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Den sejeste patrulje på tour 
De har rejst land og rige rundt, har talt med næsten 

900 unge mennesker, og fortalt om rettigheder som 

ung i job. Der er i den grad for Jobpatruljen. Tak til jer.

Working Poor er ved at blive 
en realitet i Danmark også.

EU vil diktere mindsteløn
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Leder v. John Ekebjærg-Jakobsen,  

formand 3F København.

Dårlige løn og arbejdsvilkår bety-
der mangel på arbejdskraft !

Barer og restaurationer har sto-
re problemer, kan man læse i me-
dierne. Det skyldes ikke en mang-
lende omsætning på grund af 
Corona–krisen. Det skyldes deri-
mod mangel på kvalificeret per-
sonale.

Jeg er ikke i tvivl om at en ræk-
ke virksomheder i turisme– og 
oplevelseserhvervet mangler ar-
bejdskraft – i 3F København ved 
vi, hvor svært det er at formid-
le arbejdskraft til en række virk-
somheder.

Det er vigtigt at understrege, at 
det ikke er alle virksomheder som 
mangler arbejdskraft. De mere 
fremsynede har nemlig valgt at 
sende deres ansatte hjem på løn-
kompensation for at sikre sig, at 
de fortsat har deres betroede 
medarbejdere i stalden, når bran-
chen åbner op igen. Andre valgte 
i samarbejde med 3F København 
at lave arbejdsfordeling for på 
den måde at sikre deres ansatte 
fortsat har tilknytning til virksom-
heden – og det var vel at mærke 
før Folketinget vedtog loven om 
midlertidig arbejdsfordeling.

Endelig var der virksomheder 
der valgte, i samarbejde med os 
og Hotel- og Restaurationsskolen 
at sende deres ansatte på kursus. 
Det opkvalificerer arbejdskraften, 
og det sikrede deres ansatte en 
indtægt i en svær tid.

Det er ikke disse virksomheder 
vi hører beklage sig i medierne for 
øjeblikket.

Der er mange årsager til at det 
er svært at rekruttere arbejds-
kraft til branchen og det handler 

om både dårlige løn– og arbejds-
vilkår.

Ofte er der tale om 15 timers 
kontrakter eller endnu værre 0 ti-
mers kontrakter. 

En række af virksomhederne er 
ikke dækket af overenskomst, og 
de ansatte er dermed ikke sikret 
de mest basale rettigheder.

En række af virksomhederne 
kræver meget stor fleksibilitet af 
de ansatte – en fleksibilitet som 
rækker langt ud over, hvad der er 
beskrevet i overenskomsterne.

I en stor del af branchen er 
der tale om lange arbejdsdage i 
weekenden, ingen overarbejds-
betaling eller andre tillæg.

I store dele af branchen er der 
et elendigt arbejdsmiljø, både 
psykisk og fysisk.

Hvem har lyst til at stoppe i et 
fuldtidsjob, hvis man ikke er sikret 
fuld tid i en hård branche ?

Hvem har lyst til at skifte til et 
nyt job, hvor man ikke er sikret 
løn under sygdom, pension, faste 
vagtskemaer, aften og weekend-
tillæg, og alle de andre rettighe-
der man er sikret via en overens-
komst ?

Svarene på disse spørgsmål gi-
ver vist sig selv.

En god løn, faste vagtskema-
er, tillæg for overarbejde, aften 
og weekendtillæg og frem for alt 
et godt arbejdsmiljø, både psy-
kisk og fysisk. Med det på plads 
vil branchen igen kunne rekrutte-
re arbejdskraft.

Samtidig oplever branchen, at 
det pludselig er svært at tiltrække 
arbejdskraft fra udlandet. Som en 
arbejdsgiver siger; „Mange af vo-
res ansatte tog hjem for at være 

sammen med deres familier. Vi 
troede de ville komme tilbage, 
men det har ikke været tilfældet“.

De mange udenlandske kolle-
ger, som valgte at rejse hjem un-
der Corona–nedlukningen har 
ikke lyst til at komme tilbage. Det 
har de ikke af samme årsag som 
deres danske kolleger. De har ikke 
lyst til at vende tilbage til Dan-
mark for at arbejde rigtig mange 
timer, til en dårlig løn og presset 
af elendigt arbejdsmiljø.

Så her er nogle gode råd til Bri-
an Mikkelsen og arbejdsgiverne :

Sig fra overfor de mange bråd-
ne kar i branchen.

Gå aktivt ind i at sikre overens-
komster, fuldtidskontrakter og 
nogle fornuftige vagtplaner. 

Gå sammen med os for at sik-
re et markant bedre arbejdsmiljø

Så skal vi nok i fællesskab skaf-
fe den nødvendige arbejdskraft.

Hvis den fælles indsats for en 
bedre branche bliver kronet med 
et løfte om uddannelse, så vil vi 
se en branche, hvor det vil være 
attraktivt at søge arbejde.

 Man ligger som 
 man har redt...
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EU mindsteløn
Diktering af EU mindsteløn vil betyde farvel 
til vores danske arbejdsmarkedsmodel og 
den danske velfærdsmodel
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I 
åbningstalen i 2019 lance-
rede den tyske kommissi-
onsformand Ursula vor der 
Leyen, at der skulle indføres 
en lovbestemt mindsteløn i 
alle EU–landene.

Selve grundtanken kan måske 
lyde meget sympatisk i forhold til 
udryddelsen at social dumping, 
men erfaringen viser at det ikke 
vil blive tilfældet, da mindsteløn-
nen vil blive maximumslønnen.

Tyskland indførte lovbestemt 
mindsteløn i 2006. Dette har be-
tydet, at ca. 1.200.000 tyske ar-
bejdere må betragtes som „Work-
ing Poor”, altså må have flere end 
et job for at tjene til dækning af 
de mest basale udgifter.

Brud på Lissabontraktaten
At det nu er kommet så langt, 
at man har fremsat et direktiv-
forslag om en lovbestemt mind-
steløn er ubegribeligt, da det 
strider mod Lissabontraktatens 
artikel 153, stk. 5, hvori der står at: 
„Bestemmelserne i denne artikel 
gælder ikke for lønforhold, orga-
nisationsret, strejkeret og lockout 
ret, som skal vedtages i de enkelte 
stater“.

EU–kommissionen mener ikke, 
at Danmark skal være nervøse 
da der står i direktivforslaget, at 
hvis 70 % ( 90 % i ændringsfor-
slag ) af arbejdsmarkedet er dæk-
ket af kollektiv overenskomst, bli-
ver man fritaget for at indføre en 
lovbestemt mindsteløn. 74 % af 
det danske arbejdsmarked er pt. 
dækket af overenskomst.

At Danmark bliver fritaget er 
simpelthen ikke sandt, da en en-
kelt borger eller virksomhed kan 
rejse en sag ved EU–domstolen 
og påberåbe sig ret til at få ind-
ført en lovbestemt mindsteløn, 
og alle er enige i, at dommen vil 
give anklageren ret, da der ikke 
må ske forskelsbehandling. 

I forslaget lægges der op til at 
mindstelønnen skal være 60 % af 
medianlønnen, som er ca. kr. 123 
pr. time, dermed vil mindsteløn-
nen blive ca. kr. 75 i Danmark.

Aftaleretten undergraves
Den danske fagbevægelse har 
siden Septemberforliget i 1899, 
haft retten til at organisere sig 
og tegne overenskomster, altså 
hovedaftalen med konflikt– og 
sympatikonfliktret.

Hvis et firma overholder mind-
stelønskravet, arbejdsmiljøreg-
lerne og uddannelseskrav, vil vi til 
enhver tid miste retten i forhold 
til hovedaftalen da EU love / be-
stemmelser altid vil stå over nati-
onal lovgivning.

Mindstelønnen skal ikke for-
handles af arbejdsmarkedspar-
terne, nej det bliver lovbefalet af 
EU og den Danske regering. Alt-
så kan en ny regering fjerne evt. 
stigninger som en tidligere rege-
ring har vedtaget.

Hvis en virksomhed bryder lo-
ven om mindsteløn mv. skal disse 
uenigheder så afgøre i arbejds-
retten ? Nej de skal afgøres ved 
EU domstolen.

Den eneste lille trøst er, at alle 
politiske partier ( minus Radikal 
Venstre ), Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation ( FH ) og Dansk 
Arbejdsgiverforening ( DA ) ind-
til videre er enige i, at der skal 
stemmes nej til indførslen af EU–
mindsteløn. Det samme mener 

Sverige, men i det store hele be-
tyder det ikke ret meget, da Dan-
marks indflydelse i EU svarer til 
2,3 %. Derudover er DA / DI ikke 
længere stålfast på et nej.

Angreb på dansk velfærd
Det er slemt nok at vi mister ret-
ten til den danske aftalemodel, 
men hvad der er endnu værre er, 
at det også er et frontalt angreb 
på vores danske velfærdsmodel, 
som indbefatter en stor skattefi-
nansieret offentlig sektor.

I dag er skattegrundlaget ud-
regnet af en medianløn på kr. 123, 
så det siger sig selv, at vi ikke kan 
opretholde en stor velfungerende 
offentlig sektor hvis skattegrund-
laget skal udregnes efter en løn 
på kr. 75. At det også er et frontalt 
angreb på vores offentlige sektor, 
er desværre ikke overraskende, 
da man i EU, i 2011 vedtog, blandt 
mange stramninger, at den of-
fentlige sektor i de enkelte lande 
skulle være så lille så muligt. Med 
andre ord der skal ske udlicitering 
og privatisering.

Working Poor banker på
Hvis direktivet vedtages, vil det 
ikke „bare“ være i andre lande, så 
som USA, England og Tyskland 
hvor begrebet Working Poor fin-
des, det vil også ske i Danmark, 
hvor der vil blive tale om massiv 
løn– og social dumping i sådan 
en grad, som vi ikke kan forestille 
os. •

Af Ole Nors Nielsen, 3F Aalborg 

Se også https://www.folkebevaegelsen.dk/nej-tak-til-eu-bestemt-mindsteloen/
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Europa forandrer sig, og en ny underklasse vokser frem: 
The Working Poor. Food banks skyder op, og antallet af 
løse ansættelser og korte kontrakter eksploderer. Vi ser 
en ny generation vokse op med færre rettigheder end 
deres forældre.

Søren Zeuth og Peter Rasmussen lægger op til de-
bat om de nye fattige i bogen Working Poor Road Trip. 
En rigtig god bog, i al sin gru og armod. Du kan bestille 
bogen på Facebook siden for Working Poor Road Trip, 
sende en mail til wproadtrip@gmail.com eller ringe til 
28895716.

Bogen koster 200,- + forsendelse.

Bogudgivelse

Working Poor Road Trip
Hør også:

Nicolai Bentsen har besøg af 
journalist Peter Rasmussen og 
fotograf Søren Zeuth, der står bag 
bogen “Working Poor Road Trip” i 
radioprogrammet „Det lykkelige 
arbejdsmarked“.
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Under hele Corona krisen har vi oplevet værdien af et 
velfungerende offentligt sundhedsvæsen. Alle fag-
grupper på landets hospitaler, i regioner og kommu-
ner har gjort en uvurderlig og uforglemmelig indsats.
Sygeplejerskerne har nu taget konsekvensen af lang 
tids hårdt arbejdspres, af mangeårig uligeløn og un-
derbetaling.
De har forkastet et utilstrækkeligt overenskomstre-
sultat og er gået i strejke.
Vi støtter sygeplejerskernes kamp for højere løn, lige-
løn og et bedre arbejdsmiljø – vi støtter deres kamp 
for at få brudt den forældede Tjenestemandsreform 
fra 1969, der holder de klassiske kvindefag i et jern-
greb af ulighed.

Vi opfordrer alle vores medlemmer, klubber og bran-
cher til at støtte sygeplejerskernes aktiviteter og til 
at deltage i deres demonstrationer.
Vi støtter sygeplejerskernes kamp for højere løn og 
ligeløn – en kamp og et krav, der kan løfte den kol-
lektive velfærd i hele vores sundhedsvæsen.

På vegne af bestyrelsen i 3F København

John Ekebjærg-Jakobsen
Formand 3F København
Peter Ipsens Alle 25, 2400 Kbh. NV
Mobil: 4018 6384
E-Mail: john.ekebjaerg-jakobsen@3f.dk

STØT SYGEPLEJERSKERNES STREJKE
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Af Ekremana Curkic, faglig sekretær 

Den 15. juni 2021 har 3F København markeret den 
internationale retfærdig rengørings dag. 

International Justice Day for the Cleaners starte-
de oprindeligt for 31 år siden i Los Angeles USA, hvor 
vagtmænd gik på gaden for at kæmpe mod lønned-
skæringer og dårlige arbejdsforhold. Politiet angreb 
demonstranterne med vold, hvilket fik demonstran-
terne endnu mere op i gear til at kæmpe for deres 
rettigheder, fair løn og gode arbejdsvilkår. Budska-
bet spredte sig hurtigt til andre fagområder, heri-
blandt rengøring. 

Lige siden er det den 15. juni hvert år blevet aktio-
neret for fair løn, gode arbejdsforhold og respekt for 
rengøringsassistenterne og deres arbejde rundt om 
i verden. 

Det er 8. år i træk, at 3F København ( 3F ) markerer 
dagen for rengøringsmedarbejderne på udvalgte lo-
kationer. Rengøringsassistenternes arbejde skal an-

erkendes, de skal have en løn de kan leve af og et ar-
bejdstempo de kan holde til.  

I år har vi været foran Rigshospitalet. Her er den 
største del af rengøringen insourcet og medarbej-
derne har gode arbejdsforhold.  

Under Covid–19 pandemien har vi alle sammen 
lært hvor vigtig rengøring er – og altid har været – på 
en arbejdsplads som Rigshospitalet. Rengøring ved 
operationer og ved isolation er altafgørende for en 
patients helbred, sikkerhed og tryghed.

Alle rengøringsmedarbejdere skal have et skul-
derklap for deres store indsats under Covid–19. Ren-
gøring på hospitaler, dagpleje institutioner, pleje-
hjem, skoler mv. har haft stor betydning for alles 
velbefindende under pandemien. 

Vi kæmper for alle rengøringsassistenter, for et 
bedre arbejdsmiljø, for en fair løn, og for at de ikke 
skal blive slidt ned.  •

 Retfærdig rengøring !
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Af Jannie Jørgensen, faglig sekretær 

EN positiv følge af Corona, 
er både arbejdsgivere og 

arbejdstagere, har fået en større 
opmærksomhed på overenskom-
ster.

De faglærte tjenere og kokke 
vil ikke bruge energi på at skulle 
kæmpe med arbejdsgiveren om 
de goder, der er i overenskom-
sten. 

Derfor vælges en uorganiseret 
virksomhed fra, når der som nu 
kan vælges og vrages arbejds-
plads, grundet den store mangel 
på faglærte.

Samtidig er vores samarbej-
de med de andre forbund i FH 
familien blevet styrket og vi får 
henvendelser fra dem, om hvilke 
arbejdsgivere, de gerne ser orga-
niseret.

Christian IV – Øl- og vinstue
Indehaveren af TOGA vinstue, 
Peter Frederiksen, har overtaget 
forpagtningen af Christian IV. 
Grundet Corona, gik der lidt tid 
inden underskriften på lokalove-
renskomsten, var på plads, men 
rettighederne og de ordnede 
forhold har man honoreret siden 
overtagelsen. 

NYE 
OVERENSKOMSTER

Et godt eksempel på samarbej-
det med de andre forbund i FH–
familienn er Restaurant Puk, der 
ligger ved vandkunsten i indre 
by. Her var arbejdsgiveren blevet 
opfordret af de omkringliggen-
de forbund til at tegne overens-
komst for sine ansatte. Det re-
agerede Uffe på og vi havde en 
lang snak både over telefonen og 
på restauranten.

Da vi gik derfra, havde vi en 
underskrevet overenskomst. Det 
hele tog kun 1 uge.

Uffe Andersen, indehaveren, 
udtaler: Grundet til at jeg har 
valgt, at indgå overenskomst 
med 3F er, at branchen står stær-
kere, når vi er organiserede. Sam-
tidig giver det de ansatte en tryg-
hed i deres ansættelse, at der er 
ordnede forhold.

 Restaurant Puk

Indehaver af Restaurant Puk, Uffe Andersen, i selskab med faglige sekretærer Merete 

Yardley (tv.) og Jannie Jørgensen efter underskriften af den nye overenskomst.
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Nye overenskomster

Samtidig har der siden december sidste år været 
forhandlinger med Comwell Copenhagen Portside 
om indgåelse af overenskomst.

Det har været gode, lange og konstruktive for-
handlinger, der udmøntede sig i en aftale, som blev 
underskrevet i starten af juli 2021. Også her har virk-
somheden valgt, at de ansatte alle var omfattet af 
overenskomsten fra dag 1, mens vi fik detaljerne på 
plads.

Husk vi har OKforhold app, der kan downloades til telefonen, så 

du altid har den ved hånden, når du skal ud og hygge.

Dermed kan du støtte op om de arbejdsgivere, der har valgt at 

have ordnede forhold og trygge rammer for deres ansatte.

Du kan og se det på https://okforhold.dk/ 

Et andet eksempel på det gode tværfaglige sam-
arbejde er indgåelsen af overenskomst med Frøken 
Sandwich.

Mehmet Aslan har selv arbejdet som tjener i man-
ge år og ved hvilke fordele det giver både arbejdsgi-
ver og de ansatte, at være omfattet af en overens-
komst. Derfor var der ikke megen betænkningstid, 
inden han besluttede at der skulle være ordnede ar-
bejdsforhold. 

Frøken Sandwich v. Mehmet Aslan Comwell Copenhagen Portside

Indehaver af Frøken Sandwich, Mehmet Aslan, og 

faglig sekretær Jannie Jørgensen.

Direktør Chren Vilander Thomsen, John Ekebjerg- Jacobsen, 

formand 3F København og faglig sekretær Jannie Jørgensen.

Spis med god samvittighed
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Af Jannie Jørgensen, faglig sekretær 

Meget af pladsen i medier-
ne for tiden, går på at der 
mangler arbejdskraft.

Arbejdsgiverne kan ikke få nok 
kvalificerede faglærte til at køre 
fuld bemanding og bliver derfor 
nødt til at holde lukket, så perso-
nalet kan få en fridag i ny og næ.

Mange steder hældes der vand 
ud af ørerne, også hos branche-
organisationerne.

Det vil jeg egentlig ikke komme 
så meget ind på, da min holdning 
er, at man kunne have beholdt 
sine dygtige og loyale medarbej-
dere på hjemsendelse i stedet for 
at panikke og fyre.

Søgt andre brancher
Naturligt nok har mange fået ud-
dannelse og søgt andre brancher.

Det interessante i dette er, at 
nu begynder arbejdsgiverne også 

at efterspørge flere elever og 
råbe op om det.

Denne udfordring har stået på 
i mange år i Hotel og restaura-
tionsbranchen. Alligevel valgte 
en del arbejdsgivere at „overta-
le“ deres elever til at skrive under 
på en gensidig ophævelse af ud-
dannelsesaftalen. Så er det jo na-
turligt nok, man ikke har lyst til at 
vende tilbage.

Der er løbende fra både rege-
ringen og de forskellige faglige 
udvalg lavet tiltag for at højne til-
slutningen til især tjeneruddan-
nelsen. Og der er en lille frem-
gang, men slet ikke nok til at 

udfylde den store efterspørgsel, 
der er på netop denne uddannel-
se.

Skills
Siden 2011 har der hvert år været 
afholdt DM i Skills i en ny kom-
mune/region. 

Konkurrencen består af ca. 300 
unge håndværkere, der konkur-
rerer indenfor 48 forskellige fag. 
Samtidig er der 20 demonstrati-
onsfag.

For tjenernes vedkommende 
er der indledende konkurrencer 
med 5 deltagere på dag 1 & 2 og 
finale på dag 3. Det er nogle me-

 Respekt for tjenerfaget tak !
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get lange dage for de unge men-
nesker, men det er så utroligt in-
spirerende at se, hvor meget de 
går op i deres fag og hvor dygti-
ge de er. 

Skills har heldigvis åbnet flere 
unge menneskers øjne for, hvil-
ken fantastisk verden, der gem-
mer sig i håndværksfagene. 

Sideløbende med Danmarks-
mesterskabet afholdes Skills 
Stafetten for elever i 8. klasse. 
Holdene udtages på forhånd ude 
på den lokale erhvervsskole. Tan-
ken med denne konkurrence er 
at aktivere de besøgende grund-
skoleelever og gøre dem til aktive 
deltagere.

Derudover får de besøgende 
skoleelever mulighed for at af-
prøve deres egen faglige kunnen 
i de særlige „Prøv og mærk stan-
de“. Her kan de også snakke med 
unge på erhvervsuddannelserne 
samt med vejledere.

Hospitality Career
3F og Horesta lancerede i samar-
bejde i september 2019 branding-

kampagnen Hospitality Career, 
der skal styrke kendskabet til ho-
tel– og restaurationsbranchen og 
vise de unge, at det er en branche 
med mange spændende job– og 
karrieremuligheder.

Kampagnen skal tydeliggø-
re, at meget af det, de unge selv 
efterspørger – såsom god ener-
gi, passion, oplevelser, faglighed 
og fællesskab, international at-
mosfære og gode karriemulighe-
der – findes netop her.

Et bærende element i kampag-
nen er brug af ambassadører, der 
skal eksemplificere branchens 
utallige muligheder overfor andre 
unge – både i forhold til at få en 
sjov og indholdsrig arbejdsdag, 
venner for livet og i særdeleshed 
til at få en spændende karriere-
vej.

Fra foråret 2021 kører 2. del af 
kampagnen, hvor projektets pri-
mære formål er, at fastholde ele-
verne på hotel– og restaurant-
uddannelser. Det sker ved hjælp 
af et mentorkorps bestående af 
passionerede unge fra branchen, 

som vil støtte og guide eleverne 
gennem deres første praktikfor-
løb. Det kan du læse mere om på 
https://hospitalitycareer.dk/.

Forhåbentlig er dette med til at 
opretholde en større søgning til 
vores uddannelser.

Brug for opbakning
Vi kan gøre nok så meget for at 
fremme vores fag, men det bliver 
endnu mere op ad bakke, hvis der 
ikke støttes op om det fra hele 
omverdenen. Den støtte har de 
unge brug for ! 

Det er sejt at være håndvær-
ker og arbejde med sine hænder. 
Der er brug for dem, hvordan skal 
Danmark ellers fungere ?

Hvorfor offentliggøres landets 
højeste gennemsnit på gymnasi-
et i medierne, men ikke det hø-
jeste gennemsnit på erhvervsud-
dannelserne ?
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Phonebanking 

Siden april har jeg ringet til vo-
res medlemmer af forbundet eller 
a-kassen. Formålet har først og 
fremmest været at få en fornem-
melse af, hvordan forholdene er 
ude på fastfoodrestauranterne. 
Umiddelbart er der forskel på de 
enkelte franchiseejere, restau-
ranter og kæder. Fælles for bran-
chen er problemer med korrekt 
udbetaling af løn, manglende løn 
under sygdom, sen eller mang-
lende udlevering af uniform og 
sikkerhedssko og ændringer af 
vagtplaner med meget kort var-
sel, samt en til tider hård og uac-
ceptabel tone fra ledere, kollega-
er eller gæster.

Restaurantbesøg
McDonalds og Burger King ud-
gør hovedparten af fastfood-
restauranterne i vores område. 
Derfor jeg den sidste måned be-
søgt disse restauranter og kørt 
en synlighedskampagne, hvor 
jeg har talt med de ansatte om 
3F København og udleveret fly-
ers, overenskomster og solcreme 
med 3F København logo. Det 
har pt. afsted kommet en mas-
se gode snakke om rettigheder, 
arbejdsvilkår og aftalte møder 
om indmeldelse i 3F København. 
Generelt er både de ansatte og 
lederne glade for, at jeg kommer 
forbi. 

Aktiviteter
Tirsdag den 29. juni holdt vi det 
første åbent hus arrangement for 
unge i fastfood, hvor fire med-

lemmer deltog. Sammen med 
faglig sekretær Merete Yardley 
Andersen, holdt vi et oplæg om 
lønsedler. Vi tog udgangspunkt i 
en lønseddel fra McDonalds, og 
sammen gennemgik vi de for-
skellige poster. Det resultere-
de i gode diskussioner om f.eks. 
manglende løn under sygdom og 
over– og mertidsbetaling. Der er 
planlagt et månedligt åbent hus 
arrangement de kommende tre 
måneder, hvor formålet både er 
skoling i rettigheder og sparring 
på tværs af restauranter og kæ-
der.

Hold øje med 
Der er allerede fastlagt datoer for 
de tre kommende åbent hus ar-

rangementer.  Det vil være tirs-
dag den 27. juli, 24. august og 
21. september kl. 16.00-18.00 i 
3F Københavns lokaler. Du kan 
altid kontakte Louise Andreassen 
på tlf. 28 92 68 17 for mere infor-
mation.

Som noget nyt inviterer vi fri-
tidsjobbere under 18 år og deres 
forældre til informationsmøde 
torsdag den 29. august kl. 17.00-
19.00. I løbet af mødet bliver der 
bl.a. gennemgået ansættelses-
beviser og lønsedler, forskellen 
på lovgivning og overenskomst, 
de unges rettigheder, anmeldelse 
af arbejdsskader, chikane på fri-
tidsjobbet og meget mere.

„Unge i transit“

Af Louise Andreassen, organisator

Organisering af unge i fastfoodbranchen
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Program: 

• Rettigheder som Ungarbejder
• Få styr på ansættelsesbeviset og lønsedlerne  

• Hvad skal et ansættelsesbevis indeholde ? 
• Hvordan aflæser man sin lønseddel, og hvad betyder de 
forskellige forkortelser ? 

• „Min Arbejdstid“ app 
• Hvilke rettigheder har dit barn ? 
• Overenskomst vs. lovgivning
 
Pause 
 
• Arbejdsskader på et fritidsjob ? 

• Anmeldelse af arbejdsskade
• Arbejdsskadeerstatning 

• Sygdom
• Hvordan er reglerne ?

• Løn under sygdom
• Skal du selv finde en afløser

• Chikane på fritidsjobbet 
• Oplevelser med seksuel chikane eller anden form for chikane
 fra kunder, chefen eller kollegaerne 

• Hvordan skal den unge, forældrene og 3F København reagere 
og agere ?

Kære Unge ( og dine forældre )

Velkommen i dit ( måske ) første job.
Vi vil gerne invitere dig og dine for-
ældre til at høre lidt om rettigheder 
og pligter på arbejdsmarkedet.

Samtidig vil vi godt fortælle dig lidt 
om hvad du skal være opmærksom 
på i forhold til løn og arbejdsvilkår.

Torsdag den 26. august kl. 17–19
Peter Ipsens Alle 25
2400 København NV

Tilmelding sker til Louise på:
louise.andreassen @ 3f.dk
Senest tirsdag den 24. august.

 Ung i job – Kend dine rettigheder
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De sidste tre uger har HK 
Hovedstaden og 3F København 
i samarbejde kørt den årlige og 
traditionsfulde Jobpatrulje på 
Bornholm, i Nordsjælland og 
København. Når du modtager 
dit medlemsblad, har vi afslut-
tet det allersidste interview for i 
år. I de seneste uger har vi ople-
vet en massiv tilmelding af unge 
seje frivillige, der gerne vil bruge 
et par fridage eller uger af deres 
sommerferie på Jobpatruljen. 
Det har især været politiske 
unge fra ungdomsorganisatio-
nerne DSU, Rød–Grøn Ungdom 
og SUF, som har været gode til 
at mobilisere frivillige. Der har 
dog også været frivillige fra HK 
Hovedstaden, 3F København og 
Dansk Metal. Det kan selvfølgelig 
mærkes på antallet af interviews. 
På Bornholm blev der interviewet 
knap 100 fritidsjobbere under 18 
år, og i Nordsjælland har vi lavet 
ca. 375 interviews. Vi håber, at 
den gode indsats fra de frivilli-
ge kan resultere i endnu en in-
terviewrekord som pt. er på 808 
interviews. På grund af Covid–19 
situationen har vi desværre ikke 
besøgt de Nordsjællandske afde-
linger, som vi ellers plejer. I ste-
det for har vi bl.a. haft en base 
i uge 28 på Skjalm Hvide Hotel 
i Jørlunde. Ellers har vi kun be-
nyttet HK Hovedstadens og 3F 
Københavns lokaler. 

Aha oplevelser
Jobpatruljens rolle er at oplyse 
de unge fritidsjobbere om deres 

rettigheder som f.eks. grænser 
for løft og skub, forebyggelse af 
arbejdsskader og afholdelse af 
pauser. Derfor er det fedt, at de 
unge fritidsjobbere tager rigtig 
godt imod os, og hovedparten 
af dem får en „ahaoplevelse“, når 
vi går derfra. Desværre kunne vi 
allerede efter to uger konstate-
re, at der er flere generelle over-
trædelser. I nogle butikskæder 
er det nærmere undtagelsen der 
bekræfter reglen, at de unge ikke 
får en pause på 30 min. efter 4,5 
times arbejde. Det har stort set 
været et problem i de fleste bran-

cher, vi har besøgt. Samtidig ved 
de fleste heller ikke, at de har ret 
til løn under sygdom, selvom de 
f.eks. har arbejde mindst 74 ti-
mer i alt inden for de seneste otte 
uger. Afslutningsvis er langt de 
fleste unge rigtig glade for deres 
fritidsjob og deres kollegaer, men 
alt for mange af dem oplever alt 
for ofte skældud, chikane og dis-
krimination fra kunder og gæster. 
På den note vil jeg smile lidt eks-
tra til min lokale kasse– eller fast-
foodmedarbejder nu. 
De gør et kæmpe stykke arbejde 
derude !

Af Louise Andreassen, organisator

Overvældende mange unge 
frivillige kører Jobpatrulje igen i år
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En solrig morgen i juli kørte 3F 
ladcyklen fra 3F København – tu-
ren gik til tivoli. Vi havde fået lov 
til at have en lille bod derinde i 
hele uge 28. Planen var at være 
synlige og fortælle om 3F. 

Det hele startede med, at TR– 
klubben i tivoli ytrede ønske om, 
at genopstarte de gamle virk-
somhedsbesøg i haven. Det hav-
de der ikke været i nogle år efter-
hånden, så den chance greb vi. 
Og heldigvis viste det gode sam-
arbejde imellem fagforening og 
virksomhed sig endnu engang, 
og Tivoli sagde selvfølgelig ja til 
ideen. 

Cyklen var pakket med kon-
kurrencer, der skulle bruges til 
dialog–værktøj og foldere i alle 
regnbuens farver. Udenfor stod 
TR–Møller og tog imod os i fuld 
tivoliuniform. Aftalen var, at han 
skulle stå med i boden hele ugen. 
Og netop det gjorde, at dialogen 
imellem ansatte og os blev endnu 
nemmere og mindre „farlig“. Møl-
ler er en de ansatte kender og har 
tillid til. Også selvom nogle mød-
te fagforeningen for første gang. 

Tale og lytte
Tivoli er fyldt med masser af for-
skellige faggrupper, nationalite-
ter og aldre, og det gør det endnu 
mere spædende at besøge sådan 
et sted. 1 til 1 samtalerne byder på 
noget nyt hver gang. Og selvom 
vi forsøgte at lære de ansatte om 
overenskomstretten, den danske 
model og alt hvad vi kom med, 

Synlighedskampagne i 
Carstensens gamle have.

En dejlig uge i Tivoli
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var det nogle gange endnu mere 
spændende, det vi lærte tilbage. 

Det kom som et lidt af et chok, 
hvor mange af de ansatte der 
rent faktisk troede de var med-
lem af fagforeningen, fordi de var 
a-kasse medlem, eller hvor man-
ge der ikke anede hvad en tillids-
repræsentant ( TR ) skulle bruges 
til. Al den viden kan vi nu bruge til 
at blive endnu dygtigere til vores 
arbejde. 

Sammen er vi stærke – og en 
styrke er også at lytte. 

Hvad rør sig derude
Ugen var delt op i 2 dele, hvor vi 
stod den første del i deres per-
sonalestue, hvor primært rengø-
ring og kontrollørerne var. Næste 
del var lagt om eftermiddagen og 
der kom vi mest i kontakt med 
F&Berne ( ansatte i „Food and 
Beverage” ) og de helt unge men-
nesker. Opgaven var den samme, 
nemlig at være synlig, skabe gen-
kendelse, tillid og fortælle om 3F. 

Vi, som faglige og organisa-
torer, kan lære meget af de her 
virksomhedsbesøg, hvor vi er 
helt tæt på både medlemmer og 

ikke–medlemmer. Vi bliver dygti-
gere til at organisere, men lærer 
også hvad der rør sig derude. 

Mangel på brændevin
Det var sjovt at høre gamle med-
lemmer, der fortalte om, da 3F i 
gamle dage besøgte tivoli fast 
og kom med morgenmad, øl og 
brændevin, men selvom der blev 
brokket lidt med et glimt i øjet 
om den manglende brændevin, 
så var de så glade for, at vi var 
tilbage.  Og man kunne se, at vo-
res seje „gamle“ medlemmer sat-
te gang i snakken med deres nye 
kollegaer omkring fagforeningen 
og, at vi derigennem også bød 
nye medlemmer ind i vores fæl-
lesskab. 

Af Milla Mehl Nielsen, organisator

Styrke ved samarbejde
I mødet med de helt unge men-
nesker, havde vi forskellige dia-
logværktøjer med i form af sjove 
konkurrencer, for at lokke dem op 
til boden. Det fungerede virkelig 
godt og snakken blev anderledes 
og mere på deres plan. Det gav 
samtidig mulighed for at tale med 
dem på en måde, som de forstod 
og syntes var sjovt, spændende 
og hyggeligt på samme tid. 

Styrken ved et godt samar-
bejde kom virkelig frem – både 
tværfagligt imellem os i fagfor-
eningen, imellem virksomheden 
og os, men også imellem TRerne i 
tivoli. Det var et tydeligt bevis på 
at vores motto passer :

Sammen er vi stærkere !
Fagligt spin og vind lykkehjul
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Kig efter OK-mærket, når du 
vælger fagforening. Det er os 
med overenskomsterne.

Der går vidst aldrig en sommer, uden, at spørgsmålet om 
hvorvidt man kan holde „varmefri“ opstår. Især hvis det er 
en god sommer og der nærmest er hedebølge. Desværre vil 
svaret være nedslående for mange. For man kan ikke holde 
„varmefri“.

Varmefri og arbejde i høj varme
Der er særlige regler for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges 
på meget varme dage. Men ifølge arbejdsmiljøloven er der 
ikke mulighed for at få „varmefri“.

Når du skal arbejde i høj varme, er det arbejdsmiljøloven, 
der bestemmer rammerne. Ifølge en vejledning fra Arbejds-
tilsynet skal der tages særlige hensyn, så arbejdet stadig kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I vej-
ledningen hedder det blandt andet, at der skal være passen-
de temperaturer i arbejdet, men at „passende temperatur“ 
afhænger af arbejdets type.

Ikke muligt at holde varmefri
Lovgivningen giver ikke mulighed for at holde „varmefri“. Men 
hvis lufttemperaturen er over 32 grader ved fysisk arbejde og 
35 grader for stillesiddende arbejde, skal du have mulighed 
for at holde passende pauser. Hvis den relative luftfugtighed 
samtidig overstiger 60 procent, skal pauserne foregå i lavere 
temperaturer, for eksempel i et køligere lokale eller udenfor.


