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 Generalforsamling
mandag den 21. oktober 2019 kl. 17.00

i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden :

Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2. Valg af dirigenter 
Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4. Regnskab 2018 for 3F København

 a ) Godkendelse af regnskab 
Pkt. 5. Budget og kontingent 

 a ) Godkendelse af kontingent 2020 for 3F København
 b ) Godkendelse af budget 2020

Pkt. 6. Indkomne forslag
Pkt. 7. Valg i henhold til afdelingens love §14  *• Formand – Bjarne Høpner (genopstiller ikke).

• A-kasseleder – Søren Becher
• 12 Bestyrelsesmedlemmer – Henrik Hast, Esther Metzon, Søren Møller, Mikael Viédel Glumsøe,  

Lars S. Pedersen, Ian Larsen, Elena Ahmed, Johnny Knudsen, Jesper Jacobsen, Jennifer Tillemand, Per Hasager,  
Karina Sørensen ( genopstiller ikke ).

• 1 bestyrelsesmedlem ( vælges for 1 år ) – John Ekebjærg-Jakobsen ( genopstiller ikke ). 
• 6 bestyrelsessuppleanter – Kenneth Liin, Mie Jacobsen, 4 vakante.

Pkt. 8. Øvrige Valg
• 8 medlemmer til stemmeudvalget – Paul Erik Schou, Frank Pedersen, Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev,  

Jan Burmeister, Leif Dahl Larsen, Henrik Riis Sørensen, Steffen Bentzen.
• 5 suppleanter til stemmeudvalget – Rikke Olsen, Mie Jacobsen, Jannie Gøth,  Jan Hertel-Wulff, Dzevad Ramic.
• Statsautoriseret revisor – Revisionsinstituttet
• 1 bilagskontrollanter – Morten Risom.
• 2 bilagskontrollantsuppleanter – Bent Aage Kjærsgaard Nielsen,  

Henrik Forchhammer
• 3 fanebærere – Per Svensson, Cora Andrewartha, Michael Andersen
• 3 fanebærersuppleanter – Bjarne Jensen, Torben Jensen, Rikke Olsen.

Venlig hilsen 
Bjarne Høpner, Formand

Forslag / dokumenter der skal behandles på generalforsamlingen kan findes 
på www.3fkbh.dk /generalforsamling-2019 efterhånden som de indkommer.

* En evt. urafstemning vil forgå elektronisk ( e-mail / SMS ).

Medlemmer der ikke har oplyst deres mail eller tlf.nr. 
vil modtage stemmeseddel pr. brev.
Kontrollér meget gerne dine medlemsoplysninger på www.mit3f.dk

3F Københavns skriftlige beretning

Du sidder nu med den skriftlige beretning 
til 3F Københavns 7. ordinære generalfor-
samling. I den skriftlige beretning forsøger 
vi at komme rundt om mange emner, som 
3F København har været involveret i i det 
forgangne år. 

Nogle steder har vi haft større indflydelse 
på resultaterne end andre steder, hvor det 
er de politiske faktorer, der kommer til os. 
3F København arbejder altid for at være en 
aktiv spiller for medlemmerne. 

Der har i det forgangne år været afholdt to 
valg. Europaparlamentsvalget der generelt 
viste, at højrefløjen og de højreorienterede 
partier vandt frem i parlamentet. Taberne 
var den socialistiske fløj, der mistede man-
ge stemmer. Vi afventer fortsat Englands 
Brexit. Deadline for en aftale er flyttet til d. 
31. oktober.

Efter Folketingsvalget dannede Socialde-
mokratiet en mindretalsregering. Der er 
store forventninger til en mere human 

politisk profil, hvor fattigdommen, der er 
blevet alt for voldsom i Danmark, vil bli-
ve bekæmpet. Derudover forventer vi et 
opgør med udskydelse af folkepensionsal-
deren. 

Fagligt vil 2020 give os en spændende 
overenskomstforhandling. Vi kan allerede 
nu se, at de kloge økonomer maner til for-
sigtighed, da der er internationale tegn på 
recession. 

Vi håber, at dette blad og de forskellige af-
snit vil være med til at inspirere dig, og 
møde op på generalforsamlingen og give 
din mening til kende om de emner, om du 
anser for at være væsentlige.

Vel mødt til generalforsamlingen mandag 
den 21. oktober 2019 i Østerbrohuset,  
Århusgade 103, 2100 København Ø.
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OK18 satte et nyt perspektiv på, hvordan 
overenskomster kan forhandles. Sam-
menholdet blandt de berørte organisati-
oner viste sig at kunne holde hele vejen. 
Forhandlerne leverede det vigtigste der 
var enighed om – nemlig at lønnen skul-
le stige væsentligt. De offentligt ansatte 
skulle ikke sakke yderligere bagud i løn-
kampen. 

Der var forståelige forventninger til 
forhandlerne og de blev ikke mindre af, 
at innovationsminister Sophie Løhde i 
forløbet optrådte som en gammeldags 
romersk kejser, der troede, at ansatte i 
stat, regioner og kommuner med det 
samme adlød, når hun udbasunerede, 
hvor meget de offentlige var lønførende, 
samt at offentligt ansatte ikke ydede det 
man kunne forvente. Derudover var det 
åbenlyst for alle, at fagbevægelsens vars-

lede konflikt for ca. 20 % af arbejdsstyr-
ken slet ikke svarede til Moderniserings-
styrelsens lockoutvarsel på de resterende 
80 % af arbejdsstyrken. 

Lønmodtagerorganisationerne skulle 
bruge deres ressourcer, og der ville opstå 
uenighed mellem almindelige lønmodta-
gere på den ene side og lærere samt pæ-
dagoger på den anden side. Dette kom 
ikke til at holde stik, da alle kunne se, 
hvem det var der var skurk. 

Det spændende er nu, hvordan vi ved 
OK20 får en lignende opbakning til de 
krav som arbejdspladserne gennem de-
res organisationer har stillet. 

I 3F Forbund har en række afdelinger 
taget initiativ til, at forbundet indkalder 
tillidsrepræsentanter til et stort fælles-
møde, hvor vi på tværs af fag skal dyrke 
vores enighed og give hinanden hånd på, 

at det vigtigste er en gensidig forståelse 
for de vigtige krav. Vi skal have hævet 
mindstebetalingen i overenskomsterne, 
da der efterhånden har udviklet sig en 
brug af mindstelønnen, som det man 
skal betale. Det medfører løndumpning 
og et yderligere pres på de grupper som 
har formået at kæmpe sig til en højere 
løn. 

OK18 lancerede en relativ åben for-
handlingsstil, og forventningerne om, 
at det skal gentages sig ved OK20, vil 
blive et afgørende parameter for sam-
menholdet. Der har i alt for mange over-
enskomstforhandlinger været en total 
lukkethed omkring, hvad det var man 
diskuterede, indtil der forelå et resultat. 
Dermed var begge parter låst, da man 
havde sagt ja ved forhandlingsbordet. 

Efter salget af Alka har fagbevægelsen mistet sit forsik-
ringsselskab. Til gengæld er de mange 3Fere, der har de-
res forsikring i Alka blevet medlemmer af det kundeejede 
Tryghedsgruppen, der ejer hovedparten af Tryg og der-
med også Alka. 3Ferne har derfor stadig indflydelse på 
forsikringsselskabet.

Tryghedsgruppen driver også TrygFonden, der udlod-
der for 600 mio. kr. om året. Vi skal sørge for at gøre vores 
indflydelse gældende og vil derfor bakke Tryghedsgrup-
pens repræsentantskabsmedlem, Jonas Bjørn Jensen og 
næstformand, Magnus Skovrind Pedersen op. De er på 
valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab til vinter og 
har bl.a. kæmpet for at TrygFonden også skaber tryghed 
for 3Ferne ved at arbejde med sundhed, arbejdsmiljø og 
tilbagetrækning.

Magnus og Jonas vil i kunne møde til vores general-
forsamling 21. oktober og i vil høre mere op til valget til 
tryghedsgruppen i januar. 

Magnus og Jonas har allerede taget nogle fornuftige sa-
ger op i tryghedsgruppens. De har bla taget initiativ til et 
stort forskningsprojekt i TrygFonden om tilbagetrækning. 
Mange af tallene om nedslidning blev allerede bragt i Fag-
bladet i foråret og regeringens seniortænketank får nu tør-
re tal fra forskere, der viser problemerne med nedslidning 
og pensionsalderen. Se det skal vi have mere af.

Den 1. januar 2019 blev der dannet en ny stor ho- 
 vedorganisation på det danske arbejdsmarked.  
 Det skete ved at LO og FTF blev slået sammen 

og dannede FH. 
Siden årsskiftet er der arbejdet med at skabe hovedor-

ganisationens organisationsstruktur. Der er en lang række 
næstformænd som har deres politikområde. Det er om-
råder som uddannelsespolitik, socialpolitik, beskæftigel-
sespolitik, miljøpolitik, det fagretslige område, unge- og 
lærlingeområde samt arbejdet med de forskellige lovgiv-
ninger. Det FH mangler at få fastlagt er det lokale niveau, 

hvor man endnu ikke har taget stilling til, hvordan det 
skal opbygges, samt hvordan det finansielt skal sammen-
sættes. Skal det være ved lokalt kontingent el. centralt op-
krævet kontingent. Derudover er der problemstillinger 
om, hvem der skal tage sig af hvad. 

I 3F har vi et krav til, at vi lokalt skal være synlige og 
aktive. FTF–organisationerne har ikke en tradition for det. 
I hovedstadsområdet tror vi på, at vi sagtens kan finde en 
løsning i de lokale fagforeninger da de gennemsnitlig er 
noget større end i resten af landet. Løsningen på lokal-
strukturen skal være fundet ved udgangen af 2021. 

OK18 frem mod OK20
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Hovedbestyrelsen i 3F har nedsat  
 12 faste udvalg til at behandle  
 og bearbejde de forskellige po-

litikområder i 3F. 3F København har re-
præsentation i 5 af de 12 udvalg.

Styregruppen for Organisering
Kort gennemgang om udvalgene og de-
res arbejde er, at formanden sidder i 
Styregruppen for Organisering. Styre-
gruppen tager sig af den særlige indsats 
ved organisering, som har ansat 14 kon-
sulenter på landsplan til at gennemfø-
re særlige indsatsområder som fx Tryk 
Stop–kampagnen ( rettet mod buschauf-
fører i hele landet ) og erhvervsskoleind-
satsen ( der har til formål at organisere 
unge på erhvervsskolerne ). Man kan 
sige, at denne måde at arbejde med or-
ganisering centralt fra har den fordel, at 
indsatsen sker samtidig i hele landet, og 
den sidste indsats, Tryk Stop–kampag-
nen, har givet 720 flere medlemmer og 
har gjort befolkningen opmærksom på 
buschaufførernes urimelige arbejdsvilkår 
ift. pauser og toiletmuligheder.

Arbejdsmarkedsuddannelses–  
og Integrationsudvalget
Arbejdsmarkedsuddannelses– og Inte-
grationsudvalget, hvor formanden sid-
der. Udvalget har i den forgange perio-

de arbejdet meget med de punkter som 
trepartsforhandlingerne gav. Blandt an-
det IGU, som jo har betydet at fx syriske 
flygtninge har fået en dansk uddannelse 
og fået den løn, som man har aftalt på 
arbejdsmarkedet mellem parterne på 
EGU. 

3F København har besluttet sig for at 
ansætte en IGU elev som er flygtning fra 
Syrien. Ift. trepartsforhandlingernes mål-
sætning for elever, har 3F København 
overopfyldt vores målsætning således at 
vi har fået kontant belønning ud af det. 
Derudover har udvalget arbejdet med de 
arbejdsmarkedspolitiske paradoksproble-
mer, der er i samfundet.

Organisationspolitisk Udvalg
Det tredje udvalg er Organisationspo-
litisk Udvalg, hvor formanden ligele-
des sidder. Udvalget har arbejdet med 
et forslag til kongressen om, hvordan 
hovedbestyrelsen ( HB ) skal sammen-
sættes. Der er stor opbakning i HB om-
kring dette forslag, der i sin enkelthed 
går ud på, at vi vælger HB–medlemmer i 
grupperne, og de formænd der ikke bli-
ver valgt til, har mulighed for at deltage 
i HB–møderne med taleret, men uden 
stemmeret. 

Derudover har Organisationspolitisk 
Udvalg arbejdet med grænseproblemer 

mellem afdelingerne, hvis der fx opstår 
uenighed om en faggruppe eller en virk-
somhed der har flyttet sig.

Organisationspolitisk Udvalg har også 
skulle tage stilling til SIS’ eventuelle op-
tagelse i 3F ( Specialarbejdere i Sønder-
jylland som var en udbrydergruppe der 
ikke ville med, da vi dannede 3F i 2005 ).

Hovedbestyrelsesudvalg  
for a-kassen
Hovedbestyrelsesudvalg for A-kassen, 
hvor a-kasseleder Søren Becher er udpe-
get. A-kasseudvalget har udarbejdet et 
større kompendium om a-kassens frem-
tid, hvor der bl.a. er søgt løst fordelings-
politikken af administrationsbidraget ift. 
afdelingerne. Forslaget skal behandles 
på Kongressen. Der er stor opbakning 
til forslaget, da det betyder, at alle afde-
lingerne får et tilskud ift. deres aktivitet. 
Derudover har udvalget også arbejdet 
med, hvordan de forskellige bekendtgø-
relser løses i det praktiske arbejde, når 
a-kassen skal administreres.

Budgetudvalget
Budgetudvalget, hvor formanden sidder. 
For nogle kongresser siden lykkedes det 
at samle flertal for at der skal være et 
fast budgetudvalg i FB. 

Udvalget har til formål at spille ind 
overfor daglig ledelse omkring budgettet 
for forbundet, hvilket jo tit er en opgave 
i at se ind i fremtiden, men samtidig er 
det også udvalgets opgave at sørge for, 
at de vedtagelser som er taget af HB og 
evt. Kongressen implementeres i drif-
ten, samtidig med at personaleudgifterne 
ikke løber løbsk. Budgetudvalget er også 
kommet med indspark til fordelings-
politikken fx i forhold til gevinsten ved 
ALKA–salget.

Ud over ovenstående udvalg er der 
nedsat følgende udvalg i HB : IT-udvalg, 
udvalget for udvikling af 3F’s uddannelse 
af tillidsfolk, solidaritets– og bistandsud-
valget, ligestillingsudvalget, EU-udvalget, 
arbejdsmiljøudvalget og endelig social-
politisk udvalg.

3F Forbund har i den forgangne general-
forsamlingsperiode været meget aktiv ift. 
arbejdsformidling og diskussioner med 
arbejdsgiverne om de lediges rådighed 
ift. opslåede job. Arbejdsgiverne bliver 
ved med at påstå, at de ikke kan få kvali-
ficeret arbejdskraft. Derfor er der behov 
for at importere arbejdskraft og sætte 
beløbsgrænsen ned ift. hvor meget løn-
nen skal udgøre på årsbasis. Hver gang 
arbejdsgiverne er kommet med påstand 
om, at de mangler arbejdskraft, har 3F 
henvendt sig til lokalafdelingen for det 
pågældende område ( 3F København er 
mange gange blevet spurgt om kvalifice-

ret arbejdskraft ). Hver gang har 3F kun-
ne tilbagevise, at der ikke var kvalificeret 
arbejdskraft, men på trods af dette, har 
arbejdsgiverne fastholdt deres påstande 
om mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

Den borgerlige regering fik ikke 
umiddelbart held til at nedsætte beløbs-
grænsen, da Dansk Folkeparti også var 
imod dette, men ud fra en indvandrer-
fjendsk holdning. Efter folketingsvalget 
har den socialdemokratiske mindre-
talsregering meldt ud, at der ikke skal 
lempes på kravene til indtægt for uden-
landsk arbejdskraft. Dog er der et særligt 
område, nemlig arbejds– og opholdstil-

ladelse for studerende, herunder land-
brugsmedhjælpere, hvor man på et visa 
kan arbejde i 6 måneder.

3F har også siden sidste Generalfor-
samling været aktiv i at få opbygget et 
alternativ til Venstre, og selvom folke-
tingsvalget gav Venstre en stor frem-
gang, så mistede de sammenlagt deres 
regeringsgrundlag, da Dansk Folkeparti 
og Liberal Alliance gik voldsomt tilbage. 
Der er kræfter i det politiske spekter der 
påstår, at en ny mindretalsregering er 
præget meget fra 3F, da der er 4 ministre 
der førhen har haft ansættelse i 3F.

Værdiskabelse i 3F

Værdiskabelse i 3F er et projekt iværksat af forbundsformand 
Per Christensen. Det går ud på at synliggøre, hvor vi i fagbe-
vægelsen skaber værdi for samfundet. Det gør vi mange ste-
der, uden det nødvendigvis er synligt for alle. Men alene det, at 
skabe stabile og ordentlige arbejdsforhold er en værdiskabelse 
for hele samfundet. 

Derudover er der en lang række områder, hvor fagbevægel-
sen påtager sig opgaver der hjælper samfundet, fx socialpoli-
tiske tiltag, rådgivning af medlemmer ift. samfundsproblemer, 
uddannelse både i erhvervsmæssig og politisk henseende. 

Undersøgelsen er iværksat af et bureau der gennemfører 
denne, og efter kongressen i slutningen af september, vil 3F 
offentliggøre resultaterne både for forbundet som helhed, 
men også for de enkelte afdelinger.

3F Kongres 2019

Fra den 21.–26. september afholder 3F Kongres i Ålborg. 
3F København har 33 delegerede, så vi er en af de største de-
legationer på kongressen. Vi har en lang række forslag, hvor 
vi enten alene eller sammen med andre har stillet forslagene. 
Vi har en forventning om, at de forslag vi støtter, bliver vedta-
get, man da det er et demokratisk fora, er der ingen garantier. 
En af de ting, som har ligget os meget på sinde er, at der ikke 
fra arbejdsgiverside kan være den overenskomst–shopping, 
som vi er vidne til. Vores medlemmer må have krav på at vide, 
hvilken overenskomst som er gældende for deres område, så 
derfor har vi bl.a. stillet forslag om, at vi i 3F skal have internt 
grænsenævn som kan løse problemerne. 

På kongressen har vi ligeledes en række kolleger, som gerne 
skal vælges bl.a. til de besluttende organer hovedbestyrelsen el-
ler gruppebestyrelsen. Så vi ser frem til, at vi kan få indflydelse 
også på forbundet efter Kongressen.

Hovedbestyrelsens udvalg

3Fs hovedkontor i Kampmannsgade i København – (foto: fagbladet3F)
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Landspolitisk situation

Udover at vi har haft et Europaparlamentsvalg og et Folke-
tingsvalg, har der jo været en vis politisk uro. Fx betød fol-
ketingsvalget, at en del kendte politikere i Liberal Alliance og 
Dansk Folkeparti ikke opnåede valg, fx. skulle Liberal Allian-
ces formand Anders Samuelsen finde sig et andet arbejde efter 
valget sammen med kuglestøderen. Der var også et par trafik-
politiske ordførere fra Dansk Folkeparti der mente, at Mari-
ager skulle have en omfartsvej, der skulle vende tilbage til de-
res værtshus-beskæftigelse (som værter). Senest her i skrivende 
stund har vi været vidne til, at balladen i Venstre har medført, 

at Venstres formand og næstformand har trukket sig, og der 
er indkaldt til nyt landsmøde for at vælge ny ledelse. Så vi står 
altså i en situation, hvor Venstre mangler deres ledelse. Det der 
bliver spændende at se er, om den mindretalsregering Social-
demokraterne har dannet er i stand til at gennemføre en op-
retning på velfærdspolitikken, samt stoppe den håbløse stram-
ning om at udskyde folks pensionsalder. Det kan godt være at 
befolkningen som helhed lever længere, men mange 3F’ere når 
ikke at blive over 60 år, og de kan slet ikke holde til, at de skal 
være op til 70+ inden de går på folkepension.

Lokalpolitik

3F København har været aktive på en lang række lokale områ-
der. F.eks. hvordan skal beskæftigelsespolitikken skal udføres i 
forhold til jobcentrene m.v. Der findes en lang række forskelli-
ge redskaber til at øge beskæftigelsen og få folk i arbejde, men 
en del af disse redskaber er ikke det, som vi i 3F København vil 
vælge. 

Virksomhedspraktik og støtteordninger er i lang udstræk-
ning direkte økonomisk tilskud til virksomhederne. Der hvor 
vi har set de værste tiltag med støttede ordninger er indenfor 
detailhandlen. Butikskæder under Salling Group modtager 
milliarder af kroner samtidig med at de aflønner mange af de-

res ansatte rimeligt dårligt og tilbyder elendige arbejdstider. 
Et andet område som 3F København er engageret i, er i for-

hold til den kollektive trafik. Her er det busser og metroen 
samt Metro Cityringen, der når at åbne inden Generalforsam-
lingen. Vi har alle modtaget besked om, at vores rejsekort og 
billetter ved brug af Metro Cityringen pålægges en ekstra af-
gift, der er med til at finansiere byggeriet.

3F København har været involveret i flere lokale projekter, 
hvor vi har været med til at støtte kulturelle initiativer.

3F København har ligeledes deltaget i demonstrationer og 
aktioner mod budgetmæssige nedskæringer på børneområdet.

Foto : Christoffer Regild –  www.ft.dk

NEXT uddannelser
Erhvervsskolen NEXT, der er Danmarks største, har jo skoler i Ishøj, Ballerup, Glostrup, 

Rødovre og København, og der udbydes en lang række erhvervsuddannelser, samt de 
gymnasiale erhvervsområder som HTX, XTX m.v. 3F Københavns formand har været 
næstformand i bestyrelsen, og har nu meddelt at han går på pension, så han trækker sig 

fra posten. Vores opgave bliver at få de andre afdelinger i Hovedstadsregionen til at ac-
ceptere, at 3F København skal have en bestyrelsespost.

Tivoli Food Hall

I december måned 2018 indledte vi en 
konflikt mod Tivoli Food Hall for at få 
virksomhederne overenskomstdækket. 
Arbejdsgiverne signalerede, at de ger-
ne ville forhandle med os om en over-
enskomst der var en rammeaftale for 
området, og denne kunne så senere bli-
ve udvidet til, at hver virksomhed hav-
de hver deres del. Som sagt stoppede vi 
konflikten og forhandlede med et udvalg 

fra deres side af. Udover at der var sta-
deholdere med, var der repræsentanter 
fra Horesta og DRC i forhandlingerne. 
Vi har nu (start september) forhandlet i 
over 8 måneder, og vi kan konstatere, at 
der fra arbejdsgiverside ikke er vilje til at 
indgå en kollektiv overenskomst med os 
og evt. forbundet. 

Der er flere væsentlige punkter, hvor 
de ikke vil leve op til normale overens-

komstvilkår, fx lønniveau, pension, so-
ciale goder, arbejdstid m.m. Derfor over-
vejer vi at iværksætte en konflikt imod 
Tivoli Food Hall og evt. starte en sympa-
tikonflikt op i selve Tivoli. 

I den mundtlige beretning på Gene-
ralforsamlingen den 21. oktober vil der 
blive givet en status.
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SH-ordningen

Vores ordning med Horesta vedr. gastronomernes SH–ordning 
medførte, at vi i foråret blev nødt til at afholde faglig voldgift 
om vores fortolkning og praksis i opkrævning af SH–ordnin-
gen. Det var helt klart et angreb på ordningen fra Horestas 
side, at de igennem flere overenskomstforhandlinger har for-
søgt at få nedlagt ordningen, hvilket ikke lykkedes for dem. Nu 
mente de så, at de havde fanget os i at administrere ordningen 
uden overenskomstmæssig dækning. Den faglige voldgift gav 
os stort medhold i den måde vi forvaltede ordningen på, og 

derudover pegede voldgiften på, at vi godt kunne sammensæt-
te ordningens elementer på en anden måde, så vi kunne op-
kræve flere penge end vi gjorde. Dette krævede vi så overfor 
Horesta at de nikkede til, hvilket fik dem til totalt at gå i mod-
sat retning og kræve et organisationsmøde for at få os sat på 
plads, hvilket heller ikke lykkedes. Sammenfattet kan vi sige, at 
Horesta forsøgte at angribe SH–ordningen. Men det medførte, 
at vi gik styrket ud af dette og har mulighed for at kræve flere 
penge.

Ungdommen

3F Københavns Ungdom har været meget aktive i det forgan-
gene år, hvilket er meget positivt, da ungdommen jo er fremti-
den for fagbevægelsen. 3F København vil meget gerne under-
støtte ungdommen i deres initiativer, og selvom alt ikke lykkes 

100 procent, så er det ikke sikkert, at det ikke går næste gang. 
3F København vil gerne takke ungdommen for deres gåpåmod, 
og love, at vi bakker dem op, også når der er vanskelige ting 
der skal gennemføres.

Seniorer, efterlønnere og pensionister

I 3F København er vi så heldige, at vi har en række klubber 
som er aktive ift. dem som har trukket sig ud af arbejdsmar-
kedet. Det er dejligt at se de mange initiativer der bliver taget 
fra klubbernes side ift. arrangementer, men også at klubberne 

er aktive i deres gamle fagforening, når der er brug for nogle 
hænder til at beskænke medlemmerne eller anden aktivitet. 3F 
København vil gerne takke pensionister og seniorer for deres 
indsats i det forgangne år.

Grænseaftaler
Der har i den forgangne generalforsamlingsperiode været grænseafta-
ler indenfor posten i Køgeafdelingen og Nordsjælland Øst, samt Høje 
Taastrup. Disse sager er løst gennem forhandlinger. 

Der har ligeledes været møder om 3F Københavns ret til at organi-
sere stilladsarbejdere fra Køge over Roskilde, samt resten af Nord-

sjælland. Det er gudskelov nedskrevet i forbundets beskrivelse af 
priskuranterne, hvor de er dækkende. Derudover har der været 

enkeltvirksomheder der er flyttet ud fra København til fx Høje 
Taastrup ( Grønttorvet og andre lagervirksomheder ), hvor 

Høje Taastrup har gjort krav på den, næsten før den er flyt-
tet. Men også her er der fundet løsninger.

3F Københavns bestyrelse
Bestyrelsen har afholdt månedlige bestyrelsesmøder den for-
gangne periode med undtagelse af juni måned. Bestyrelsen har 
forsøgt at behandle alle henvendelser samt diskutere afdelin-
gens virke. Der har været en vis rotation i bestyrelsen, da en 
del bestyrelsesmedlemmer i perioden er blevet ansat i afdelin-
gen, og det har bevirket, at næsten alle suppleanter er kommet 

ind i bestyrelsen. Bestyrelsen har selvfølgelig også ført tilsyn 
med vores forbrug i afdelingen samt med de kritiske bilagskon-
trollanter. På næsten alle bestyrelsesmøder er den aktuelle må-
nedlige balance gennemgået. Dermed får bestyrelsesmedlem-
merne den fornødne indsigt i afdelingens økonomi–flow.

Brancheårsmøde
Den 24. april 2019 blev der afholdt brancheårsmøde. Her tog 
tillidsrepræsentanterne fat på diskussionerne om OK20, og 
hvordan vi skal samle os omkring det. Der er enighed om, at 
forhandlingerne skal være åbne, så flest mulige har mulighed 
for at følge udviklingen i forhandlingerne.  

Årsregnskabet blev fremlagt på årsbranchemødet, og det vi-
ste et overordentligt pænt overskud der skyldes indtægterne 
fra salget af ALKA. Driften ( lønninger m.m. ) viste sig at være 
negativ.

Social dumping
3F København har deltaget i nogle arbejdsgrupper sammen 
med Københavns Kommune om at bekæmpe Social Dum-
ping. Konkret er den ene arbejdsgruppe indenfor byggeri og 
den anden indenfor rengøring og serviceydelser, men der er 
også tendenser til løndumpning indenfor hotel og restaurati-
onsområdet på de københavnske institutioner, samt krav om 
at Københavns Kommune kun benytter service fra overens-
komstdækkede virksomheder fx indenfor transport og vare-
tjenester. Vi har i hvert fald konstateret sammen med Køben-
havns Kommune ( der nu selv har ansat en gruppe til at se på 
Social Dumping, førhen var det en ekstern leverandør Bureau 
Veritas ), at i alle de stikprøver der er udtaget fx ift. rengøring 
var overenskomsten ikke overholdt, hvilket jo er tankevækken-
de, hvorimod indenfor byggeriet var 80 procent af de indgåede 
kontrakter overholdt. Så hver gang vi undersøger et nyt om-
råde, dukker der nye problemer frem omkring overholdelse af 
overenskomstaftaler.

GDPR
Punktet omtales også et andet sted, men her skal 
der omtales at EUs GDPR–forordning har lammet 
fagbevægelsens handlemuligheder, da det i EU–
sammenhæng er en personfølsom oplysning, at 
man er medlem af en fagforening, hvilket vi jo 
ikke betragter det som, men derimod som en 
naturlig ting. Ift. servicering af medlemmer vil 
der til tider være store besværligheder i den 
direkte kommunikation, da vi skal gøre det 
på sikker–mail niveau, hvilket med-
lemmerne jo ikke er vant til. Der-
udover skal al vores IT–udstyr 
være beskyttet imod hacker-
angreb, hvilket jo forekom-
mer jævnligt, hvor der bl.a. 
kommer mails igennem der 
virker troværdige, men kun 
har til opgave at få taget 
password, kodeord og evt. 
også kontooplysninger ud 
af modtageren.
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I  3F København har vi en ledighed,  
 der ligger over landsgennemsnittet.  
 I den forløbne periode har den svin-

get mellem 10–13 procent ( 1500 –1800 
medlemmer ), hvor landsgennemsnittet 
ligger på ca. 5 procent. Vi har altså dob-
belt op. 

Vores ledighed er præget af store sæ-
sonudsving ikke mindst på grund af vil-
kårene inden for hotel, restauration og 
serviceområdet. En branche, som er i 
kraftig vækst i København og Storkø-
benhavn. 

Vi har mange korttidsledige, det vil 
sige medlemmer, som har korte ansæt-
telsesforhold kombineret med hyppige 
arbejdsløshedsperioder, men vi oplever 
også en voksende kreds af langtidsledi-
ge medlemmer, der alder ud af dagpen-
gesystemet. Årsagerne hertil kan være 
mange. Men det rejser igen spørgsmålet 
om, hvorvidt dagpengeperiodens længde 
leverer den tryghed, vi forventer, og har 
brug for, når man bliver arbejdsløs.

Der er flere forklaringer på den høje 
ledighed i 3F København. Nogle arbejds-
givere ønsker ikke at ansætte arbejdsløse 
medlemmer, der er fagligt organiseret. 
Derfor kontakter de os ikke, når de har 
brug for arbejdskraft. De ønsker uorga-
niseret arbejdskraft – gerne fra Østeuro-
pa eller andre lande, hvor overenskom-
ster og faglig organisering er ukendt. 
Vores arbejdsløse bliver altså fravalgt. 

Andre arbejdsgivere kontakter os re-
gulært med henblik på formidling af le-
dige. Det lykkes mange gange, men vi 
rammes også af krav til kompetencer, 
som vores arbejdsløse ikke kan præste-
re. Det gælder både krav om specifikke 
faglige kvalifikationer, og i stigende om-
fang stilles der krav om at kunne tale og 
forstå engelsk – især inden for hotel, re-
stauration og serviceområdet. Vi har her 
en uddannelses– og sprogudfordring.

Vores samarbejde med Jobcenter Kø-
benhavn fungerer stadig tilfredsstillende. 
Det bygger på 4 samarbejdsaftaler : Af-
tale om tidlig vejledning for nye ledige 
( IAF ), aftale om målrettet jobsøgning for 
langtidsledige, aftale om indhold i fæl-
lessamtalerne og aftale om et fælles sam-

talekoncept. Vores grundlæggende ide er 
at skabe sammenhæng for de arbejdsløse 
fra den første ledige dag – indtil de igen 
er i arbejde. 

Samtaler og aktiviteter afvikles i fag-
foreningen sammen med medarbejdere 
fra Jobcentret. Og fra første ledige dag 
skaber vi åbninger til uddannelse og ef-
teruddannelse, så alle har mulighed for 
at vende stærkere tilbage til arbejdsmar-
kedet.

Med FVU–IT har vi også skabt en 
mulighed for, at arbejdsløse medlemmer 
kan blive stærkere på den digitale kom-
munikation. Kurserne afholdes i fagfor-
eningen. 

Vi ønsker at indgå aftaler med ar-
bejdsgiverne om formidling af arbejde. 
Vi kan gøre „afstanden kort“ dvs. bygge 
en fælles forståelse for, hvordan vi visite-
rer og formidler ledige i arbejde. Målet 
er ordinær beskæftigelse og ikke i første 
række via alle mulige former for støttet 
beskæftigelse.

I begyndelsen af 2019 underskrev vi 
en aftale mellem BC Hospitality Group, 
Jobcenter København og 3F København 
– en trepartsaftale. Det gjorde vi fordi, at 
vi har et stærkt ønske om at formidle fle-
re af vores medlemmer i arbejde inden 
for det voksende hotelområde.  Vi håber, 
at denne aftale kan medvirke til dette. 
Den skal evalueres ved årets udgang.

I 2019 fik vi endelig sat et punktum 
i de sager, hvor mere end 20 medlem-
mer blev mistænkt for at have deltaget i 
et stort anlagt komplot – i en angivelig 
hvidvaskaffære, der handlede om Skat-
tesvindel i stor stil og om at opnå dag-
pengeret uden grundlag. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering ( Star ) og Center for klager 
over a-kassernes afgørelser, CKA, men-
te, at vores medlemmer skulle idømmes 
hårde sanktioner og sigtes for deltagelse 
i et komplot og bedrageri. 

Alle afgørelser blev imidlertid ændret 
af Ankestyrelsen på baggrund af vores 
klager. Vores medlemmer blev frikendt. 
Ingen af de rejste anklager kunne bevi-
ses.

Vi har hele tiden haft den opfattelse, 
at vores medlemmer har handlet i god 
tro. De har arbejdet og modtaget løn for 
deres arbejde. Men de er blevet misbrugt 
af kyniske arbejdsgivere.

Dette har rejst spørgsmålet om løn-
modtagernes retssikkerhed, når arbejds-
givere snyder og ikke indbetaler til Skat.  
Vi er blevet enige med 3F hovedforbun-
det om, at vi i den kommende periode 
skal arbejde for, at der politisk bliver 
skabt større sikkerhed for lønmodtager-
ne – især i en tid, hvor vores rettigheder 
alene er afhængig af arbejdsgivernes di-
gitale indberetninger.

Medarbejdere i 3F København
3F København vil gerne takke alle med-
arbejdere der har ydet en stor indsats 
i 2018 og 2019. Vi har haft en hel del 
udskiftninger ved at nogle har søgt nye 
græsgange og andre igen har taget den 

naturlige konsekvens, at det er deres tur 
til at nyde deres otium. Sammenfattet 
kan man sige, at alle indenfor personalet 
har ydet en stor indsats indenfor deres 
arbejdsområder.

Strategiplaner i 3F København
Vi har en vision i 3F København om, at 
vi kæmper for et socialistisk samfund, 
der bygger på stærke solidariske fælles-
skaber. 

Hvert år arbejder vi med vores strate-
giplaner, som udover visionen også inde-
holder målsætninger og handlingsplaner. 

Vores målsætninger er selvfølgelig at 
få overenskomstdækket virksomheder i 
vores områder og få organiseret så man-
ge kolleger som muligt. Vi arbejder også 
hele tiden på at holde god kontakt til 
politikere, embedsværk og arbejdsgivere, 

styrke international solidaritet og selvføl-
gelig have en stærk økonomi som funda-
ment for at nå fagforeningens vision. 

I 2019 har vi valgt 4 nedslagspunkter /
mål i vores strategiarbejde : 
• Organisering af Hotel– og restaurati-

onsområdet og rengøringsbranchen,
• Formidling af arbejde
• At være en grøn fagforening,
• Uddannelse til ledige medlemmer.
Alle team i fagforeningen arbejder til 
daglig målrettet med disse nedslags-
punkter. Nogle team arbejder direkte 

med målene, og andre arbejder mere i 
kulissen med hele tiden at sikre, at vi 
fremstår som en professionel fagfor-
ening, der yder god Medlemsservice. 
Fælles for alle i 3F København kan man 
sige, at vi arbejder mod de fælles mål 
dog med hver vores opgaver i de forskel-
lige afdelinger i huset.  

Vi evaluerer vores indsats hvert år i 
november måned, og i december måned 
i år vil vores strategiplaner med ned-
slagspunkter for 2020 skulle godkendes i 
bestyrelsen.

I det forgangen år har medlemsafde- 
 lingen i 3F København arbejdet me- 
 get med vores sagsbehandling og  

sagsniveauer. Målet er hurtigere sagsbe-
handling til gavn for medlemmerne.

På stort set alle områder har vi haft 
rigtig flotte resultater, og vi kan mærke, 
at vi har færre genopkald og henvendel-
ser fra medlemmer, som spørg ind til 
status i deres sag, fordi vi får håndteret 
sagerne hurtigere. Det er med til at give 
medlemmet en god oplevelse og god ser-
vice i sidste ende og det giver os i Med-
lemsafdelingen færre håndteringer på 
den samme sag, så vi kan bruge vores tid 
mere fokuseret. Dette har fyldt en del.

IT har, desværre som sædvanligt, også 
fyldt meget i årets løb. Vi er meget af-
hængige af, at vores IT fungerer. GDPR 
har fyldt meget og har ændret meget på 
den måde vi kan og må kommunikere 
med vores medlemmer på. Vi skal selv-
følgelig overholde GDPR, og der er der-
for en del arbejdsgange, som vi har måt-
te ændre.

Den måde, hvorpå vi kan kommu-
nikere sikkert med medlemmerne, er 
via Mit3F. Derfor skal der lyde en stor 
opfordring til alle om, at I skal holde 
jer orienteret der, for det er her, vi kan 
sende information til alle medlemmer. 
Information som har betydning og er 
vigtigt, at man forholder sig til. Dette 
gælder for alle.

Vi er fortsat engageret ude på Hotel– 
og Restaurantskolen, hvor vi vejleder vo-
res elever og organiserer nye elever. Det 
er en god måde at komme i kontakt med 
dem på. Vi er derude sammen med en 
fra faglig afdeling, så vi både kan hånd-
tere spørgsmål af faglig karakter, såvel 
som spørgsmål vedr. medlemskabet. 

Alle vores kollegaer i medlemsafde-
lingen har i årets løb ydet en rigtig stor 
indsats. De er årsagen til, at vi løbende 
har forbedret vores sagsbehandling, både 
i forhold til kvalitet og hastighed. Der er 
fokus på medlemmerne i vores daglige 
arbejde. 

 Medlemsafdelingen A-kassen 
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Siden GDPR rigtigt tog fat i Danmark, har det fyldt rigtig me-
get i alles dagligdag. Store virksomheder har deres problemer, 
mindre virksomheder har deres problemer og foreninger, helt 
ned til den lille lokale fritidsforening, har deres problemer.

Der er mange nye arbejdsgange. Der er mange ting, man 
skal være opmærksom på. 

GDPR har den konsekvens, at vores service over for vores 
medlemmer bliver besværet. Vi kan ikke længere sende via de 
kanaler, som medlemmerne er vant til. F.eks. er e-mail typisk 
ikke en god ide, da der som regel altid er personfølsomt eller 

måske endda også fortrolige oplysninger i det, man skal sen-
de til medlemmet. Det skal vi vænne os til, men det skal vores 
medlemmer også vænne sig til.

Grundlæggende bliver mere og mere kommunikation lagt 
over på www.mit3f.dk

Det har den fordel, at det forgår sikkert. Medlemmet har 
sin kommunikation og sine breve et sted. Det vil sige at den 
kommunikation, man har haft med fagforeningen og a-kassen, 
er samlet et sted til evt. senere brug. Ens post kan også tilgås, 
bare man har adgang til en computer, smartphone eller tablet. 
Man kan modtage breve, selvom man ikke er hjemme, og man 
kan kontakte fagforeningen og a-kassen, når det passer en selv.

Datatilsynet i Danmark er ligesom deres europæiske side-
stykker gået i gang med at opretholde reglerne over for alle. 
Og der bliver udskrevet massive bøder for overtrædelser af 
GDPR. Der er efterhånden mange virksomheder, der har mod-
taget rigtig store bøder for overtrædelser af GDPR. Der er op-
rettet en hjemmeside, hvor man kan se, hvem der har mod-
taget bøder og hvilke lande, der står for udskrivningen samt 
bødernes størrelse.

På Arbejdermuseet i Rømersgade er der indgået et 
protokollat, der giver mulighed for pension for time-
lønnede, Parterne er enige om, at der skal indbetales 
pension for alle ansatte herunder de personer, der er 
ansat som timelønnede værter hos Arbejdsmuseet. 

Arbejdermuseet sørger for, at der gældende fra d. 
1. juli 2019 bliver betalt pension for alle timelønnede 
ansættelsesforhold under overenskomsten. Parterne er 
enige om, at pension til timelønnede betales med 15% 
af lønnen en givet måned fordelt med 1/3 lønmodta-
gerbetaling og 2/3 arbejdsgiverbetaling. 

Parterne er ligeledes enige om, at der i forhold til 
nyansættelser efter den 1. juli 2019 indsættes en ka-
rensperiode på 9 måneder og en aldersgrænse på 25 
år for, hvornår der etableres en pensionsindbetaling til 
en nyansat, der ikke tidligere har haft en pensionsord-
ning. 

Vores medlemmer er desværre ikke mange, idet der 
er mest studerende, der er deltidsansatte, som virker 
på museet. Men der er en god stemning ved museet. 

 GDPR
General Data Protection Regulation

• Databeskyttelsesforordningen er en EU–forordning, som har til 

formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger 

i Den Europæiske Union ( EU ). Den formelle danske titel er Europa 

Parlamentets og Rådets forordning ( EU ) 2016 / 679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95 /46 / EF ( generel forordning om databeskyttel-

se ). Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR.

Københavns Kommune (KK), Børne- og Ungdoms-
forvaltningen (BUF), Rengøringssektionen (RS)

I 3F København oplever vi, at mange medlemmer hos RS I 
BUF ikke er helt tilfredse med den effektivisering, der har fun-
det sted. Der er et øget pres på arbejdsplanerne. Og det er des-
værre kun en mindre del af de flere hundrede medarbejdere, 
der har arbejde på fuld tid. Alene på skoleområdet er der ble-
vet afskediget 41 og 39 er sat væsentligt ned i tid. 

Københavns Kommune (KK), Økonomiforvaltningen, 
Kbh. Ejendomme og Indkøb Ejendomsservice (KEID)
Her er der også meget pres på assistenterne grundet den fore-
stående fusion. Ved den indgåede budgetaftale i København 
kunne det konstateres, at parterne var enige om, at samling 
af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed vil give 
muligheder for et øget fagligt fokus på rengøringsopgaven, en 

bedre uddannelse af rengøringspersonalet samt bedre mulig-
hed for jobs med flere timer inden for rengøring, herunder 
flere fuldtidsstillinger. Desuden vil en samlet rengøringsløs-
ning for kommunens enheder kunne understøtte ønsket om en 
mere multifunktionel udnyttelse af kommunens ejendomme af 
flere brugergrupper og forvaltninger.

Etablering af rengøringsfællesskab med opstart den 1. januar 
2020 i 21 distrikter med ca. 47 medarbejdere i hver.

Københavns Universitet rengøring  
Drift–område Søndre City
Her har der været udbudsbekendtgørelse af rengøringen igen. 
Det er tredje gang man er i udbud her.

Der er udfærdiget kontrolbud med hjælp fra konsulent fra 
Offentlig gruppe, og man håber selvfølgelig, at kontrolbuddet 
vil vinde. I skrivende stund kendes svaret ikke.

Københavns Professionshøjskole
En fusion af UCC og Metropol institutionerne er blevet til Kø-
benhavns Professionshøjskole, en meget stor organisation med 
knap 2000 ansatte og 21 uddannelser fordelt på flere adresser i 
hovedstadsområdet. 

Vores medlemmer er specialarbejdere, pedeller, ejendoms-
serviceteknikere og servicemedarbejdere.

Det har været en langsom proces med at få den nye Facility 
Management på plads. Det har været lidt af en udfordring med 
at få nye ansættelsesbreve, da man havde to forskellige organi-
sationer med hver sine stillingsbetegnelser. 

Arbejdermuseet

Foto: Arbejdermuseet



s. 16 • 3F København 3F København • s. 17

3F Københavns fane er i den grad ble-
vet luftet i den forgangene periode. De 
offentlige ansatte i København valgte at 
forsætte de gode takter og sammenhol-
det fra overenskomstforhandlingerne 
OK18 og mødes kontinuerligt for at afta-
le aktiviteter og aktioner.

Et par nedslag i det seneste år
I februar arrangerede vi et „Tak for støt-
ten – Overenskomst 2018“ arrangement. 
Det gik ud på at evaluere OK kampen i 
2018 ud fra aktivisternes oplevelser og 
se ind i de private ansatte overenskomst-
kamp i 2020. Ikke mindst, hvordan de 
offentlige kunne bakke op om de pri-
vates kamp.

Symbolsk skete det ved en overleve-
ring af en stafet i form af en rød fane 
– den gik fra en repræsentant fra de of-
fentlige: Lars Sørensen fra Københavns 
Lærerforening til John Jakobsen fra 

3F København og formand for Byggefa-
genes Samvirke.

Det var en fantastisk dag med over 
150 deltagere, og hvor hele vores indsats 
under OK 18 det blev gennemsnakket. 
Alle kunne godt give sig selv et klap på 
skulderen over en indsats, der var det 
hele værd. Det med at klappe vores for-
handlere ind havde utvivlsomt givet en 
styrke både inde og udenfor murerne i 
Forligsinstitutionen. Konferencen slutte-
de med en klar opbakning til de private 
ansattes kamp i 2020 – de offentlige er 
klar til at gøre gengæld.

Budgetloven skal fjernes
Andre aktiviteter har været kampen mod 
budgetloven, som også blev et fokus-
punkt under valgkampen i foråret såvel 
den nationale som til EU-parlamentet. 

Budgetloven er den lov, der strammer 
grebet om kommuner og regioner og de 

økonomiaftaler, en stat kan indgå. Det 
hele er styret fra EU, og hvis ikke der 
kommer et opgør med det, så forsættes 
det stramme greb om kommuner og re-
gioner. Det samme gælder statens insti-
tutioner, som også er økonomisk fastlåst. 
Her kaldes det omprioriteringsbidrag 
med store årlige besparelser.

De københavnske fagforeninger arran-
gerede en række aktiviteter og demon-
strationer op til valget og efterfølgende, 
i forbindelse med regeringsdannelsen. 
Der stod vi udenfor Christiansborg i alle 
dagene og gjorde opmærksom på de fag-
lig krav og sikringen af velfærden.

Endelig så har de private og de offent-
lige bakket hinanden op med al tydelig-
hed i forbindelse med arbejdskampen i 
DSB, og sidst ved 3F Københavns aktio-
ner ved Horesta i forbindelse med Tivoli 
Food Hall. 

Så kampen forsætter….

Ved overenskomstforhandlingerne 2017 aftalte flere af de faglige organisati-
oner med DR, at der skulle foregå et arbejde med fokus på at afdække DRs 
indsats mod social dumping i DR som arbejdsplads. Ideen var, at det arbej-
de skulle starte op umiddelbart efter overenskomstforhandlingernes afslut-
ning i 2017 men grundet medieforliget i den tidligere regering og de enor-
me besparelser i DR blev arbejdet udskudt et år.

Den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter i DRs ledelse og fra de 
faglige organisationer, heriblandt 3F København, har nu været i gang det se-
neste år.

Under arbejdsgruppens arbejde har der også været inspirationsoplæg fra 
Københavns Kommunes indsats mod social dumping, som har masser af 
gode takter, der kan bruges i DR.

Arbejdet nærmer sig en afslutning med en rapport, som snart skal fore-
lægges parterne, og hvor der skal ses ind i de videre initiativer i DR på om-
rådet.

Rapporten vil både afdække den nuværende indsats i DR samt foreslå 
initiativer til fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at de faglige organisationer i DR også har blikket 
rettet mod at sikre den forsatte indsats – også ved de kommende overens-
komstforhandlinger i 2020.

At det nu ser ud til at lykkes også i DR er i høj grad en stædigt fasthol-
denhed fra de faglige organisationers side – ikke mindst fra 3F København.

 De offentlige ansattes aktioner forsætter

 De københavnske fagforeninger
Nu en arbejdsplads, også med fokus på social dumping

 Danmark Radio

Det Fri Gymnasium er et privat gymnasium, som ikke havde en decideret 
overenskomst for de ansatte i den tekniske- & administrative del (pedeller-
ne, rengøring, administration og køkken).

Private skoler er ikke på samme måde som offentlige skoler automatisk 
en del af de offentlige aftaler og overenskomster, medmindre det aftales.

Det var ikke sådan, at gymnasiet ikke havde fulgt de statslige aftaler. Det 
havde de sådan nogenlunde, men der var ikke en decideret aftale for den 
del af personalet.

De ansatte kontaktede 3F og HK, og sammen gik vi i forhandling. Vi har 
nu fået aftalt en overenskomst, hvor de ansatte på HK og 3F området hove-
sagligt er tiltrådt de statslige aftaler men også har en lokalaftale med ekstra 
goder.

Der er nu valgt tillidsrepræsentant for 3F’erne ligesom for HK’erne.
En slags fællesoverenskomst blev på den måde løsningen for en mindre 

gruppe ansatte.

 Det Fri Gymnasium
Fællesoverenskomster kan være en løsning på små arbejdspladser

NO TO
WORKING

POOR!

Medborgerne
Styrkelse af fællesskaber lokalt

Medborgerne er en foreningen, der arbej-
der for styrkelse af fællesskaber på Nørrebro 
og i Nordvest med henblik på bedre sociale 
forhold i de to kvarterer. Som en del af 3F 
Københavns arbejde i lokalområdet meldte 
fagforeningen sig ind i 2018. 

Medborgerne har gennem det sidste år 
haft et særligt fokus på forbedring af de 
udendørs forhold ved Nørrebro station. Et 
arbejde der har båret frugt så langt, at po-
litikerne på Københavns Rådhus har afsat 
midler til udvikling og forskønnelse af om-
rådet, når metroarbejdet afsluttes. 
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Overskriften blev virkelighed for 
de ca. 80 chauffører, der kørte med 
blodprøver for Region Hovedstaden.

3F København havde konstate-
ret, at Region Hovedstaden havde 
overtaget en række chauffører fra De 
praktiserende lægers organisation. 
Samtidig kunne fagforeningen også 
konstatere, at Regionen aflønnede 
chaufførerne som timelønnede (på 
0 timers kontrakter, tilknyttede osv.) 
uanset de faktisk kørte i fast vagt-
plan og burde være på månedsløn 
og dermed aflønnet bedre. Mange af 
chaufførerne var pensionister, hvor 
det lige gav lidt ekstra at køre et par 
vagter om ugen sådan, at man kunne 
holde næsen over vandet på en fol-
kepension eller bare havde lidt ekstra 
om måneden.

For 3F København er det sådan 
set ligegyldigt, om du er pensionist, 
studerende eller ungarbejder. Når 
man er på det danske arbejdsmarked 
skal man aflønnes korrekt og efter 
overenskomster – alt andet er løn-
dumping.

Hvilket altså tilsyneladende også 
kan forekomme på det offentlige ar-
bejdsmarked.

Så vi kørte en konkret afskeds-
sag for en af chaufførerne. Det end-
te med et forlig og efterbetaling - og 
denne sag dannede skole for de øvri-
ge chauffører.

Region Hovedstaden har indtil 
videre efterbetalt over 4,2 millioner 
kr.  og det er ikke slut endnu – for 
når man er ansat i de offentlige, så 
danner det skole også for de tidligere 
ansatte. Der skal nu ske en efterbeta-
ling til omkring 170 chauffører.

Chaufførerne blev endeligt fast-
ansat, som månedslønnede som de 

skulle den 1. januar 2019 – men 3 
måneder senere blev der varslet be-
sparelser i Region Hovedstaden og 
her valgte Region Hovedstaden at 
indstille de 80 chauffører til afsked 
med mindre de tog 5 vagter om 
ugen, hvilket mange af dem ikke 
kunne.

Dette resulterede i, at mange af 
dem blev afskediget. De sidste går nu 
i den sidste måned af opsigelsesperi-
oden. Mange af dem havde kørt med 
prøver i mange år og var således sta-
bile og loyale medarbejder. De havde 
fået sikret lange opsigelsesperioder 
efter at de var kommet på måneds-
løn.

At de nu skulle afskediges var i 
den grad at gøre nar af dem.

3F København har naturligvis rejst 
afskedssagen og den er endnu ikke 
afsluttet.

Region Hovedstaden valgte i op-
sigelsesperioden at fritage alle 80 for 
tjeneste og tage vikarer ind, hvilket 
ikke kan have bidraget til yderligere 
besparelser?

Alle chaufførerne er dybt skuffet 
over behandlingen fra Region Ho-
vedstadens side, og flere af dem tæn-
ker selvfølgelig, om det var prisen 
for at få Region Hovedstaden til at 
overholde overenskomsten samtidig 
med, at de fleste også mener, at Regi-
onen skal overholde aftalerne.

3F København kan ikke stiltiende 
se på, at man snyder de ansatte for 
betalingen uanset om de er pensioni-
ster, ungarbejdere eller studerende.

Flere af chaufførerne har nu valgt 
at gå endeligt på pension og andre 
har fundet andet arbejde.

Wolt er et af de nye skud på 
stammen i distribution – 
denne gang af madvarer. Alle 

har nok set de blåjakkede cykler med blå 
kasser på ryggen, men inde bagved er 
der mennesker, som faktisk forsøger at 
leve af det, de tjener. Mange er studeren-
de og mange er fra andre lande.

Wolt er et finsk firma, som nu har 
ekspanderet til 13 lande. Wolt er i kon-
kurrence med Dileveroo og UBER Eats, 
som ikke er i Danmark ( endnu ).

Ansatte er „partnere“
Virksomhedskonceptet er, at man kal-
der alle sine ansatte for partnere, og alle 
tilknyttes som selvstændige. Det er efter 
3Fs mening i høj grad „falske selvstæn-
dige“, for de har intet at skulle have sagt, 
og de er på ingen måde partnere i fir-
maet.

Virksomheden kan med denne virk-
somhedsform fralægge sig alle persona-
leforpligtelser og ansvar.

Budene får en jakke og en kasse, når 
de starter, men må bruge egen mobilte-
lefon til ordre og leje en cykel med rabat 
eller bruge sin egen. De kan købe en bil-
lig cykelhjelm hos firmaet og måske også 
tegne en skadesforsikring, som buddet 
selv betaler. Wolt forholder sig ret til at 
formidle alle ture til, hvem de nu vil ef-
ter en algoritme, hvor du skal være hur-
tig, hvis du skal nå at få vagter eller or-
drer.

Nogen få synes det er en herlig fri 
måde at tjene penge på – men det er i 
høj grad dem, som har anden indtægt 
f.eks. SU. De som intet har fx udenland-
ske studerende eller andre, der kommer 
her for at arbejde eller har det som ene-
ste indtjening, er det en kamp for at kla-
re den fra dag til dag.

3F København har krævet overens-
komst af Wolt. Da de er ekspanderet til 
andre byer i Danmark har 3F Køben-
havn dannet et netværk af afdelinger i 
3F, som har Wolt kørende. Sammen for-

søger vi at skabe en dialog med Wolt og 
få tegnet overenskomst. 

Så vidt vides, kører der pt. over 1000 
cykelbude for Wolt i hele landet.

3F København har kontakt med flere 
bude, men der er stor udskiftning.

Vi har også talt samen med budene 
fra andre cykelbude firmaer, og de ser 
med bekymring på denne udvikling og 
man kan jo også gisne om, hvorvidt det 
er lovmedholdeligt.

Samtidig kan vi se en ekspansion af 
nye firmaer, hvor cykler er omdrejnings-
punktet, ofte kombineret med bud kørsel 
i biler, så vi har tæt dialog med Chauffø-
rernes fagforening, og på den måde sø-
ger vi at få skabt dialog og overenskomst 
på flere af de nye firmaer.

Men der er ingen tvivl om, at kreativi-
teten ingen ende vil tage, når det handler 
om at tjene penge – også selvom det er 
på ryggen af fattige udenlandske stude-
rende og migranter.

Endelig aflønnet korrekt
… og så fyret

Distributionssektoren
– udfordret af ublu arbejdsgivere og nye virksomhedsformer

Dyrepassere, Dyreassistenter, veterinærsygeplejersker, veterinærsy-
gehjælpere, betjente, servicemedarbejdere, filmarbejdere på statslige 
arbejdspladser.

3F København har i året, der er gået brugt tid på at koordinere det 
faglige arbejde.

Det var desværre ikke muligt at få forbedringer på arbejdstidsaf-
talen under OK18 forhandlingerne. Vores store fællesopgave er nu at 
lave lokalaftaler på arbejdstiden. Vi oplever desværre, at ledelserne 
ikke er villige til at indgå lokalaftaler. Så det kommer vi til at arbejde 
med over det næste stykke tid.

OK 18 rækker ind i denne beretning ved, at det først var i forsom-
meren 2019 lønstigningen til eleverne blev udmøntet. 

Vi haft fokus på „fra ufaglært til faglært“. Der har nu været 3 be-
tjente, der har fået svendebrev, og der er nu 7 kollegaer, der i skri-
vende stund er i gang med uddannelsen. Den nye statslige kom-
petencefond åbnede op for ansøgninger den 4. september 2019. 
Forskellen på den nye og gamle kompetencefond er, at man kan søge 
individuelt. Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil søge.

I den næste periode kommer vi til at arbejde med at styrke tillids-
repræsentanternes mandat ved bl.a. at arbejde med samarbejdsafta-
len så vi bliver mere offensive. Vi skal arbejde mere systematisk med 
organisering af kollegaerne på vores arbejdspladser. Slutteligt vil vi 
søge at styrke vores klubber og oprette klubber, hvor det er muligt.

Lager– og Handelsarbejderne i hovedstaden
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I januar afholdt vi, i samarbejde med  
 DFDS, kurser under dok. Det bety- 
 der, at mens tjenernes arbejdsplads 

– Oslofærgen – blev repareret, var der 
kursus på Rørvig Centret samt i 3F for-
bundet.
De ansatte havde 4 valgmuligheder i 
dokperioden, der varede 5 uger :
• Holde fri for egen regning
• Bruge afspadsering
• Arbejde på den anden båd
• Deltage i kursus

Dokkursus var en succes
Ligesom sidste år søgte vi FIU–midler 
hjem til kurset, således det kun var for 
medlemmer af 3F København.

I uge 4 var der 13 deltagere på „Kend 
dine styrker“. Alle var meget begejstrede 

og udtrykte ønske om at få 2. del : „Brug 
dine styrker“ når båden skal i dok næste 
gang, som formodentlig bliver i 2021. 

I uge 5 havde de 13 deltagere 4 dage 
med konflikthåndtering og den 5. dag 
var de i Forbundet. Her hørte de blandt 
andet om pension.

Rederiet har allerede nu udtrykt ønske 
om, at vi arrangerer dokkursus til januar 
2020 for den anden båd.

I sommeren sidste år valgte DFDS at 
fratage tjenerne ombord på Oslofærgen 
deres drikkepenge og tvangsfordele dem 
mellem de forskellige personalegrupper 
på færgen.

Vi har fra 3Fs side startet den juridi-
ske proces og afventer replik fra Rede-
riforeningen. For 3Fs vedkommende er 
der ikke nogen tvivl – når du som gæst 

giver drikkepenge efter et restaurantbe-
søg, giver du det for den gode oplevel-
se, tjeneren har givet dig – for den gode 
stemning.

Drikkepengesagen er en sag om prin-
cipper.

Det skal dog ikke umuliggøre det dag-
lige arbejde med sager og samarbejde 
med DFDS, og derfor er det fra vores 
synspunkt vigtigt, at have medlemmer-
ne i centrum, hvilket også kommer til 
udtryk i, at vi ENDELIG har fået tjenere 
og bartendere på DFDS omfattet af Den 
Sociale Fond.

Man har siden overenskomstforhand-
lingerne i 2014 skulle forhandle Den 
Sociale Fond. Dette blev forhandlet på 
plads og tjenere og bartendere, har siden 
den 1. marts i år været omfattet af den.

Siden 2006 har stilladsbranchen gen- 
 nemført store forbedringer i ar- 
 bejdsmiljøet. 2 ambitiøse handle-

planer om tekniske hjælpemidler, sikker 
montage og ikke mindst en aftale om 
alle nyansatte skal gennemgå den 2–åri-
ge stilladsuddannelse har givet gode re-
sultater. 

På trods af dette har vi fortsat en del 
medlemmer, som bliver nedslidt. Be-
skæftigelsesministeren bad i 2018 byg-
geriets parter om at udarbejde en plan 
for at mindske nedslidning. I første om-
gang aftalte Dansk Byggeri og 3F en fin 
plan, som desværre ikke var særlig kon-
kret, og som ikke ville hjælpe stillads-
branchen. Efter en del diskussioner fik 
vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
stilladsmestre og stilladsfolk. Det har re-
sulteret i en arbejdsplan med en række 
konkrete initiativer, men vi har stadig en 
stor udfordring med det tunge stillads-
grej. Det skal udfases, og firmaerne skal 
tvinges til at købe lettere grej.

Leverandørerne er begyndt at produ-
cere lettere stilladsgrej, men det er noget 
dyrere end det tunge grej, som de stadig 
sælger. Vi har bedt Arbejdstilsynet om 
hjælp med 2 problemer:

De skal sætte fokus på de virksomhe-
der, som ikke overholder vores handle-
plan om tekniske hjælpemidler – det vil 
Arbejdstilsynet gerne!

De skal lægge pres på virksomheder-
ne, så de udfaser det tunge stilladsgrej 
og køber lettere grej – det mener Ar-
bejdstilsynet ikke de kan!

Arbejdstilsynet kan i de konkrete si-
tuationer give påbud, hvis de mener at 
arbejdet er nedslidende, men de mener 
ikke, at de kan gøre noget ved virksom-
hedernes indkøbspolitik. Vi har derfor 
aftalt med vores arbejdsgivere, at alle 
stilladsvirksomheder sammen med med-
arbejderne i løbet af 2020 skal lave en 
indkøbspolitik, som sikrer udskiftning til 
bedre og lettere grej.

Uddannelse
Vi har i flere år diskuteret med Arbejds-
tilsynet om vores lærlinge på stillads-
uddannelsen kan få lov at blive side-
mandsoplært, når de er ude i firmaerne. 
Arbejdstilsynet fokuserer på sikkerheden 
og mener, at lærlingene først må udfø-
re forskellige niveauer af stilladsarbej-
de, når de har gennemført de relevante 
kurser. Modsat har vi den holdning, at 

 Stilladsen
Nedslidning og tungt stilladsgrej

en uddannelse består af skoleophold og 
sidemandsoplæring – den praktiske ud-
dannelse er mindst lige så vigtig som 
skoleuddannelse. Vi er langt om længe 
blevet enige med Arbejdstilsynet. Ud-
dannelsen vil fremover starte med et sik-
kerhedsmodul, så vores lærlinge sikker-
heds– og sundhedsmæssigt forsvarligt 
kan blive sidemandsoplært ude på stil-
ladserne. Samtidig har branchen lovet, 
at sidemandsoplæring betyder, at lærlin-
gene ikke er alene oppe på stilladserne, 
mens de bygger. Der har nogen arbejds-
givere nok været tilbøjelige til at se stort 
på sidemandsoplæringen.

Som en ekstra bonus i forhold til 
nedslidningen i branchen så har vi fået 
indført yderligere 3 dages ergonomiun-
dervisning på det første modul i uddan-
nelsen. Denne ergonomi undervisning 
vil have fokus på stilladsbranchen og 
skal sikre, at lærlingene ikke når at til-
egne sig alle de forkerte arbejdsmetoder, 
som kan øge nedslidningen.

3F København har oplevet endnu et år 
med udflytninger af lagerarbejdspladser. 
Til trods for det, er det lykkedes at få en 
fremgang af medlemmer. Det skyldes en 
kæmpe indsats af tillidsrepræsentanterne 
på de virksomheder, der fortsat er i vo-
res område. 

HTS Brancheklubben vil igen opsøge 
tillidsvalgte på lager og transport, så vi 
kan få genopbygget et godt og solidt net-
værk i branchen. Som vanligt afholdes 
der møder hver den 3. onsdag i måne-
den fra kl. 17.00 til ca. 19.00. Vi håber at 
se mange nye ansigter i det nye år.

Skandinavisk Transportarbejder kon-
ference er blevet udskudt til 2020, da 
nordmændene står over for en kæmpe 
opgave med sammenlægning af deres 
forbund. Vi ser frem til en spændende 
konference i efteråret 2020.

Midtvejskonferencen, hvor lager /gros-
sistarbejdere fra Sverige, Norge og Dan-

mark mødes hvert år i maj, var endnu en 
gang en stor succes. Vi fik debatteret vo-
res kampagne om „No to working poor“. 
Vi havde besøg af Flemming Overgaard 
fra Forbundet, der bl.a. viste en film om 
de forfærdelige forhold de Filippinske 
chauffører arbejdede og levede under i 
Padborg.

Vi har i det forgangne år fået nye til-
lidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-
præsentanter på området, og vi glæder 
os til det fremtidige samarbejde.

I foråret 2020 skal der som bekendt 
fornys overenskomster. Vi ser frem til 
nogle spændende forhandlinger, og hå-
ber på nogle givende nye aftaler.

Der vil blive afholdt OK–møder for 
tillidsvalgte, og vi håber på at rigtigt 
mange vil støtte op om disse, så vi kan få 
vores krav til forbedringer ført ud i livet.

 Lager og transport

 DFDS



s. 22 • 3F København 3F København • s. 23

Det seneste 2 år har været et intensivt 
år for rengøringsassistenterne på Rigs-
hospitalet på Blegdamsvej.

Den 1. marts 2017 er alle medarbej-
derne fuldt integreret på den offentlige 
overenskomst, efter nogle år på en til-
pasningsaftale efter insourcing fra ISS i 
2015.

Der er over 300 rengøringsmedarbej-
dere ansat på Rigshospitalet. Fordelt så-
ledes : 163 medarbejdere, der arbejder 
under SBA overenskomsten /Forenede 
Service og 200 medarbejdere på Regio-
nens offentlige overenskomst.

Fra den 2. februar 2020 overgår alle 
medarbejderne på SBA–overenskomsten 
hos Forenede rengøring til den samme 
regionale overenskomst som de andre.

Det bliver startskuddet til at skrue 
op for aktiviteten, hvor vi sammen med 
både tillidsvalgte og medlemmerne på 
arbejdspladsen skal organisere de nye 
kollegaer.

De erfaringer, som vi har gjort os i 
den forgange periode med organisering 
kommer os til hjælp, og vi glæder os til 
at komme i gang.

Der har været en turbulent periode, 
da der samtidig skete en fusionering af 
Rigshospitalet med Glostrup i 2016. Rengøringsassistenterne skulle også 

lære at forstå, og integrere sig på, et of-
fentligt arbejdsmarked på en offentlig 
overenskomst. Så der har også været en 
række arbejdsmæssige og kulturelle ud-
fordringer.

I det forløbne år har der været valg af 
arbejdsmiljørepræsentanter, som efter 
visse bump på vejen lykkedes med opga-
ven. De tre arbejdsmiljørepræsentanter 
er nu fuldt repræsenteret i arbejdsmil-
jøgrupperne på arbejdspladsen og der 
arbejdes med, at få alle til at tage ar-
bejdsmiljøet alvorligt – ledere såvel som 
medarbejdere.

3F København har intensiveret sam-
arbejdet med de tillidsvalgte, således 
at vi mødes næsten hver 2. uge og der 
holdes temadage. Vi har opprioriteret 
informationen til kollegaerne om både 

arbejdsmæssige og kulturelle udfordrin-
ger, som man kan have på det danske ar-
bejdsmarked, om den danske model, om 
overenskomster, om fagforeningen og 
ikke mindst om at vænne sig til, at dia-
log og tillid er en del af værktøjerne til 
samarbejdet på arbejdspladsen.

Vi arbejder meget med at skabe sam-
menhold og fællesskab og undgå splittel-
se. Der er nu 180 rengøringsassistenter 
fordelt på 15 forskellige nationaliteter.

Vi er på vej igennem en proces, hvor 
vi arbejder sammen på mange fronter og 
på den måde får skabt tillid til 3F Kø-
benhavn – og at fagforeningen kan være 
medvirkende til selvorganisering, at gøre 
en forskel – og dermed skabe et naturligt 
ønske og behov for medlemskab af fag-
foreningen.

 Rigshospitalet
 De offentlige ansatte i rengøringen på Blegdamsvej

Lokalaftale
For kokkene på EAT -køkken i Københavns kommune 
har der været et problem med arbejdstiden, fordi sko-
lernes åbningstider ikke stemmer overens med overens-
komstens arbejdstidsregler.

Vi har sammen med Børne -og ungdomsforvaltningen 
i Københavns kommune lavet en rigtig fin lokalaftale om 
arbejdstid, der løser problemet.

Lønindplacering
Lige nu er den største udfordring at kommunen indpla-
cerer kokkene på andre overenskomster, end den, som 
de hører til.

Vi har mange dialoger med kommunen og de enkelte 
institutioner om at løse problemet.

Vi kommer til at bruge den næste periode på at løse 
problemet.

Medlemmerne protesterer over et højt 
arbejdstempo, stress, og stort sygefravær. 

Det er overskriften for vores medlem-
mers arbejdsmiljø i centralkøkkenet på 
Riget.

Det fysiske arbejdsmiljø
Udover konstant underbemanding, er 
der tekniske hjælpemidler, som blev 
købt for at aflaste de værste fysiske be-
lastninger. Problemet er bare, at betje-
ningen af disse maskinerne kræver mere 
mandskab end der er, og end man havde 
regnet med, og så er der nu opstået nye 
arbejdsmiljøproblemer med f.eks. slan-
ger og ledninger hen over gulvet, som 
ikke gør det lettere at arbejde i køkkenet.

Det psykiske arbejdsmiljø
Medlemmerne har ualmindeligt travlt 
pga. manglede mandskab. Det hænder at 
man kan lave en fejl. Ledelsen reagerer 
meget hårdt på fejl og det skaber en del 
frustrationer.

Ledelsen har åbenbart accepteret at de 
nye maskinerne ikke anvendes og det fø-
les som at ledelsen dermed også har ac-
cepteret at folk har for travlt – bare ikke 
når der kommer fejl.

3F København har sammen med alle 
tillidsvalgte sat en del initiativer i søen.

Et af initiativerne er, at der holdes dia-
logmøder med ledelsen. Der er indtil nu 
kommet det ud af det, at der er aftalt en 
køreplan for hvordan man afklarer for-
ventninger og styrker kommunikationen 

mellem ledelse og tillidsfolk – og mellem 
ledelse og medarbejdere. Det forventer 
vi os meget af.

Kokkene i centralkøkkenet har valgt 
en ny tillidsrepræsentant. Det tætte sam-
arbejde med vores alle vores tillidsvalgte 
er med til at sikre at vi når vores mål. 

Centralkøkkenet
Udfordringer med arbejdsmiljø og underbemanding

Kokkene i Københavns kommune



s. 24 • 3F København 3F København • s. 25

Ny brancheklub for rengøringen
3F København afholdt stiftende gene-
ralforsamling i „Brancheklubben for 
rengøring“ den 21. marts 2019 for ren-
gøringsassistenterne /stuepiger under 
SBA–overenskomsten. De inviterede var 
TR /AMR og ildsjæle.
Der vil fremover blive afholdt møde hver 
3. måned, og faste punkter på dagsorden 
vil være :
• Nyt fra rengøringsområdet /og nyt fra 

fagforeningen
• Nyt fra arbejdspladserne
• Derudover vil vi tage emner op, som 

den nye ferielov – overenskomstkrav 
til 2020 m.m.

• Evt.
Følgende blev valgt :
• Formand Pia Jacobsen fra Amager 

Psykiatriske hospital – Coor
• Næstformand Søren Møller fra Viben-

hus skole – Coor

Valg af bestyrelsesmedlemmer :
• Patrick Karel – Panum instituttet
• Sally Larsen – KN Rengøring
• Firat Dam – Forenede service / Rigs-

hospitalet
• Fouzia Kayser – Amager Psykiatriske 

hospital – Coor 
• Torben Lauesen – Amager Hospital – 

ISS
3F København ser frem til at afholde 
disse møder, da det kan have en stor 
gavn både for vores medlemmerne ude 
på arbejdspladserne og for fagforenin-
gen. 

De valgte og ildsjælene er nu gået til-
bage til deres bagland for at danne lokale 
klubber. 

Vi opfordrer alle der har lyst til at 
være med i brancheklubben til at kon-
takte 3F København, Bente Andersen på 
tlf. 21 24 36 58, eller Karen Levy på tlf. 
21 24 36 83.

Rigshospitalet / Forenede Service
Fra 2. februar 2020 vil medarbejderne 
fra Forenede Service overgå til Regio-
nen, det vil sige, at samtlige ca. 140 per-
soner vil blive virksomhedsoverdraget.

Der vil i oktober / november blive af-
holdt §5 møder, hvor 3F København vil 
deltage. Derudover vil der blive møder 
omkring tilpasningen til regionen fra 
det private, hvor 3F København vil være 
med.

Medlemmerne har fået information 
om, at de bliver virksomhedsoverdraget. 
Fra 2020 vil al rengøring på Rigshospita-
let være i eget regi. Det har det ikke væ-
ret siden 1992, hvor de blev udliciteret 
første gang. 

Rengøringsbranchen
SBA - overenskomsten

Løntjek
Sidste år har budt på mange løntjek sa-
ger fra medarbejdere/tidligere ansatte 
fra virksomheden. Rygterne spredte sig 
som ringe i vandet blandt medarbejder-
ne. Flere havde fået efterbetaling af løn 
pga. fejl på deres lønsedler. Det medførte 
mange henvendelser til 3F København 
med ønsket om løntjek. Der er foretaget 
over 50 løntjeks sager alene i 2018. 

2019 har været et nogenlunde stille år, 
hvad angår løntjek sager.

Samarbejde
3F København og De 5 Stjerner har en 
god dialog, hvad angår afklaring af sager. 
Begge parter bidrager til, at sager opkla-
res hurtigst muligt for medlemmernes/
medarbejdernes skyld, idet opklarings-
perioden ofte opleves som stressende for 
vores medlemmer. 

3F København og De 5 Stjerner har 
aftalt, at vi har møde hver anden uge for 
at drøfte status siden sidst, og for at in-
formationsniveauet højnes. 

I øjeblikket er vores fokus trivslen 
på arbejdspladserne og fastholdelse af 
medarbejdere. Hotelbranchen vokser, og 
konkurrencen er hård. 

Organiseringsprojekt
3F København har oprettet et lokalt or-
ganiseringskursus med henblik på at få 
klædt tillidsrepræsentanterne bedre på 
til at organisere kollegaerne. Kurset går 
bl.a. ud på at opdatere eksisterende in-
formationsmateriale samt samle nye ide-
er til, hvordan vi bedst tilgår, inddrager 
og organiserer kollegaer. 

De 5 Stjerner

Organisering, virksomhedsbesøg, med-
lemspleje og vækst i branchen er nøgle-
ordene for 2018/2019.

Hotelbranchen generelt
Hotelbranchen boomer i øjeblikket i 
København. I højsæsonerne er alle ho-
teller fuld bookede, og dermed er der 
stor mangel på housekeeping personale. 
Den nye tendens er, at virksomhederne 
bruger arbejdskraft fra Sydamerika og 
Rusland.  Medarbejderne som kommer 
til Danmark, kommer ofte med et kort 
arbejdsvisum på mellem 3–6 måneder, 
hvorefter de rejser tilbage til deres hjem-
land. Det gør det svært at organisere og 
inddrage disse mennesker i den danske 

model.  De korte arbejdsvisum medfører 
bl.a., at de ikke når at optjene retten til 
pension og evt. løntillæg. De herboende 
medarbejdere bliver udfordret mere og 
mere, idet konkurrencen nu er world-
wide. 

Hotellerne i København 
Væksten i specielt hotelbranchen har 
kronede dage i København, hvis man ser 
på antallet af nye hoteller, som åbner i 
år og i nærmeste fremtid. De puffer op 
som paddehatte, og hvis det betyder god 
belægning for alle, må man sige, at tu-
rismen stortrives i København. Vi byder 
selvfølgelig alle velkommen og ser frem 
til et godt og konstruktivt samarbejde 

med såvel ansatte som ejere. Storkøben-
havn er ifølge HORESTA tæt på 21.000 
hotelværelser, og der er ca. 8.500 nye på 
vej. Så meget vækst i branchen vil alt 
andet lige betyde, at vi skal være meget 
mere opsøgende og ude i „marken“. Der 
skal tegnes nye overenskomster, hverves 
nye medlemmer til fællesskabet og der 
skal fokuseres på vigtigheden af uddan-
nelse inden for branchen. 

Scandic Koncernen
Der har været et godt og positivt samar-
bejde med Scandic hotellerne i perioden, 
og der er også her valgt 3 nye tillidsre-
præsentanter. Det er glædeligt for alle 
parter. 

Hotel & Restaurationsområdet

OK2020 
Snart går overenskomstforhand-
lingerne i gang, og en ny overens-
komst for bl.a. Hotel– & Restau-
rations området skal forhandles. 
Der er allerede nu drøftelser i 
gang i forskellige fora. Vores egen 
nystiftede klub inden for Hotel 
og Restauration har i august 2019 
behandlet emnet og sendt forslag 
ind til den nye overenskomst. Det 
er blevet til mange gode forslag 
og dertil kommer hele 3F Køben-
havns overordnede OK–krav, som 
vi i fællesskab står sammen om at 
få forhandlet. 
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Lufthavnen 

Området er ikke blevet prioriteret i det 
omfang, som vi har ønsket i det sidste 
halve år på grund af travlhed. Vi har 
dog alligevel nået at være synlige i dele 
af områderne derude og fået valgt 2 nye 
tillidsrepræsentanter. I det kommende år 
vil fokus atter være mere målrettet luft-
havnen med organisering af såvel løn-
modtagere som nye virksomheder. 

Igen i år har der været et godt antal be-
søg på Bakken. Især i forbindelse ved 
Bakkens åbning af sommersæsonen. Der 
har igen i år været indsamlet kontrakter 
på restaurationsområdet, hvilket har be-
tydet, at de er blevet medlemmer. Der er 
gjort et stort stykke arbejde på Bakken 
og ved behandling af de sager vi har haft 
på Bakken i år til dato. I skrivende stund 
verserer der én sag. Bakken er ved at ud-

vikle sig i retning af Tivoli med flere åb-
ningstider. Der vil i år både være åben i 
skolernes efterårsferie samt til jul. Dette 
får betydning ved de forstående overens-
komstforhandlinger, da de nuværende 
aftaler er baseret på, at der kun var åbent 
i sommersæsonen. da de blev indgået. 
Vi ser frem til at forhandle nye aftaler i 
hus, som kan være klar ved den nye sæ-
sonstart.

Dyrehavsbakken

Antallet af faglige sager, der hver uge re-
gistreres og sagsbehandles, er enormt.  
Vi har pt. en længere sagsbehandlings-
tid, end vi ønsker, men bestræber os al-
tid på at være så professionelle og an-
svarsbevidste i vores arbejde som muligt 

og derved give vores medlemmer en god 
og fair oplevelse. Sagerne spænder vidt, 
men mange sager omhandler uberettiget 
afskedigelse, bortvisninger, konkurser, 
pensionssager, manglende feriepenge, 
overtid, tillæg og løn. 

Ny Klub.

3F København, ønsker tillykke med stif-
telsen af den nye klub indenfor Hotel – 
og Restauration. 

Klubben holdt stiftende generalfor-
samling den 21.maj 2019.
Klubben skal arbejde for:
• Styrkelse af det faglige arbejde i bran-

chen.
• Deltage aktivt i afdelingens faglige ar-

bejde.
• Udtage overenskomstkrav.

• Uddanne tillidsrepræsentanter og fag-
ligt aktive.

• Styrke sammenholdet mellem tillids-
repræsentanter og fagligt aktive i Kø-
benhavn.

Bestyrelsen består af en formand, kasse-
rer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 sup-
pleanter. 

Kontakt fagforeningen, hvis du ønsker 
yderligere informationer om klubben

 Faglige sager
Hotel og Restauration

Tivoli 
Tivoli fortsætter udvidelsen af åbningsperioden i haven. 2018 
var første år med „vinter i Tivoli“, som også blev gentaget i 
2019. Dette er en del af Tivolis strategi om stadig flere åbnings-
dage hen over året. 

Som følge heraf har vi gennem 2018 arbejdet for, at flere an-
satte tilbydes fastansættelse i virksomheden, som erstatning for 
sæsonansættelse. Herved vil flere sikres en fast lønindkomst og 
større sikkerhed i ansættelsen. Et arbejde, der særligt er blevet 

forhandlet med Tivoli for kontrollørgruppen idet denne grup-
pe også udførte arbejde i lukkeperioderne, primært med ud-
skiftning af boder, skilte samt udsmykning af haven til næste 
åbningsperiode. I skrivende stund forhandles om et minimum-
santal kontrollører, der tilbydes varig ansættelse samt et antal 
kontrollører, der sikres et fast timetal dækkende hele kalende-
råret. 

Hotel Rossini
I slutningen af 2018 modtog de 5 fastansatte stuepiger på ho-
tellet alle en bortvisning. Begrundelse for bortvisningerne var 
påstand fra arbejdsgiver om, at de havde fusket med timeregi-
streringen. Der blev indgivet protest mod bortvisningerne lige-
som sagen blev beregnet. På baggrund af beregning af de fem 
stuepigers lønninger, er der sendt krav til virksomheden om 

efterbetaling af et større beløb dækkende for manglende ferie-
penge, løn og pension samt godtgørelse for usaglig bortvisning. 

Denne sag vidner desværre om, at fortællingen om grov 
underbetaling af stuepiger, særligt med anden baggrund end 
dansk, ikke kun hører fortiden til. Dette foregår desværre sta-
dig.

Igen i år har 3F København været med til at markere ak-
tionsdagen Retfærdig Rengøring, som fandt sted lørdag 
den 15. juni. Det er 6. år i træk dagen markeres med de 
velkendte lilla T-shirts, merchandise og det kendte slo-
gan „Tempo vi kan holde til, timer vi kan leve af, rent ud 
sagt RESPEKT“. I år valgte 3F København at stå foran 
Hovedbanegården.

3F Københavns fokus er på udliciteringer og det tem-
po, som alle rengøringsassistenter skal arbejde efter. Fle-

re og flere virksomheder og institutioner vælger at ud-
licitere rengøringen til private rengøringsselskaber for 
derigennem at spare penge. Ved hver udlicitering er der 
kamp om, hvilket rengøringsselskab der får rengørings-
opgaven. Det presser priserne i bund gang på gang, hvil-
ket til sidst kun går ud over rengøringsassistenterne.

Retfærdig Rengøring
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Det seneste års mange organisa- 
 tionsændringer og sammen- 
 lægninger af arbejdspladser har 

medført en del turbulens i forhold til 
Postbrancheklubben. 

Den ene del af formandskabet valgte 
at søge nye udfordringer udenfor bran-
chen, mens halvdelen af de tilforordnede 
faglige sekretærer gik på pension. Stor 
tak til dem for deres indsats igennem en 
lang årrække.

Det nyvalgte formandskab fremlagde 
på årets områdekursus for tillidsrepræ-
sentanter et forslag til nye vedtægter, 
som blev vedtaget. 

En af de store ændringer er, at samtli-
ge arbejdspladsers tillidsrepræsentanter 
nu kan deltage på Postbranchens møder. 

Post– & Pakkedistributionen
Der er faldet lidt mere ro over distribu-
tionen, og det giver mere sikre ansættel-
ser. Samtidig sker der nu nyansættelser. 
De ansættes ofte som tilkaldevikarer el-
ler med midlertidige kontrakter, der til 
sidst ender i et tilbud om fastansættelse.

PostNord har stor fokus på den dag-
lige brug af bilparken. Der ligger her et 
stort besparelsespotentiale. Antallet af 
biler skal nedbringes, ved at de dagligt 
benyttes mere. En af metoderne er, at de 
ansatte hver dag skal arbejde længere, 
mod en fridag pr. uge. Alternativt har 
der været luftet tanker om genindførelse 
af aftenomdeling af pakker på deltid. 

Det er forsøgt forhandlet på et af de 
københavnske pakkedistributionscentre, 
men parterne kunne ikke blive enige. 

En anden metode er, at turen bliver 
„lagt“ og bilerne pakket inden pakkebu-
dene møder. Hermed kan medarbejde-
rens arbejdstid fyldes ud med omdeling. 
Det har været et mål for PostNord igen-
nem et stykke tid, og er det stadig, men 
kvaliteten af pakningen er endnu ikke 
god nok. Budene er ikke så glade for den 
løsning. De forudser øget nedslidning og 
arbejdspres.

Medlemmerne sætter stor pris på 
overenskomstens bestemmelser om fyr- 
aftensgaranti og værnet mod planlæg-
ningen med fridage i forbindelse med 

de lange dage. Forventningen om, at 
det fastholdes i den nye overenskomst i 
2020, er stor.

Ud over centraliseret klargøring af 
posten på brevcentrene, og som konse-
kvens en udvidelse af distributionsde-
poter i Københavnsområdet, samt den 
kommende indførelse af 4–dages omde-
ling i stedet for 5–dages omdeling ( fra 
Ny Distributions Model til Ny Service 
Model ), har det været et år uden de sto-
re ændringer. 

Virksomhedens planer for fremtiden 
omfatter for en gangs skyld ikke afske-
digelser, men vil uden tvivl medføre fy-
siske ændringer i arbejdsmiljøet for de 
ansatte. 

PostNord har ændret på, hvornår bre-
vene til omdeling med brevbærerne bli-
ver sorteret, fra om natten til om dagen. 
Det giver et bedre arbejdsmiljø. Det er 
så op til den enkelte at tolke, om det er 
for at undgå udbetalingen af et større 
millionbeløb i ulempetillæg for natarbej-
de, eller om fokus har været et forbedret 
arbejdsmiljøet for de ansatte.

Carlsberg Husbryggeriet
Husbryggeriet lukker produktionen i 
Valby senest den 30. april. 13 medarbej-
dere bliver i den forbindelse opsagt. Det 
er aftalt, at opsigelserne tidligst kommer 
den 27.december 2019. Produktionen 
fortsætter i Fredericia.

Carlsberg Terminal Øst
Virksomheden har gennem mange år 
ønsket at afskaffe „drikkeøl“. Drikkeøl er 
en del af overenskomsten og kunne ikke 
opsiges uden enighed. Der er indgået af-
tale om et beløb, for at afkøbe „drikkeøl“.

På samme vilkår er 12 værkstedsassi-
stenter ansat. Virksomheden vil ikke be-

tale noget til dem. Vi har rejst sagen og 
nået til at skulle have den til faglig vold-
gift. Virksomheden har ønsket at prøve 
at lave en aftale med medarbejderne.

Carlsberg Hestestalden
Virksomheden har opsagt 1 ud af 5 ku-
ske og varslet ændring af ansættelsesfor-
hold for 2 andre. Årsagen er omlægning 
af driften.

AJ Vaccines  
(tidligere Statens Serum Institut)
Vi har diskuteret, hvilken overenskomst 
de forskellige medarbejdergrupper skulle 
arbejde under.

En stor gruppe blev ansat under Indu-
striens Funktionæroverenskomst, men 
skulle have været ansat under Industri-
ens Overenskomst.

Dette har stået på i 2 år, uden det er 
løst. Grunden er, at virksomheden selv 
ville rette ind. Udfordringen har været 
en stor udskiftning i HR–afdelingen, så 
man er startet forfra et par gange.

3F København og HK er heller ikke 
enige om fordelingen.

Sagen er nu i sendt videre til CO– 
Industri som grænsesag.

Frisko Is
Der er indgået uddannelsesaftale for de 
sæsonansatte chauffører så de kan få 
Chaufføruddannelsen.

Sahva:
Vi har fået en fællestillidsrepræsentant 
på virksomheden.

Next København
Skolen har Industrioperatør– og Pro-
cesoperatøruddannelsen og sammen 
med 3F Industri Vestegnen har vi lavet 
samarbejde om skolebesøg og „kontor-
tid“ på skolen.

Det Kongelige Teater har fået en chef vi kan tale med. Kasper 
Holten lytter, og stemningen på teateret er løftet markant det 
sidste år, og ikke mindst er dialogen imellem Kasper Holten og 
sceneteknikkens fællestillidsmand Nicolai Bentsen, som også 
er formand for de øvrige faggruppers organisation på teateret, 
fremragende.

Og der bliver god brug for den positive dialog, skal vi hilse 
og sige. 

Selvom de politiske vinde så småt er ved at vende, er teateret 
mærket efter flere års besparelser. Det handler om „ompriorite-
ringsbidraget“ eller 2 %–besparelserne, om man vil. Det er de 
samme nedbrydende og visionsløse besparelser uddannelses-
institutionerne har været udsat for, herunder også erhvervsud-
dannelserne.

På Det Kongelige Teater har Kasper Holten sammen med 
bestyrelsen lagt en strategi, der på papiret ser rigtig godt ud. Vi 
skal lave flere forestillinger og dermed producere os ud af kri-
sen.

Det lyder fint på direktionsgangen, men det er os på scener-
ne der først og fremmest skal levere, og vi bliver ikke flere til at 
løfte den opgave. I sceneteknikken er vi særligt opmærksomme 

Sceneteknikerne

på, hvordan arbejdsmiljøet udvikler sig. Der er ingen tvivl om, 
at det bliver i det felt vi skal lægge kræfterne og tage kampene.

Med os har vi heldigvis flere faggrupper, her iblandt kunst-
nerne, som også er begyndt at røre på sig. Vi tager gerne teten 
i den helt nødvendige dialog med ledelsen.

På billedet er vores nye kulturminister Joy Mogensen på 
Rum & Cigar Bar på Roskilde Festival, hvor vi havde inviteret 
hende til en uformel sammenkomst. Hun fik bl.a. overrakt vo-
res jubilæumsbog fra 2017.

Industrien

 Postbranchen
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Det seneste år har der været lidt  
 færre henvendelser vedrørende  
 dårligt arbejdsmiljø. Det vir-

ker som om, at de store virksomheder 
er blevet bedre til at lytte til deres med-
arbejdere. Der er dog ingen grund til at 
blive for optimistisk, for der bliver fort-
sat løbet for hurtigt i de enkelte kantiner.

Fagforeningens teori om de færre 
henvendelser vedrørende arbejdsmiljø-
et er, at der gennem de seneste par år er 
blevet skåret så lang ind til benet, også 
personalemæssigt, som de enkelte kan-
tiner kan bære. Niveauet for ansatte lig-
ger nu fast på et lavt niveau. Der opleves 
derfor ikke så ofte som før, at der opsi-
ges en kollega, der ikke bliver erstattet 
med en ny, og at man derved skal løbe 
hurtigere, end man allerede gjorde.

Der er stadig en del uorganiserede ar-
bejdsgivere på kantine og cateringom-
rådet. Mange virksomheder er små med 
mellem 1-5 kantiner. Disse arbejdsgivere 
er ofte ikke interesseret i at tegne over-
enskomst. Deres begrundelse er, at det 
bliver for dyrt for dem, og at deres an-
satte er glade for de forhold, de tilbydes.

Fagforeningen har fået organiseret vo-
res første veganske cateringvirksomhed. 
Det bliver spændende at følge udviklin-
gen på dette område.

Løntjek
Kampagnen vedrørende løntjek er nået 
ud til de ansatte i kantinerne. Der bli-
ver flere og flere der vil have en snak 
om lønnen og et løntjek. En del kom-
mer med lønsedler for flere år tilbage. 
Der bliver ved disse løntjek fundet fejl, 
blandt andet manglende pension, løn-
satser der ikke er steget, når de skal jf. 
overenskomsten samt overarbejde og 
forskudt tid, der ikke er registreret og 
udbetalt korrekt.

Der er fortsat mange der ringer ind 
for at høre, hvad de kan forlange ved en 
lønforhandling, med netop deres erfa-
ring og kvalifikationer.

Ferie
Fagforeningen har det seneste år oplevet 
mange henvendelser vedrørende ferie-
penge der ikke bliver udbetalt til tiden. 
Ligeledes virker det til, at flere og flere 
arbejdsgivere / køkkenchefer har opdaget, 
at de har ret til at diktere de ansatte fe-
rieafholdelser. Desværre er det ikke alle 
arbejdsgivere, der overholder ferielovens 
varslingsbestemmelser, så der har været 
en del sager på de to områder.

Der kommer også en del spørgsmål til 
den nye ferielov. Fagforeningen forven-
ter, at det øges i takt med, at den nye fe-
rielov implementeres.

Skoleordning
En af de største aktører på kantineområ-
det har udnyttet et afsnit i kantineover-
enskomsten, omhandlende skolelukning, 
til at opsige deres ansatte på uddannel-
sesinstitutioner med forkortet opsigel-
sesvarsel ved delvis ferielukning af kanti-
nen. Dette giver vores medlemmer store 
økonomiske problemer. Jævnfør a-kas-
selovgivningen, er de ikke berettiget til 

at modtage dagpenge i deres forkortede 
opsigelse, hvis det ikke kan bevises, at 
institutionen / kantinen har haft helt luk-
ket i perioden. Ofte opsiger virksomhe-
den en til to medarbejdere i 1–2 måne-
der, når der er ordrenedgang i kantinen, 
typisk ved sommerferie og jul /nytår. 
Fagforeningen ser dette som et forsøg 
på, fra arbejdsgivers side, at få staten, 
via dagpengesystemet, til at betale for 
deres ansatte, når der er ordrenedgang 
i forretningen. Dette er naturligvis ikke 
hensigten med bestemmelsen i overens-
komsten.

Desværre åbner overenskomsten op 
for dette nummer, som vi aldrig før har 
set blive benyttet / udnyttet på den måde. 
Der vil naturligvis blive set på denne 
problemstilling ved overenskomstfor-
handlingen i 2020.

Fratrædelse og opsigelse
Fagforeningen møder stadig mange der 
ønsker hjælp med at blive opsagt eller 
fritstillet. Årsagen er oftest, at medlem-
merne ikke trives på deres arbejdsplads 
af den ene eller anden grund. Ligeledes 

får vi mange henvendelser fra medlem-
mer der er blevet opsagt og ønsker hjælp 
med at tjekke, om alt er foregået korrekt, 
og om vi kan forhandle en fritstilling 
frem til dem.

En del medlemmer sygemelder sig, så 
snart de modtager deres opsigelse, hvil-
ket kan være en naturlig første reaktion, 
da de forståeligt nok føler sig kasseret. 
Fagforeningen vil dog anbefale, at man 
møder op på arbejde, da det er lettere at 
forhandle med en arbejdsgiver der op-
lever en medarbejder, der også efter en 
opsigelse, brænder for sit fag. I de situa-
tioner, hvor medarbejderen møder op på 
arbejde, er det oftest lykkedes at få med-
arbejderen omplaceret til anden kantine 
i samme virksomhed, til glæde for alle.

Elever
Der er desværre ikke så mange elever 
på kantineområdet, som fagforeningen 
kunne ønske. Alligevel kommer der en 
del elevsager ind. Problemerne her er of-
test manglende pension, forkert bereg-
net løn, manglende særligt løntillæg og 
manglende betaling for kost. 

Fagforeningen vil gerne komme med 
en lille bøn til eleverne på kantineom-

 Kantiner
Kampen for ordentlige forhold

rådet, om at komme ind, lige så snart 
de mistænker, at der er noget der ikke 
stemmer med deres løn, i stedet for at 
vente til deres læretid er slut.

Ansættelseskontrakter gennemtjek
Flere og flere medlemmer henvender sig 
i fagforeningen, når de får nyt job, for at 
få gennemgået deres nye kontrakt inden 
de underskriver. Det ser vi som et posi-
tivt træk, og som om interessen for løn, 
ansættelses– og overenskomstforhold er 
blevet en vigtig del af de unges ( og æl-
dres ) bevidsthed.

Sammenlægning af to store aktører 
på kantineområdet
En af de største aktører på det danske 
kantinemarked, Fazer Food, har valgt 
at sælge den del af deres forretning fra, 
der har med kantiner at gøre. Compass 
Group er interesseret i at opkøbe Fazer 
Food, og så snart der ligger en EU-god-
kendelse, bliver fusionen af disse to gi-
ganter en realitet. Compass Group vil så 
sidde på over 40 % af det danske kanti-
nemarked, hvilket vil give dem stor ind-
flydelse på kantineområdet og selvfølge-
lig også på kantinemedarbejderne.

Fagforeningen holder nøje øje med 
udviklingen.

Organisering
Organiseringen på området er begræn-
set af, at fagforeningen i 9 ud af 10 kan-
tiner ikke har adgang, medmindre vi er 
inviteret. Men organiseringen går stødt 
derudaf, bla. når arbejdsgivere ønsker 
at indgå en lokalaftale på en af deres 
lokationer. Afdelingen indgår som be-
kendt ikke lokalaftaler, medmindre der 
er medlemmer.  I disse situationer får vi 
ofte lov til at komme ud i kantinen og 
tale med de ansatte. I nogle kantiner er 
det lykkedes at indgå en lokalaftale med 
arbejdsgiver om, at de ansatte får en løn-
forhøjelse på det som kontingentet sva-
rer til, hvis de ansatte melder dig ind i 
fagforeningen. Det er desværre ofte pri-
sen på kontingentet, der er det springen-
de punkt. Vi får også en del medlemmer, 
når ikke-medlemmer henvender sig til 
os for råd og vejledning. Ligeledes er vo-
res fantastiske tillidsfolk gode til at orga-
nisere nye kolleger.

Der er i perioden kommet 2 nye til-
lidsrepræsentanter og 1 ny arbejdsmiljø-
repræsentant til.
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Avisbude
Mens størsteparten af Danmark afholdt 
sommerferie i juli måned, sørgede Dan-
marks avisbude for, at morgenavisen 
blev bragt til døren. Man skulle mene, at 
dette ville medføre en vis form for popu-
laritet i befolkningen, men en del forryk-
te hændelser mod vores hårdtarbejdende 
medlemmer i nattetimerne, viste bekla-
geligvis et mere dystert billede.

I juli måned var et bud udsat for røve-
riforsøg med kniv, mens andre har væ-
ret udsat for simple tyveriforsøg af deres 
arbejdsredskab ( scooter ). Der var sågar 
et tilfælde, hvor et medlem blev beskudt 
af en hardball pistol under omdelingen. 
Utrolig, hvad vores medlemmer bydes, 
mens de udfører deres arbejde!

Det fremgår klart af ovennævnte begi-
venheder, at det er risikofyldt at arbejde 
alene om natten. Dette viser sig desvær-

re også ved mere „naturlige“ hændelser. 
Der er flere tilfælde af medlemmer der 
er faldet om under arbejdet, og heraf en 
enkelt i år med døden til følge. Omde-
lerklubben forsøger aktivt at få distribu-
tørerne til at sikre, at alle medlemmer 
tilbydes helbredstjek mindst hvert andet 
år, som loven foreskriver. 

E–liga lyder som en fodboldrække, 
men det er et knap så elsket it–system, 
som avisbudene er blevet forpligtet til at 
arbejde med. Hver gang en avis / forsen-
delse afleveres, så „swipes“ telefonen, og 
kunden kan se hvor og hvad tid deres 
avis /forsendelse er blevet afleveret. Det 
er desværre et efterspurgt konkurrence-
parameter hos kunderne i hele omde-
lingsbranchen, men for avisbudene er ly-
set fra telefonen et forstyrrende element 
for nattesynet, ligesom de mange genta-

gelser har vist sig at medføre problemer 
for arme og skuldre. Enkelte medlem-
mer har fået konstateret hovedpine af 
anvendelsen.

Der har i det forgangne år været en 
større omlægning af distriktsstruktu-
ren /ruterne hos de enkelte distributører 
end tidligere år. I den forbindelse viser 
det sig ofte, at på størsteparten af ruter-
ne bliver tidsfastsættelsen nednormeret, 
hvilket medfører et lavere lønniveau.

Omdelerklubben har senest med om-
lægningen i STS bedt fagforeningen om 
et mæglingsmøde med DMA. Tillids-
repræsentanterne og hermed de ansat-
te, kunne ikke få oplyst hvilke konkrete 
konsekvenser omlægningen havde på 
tidsfastsættelsen, og hermed løndannel-
sen, på den enkelte rute. Alligevel for-
ventede distributøren jf. den udleverede 
skrivelse, at de ansatte svarede på, om de 
fortsat ønskede ansættelse eller ej. 

Naturligvis protesterede tillidsrepræ-
sentanterne over, at et så væsentligt valg 
skulle besvares af det enkelte medlem, 
uden først at være blevet oplyst om de 
kommende løn– og ansættelsesvilkår.

Bladkompagniet har indkøbt et stort 
antal elcykler og el–scootere. Flere af 
distributørerne forpligter sig ved først-
kommende omlægninger til at leje dem 
til brug for omdelingen. Det er en ud-
vikling, som formodentlig vil brede sig 
til alle distributørerne. Det betyder, at 
vores medlemmer ikke længere skal stil-
le eget transportmiddel til rådighed for 
udførelsen af arbejdet, ligesom et fast 
møde– & slutsted for arbejdsdagen bli-
ver en kommende konsekvens. Omde-
lerklubben og tillidsrepræsentanterne vil 
arbejde for, at kørslen til, fra og imellem 
ruterne synliggøres i tidsfastsættelserne 
af distrikterne, så medlemmerne bliver 
aflønnet for hele arbejdsdagen, og ikke 
kun i den tid der omdeles.

 Dagbladsbranchen

En række fagforeninger i København har i flere år arbejdet på 
at lave et migrantcenter, som kan vejlede og hjælpe migranter i 
væsentlige spørgsmål omkring ophold og arbejde i København.

Det er nu lykkedes at stifte Migrant Center Hovedstaden un-
der LO Hovedstaden. Det betyder, at det er alle de københavn-
ske fagforeninger, som står bag driften af migrantcentret. Der 
findes i forvejen væresteder, som hjælper hjemløse og migran-
ter, men der har manglet et sted, som har fokus på migranter-
nes situation i udkanten af arbejdsmarkedet.

På Migrant Center Hovedstaden bliver der ansat en koordi-
nator, som skal koordinere de frivillige, tolkebistanden, kon-
toret og alle de andre daglige problemer, der måtte opstå. De 
frivillige, som skal give rådgivning til migranterne, vil blive re-
krutteret i de københavnske fagforeninger. Flere pensionerede 
tillidsfolk har allerede meldt sig som frivillige, og ligeledes har 
flere unge aktivister lovet at stille op.

I første omgang vil Migrantcenteret holde åbent 2 timer om 
ugen. Der vil blive ydet rådgivning om bolig, skat, nem-id og 
andre relevante problemer i forbindelse med ophold i Køben-
havn. Har migranterne problemer med deres arbejde, vil de 
blive henvist til den relevante fagforening alt efter om de gør 
rent, vasker op, arbejder i byggeriet eller en helt fjerde branche.

Migrantcentret skal også sikre et samarbejde med andre for-
eninger, som arbejder med migranter, så man kan dele viden 
og gensidigt henvise til den forening, der har tilegnet sig det 
efterspurgte speciale. For eksempel skal Migrantcentret ikke 
hjælpe østeuropæiske flaskesamlere – det er der andre for-
eninger, som allerede klarer på bedste vis.

Migrantcentret drives af en bestyrelse på 6 personer, hvoraf 
de 3 er faglige og udpeget af LO Hovedstaden (pt LO Hoved-
staden, malerne og 3F København), og de øvrige 3 er fra sam-
arbejdspartnerne.

Vores medlemmer, der hver aften/nat arbejder med at 
pakke dagens aviser, og hermed leverer en del af arbej-
det til avisbudene, er en sammentømret flok. En stor del 
har været ansat i Dansk Avistryk i mere end 10 år. De 
går ofte ”under” radaren i 3F København, når den fag-
lige snak omhandler dagbladsbranchen. Den faglig klub 
er dygtig til selv at håndtere daglige problemstillinger, 
når de opstår. Først når det går i hårdknude med ar-
bejdsgiveren, involveres 3F København. 

Afgørelser på grund af uoverensstemmelser med 
Dansk Avistryk, som klubben har fået afsagt i en faglig 
voldgift, er stigende og en naturlig del af klubbens virke.

Senest blev der den 21. maj 2019 indgået forlig i en 
sag, der var berammet til behandling i faglig voldgift 
vedr. aflønning nytårsdag, juleaftensdag og grundlovs-
dag. En sag om kompenserende fridøgn står i efteråret 
til at blive procederet i faglig voldgift.

Dansk Avistryk

 Migrant Center Hovedstaden
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Årets Mangfoldighedsdag blev afholdt den 24. august i 3F Kø-
benhavn. Fantastisk stemning og mere end 300 gæster fra hele 
verden deltog i fejringen af Mangfoldigheden. Dette i en tid, 
hvor mangfoldighed og tolerance er under enormt pres fra re-
aktionære kræfter på højrefløjen.

Mad og folkedans
Igen i år havde flere faglige klubber og fællesskaber fra forskel-
lige nationer, takket ja til at præsentere mad og folkedans fra 
deres hjemlande. Der skal lyde en enorm tak for det store ar-
bejde, de mange frivillige udfører for at få dagen til at være en 
succes år efter år. En succes, der bare vokser og vokser.

Organisering er selve grundpillen i det 
faglige arbejde. Det skaber styrke på de 
enkelte arbejdspladser og sammenhold 
på tværs af arbejdspladser og brancher.

Organisering er mere end at skaffe 
flere medlemmer af fagforeningen. Or-
ganisering er sammenhold mellem kolle-
gaer, og kun sammen kan vi skabe gode 
forhandlingsresultater. Men organisering 
er også det, at flere melder sig under fag-
foreningens faner – og melder sig ind. 

ROS
I 2018 blev Serviceforbundet optaget i 
3F. De primære arbejdsområder Ser-
viceforbundet organiserede var levneds-
middelservice, togservice og skadeser-
vice. For 3F København betød det, at de 
mandlige rengøringsansatte i DSBs klar-
gøringshaller, samt rengøringen af Me-
troen, blev en naturlig del af vores orga-
niseringsområde.

I samarbejde med 3F Storkøbenhavn, 
blev der i foråret 2019 ansat en organisa-
tor, der har til opgave at styrke det fag-
lige fællesskab indenfor skadeservice og 
togservice. Dette arbejde vil forløbe over 
de næste to år. Denne ansættelse sker 
som en del af 3F’s samlede Visionsplan, 
hvorfor ansættelsen sker med tilskud fra 
Forbundet.

Flere Tillids- og 
Arbejdsmiljørepræsentanter  
på de Københavnske hoteller
I august måned blev 3F Københavns 
handlingsplan, for en styrket arbejds-
indsats for valg af flere tillids- og ar-
bejdsmiljørepræsentanter på 3 specifikke 
hotelkæder i København, godkendt. I 
skrivende stund arbejdes med ansættelse 
af en organisator, der skal varetage opga-
ven. Ansættelsen vil ske med tilskud fra 
Forbundet som en del af 3F’s samlede 
Visionsplan.

De offentlige rengøringsassistenter 
på Rigshospitalet
I 2017 igangsattes et større organise-
ringsarbejde af Rigshospitalets rengø-

ringspersonale. I første omgang med 
fokus på dem der var ansat på offentlig 
overenskomst. Et arbejde der har løftet 
organiseringen og styrket tillidsrepræ-
sentanterne betydeligt. 

I foråret 2019 blev det meddelt, at en 
større del af rengøringsassistenterne, an-
sat på privat overenskomst, vil blive ’in-
sourcet’. En beslutning der blandt andet 
betyder, at organiseringsarbejdet med de 
offentligt ansatte vil omfatte de mange, 
der bliver insourcet. 

Tillidsrepræsentanterne
Tillidsrepræsentanterne er fagforenin-
gens repræsentanter på arbejdspladsen, 
og de er helt vitale for at sikre den fag-
lige styrke på de enkelte arbejdspladser. 
Uden aktive tillidsrepræsentanter vil sel-
ve vores grundlag for faglig styrke svin-
de ind.

Derfor arbejder 3F København også 
systematisk med uddannelse af tillids-
repræsentanterne, særligt med fokus på 
styrkelse af de nyvalgte. En del af denne 
systematiske indsats er, at der udarbejdes 
en uddannelsesplan for alle nyvalgte til-
lidsrepræsentanter ligesom der indgås en 
Samarbejdsaftale mellem den nyvalgte 
tillidsrepræsentant og 3F København. En 
aftale der sætter ord på de forventninger 
og forpligtelser tillidsrepræsentanterne 
og fagforeningen har overfor hinanden.

Der afholdes intro-kurser for nyvalgte 
tillidsrepræsentanter, og i indeværende 
år har der været afholdt to kurser, der 
begge har været velbesøgte. Disse kurser 

er en del af arbejdet med styrkelse af de 
fremtidige tillidsrepræsentanter.

Medlemsudviklingen
I løbet af året har mange meldt sig ind. 
Det vidner om, at der på mange arbejds-
pladser gøres et enormt stykke arbejde 
med organiseringen af nye kollegaer og 
fastholdelse af eksisterende.

Siden sidste generalforsamling er an-
tallet af forbundsmedlemmer faldet fra 
15.283 i november 2018 til 15.016 med 
udgangen af august 2019. Over året er 
der dog store udsving i medlemstallet, 
blandt andet som følge af de mange der 
arbejder indenfor servicebranchen og 
traditionelt har sæsonarbejde. 

Samlet set er der indmeldt 1.933 for-
bundsmedlemmer i perioden og ud-
meldt/fraflyttet 1.892. Det skal be-
mærkes, at der i perioden er sket en 
overflytning af 61 postansatte til hen-
holdsvis 3F Køge Bugt og 28 til 3F Hil-
lerød, som følge af flytning af arbejds-
pladser.

Den samlede status er, at mange orga-
niseres hvert år. Mange tillidsrepræsen-
tanter og andre arbejder for at sikre vo-
res faglige styrke. Dette sker året rundt 
og de mange indmeldte viser, at dette 
arbejde er godt. Men der lurer også farer 
i horisonten. Mange udmeldes desværre, 
til trods for at de stadig har arbejde in-
denfor vores organisationsområde. Or-
ganiseringsarbejdet skal derfor styrkes 
og i 3F København arbejder vi løbende 
med dette.

Organiseringsarbejdet 

Fastholdelse
Som en del af vores Medlemsservice 
kontakter vi de medlemmer, der er kom-
met bagud med betalingen (restance). 
Dette sker ved, at vi ringer alle de op, 
som vi har et telefonnummer til. Nogle 
fortæller, at de ønsker at fraflytte til an-
dre fagforeninger som en del af et job-
skifte og derfor ganske naturligt ønsker 
at være organiseret, hvor ens nye arbejde 

har sit faglige tilhørsforhold. Andre øn-
sker udmeldelse af fagforeningen som 
følge af overgang til folkepension eller 
udrejse af landet. OG så også på grund 
af prisen på kontingentet. Vi arbejder 
derfor løbende for at finde en pris for 
medlemskab, der stemmer overens med 
de services vi yder overfor vores med-
lemmer. 

Copenhagen Pride
Gennem de sidste mange år er vi blevet flere og flere der delta-
ger i Pride-optoget. Samtidig er stadigt flere fagforeninger ble-
vet aktive i arbejdet på Rådhuspladsen, hvor vi har egen bod i 
dagene fra d. 13. til 18. august. Her oplyses om vores fortsatte 
arbejde for at sikre homoseksuelles rettigheder på arbejdsplad-
serne og retten til at være, den man er.

Pride-paraden startede igen i år foran Frederiksberg Rådhus 
og gik gennem byen for at slutte af til fest på Rådhuspladsen. 
For første gang havde 3F København egen lastbil i vores del af 
optoget, hvor mere end 200 fagligt aktive deltog. Optoget blev 
ledet af FH’s forkvinde Lizette Risgaard. 

Traditionen tro fejrede 3F København Kvindernes Internatio-
nale Kampdag d. 8. marts. Forfatter og debattør Persille Inger-
slev holdt oplæg om hendes dyrkning af krydderier og forårs-
løg i sin vindueskarm og hendes kamp mod systemet. Et oplæg 
om ikke at skamme sig over den man er, og ikke være firkantet 
nok til at passe ind, men finde lykke i dyrkning af egen mad. 
Musiker og sangskriver Karina Willumsen underholdt for 3. år 
i træk med hendes provokerende tekster.

Forud for arrangementet havde 3F København været med-
anbefaler af en meget velbesøgt feministisk demonstration i In-
dre by. 

8. marts 

Mangfoldighedsdag
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Vi har i denne beretningsperiode sagt 
farvel til gamle kollegaer og goddag og 
velkommen til nye. Teamet består såle-
des nu af tre uddannede socialrådgivere 
– Rikke, Lone og Katja – samt en autodi-
dakt ditto – Henrik. Når vi selv skal sige 
det, så fungerer vores team fint i hverda-
gen, og vi varetager mange forskelligar-
tede opgaver for vores medlemmer. 

Hovedindsatsen går dog stadig på ar-
bejdsskadesager og sociale sager vedrø-
rende forsørgelse. Således kan det i skri-
vende stund konstateres, at vi i alt har 
462 igangværende sager i teamet. Af dis-
se er de 200 sociale sager, mens 182 er 
arbejdsulykker og 80 erhvervssygdoms-
sager.

Trenden er stadig den, at vi har et 
sagsantal svarende til ca. 3 % af den 
samlede medlemsskare; en andel som 
har været meget konstant gennem de se-
neste mange år. Hvis man omsætter de 
3 % til arbejdsliv, så betyder det, at alle 

medlemmer mindst en gang kommer i 
kontakt med vores team enten på grund 
af sygdom eller arbejdsskade. Uden blu-
sel kan vi sige, at et enkelt besøg med 
efterfølgende hjælp og dermed opnåede 
økonomiske resultater, ofte kan betale et 
helt arbejdslivs medlemskab af 3F Kø-
benhavn, i arbejdsulykkessager næsten 
altid ganske meget mere.

Foreløbig 13.788.894 kr. 
til medlemmerne
I skrivende stund (ultimo august) har vi 
i erstatning i arbejdsskadesager samlet 
inddrevet 13.788.894 kroner; et tal som 
ligger meget tæt på resultatet sidste år på 
samme tid. I 2018 fik vi i alt inddrevet 
19.118.719 kroner til fordel for de ska-
delidte medlemmer af 3F København. 
Langt hovedparten af pengene er givet i 
erstatning for tab af erhvervsevne, og vi 
har et par tilfælde, hvor erstatningen har 
været over en million kroner.

Vi fører ikke statistik over omfanget 
af økonomisk hjælp vi lykkes med i so-
ciale sager, men vi oplever en vis succes-
rate med forlængelser af sygedagpenge, 
bevilling af fleksjob og visitation til før-
tidspension. Det sidste i et omfang på et 
væsentligt højere niveau end de seneste 
5 år; altså efter reformerne i 2013 trådte 
i kraft. Om man kan sige, at det tager tid 
at lære nye spilleregler, eller om det var 
„truslen“ fra regeringen om at evaluere 
og redigere loven, der har påvirket sags-
behandlingen, skal vi lade være usagt, 
men noget mere imødekommenhed og 
forståelse for syge borgeres udfordrin-
ger er der kommet i jobcentrene. Der er 
stadig lang vej endnu, før vi har et til-
fredsstillende sikkerhedsnet for syge og 
ulykkesramte, og alt for ofte ser vi, at der 
stadig går mange år fra første sygedag, 
til endelig afklaring om fremtidig forsør-
gelse er sket. 

Sidste år i beretningen forklarede vi  
 om den nye ferielov. I år følger et  
 resumé af de vigtigste nye pointer. 

Den 1. september 2019 fik vi en ny ferie-
lov. Nu kan du holde din ferie allerede 
måneden efter, at du optjener den. 

Du har været vant til at optjene ferie 
fra 1. januar til 31. december i et år og 
afholde ferien fra 1. maj til 30. april det 
efterfølgende år. 

Nu overgår vi til et system med sam-
tidighedsferie. Samtidighedsferie bety-
der med andre ord, at du kan holde ferie 
med det samme i takt med, at du løben-
de optjener ferien. 

Fra 1. januar 2019 begyndte overgang-
sordningen. Derfor opsparer du i de før-
ste 8 måneder af 2019 16,64 feriedage. 

De feriedage kan du afholde fra 1. maj 
2020 til 31. august 2020, fordi den nye 
ferielov træder i kraft fra 1. september 
2020.

Derudover opsparer du feriemidler, 
der indefryses i en ny fond og udbetales, 
når du går på pension. 

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, 
der administrerer og investerer de inde-
frosne feriepenge fra 1. september 2019 
til og med august 2020. Arbejdsgiveren 
skal senest 31. december 2020 indberette 
din feriegodtgørelse til fonden. 

Fremadrettet fra 1. september 2020 
løber det nye ferieår fra 1.september til 
31.august året efter. I den periode optje-
ner du akkurat som nu 25 feriedage. Det 
er nemlig ikke antallet af feriedage, der 

ændres men perioderne for optjening og 
afholdelse af ferie. 

Den ferie, som du opsparer, kan du 
bruge til afholdelse af ferie fra 1. septem-
ber og helt frem til 31. december året ef-
ter. Som konsekvens har du 16 måneder 
til at holde den ferie, du har opsparet i et 
givent ferieår ( ferieafholdelsesperioden ). 
Den forlængede periode betyder større 
fleksibilitet i forhold til, hvornår opspa-
ret ferie kan afholdes. 

Dine feriefridage bliver ikke påvirket 
af den nye ferielov, fordi de har aldrig 
været en del af ferieloven. Aftaler om 
feriefridage bliver aftalt separat i over-
enskomsterne eller forhandles med din 
arbejdsgiver. 

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie  
Fra 1. september 2020 indføres samtidig-
hedsferie. Det vil sige, at du kan afholde 
2,08 feriedage allerede i den første må-
ned i arbejde. Derudover kan du holde 
ferie i takt med at den løbende optje-
ning. 

Derfor er det vigtigt at tænke på, 
hvordan og hvornår man vil holde fe-
rie, især hvis man ønsker at afholde ferie 
på forskud. Det skal du indgå en aftale 
med din chef om. Hvis du vælger at hol-
de ferie på forskud, skal du afdrage på 
feriegælden med de 2,08 dage, som du 
optjener hver måned. Du skal dog være 
opmærksom på, at du ikke kan få mere 
ferie på forskud, end du kan optjene i 
det konkrete ferieår. 

Din arbejdsgiver kan ligeledes mod-
regne dine feriedage på forskud i din 
sidste løn, hvis du stopper ansættelsen 
hos arbejdsgiveren. 

Vigtige punkter i den nye ferielov
• Din pensionsopsparing vokser med et 

års feriepenge.
• Nye på arbejdsmarkedet får ret til ferie 

med det samme og skal ikke vente op 
til 16 måneder. 

• Du kan holde ferie på forskud og 

modregne det i indeværende ferieår til 
og med august. 

• Du får mulighed for at fordele din fe-
rie over 16 måneder og stadig overføre 
til næste ferieår.

• Planlæg din efterårsferie i 2020. Gem 
feriefridage eller overfør feriedage fra 
den gamle ferielov.

• Kan du ikke holde din ferie på grund 
af sygdom eller barsel, bliver din ferie 
overført og ikke udbetalt som i dag. 

• Feriefridagene i din overenskomst bli-
ver ikke ændret med den nye lov. Det 
forhandler arbejdsmarkedets parter 
ved overenskomstforhandlingerne. 

 Den nye ferielov

Team Social og Miljø
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dommen på tre år og ni måneders fæng-
sel til den tidligere cafékonge Bahram 
Sari Beliverdi.

Ved bedømmelsen af sager, der vide-
reføres ved civilretten eller ligebehand-
lingsnævnet, vurderes blandt andet be-
grundelsen for opsigelsen. F.eks. hvis 
arbejdsgiveren afskediger medarbejderen 
med begrundelsen manglende fleksibili-

tet, der skyldes familiemæssige forhold. 
Konkret modtog et medlem en opsigelse 
med udgangspunkt i, at hun som alene-
mor ikke kunne bestride den konkrete 
stilling. Vi gjorde gældende, at der var 
tale om indirekte forskelsbehandling 
pga. køn og i strid med Ligebehand-
lingsloven. Efter en høflig telefonsamta-
le med direktøren blev parterne hurtigt 

enige om, at der var sket en fejl, og med-
lemmet naturligvis ikke var opsagt. 

Sager med medlemmer, der opsiges 
eller ikke ansættes med henvisning til 
graviditet ses fortsat at få en vis bevå-
genhed. Hver gang forklarer vi, at afslag 
grundet graviditet ikke er lovligt, og at 
medarbejderen er beskyttet af forskels-
behandlingsloven. 

Seksuel chikane er desværre ligeledes en del af de juridiske sager i 3F København. 

Efter ligebehandlingslovens § 1, stk. 6 
foreligger der sexchikane, når der udvi-
ses enhver form for uønsket verbal, ikke-
verbal eller fysisk adfærd med seksuelle 
undertoner med det formål eller virk-
ning at krænke en persons værdighed. 

I en af vores konkrete sager var der 
tale om en ung kvindelig medarbejder, 
der oplevede upassende udtalelser og 
kommentarer fra den mandlige chef. 
Den mandlige chef havde for vane at vil-
le kysse hende om morgenen og spørge, 
om hun ville sidde på hans skød. Det 
var en skærpende omstændighed, at den 
mandlige leder løbende tilbød hende 
forfremmelse og lønforhøjelse. Vi indgik 
forlig med virksomhedens advokat, og 
medlemmet blev tilkendt en godtgørelse 
efter ligebehandlingsloven. 

Vores verserende sager ved Ligebe-
handlingsnævnet omhandler spørgsmå-

let om, hvorvidt medlemmet er omfattet 
af handicapbegrebet samt afskedigelse i 
forbindelse med graviditet. 

Forskelsbehandlingslovens § 2 fast-
slår, at der ikke må forskelsbehandles på 
grund af handicap. Forbuddet omfatter 
både direkte og indirekte forskelsbe-
handling. Det er væsentligt at huske, at 
medarbejderen skal kunne varetage sine 
arbejdsopgaver; det vil sige være kompe-
tent, egnet og disponibel til at udføre de 
væsentlige funktioner i forbindelse med 
sit arbejde. 

Er en medarbejder handicappet på-
lægger forskelsbehandlingsloven arbejds-
giveren en særlig tilpasningsforpligtelse, 
som kan få betydning for indirekte for-
skelsbehandling.  

Når der er godtgjort, at medarbej-
deren har et handicap, og der er påvist 
faktiske omstændigheder, der tyder på 

ulovlig forskelsbehandling, er en ar-
bejdsgiver der var eller burde være be-
kendt med handicappet – efter forskels-
behandlingslovens § 2a forpligtet til at 
foretage rimelig tilpasning af arbejds-
pladsen for at afhjælpe den barriere, som 
hindrer en person med handicap adgang 
til beskæftigelse, til at udøve beskæftigel-
se eller have fremgang i beskæftigelsen. 

Forpligtelsen til rimelig tilpasning 
gælder både i forhold til rekruttering, 
ansættelse, under ansættelsen og i til-
knytning til forfremmelse samt i forbin-
delse med afskedigelse. 

I de sager gør vi gældende, at arbejds-
giveren ikke kan bevise at hensigts-
mæssige tilpasningsforanstaltninger i 
tilstrækkeligt omfang er undersøgt og 
afprøvet forud for afskedigelsen. 

Der kan være behov for at tilpasse det 
udstyr, der anvendes til opgaveløsnin-
gen, hvis et medlem har en funktions-
nedsættelse. Det kan være tilpasning af 
køkkenredskaber til en person med led-
degigt eller teknisk udstyr og software til 
ordblinde personer. Man kan forholdsvis 
let integrere en tilpasningsforanstaltning 
i form af højtlæsningsfunktion og ta-
le-til-skrive funktion.

  Spørgsmål til medbragt anciennitet 
giver ligeledes anledning til sager i for-
hold til længden af opsigelsesvarsel samt 
afgrænsning i forhold til en eventuel ny 
prøveperiode.  

En anden type sager omhandler opgø-
relse af 120-dages reglen for fuldtidssy-
gemeldte funktionærer. Desværre har ar-
bejdsgiveren ikke altid optalt sygedagene 
korrekt eller opsiger medarbejderen med 
forkortet varsel lang tid efter. 

Andre eksempler på sager er bort-
visninger med beskyldninger om tyve-
ri. Her mødes medlemmet både med 
en straffesag og et civilt søgsmål fra ar-
bejdsgiveren. Størsteparten af sagerne 
ender lykkeligvis med løn i opsigelsespe-
riode til medarbejderen samt godtgørel-
se for uberettiget bortvisning.

Vanen tro indeholder beretningen 
altid en opsummering af tenden-
serne i de juridiske sager hos 3F 

København. 
Udviklingen med sager, der involve-

rer udenlandske medlemmer, der enten 
er studerende, praktikanter eller unge, 
der er „Working Holiday“, er fortsat fra 
sidste år. 

De studerende henvender sig til os i 
forbindelse med, at Styrelsen for Insti-
tutioner og Uddannelsesstøtte sender 
breve med krav om tilbagebetaling af 
SU. Det er typisk fordi, at arbejdsgiveren 
ikke har indberettet personlig indkomst 
til SKAT, hvilket opdages ved indtægts-
kontrollen. Der er tale om personer, 
der er optaget på en videregående ud-
dannelse. Enten gennemfører de en hel 
uddannelse i Danmark eller en del af 
uddannelsen som gæste- eller udveks-
lingsstuderende. Statsborgerne i et EU /
EØS land eller Schweiz ansøger om et 
EU–opholdsdokument. 

Vores opgave bliver – i første omgang 
at skrive til arbejdsgiveren med krav om 
korrekt betaling i de fleste af sagerne – 
at foretage den lovpligtige indberetning 
af personlig indkomst til SKAT og Fe-
riekonto. Ligeledes sendes redegørelse 
til SU med anmodning om genoptagelse 
af sagen til ny afgørelse. I nogle af sa-
gerne er vi desværre nødsaget til at ud-
tage stævning mod arbejdsgiveren med 
baggrund i tilgodehavende løn og ferie-
godtgørelse. Det er med til at forlænge 
processen hos SU, inden en ny afgørelse 
træffes. Heldigvis bliver sagerne løst, og 
vi har formået at få tilkendt vores med-
lemmer erstatning for tort udover den 
korrekte betaling. Medlemmerne er dybt 
taknemmelige for hjælpen.

Working Holiday
Danmark har indgået „Working Holi-
day“–aftaler med Argentina, Australien, 
Canada, Chile, Japan, New Zealand og 
Sydkorea. 

Aftalerne betyder, at du som ung 
statsborger fra et af disse lande kan få 
tilladelse til at opholde dig i Danmark i 

op til 1 år. Formålet med opholdet skal 
primært være at holde ferie i en længe-
re periode og sekundært at arbejde med 
henblik på at supplere dine rejsemidler. 
På et Working–Holiday-ophold må du 
arbejde i et begrænset omfang. Det bety-
der, at de unge mennesker må arbejde et 
vist antal måneder i løbet af 1 år. 

De sager, vi stifter bekendtskab med, 
handler om, at de arbejder mere end til-
ladt, og igen er der problemer med ind-
beretning af personlig indkomst. På den 
ene side har medlemmerne officielt in-
gen nævneværdig indkomst, og på den 
anden side arbejder de langt udover det 
tilladte uofficielt, hvilket kan få konse-
kvenser for deres opholdstilladelse.

Mennesker der ikke officielt er her
Den sidste kategori af udenlandske med-
lemmer vi møder, er mennesker der of-
ficielt ikke opholder sig i Danmark. De 
mennesker udsættes for horrible forhold 
og arbejdsbetingelser. Af gode grunde 
møder vi dem ikke førend, at de bliver 
udsat for overgreb enten i form af tyveri 
eller krænkelser. 

Endelig skal det bemærkes at beret-
ningsperioden ligeledes har budt på en 
bred vifte af sager ved civilretten, ligebe-
handlingsnævnet udover konkurssager 
og sager om virksomhedsoverdragelse. 

Gennem årene har 3F København haft 
kontakt med medarbejdere fra Bahram 
Sari Beliverdis caféimperium. En fælles-
nævner, der går igen i alle vores sager 
mod Bahram Sari Beliverdi, er følgende: 

Psykisk terror og manipulation, der 
bedst kan karakterises som hjernevask. 
At arbejde for Bahram Sari opleves som 
at være „medlem af en sekt“. 

Medarbejderne er bange for at udta-
le sig af frygt for konsekvenserne. Flere 
tidligere medarbejdere er blevet stoppet 
af enten Bahram selv eller hans venner /
samarbejdspartnere, når de f.eks. er ude 
i byen en aften ganske normalt som an-
dre unge mennesker. 

De skulle „lukke øjnene“ for, at LTF 
og Bahram havde særligt regnskab og 
adgang til kassebeholdningen. 

Direkte ordre til at tale usandt for Fø-
devaremyndighederne og SKAT, hvis de 
kom på kontrolbesøg. 

Henvendelserne starter med spørgs-
mål til, hvorfor de ikke modtager beta-
ling for faktiske, præsterede timer. Ved 
møder med de pågældende, hvor vi 
spørger nærmere ind til arbejdsforholde-
ne, er det som at åbne Pandoras æske.  

Medarbejderne er udsat for grænse-
overskridende oplevelser og adfærd fra 
Bahram Sari. F.eks. blev 2 unge piger be-
ordret til at spille strippoker med ham 
på hans kontor på Axeltorv efter ophør 
af arbejdstiden. En anden ung pige blev 
bedt om at møde op i hans lejlighed i 
Knabrostræde, hvor Bahram og en på 
det tidspunkt ansat direktør var til stede. 
De insisterede på, at hun skulle drikke 
en cocktail, hvorefter hun vågner op lig-
gende på sofaen og opdager, at hun har 
haft sex. Hun fik penge til en taxa hjem. 

Sexchikane i form af Bahram fortæl-
ler de kvindelige medarbejdere, at de 
skal møde til fester, private VIP–arran-
gementer i sorte, stramme nederdele 
og nedringet bluse og accept til, at hans 
venner /forretningsforbindelse kan dan-
se, kysse mv. 

I forbindelse med den afsluttede rets-
sag ( dom maj 2019 ) blev tidligere med-
arbejdere kontaktet via sociale medier 
og opfordret til at trække vidneudsagn 
tilbage. 

Tidligere medarbejdere blev kontaktet 
via sociale medier inden afgivelse af for-
klaring til politi i forbindelse med forbe-
redelse af sagen

Ligeledes blev 2 indkaldte vidner lige 
inden afgivelse af forklaring i januar 
2019 foran en dommer i Københavns 
Byret verbalt truet og fik besked på at 
svare, at „de intet kendte til forholdene“.

Med som bisidder 
Vi deltog som bisidder for de to unge pi-
ger ved retsmødet i Københavns Byret 
og var ligeledes med til afhøring hos po-
litiet under forberedelsen af sagen. Hel-
digvis sejrede fornuften. En enig doms-
mandsret i Københavns Byret afsagde 

Juridiske sager
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Det har været endnu et spænd- 
 ende år med masser af udfor- 
 dringer og nye bekendtskaber. 

Ungdomsnetværket har haft travlt med 
mange spændende møder og aktiviteter.

Formålet med netværket er at skabe et 
rum for unge tillidsvalgte og faglige ak-
tive. Her kan du møde andre unge, som 
du kan spare med og stille spørgsmål til.

I netværket bruger vi tid på at disku-
tere forskellige emner, som skifter fra 
gang til gang og vi bestemmer selv, hvil-
ke emner der skal tages op.

Vi har bl.a. snakket om ligestilling, 
overenskomstforhandlinger, internatio-
nalt arbejde og meget mere. Ved hvert 
møde deltager flere og flere unge ude fra 
arbejdspladserne.

Ligesom Ungdomsnetværket i 2017 
gik en tur gennem Strøget og sang arbej-
dersange, gjorde vi det også i december 
2018 - denne gang sammen med unge 
fra de andre forbund og fra partierne. 
Denne gang var det Arbejdstilsynet, vi 
gjorde opmærksom på, at der var ble-
vet sparet for meget på. Omkring 40-50 
unge dukkede op og var med til at synge 
på hele turen. 

I december holdt vi juleafslutning. 
Her var det teambuilding, der var i fo-
kus. Vi var 10 unge der dukkede op en 
kold og mørk aften i december for at 
prøve kræfter med en noget ukendte 
sport. De rette remedier og sko blev ta-
get i brug for nu skulle der prøves kræf-
ter med curling. Det stod hurtigt klar at 
curling er langt sværere end det ser ud!

Imens vi alle skøjtede rundt – nogle 
faldt på halen, andre forblev noget usik-
kert på benene – var der ikke langt mel-
lem grin og latter. Af samme grund var 
der også hurtigt konsensus om, at bille-
der taget denne aften ikke må deles med 
andre.

I januar startede vi med at diskutere 
ligestilling. Vi havde inviteret Jane Kor-

zcak, tidligere næstformand i 3F, til at 
komme og fortælle om hendes erfaringer 
med området. Det blev en rigtig hyggelig 
aften med mange spørgsmål, og vi endte 
da også med at komme langt omkring.

I februar var det overenskomstkrav, 
der blev diskuteret. Vi diskuterede, hvil-
ke krav der skulle stilles til de forskellige 
overenskomster. Der var hurtigt enighed 
om, at vi burde stille krav til overens-
komsterne, som kommer vores med-
lemmer til gode. Vi besluttede derfor at 
vente med at diskutere videre, indtil vi 
havde en ekspert i forskelsbehandling til 
stede, som kunne fortælle os i hvilket til-
fælde man gerne må gøre forskel.

I marts måned var vi på besøg hos 
Fagbevægelsens Hovedorganisation 
(FH). Her havde vi en aftale med Lizette, 
som er formand. Hun fortalte os om FH 
og organisationens arbejde. Derefter lyt-
tede hun til mange af vores kommenta-
rer og ideer til et bedre arbejdsmarked.

Selvfølgelig blev der i anledning af På-
sken lavet og sendt et gækkebrev til dag-
lig ledelse. Heldigvis for os blev afsende-
ren ikke gættet, og vi venter spændt på 
det påskeæg formanden har lovet os.

Derudover blev der indkaldt til møde 
om den nye ferielov. Vi havde inviteret 
en ekspert inde fra forbundshuset til at 
komme og gennemgå den nye ferielov, 
og hvad vi skal være opmærksomme på i 
overgangsperioden.

I juni havde vi formanden til at kom-
me og fortælle os om de muligheder, 
der er i vores overenskomster til at gøre 
forskel på medlemmer og ikke-medlem-
mer. Med andre ord; kan vi stille krav til 
overenskomsten, som kun kommer vores 
medlemmer til gode? Bjarne fortalte om 
fordele og ulemper ved dette, og det gav 
anledning til en spændende debat.

I juni var der valgkamp, og her var vi 
selvfølgelig klar. Negin, som er TR på 
Adina Appartment Hotels og en del af 

ungdomsnetværket, stillede op til en de-
bat i Nørrebrohallen, hvor temaet blandt 
andet var en værdig tilbagetrækning. 
Negin er ufaglært kok med en uddannel-
se fra universitetet. Hendes budskab til 
politikkerne var at uddannelse ikke nød-
vendigvis er løsningen – for hvorfor skal 
vi finde os i,, at der findes jobs, som vi 
ikke kan holde til hele livet.

I august var vi tilbage i FH for at høre 
mere om det internationale arbejde her-
under ILO. ILO holder hvert år en kon-
ference i Geneve, hvor der er deltagere 
fra arbejdsgiverforeninger, fagforeningen 
og regeringer. Det er trepartsforhandlin-
ger på internationalt niveau. Rikke fra 
netværket var i Geneve 3 uger i juni for 
at følge konferencen og blive meget klo-
gere på, hvordan det hele hænger sam-
men.

I november er der Landsmøde for 
alle unge medlemmer af 3F. Her delta-
ger selvfølgelig også en gruppe af unge 
fra 3F København og 3F Sømændene. 
Der skal diskuteres vedtægter, hand-
lingsprogram og principper. Derudover 
er Landsmødet altid et godt sted at net-
værke og møde andre unge fra rundt 
omkring i landet. Vil du gerne med? Så 
kontakt Tanja i fagforeningen.

Det er nok ikke gået nogens næse for-
bi, at december er lig med jul. Derfor 
har ungdomsnetværket taget initiativ til 
at holde en julefest for medlemmer og 
deres familier. Julefesten holdes den 8. 
december i afdelingen. Man kan købe 
billetter i økonomiafdelingen. Vi glæder 
os og håber, at rigtig mange medlemmer 
har lyst til at fejre julen med os.

Vi syntes at, det er utrolig fedt og in-
spirerende at møde skønne unge menne-
sker, der deltager i vores netværksmøder. 
Vi har altid plads til nye unge tillidsvalg-
te og faglige aktive. Har du lyst til at del-
tage i vores fællesskab, er du altid vel-
kommen. 

 Ungdomsnetværket 
3F København og Sømændene

Siden 1979 har Jobpatruljen været ude og tale om rettigheder 
og pligter med de unge under 18 år – og i år var ingen undta-
gelse.

På landsplan var Jobpatruljen i år den største nogensinde! Vi 
har talt med 3.260 unge mennesker heraf 641 i region Hoved-
staden.

I Hovedstaden kører vi i 3 uger – 1. uge på Bornholm, 2. 
uge i Nordsjælland og 3. uge i København.

Igen i år har rigtig mange unge været med til at tale med de 
unge. Jobpatruljen er for mange den første kontakt med fag-
bevægelsen, og heldigvis tager både arbejdsgiver og kolleger 
rigtig godt imod, når Jobpatruljen er på tour. En af de vigtige 

ting ved Jobpatruljen er, at det er unge, der møder unge, det vil 
sige, at vi møder dem i øjenhøjde.

I månederne op til Jobpatruljen tager afsted skal der plan-
lægges en masse – dette foregår i tæt samarbejde med HK Ho-
vedstaden.

Der planlægges ruter, arrangeres frokostaftaler og bestilles 
færgebilletter. 

Vores Jobpatrulje er også et rigtig godt samarbejde med de 
andre 3F afdelinger i området, som alle gerne sponsorer en 
gang mad til vores altid flittige og glade aktivister. 

Hvis du vil læse mere om Jobpatruljens resultater, kan du 
læse hele rapporten på vores hjemmeside.

Jobpatruljen fylder 40 år!
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Medlemmerne af 3F København  
 er på uddannelse på 8 EUD  
 Skoler i hovedstadsområdet 

med 34 EUD Uddannelser. En del af vo-
res medlemmer går på skoler udenfor 
hovedstadsområdet, bl.a. beklædnings-
håndværker og tekstil- og beklædnings-
assistent, som lukkes ned på NEXT Ishøj 
pr. 1. marts 2020. Aktiviteten fortsæt-
ter på den tekniske skole i Sønderborg. 
Dette var konsekvensen af indførel-
sen af praktikpladskrav. Vi ser det som 
en svækkelse af håndværksfagene ikke 
mindst fordi at der har været en lille 
stigning i antallet af praktikpladser i ho-
vedstadsområdet. 

EUD Reformen
Der mangler 70.000 faglærte, når vi når 
til år 2025. Tendensen har været at tallet 
er stigende. 

Vi venter på det nye regeringsudspil 
med håbet om, at der bevilges mere til 
de betrængte erhvervsuddannelser. Sko-
lernes sammenslutning i store Campus 
gør, at der fra skolernes side ofte ikke 
prioriteres den nødvendige ekstra ind-
sats på erhvervsuddannelserne. 

En ny EUD Reform burde betyde en 
opsplitning af Campus modellen, så der 
oprettes rene Campus med HTX, EUD 
og AMU–aktiviteter. Dermed kan fokus 
styrkes. 

FGU Hovedstaden
Forberedende Grund Uddannelse er 
etableret ved en sammenlægning af de 
4 produktionsskoler i kommunerne Kø-
benhavn, Frederiksberg, Tårnby og Dra-
gør samt dele af Voksenuddannelses 
Centrene VUF og KVUC. 

3F København er repræsenteret i be-
styrelsen. Der har ikke været en reduce-
ring af servicen overfor eleverne i over-
gangsperioden, men omstruktureringen 
har betydet en vis usikkerhed blandt de 
ansatte. De påtænkte nedskæringer af 
den vigtige vejledningsindsats er blevet 
afværget, fordi kommunerne godt kun-

ne udregne, at det ville blive dyrt, hvis 
frafaldet blev forøget. Der har i Køben-
havn været samme tilgang til aktiviteter-
ne som budgetteret. Forløbet har været 
præget af ministeriets manglende plan-
lægning og store iver for at stresse for-
løbet.

Aftale med EUD Skoler om 
kursuspakker til 3F
Der er et begyndende regionalt 3F sam-
arbejde om at promovere Uddannelses-
kurserne under AMU. Det er planen, 
at der skal mere koordinering til, så 
vi undgår, at kurserne aflyses grundet 
manglende elever. 3F Kastrup er stadig 
førende i at skaffe aftaler med skoler-
ne om oprettelse af ekstra uddannelses-
tilbud. Her er aftalt, at kurserne er for 
3Fere i et bestemt tidsrum, inden de 
lægges frit ud. Det har ikke været muligt 
at lave en aftale med NEXT Endrup om 
at få lavet en kursuspakke, som kunne 
være målrettet til vores branchegruppe 
MEFA ( medicinalindustrien ).

3F Københavns Uddannelsesudvalg
Formået pt. er :
• at skabe overblik over de Lokale Ud-

dannelse Udvalgsarbejde på de enkelte 
skoler. Få styrket vores repræsentation 
på „vores“ 8 skolers uddannelser. Der 
afholdes 6 møder om året. 

• at introducere en fælles fejring af de 
personer, der er blevet uddannet i 
årets løb, sådan at fagene præsenteres 
samlet, og at det foregår i fagforenin-
gen for de organiserede. Der arbejdes 
stadigvæk på ideen. Det er ikke alle 
fag og brancher, der har deres eget 
logo. Det er vigtigt med faglig identi-
tet. Vi er jo vores FAGs forening. Om 
det skal være en eller to gange om 
året. Om det skal fejres sammen med 
1. maj, ja, der er mange muligheder. 

Overenskomsterne og 
uddannelsesfondene
Set med uddannelsesbriller er det tanke-
vækkende, at der ikke køres faglige sager 
på, at vores medlemmer ikke deltager 
i uddannelse. Vi har uddannelsesfon-
de, hvor det er en overenskomstmæssig 
ret til uddannelse. Man kan høre at „ar-
bejdsgiverne ikke kan overskue at plan-
lægge uddannelse“. 

Nedslidning og Uddannelse
Hvordan sikrer man sig at være lang-
tidsholdbar til en pensionsdato, der hele 
tiden ændrer sig i forkert retning? Et 
værktøj er uddannelse. Men det er op 
til den enkelte at træffe valget at delta-
ge. Der er intet forkert i at tænke som 
et barn, når man skal udvikle en ide til, 
hvad man vil arbejde som, men man må 
handle som voksen. Ofte er en plan ikke 
nok. Brug dine arbejdskammerater, fa-
milie eller fagforening til at få gang i pla-
nerne. Egon fra Olsenbanden havde altid 
mindst en plan. 

Forberedende Voksen Uddannelse
3F København er i et samarbejde med 
AOF. AOF har indgået aftaler med store 

landsdækkende rengøringsfirmaer som 
Forende Service, ISS, Compass Group, 
Coor, Aliance+ og DSB–vedligehold om 
FVU dansk, engelsk, matematik, digital 
og ordblinde undervisning i virksom-
hedsregi.

Vi har en fast aftale med AOF om 
screening af danskfærdigheder og ord-
blinde, så de kan indpasses på det rette 
hold. AOF arbejder med et udspil, hvor 
de Forberedende Voksen Uddannelses-
aktiviteter kan foregå i hele København 
det vil sige i medlemmernes nærområ-
der på de lokale fagforeningsadresser.

Vi har endnu ikke holdstørrelser, der 
gør, at vi kan opstarte hold med under-
visning i 3F København. Det forventes 
at Drop In uddannelsescaféen ( læs om 
dette andet sted i beretningen ) kan bru-
ges til at opstarte denne aktivitet i 3F 
København. 

Kompetencefonde mv. 
Pension Danmark har ændret opsætning 
af webside, så det nu er meget nemme-
re end før at komme i gang med at søge. 
Man undersøger uddannelsesmulighe-
der og sender ansøgning til arbejdsgiver 

ud fra konkrete uddannelsesønsker med 
startdato og længde. Det er også muligt 
at angive alternative datoer, så arbejdsgi-
ver ikke kan undslå sig at sende en med-
arbejder på kursus.

Pension Danmark administrerer alle 
de uddannelsesaktiviteter, der ikke er 
under IKUF ( Industriens Kompetence 
og Uddannelses Fond ). Her er det den 
ansatte, der afsender anmodning og selv 
skal holde styr på at sende de rigtige an-
søgninger til rette sted.

Uddannelsesambassadører
3F København har haft 24 medlemmer 
på kurset siden det startede. Alle klub-
ber bør have mindst et klubbestyrelses-
medlem med denne uddannelse. Det 
ville styrker uddannelserne på arbejds-
pladsen. 

VEU Omstillingsfonden
Kendskabet til fonden er styrket. Det er 
interessen også blandt medlemmerne. 
Det er stadigvæk ikke muligt at få de 
aktuelle tal, da registreringen foregår på 
skolerne, der udbyder disse uddannelser. 
De registrerer ikke fagligt tilhørsforhold. 

Formålet med fonden er, at uddanne sig 
på diplom eller bachelor niveau. Der er 
afsat 65 mio. kr. årligt til deltagerbeta-
ling. Max. 10.000 kr. pr. ansøger.

Sporskifte–Ordningen
Formålet er at give støtte til uddannelse 
til medarbejdere der arbejder inden for 
områder, som kan medføre nedslidning, 
og som er klar til at skifte erhverv, før 
det er for sent. I samarbejde med firma-
et søges der om sporskifte pakker på op 
til 140.000 kr. pr. person, som skal dæk-
ke op til 8 uger / 40 dages kursus / uddan-
nelse.

3F København har kendskab til, at 
nogle få af vores medlemmer har for-
søgt at gøre brug af denne ordning. Man 
kunne foranlediges til at tro, at alle de 
gode intentioner druknes i et bureaukra-
ti, der så bare betyder, at pengene ryger 
tilbage til statskassen. Ordningen admi-
nistreres af STAR ( Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering ). 

Fremtidsudvikling KBH 
Lufthavnen er i gang med en udbygning, 
der betyder mere aktivitet i hele hoved-

Uddannelse 
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stadsområdet. Rekordår 2018 med 30,3 
mio. passagerer og et fremtidsestimat på 
40 mio. passagerer om året.

Denne stigning i besøgende til Kø-
benhavn betyder, at der skal udvides i 
hele hotel og restaurantområdet. Flere 
ansatte. Mange af hotelkæderne giver 
udtryk for, at der ikke er nok arbejds-
kraft med de ønskede kvalifikationer. 3F 
København er i samarbejde med AOF 
og Vestegnens Sprogcenter involveret i at 
uddanne de mennesker, der skal arbejde 
inden for branchen. Vi har arbejdskraf-
ten, det er ikke problemet. Problemet er 
om branchen kan tilbyde arbejdsvilkår, 
der gør, at det overhovedet er attraktivt, 
samt om der uddannelses– og udvik-
lingsmuligheder for de ansatte. De må 
komme med en arbejdstidslængde, der 
gør, at det overhovedet kan betale sig 
at tage arbejdet. Arbejdsgiverne er ikke 
meget for at bruge de mange forskellige 
uddannelsesmuligheder, der kunne være 
med til at styrke hele dette fagområde. I 
stedet for taler de for oplæringstider på 
helt ned til et kvarter og at erhvervsud-
dannelserne skal forgå på engelsk, hvil-
ket er i strid med dansk lovgivning.

Der er områder, hvor der stadigvæk 
er vækst i Københavnsområdet. 
Forskning og viden. Universiteterne ud-
vider. Dog har Aalborg Universitet haft 
nedgang og fyringer. Samlet ses der en 
stigning af aktiviteter.

Herunder kommer også den igangvæ-
rende plan om at skabe „Medicon Val-
ley“. Her har afdelingen været med i ud-
viklingen af specialkurser.

Der er færdigudviklet kurser i rengø-
ring i GMO Laboratorier. TEC Gladsaxe 
er udvikleren. Kurserne er sendt til god-
kendelse i Serviceerhvervenes Uddan-
nelses Sekretariat. Vi afventer stadigvæk 
arbejdsgivernes ønske om deltagelse. 
Det vurderes at komme samtidig med, 
at presset for nyt teknologi indføres. Her 
tænkes der på colaborative Robotteknik 
( samarbejdende robotter ). Der kan spo-
res begyndende interesse hos arbejdsgi-
verne. NOVO har købt 80 stationære let 
programmerbare robotter. 

Uddannelsescafe „Drop In“
Fast mødetid er sidste tirsdag i hver må-
ned. 10 gange om året. Formålet med 
aktiviteten er at få medlemmerne til at 
komme forbi og få afprøvet deres ud-
dannelsesønsker på den uddannelses– 

og kompetencefond, de er tilsluttet via 
deres overenskomst. 

Derudover vil vi prøve at opstarte 
grupper med temaer i forhold til de pro-
blemstillinger, medlemmer har. F.eks. 
en gruppe, hvor de har høje uddannel-
ser men ikke er kommet i gang med det 
arbejde, der passer til deres uddannel-
ser. Det er meningen, at det skal være 
erfaringsbaseret, sådan at gruppen får 
et større overblik over muligheder og 
processen i, hvordan de skal frem til 
deres mål. En gruppe dannelse kunne 
også være ud fra ønsket om at lære mere 
dansk koblet med en bestemt etnisk 
baggrund. Temaerne vil gennemgåen-
de være uddannelse for at undgå ned-
slidning eller at kunne fortsætte med at 
være på arbejdsmarkedet, nu når pensi-
onsalderen bare sættes op.

Only missing a nuclear scientist 
Som resultat af første Drop In Uddan-
nelsescafe har gruppen med de høje ud-
dannelser valgt at afholde sin egen Drop 
In Uddannelsescafé. Ikke for at isolere 
sig, men ellers vil 13 personer fylde hele 
Drop In. Hvis denne gruppe vokser i 
antal, vil der opstå undergrupper f.eks. 
shipping /økonomi og IT/programme-
ring. Alt efter hvem der møder op, vil 

der kunne etableres flere undergrup-
per. Formålet er at få et job, der mat-
cher deres uddannelsesniveau. Generelt 
om gruppen kan man sige, at de alle er 
blevet lokket til Danmark med lovning 
på et job ud fra deres kvalifikationer. 
De fik ingen eller megen lidt hjælp. Det 
har medført, at de fandt jobs i rengø-
rings– og facility servicebranchen. Deres 
arbejdsgiveres uvilje og arbejdstidernes 
placering samt manglende introdukti-
on til det danske samfund har betydet, 
at de ikke er kommet i gang med at lære 
dansk. De ønsker foretræde for folketin-
gets Udlændinge– og Integrationsudvalg. 
Specielt efter, at Det Radikale Venstre og 
Venstre snakker om at tiltrække yderli-
gere højt uddannet arbejdskraft. Af for-
skellige årsager bruger vi ikke engang 
dem, som vi har godkendt til at komme 
ind i landet. Problemet bliver først be-
lyst, når de bliver organiseret. Der er 
taget kontakt til AOF, så det kan blive 
afklaret på hvilket niveau, de er på med 
Dansk. Derudover er KEA med i vejled-
ningen af, hvordan de kan vedligeholde 
deres uddannelse med mere relevant ud-
dannelse. Skifter de så fagforening, når 
de når deres mål ? Ja og nej. Enkelte af 
dem, der har fundet et job, der matcher 
deres uddannelsesniveau, er faktisk dob-

Uddannelse

( Peter Ipsens Allé 25, Rentemestervej 60 og Dortheavej 39. )
Huset bliver brugt flittigt både af medlemmer, klubber, pen-

sionister, Jobcenter og af medarbejdere.
I 2018 har huset lagt rammer til ca. 900 møder, kurser og ar-

rangementer.
Pensionisterne har sammenlagt holdt 180 møder og arran-

gementer i 3F Københavns lokaler, hvor klubberne har afholdt 
160 møder og arrangementer.

Vores egen andel er ca. 220 møder med overenskomstfor-
handlinger, medlemsmøder, netværksmøder, a-kasse møder og 
CV–vejledning samt forskellige kurser.

Derudover er der selvfølgelig også de store arrangementer 
som 1. maj og Mangfoldighedsdagen, som er en kæmpe succes 
blandt medlemmerne.

Jobcenteret er højdespringeren med ca. 330 kurser og møder 
afholdt i 3F Københavns rammer. Møderne holdes for vores le-
dige medlemmer.

Vi laver løbende forbedringer i husene. I foråret 2019 blev 
der lavet nye toiletter i Det grå Hus samt indkøbt en ny ovn til 
brugernes store begejstring. 

Et baderum blev nedlagt ved faglig afdeling så der kunne 
blive etableret et nyt toilet her.

Vi har fået lavet en ny terrasse hen over sommeren, da den 
gamle var ved at rådne væk.

Trappen ude foran PIA 27 er blevet gjort sikker, så man ikke 
kan falde ud over den.

Vi håber I vil tage godt imod forbedringerne.
Serviceteamet står til jeres rådighed, hvad angår booking af 

lokaler og forplejning. Brug dem, de glæder sig til at høre fra 
jer.

Vi glæder os til at se jer i husene fremadrettet. Husk at bru-
ge det flittigt – husene er jeres.

 Brug af fagforeningshuset

belt organiserede i PROSA og 3F. De er 
rollemodeller for resten af gruppen. Le-
vende beviser på, at det kan lade sig gøre 
at nå sine mål. 

Fra Drop In til faste grupper. 
Visionen kunne være, at der er uddan-
nelsescafé hver tirsdag ud fra afgræn-
sede problemstillinger. Men at Drop In 
sidste tirsdag hver måned bevares som 
det åbne tilbud, hvor man bare kommer 
forbi. 
Man kunne oprette uddannelsesgrupper 
ud fra f.eks. :
• Postfunktionærer, der er i opsagte stil-

linger, men ikke aftrådte endnu
• Rumænsk sprog og uddannelsesgrup-

pe
• Latinamerikansk sprog og uddannel-

sesgruppe
• Ordblinde uddannelsesgruppen
• Only missing a nuclear scientist. 

AUB Arbejdsgivernes Uddannelses 
Bidrag
Alle arbejdsgivere indbetaler til denne 
fond, som refunderer for de af firmaets 

ansatte, der i gang med en erhvervsud-
dannelse. Post Danmark har førerposi-
tionen med en bøde på 2.001.092 kr. for 
ikke at have tilstrækkeligt antal ansatte i 
en erhvervsuddannelse. 

Ja, det kræver noget at uddanne med-
arbejdere. Men det kan undre, at et så 
stort firma ikke formår at planlægge er-
hvervsuddannelser for 20–25 ansatte for 
så at kunne reducere „bøden“. En bøde, 
der i forvejen er latterlig lille set i sam-
menhæng med, at vi fremover vil kom-
me til at mangle 70.000 faglærte. Indbe-
talingen til AUB er for nogle brancher 
„bare“, at de skal have en lærling /elev pr. 
100 ansatte. Det kan undre, at arbejds-
giverne overhovedet kan drive et firma, 
når de ikke er i stand til at planlægge 
uddannelse. Hæv bøden til det dobbel-
te og giv så de arbejdsgivere, der sætter 
erhvervsuddannelse i gang en større re-
fusion. 

Fra Ufaglært til Faglært
Afdelingen har været involveret i man-
ge projekter under dette emne. De fle-
ste er foregået på arbejdspladser, hvor 

der er en uddannelsestradition og en 
fungerende klub. Grunden til, at der er 
en uddannelsesaktivitet, er, at det er ar-
bejdspladser, der skruer ned for antal-
let af medarbejdere, eller at arbejdsgiver 
kræver det for at kunne følge med i den 
teknologiske udvikling. Generelt er der 
ikke en tradition for uddannelse. Mange 
arbejdspladser har ikke deltaget i uddan-
nelsesaktiviteter i årevis. Nogle arbejds-
pladser har ikke på trods af udlicitering 
og tilbud om uddannelse vist interesse 
for at skifte fag i tide. Vi hører alt for tit 
holdninger som : „Det er ikke mig, der 
bliver fyret“, „Jeg er for gammel til at 
omskoles“, „Jeg finder bare noget andet“, 
„Jeg kan ikke lære noget“. Mange af disse 
udsagn er fremkommet under forsøget 
på at få medlemmer til at komme til et 
fyraftensmøde om Ejendomsservice Tek-
niker uddannelsen. Vi forsøgte med to 
møder under FUSA Fonden til Uddan-
nelse af Statens Ansatte. En gruppe, der 
er i gang med at blive udliciteret. 

illustration : pikisuperstar / freepik.com
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3F København skal have ny formand – og jeg stiller mig til  
rådighed.

Jeg er 58 år og gift med Annette. Sammen har vi to børn og tre 
børnebørn.

Med udgangspunkt i mit fag har jeg gennem 33 år været aktiv i 
fagforeningens udvikling. Derudover har jeg et bredt fagligt og 
politisk netværk. De erfaringer vil jeg sætte i spil.

Blandt mine mange års erfaring med det faglige og politiske 
arbejde kan jeg bl.a. nævne følgende :
• Tillidsrepræsentant i forskellige stilladsvirksomheder
• Kasserer for Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 ( 12 år )
• Formand for Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 ( 19 år )
• Medlem af bestyrelsen i Lager og Handel, LPSF og  

3F København
• Formand for Byggefagenes Samvirke, København 
• Arbejdet i vores fagforening, med flere fusioner og udvikling 

af en „moderne“ fagforening, hvor der fortsat er fokus på 
traditionelle værdier – og ikke mindst fokus på nuværende 
og kommende medlemmer

• Arbejdet i den københavnske fagbevægelse, hvor jeg har en 
stor kontaktflade – både blandt offentligt og privat ansatte

• Arbejdet i det politiske liv i øvrigt, hvor jeg bevæger mig 
både blandt græsrødder og på de mere „bonede“ gulve

• Aktivisme / Samarbejde med aktivister og NGOer – i  
Danmark og i resten af verden 

Mine erfaringer har gjort mig til den jeg er. Et solidt funderet 
og politisk engageret menneske.

Sammen med jer vil jeg stå på mål for medlemmernes grund-
læggende rettigheder og være garant for at fagforeningen 
handler på arbejdsgivernes konstante angreb på vores overens-
komster. Jeg ser mig som formand for alle fagforeningens med-
lemmer og ansatte og ser frem til at bevare og videreudvikle  
3F København som en aktiv fagforening.

Jeg står naturligvis til rådighed, hvis du har spørgsmål.  
Ring til mig på 40 18 63 84.

John Ekebjærg-Jakobsen 

John Ekebjærg-Jakobsen 
Kandidat til ny formand

Pkt. 7 – Valg

Ferieboliger
Feriekontoret i 3F København administrerer ferieboliger for 
Posten og Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. 
Ferieboligerne bookes pr. telefon ( bortset fra Postens lodtræk-
ningsrunder ).

Posten har 37 danske og 16 udenlandske ferieboliger, og Ho-
tel & Restauration har 8 danske og 2 udenlandske ferieboliger.

Det praktiske
Feriekontoret står for bookning, betaling af regninger og regn-
skab for hver feriebolig. Vi sørger for al vedligeholdelse af fe-
rieboligerne, lige fra maling af boligerne og til nyt inventar.

Vi har kontakten til de kommunale myndigheder, den lokale 
grundejerforening, skattemyndighederne, den lokale tilsynsfø-
rende m.fl. Samtidig er vi naturligvis kontakt– og serviceorgan 
for de medlemmer der booker ferieboligerne.

Målsætning
Feriekontorets målsætning er, at medlemmerne får en god og 
positiv behandling, og oplever gode rammer omkring deres fe-
rie.

Hjemmesider
Feriekontoret står også for redigering af ferieboligerne på Po-
stens hjemmeside www.3fpost.dk. Her opdateres dagligt en li-
ste over de ledige uger i ferieboligerne, og man kan på siden se 
en præsentation af hver bolig. Du finder listen øverst på hjem-
mesiden.

En liste over Hotel– og Restaurations ledige ferieboliger fin-
des også på ovennævnte hjemmeside. Fotos og præsentation 
af disse ferieboliger kan ses på www.3f.dk/feriehuse. Du skal 
vælge „Privat Service, Hotel & Restauration“ under „Gruppe“. I 
skrivende stund er en hjemmeside til Hotel– og Restaurations 
ferieboliger under udarbejdelse.

Renovering m.m. i ferieboligerne 
Noget af det, som Feriekontoret bl.a. har brugt tid på, er at sør-
ge for
• Nye møbler i 5 af vores boliger
• Udvendig maling af 2 boliger
• 2 nye træterrasser + 1 fliseterrasse
• Udskiftning af 1 udvendig spa
• Salg af 1 lejlighed

Et godt tilbud
Er du tillidsrepræsentant, kan du gøre dine kolleger en tjene-
ste ved jævnligt at printe „Ledige uger“ ud fra hjemmesiden og 
hænge den op på din arbejdsplads.

Når du holder møder, kan du jo også reklamere lidt for de 
fantastiske tilbud som medlemmerne kan benytte sig af. En fe-
riebolig til en ganske fornuftig pris.

Rejse–/ afbestillingsforsikring
Vi vil i øvrigt opfordre til, at der tegnes en rejse–/afbestillings-
forsikring således, at man ikke mister penge, hvis uheldet skul-
le være ude og ferieboligen må afbestilles. Kontakt dit forsik-
ringsselskab for at høre nærmere.

Fælles ansvar
Brugerne af vores boliger har et fælles ansvar for at behandle 
ferieboligerne ordentligt og aflevere dem rengjorte til den næ-
ste bruger.

Desværre oplever vi alligevel en stigende tendens til, at dette 
ikke overholdes med klager til følge. Der klages jævnligt over 
manglende eller dårlig rengøring af boligerne.

Hundehår og „støvfnuller“ under sofaen, krummer i ovnen, 
et toilet + toiletbræt der ikke er rengjort, beskidte gulve, og 
hylder i køleskabet, der ikke er tørret af, er noget af det, som vi 
får rigtig mange klager over.

Det er ikke i orden at efterlade en bolig i en stand der gør, at 
den næste bruger skal starte ferien med at gøre rent ! Så tag lige 
et ekstra kik over skulderen inden du forlader ferieboligen!

Tak til de tilsynsførende
De tilsynsførende er tættest på ferieboligerne. I det daglige er 
de tilsynsførende en stor hjælp for Feriekontoret og medlem-
merne, og de er den lokale sikkerhed og tryghed. De sørger for 
at tingene fungerer, og at husene er i ordentlig stand.

De tilsynsførende har en meget stor ansvarlighed overfor fe-
rieboligerne, og der er et rigtig godt samarbejde med Feriekon-
toret. Det vil Feriekontoret gerne takke alle de tilsynsførende 
for.

Hvert andet år afholder Feriekontoret et seminar for de til-
synsførende + ægtefæller i Rørvig Centret. Vi startede på dette 
i 2011, og det er altid givtigt, idet der bl.a. udveksles erfaringer 
og gode råd.

 Feriekontoret

John Ekebjærg-Jakobsen
Opstiller til posten som ny formand for 3F København
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 Bilagskontrollant protokol 2018

De 3 bilagskontrollanter Per Jørgensen, Søren A. Nyegaard 
og Morten Risom har løbende gennem delvist 2018 og delvist 
gennem 2019 foretaget en større stikprøvevis gennemgang af 
de 4281 Skrankebilag og 2389 Standardbilag der foreligger for 
regnskabsåret 2018.

Der er i alt gennemgået 1966 Skrankebilag og 1007 Stan-
dardbilag.

Samlet set har bilagskontrollen for 2018 givet anledning til 
47 afklarende skriftlige spørgsmål og kommentarer stillet til 
den økonomisk ansvarlige for 3F København – Helge Geest.

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

København d. 5/4 2019
Per Jørgensen, Søren A. Nyegaard og Morten Risom

Resultatopgørelse på de 2 næste sider –>

Hermed fremlægges beretning om fagforeningens øko- 
 nomi og vore ejendomme. Endvidere fremlægges års- 
 regnskabet for 3F København. Her i bladet har vi 

trykt et uddrag med regnskabets hovedtal. Årsregnskabet er 
3F Københavns sjette årsregnskab.

Årsregnskabet, som er udarbejdet af vores statsautoriserede 
revision, ligger til gennemsyn i fagforeningen på Peter Ipsens 
Allé 25, 2400 København NV. Medlemmer er velkomne til at 
komme forbi og gennemse regnskabet.

Opstillingen af resultatopgørelse, aktiver og passiver er æn-
dret som følge af en ny kontoplan fra Fagligt Fælles Forbund 
(3F). Den nye kontoplan skal fremover bruges af alle 3F afde-
linger. Vores revision har på den baggrund tilpasset sammen-
ligningstallene for 2017, således at der fortsat kan sammenlig-
nes direkte mellem de 2 år.

Det kan oplyses, at den statsautoriserede revision ikke har 
givet anledning til forbehold.

Beretning fra de af generalforsamlingen valgte bilagskontrol-
lanter, fremgår på modstående side.

Udvikling i økonomiske forhold
Som det fremgår af regnskabet, har fagforeningen i 2018 sam-
let haft et overskud på 1.292.842 kr. 

Det kan oplyses, at netto kontingentindtægterne ( alle kon-
tingenter der tilgår 3F København – Jeres fagforening ) har væ-
ret ca. 52,7 millioner kr.

Det faglige kontingent hvert fultidsmedlem betaler til fagfor-
eningen månedligt udgjorde i 2018 kr. 229,00. Hertil kommer 
bidrag til administration af vores lokale a-kasse, hvis man er 
medlem af a-kassen.

De øvrige kontingenter man indbetaler hver måned er bi-
drag til arbejdsløshedskassen ( =statsbidrag ), efterlønsordnin-
gen ( =statsbidrag ), 3F forbund, 3FA drift centralt, eventuelle 
klubber samt gruppelivsforsikring og eventuel fritidsulykkes-
forsikring. 

Medlemsudviklingen har været negativ i 2018.
Udviklingen skyldes primært, at medlemmer bliver slettet på 

grund af deres økonomiske forhold.
Endvidere er medlemstallet præget af nedskæringer på en 

række at vore arbejdspladser, samt udflytninger fra Køben-
havn, herunder særligt PostNord.

Fagforeningen finder udviklingen i medlemstallet bekym-
rende, og 3F København fortsætter det intensive organiserings-
arbejde.

Årets resultat var som nævnt et overskud på 1.292.842 kr. 
Det budgetterede resultat for året 2018 var et overskud på 
250.000, så vi ender altså cirka 1 million bedre end planlagt. 

De ordinære kontingentindtægter ligger samlet ca. 1,5 % 
bedre end forventet i budgettet – man skal dog her huske, at vi 

i 2018 budgettet, har nedskrevet de forventede kontingentind-
tægter med 3 % i forhold til 2017. 

Årsagen til forbedringen er ( desværre ) primært vores høje 
ledighed, der giver os en relativt større andel af den del af 
a-kassekontingentet, der fordeles internt i 3FA.

I forhold til regnskab for 2017 ligger vi godt kr. 800.000 dår-
ligere på kontingentsiden, dette svarer til et fald på 1,5 pro-
centpoint. 

Refusioner til FIU–kurser er svagt faldende her 2018 i for-
hold til 2017. Det kan dog oplyses, at udgifterne til uddannelse 
– og dermed refusioner – er vendt stærkt tilbage i 2019, da vi 
har haft mange flere på kurser i år.

Bodsbeløb er betydeligt lavere end 2017, men denne post 
svinger naturligt meget efter hvilke sager der har været rejst.

Omkostningerne til personaleudgifter efter refusioner ligger 
ca. 2,8 % under det budgetterede. Vi ligger ca. 1,5 % over 2017, 
dette skyldes lønudviklingen.

Omkostninger til fagforeningens blad er under omkostnin-
gerne i regnskabet for 2017, og er 18 % mindre end forventet i 
budgettet. Det skyldes reduktion af distributionsomkostninger.

Kontingentudgifter ligger under budget på grund af det fal-
dene medlemstal, og vi har brugt mindre end i 2017.

Administration ligger både under budget og under forbruget 
i 2017. 

Omkostninger til faglige aktiviteter og kurser ligger lige un-
der forbrug i 2017.

Ejendommenes drift ligger på niveau med 2017. 
Af– og nedskrivninger er faldet væsentligt, da vi ikke længe-

re nedskriver på mellembygningen. Der foretages alene afskriv-
ninger, som på den øvrige bygningsmasse.

 Finansielle indtægter ligger væsentligt under 2017, det skyl-
des det ekstremt lave renteniveau.

3F København vil også fremadrettet have fokus på fagfor-
eningens driftsomkostninger, således at vore udgifter matcher 
kontingentindtægterne.

3F København finder årets økonomiske resultat tilfredsstillen-
de, dog vækker medlemstallets fald forsat bekymring.

Regnskabet vil blive gennemgået på, og skal godkendes på 
3F Københavns generalforsamling.

 Regnskab 2018 for 3F København
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Resultatopgørelse 01/01 – 31/12  2018

Drift 2018 2017

kr. t. kr

Kontingent indtægter 52.714.234 53.532

Kursusindtægter (refusioner og tilskud) 1.965.808 2.117

Bodssager 339.851 785

Andre indtægter 1.110.001 1.102

Primære indtægter 56.129.894 57.536

Personaleomkostninger -42.974.021 -42.699

Afdelingsblad -407.582 -422

Kontingenter -423.356 -467

Administrationsomkostninger -2.697.367 -2.966

Faglige aktiviteter, kurser og møder -6.791.976 -7.071

Lokaleudgifter/ejendomme -2.748.523 -2.714

Primære udgifter -56.042.825 -56.339

Resultat af ordinær primær drift 87.069 1.196

Andre driftsindtægter 1.893.567 888

Andre driftsudgifter -576.728 -122

Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster 1.403.908 1.962

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver -582.715 -931

Finansielle poster, realiserede og urealiseret kursreg. 471.649 621

Resultat før skat 1.292.842 1.651

Foreningsskat 0 0

Årets resultat til disponering 1.292.842 1.651

Henlagt til dækning af rådgiveransvar 0 -100

Årets resultat overføres til egenkapitalen 1.292.842 1.551

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver 2018 2017
kr. t. kr

Ejendomme 51.219.843 51.775

Inventar og EDB 27.083 54

Materielle anlægsaktiver 51.246.926 51.829

Værdipapirer og kapitalandele 20.743.343 21.036

Finansielle anlægsaktiver 20.743.343 21.036

Anlægsaktiver i alt 71.990.269 72.865

Tilgodehavender 4.921.771 2.484

Periodeafgrænsningsposter 184.322 210

Tilgodehavender 5.106.093 2.694

Likvide beholdninger 11.213.758 11.339

Omsætningsaktiver i alt 16.319.851 14.032

Aktiver i alt 88.310.120 86.898

Passiver 2018 2017
kr. t. kr

Egenkapital 73.565.584 72.073

Henlagt til rådgiveransvar 0 200

Egenkapital  i alt 73.565.584 72.273

Pensionsforpligtelser 140.352 150

Hensatte forpligtigelser i alt 140.352 150

Feriepenge forpligtigelse 7.144.904 7.118

Afsat foreningsskat 0 0

Anden gæld 7.459.280 7.357

Kortfristet gæld 14.604.184 14.475

Gældsforpligtigelser i alt 14.604.184 14.475

Passiver i alt 88.310.120 86.898
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 Indbydelse
I anledning af, at 3F Københavns formand Bjarne Høpner går på pension, indbyder 

vi til reception for at sige tak for den store indsats i det faglige arbejde igennem 

mange år samt ønske en god faglig kammerat et godt otium.

Torsdag den 31. oktober kl. 14.00  –17.00 

i store sal i 3F København

Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV

Venlig hilsen 3F København

Foto: Aage Christensen/Arbejderen


