægter mangfol-
dighedsarbejdet, fremgår af fagfor-
eningens værdigrundlag:

3F København arbejder for lige-
stilling/ligebehandling i alle forhold 
for alle medlemsgrupper, uanset 
køn, etnicitet, alder og seksuel ori-
entering. Mangfoldighed er en styr-
ke. Mangfoldighedsarbejdet skal 
vise 3F Københavns bredde og være 
til gensidig inspiration og forståelse 
for medlemmernes vilkår. 

For at sætte fokus på mangfol-
dighed, har 3F København igen i 
år haft en del aktiviteter:

På dagen for Kvindernes Inter-
nationale Kampdag den 8. marts 
blev fagforeningens store sal fyldt 
med medlemmer og andre gæ-
ster. Der var flere oplægsholdere. 
Vi havde besøg af en transpoli-
tisk talsperson fra LGBT – Linda 
Thor Pedersen samt flere politike-
re; Özlem Cekic, Yildiz Akdogan, 

Britta Thomsen og Ninna Hedea-
ger Olsen. De havde alle forskelli-
ge vinkler på det at være kvinde i 
Danmark anno 2015, som også er 
100–året for kvinders stemmeret 
til folketinget i Danmark.

100–året for udvidelsen af stem-
meretten blev også fejret på anden 
vis. Det var ikke kun kvinder, men 
også andre grupper, der fik stem-
meret i 1915. De 7 f’er – fruentim-
mere, folkehold, fattige, forbryde-
re, fjolser, fallenter og fremmede 
– var genstand for en paneldebat 
i Arbejdermuseet den 23. marts 
2015. Næstformand Betina Lund 
deltog i paneldebatten sammen 
med bl.a. Mogens Lykketoft og Pe-
ter Hummelgård. Fra fagforenin-
gen deltog desuden en pæn delega-
tion af polske medlemmer.

Næste fejring var den 5. juni, 
hvor vi deltog i grundlovsopto-
get, der startede ved Grønningen i 

smukt solskinsvejr. Vi havde selv-
følgelig vores fane med og gik i 
et festligt optog til Christiansborg 
Slotsplads. Her var både taler og 
musik, og vi fik delt hundredevis 
af jubilæumsaviser ud til alle inte-
resseret på pladsen.

I uge 33 blev der afholdt Copen-
hagen Pride. Her var fagforenin-
gen både synlig på

Rådhuspladsens „Pride Square” 
fra tirsdag til fredag og i den store 
parade om lørdagen. I den sidste 
begivenhed deltog vi med omkring 
80 deltagere i optoget.

Årets sidste aktivitet foregik den 
22. august, hvor fagforeningen åb-
nede dørene til årets store Mang-
foldighedsdag. Her deltog mere 
end 200 gæster, hvor der både var 
underholdning, mad fra alverdens 
lande og besøg af den ukrainske 
konsul samt forbundssekretær Sø-
ren Heisel. 

Erhvervsuddannelsesreformen, 
der trådte i kraft 1. august 2015, 
har blandt andet til hensigt at gøre 
erhvervsuddannelserne til ung-
domsuddannelser igen, og der 
etableres derfor særlige ungemiljø-
er for de helt unge på grundforlø-
bets 1. del. Men der skal også være 
plads til de voksne over 25 år. De 
er omfattet af særlige modeller - 
ErhvervsUddannelser for Voksne 
(EUV). Her vil der blive sat øget fo-
kus på realkompetencevurdering 
og merit med det mål, at flere skal 
kunne gå fra at være ufaglærte til 
faglærte.

Der findes tre modeller for EUV:
• Én for voksne med mindst 2 års 

relevant erhvervserfaring, som 
skal have et standardiseret ud-
dannelsesforløb uden grundfor-
løb 2 og uden praktik.

• Én for voksne med relevant er-
hvervserfaring eller tidligere 
gennemført uddannelse, som 
ikke eller kun delvist lever op til 
kravet om mindst 2 års relevant 
erhvervserfaring, hvor man skal 
have et standardiseret uddannel-
sesforløb. De kan endvidere tage 
et grundforløb 2 samtidig med, 
at praktikperioden skal være 

kortere end for de unge og mak-
simalt 2 år.

• Én for voksne uden relevant er-
hvervserfaring eller forudgåen-
de uddannelse. De skal tage en 
almindelig erhvervsuddannelse 
med grundførløb 2 og en praktik-
uddannelse svarende til de unge.

Som udgangspunkt er uddan-
nelsesforløbene for voksne 10 
% kortere end skoledelen på ho-
vedforløbet på en tilsvarende er-
hvervsuddannelse. Forløbet kan 
afkortes yderligere på baggrund 
af en vurdering af den enkeltes 
kompetencer.

Mangfoldighedsudvalget

Uddannelse af tillidsvalgte
Mange tillidsvalgte uden uddannelse

Forbundet har gennemført en un-
dersøgelse af de tillidsvalgtes del-
tagelseaktiviteter, der gennemføres 
af Fagbevægelsens Interne Uddan-
nelser (FIU). Undersøgelsen viste, 
at vi har en stor udfordring, da ca. 
4000 tillidsvalgte ikke har kurser 
overhovedet. 3F Københavns an-
del af disse tillidsvalgte er 68 ar-

bejdsmiljørepræsentanter og 37 
tillidsrepræsentanter - i alt 105 
tillidsvalgte. 

Kursuskatalog 2016 
For første gang i historien er kur-
suskataloget over FIU-kurserne ud-
kommet allerede i september. Det 
blev udsendt sammen med fagbla-

det til alle medlemmer med tillids-
hverv. Det er dejligt, at forbundet 
har lyttet til behovet for at få kur-
suskataloget tidligt ud, så kursus-
planlægningen kan gå i gang. Ka-
taloget bibeholdes i papirform, da 
det for mange er rart at kunne sid-
de og bladre i det fremfor at kigge 
på nettet.

Erhvervsuddannelser
Ny dagsorden for erhvervsuddannelserne
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Stat og offentlig 
På det statslige område er der stor 
aktivitet på erhvervsuddannelses-
området. Her er det blandt andet 
Lager og logistikuddannelsen, der 
tilbydes til mange ufaglærte med 
mange års erhvervserfaring. For 
nogle af vores betjente på f.eks. 
Københavns Universitet og andre 
offentlige institutioner er også ud-
dannelse som ejendomsservicetek-

Uddannelsestiltag på 
virksomhederne

niker en god mulighed for at ”få 
papir på” det, som man kan.

Rengøringen på Rigshospitalet
På Rigshospitalet under Forenede 
Service, er de i gang med at ud-
danne folk til rengøringsteknikere 
og serviceassistenter. Der er 5 – 6 
personer på uddannelse ad gan-
gen, og det er planen, at alle skal 
igennem denne uddannelse, da det 

højner deres professionalisme i 
det daglige arbejde. Dette betyder 
også, at Forenede Service kan til-
byde endnu bedre service over for 
kunden.

Frederiksberg Hospital
Her er man også gået i gang med 
at sende de ansatte i Forenede Ser-
vice på uddannelse efter samme 
model, som den der anvendes på 
Rigshospitalet. 

Amager Psykiatriske Hospital
Her skal der i nær fremtid laves en 
uddannelsesaftale for de ansatte i 
Coor-service. Her har man – med 
hjælp fra en ny arbejdsleder - fået 
øjnene op for det fordelagtige i at 
opkvalificere medarbejderne til 
andre og nye rengøringsteknikker.

Havnearbejderne
Der er kommet godt gang i uddan-
nelserne på Københavns Havn. 
Igen i år lykkedes det at samle et 
hold, der tager havnearbejderud-
dannelsen på merit. Som en natur-
lig konsekvens af uddannelserne, 
er man begyndt – som den første 
havn i Danmark – at tage unge 
lærlinge. Der er nedsat et lokalt 
uddannelsesudvalg, hvor man i 
fællesskab løfter opgaven med at 
skabe et godt praktikforløb for de 
unge mennesker.

Der er taget 4 ungdomselever, 
som har overstået deres prøve-
tid og er glade for arbejdslivet 
på havnen. I de næste par år kan 
de se frem til et spændende for-
løb, der veksler mellem skoleop-
hold i Aalborg og praktikperioder i 
København. 

Stilladsarbejderne
I 2009 fik stilladsbranchen en ud-
dannelsesaftale, som betyder, at 
alle nye stilladsfolk skal have en 
kontrakt på den 2-årige stilladsud-
dannelse. De nye folk starter på en 

lavere løn end de erfarne og ud-
dannede stilladsmontører. Derfor 
kan de se frem til en lønstigning 
på 22,- kr. på alle timer, når sven-
deprøven er bestået. 

Uddannelsen har vist sig at være 
en succes. Fra 2 hold om året (med 
16 på hvert hold) er det vokset til 
mellem 3 og 4 hold om året, og her 
i 2015 har det været nødvendigt at 
oprette hele 5 hold. Der er to år-
sager til de mange nye stilladslær-
linge; For det første er det nu lyk-
kedes at tegne kontrakt på alle de 
nye i branchen og for det andet, er 
der desværre fortsat stor nedslid-
ning i branchen og derfor også en 
stor udskiftning.

Post Danmark – Københavns 
Postcenter
Mere end 200 kolleger har siden 1. 
januar været på kurser. Nogle har 
fået lastbilkørekort, andre har væ-
ret på forskellige typer af produk-
tionskurser og i september måned 
i år er de første 4 startet på 2. mo-
dul af Industrioperatøruddannel-
sen. Når de 4 er færdiguddannet i 
første kvartal næste år, så vil de 4 
være virksomhedens første ”hold” 
faglærte industrioperatører.  

Uddannelsesindsatsen skyldes en 
enorm indsats fra de tillidsvalgte 

på centret, der både står for ud-
dannelsesplanlægning, tilmeldin-
ger m.v. 

Det er Fællesklubbens intension, 
at uddannelsesindsatsen skal vide-
reføres og styrkes. Lige nu er der 
gang i planlægningen af det næste 
hold industrioperatører. Håbet er, 
at det er på plads inden udgangen 
af 2015.

Hospitalsmedhjælpere bliver 
industrioperatører
Hospitalsmedhjælperne på Regi-
on Hovedstadens Apotek har læn-
ge gerne ville have en uddannelse. 
Det var Apotekets ledelse enig i, og 
i samarbejde med 3F København 
er det lykkedes at skabe grundla-
get for, at hospitalsmedhjælperne 
kan gå i gang med at blive industri-
operatører. Alle interesserede har 
nu været igennem en kompetence-
afklaring, og de første startede på 
uddannelsen i slutningen af april i 
år. Uddannelsen foregår på Køben-
havns Tekniske Skole, men der er 
også mulighed for at tage den i så-
vel Hillerød som Kalundborg.

Hospitalsmedhjælperne, hvor-
af hovedparten er ufaglærte kvin-
der, er startet på uddannelsen med 
stor ildhu og nogen nervøsitet. For 
de flestes vedkommende er det 

mange år siden, de har siddet på 
skolebænken, så det er en enorm 
udfordring at komme i gang med 
uddannelse igen. Da de i årevis 
har været med til produktion af 
medicin m.v., kan de meget mere, 
end de selv tror. Alle har fået me-
rit og skal derfor ikke igennem 
grundforløbet. Der er dog lavet en 
aftale om tilbagefald til sin tidlige-
re stilling, hvis man fortryder ud-
dannelsen, så på den måde er der 
skabt sikkerhed i jobbet. 

Region Hovedstadens Apotek er i 
forbindelse med uddannelsen også 
blevet godkendt som praktiksted 
for nye elever, og de har allerede 
ansat 4. 

Arbejdsmarkedsuddannelser 
- rengøring
Den stigende aktivitet på erhvervs-
uddannelsesområdet inden for 
rengøring er sikkert årsagen til, at 
der ikke er den store søgning til 
AMU-kurserne inden for branchen. 
Det skal der arbejdes med i frem-
tiden, da man ifølge overenskom-
sten (SBA) efter 6 måneders ansæt-
telse har ret til 2 ugers uddannelse 
om året med fuld løn. Hvis man 
ikke har brugt ugerne fra de forgå-
ende år, kan man få op til 6 uger 
med fuld betaling.

Uddannelsesindsatsen på Københavns Postcenter skyldes en enorm 
indsats fra de tillidsvalgte.

Et hold nyuddannede rengøringsteknikere lykønskes af faglig sekretær Karen Levy
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I 3F København har vi stor fokus 
på organisering af medlemmer. 

Vi har lagt en ny struktur for, 
hvordan vi arbejder med organi- 
sering:
• Alle i Faglig afdeling har udvalgt 

arbejdspladser med lav organise-
ringsprocent, som deres ansvars-
område. De faglige sekretærer 
besøger udvalgte arbejdspladser 
med henblik på at højne organi-
seringsprocenten, og de arbejder 
samtidig på få valgt tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter.

• Hele Faglig afdeling har et ugent-
ligt møde, hvor organisering er 
på dagsorden, og hver anden uge 
afholdes der organiseringsmøder 
i de faglige team, hvor der bliver 
udvekslet erfaringer, idéer m.v. 

Flere indsatsområder
Fællesnævneren for organisering 
er „den faglige styrke og sammen-
hold på arbejdspladser og bran-
cher”. Derfor indeholder organi-
sering mange forskelige indsatser, 
som f.eks.:
• Nye medlemmer til 3F 

København.
• Flere aktive medlemmer på ar-

bejdspladser og brancherne.
• Nye tillidsvalgte på arbejds-

pladser, hvor vi i dag ikke har 
tillidsvalgte.

• Uddannelse og træning af til-
lidsvalgte til at organisere deres 
kolleger.

Er det rummelige arbejdsmarked blevet væk?
Tidligere arbejdsminister Svend Auken (1977-1982) 
var en af de første, der talte om ”Det rummelige ar-
bejdsmarked”. Tanken var, at der skulle være en 
plads til alle på arbejdsmarkedet; nedslidte menne-
sker med forskellige funktionsnedsættelser – både fy-
siske og psykiske begrænsninger.

I 1998 blev et af de største socialpolitiske fremskridt 
vedtaget; indførelsen af fleksjob.

I de senere år er der blevet talt meget om virksom-
hedernes sociale ansvarlighed og profil, et bedre ar-
bejdsmiljø og en forebyggende indsats, så nedslidning 
undgås. Der er ofte langt imellem, at de fine ord og 
tanker omsættes til virkelighed for 3F Københavns 
medlemmer. 

Vi oplever nogle klare tendenser, der trækker i den 
forkerte retning:
• Omgangstonen på mange arbejdspladser er blevet 

forværret, og stadigt flere bukker under med stress 
p.g.a. det psykiske arbejdsmiljø, højt arbejdstempo 
og for store krav til den ansatte. Flere og flere arbej-
der alene – kollegaen er sparet væk.

• Der er en øget ”brug-og-smid-væk”-mentalitet. Op-
sigelserne sidder meget løsere ved sygemeldinger, 
og mange arbejdsgivere ønsker slet ikke at lave 
en forebyggende indsats, fastholdelsestiltag el-
ler omplaceringer. Det er blevet meget svært at få 
fastholdelsesfleksjob.

• Ved udliciteringer og outsourcing af arbejdsopgaver 
er formålet i de fleste tilfælde at opnå besparelser. 
Der er sjældent fokus på kvalitet i arbejdet, ordent-
lige løn- og arbejdsvilkår.

• Pensionsalderen sættes gradvis op, og der er sket 
mange lovstramninger, så færre får tilkendt førtids-
pension. Der skal derfor gang i den reelle forebyg-
gende indsats, brugen af § 56-aftaler skal øges og 
der skal laves fleksible aftaler om arbejdstid, senior-
ordninger m.m.

Afklaringsforløb uden ende  
Igennem det seneste år har vi set konsekvenserne af 
de mange reformer, der er gennemført på det sociale 
område. Blandt dem er indførelsen af de nye såkaldte 
”ressourceforløb”. Vi ser flere og flere af vores med-
lemmer, der bliver parkeret i endeløse afklaringsfor-
løb, som reelt ikke har andet formål end at trække til-
kendelsen af fleksjob eller førtidspension ud. 

Vi arbejder løbende sammen med forbundets so-
cialpolitiske team for at dokumentere problemerne 
med de meningsløse ressourceforløb og med med-
lemmer, som skulle have førtidspension, men i stedet 
sendes ud i såkaldte mini-fleksjob.

Den nye sygedagpengelovs mange intentioner om 
fastholdelse og socialt ansvar hos arbejdsgiverne mat-
cher dårligt med, at vi ser et arbejdsmarked, som bli-
ver mere og mere presset og mindre og mindre rum-
meligt. Lovens idéer om hurtig opfølgning og indsats 
rettet mod arbejdspladserne bliver skudt til hjørne af 
arbejdsgiverne, der ofte ikke gider hænge på ansatte, 
der ikke kan præstere 120 %. 

Risikoen for at ende på den nye lave sats efter 22 
ugers sygdom eller for fyring presser mange af vo-
res medlemmer tilbage på job på vilkår, som de ikke 
længere kan klare. Det er vores medlemmer, der bli-
ver taberne, når der bliver lavet nye reformer.  Det 
er vores medlemmer, der er nedslidte og har fysiske 
skader samt de dårligste forudsætninger for at skifte 
branche uden hjælp, og det er vores medlemmer, der 
fanges i systemer, som de ikke forstår.

Vi vil derfor forsætte med at kæmpe for at gøre det 
lettere at få fleksjob, at gøre det lettere at få førtids-
pension og ikke mindst, at få sat fokus på revalide-
ring og uddannelse.

Socialområdet Organisering

I de senere år er der blevet talt meget om 
virksomhedernes sociale ansvarlighed og 
profil, et bedre arbejdsmiljø og en forebyg-

gende indsats, så nedslidning undgås. Der 
er ofte langt imellem, at de fine ord og tanker 
omsættes til virkelighed for 3F Københavns 
medlemmer. 

Fællesnævneren for 
organisering er „den 
faglige styrke og 

sammenhold på arbejds-
pladser og brancher”. Der-
for indeholder organisering 
mange forskelige indsatser,

• Fastholde nuværende 3F 
medlemmer.

• Den daglige samtale og debat på 
arbejdspladserne om, at 3F Kø-
benhavn er den rigtige fagfor-
ening og ikke den Kristelige fag-
bevægelse eller Det Faglige hus.

• Sikre flere overenskomster.
• Synliggøre 3F København på 

arbejdspladserne.
Ser vi på resultaterne, har der væ-
ret positive tendenser det seneste 
år. I 2015 har 3F København haft 
en medlemsfremgang fra janu-
ar til september på i alt 203 for-
bundsmedlemmer. Vi er dermed 
i alt 16.822 forbundsmedlemmer. 
Medtager vi også rene a-kasse 
medlemmer, pensionister m.fl. var 
vi i september 20.771 medlemmer 
i 3F København. Det er en samlet 
stigning på 287 medlemmer.

I løbet af 2015 har flere med-
lemmer ønsket overflytning til 3F 
København fra Kristelig Fagbevæ-
gelse og Det Faglige hus end det 
modsatte. Det er rigtigt positivt og 
et udtryk for, at flere forstår be-
tydningen af at være medlem af 
en rigtig fagforening.

I alt har vi i løbet af 2015 fået 
1.134 nye medlemmer i 3F Købe-
havn. Omvendt har 486 meldt sig 
ud, 200 er restanceslettet m.m. An-
dre medlemmer er flyttet til udlan-
det, til andre 3F afdelinger m.m. 

Organiseringsudvalget, der blev 
nedsat på afdelingens første gene-
ralforsamling, har ikke fungeret, 
hvilket også er baggrunden for, at 
der er stillet forslag om, at det ikke 
længere skal være et generalfor-
samlingsnedsat udvalg. 



3F København er din aktive fagforening. 

Med over 18.000 medlemmer, er vi dit rigtige 
valg, når du arbejder i det københavnske område.
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3F Københavns største enkeltståen-
de arrangement forgår på arbejder-
nes internationale kampdag 1. maj.

I lighed med de to foregående 
år i 3F Københavns levetid, star-
tede dagen med morgensamling 
kl. 07.00 i gården bag Peter Ipsens 
Allé 27, hvor ansatte, bestyrelses-
medlemmer og andre aktive kræf-

ter gjorde klar til det store rykind.
Omkring 500 medlemmer, deres 

familier og venner af foreningen, 
sørgede for, at arrangementet blev 
til en festlig oplevelse, garneret 
med taler og musik.

Festlighederne fortsatte herefter 
med det store demonstrationstog 
til Fælledparken, hvor 3F Køben-

havn havde et telt i samarbejde 
med chaufførernes fagforening. 
Her flød øllet i rigelige mængder 
og der blev spillet op til dans, da 
det store fællesarrangement på ho-
vedscenen sluttede.

En lang, men festlig dag, sluttede 
kl. 20.00, da oprydningsholdet i tel-
tet kunne holde fri. 

En del overenskomstområder har 
egne feriefonde. Arbejdsgiverne 
indbetaler de ansattes feriepenge 
- typisk 12,5 % af forrige års brut-
toløn – og udbetaler så feriepen-
gene, når ferien afholdes. Men det 
er ikke alle feriepenge, der bliver 
hævet.

De uafhentede feriepenge bru-
ges til at købe ferieboliger for, som 
kan lejes af dem, der arbejder in-
den for den pågældende feriefonds 
dækningsområde. Der kan udveks-
les ferieboliger med andre ferie-
fonde. Lejen skal dække drifts-
omkostningerne, men ikke selve 
investeringen.  Derfor kan feriebo-
ligerne udlejes til fornuftige priser. 

Vi hjælper drømmen på vej 
3F København (Feriekontoret) ad-
ministrerer de ferieboliger, som 
Posten og Hotel & Restauration 
har. Posten har 41 danske og 15 
udenlandske ferieboliger og Hotel 
& Restauration har 8 danske og 1 
udenlandsk feriebolig.

Det praktiske 
Feriekontoret står for udlejnin-
gen, betaler regninger og fører 
regnskab med hver feriebolig. Vi 
sørger for, at husene bliver ved-

ligeholdt, og at nedslidt inventar 
bliver udskiftet. Vi har kontakten 
til de kommunale myndigheder, 
den lokale grundejerforening, skat-
temyndighederne, den lokale til-
synsførende m.fl. Samtidig er vi 
naturligvis kontakt- og serviceor-
gan for de medlemmer, der lejer 
ferieboligerne.

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

Hjemmeside 
Feriekontoret står også for admini-
strationen af hjemmesiden for Po-
stens feriehuse på www.3fpost.dk. 
Her opdateres dagligt en liste over 
ledige uger i ferieboligerne, og der 
er informationer om hver bolig.

En liste over Hotel & Restau-
rations ledige ferieboliger findes 
også på ovennævnte liste over le-
dige uger. Hotel & Restaurations 
ferieboliger kan ses på www.3f.
dk, men Feriekontoret vil arbejde 
på at få dem lagt på afdelingens 
hjemmeside.

Feriekontoret
Ret til betalt ferie - og et godt sted at holde den

Medlemskab
Presset på vores medlemmer er 
steget igennem de seneste år, og 
det kan mærkes i Medlemsafdelin-
gen, hvor flere og flere ønsker råd-
givning om, hvordan de kan beva-
re deres medlemskab af a-kasse og 
fagforening og samtidig have pen-
ge nok til at forsørge sig selv.

Du bist willkommen in 3F 
København
Medlemsskaren dækker en lang 
række nationaliteter, hvilket bety-
der, at en stor del af vores kommu-
nikation foregår på andre sprog 

– både mundligt og skriftligt. Ind 
imellem er det nødvendigt at an-
vende en tolkeservice, men vi har 
også fået trænet en del engelsk. 

Nedsat kontingent og fritagelse 
for a-kasse kontingent
Mange medlemmer kan få nedsat 
kontingent, hvis de har en lav ind-
tægt, men desværre er der man-
ge, der glemmer at søge om det. 
Hvis en ansøgning imødekommes 
gælder det nedsatte kontingent i 6 
måneder, hvorefter man skal søge 
igen, hvis ens økonomiske situati-
on ikke har forbedret sig.

Medlemsafdelingen

1. maj 2015
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Arbejdsløsheden i 3F København 
er fortsat høj sammenlignet med 
arbejdsløsheden i Danmark som 
helhed. Vi har i beretningsperio-
den haft mellem 2000 – 2200 ar-
bejdsløse og ca. 300 medlemmer 
på den midlertidige arbejdsmar-
kedsydelse (ARMY).  Det svarer til 
en ledighedsprocent på ca. 13.

Mangel på arbejdspladser 
Den relativt høje ledighed hænger 
sammen med flere ting: På vores 
områder er der på grund af krisen 
fortsat mangel på arbejdspladser, 
vi har områder med sæsonbeskæf-
tigelse, områder med vejrlig og 
hjemsendelser samt områder, hvor 
hyppige og tidbegrænsede ansæt-
telser er normalt. Desuden er der 
stadigt flere medlemmer, der un-
derskriver tilknytningsaftaler med 
vikarbureauer.

Behov for økonomisk tryghed
Vores medlemmer har brug for et 
dagpengesystem, der giver tryg-
hed. Vi oplever desværre det mod-

satte. Vi er blevet ramt hårdt af 
de nedskæringer, som Lars Løkke 
Rasmussen gennemførte sammen 
med Dansk Folkeparti og De Radi-
kale i 2010. Hver måned forlader 
arbejdsløse medlemmer dagpen-
gesystemet, fordi de har opbrugt 
deres dagpengeret.  De går alle en 
usikker fremtid i møde.

Den Socialdemokratiske rege-
ring gav os nogle plastre på så-
ret, men de såkaldte ’akutpakker’ 
har ikke haft nogen reel effekt, 
og vedtagelsen af den efterfølgen-
de ’midlertidige arbejdsmarked-
sydelse’ (ARMY) har ikke forhin-
dret medlemmer i at falde ud af 
dagpengesystemet. 

Siden vedtagelsen af de skrappe 
forringelser af dagpengesystemet 
har mere end 60.000 arbejdsløse mi-
stet retten til dagpenge. Arbejdsløse 
medlemmer af 3F har været og er 
fortsat storleverandør til dette tal. 

Da Helle Thorning nedsatte dag-
pengekommissionen i foråret 2014, 
udtalte vi offentligt vores skepsis 
og kritik. Vi mente, at der var brug 

for øjeblikkelige og varige forbed-
ringer, og vi kritiserede, at kom-
missionen ikke måtte komme med 
forslag, der kostede mere end det 
nuværende dagpengesystem ko-
ster. Efter vores opfattelse kan der 
ikke skabes tryghed for de arbejds-
løse, uden at dagpengesystemet får 
flere økonomiske midler. Det syns-
punkt har vi fastholdt hele vejen 
igennem. 

Uddannelse for arbejdsløse
Den 1. januar 2015 trådte den nye 
arbejdsmarkedsreform i kraft. Den 
rummer mange og nye mulighe-
der for, at ufaglærte arbejdsløse 
kan komme i gang med kurser, 
efteruddannelse eller med en fag-
lært uddannelse. For at få sat skub 
i disse aktiviteter har vi sammen 

A-kassen

Mange arbejdsløse i 3F København

Det var VK-regeringen som, sammen med de Radika-
le og Dansk Folkeparti i 2010, vedtog ændringerne af 
dagpengesystemet. Men efter regeringsskiftet i 2011 
blev det Socialdemokraterne, der sammen med De 
Radikale og SF stod for at gennemføre reformen.

Reformen halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 
år, og samtidig fordoblede den længden af den pe-
riode, man skal være i arbejde for at optjene ret til 
dagpenge fra 26 til 52 uger.

Det var oprindeligt forventet, at 2000 - 4000 ville 
miste retten til dagpenge i løbet af 2013. Det tal vi-
ste sig at blive langt højere:

I 2013 røg mere end 33.674 ud af systemet og i 
hele perioden frem til 2015 har mere en 60.000 mi-
stet retten til dagpenge.

I foråret 2014 satte den socialdemokratiske rege-
ring et låg på debatten. Den nedsatte en dagpenge-
kommission, der har fremlagt forslag til et nyt dag-
pengesystem den 20. oktober 2015. 

Vi kender ikke forslaget indhold ved udsendel-
sen af beretningen, men i kommissionens grundlag 
står der, at et nyt dagpengesystem ikke må koste 
mere end det aktuelle.

i det første halve år af deres ledig-
hed. Afdelingen deltager i 2 af dis-
se (fælles) samtaler sammen med 
medlemmet. Indtil videre er disse 
fællessamtaler gået godt. Medlem-
merne er glade for, at vi deltager, 
og samarbejdet med Jobcenter Kø-
benavn viser, at vi får udarbejdet 
gode planer.

Vores største udfordring i dag og 
fremover er det store antal med-
lemmer, der fortsat mister deres 
dagpengeret. Vi skal fagligt og po-
litisk fastholde kampen for et dag-
pengesystem, der giver tryghed.  
Vi har aftalt, at vi sammen med 
Jobcenter København i efteråret 
2015 vil styrke en fælles indsats 
for at forhindre, at medlemmer 
mister retten til dagpenge.

Vores medlemmer 
har brug for et dag-
pengesystem, der 

giver tryghed. Vi oplever 
desværre det modsatte.

med Københavns Kommune af-
talt, at nye arbejdsløse medlem-
mer af 3F København deltager i 
et tidligt vejledningsforløb på 2 
gange 5 dage. I dette forløb ar-
bejdes der ikke blot med formid-
ling af arbejde, men også med at 
lægge uddannelsesplaner. Målet 
er, at alle nye ledige medlemmer 
af 3F København efter behov får 
et konkret tilbud om at komme i 
gang med uddannelse eller efter-
uddannelse. Vi er overbevist om, 
at det vil give mange af vores med-
lemmer en mere sikker plads på 
arbejdsmarkedet.

Fællessamtaler i 3F København 
Efter den 1. juli i år er alle ar-
bejdsløse begyndt at komme til 
månedlige samtaler på jobcentret 

Total Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Sømænd 90 94 99 118 121 116 114 112 95 100 95 85

Sømænd % 9,9% 10,4% 11,0% 13,2% 13,7% 13,0% 12,9% 12,5% 10,5% 11,2% 10,7% 9,5%

3F København 2159 2169 2233 2474 2374 2352 2334 2563 2056 2043 1940 1993

3F København % 14,1% 14,2% 14,6% 16,3% 15,6% 15,5% 15,3% 16,9% 13,5% 13,4% 12,7% 13,1%

I alt 2249 2263 2332 2592 2495 2468 2448 2675 2151 2143 2035 2078

I alt % 13,9% 14,0% 14,4% 16,1% 15,5% 15,4% 15,2% 16,6% 13,4% 13,3% 12,6% 12,9%

Arbejdsløse sep. 2014 – aug. 2015

Behandl os ordentligt!

selvom vi er arbejdsløse
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Hermed fremlægges beretning om 
afdelingens økonomi og ejendom-
me, endvidere fremlægges års-
regnskabet for 3F København. Her 
i bladet har vi trykt et uddrag med 
regnskabets hovedtal.

2014 er det 2. år i fusionen mel-
lem Lager, Post & Servicearbejder-
nes Forbund, 3F Hotel & Restaura-
tion og 3F Industri og Service og 
dermed er det er 3F Københavns 
andet årsregnskab.

Årsregnskabet ligger til gennem-
syn i afdelingen på Peter Ipsens 
Allé 27, 2400 København NV. Med-
lemmer er velkomne til at komme 
forbi og gennemse regnskabet.

Det kan oplyses, at den stats-
autoriserede revision ikke har gi-
vet anledning til nogen forbehold.

Samlet (konsolideret) regnskab
Fagforeningens ”3F København” 
regnskab og vores ejendomssel-
skabs ”Ejendomsanpartsselskabet 
LPSF” regnskab, såvel drift- som 
formuemæssigt, er sammenlagt i 
ét konsolideret regnskab således, 
at der kan gives et retvisende bil-
lede af afdelingens økonomi i sin 
helhed.

„Ejendomsanpartsselskabet 
LPSF” formål er, at eje og drive 
ejendommen beliggende Peter Ip-
sens Allé 27, 2400 NV. Ejendom-
men har i sin helhed og i hele 
perioden været udlejet til fagfor-
eningen 3F København.

Udvikling i økonomiske forhold
Som det fremgår af regnskabet, har 
afdelingen og ejendom i år haft et 
betydeligt overskud på 3.302.120 kr. 

 Pkt. 4

Overskuddet skyldes primært salget 
af ejendommen Ramsingsvej 28B, 
der blev solgt i 2014. 

Det kan oplyses, at nettokontin-
gentindtægterne (alle kontingenter 
til 3F København= Jeres afdeling) 
har været ca. 54,4 millioner kr.

Det faglige kontingent (hvert 
fultidsmedlem betaler til afdelin-
gen månedligt) udgjorde i 2014 
kr. 214,50, hertil kommer bidrag 
til administration af a-kasse, hvis 
man er medlem der.

De øvrige kontingenter man ind-
betaler hver måned er bidrag til 
arbejdsløshedskassen (= staten), 
efterlønsordningen (= staten), 3F 
Forbund, 3FA drift, eventuelle 
klubber samt gruppelivsforsikring 
og fritidsulykkesforsikring.

 Medlemsudviklingen har væ-
ret negativ i 2014. Udviklingen 
skyldtes primært, at medlemmer 
bliver slettet på grund af deres 
økonomiske forhold. Endvidere 
er medlemstallet præget af ned-
skæringer på en række at vore 
arbejdspladser.

Afdelingen finder fortsat udvik-
lingen i medlemstallet bekymren-
de og 3F København fortsætter det 
intensive organiseringsarbejde.

Årets resultat var som nævnt et 
overskud på 3.302.120 kr. Det bud-
getterede resultat var langt fra det-
te tal, da vi havde forventet et un-
derskud på 1.400.000 kr.

Salget af ejendommen i Valby og 
vores sommerhus gav et nettopro-
venu på over 3,5 millioner kr. og 
er således årsagen til overskuddet. 
Endvidere er nedskrivninger på 
denne ejendom bortfaldet.

 Kontingentindtægter og øvrige 
indtægter ligger samlet ca. 1,5 pro-
cent bedre end forventet. Bagved 
dette tal ligger en faglig kontingen-
tindtægt, der er dårligere end bud-
gettet, mens a-kassekontingenter-
ne, såvel faste, som variable, ligger 
bedre end budgettet.

Omkostningerne til lønninger ef-
ter refusioner ligger ca. 0,4 procent 
over det budgetterede.

Omkostninger til afdelingsbla-
det er mindre end forventet, da vi 
i 2014 ændrede distributionsform 
hos PostDanmark.

Drift af ejendomme ligger væ-
sentlig over budgettet, hvilket pri-
mært skyldes omkostninger til 
renovering af kontorer på Rente-
mestervej 60 efter vandskade.

Omkostninger til administration 
ligger 14 % under budgettet, årsa-
gen er generelle besparelser.

Omkostninger til faglige aktivite-
ter og FIU kurser ligger samlet næ-
sten på budgettet.

Finansielle indtægter ligger væ-
sentligt over budgettet primært på 
grund af urealiserede kursgevin-
ster på obligationsbeholdningen.   

3F København vil fortsat have 
fokus på afdelingens driftsomkost-
ninger således, at vore udgifter 
matcher kontingentindtægterne.

3F København finder årets øko-
nomiske resultat tilfredsstillende, 
dog vækker medlemstallets fald 
forsat grund til bekymring.

Regnskabet vil blive gennemgå-
et på, og skal godkendes af, 3F Kø-
benhavns generalforsamling.

De 3 bilagskontrollanter Lene Løgstrup, Bjarne Bauns-
gaard og Morten Risom har løbende gennem delvis 
2014 og delvis gennem 2015 foretaget en større stik-
prøvevis gennemgang af de 5305 standardbilag og 
5209 skrankebilag, der foreligger for regnskabsåret 
2014.

Der er i alt gennemgået 2990 standardbilag og 3568 
skrankebilag.

Samlet set har bilagskontrollen for 2014 givet an-
ledning til omkring 53 afklarende spørgsmål og kom-

mentarer stillet til den økonomisk ansvarlige for 3F 
København – Helge Geest.

 På baggrund af de modtagne svar på de stillede 
spørgsmål, kommentarer og bemærkninger har vi 
ikke fundet noget, der har kunnet give yderligere an-
ledning til væsentlige kommentarer.

København d. 05/04 2015 

Lene Løgstrup, Bjarne Baunsgaard og Morten Risom

Bilagskontrollant protokol 2014

Regnskab 2014 for 3F København

Resultatopgørelse på de 2 næste sider ->
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Resultatopgørelse 01/01 – 31/12  2014

Drift 2014 2013

kr. kr

Kontingent indtægter 54.378.833 53.757.478

Kursusindtægter (refusioner og tilskud) 1.516.395 1.319.386

Bodssager 1.009.104 1.065.574

Andre indtægter 1.985.299 2.030.344

Primære indtægter 58.889.631 58.172.782

Personaleudgifter -45.016.146 -44.705.591

Afdelingsblad -517.090 -768.556

Lokaleudgifter -4.385.102 -3.389.639

Kontingenter -502.219 -762.728

Administrationsomkostninger -2.628.068 -2.930.596

Faglige aktiviteter og møder -2.054.127 -2.246.883

Kurser  -2.515.583 -2.275.067

Ejendommen Ramsingsvej -597.368 -1.015.226

Ejendommen Dortheavej 39 -161.323 -231.510

Andre udgifter -1.252.442 -1.259.085

Primære udgifter -59.629.468 -59.584.881

Resultat af ordinær primær drift -739.837 -1.412.099

Andre driftsindtægter og ejendomsavance, netto 3.691.676 95.744

Andre driftsudgifter -287.384 -41.782

Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster 2.664.455 -1.358.137

Afskrivninger på anlægsaktiver -460.716 -1.246.754

Finansielle indtægter 1.224.620 1.294.109

Finansielle udgifter, realiseret kurstab -51.249 -73.027

Finansielle udgifter, urealiseret kursreguleringer 0 -29.757

Resultat før skat 3.377.110 -1.413.566

Foreningsskat -74.990 -174.058

Årets resultat overføres til egenkapitalen 3.302.120 -1.587.624

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver 2014 2013

kr. kr

Ejendomme 46.658.147 65.555.122

Inventar og EDB 54.972 87.346

Materielle anlægsaktiver 46.713.119 65.642.468

Værdipapirer og kapitalandele 19.489.273 18.886.002

Finansielle anlægsaktiver 19.489.273 18.886.002

Anlægsaktiver i alt 66.202.392 84.528.470

Tilgodehavender 1.399.954 2.251.342

Tilgodehavende moms 114.239 0

Deposita 0 42.188

Periodeafgrænsningsposter 194.841 242.656

Tilgodehavender 1.709.034 2.536.186

Likvide beholdninger 28.875.748 9.049.874

Omsætningsaktiver i alt 30.584.782 11.586.060

Aktiver i alt 96.787.174 96.114.530

Passiver 2014 2013

kr. kr

Egenkapital 65.037.244 61.483.464

Andre reserver 5.005.451 5.005.451

Jubilæumsfond 0 77.250

Uddannelsesformål 0 174.410

Egenkapital  i alt 70.042.695 66.740.575

Pensionsforpligtelser 702.901 799.365

Hensatte forpligtigelser i alt 702.901 799.365

Prioritets gæld 8.481.506 8.826.505

S&H ordningen 1.341.463 1.419.658

Langfristet gæld i alt 9.822.969 10.246.163

Kortfristet del af prioritets gæld 335.000 330.487

Feriepenge forpligtigelse 6.944.916 6.808.305

Mellemregning S&H 2.500.000 2.500.000

Sociale hjælpekasse 0 157.478

Afsat foreningsskat 0 175.000

Kreditorer 6.438.693 7.256.213

Periodeafgrænsningsposter 0 1.100.944

Kortfristet gæld 16.218.609 18.328.427

Gældsforpligtigelser i alt 26.744.479 29.373.955

Passiver i alt 96.787.174 96.114.530
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§10, stk. 8 – punktet Stemmeudvalg
Linje 2: ”…et stemmeudvalg på 15 personer samt 5 
suppleanter…” ændres til ”..et stemmeudvalg på 8 
personer samt 5 suppleanter, som ikke må være ansat 
i 3F København”.

Første ”bullit”: ”…og tiltrædes af 2 medlemmer ud-
peget af 3F Københavns bestyrelse” ændres til ”…og 
tiltrædes af op til 7 medlemmer udpeget af 3F Køben-
havns bestyrelse”. 

Motivation
Forslagene sikrer at hovedvægten af stemmeudval-
get består af medlemmer, der ikke samtidig har et 
ansættelsesforhold i afdelingen. 

§14 Bestyrelsen
Stk. 1: ”….2 næstformænd…” ændres til ”…
næstformand…” 

Motivation
Forslaget er en konsekvens af sidste års general-
forsamlingsbeslutning om at lade den ene næstfor-
mandspost være vakant. 

§17 Regnskab 
Stk. 7: Efter ”….Ejendomsanpartsselskabet LPSF…” 
tilføjes ”…og S&H Ordningen…” 

Motivation
En konsekvens af S&H-ordningens vedtægter. 

§18 Revision
Stk. 3: ” Herudover vælger generalforsamlingen 3 
bilagskontrollanter samt 3 suppleanter, hvoraf 2 bi-
lagskontrollanter og 1 suppleant er på valg på lige 
årstal, og 1 bilagskontrollant og 2 suppleanter er 

på valg på ulige årstal. Bilagskontrollanter og deres 
suppleanter må ikke være medlemmer af 3F Køben-
havns bestyrelse eller ansat i 3F København.” 

ændres til:
”Generalforsamlingen vælger 3 bilagskontrollanter. 2 
Bilagskontrollanter er på valg i ulige år, og 1 bilags-
kontrollant er på valg i lige år. Generalforsamlingen 
vælger derudover 2 bilagskontrollantsuppleanter. Bi-
lagskontrollantsuppleanterne er valgt for et år. 

Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke 
være medlemmer af 3F Københavns bestyrelse eller 
ansat i 3F København ”.

Motivation:
Med forslaget reduceres antallet af bilagskontrol-
lantsuppleanter fra 3 til 2, fordi det skønnes nød-
vendigt ikke at have flere. Desuden fjernes den 
2-årige valgperiode for bilagskontrollantsupple-
anter, så det svarer til andre suppleantvalg på 
generalforsamlingen. 

§20 Særskilte bestemmelser
Udvalg
Tilføjelse øverst: ”Bestyrelsen nedsætter udvalg. Be-
styrelsen udstyrer udvalg med et kommissorium”. 

Resten af teksten i afsnittet Udvalg bibeholdes. 

Følgende afsnit slettes: ”Udvalgenes sammensætning 
og Udvalgsstruktur”

Motivation
De generalforsamlingsnedsatte udvalg skal gøres 
mere operative.

 Pkt. 6 – Indkomne forslag

Forslag om ejendomsomlægning 
Generalforsamlingen bemyndiger – jævnfør afde-
lings love § 16, stk. 1d. andet afsnit – bestyrelsen for 
3F København til at kunne købe ejendommen Peter 
Ipsens Allé 27, 2400 København NV.

Motivering 
Ejendommen Peter Ipsens Allé 27, 2400 København 
NV, ejes i dag af Ejendomsanpartsselskabet LPSF. 
Ejendomsanpartsselskabet LPSF ejes igen 100 % af 
3F København.
 
Der er således ikke tale om, at vi samlet kommer 
til at råde over flere – eller færre kvadratmeter – 
men en handel vil alene ændre det rent juridiske 
ejerforhold.

§ 16 Bestyrelsens bemyndigelse og 
repræsentation 

Stk. 1d
Ved salg af fast ejendom kræves vedtagelse i besty-
relsen. Vedtagelsen skal ske med kvalificeret flertal.
 
Ved køb eller pantsætning af fast ejendom kræves 
vedtagelse på en generalforsamling.

Bestyrelsen udsteder efter vedtagelsen fuldmagt til 
de tegningsberettigede i 3F København.

Bestyrelsen kan meddele prokura til underskrift jf. 
paragraf 16 stk. 1c.

 Lovforslag

 Øvrige forslag

Du kan finde lovene for 3F København 
på www.3fkbh.dk / love



 Pkt. 6 – Indkomne forslag

!Der vil, på selve generalforsamlingen, blive fremlagt forslag til udtalelse vedr. dagpenge-
kommisionens rapport der blev offentliggjort 19.10.2015. Da denne dato faldt sammen 
med redaktionens afslutning, var det ikke muligt at nå at skrive et gennemarbejdet for-

slag til udtalelse, inden bladet gik i trykken.

Forslag 1: Forslag 2:
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Nej til afgivelse af national suverænitet

Folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015 handler om, at vi skal afgive mere magt 
til EU, eller mere præcist - om EU skal sætte rammerne for den retssikkerhed og de strafferammer, 
der skal gælde i Danmark.

De partier der anbefaler, at vi dropper retsforbeholdet hævder, at vi ikke kan deltage i kampen mod 
f.eks. international narkosmugling, salg af børneporno o.s.v. hvis vi bevarer retsforbeholdet. Det pas-
ser ikke!!

Vi ønsker, at Danmark kan og skal deltage i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet af alle typer.

Vi kan fortsætte samarbejdet i Europol, som i dag, ved at underskrive en såkaldt ”parallelaftale”. Det 
har Norge allerede.

Et ja til at fjerne retsforbeholdet den 3.december 2015 er samtidigt et ja til en såkaldt tilvalgsordning, 
der vil overføre stadig flere retspolitiske beslutninger til EU.

Et nej den 3. december 2015 er samtidigt et ja til at bevare den demokratiske indflydelse på retspoli-
tikken. Vi skal holde beslutningerne, der hvor de hører hjemme - nemlig i det danske Folketing.

3F København anbefaler et nej ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

Gør modstand mod TTIP

Forslaget til den nye handelsaftale mellem USA og EU, også kaldet TTIP, åbner op for at, vores rettig-
heder som lønmodtagere kommer under pres.

Der er intet, der tyder på, at der stilles krav til, at de grundlæggende internationale arbejdstagerret-
tigheder og nationale aftaler som f.eks. overenskomster skal overholdes. TTIP kan derfor blive årsag 
til, at vilkårene i EU og dermed Danmark forringes, for at kunne stå imod konkurrence fra USA. 
 
Handelsaftalen indeholder også en slags domstol til beskyttelse af investeringer, kaldet ISDS. Regler, 
der vil gøre det muligt for en virksomhed, at lægge sag an mod en stat, hvis det demokratisk valgte 
parlament vedtager noget, som virksomheden vurdere forringer indtjeningsmulighederne.
  
Konsekvensen af ISDS er så konkret, at virksomheder kan lægge sag an mod Danmark, hvis et flertal 
i Folketinget ønsker at lave forbedringer af arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, miljø, forbrugerrettigheder el-
ler beslutter at forhøje selskabsskatten. Dette kan også være vores overenskomster eller andre regler 
på det danske arbejdsmarked. 
 
Med aftalen risikeres, at allerede eksisterende regler, som beskytter borgerne og lønmodtagerne, vil 
blive betragtet som tekniske handelshindringer og dermed skal afskaffes eller reduceres. Det kan 
være miljøaftaler og andre restriktioner.
  
Aftalen vil liberalisere handlen med både varer og serviceydelser i meget bred forstand. Det betyder, 
at der kan komme krav om, at danske velfærdsydelser, uddannelse og sundhedstilbud skal privatise-
res – og udbydes til den lavest bydende.
 
Der har været stor tavshed om aftalens konsekvenser i Danmark. Efterhånden som der kommer øget 
information ud om, hvad TTIP aftalen i virkeligheden betyder - så stiger den folkelige modstand i 
Europa mod traktaten.

Der er allerede mere end 1,6 mio. europæere, som har underskrevet en opfordring til at stoppe TTIP.

3F København opfordrer til, at gå med i modstanden mod TTIP.
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Forslag til udtalelser på generalforsamlingen den 9. november 2015
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 Pkt. 7 – Valg

Nye kandidater til bestyrelsen

Ian Thomas Larsen

• Alder: 43 år
• Profession: Ølmand
• Arbejdsplads: Carlsberg Breweries A/S
• Tillidshverv: Tr. for distribution 
• Opstillet som bestyrelsesmedlem

Elena–Mihaela Ahmed

• Alder: 50 år
• Profession: Rengøringsassistent.
• Arbejdsplads: DGI-byen (Alliance+)
• Opstillet som bestyrelsessuppleant

Nikolaj Hillemann

• Alder: 41 år
• Profession: Scenetekniker 
• Arbejdsplads: Det Kongelige Teater
• Opstillet som bestyrelsesmedlem 

Mikael Viedél Glumsøe

• Alder: 33 år
• Profession: Tjener/konference tjener
• Arbejdsplads: Park inn by Radisson Copenhagen
• Tillidshverv: Tillidsrepræsentant
• Opstillet som bestyrelsesmedlem

Stig Dolleris

• Alder: 51 år
• Profession: Tjener
• Arbejdsplads: A Hereford Beefstouw
• Tillidshverv: Tr. for tjenere og kokke
• Opstillet som bestyrelsesmedlem

Liselotte Pihl

• Navn: Liselotte Pihl - 54 år
• Profession: Operatør 
• Arbejdsplads: Xellia a/s
• Tillidshverv: Tillidsrepræsentant
•  Opstillet som bestyrelsesmedlem

Karina Sørensen

• Alder: 35 år
• Profession: Postarbejder 
• Arbejdsplads: Københavns Postcenter
• Tillidshverv: Fællestillidsrepræsentant 
• Opstillet som bestyrelsessuppleant

Ayub Qureshi Mohd

• Navn: Ayub Qureshi Mohd - 36 år
• Profession: Rengøring 
• Arbejdsplads: COOR-service 
• Opstillet som bestyrelsessuppleant

Michael Keinicke Johansen

• Alder: 53 år
• Profession: Rengøring
• Arbejdsplads: Forenede Service, Frederiksberg 

Hospital 
• Opstillet som bestyrelsessuppleant




