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Dorthe har siden starten af 2015 
arbejdet som servicemedarbej-
der hos Coor. I dette arbejde har 
Dorthe naturligt nok været udsat 
for meget vand og mange forskel-
lige, mere eller mindre skrappe, 
rengøringsmidler.

Henover vinteren og foråret 
2016 udvikler Dorthe toksisk hån-
deksem efter mange års kontakt 
med førnævnte midler, og hun må 
sygemelde sig. Dette sker i slut-
ningen af april måned 2016. Sam-
tidig anmeldes eksemen som en 
arbejdsskade til arbejdsmarkedets 
erhvervssikring – det der før hed 
arbejdsskadestyrelsen.

Efter et par måneders sygdom 
bliver Dorthe opsagt af arbejdsgi-
veren med det gældende opsigel-
sesvarsel på 3 måneder. Dorthe får 
fyresedlen den 10. juni, og er altså 
ansat til og med den 10. septem-
ber. Imidlertid er det sådan, at iføl-
ge den overenskomst Dorthe arbej-
der under, får man kun løn i op til 
100 dage under sygdom som følge 
af en arbejdsskade, hvorefter man 
overgår til sygedagpenge fra kom-
munen. Dette sker 5. august 2016. 
Men samme dag vurderer kommu-

nen, at Dorthe ikke længere er sy-
gedagpengeberettiget, da kommu-
nen skønner, at Dorthe kan påtage 
sig andet arbejde.

Intet arbejde, men ikke ledig
Dorthes uheld er, at Coor ikke har 
andet arbejde at tilbyde, og der-
for ikke kan beskæftige og dermed 
lønne Dorthe. Men da hun sam-
tidig stadig er ansat, kan Dorthe 
ikke melde sig ledig og få dagpen-

ge fra a-kassen, og det er heller 
ikke muligt at få kontanthjælp. 
Dorthe bliver dermed sat i en situ-
ation, hvor hun ikke har mulighed 
for at få indtægt nogen steder fra. 
Arbejdsgiveren har ikke nogen for-
pligtigelse, og man kan ikke få dag-
penge eller kontanthjælp, når man 
er i et ansættelsesforhold. 

Heldigvis har Dorthe et godt hu-
mør og er sikker på, at hun snart 
finder noget nyt at rive i, og hel-
digvis har Dorthe stadig sin ferie 
til gode, som hun – om end nød-
tvungent – kan bruge til at sikre 
sig lidt indtægt i perioden fra sy-
gedagpengene stopper, til hun er 
ledig og kan modtage dagpenge fra 
a-kassen.

Plads til forbedring
Dorthes historie viser, at der stadig 
er kampe at føre for at forbedre 
overenskomsterne, således at lang-
tidssyge – som Dorthe – der ikke 
kan udføre deres arbejde på grund 
af helbredet, men sagtens kan ud-
føre andet arbejde, sikres en for-
nuftig økonomi uden uforskyldt 
tab af indtægt under sygefraværet.

Anden del af trepartsforhandlingerne 
er netop overstået, og vi kan konsta-
tere, at regeringen og arbejdsgiverne 
delvist har indfriet vores krav om flere 
praktikpladser til de unge. 

Der vil i løbet af en årrække blive op-
rettet fra 8 – 10.000 flere praktikpladser 
på erhvervsuddannelserne, og man vil 
forsøge at „styre” de uddannelser, der 
fremover er job i. 

3F’erne og 3F Københavns medlem-
mer har fået nogle markante forbedrin-
ger, som vi er meget spændte på, hvor-
dan de kommer til at blive udmøntet.  
For eksempel er tilskuddet til at uddan-
ne sig blevet forhøjet således, at man 
inden for bestemte uddannelser kan 
få 100 % dagpenge under uddannelse. 
Dette er er absolut forbedring i forhold 
til den tidligere reform, som sagde, at 
man kunne uddanne sig på 80 % af 
dagpengene. Det har vist sig, at det var 
der ikke interesse for, og det har hele 
vejen igennem været vores opfattelse, 
at det burde man have forudset, når 
man talte om, at vi her havde at gøre 
med grupper af mennesker, som ikke 
havde „råd” til at uddanne sig på en 
så lav sats, da de sandsynligvis havde 
udgifter, der ikke kunne svares med 
disse satser. 

Forliget er så nyt, at vi ikke har fået 
detaljerne om, hvordan aftalerne skal 
udmøntes, men vi er optimister, og vi 
kan i hvert tilfælde glæde os over, at 
arbejdsgiverne og de borgerliges krav 
om stramninger på kontrol og mistæn-
keliggørelse af de ledige i denne om-
gang ikke er blevet til noget. 

Vi ser meget frem til at kunne hjælpe 
de af vores medlemmer, som for nuvæ-
rende er ledige og som ønsker sig en 
erhvervsuddannelse.
 

3F kongres 2016
3F skal i dagene 10. – 15. september 
2016 afholde kongres i Aalborg. 

Der er knap 800 delegerede, der mø-
des fra hele landet for at fastlægge 
3Fs politik de kommende 3 år. Der er 
blandt andet en lang række forslag, 
hvor kongressen skal tage stilling til, 
hvordan vi skal takle organisering af 
flere medlemmer samt, at vi selvfølge-
lig også skal evaluere, hvordan det er 
gået i den sidste kongresperiode. Opnå-
ede vi de mål, som vi satte os? Og hvis 
ikke, hvordan kan vi så forbedre os, 
hvis målene fortsat er aktuelle?

Vi har i 3F København flere personer, 
som vi gerne vil have valgt til hovedbe-
styrelse og suppleanter samt personer 
til en lang række forhandlingsudvalg. 

Derudover bliver der valg til forbun-
dets ledelse, og vi ved for nuværende, 
at der skal vælges en ny næstformand 
i stedet for Jane Korczak samt en for-
bundssekretær, da der er en vakant 
forbundssekretærstilling. 

Overenskomstforhandlinger
Overenskomstforhandlingerne på det 
private arbejdsmarked starter i for-
året 2017.

Kravene på de enkelte områder er 
de fleste steder samlet ind, så medlem-
mernes ønsker er fremkommet (det er 
ikke ensbetydende med, at arbejdsgi-
verne er villige til at indfri dem). Det in-
teressante i forhandlingerne bliver, om 
det vil lykkes os at skabe et økonomisk 
tilfredsstillende resultat, der vil sikre 
reallønnen og gerne reallønfremgang 
samt hvilke rettigheder og forbedrin-
ger, vi kan få indført i overenskomster-
ne på områderne; opsigelse, uddannel-
se, sygedækning mv..

Anden del af trepartsforhandlingerne 
er overstået

I disse dage færdiggøres 3F Køben-
havns nye mellembygning. Mel-
lembygningen vil danne rammen 
om en stor flot reception, der skal 
byde 3F Københavns medlemmer 
velkommen.

Receptionen er blandt andet ud-
styret med 8 pc arbejdspladser, til 
rådighed for medlemmerne. Der er 
også kaffemaskine og friske aviser.  

Mellembygningen binder sam-
tidig fagforeningens 2 ejendom-
me sammen, så man kan komme 
rundt i huset uden at skulle uden-
for i vejr og vind.

Der kommer 3 nye mødelokaler 
på 1. og 2. sal i mellembygningen 
til vore mange faglige aktiviteter. 

Arkitekturen er helt special og 
anderledes, gulvet er f.eks. høj-
rødt – et signal om fagforeningens 
fundament. 

Facaderne er i rå beton, der om 
nogle år vil være dækkede at grøn-
ne slyngplanter. Taget er delvis 
dækket at grønne urter (græstag), 
der holder regnvandet tilbage til 
gavn for miljøet.   

Vi håber alle vil tage godt imod 
de nye flotte faciliteter. 

Af Henrik Lund, faglig sekretær Team Social & Miljø

Heldigvis fejler Dorthes humør 
ikke noget, selvom hun står uden 
indtægt.

Dorthe stod uden mulighed for indtægt

Nu åbner den nye indgang 
til 3F København



Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, 
sagsbehandler

Af Søren Becher, 
a-kasseleder
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D et er ikke nogen 

 hemmelighed, 

 at Kommunernes 

Landsforening (KL) siden 

vedtagelsen af kommu-

nalreformen i 2005 ved 

enhver lejlighed spreder 

det synspunkt, at kommu-

nerne hurtigst muligt bur-

de overtage a-kassernes 

rådighedsvurderinger.

Efter KL’s opfattelse er kommuner-
ne nemlig bedre og mere profes-
sionelle til at træffe afgørelser om 
de arbejdsløses rådighed. Omvendt 
kritiseres a-kasserne for at holde 
hånden over de ledige, for mere 
eller mindre bevidst at skærme de 
arbejdsløse mod lovens sanktioner 
og et efterfølgende tab af dagpen-
ge. Kommunerne er kort sagt bed-
re til at træffe afgørelser og, i de-
res egen logik, dermed også bedre 
til at få de ledige i arbejde. 

I Dansk Arbejdsgiverforenings 
(DA) nyhedsbrev ”Agenda” fra den 
2. juni kolporteres synspunktet 
igen. Agenda har i den forbindelse 
spurgt alle landets chefer i jobcen-
trene og Nyhedsbrevet konklude-
rer: A-kasserne sanktionerer ikke 
dagpengemodtagerne nok!

Og Agenda fortsætter: ”Dagpen-
gemodtagere bliver ikke altid truk-
ket i deres ydelse af deres a-kas-
ser, når kommunerne oplever, at 
de ikke følger kravene om bl.a. at 
møde op til aktivering og stå til rå-
dighed for arbejde”, og videre ”Et 
flertal af jobcentercheferne mener 
samtidig, at de ledige dagpenge-
modtagere i højere grad ville stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet, hvis 
de kommunale, og ikke a-kasserne, 
stod for at trække dagpengemodta-
gerene i ydelsen, når de ikke lever 
op til reglerne”.

Det afgørende problem for DA’s 
Agenda, og for flertallet af chefer-
ne i Jobcentrene, er den åbenlyse 
mangel på dokumentation.

I den seneste store undersøgel-
se af a-kasserne og jobcentrene 
fra 2015 – foretaget af Styrelse for 
Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) - er der ellers ikke så me-
get at rafle om. STAR har gennem-
gået konkrete afgørelser hos såvel 
a-kasser og kommuner og fundet 
fejl hos a-kasserne i ca.1,5 procent 
af sagerne og hos kommunerne 
i ikke mindre end 20 procent af 
sagerne.

KL og DA lader sig ikke genere 
af kendsgerninger – eller af de un-
dersøgelser der i øvrigt gang efter 
gang bekræfter ovennævnte. For-
klaringen skal søges i en slags hel-
lige alliance, som er skabt mellem 
landets borgmestre på tværs af 
partier og Dansk Arbejdsgiverfor-
ening. Et flertal af borgmestrene 
vil have magten til at bestemme 
over rådighed og dermed udbeta-
ling af kontanthjælp og dagpenge 
til kommunens ’egne ledige borge-
re’ – selvom de er dårlige til begge 

Arbejdsgiverne og kommunerne vil igen have senior-
job-ordningen afskaffet.

En ordning som sikrer ældre arbejdsløse mod at 
ryge på kontanthjælp, eller ende uden nogen indtægt 
overhovedet, når de mister deres dagpengeret.
Hvis: 
• Du taber din dagpengeret fem år eller kortere tid, 

før du kan gå på efterløn
• Og du rent faktisk har ret til efterløn (har betalt 

efterlønskontingent)
skal din kommune finde et seniorjob til dig, som du 
skal være i frem til, du kan gå på efterløn.

Jobbet skal være på almindelige overenskomstmæs-
sige vilkår indenfor kommunen.

Kommunerne får alle udgifter refunderet af staten 
på forskellig vis, men alligevel er man utilfredse.

Den konservative borgmester Michael Ziegler, der 
er formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommu-
nernes Landsforening (KL), mener, at ordningen er 
„gået amok“.

”I en tid med stigende krav til, at kommunerne skal 
drives effektivt, er det afgørende, at vi har frihed til 
at ansætte de bedst egnede”, siger han til Berlingske.

I den sammenhæng bliver frihed tilsyneladende 
forstået som frihed til, at svigte ældre medborgere 

der har slidt og slæbt i mange år. Erfarne og modne 
arbejdere, som sagtens kan klare et job, men er ble-
vet valgt fra, når de har søgt job og derfor har tabt 
dagpengeretten.

Kontakt os i a-kassen, hvis du vil vide mere om reg-
lerne vedr. seniorjob.

Hellig alliance om rådighed Seniorjob

dele. Og med overtagelse af rådig-
hed følger naturligvis udbetaling 
af dagpenge – fordi af det ene føl-
ger det andet.

Også Dansk Arbejdsgiverfor-
ening vil have kommunaliseret og 
nedlagt a-kasserne, selvom de er 
gode til at udbetale dagpenge, til at 
vurdere de arbejdsløses rådighed 
og til at få de arbejdsløse i arbejde. 
For DA er prisen åbenbart ligegyl-
dig, når det handler om at svække 
arbejderklassen og de kollektive 
overenskomster.

Alliancen mellem kommuner og 
arbejdsgivere fornægter sig ikke. 

Ditte Mørck, 46 år, startede som vejleder i a-kassen 
den 1. august 2016. Hun kommer fra en stilling som 
beskæftigelseskonsulent i Københavns Kommune. 
Her har Ditte i de sidste 7 år, arbejdet både med flygt-
ninge, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse på 
dagpenge.

Ditte fortæller: „Jeg har i min vejledning altid be-
stræbt mig på at hjælpe borgerne med at undgå fald-
gruberne i systemet og sørget for, at de var så oplyste 
om deres rettigheder som muligt”.

Ditte har tidligere arbejdet i 3F Hotel– & Restaura-
tion som fusionerede og derfor nu er 3F København. 
„Det er lidt som at komme hjem igen”, siger hun og 
glæder sig til at komme i gang.

Ny medarbejder i a-kassen

N yhedsbrevet fra 

 Dansk Arbejds- 

 giverforening  

konkluderer: A-kasserne 

sanktionerer ikke dagpenge-

modtagerne nok!

Du kan læse mere på ak-samvirke.dk/



Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, 
sagsbehandler
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Marlene kunne ikke få fastansæt-
telse som kok eller køkkenmed-
hjælper i sin kommune. Men hun 
kunne godt, i flere omgange, kom-
me i først virksomhedspraktik og 
derefter løntilskud i forskellige 
kommunale institutioner.

Det fik a-kassen sat en stopper 
for. Kommunens handlemåde er 
tæt på misbrug. Særligt set i lyset 
af, at Marlene var tæt på at have 
opbrugt sin dagpengeperiode.

I foråret var Marlene i 4 ugers 
praktik og 4 måneders løntilskud 
i en kommunal institution. Blot en 
måned efter, at hun har afsluttet 
dette forløb, vil kommunen have 
hende i ny virksomhedspraktik og 
løntilskud i en kommunal kantine.

Ved samtale med kantinelederen 
bliver Marlene gjort klart, at der 
ikke kan blive tale om ansættelse 
på ordinære vilkår efterfølgende. 
Efter løntilskudsjobbets afslutning 
ville hun stå uden dagpengeret.

Gratis praktik skulle sikre  
driften i sommerferien
Marlene fortæller: ”Jeg fik ved 
samtalen også det klare indtryk 
at min ansættelse i virksomheds-
praktik i kantinen var nødven-

dig for at kunne sikre driften i 
sommerperioden.”

Marlene henvendte sig i a-kas-
sen, og vi kontaktede kommunens 
jobcenter. Vi stillede bl.a. følgende 
spørgsmål:
• Hvordan vurderer Jobcenteret at 

praktikken, og evt. ansættelse i 
løntilskud, vil forbedre Marlenes 
muligheder for at komme i ordi-
nær beskæftigelse?

• Vurderer Jobcenteret, at hen-
synet til Marlenes fremtidi-
ge beskæftigelsesmuligheder 
overstiger ønsket om sikker 
kantinedrift?

Jobcentret havde ikke lyttet  
til Marlene
Vi skrev endvidere:
• Ved samtale i A-kassen oplyser 

Marlene, at hun ønsker at øge 
sine jobmuligheder ved at søge 
arbejde som pædagogmedhjæl-
per. Har det indgået i Jobcente-
rets overvejelser at tilbyde Mar-
lene virksomhedspraktik som 
pædagogmedhjælper i en af 
kommunens institutioner?

• Marlene er i den situation, at 
hun står til at miste retten til 
dagpenge i december måned. Vi 

er derfor bekymrede for, at ny 
virksomhedspraktik og ansættel-
se med løntilskud som køkken-
medhjælper i Jobcenteret blot 
vil opbruge hendes dagpengeret, 
uden at tilføje hende nye kompe-
tencer, eller give hende mulighed 
for ordinær beskæftigelse. 

• Vi håber derfor, at vi kan sam-
arbejde om, i stedet at tilbyde 
hende praktik som f.eks. pæda-
gogmedhjælper, som efter vores 
mening vil øge hendes mulighe-
der for ordinær beskæftigelse, 
samt give hende den nødvendi-
ge opkvalificering, som vi mener 
er meningen og formålet med 
ordningen.

Kommunen annullerede sin plan
Jobcentret accepterede vores ind-
vendinger og skrev kort i medlem-
mets plan:

”Virksomhedspraktikken annul-
leres. Jobcenter vil prøve at fin-
de en virksomhedspraktik som 
pædagogmedhjælper.”

Det giver i denne forbindelse 
mening, fordi Marlene planlægger 
at begynde på pædagoguddannel-
sen i 2017.

Stop misbrug af løntilskud

En virksomhedspraktik skal hjælpe dig med at afklare, om et  
bestemt arbejdsområde er noget for dig

Formålet med at komme i virksomhedspraktik er, at du får afklaret, 
om området er noget for dig. Virksomhedspraktikken kan også styrke 
din mulighed for at få foden indenfor på virksomheden. 
Virksomhedspraktik kan vare i op til fire uger.
Der er tale om praktik, og derfor får du ikke løn under praktikken, 
men dagpenge udbetalt af a-kassen.  

Virksomhedspraktik
3F København lægger vægt på, at praktik og løntil-
skud skal bruges mindst muligt. Det kan dog give 
mening, 
• Hvis du vil vide mere om et fagområde, fx før du 

starter en uddannelse
• Hvis du skal over i en helt ny branche
• Hvis der er et løfte om ordinær ansættelse 

efterfølgende 
Vi har set butikker, som får arbejdsløse i virksom-
hedspraktik i en travl periode op til jul. Det har vi 

selvfølgelig protesteret imod. Ligesom vi gør indsi-
gelser mod offentligt misbrug, som eksemplet i den-
ne artikel. Desværre har 3F kunnet konstatere, at 
der over lang tid er sket en forskydning i kommu-
nerne, så løntilskudsjob gradvist har erstattet man-
ge ordinære job.

3F har udgivet et par gode foldere om emnet, som 
først og fremmest henvender sig til tillidsrepræsen-
tanterne på arbejdspladserne. De kan rekvireres i 
3F København.

Formålet med et løntilskudsjob er at genoptræne 
dine faglige kvalifikationer. 
Hvis du har været ledig i seks måneder, har du mu-
lighed for at få tilbud om ansættelse med løntilskud. 
Ansættelsen med tilskud kan ske både hos en pri-
vat (højst seks måneder) og en offentlig arbejdsgiver 
(højst fire måneder). 
Du får løn fra arbejdsgiveren. De uger, hvor du 
er i job med løntilskud, bruger du også af din 
dagpengeperiode. 

Der er et loft over, hvor mange der på den enkelte 
virksomhed må ansættes med løntilskud.
Når du ansættes med løntilskud hos en privat ar-
bejdsgiver, skal du have fuld overenskomstmæssig 
løn. Ansættes du med løntilskud hos en offentlig ar-
bejdsgiver, skal lønnen ligge på niveau med dine 
dagpenge.

Løntilskud

3F København mener:

Ansættelse med løntilskud kan være en vej til fast arbejde eller en mulighed for at få nye  
kompetencer. Men det må ikke erstatte ordinære job!



Flere og flere henvender sig 
med stressrelaterede skader

Ikke mindst på rengøringsområdet ser vi en del arbejdsbetingede lidelser.

Arbejdsmiljø
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D e senere år har der 

været meget fokus 

på det psykiske  

arbejdsmiljø. Man regner 

med at halvdelen af det 

samlede sygefravær skyldes 

det psykiske arbejdsmiljø. 

Det er en enorm omkostning 

for den enkelte, arbejds- 

givere og samfundet.

På mange arbejdspladser gør man 
en stor indsats, men 3F København 
får stadig mange henvendelser, 
fra medlemmer der går ned med 
stress eller udsættes for mobning 
og chikane. 

Et eksempel fra en større virk-
somhed indenfor hotel og 
restaurationsbranchen: 
En personalegruppe havde gen-
nem længere tid et elendigt ar-
bejdsmiljø, følte sig chikaneret af 
ledelsen og blev frataget indflydel-
se på f.eks. vagtplanering. Forhol-
dene medførte et stort sygefravær 
og flere medarbejdere med mange 
års anciennitet holdt op. 

3F København henviste 2 med-
lemmer til Arbejds– og Miljø-
medicinsk Klinik på Bispebjerg 
Hospital. 

Arbejdsmedicinerne lavede en 
udførlig beskrivelse af arbejdsfor-
holdene og de belastninger, med-

arbejderne havde været udsat 
for. Sagerne blev anmeldt til Ar-
bejdsskadestyrelsen, som afviste 
anerkendelse. I den ene sag hvor 
medlemmet fik en langvarig de-
pression, blev afgørelsen anket.

Dårlige odds for at få 
anerkendelse
Ankestyrelsen var desværre enig 
med Arbejdsskadestyrelsen: 

„Vi har lagt vægt på, at der ikke 
er nogen generelle lægelige oplys-
ninger, som beviser en sammen-
hæng mellem belastningsreaktion 
og/eller depression og de belast-
ninger, du har været udsat på 
arbejdet. 

Vi har også lagt vægt på 
principafgørelse U-17-
06, hvoraf det 
blandt andet 
fremgår, at ar-
bejdsmæssi-
ge psykiske 
belastnin-
ger i form 
af stort ar-

Flere tusinder 3F´ere 

har et hårdt og  

nedslidende arbejde. 

Gennem årene har vi i Social 

& miljøafdelingen hjulpet 

mange medlemmer med 

nedslidningsskader. 

Typisk er det skader i nakke, skul-
der, ryg, arme og ben. Kravene for 
anerkendelse er meget høje: dagli-
ge løft på 8 – 10 tons over en læn-
gere årrække. Der kan dog være 
undtagelser, hvis arbejdet f.eks. 
er udført med strakte arme, over 
skulderhøjde eller i højt tempo. 

Rengøringsarbejde er meget be-
lastende, især for arme, skuldre og 
ryg. Men det er sjældent skaderne 
anerkendes som arbejdsbetingede. 
Det er dog lykkedes indenfor kort 
tid i to sager. Begge medlemmer 
har arbejdet mange år med rengø-
ring og er langvarigt syge. 3F Kø-
benhavn hjælper naturligvis med 
sygedagpenge/Jobcentret. 

I sagerne er der detaljerede ar-
bejdsbeskrivelser fra Arbejds- og 
Miljømedicinsk klinik/Bispebjerg 
hospital. 

Golfalbue 
Medlemmet var ansat på en stor 
uddannelsesinstitution og gjor-
de rent på kontorer, toiletter og i 
klasselokaler. 

Tidligere var der ”gammeldags” 
tavler, hvor man skrev med kridt, 
men i 2012 blev de udskiftet med 

store ”whiteboards” som skulle 
rengøres med sprit. I forbindelse 
med dette, blev der anvendt mop-
pe som blev påført sprit for af-
tagning af det på tavlen skrevne. 
Tavlerne skulle overtørres op til 
3 gange for aftagning af sprit fra 
tousher. Der skulle anvendes kræf-
ter og tryk mod moppen for sik-
ring af rengøringen af tavlerne. 

I anerkendelsen lægges vægt på: 
Udført kraftfuldt og albuebelasten-
de arbejde i mere end 3 timer om 
dagen. 

Arbejdsmarkedet Erhvervssik-
ring (tidligere Arbejsskadestyrel-
sen) anerkendte albuelidelse. 

Medlemmet har efterfølgende 
fået store problemer med skul-
deren. Der er oprettet en ny sag 
hvor det undersøges, om der er 

Anerkendelse af 
arbejdsbetingede lidelser 

Af Claus Tvile Lorentzen, Social & miljø

Op ad bakke med anerkendelse  
af psykiske erhvervssygdomme

sammenhæng mellem albue- og 
skulderlidelse. 

Rotator cuff (skulderlidelse) 
Mangeårigt arbejde med rengøring 
i en fritidsklub. Der har været me-
get belastende våd– og tørmobning 
med 8 tals bevægelser. I konklusi-
onen skriver Arbejds- og Miljøme-
dicinsk Klinik: Arbejdet har været 
skulderbelastende i form af repeti-
tive bevægelser af skulderledet og 
med armene statisk over 60 gra-
der. Der har været anvendt kraft, 
specielt i forbindelse med gulve, 
pudsning af spejle og glasvægge og 
fjernelse af pletter fra vægge, døre 
med videre. 

AES anerkendte skulderlidelsen 
som arbejdsskade. 

bejdspres, underbemanding, om-
struktureringer, konflikter med 
leder og/eller kollegaer, manglen-
de opbakning fra ledelsen, uklare 
kompetencer, som udgangspunkt 
ikke vil være af en så ekstraor-
dinær karakter, at der kan ske 
anerkendelse. 

Oplysningerne fremgår særligt 
af anmeldelsen, journal fra Bispe-
bjerg Hospital og akter fra 3F. 

Vi mener, at der ikke er grund 
til at undersøge oplysningerne 
nærmere.“

Principafgørelsen er fra 2006. 
Den triste konklusion er, at det 10 
år efter stadig er mere end svært, 
at få anerkendt psykiske erhvervs-

sygdomme. Selvom der har 
været en stor stigning 

i antallet af anmel-
delser om psy-

kisk arbejds-
miljø, er det 
kun 5 % af 
sagerne 
der aner-
kendes. 



D anmark er hastigt på vej mod et meget markant opdelt klassesamfund, og vi  

 kommer i de nærmeste par år til at opleve reel fattigdom, som vi ikke har set det 

 siden de sociale reformer i 1930’erne.
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Krav: 

Har du fået kontanthjælp, uddannelseshjælp, integra-
tionsydelse i sammenlagt et år inden for de sidste tre 
år, skal du fremover arbejde 225 timer om året, i al-
mindelig og ustøttet beskæftigelse.

Hvis ikke: 
Din ydelse vil blive nedsat.
Hvis du ikke pr. 01-10-2016 kan dokumentere 113 ti-
mers arbejde siden den 1-04-2016.
Hvis du pr. 01-04-2017 ikke kan dokumentere 225 ti-
mers arbejde siden 01-04-2016

Hvad bliver ydelsen nedsat med: 
Enlig
• Hvis du er over30 år, vil din ydelse blive nedsat 

med 1000 kr. 
• Hvis du er under 30 år, vil din ydelse blive nedsat 

med 500 kr.

Gift:

Hvis du og din ægtefælle ikke opfylder kravet om 225 
timer, får det betydning for den hjælp i modtager 
som ægtepar.

Begge på ydelse:
Hvis den ene af jer ikke opfylder kravet om 225 ti-
mer, bortfalder dennes ydelse helt.

Undtagelser:
• Jobcentret vurderer, at din arbejdsevne er meget 

begrænset.
• Hvis man er ved at udsøge, om du kan få tilkendt 

ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob.

Hvis du er i tvivl så kontakt afdelingen.

R egeringen har søsat  

sit såkaldt moderne 

kontanthjælpsloft. 

Som vi ser det, er der tale 

om en opstrammet klapjagt 

på den gruppe i samfundet, 

som i forvejen er dårligst 

stillet.

Vi tænker primært på det nye be-
skæftigelseskrav på 225 timer om 
året for arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Hvis ikke 
dette mål bliver nået, får det øko-
nomiske konsekvenser for modta-
geren af hjælpen, uden der gives 
anden form for hjælp til at kom-
pensere tabet. Særligt for ægte-
par, hvor begge er kontanthjælps-
modtagere, er der tale om hård 
kost. Her vil hjælpen helt bort-
falde for den ene ægtefælle uden 
kompensationsmuligheder.

Vi ved, at det i forvejen er nær-
mest umuligt at klare sig for kon-
tanthjælp, og med de yderligere 
restriktioner der nu kommer, for-
udser vi, at familier ikke længe-
re kan betale huslejen eller skaffe 

brød på bordet. Vort såkaldte vel-
færdssamfund smuldrer hastigt 
for øjnene af os, og der er tilsyne-
ladende kun ganske få, der argu-
menterer imod.

Alle rammes
Det frygtelige er, at mange tænker, 
at det er børnerige indvandrer-
familier det primært rammer, så 
fred være med opstramningerne. 
Men det er også de ældre på ar-
bejdsmarkedet, som efter 35-40 år 
i en branche pludselig står ledige 
uden udsigt til nyt arbejde i en al-
der på 58–59 år. To år på dagpen-
ge, så er det slut med hjælp til for-
sørgelsen andet end kontanthjælp, 
og det samtidig med at pensions-
alderen hæves. Der er ingen ar-
bejdsmarkedsparate der fritages 
for kravet, og dermed bliver det 
også „de gamle”, der oplever disse 
sanktioner.

Er det rimeligt, spørger vi, at 
man efter et langt arbejdsliv bli-
ver tvunget fra sit hjem, skal skral-
de for at få mad på bordet, og må 
undvære adgang til de mest basale 
nødvendigheder – tandlæge, medi-
cin, briller etc.

Velfærden er i spil
Danmark er hastigt på vej mod et 
meget markant opdelt klassesam-
fund, og vi kommer i de nærmeste 
par år til at opleve reel fattigdom, 
som vi ikke har set det siden de 

sociale reformer i 1930’erne. Det-
te giver anledning til en anden 
bekymring, nemlig frygten for et 
alvorligt pres på vores løn- og an-
sættelsesvilkår. Mange – uanset 
om det er unge Abdel eller gamle 
Jørgen – vil blive så presset af be-
skæftigelseskrav, forhøjet pensi-
onsalder og ingen efterløn eller se-
niorjob, at de måske bliver fristet 
til at underbyde deres arbejdskraft 
alene for at få ”timer på kontoen” 
til at kunne få kontanthjælp. Der-
for er kontanthjælpsreformen ikke 
kun en udfordring for kontant-
hjælpsmodtagerne, men hele vores 
samfundsmodel. Vi har brug for, 
at alle værner om vores løn- og af-
talevilkår, at ingen falbyder deres 
arbejdskraft til ringere vilkår end 
de aftalte, og at alle er med til at 
sikre, at aftalerne på netop deres 
arbejdsplads bliver overholdt.

Og så må vi alle være bevidste 
om de hastigt tiltagende sociale 
uligheder i vore samfund, ulighe-
der som rammer tilfældigt og ram-
mer alle. Der er ingen der kan sige 
sig fri for at risikere at blive ramt 
af disse arbejdsmarkedsreformers 
rædsler. Lad os i fællesskab gøre 
op med den igangværende nega-
tive samfundsudvikling, og gøre 
fælles front for bevarelsen af sik-
kerhed og tryghed for alle. Også de 
svageste grupper i samfundet. 

Kontanthjælpsreform – to skridt 
tilbage og et skridt…tilbage

Af Henrik Lund, faglig sekretær Team Social & Miljø

Kontanthjælp: 225 timer reglen – Fakta:

Foto: w
w

w
.m

orguefi
le.com
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I Geneve, nærmere bestemt Palais 
De Nations, i perioden 30. maj- 10. 
juni afholdt ILO (International La-
bour Organisation) deres årlige 
arbejdskonference.

Geneveskolen deltog for 80. gang 
med unge fagforeningsaktive fra 
de 5 nordiske lande, hvor vi skulle 
følge konferencens 4 komitéer:
• CAS (Comitée application of stan-

dards) (A.K.A. “domstolen”)
• Evaluation of the social justice 

declaration fra 2008
• Global supply chains
• Revision of Recommendation no. 

71, 1944 “Transition from war to 
peace”

Jeg fulgte den sidste komité sam-
men med 2 aktive fra HK kommu-
nal og Jernbaneforbundet i Norge.

Forebygge krig og katastrofer
I 1919 efter 1. verdenskrig gik ar-
bejdsgivere, arbejdere og regerin-
ger sammen. 

Årsagen var - for at forebygge 
krig og katastrofer - at man skul-
le sikre modstandskraften gennem 
beskæftigelse og social retfærdig-
hed. Det gjorde intet godt for nog-
le af parterne at have ustabilitet. 
Det var den grundtanke der skabte 

ILO, og den grundtanke der sta-
dig hersker i trepartssystemet. I 
1944 blev ”Recommendation no. 
71, Employment (Transition from 
war to peace)” nedskrevet i Phi-
ladelphia. Formålet var at under-
støtte modstandskraften mod en 3. 
Verdenskrig I bl.a. Europa.

Verden ser milevidt anderledes 
ud i 2016 end den gjorde dengang, 
og derfor kom tiden til at gennem-
gå og revidere denne.

Hvad er krise egentligt nu som 
definition? 
Nyhederne fortæller om finanskri-
se, ebolaepidemi, naturkatastrofer 
flygtningekrise, borgerkrig og ter-
rorisme. Er det ikke en krise for 
arbejdere?

Undervejs i revisionen skrev vo-
res gruppe en rapport, der går en 
smule længere i dybden i komi-
teens arbejde og essensen af hvor-
dan et anstændigt arbejde og so-

Hvert år i sommerferien bruger 
unge aktive deres sommerferie 
på Jobpatruljen, og i år var ingen 
undtagelse.

Jobpatruljen er en oplysnings-
kampagne, som informerer unge 
under 18 år om deres rettighe-
der og pligter på arbejdspladsen. 
Kampagnen er et samarbejde mel-
lem 3F og HK og er opdelt i 7 lo-
kale afdelinger. Vores afdeling 
er Nordsjælland, hovedstaden og 
Bornholm.

Vi havde et mål om at besøge 
mindst 700 fritidsjobbere, og ger-
ne flere, i de 3 uger vi kørte. I 2014 
var det os der satte rekorden for 
antal besøg med 725, så den re-
kord ville vi meget gerne slå.

Da de 3 uger var overstået stod 
det klart, at vi havde sat en ny re-
kord med 741 interviews fordelt 
på Bornholm, Nordsjælland og 
hovedstaden. På landsplan er der 

blevet interviewet mere end 3200 
unge.

Samtidig var det tydeligt at se, 
at de unge er blevet meget mere 
bevidste om deres rettigheder på 
arbejdsmarkedet. Vi så ikke nær cial retfærdighed i 2016 og frem, 

fremover skal sikre fred og bære-
dygtig udvikling. 

Udryddelse af fattigdom
ILO har sat kursen mod udryddel-
se af fattigdom overalt i verden 
med 17 mål frem mod 2030.

Det er utroligt ambitiøst og den 
rigtige vej at gå for, at både vi og 
vores klode rent faktisk formår at 
leve i harmoni med hinanden.

Forløbet via Geneveskolen har 
givet mig utroligt mange nye input 
fra den store verdens udfordrin-
ger sammenlignet med trygge Dan-
mark. Det har styrket mit nordiske 
engagement og givet mig en ople-
velse for livet, jeg kan tage med vi-
dere i mit faglige arbejde.

Jeg kan klart anbefale ambitiøse 
faglige aktive under LO at søge om 
deltagelse næste år, hvis de har 
mod på diplomati og udenrigspoli-
tik med fagforeningshatten på.

Essensen af fagforeningsarbejde 
på 187 måder…

Af Jens Noe, Ungdomsnetværket 
i 3F København

ILO har sat kursen mod udryddelse af fattigdom overalt i verden 
med 17 mål frem mod 2030.

Den største Jobpatrulje 
nogensinde

Af Tanja Fynbo, Faglig sekretær

så mange overtrædelser som vi 
har gjort de andre år, hvilket er 
meget positivt. De få overtrædel-
ser der var er sendt de respekti-
ve afdelinger, som laver den rette 
opfølgning.

1. maj blev, som mange gange før, 
fejret i Fælledparken. Her deltog 
de unge fra afdelingen selvfølge-

1. maj sammen med Lizette
lig også. Vi var blevet særligt ud-
valgt til en hemmelig opgave, vi 
end ikke selv vidste hvad gik ud 

på, før selve dagen. Vi skulle hjæl-
pe Lizette Riisgaard, formand for 
LO Danmark. Lizette skulle holde 
tale på hovedscenen. Til det havde 
hun brug for 12 unge hjælpere. Vi 
var derfor 12 unge fra de forskel-
lige LO forbund der stod klar til at 
hjælpe – 7 fra 3F København.

Lizettes tale handlede om de 
mange milliarder der ligger i skjul 
uden for Danmark og dermed ikke 
kan bruges til mere velfærd for 
danskerne. Det blev illustreret som 
på billedet med store plakater med 
tallene på. Det var en anderledes 
måde at bruge 1. maj på, men vi 
stod selvfølgelig klar til at dele et 
godt budskab.

Jobpatruljen fik talt med mere end 3200 unge mennesker i hele Danmark

Lizette Riisgaard talte bl.a. om milliarder af kroner i skattely
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Lørdag den 20 august 2016 blev succesen fra de 
forrige år gentaget i 3F København.
Dansere og kokke og delikatesseelskere fra alle 

lande havde denne dag forenet sig i et brag af dans 
og delikatesser. 
Mette fra forbundet og 3F Københavns næstformand 
Betina Lund bød velkommen.
Langs væggen i festsalen var der dækket op med de 
mest spændende specialiteter fra de forskellige lande. 
Rumænere havde tillige taget en forskellige flasker 
med. Men i stedet for at få en lille fjer på, havde de 
taget sivhatte på.

Til gengæld havde sambadanserinderne taget en ge-
valdig stor fjer på. De delte gavmildt ud af deres in-
citerende rytmer og gik ud blandt publikum. De 
nepalesiske dansere var de første til at tage imod ud-
fordring. Også vores eget bestyrelsesmedlem, Fariya 
Andersen, fik fornøjelse af ”sambisterne”.
Herefter var det de smukke kvinder fra Himalaya, der 
svingede deres røde kjoler.
Delegationen fra Nepal, var med til at gøre de 4 timer 
(13-17) til en varm og berigende begivenhed. •

Mangfoldighedsdag 2016
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A nna og Marcell blev 

 opsagt efter  

 hhv. 9 og 4 år på 

arbejdspladsen for at stå 

fast på deres overenskomst-

mæssige rettigheder.

Det resulterede i efterbetalinger på 
helholdsvis 85.000 kr. og 30.000 kr.  
”Jeg føler vi har vundet i Lotto”, si-
ger Anna glad, da 3F ringer efter 
sagen er afsluttet.

Anna og Marcel arbejdede for 
Select Service Partner (SSP) som 
driver størstedelen af restauran-
terne og caféerne i lufthavnen. SSP 
er Worldwide i 125 lufthavne og 
banegårde.

Sagen kort
Select service partner valgte i for-
længelse af en faglig voldgiftsdom, 
at opsige en meget omfattende lo-
kalaftale som knap 350 ansatte var 
omfattet af. Dette bevirkede bl.a. 
at samtlige tjenere skulle på provi-
sionsløn. Dette var virksomheden 
ikke interesserede i og fik derfor 
størstedelen af tjenergruppen til at 
indgå en noget ringere aftale om 
fastløn.

Anna og Marcel var blandt de 
tjenere som gerne ville på provi-
sion og stod fast på deres ret til at 
få beregnet løn efter egen fortjene-
ste. Virksomheden indledte straks 
efter en decideret klapjagt på de 
tjenere som havde valgt provisio-
nen. Bl.a. ved at fratage dem deres 
drikkepenge, give dem så få borde 
i restauranten at deres omsætning 

Fyret for at stå fast på sin ret!

fik en kollega til straks at proteste-
re. Før afdelingen nåede at få for-
muleret et brev, kom Marcell også 
ud fra et møde med ledelsen - med 
stort set samme fyreseddel. Vi rea-
gerede med det samme og kontak-
tede afdelingen igen. Der blev fra 
afdelingens side sendt protest over 
begge opsigelser og indkaldt til 
møde allerede et par dage efter. Så 
stopper fyringerne heldigvis.

Det faglige forløb
Sagen startede mandag d. 23 maj, 
protesten afsendes til virksomhe-

blev ramt, nægte dem hjælp fra 
kollegaer og endelig, at påstå hæn-
delser som ikke havde fundet sted 
for at få dem opsagt. Netop dét 
skete for Anna og Marcel allerede 
efter én dag på provision.

Anna fortæller: ”Jeg møder ind 
på arbejde om mandagen i super-
godt humør, dagen før havde jeg 
tjent 282,00 kr. i timen, så jeg vid-
ste at mit valg om at stå fast på 
provision var rigtigt. Jeg var godt 
klar over at ledelsen var sure på 
mig og, at jeg nu skulle passe på 
ikke at give dem anledning til at 
få mig fyret – derfor bliver jeg no-
get chokeret, da jeg bliver kaldt til 
samtale med ledelsen samme dag.

Ved samtalen blev der læst højt 
fra et brev om, at jeg havde været 
stærkt illoyal overfor virksomhe-
dens ledelse og derfor var fyret. 
Jeg fik ingen eksempler eller do-

kumentation og samtalen gik rig-
tig stærkt – de ville bare have mig 
ud... Bagefter stod en leder klar til 
at følge mig ud af lufthavnen, som 
om jeg havde udført en kriminel 
handling. Både jeg og mine kolle-
gaer var dybt chokerede.

Heldigvis var 3F København på 
virksomhedsbesøg og mødte hur-
tigt op for at støtte og rådgive mig. 
Allerede dér følte jeg, at jeg nu var 
i gode hænder, men det fortsatte. 
Pludselig hører vi, at indkaldelse 
til møder for tjenere på provision 
fortsætter – 2 af mine andre kolle-
gaer var indkaldt. Marcel var den 
næste.

Marcels forløb var helt som mit; 
fyring uden saglig begrundelse el-
ler dokumentation og fulgt ud gen-
nem lufthavnen i skam. Jeg stod 
sammen med 3F og tog imod ham, 
så snart samtalen var slut. Det var 
en frygtelig oplevelse, samstemmer 
Marcell.

Mens Marcel var til samtale, var 
3F allerede i gang med protester-
ne pr. telefon, og måske var det 
årsagen til at det næste planlagte 
møde med endnu en kollega blev 
aflyst, det vælger jeg at tro på, 
fortæller Anna videre. Hun blev i 
stedet sendt hjem med beskeden 
om, at vi afventer til i morgen og 
ser hvad vi så gør. Jeg ved, at hun 
kort efter bukkede under og un-
derskrev overgang til fastløn, selv-
om hun havde tjent virkelig mange 
penge på provisionen”.

3F København fortæller:  Vi hav-
de i perioden efter lokalaftalens 
ophør særligt fokus på tjenergrup-
pen. Vi havde ligesom virksom-
heden afholdt informationsmøde 
om fastløn/provisionsløn og havde 
flere gange stillet spørgsmålstegn 
ved de oplysninger, virksomheden 
meldte ud til personalet. Det løn-

niveau de opridsede, var vi lodret 
uenige i. Vi var sikre på, at hvis de 
valgte provision, ville de tjene væ-
sentligt mere.

Mandag morgen havde vi væ-
ret rundt i de mange forretninger 
SSP driver, stemningen var ans-
pændt blandt de kollegaer der hav-
de valgt provisionslønnen. Samme 
morgen havde de fået at vide, at 
de som de eneste ikke måtte tage 
imod drikkepenge. De hørte også 
fra deres kollegaer, at de var ble-
vet informeret om, at de ikke måt-
te hjælpe provisionstjenerne med 
at rydde af og servere mad.

Senere på dagen mødte vi fælle-
stillidsmanden, som i hast var på 
vej til en række møder indkaldt af 
ledelsen. Vi gik straks rundt for, 
at finde ud af hvad det handlede 
om, og hvem som var kaldt ind. Vi 
fik fat på Anna som chokeret mød-
tes med os udenfor lufthavnen. På 
baggrund af hendes fortælling og 
ud fra den opsigelse de havde gi-
vet, ringede vi ind i afdelingen og 

Efter samtalen stod 

 en leder klar til 

 at følge mig ud af 

lufthavnen, som om jeg 

havde udført en kriminel 

handling. Både jeg og 

mine kollegaer var dybt 

chokerede.

Jeg har vundet i Lotto! – ”Det er så-
dan det føles ” siger Anna og gri-
ner. Nu har jeg 4 måneder til, at få 
afklaret hvad jeg vil. Jeg har allere-
de snakket med min 3F afdeling om 
at blive kompetenceafklaret, så jeg 
kan få papir som faglært tjener.

Foto: www.morguefile.com
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Er Café Sygemeldt 
noget for dig?

• Du er medlem af 3F København
• Du har brug for sparring og opbakning 
• Du vil møde andre i samme båd

Kom til en uformel snak og en kop kaffe/te sammen med andre 
sygemeldte og en fra team social og miljø.

Ofte møder man som sygemeldt en ny og fremmed verden, 
fuld af regler og love. Mange kender ikke deres rettigheder 
eller pligter.
 
Du kan få svar på hurtige spørgsmål, og det er altid sådan, 
at hurtig kontakt er den bedste mulighed for at hjælpe dig.

Derudover er det altid rart at møde andre, der er i samme 
situation som én selv.

Vi har åbent hus tirsdag i lige uger (se datoerne i boksen).

Du kan følge Caféens åbningstider på vores hjemmeside 
og på Facebook.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i 
fagforeningen på tlf 70 300 999, spørg efter team social og miljø.

Rikke, Pia, Claus, Kai og Henrik (Team Social & Miljø)

Café Sygemeldt
åbningstider efteråret 2016:

Tir. 6. september kl 13-16
Tir. 20. september kl 13-16
Tir. 4. oktober kl 13-16
Tir. 18. oktober kl 13-16
Tir. 1. november kl 13-16
Tir. 15. november kl 13-16
Tir. 29. november kl 13-16
Tir. 13. december kl 13-16

den samme dag. Dagen efter ind-
kaldes der til mæglingsmøde med 
Horesta (arbejdsgiverforeningen). 
Mødet blev sat til afholdelse d. 3 
juni.

Dagen for forhandling
Forhandlingen startede fra mor-
genstunden, og kort inde i forløbet 
blev 3F klar over, at virksomheden 
absolut ingen dokumentation hav-
de på, at vores medlemmer skul-
le have været illoyale. De ønske-
de dog ikke at genansætte Anna 
og Marcell, og derfor blev der sat 
hårdt mod hårdt. Begge medlem-
mer skulle have en efterbetaling 
som mindst svarede til det bedst 
mulige resultat man kunne ønske, 
hvis sagen var endt i afskedigel-
sesnævnet. Dette fik 3F forhandlet 
hjem inkl. at begge medlemmer 
havde en fritstilling oveni.

Jeg har vundet i Lotto!
”Det er sådan det føles ” siger 
Anna og griner. Nu har jeg 4 må-
neder til, at få afklaret hvad jeg 
vil. Jeg har allerede snakket med 
min 3f Afdeling om at blive kom-
petenceafklaret, så jeg kan få papir 
som faglært tjener.

Jeg synes forløbet har været 
nemt, hurtigt og professionelt. Al-
lerede i minutterne efter min fy-
ring, fik jeg støtte, hjælp og rådgiv-
ning fra flere i 3F. Dagen efter fik 
jeg en opringning af 3F, hvor de 
lige ville sikre sig, at jeg var ok, og 
om jeg havde brug for at snakke. 

Det er virkeligt hårdt at blive fyret 
efter så mange år. Det bedste var 
at forløbet var så kort – det var 
helt uvirkeligt.

Ugen efter jeg blev fyret stod jeg 
med et forhandlingsresultat på 4 
måneder med fuld løn og en er-
statning på kr. 85.000. Jeg føler 
jeg har fået min stolthed tilbage, 
både overfor SSP men også overfor 
mine kollegaer. Marcell fortæller 
at han ligeledes oplevede forløbet 
som hurtigt, informativt og næ-
sten behageligt, set ud fra den situ-
ation han stod i. ”Jeg var på intet 
tidspunkt i tvivl om forløbet”, for-
tæller Marcell. Marcell tilføjer, at 
han allerede inden fyringen hav-
de oplevet 3F ofte komme forbi og 
snakke med ham og hans kollegaer 
hvilket betød, at han følte sig tryg-
gere ved sagens forløb.

Nye jobmuligheder
”3F stod klar til at hjælpe både mig 
og Marcel videre i nyt job, men 
det følte jeg ikke jeg var klar til. 
Med min lange erfaring og mit sto-
re netværk skal jeg nok finde det 

helt rette job, nu har jeg jo tiden 
til det”, smiler Anna. ”Jeg kan ikke 
pointere nok hvor vigtigt det er 
at være medlem af fagforeningen, 
tænk hvis jeg skulle have stået 
med det her helt selv”.

”Helt korrekt”, tilføjer Marcell, 
som allerede første dag efter frit-
stillingsperioden udløb var tilbage 
i lufthavnen hos en konkurrerende 
virksomhed - igen som tjener. ”Jeg 
har altid elsket at arbejde i luft-
havnen, så det var noget af et skul-
derklap da HMS Host kontaktede 
mig og tilbød mig job. Jeg er vildt 
glad, det er et godt job og super 
søde kollegaer. Så ja, jeg er glad og 
tilfreds og må sige, at 3F virkelig 
gør et godt stykke arbejde”.

 Det er jo en selvfølge…
I 3F er vi jo glade for, at vores 
medlemmer oplever en hurtig og 
professionel sagsbehandling. Vi 
kunne ønske at det var tilfældet 
hver gang, men det afhænger af 
sag og virksomhed. Jobformidling 
er for os en helt naturlig del af vo-
res sagsbehandling, og vi er jo kun 
glade for, at vi kan sende vores 
medlemmer videre i job.

Sagen kører fortsat i forhold til 
den chikane, der fortsætter på re-
sten af tjenergruppen som dagligt 
oplever forfølgelse på grund af, 
at de står fast på deres overens-
komstmæssige ret. Vi kommer al-
drig til at acceptere, at ansatte for-
følges, fordi man står fast på sin 
ret og følger overenskomsten.

Fyret for at stå fast på sin ret!

Marcell – Jeg har altid elsket at ar-
bejde i lufthavnen, så det var noget 
af et skulderklap da HMS Host kon-
taktede mig og tilbød mig job. 

Kort inde i forløbet 

 blev 3F klar over,  

 at virksomheden  

absolut ingen dokumen- 

tation havde på, at vores 

medlemmer skulle have 

været illoyale
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Netbank 
Mange medlemmer sidder og bruger fritiden på, via 
egen netbank, at indbetale fagforeningskontingent. 
Det er vi selvfølgelig glade for, men det er en løsning 
vi fraråder, dels kan man glemme det i en travl hver-
dag, dels ender en del af disse overførsler på fejlkonti, 
hvis der bruges gamle FI-kort eller der mangler et cif-
fer i betalingsID linjen. 

Det er faktisk nemmere for dig – og for os, og i øv-
rigt helt gratis for dig, at betale via BetalingService, 
en løsning, som mange tusinde af vore medlemmer 
har valgt.

Man skal blot tage sit FIindbetalingskort (til-
sendt fra 3F) med ned i banken og tilmelde det til 
BetalingsService.

Undgå postkontoret eller banken – og spar gebyret
3F København har stadig en del medlemmer, der be-
taler kontingent kontant i banken. Det koster ofte 
30,00 – 50,00 kr. pr. gang.

Også her vil vi anbefale den gratis betalingsform, 
som BetalingService er, for medlemmerne. 

Skifter du arbejdsplads?
Det er vigtigt, når du stopper på en arbejdsplads, hvor 
I betaler klubkontingent, at du kontakter afdelingen 
eller din tillidsrepræsentant.

Får du den ATP du har ret til

I forbindelse med nogle konkrete sager, har fagfor-
eningen fundet fejl i arbejdsgivernes indberetning 
til ATP. Det drejer sig om lønmodtagere, som ikke 
får løn under ferie, men feriepenge. Hvis man hol-
der ferie med feriepenge, skal arbejdsgiveren sta-
dig indbetale til ATP som sædvanligt, men der er 
tale om en automatisk lønkørsel, hvorfor mange ar-
bejdsgivere glemmer dette.
Du kan selv tjekke om du får indbetalt ATP kor-
rekt på ATP’s hjemmeside. Der logger du på med 
din nemID. Hvis du har været fuldtidsbeskæftiget 
hele året, skal der således været indberettet ATP 
for hele året. Hvis du er i tvivl, så kom ind i afde-
lingen, medbringende dit nøglekort, så ser vi på det 
sammen.

Beskeder i E-boks - når du er syg

Fra 1.december 2015 gik man bort fra, at sende bre-
ve ud i forbindelse med sygdom. I stedet blev det 
obligatorisk, at bruge internetsiden ”Mit Sygefra-
vær”, og udfylde anmodning om sygedagpenge og 
oplysningsskemaer via selvbetjeningsløsning.
Hvis du har afmeldt at få breve fra det offentlige i 
E-boks, så skal du ved sygemelding straks kontakte 
ydelsescentret i din kommune og bede om at blive 
fritaget fra at benytte ”Mit Sygefravær”.
En fritagelse gælder hver enkelt sygeperiode. 
Hvis du har afmeldt ”Mit Sygefravær” og bliver syg 
igen, skal du straks ringe til ydelsesservice og få la-
vet en ny afmelding.
Er du i tvivl? Så kontakt Team Social og Miljø i 
fagforeningen

Det er ligeledes meget vigtigt, at kontakte os, hvis 
du starter på en ny arbejdsplads med klubkontingent, 
så klubkontingentet kan registreres korrekt.

Hvis ikke risikerer du, at betale for lidt eller for me-
get i klubkontingent – til en forkert klub.

Bliver du rykket
Hvis du bliver rykket og er tvivl om rykkeren er rig-
tig, eller mener du allerede har betalt, så ring altid til 
afdelingen.

Se aldrig bare tiden an, da du hermed risikerer slet-
ning og dermed tab af dagpengeret og andre rettighe-
der, blot du betaler rykkeren én dag for sent.

Sletning på grund af restance betyder ofte fuldkom-
ment tab af retten til efterløn. 

Indmeld nye kolleger med det samme.
Når der starter nye kolleger på jeres arbejdsplads, er 
det meget vigtigt at få vedkommende indmeldt med 
det samme.

Vi har flere gange oplevet, at nystartede medlem-
mer mister anciennitet i fagforening og arbejdsløs-
hedskasse, fordi indmeldelsen sker flere måneder ef-
ter man er startet. 

Indmeldelsesblanketter og links kan findes på 
adressen www.3fkbh.dk eller www.3f.dk

Kontingentindbetaling
Kontingentet betales månedsvis forud og forfalder 
den 1. eller 2. i måneden. Du kan betale på det ud-
sendte FI-indbetalingskort, via PBS/BS/NETS (Pengein-
stitutternes Betalings Service) eller via firmatræk.

FI-indbetaling
FI-kortet (girokort) udsendes ca. den 25. i måneden 
før kontingentet skal betales.

PBS
Ønsker du at betale via PBS skal du henvende dig i 
din bank og oplyse disse informationer: 3F’s (Fagligt 
Fælles Forbund) aftalenummer er:
• PBS-nr.: 0379 5578
• Debitorgruppenr.: 00001
• Kundenummer = 9 første cifre i dit cpr.nr. (det sid-

ste ciffer bruges ikke).

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit kontingent, 
indmeldelse og overflytning, er du altid meget vel-
kommen til at kontakte vores medlemsafdeling på te-
lefon 70 300 999 eller på e-mail til: 
medlem-kbh@3f.dk.

Med venlig hilsen, 3F København

Information fra
medlems- og økonomiafdelingen

Af Henrik Lund, faglig sekretær Team Social & Miljø

Kirstine Kaarde og Reinout Bosch, henholdsvis 26 og 
27 år gamle. Reinout og Kirstine er blevet tilknyttet 
afdelingen som en del af den landsdækkende organi-
seringsindsats der er rettet imod rengøringsassisten-
terne på hospitalerne. 

På trods af deres baggrund i henholdsvis historie og 
offentlig forvaltning, har de begge stor erfaring med 
organisering af især unge omkring konkrete aspekter 
af deres hverdag. Reinout og Kirstine er ansat som or-
ganisatorer og bliver tilknyttet Team 1.

Nye ansigter i fagforeningen



Under et arbejdspladsbesøg på Am-
sterdam Hospital overrakte Torben 
Conrad fra ”Lige ret til Sundhed” 
foreningens plakat. Digtet ”Når 
kaos råder bliver følgerne fatale 
for dem der ikke har råd til at beta-
le” blev siden oversat til “For those 
poor people – who can’t afford to 
pay – in fatal hopeless chaos – they 
all will have to stay”
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EWHN (European Work Hazard 
network) er en blanding af ar-
bejdsmiljørepræsentanter, fag-
foreningsansatte, arbejdstilsyns-
folk, forskere mm. med hang til 
at give den en frivillig skalle for 
arbejdsmiljøet.

Aktionsgruppen Arbejdere 
Akademikere (AAA) er den dan-
ske afdeling. 3F København er 
med i AAA, som har til huse hos 
3F København. Den 26. til 29. 
maj afholdt EWHN konference i 
Rotterdam.

E-mail og fysiske møder
Netværket afholder konference 
hvert andet eller tredje år. I den 
mellemliggende periode kommuni-
keres, hvis nogen ønsker udbredel-
se af aktuelle problemer- ikke blot 
i Europa:
• Organiske opløsningsmidler med 

hjerneskade til følge
• Asbest med lungecancer til følge
• TTIP med fare for sænkning 

af beskyttelsen af arbejdere og 
miljø

• Bopalulykken
• Rana Plaza i Bangladesh, hvor 

1200 tekstilarbejdere mistede li-
vet i en sammenstyrtet bygning

og meget andet, vi aldrig må 
ignorere.

Et revolutionerende resultat
Det kan ikke nævnes ofte nok, at 
AAA stik mod alle myndigheder fik 
sat fokus på de hæslige organiske 
opløsningsmidler. Malere og andre 
fik hjerneskader, som i den grad 
invaliderede dem. Det blev stop-
pet også på europæisk plan – via 
EWHN – trods massiv modstand, 
ikke mindst fra industrien der 
rundsendte en pamflet i EU om, 
at en medicinstuderende var ven-
streekstremist. En vundet retssag 
med erstatning videregivet til AAA 
blev organisationens første økono-

 EWHN
Europæisk græsrodsmøde om arbejdsmiljø i Rotterdam

Onsdag d. 22.  juni 2016 blev Gor-
don Armitage valgt som formand 
for det europæiske samarbejdsud-
valg for medarbejdersiden i The 
Rezidor Hotel Group.

Gordon har været tillidsrepræ-
sentant for tjenerne på Hotel Royal 
Copenhagen siden 11. januar 2012.

Til daglig er han tillidsrepræsen-
tant for 20 faste tjenere på hotellet. 

Her stopper det dog ikke, nu re-
præsenterer han ikke kun sine 
kollegaerne på Hotel Royal Copen-
hagen. Som formand for det euro-
pæiske samarbejdsudvalg repræ-
senterer han nu kollegaer fra 13 
lande i Europa.

Gordon har været repræsen-
tant for Danmark i det europæi-
ske samarbejdsudvalg siden 2013. 
Der er to årlige samarbejdsud-
valgsmøder der foregår i Bruxelles 
og strækker sig over 3 dage, men 
opgaver imellem møderne og vi-

densdelingen imellem repræsen-
tanterne fra de andre lande forgår 
jævnligt på mail.

Som repræsentant for medar-
bejderne der arbejder på hoteller 

Af Henrik Forchhammer, faglig sekretær

Gordon –  
En tillidsrepræsentant i Europa

Maria Andersen
Maria er startet den 15. august som kontorelev i  
3F København. Maria er under uddannelse i  
3F København i 2 år. 

Heidi Lund Larsen
Heidi er startet den 15. august i Økonomiafdelingen 
som kassererassistent. 

mi. Verden kan ændres hvis vi vil. 

3F København og 3 klubber
Der var kun 80 mod forventet 120 
deltagere til konferencen. 27 var 
hollændere, 26 var danskere, heraf 
9 fra 3F København. 3 var udsendt 
af klubber med høj prioritering 
af arbejdsmiljøet og god økonomi: 
Stilladsen, Medborgerhusene og 
Havnen.

Hvad skete der?
På 3F Københavns hjemmeside 
www.3fkbh.dk  kan du læse artik-
ler som de 6 fra 3F København har 
skrevet:
• Den polske forbindelse (Henrik 

Forchhammer)
• International Høring i støbeske-

en (Rikke Helk)
• Beskyt dig mod flåter (Allan 

Larsen)
• Der vil kommer artikler på hjem-

mesiden efterhånden som delta-
gerne skriver dem, bl.a. om TTIP 
og Globalt netværk for miljø, sik-
kerhed og sundhed

Du kan læse yderligere på  
www.ewhn.eu

3 stærke kvinder. Fra venstre Thora Brendstrup, EWHNs præsident (tid-
ligere lægekonsulent for SiD), Agnieszka Minkowska, Solidarnocs (agitati-
on og uddannelse) og Janne Hansen, formand for AAA.

Nye ansigter i fagforeningen

under Rezidor i Danmark, mener 
Gordon det er vigtigt, at hans an-
dre tillidsrepræsentantkollegaer 
og deres kollegaer bliver hørt og 
vil gøre hvad der er muligt for at 
samle dem, så han kan tage de em-
ner op der fylder hos dem i hver-
dagen i udvalget og vende tilbage 
med et fyldigt referat efter mødet, 
så de andre tillidsrepræsentanter 
og medlemmer bliver informeret 
om hvad der sker på europæisk 
plan.

Det er vigtigt at vi har dette net-
værk, og vi vil gerne styrke det 
endnu mere, både her i Danmark, 
men også på Europæisk plan, så vi 
der igennem kan have indflydelse 
på vores arbejdsplads.

Skulle du være interesseret i 
mere information om det europæ-
iske samarbejdsudvalg, er du vel-
kommen til at kontakte Gordon på 
gordonarmitage@hotmail.com

Af Brian Arlofelt, 
faglig sekretær
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Nyhedsbrevet for 2016/2017 er blevet fremsendt den 
20. juli 2016 og her finder man igen en masse gode 
tilbud.

Onsdag den 7. september 2016 kl. 14.00 - 16.00
Jacob Christiansen, tager os med tilbage til sin tid som 
aktiv i postvæsenet, fagforeningen, og ikke mindst 
som formand i Københavns Postseniorer.

Den 9. - 16. september 2016
Vi tager på en spændende rejse til Mazurien i 8 dage.

Onsdag den 28. september 2016 kl. 10.00 – 12.00
Der sælges billetter til Cafe-eftermiddag torsdag den 
20. oktober 2016.

Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00 – 12.00
Skuespiller Niels Hinrichsen fra Det kongelige Teater 
underholder.

Torsdag den 20. oktober 2016
Cafe-eftermiddag afholdes i Frihedens Idrætscenter.

Søndag den 1. - 4. december 2016
Juletur til Stettin. En 4-dages musik- og danseweek-
end. Udflugt, besøg i Stettin (den gamle bydel), et stort 

julemarked og et outletmarked til julegaveindkøb. Der 
bydes efterfølgende på stor aftenbuffet inkl. drikkeva-
rer ad libitum og underholdning.
Underholdningen bliver leveret af Klaus & Servants 
og Dario Campeotto.

Der er maks. plads til 50 i bussen, så vil du sikre dig 
en billet, ring til Lis Jørgensen på telefon 28 37 78 69.

Lørdag den 31. december 2016
Nytårsophold på Menstrup Kro. Efter sidste års store 
succes på Menstrup Kro, tager vi turen endnu engang. 
Prisen er kr. 1.795,- pr. person i dobbeltværelse. Til-
læg for enkeltværelse kr. 400,00.

Der vil være begrænsede pladser så det er „først til 
mølle”. Også her skal du kontakte Lis Jørgensen for 
tilmelding på telefon 28 37 78 69.

Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktivi-
teterne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. - store 
sal. Husk, at eventuelle ændringer/aflysninger altid 
kan ses på www.postseniorer.dk

Med venlig hilsen 

Carsten Majgaard,
Formand Postseniorerne

Postseniorerne

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 11.00
Banko. Gensyn med hinanden, friske sommerhistorier.

Torsdag d. 22 september kl. 11.45
Vi mødes i Nørregade 36, hvor vi skal ind og se Sø-
mods bolchekogeri kl. 12.00. Pris kr. 25,00. Tilmelding 
til Gerda på tlf. 51171786.

Tirsdag d. 4 oktober kl. 10.00. Fællesarrangement
Niels Hinrichsen, uddannet på Det Kgl. Teates elev-
skole i 1965, kommer og fortæller om sit liv som skue-
spiller på Det Kongelige Teater.

Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 11.00  
Summemøde. Bent Aggestrup fortæller om „50 år med 
mad“.

Tirsdag d. 1. november 2016 - BEMÆRK TIRSDAG
Vi mødes kl. 9.30 under uret på Hovedbanen. Vi skal 
til “Museet for søfart” i Helsingør. Rundvisningen be-

gynder kl. 11.00. Bagefter er der kaffe og kage i cafe-
en. Pris kr. 90,00. Bindende tilmelding til Gerda på tlf. 
51171786. Sidste frist d. 27. oktober

Tirsdag d. 8. november 2016 kl. 10.00 
- Fællesarrangement
Louise Adrian kommer og fortæller om sit arbejde 
med fangekoret i Vridsløselille fængsel.

Torsdag d. 17. november 2016
Årets julefrokost. Sted/tid/pris o.s.v. bekendtgøres 
senere.

Torsdag d. 8. december 2016 kl. 11.00
Julestue med diverse. Bindende tilmelding til Gerda 
senest d. 2 december 2016 på tlf. 51171786.

6/9 kl. 10.00
Banko. * Tilmelding petanque kr. 100,-

13/9 kl. 10.00
Petanque. Kl. 12 3 stk. smørrebrød, 1 øl, 1 snaps og 
kaffe.
Jyllingevej 128, 2610 Rødovre

20/9 kl. 10.00
Ninna Thomsen (SF) Omsorgsborgmester Kbh. fortæl-
ler om sit arbejde, især om ældrepolitik.
* Tilmelding Nordisk film kr. 100,- 

27/9 kl. 10.00
Nordisk film rundvisning Mosedalsvej 14, Valby. 
NB ingen venterum.

4/10 kl. 10.00
Skuespiller Niels Hinrichsen Det Kgl. Teater underhol-
der. Det er i store sal sammen med Post og RBF.
Der serveres sandwich efter.

11/10 kl. 10.00
Anne Marie Det Kgl. Teater synger samt fortæller om 
Oktoberkoret.

18/10 kl. 10.00
Anita Rohwer diakonipræst på Vesterbro, arbejder 
med herberget, de hjemløse.

25/10 kl. 10.00
Katja fortæller historie 1 ret 2 vrang. Underholdning 
og sjov.

1/11 kl. 10.00
Kurt Wolters Læger uden grænser. Fortæller om sit 
virke.
* Tilmelding gule ærter 175,-kr

8/11 kl. 10.00
Louise Adrian korleder Fortæller om fangekoret i Ve-
stre fængsel. Det er i store sal sammen med Post og 
RBF. Der serveres sandwich efter.

15/11 kl. 12.00
Gule ærter. Pilegården Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj
* 11.45-12.00 tilmelding julefrokost 200,-kr. 

22/11 kl. 10.00
Ole Nielsen tidligere fælles sikkerhedsrep. på B&W. 
Fortæller om sit liv på B&W.

25/11 kl. 12.00
Julefrokost.

29/11 kl. 10.00
Banko

6/12 kl. 10.00
Helge Geest, 3F København, fortæller om sit arbejde.

13/12 kl. 10.00
Gløgg og god jul

Vi forbeholder os ret til ændringer i program, møde-
sted og pris.



Alle har ret til en fagforening

19. juni 2016 blev 
næstformand i LO’en 
Unsitragua´s juridiske 
udvalg, Brenda Marleni 
Estrada Tambito, 
myrdet. Det 4. mord i år. 

Regeringen har stoppet 
midlerne til 3F´s 
hjælp til opbygning 
af en fagbevægelse i 
Guatemala.

Vi har startet en 
indsamling og 
kampagne til støtte 
for fagligt aktive i 
Guatemala. 

Indsamlingen kan 
støttes på konto:
5301–0262122

Tilmelding senest 16/9-2016 til: 
brian.arlofelt@3f.dk – skriv G 20/9 + antal tilmeldte i overskrift

Foto fra 3Fs solidaritets-konference i Silkeborg  
den 21. maj 2016,hvor den modige Selfa (th)  

fra Guatemala var inviteret med.

Møde i 3F København, Peter Ipsens Allé 24, 2400 NV 
Tirsdag d. 20. september kl. 17–19
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76.000 gange i årets første halvdel 
fik 3F’erne glæde af behandlinger 
via deres sundhedsordning i Pensi-
onDanmark. Det skete hos en kiro-
praktor, massør, fysioterapeut eller 
zoneterapeut. Behandlingerne er 
fordelt på godt 13.600 medlemmer, 
der i snit fik 6 behandlinger med 
sundhedsordningen. 

Godt 245.000 3F’ere er omfat-
tet af PensionDanmark Sundheds-
ordning som en del af pensions-
ordningen. Den mest anvendte 
behandlingsform var kiropraktik 
efterfulgt af massage, fysioterapi 
og zoneterapi. Det var oftest pro-
blemer i ryg og arme, som med-
lemmerne fik behandling for.

Mange muligheder i din sund-
hedsordning i PensionDanmark 
• Få behandlinger hos en fysiote-

rapeut, kiropraktor, massør eller 
zoneterapeut, hvis du har pro-
blemer i led, muskler og sener. 

Behandlingerne sker på over 120 
sundhedscentre fordelt over hele 
landet. Du behøver ikke gå til læ-
gen først. 

• Hurtig diagnose – Ordningen 
hjælper dig, hvis du er blevet 
henvist til en speciallæge fra 
din egen læge. Du får hjælp fra 
en sygeplejerske, der hjælper 
dig gennem sundhedssystemet – 
uden unødig ventetid. 

• Rådgivning fra et team af syge-
plejersker og socialrådgivere, 

hvis du har været syg i længere 
tid eller har risiko for lang tids 
fravær fra arbejdspladsen.

• Psykologhjælp med mulighed 
for personlig samtale, hvis du 
har problemer på jobbet som fx 
mobning eller stress og ved pri-
vate problemer som fx skilsmisse 
eller dødsfald.  

• Misbrugsrådgivning, hvor du 
kan få hjælp til at få bugt med 
fx misbrug af stoffer, alkohol og 
medicin. 

Læs mere på 3f.dk/international eller kontakt bjarne.larsen@3f.dk – Tlf.: 8892 0473

3F Kongres 2016

I dagen 10. – 15. september afhol-
der 3F ordinær kongres. Kongres-
sen er den øverste myndighed i 3F.

3F Københavns 37 delegerede vil 
gøre deres yderste for, at du kan 
holde dig informeret om hvad 
der sker på kongressen, både på 
www.3fkbh.dk og på 3F Københavns 
Facebookside

3F’ere var på briksen 76.000 gange

L æs mere og bestil tid på pension.dk/sundhed, eller  

 ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21. 

 Du kan også bestille tid til behandlinger og finde det 

sundhedscenter, der er nærmest dig, via PensionDanmarks 

app til din telefon eller tablet. 



3F København indkalder hermed alle medlemmer til 

Generalforsamling
mandag den 21. november 2016 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 2015 for 3F København

a) Godkendelse af regnskab

Pkt. 5 - Budget og kontingent

a) Godkendelse af kontingent 2017 for 3F København

b) Godkendelse af budget 2017

Pkt. 6 - Indkomne forslag

Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes § 14

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest mandag  
den 31. oktober 2016.

Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig 
spisning inden mandag den 14. november – tilmelding 
skal ske til Jens Kristian på mail: jens.jensen@3f.dk

Venlig hilsen,

Formand Bjarne Høpner


