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• Leder Sidste blad udkom i december 19 og ingen 
havde set hvad der var på vej. Vores ar-
bejdsliv, vores familieliv og vores fritid vil 
for altid være ændret.

I 3F København gik vi ind i 2020 med en 
forventning om at vi skulle bruge de næste 
måneder på at sikre gode overenskomster 
på det private område, vi skulle sikre en 
overenskomst med stadeholderne i Tivoli 
Food Hall og vi skulle ud i „Forlystelses–
København“ og organisere nye kolleger og 
sikre bedre løn og arbejdsvilkår på alle de 
nye arbejdspladser. Sådan blev det ikke !

Corona–krisen satte alt på pause og det be-
tød også at alt, alt for mange af vores kolle-
ger har mistet deres arbejde.

De seneste måneder har vi heldigvis set at 
solidariteten er i centrum. Vi har set det ude 
på de arbejdspladser, hvor der arbejdes over 
for at servicere os andre, vi har set det på 
de arbejdspladser hvor de fleste, eller må-
ske alle, er blevet fyret, vi har set det i vores 
egen fagforening, hvor kollegerne hjemme i 
privaten har forsøgt at hjælpe medlemmer-
ne og i selve huset, hvor nogle få har holdt 
huset åbent, for de medlemmer der måtte 
have brug for det.

Vi har også mærket solidariteten inde fra 
Christiansborg – i hvert fald de første par 
måneder af krisen. Aftale om lønkompen-
sation med hjemsendelse på fuld løn. Sus-
pendering af kontrol og sanktioner af de 
ledige. Og mange andre nødvendige tiltag.

Solidaritet er der brug for. I 3F København 
er vi gået fra 1.500 til 2.500 ledige og det er 
kun de dagpengeberettigede. Vi har også en 
række medlemmer, som må søge kontant-
hjælp eller nøjes med SUen. Når 3–partsaf-
talen om lønkompensation ikke bliver for-
længet, eller hvis den kun forlænges for dele 
af arbejdsmarkedet, så vil vi se endnu flere 
ledige kolleger.

Solidariteten mangler vi fra en række af 
vores arbejdsgivere. De har afskediget deres 
medarbejdere, fremfor at hjemsende dem 
med lønkompensation. De tvinger deres 
elever til at skrive under på at afbryde elev-
pladsen, de prøver at lave lokalaftaler med 
lavere løn, ingen overtid og det der er meget 
værre. De opsiger de „dyre ansatte“, dem der 
har størst anciennitet og beholder de billig-
ste på lønkompensation. Efter krisen bliver 
der brug for at vi alle skal ud og kæmpe for 
bedre løn– og arbejdsvilkår.

Som antydet begynder det at knibe med 
solidariteten fra Christiansborg. På trods af 
den store arbejdsløshed har man nu beslut-
tet at igangsætte „Cirkus Jobcenter“ igen. 
Det betyder at de ledige skal lave CV, gå i 
gang med aktiv jobsøgning på andre områ-
der end deres eget, og hvis de ikke lever op 
til det, betyder det sanktioner og mindre el-
ler ingen dagpenge. Alene i 3F København 
skal næsten 800 kolleger nå at lave CV inden 
den 15. august.

Selvfølgelig skal vores arbejdsløse kolleger 
i arbejde, og det vil de gerne !
Der er bare ikke nogen jobs at få lige nu.

Så 3F København har den solidariske løs-
ning til Christiansborg og til lokalpoliti-
kerne :
• Drop kontrol og sanktioner – det vir-

ker ikke
• Sæt gang i uddannelse – efteruddannel-

se, brancheskift og „fra ufaglært til fag-
lært“. Danskkurser og engelskkurser. Vo-
res medlemmer og vores arbejdsgivere 
har brug for kompetencerne.

• Og sæt så de dagpenge op, så vores ar-
bejdsløse kolleger får lidt mere at leve for, 
mens de gør sig klar til at arbejde igen !

 Glem ikke solidariteten

For hele det private arbejdsmarked stemte 79,8 % ja og 
20,2 % nej. Det er en historisk høj stemmeprocent på 57,6 %.
På 3F Københavns stemte 42,8 %, heraf stemte 55,9 % nej og 
44,1 % ja.

Af vores større områder kan det nævnes at følgende sagde nej :
Industrien, Fællesoverenskomsten, Horesta ( Gastronomer, tje-
nere, medhjælpere m.fl ), DFDS og Stilladsen ( bygge og an-
lægsoverenskomsten ).

3F København anbefalede et nej
Vi anbefalede medlemmerne at stemme nej – blandt andet 
med disse begrundelser :

Vi har oplevet et forhandlingsforløb, hvor vores medlemmer 
inden for Hotel– og Restaurationsområdet, ikke har haft reelle 
forhandlingsmuligheder. Arbejdsgiverne har udnyttet helbredskri-
sen til at afvise en forhandling af vores krav.

Desuden står vi i en situation hvor konfliktvåbenet ikke kan 
bruges på grund af helbredskrisen.

Vi er også opmærksomme på, at andre områder har fået et til-
fredsstillende forhandlingsresultat.

Alt i alt står vi overfor en vanskelig afstemning.
Vi anbefaler alligevel, at der stemmes nej til mæglingsforslaget.
Det gør vi fordi vi skal vise solidaritet med de af vores med-

lemmer der ikke fik mulighed for at forhandle deres krav.
Vi anbefaler et nej til mæglingsforslaget fordi ingen skal efter-

lades på perronen.

Når vi ser på afstemningsresultaterne fra Malerne, 81,8 % nej 
og Jernbaneforbundet, 94,9 % nej, så er der ingen tvivl om at 
nogen blev efterladt på perronen.

Corona har forhindret evaluering
På grund af Corona-krisen har der ikke været tid og mulighed 
for at evaluere på forløbet og resultatet.

Et par foreløbige konklusioner er der dog plads til her :
• Stemmeprocenten var flot, ingen tvivl om det.
• Den samlede mæglingsskitse gav pæne lønstigninger til de 

fleste, mere ligestilling under forældreorloven og udsigt til 
bedre betaling ved sygdom.

• Men da Corona kom, betød det også, at de sidste forhandlin-
ger gik i stå – arbejdsgiverne satte sig med armene overkors 
og sagde nej. Vi så det på vores egne områder. Blandt andet 
omkring Hotel– og restaurationsoverenskomsten og stillad-
sen med Byggeriets overenskomst. Vi oplevede også DFDS, 
hvor man forhandlede et godt resultat, men DFDS’s bestyrel-
se sagde nej til aftalen – de vidste at vi ikke ville ende i kon-
flikt på grund af Coronaen.

Store udfordringer forude
Forløbet omkring OK 20 er slut og vi står nu over for endnu 
større udfordringer.

Corona–krisen har sendt tusindvis af kolleger ud af arbejds-
markedet og de står nu med et meget lille forsørgelsesgrundlag 
– eller måske helt uden indtægt.

Vi skal have kollegerne i arbejde igen, og vi skal sikre, at de 
kommer tilbage til ordnede løn– og arbejdsvilkår.

I den kamp bliver der brug for alle de solidariske kræfter 
som vi har oplevet i optakten til OK 20.

Husk at I altid kan hente den nye overenskomst hos 
jeres tillidsrepræsentant eller hos jeres faglige sekretær.

 OK 2020 set i bakspejlet
 Ikke mindst i lyset af Corona

Af John Ekebjærg-Jakobsen, formand 3F København
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Som led i den gradvise åbning af landet 
har Folketingets beskæftigelsesudvalg 
også lagt en plan for en gradvis digi-
tal genåbning af jobcentre og beskæfti-
gelsespolitikken. For at stoppe Corona 
pandemien blev landet lukket ned den 
12. marts og det samme blev Jobcentre-
ne. Det handlede først og fremmest om 
i den alvorlige situation at få udbetalt 
dagpenge til de mange arbejdsløse og til 
de mere end 50.000 nye, der kom til på 
kort tid efter landets nedlukning.

Genåbningsplanen betyder blandt, at 
vi vender tilbage til det gamle regime 
med kontrol og sanktioner. Men hvorfor 
netop nu ?

Fare for endnu flere ledige
Sagen er den, at vi står overfor en ny 
massiv økonomisk krise, i kølvandet på 
Corona pandemien. Den rummer en 
stor risiko for en yderligere kraftig stig-
ning i arbejdsløsheden. Dette skal sam-
menholdes med, at mange af de 50.000 
nye arbejdsløse er hjemsendt på tids-
bestemte organisationsaftaler dvs. at de 

stadig er i et ansættelsesforhold. Uden 
forlængelse af disse aftaler står mange i 
fare for at blive opsagt og arbejdsløse. Til 
billedet hører også, at omkring 200.000 
ansatte i udsatte brancher i dag modta-
ger løn som en del af regeringens løn-
pakkeordning. Bliver lønpakkerne stillet 
i bero i starten af juli, eller begrænset, er 
der øget risiko for, at virksomheder går 
konkurs.

Her ser vi i dette et stort og skræm-
mende „arbejdsløsheds–mørketal“.

Vi står med andre ord overfor en mu-
lig eksplosiv stigning af arbejdsløsheden.

Det tager beskæftigelsesudvalgets plan 
på ingen måde højde for. Tværtimod kan 
det ikke gå hurtigt nok med at få gen-
etableret kontrollen af de arbejdsløses 
jobsøgning og rådighed – uden at der i 
øvrigt tilkobles rettigheder og nye mu-
ligheder. Og nye muligheder for arbejde 
findes kun vanskeligt i den nuværende 
situation med krise og faldende aktivite-
ter overalt i samfundet.

Kernen i den gradvise genåbningsplan 
er i den forstand perspektivløs. Den byg-

ger på den forkerte opfattelse, at de ar-
bejdsløse finder arbejde ved at blive sat 
under pres af kontrol, samtaler og sank-
tioner. 

Efter vores opfattelse gennemfører be-
skæftigelsesudvalget en forhastet plan. 
I stedet for at have is i maven og holde 
krudtet tørt – strammes grebet. 

Tillid bedre end unødig kontrol
Med nye muligheder mener vi først og 
fremmest en massiv satsning på uddan-
nelse og efteruddannelse – og på hjælp 
til nødvendige brancheskift. Og vi mener 
gennemførelsen af en effektiv regulering 
af dagpengene så vi kan sikre de arbejds-
løse et ordentligt forsørgelsesgrundlag. 

3F har rejst en kampagne for højere 
dagpenge, som vi opfordrer alle vores 
medlemmer til at støtte.

Og endeligt er vi overbevist om, at et 
beskæftigelsessystem, der bygger på tillid 
til de arbejdsløse, er bedre til at bringe 
flere i uddannelse og arbejde. 

Også derfor er tiden inde til nye per-
spektiver.

Meget har været sat i stå. Mange er blevet arbejdsløse eller 
sendt hjem. Arbejdsløse, som allerede var på dagpenge fik 
pludseligt svært ved at finde job. Muligheden for de fleste kur-
ser forsvandt.

Uret sat i stå
Heldigvis forsvandt en del af kontrollerne og bureaukratiet 
også. Slut med kravet om at registrere 2 ansøgninger i joblog 
på jobnet.dk. Slut med faste møder på jobcenter og i a-kasse.

Men nu vender kontrol og bureaukrati tilbage.

I gang igen
I skrivende stund ( 20.maj 2020 ) har vi ikke præcis datoer, men 
du vil som arbejdsløs snart blive mødt med krav om igen at 

registrere ansøgninger og deltage i telefoniske eller personlige 
samtaler. Hvis du er ny arbejdsløs, skal du også sørge for at op-
rette et CV på jobnet.dk.

Du vil blive kontaktet på forskellig vis, men vær bl.a. op-
mærksom på beskeder i e-boks, jobnet.dk og 3f.dk.

Den gode nyhed
Den gode nyhed er, at der formodentlig snart bliver flere mu-
ligheder for at følge andre kurser end blot fjernundervisning.

Det store spørgsmål
Mange taler om, at vi skal lære af vores erfaringer. Vi kan spør-
ge os selv og beslutningstagere, om vi i fremtiden kan klare os 
med mindre kontrol og bureaukrati ?

Kontrol og mistillid på vej tilbage

Arbejdsløs: Tilbage til fremtiden?

Af Bendt Larsen, a-kassen

Af Søren Becher, a-kasseleder i 3F København

Beskæftigelsesudvalget blæser 

kontroltyraniet af de arbejdsløse i gang 

igen, men hvor de jobs de skal søge ?

Tiden er inde til nye perspektiver :

• Uddannelse / efteruddannelse

• Hjælp til brancheskift

• Højere dagpenge

• Tillid til de arbejdsløse

Foto: ft.dk  / David Kahr
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HVERDAGSDANSK

Gratis kursus

HVOR?

AOF+

Hvidovrevej 438, 2. sal

2650 Hvidovre

HVAD?

FVU kursus. FVU står

for forberedende

voksenundervisning.  

TID 

Har du nogle spørgsmål - ring til os på 36 39 00 20

Mandag, tirsdag og
onsdag 

kl. 09.00-14.30

Dansk med fokus på din hverdag. Du får hjælp til:  

Tilmeld dig på tlf. 36 39 00 20 eller skriv til sara@aof.dk

"Jeg kan hjælpe dig
med at få en

nemmere hverdag"
Underviser:

Massi 

RING  36  39  00  20

Skole-hjem-samtaler

Hjælpe børnene med

lektier

Lægesamtaler  

Samtaledansk

Udtale

Udvide dit ordforråd    

FVU  START

for tosprogede jobsøgende

HVOR?

AOF+
Hvidovrevej 438, 2. sal

2650 Hvidovre

HVAD?

Et FVU kursus. FVU

står for

forberedende

voksenundervisning.  

TID 

Har du nogle spørgsmål - ring til os på 36 39 00 20

Fredage 
kl. 09.00-14.30
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Dansk med fokus på jobsøgning. Du får hjælp til:  

Tilmeld dig på tlf. 36 39 00 20 eller skriv til sara@aof.dk

"Det var et meget
hjælpsomt kursus."

Udtalelse fra tidligere

kursist 

Samtaledansk

At udvide dit ordforråd

At læse og forstå

jobannoncer  

At skrive

jobansøgninger og CV

At bruge computeren

Jobsamtalen    

I disse tider er det blevet mere aktuelt 
med fjernundervisning også kaldet on-
line-kursus. Du sidder hjemme hos dig 
selv og følger et kursus via din computer.

Der har ikke været muligt at møde fy-
sisk frem på en skole og være i et lokale 
med andre kursister og undervisere.

I forvejen fandtes disse kurser, men 
nye er kommet til. Måske vil det blive 
mere almindeligt fremover ?

Der kan være tale om f.eks. Regnskab, 
It, Hygiejne, Danskundervisning, Befor-
dring af sygdoms– og alderssvækkede 
passagerer og gaffeltruck ( teori ).

Rent praktisk
Ved undervisningens start modtager du 
en adgangskode. Der vil være adgang til 
undervisningsplan, kursusmaterialer og 

mulighed for at kommunikere med un-
dervisere.

Du behøver ikke at være ekspert for at 
følge et online-kursus. Du skal blot have 
et grundlæggende kendskab til din com-
puter samt en god internetforbindelse.

Det er som regel muligt at følge kur-
sus både via PC, Mac, tablets og smart-
phones. 

Kursus for engelsktalende stuepiger
3F har sammen med arbejdsgivere, Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring og Teknisk Skole (TEC) udarbejdet 
et online-kursus målrettet engelsktalende 
hotelpersonale, der arbejder med hou-
sekeeping / rengøring på hoteller.

Der vil være særlig fokus på CO-
VID–19, herunder hygiejnisk rengøring 

samt forståelsen af at forebygge smitte og 
sikre sin egen og gæsters sundhed, uden 
at det går ud over oplevelsen af god kva-
litet i serviceydelsen.

Kurset løber over 5 dage og de før-
ste forløb foregik i maj. Her deltog først 
og fremmest ansatte fra hoteller, men 
3F København kontaktede en del af vo-
res arbejdsløse engelsktalende stuepiger 
og fik 7 af dem med på holdet.

Mere information
Kontakt a-kassen eller dit jobcenter, hvis 
du er interesseret i et online-kursus. Du 
kan også selv gå ind på en række sko-
lers hjemmesider, bl.a. TEC, Niels Brock, 
Itucation, Nextkbh, AOFplus og Help A 
Head.

Bendt Larsen, a-kassen

Online-kursus 
(  fjernundervisning  )  : På kursus hjemme hos dig selv

Aldrig for sent til uddannelse 
Vi har samlet nogle af tilbudene fra AOF+ til dig

Tilmeld dig en
adgangsgivende
test, og find ud af

om du kan tilbydes
gratis kursus.  

Fra kontakt til kursus i 3 trin

Kontakt 

 
36 39 00 20 

Du tilbydes
undervisning, som

kun kræver din
egen indsats.   

Test 
Kursus 

Kurser for

Tosprogede

KøkkenpersonaleLedige

Rengøringspersonale 
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PT 2000 har på virksomhederne nævnt 
ovenfor, igennem en meget lang årrække 
haft overenskomst.

3F København og virksomheden har 
været meget uenige om hvilken overens-
komst virksomheden har været omfattet 
af. Det har ført til mange og lange for-
handlinger, hvor der desværre ikke har 
kunnet opnås enighed.

Virksomheden har gennem en læn-
gere periode ladet sig repræsentere af 
DRC, hvilket desværre har gjort sam-
arbejdet om at finde en fælles løsning 
mindre smidig.

Gennem de sidste par år har 3F Kø-
benhavn og virksomheden forsøgt at 
genforhandle en nutidig overenskomst 

for virksomheden og samtidig, at se bort 
fra den tvist der var om, hvilken over-
enskomst virksomheden var omfattet af.

Uvilje til forhandling
Desværre meddelte virksomheden til 
3F København ultimo 2019, at de ønske-
de at løsrive sig fra alle de overenskom-
ster og protokollater, de måtte være om-
fattet af. Dette førte i januar 2020 til et 
sidste forhandlingsforløb i et forsøg på at 
finde en løsning til en overenskomst.

Disse forhandlinger bar præg af, at 
der var ved at blive forhandlet en ny ho-
vedoverenskomst på nationalt plan og, at 
der ikke var vilje fra virksomhedens side 
til at tilgå overenskomst på ny.

3F København er, af den opfattelse at 
virksomheden ikke har haft interesse i 
at tilgå den virksomhedsoverenskomst, 
som de selv har været med til at udar-
bejde gennem 2019.

3F København har ydermere tilbudt 
virksomheden at tiltræde hovedover-
enskomsten, hvor vi samtidig gerne vil 
kigge ind i at lave sideløbende lokalaf-
taler med mere smidige løsninger, som 
skulle passe ind i virksomhedens drift og 
samtidig sikre de ansattes overenskomst-
mæssige forhold.

Kort tid efter forhandlingerne modta-
ger 3F et lockoutvarsel fra virksomheden 
med ikrafttræden 23. marts 2020. De 
meddelte, at de lockoutede vores med-

lemmer og ville frigøre sig fra den over-
enskomst de mente, at være omfattet af 
(DRCA-overenskomsten af 1987).

Corona-skyer over Forligsen
16. marts mødtes vi i Forligsinstitutio-
nen for, at se om der var et sidste håb 
for, at opretholde en overenskomst el-
ler finde løsninger for at sikre de ansatte 
deres overenskomst. Disse forhandlin-
ger blev afholdt i et tidligt stadie af CO-
VID–19, men bar præg af, at situationen 
var alvorlig.

Derfor tilbød 3F og 3F København 
virksomheden, at de kunne fastholde 
deres DRCA–overenskomst, hvor vi så 
regulerede den med de lønninger, der 

gives i dag og, at når den alvorlige natio-
nale situation var under kontrol, satte vi 
os sammen for, at sikre de punkter som 
ikke mindst er vigtige for vores med-
lemmer, men også sikrede alle ansatte 
anstændige arbejdsforhold. Såsom ret til 
betalt efteruddannelse, fuld løn under 
barsel, ret til friweekender, overarbejds-
tillæg, 6. ferieuge, pension, særligt løn-
tillæg, betaling for arbejde på helligdage 
mm. 

Virksomheden drøftede dette kort 
og vendte tilbage til forhandlingsbordet 
med en tilbagemelding om, at de ikke 
var interesserede.

Forligsmanden forsøgte ihærdigt at få 
os alle til at finde frem til en fællesløs-

Tholstrup, PT 2000, Peder Oxe, 

Peder Oxes kælder og Bøf&Ost

Ordforklaring:

• DRC: „Danmarks Restauranter & Cafeer“ er en 

interesseforening, ikke en egentlig arbejdsgi-

verforening, da de ikke har overenskomster 

med fagforeninger. De er nærmere notorisk 

kendte for aktivt at modarbejde overenskom-

ster.

• RAF2000: „Restauratørernes Arbejdsgiver-

forening“ (RAF 2000). Har en enkelt overens-

komst med KRIFA (Kristelig Fagforening). En 

overenskomst der bl.a. er fuldstændig renset 

for alle former for muligheder for at konflikte sig 

til resultater (noget der kendetegner samtlige 

overenskomster hos KRIFA).

Af Natasja Nielsen, faglig sekretær

ning og brugte energi på, at spørge ind 
til virksomheden og hvad præcis det var 
for en fleksibilitet, som virksomheden 
manglede.

Det aftaltes, at virksomheden brug-
te dagene frem til den varslede lockout 
til at komme med nogle punkter, hvor-
på 3F København kunne tilpasse over-
enskomsten til virksomhedens drift. 
PT 2000 meddelte, at dette ville de ger-
ne men at de fastholdt at løsrive sig fra 
overenskomsten. 

Useriøst „smidigere“ forslag
Få dage før konflikten ramte, sendte 
virksomhedens COO ( Chief Operating 
Officer ), Rene Christensen, en mail til 
3F København med deres forslag til en 
smidigere overenskomst. Det tilsend-
te materiale var så tæt på en RAF2000 
overenskomst som overhovedet muligt. 

Ikke mindst er vi blevet præsenteret 
for denne af virksomhedens repræsen-
tanter flere gange gennem en længere 
årrække, men da virksomheden ved, 
at dette ikke er en overenskomst, som 
hverken anerkendes eller er toneangi-
vende på arbejdsmarkedet, har der også 
i respekt for vores forhandlinger været 
aftalt, at vi ikke ønskede at diskutere el-
ler forhandle ud fra denne. 

3F København meddelte derfor virk-
somheden, at vi fandt det fremsend-
te useriøst og, at vi accepterede deres 
fastholdelse af lockout 23. marts 2020. 

Baggrund

Hvorfor konflikter 3F København 
mod virksomheden PT 2000 ?

>>
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3F København meddelte endvidere virk-
somheden skriftligt, at vi forbeholdt os 
retten til at sende blokade og strejkevar-
sel i forlængelse af deres lockout. 

Lockout benspænd for hjælpepakke
23. marts da virksomhedens lockout 
trådte i kraft, blev vi kontaktet af virk-
somhedens advokat, som spurgte hvor-
vidt det var en mulighed, at vi fastholdt 
den gamle overenskomst alligevel. Men 
da DRCA–overenskomsten i sin helhed 
ikke eksisterer på det private arbejds-
marked, kunne dette desværre ikke lade 
sig gøre.

Vi var fuldt ud opmærksomme på, 
at virksomhedens eget lockout havde 
spændt ben for deres mulighed for at 
tilgå hjælpepakken ( 3-partsaftalen ), og 
derfor tilbød vi dem endnu engang at 
indgå den toneangivende overenskomst 
men, at vi tilpassede og indfasede den, 

så virksomheden havde mulighed for at 
tilgå den henover en 3–årig periode.

Vi hører efterfølgende ikke mere fra 
virksomheden.

Fastholdt blokade og strejkevarsel
30. marts får vi oplyst via vores medlem-
mer, at de har modtaget brev fra deres 
arbejdsgiver om, at de nu anser sig selv 
som værende løsrevet fra overenskom-
sten. Det har været en noget anderledes 
lockout, da vi i teorien har at gøre med 
en virksomhed, som allerede lukkede 
driften ned 17. marts 2020.

Vi har haft mange snakke med vo-
res medlemmer undervejs, og alle med-
lemmer af 3F København ønskede at 
fortsætte med overenskomst og ønske-
de overenskomsten på niveau, med den 
overenskomst som danner grundlag for 
det private arbejdsmarked inden for Ho-
tel og Restauration. Derfor fastholdt vi 

i 3F København at afsende blokade og 
strejkevarsel til virksomheden.

8. april afsendte vi blokade og strej-
kevarslet med 1 måneds varsel til ikraft-
træden den 8. maj 2020.

Fyret for at kræve ordentlige 
forhold
Vores medlemmer i 3F København har 
alle været lockoutet og efterfølgende ud-
taget på konfliktunderstøttelse. Vores 
medlemmer er alle, efter endt lockout, 
blevet tilbudt en ansættelse på en fast 
timeløn, som ikke tog højde for ancien-
nitet i virksomheden, og ej heller hav-
de nogle overenskomstlignende forhold. 
Dog har virksomheden for nyligt tilbudt 
alle ansatte pension.

3F Københavns medlemmer har alle-
sammen meddelt virksomheden, at de 
ønskede en overenskomst for alle deres 
kollegaer og for dem selv. I stedet for 
at gå i dialog med 3F København har 
virksomheden besluttet at afskedige vo-
res medlemmer, da de ikke ønskede at 
underskrive en kontrakt uden overens-
komst. Det er vi som organisation utro-
ligt kede af, da det ikke mindst er mo-
digt men også utrolig stærkt, at kæmpe 
en faglig kamp for, at deres kollegaer kan 
få trygge og gode rammer i deres ansæt-
telsesforhold.

Burde gå forrest for  
ordnede forhold
3F København håber fortsat på, at virk-
somheden vil indgå i dialog om at sik-
re de ansattes løn– og ansættelsesvilkår, 
som er sammenlignelig med, hvad den 
toneangivende overenskomst på det pri-
vate arbejdsmarked sikrer.

3F København anser PT2000 for en 
større aktør på det Københavnske re-
staurationsområde og mener absolut, at 
de burde gå forrest for Den Danske mo-
del og sikre, at deres ansatte er beskyttet 
og aflønnet under ordentlige forhold.

PT2000 (fortsat)

Den 21. januar 2020 mødte Wolfgang 
Schaumberg og Karsten Weber frem i 
3F København og fortalte om kinesiske 
arbejderes forhold og kampe. Wolfgang 
havde været ansat i Opel i den tyske by 
Bochum. Da dele af produktionen blev 
flyttet til Kina, tog tyskerne kontakt til 
de kinesiske arbejdere.

Eksemplarisk solidaritet
Udover møderne gjorde tyskere og ki-
nesere også flittig brug af sociale medi-
er. Med film og oplysning om aktioner 
i Kina og overfor moderselskaberne i 
Tyskland. Nogle af optagelserne blev vist 
i København. AAA* har siden støttet 
filmselskabet økonomisk og kan sørge 
for fremvisning, såfremt der skulle vise 
sig yderligere interesse.

Kina vågner ? – den kinesiske 
arbejderbevægelse under Xi**
På mødet kunne man købe en højaktuel 
bog „Kina vågner ?“ på 100 små sider. Så 
aktuel at selv vores møde samme dag var 

nævnt. Bogen beskrev udviklingen på 
det kinesiske arbejdsmarked fra 90erne 
frem til i dag.

Om vikararbejde, udliciteringer, 
manglende løn, strejker og politiaktio-
ner. Samt om myndigheders, fagforenin-
gers, NGOers, støttegrupper og aktivi-
ster holdninger og handlinger. Noget 
tyder på at grebet strammes. Tyskerne 
kan ikke længere mødes med deres kine-
siske kolleger, og der er beretninger om 
„forebyggende politiaktioner“.

En effektiv organisation
Et suverænt, universelt og meget brug-
bart afsnit står på s. 76 i bogen. Det 
handler om agitation og organisering. 

Bl.a. står der : som aktivist må man 
„overbevise kollegaerne om, at et gen-
nemført solidarisk engagement vil skabe 
en enhed, der kan modstå frygten for re-
pressalier fra en mægtig arbejdsgiver“...... 
„Det har lært mig, at skal man overtale 
folk, kræver det mere end at bede dem 
skrive under på et stykke papir. Det kræ-

ver tværtimod betydeligt organisato-
risk talent, man må forklare kollegerne 
hvad en fagforening laver, hvordan den 
fungerer når den er etableret, og hvor-
dan den vil være i stand til at yde en ef-
fektiv hjælp netop når det handler om 
de problemer der plager mest. Men det 
vigtigste er nok at understøtte tillid og 
solidaritet blandt de andre arbejdere og 
overbevise dem om at arbejderne faktisk 
vil blive styrket så de kan forsvare de-
res krav, hvis altså alle står sammen. Og 
allersidst må man som aktivist overbe-
vise kollegerne om, at et gennemført so-
lidarisk engagement vil skabe en enhed 
der kan modstå frygten for repressalier 
fra en mægtig arbejdsgiver.“......“Men en 
kampagne for fagforeninger er ikke kun 
et spørgsmål om organisatorisk talent og 
arbejdernes engagement. Det er også et 
kapløb mellem arbejdere og arbejdsgi-
ver som jo vil prøve at reagere så brutalt 
og hurtigt som muligt for at forhindre 
at fagforeningsideen breder sig som en 
steppebrand.“

China Solidarity i 3F København
(ikke et ord om corona)

De 2 oplægsholdere var indkvarteret privat under deres 3 dages ophold i København, hvor de 

også besøgte arbejdspladser og folketing. Det er Wolfgang der sidder til venstre.

• *AAA = Aktionsgruppen Arbejdere Akademi-

kere som sammen med 3F Københavns Miljø-

udvalg havde arrangeret mødet. Læs mere om 

AAA på www.aktionsgruppen.dk 

• **Xi Jinping har siden 2013 været Kina præ-

sident

• Oplægsholderne Wolfgang og Karsten er 

begge tilknyttet 

www.labournet.

de som har kontor 

i Bochum.

• ”Kina vågner?” 

koster 40 kr. og 

kan købes på 

forlaget Solidaritet 

www.solidaritet.

dk som ligger på 

Griffenfeldsgade 

41 på Nørrebro.

Af Henrik Forchhammer, AAA
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DET BLIVER ET 
VINGESKUDT ÅR
men vi kommer stærkt igen!

„Vi skal have ordnede 
forhold og folk skal have 
penge for det de laver. 
Der skal også være til 
pensionen. Hvis ikke det 
kan lade sig gøre uden, 
så duer det ikke“. >>

Restauratør Jacob Elkjær
Restaurant Grøften

Covid –19 tema

Corona–krisen har været et 
hårdt slag mod folkesund-
heden i hele verden, og det 
er desværre ikke overstået, 
omend der er lys forude.

Med sygdommen, og 
nedlukningen af Danmark, 
fulgte meget svære forhold 
for økonomien og arbejds-
markedet. Noget vi kun har 
set begyndelsen på, kan 
man frygte.

Rigtig mange er blevet 
arbejdsløse, nogle står helt 
uden forsørgelsesgrundlag, 
og mange virksomheder 
kæmper for at holde næsen 
oven vande.

I 3F København har vi 
set hvordan de forskellige 
hjælpepakker til virksom-
hederne, skilte fårene fra 
bukkene. Langt de fleste har 
opført sig anstændigt, men 
desværre ikke alle.

Vi har samlet nogle små 
„Corona–beretninger“ på 
de følgende sider.
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3 F København var en tur i et  
 meget tomt og meget stille  
 Tivoli kort efter nedluknin-

gen af Danmark. Anledningen var et 
besøg i restaurant Grøften. Her var der 
også meget stille, men ikke helt tomt. 
Jeres udsendte fandt nemlig restauratør 
Jacob Elkjær i fuld gang med at male og 
klargøre Grøften til den dag Danmark 
åbner igen. Jeg var interesseret i at høre 
om Jacob Elkjærs beslutning om, at be-
holde sine medarbejdere, selvom restau-
ranten står tom som følge af regeringens 
nedlukning.

Måske bare en storm i et glas vand
Hvad tænkte du, da du hørte statsmini-
sterens udmelding den 11. marts ?

Jeg var lige landet fra en tur til Barce-
lona med fruen. Jeg hører det hele luk-
ker. Det var noget af et chok. Vi skulle 
ellers åbne restauranten den 2. april. Jeg 
tænker, at vi venter og ser. Det kan jo 
være det bare er en storm i et glas vand. 
Vi var slet ikke presset på det tidspunkt.

Nogle dage efter kom hjælpepakker-
ne så fra regeringen. Vores revisorer og 
jurister mente, at vi kunne komme i be-
tragtning, så vi snakkede med 3F om 
regler for økonomi osv.

En af reglerne i hjælpepakken er, at 
man skulle se på et gennemsnit af de 
seneste tre måneders løn. Det gav slet 
ingen mening, da Tivoli ikke har haft 
åbent. 

Lønkompensationen var op til 30.000 
kroner inkl. pension og feriepenge. Så 
var det bare et spørgsmål om hvor man-
ge medarbejdere, der kunne komme ind 
under den ordning. Kokke og elever var 
selvskrevet, men for de provisionslønne-
de tjenere afhang det af helårskontrak-

ter. Var de fra før den 9. marts kunne de 
også komme med. Vi havde et stort øn-
ske om at gøre det så rigtigt som muligt.

Vi har 35 fastansatte på fuld tid plus 
en hel del timelønnede afløsere. Vi fik 
lavet aftale for alle de faste. Også en del 
aftaler for de timelønnede, men det var 
ikke helt nemt p.g.a. skæringsdatoen.

Tab af ansatte vil også være et  
tab for virksomheden
Hvad valgte du at gøre og hvad var tan-
kerne bag ? Hvorfor overhovedet beholde 
medarbejdere ?

Vi ville meget gerne beholde vores 
folk. Mange af dem har været her læn-
ge. Én har været her i 22 år. Dem vil 
man gerne beholde. Det er klart, at vi 
ikke kunne beholde alle ansatte med løn 
uden regeringens hjælpepakker. Grøften 
er en kæmpe maskine. 

Det ville også være et kæmpe tab for 
virksomheden at miste ansatte med gode 
holdninger og lang erfaring. Det er vig-
tigt med de rigtige medarbejdere. Gen-
kendeligheden og den stemning der er 
i Grøften er vigtig at fastholde. Vi har 
flere gæster, der ringer og spørger om 
bestemte tjenere. Gæsterne kender vores 
folk på gulvet bedre end de kender mig. 

Restaurant Grøften
Målrettet arbejde for at beholde medarbejderne gennem Corona–krisen

Vores tjenere kender også vores stamgæ-
ster godt.

Grøften har været i gang siden 1874, 
så der er mange faste traditioner her. 
Min gamle restaurant på Fyn havde 
samme traditioner med gæster og histo-
rik. Det er helt unikt.

Revisorerne sagde det var OK
Der er jo en del konkurser for tiden. En 
restaurant med så stor daglig omsætning 
må lide tilsvarende store tab. Er det ikke 
en økonomisk virkelig dårlig beslutning at 
beholde alle medarbejdere og vente på, at 
krisen driver over ?

Jacob griner og svarer : „JO det er det 
da ! Vores revisorer gennemgik regn-
skabet og det kunne godt lade sig gøre. 
Blandt andet fordi Tivoli venter med at 
kræve husleje. Banken har også en tro 
på at det ender. Vi regnede på det og 

kiggede på hvor længe vi kunne holde 
og vurderede, at det hang sammen“. Vi 
skal have ordnede forhold og folk skal 
have penge for det de laver. Der skal 
også være til pensionen. Hvis ikke det 
kan lade sig gøre uden, så duer det ikke.

Det bliver et vingeskudt år
Hvordan ser fremtiden ud ?

Det bliver et vingeskudt år, men vi 
kommer stærkt igen. Jeg tror mange 
danskere bliver hjemme og holder ferie. 
De vil støtte det lokale. Jeg forventer vi 
får en rimelig sæson. Det havde ellers 
været et flot år for Tivoli.

Godt samarbejde med 3F
Hvad synes du om forløbet med 3F ?

Jeg har et godt samarbejde med Tri-
ne og Natasja fra 3F København. Vi har 
mødtes flere gange – det har været gode 

møder med super god sparring. Det har 
været vigtigt at få snakket og få clearet 
tingene. Vi ville ikke komme ud og sige 
noget forkert bagefter. Min tanke var, 
at hvis jeg kan blive enig med 3F om de 
her ting, så behøver jeg ikke bruge en 
masse krudt i mit bagland.

Der har været stor forståelse for situ-
ationen og vilje til at løse problemerne. 
Det har været en god dialog og man læ-
rer jo noget hver dag. Nogle steder måtte 
jeg rette ind, andre steder har Trine og 
Natasja gjort opmærksom på, at jeg også 
havde de og de muligheder. Et godt sam-
arbejde !

• Restauratør 

Jacob Elkjær 

i fuld gang 

med at male 

og klargøre 

Grøften til den 

dag Danmark 

åbner igen.

• Vi nappede følgende besked fra Grøftens 

hjemmeside ved redaktionens udløb : 

 

Grøftens Covid19 Information 

HURRAH – vi åbner igen d. 8. juni og 

glæder os meget ! Sommersæsonen er 

ligeledes forlænget med 14 dage til den 

4. oktober. 

 

Herfra skal der lyde et stort ønske om en 

– trods alt – god sæson til Grøften, og alle 

3Ferne der arbejder derinde.

Jacob: Min tanke var, at hvis jeg kan blive enig 

med 3F om de her ting, så behøver jeg ikke 

bruge en masse krudt i mit bagland.

Af Allan Kleis Sundstrøm, faglig sekretær
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Et eksempel er et medlem der fik besked 
om at underskrive et dokument hos ar-
bejdsgiveren med angivelse af hjemsen-
delse i en konkret periode.

Vores medlem modtager forklaring 
om at hjemsendelse netop sker med hen-
blik på at undgå afskedigelse og, at løn-
nen vil blive udbetalt til hans NemKonto 
på vanlig vis. Medlemmet underskriver 
dokument af den 9.marts 2020 i god tro.

Den 16.marts 2020 modtager han via 
e-mail en opsigelse med begrundelsen 
„Covid-19“ og grundet risiko for smitte 
overbringes opsigelsen via e-mail.

Aktuelt kan oplyses, at den pågælden-
de arbejdsgiver har ansøgt og fået god-
kendt udbetaling af lønkompensation til 
et stort antal medarbejdere.

Der er tale om en arbejdsgiver, der via 
et holdingselskab ejer flere caféer og re-
stauranter i København.

I den konkrete sag retter medlemmet 
hurtigt henvendelse til os med spørgs-
mål, da han januar 2020 vandt sag mod 
en tidligere arbejdsgiver ved Retten i 
Glostrup.

I øjeblikket er vi i dialog med direk-
tøren og hans revisor, der er et stort og 
anerkendt revisionsselskab. Kravet fra os 
er naturligvis at opsigelsen tilbagekaldes, 
såfremt lønkompensation fra Erhvervs-
styrelsen fastholdes. Dette være sig ikke 
kun for vores medlem – men for samt-
lige medarbejdere, der har underskrevet 
dokumenter i relation til anmodning om 
lønkompensation. 

Skal arbejde selvom arbejdsgiver 
modtager lønkompensation
En anden sag omhandler en arbejds-
giver, der modtager lønkompensation 
og udbetaler til vores medlem i over-
ensstemmelse med de aftalte ansættel-
sesvilkår uden problemer. Problemet er 
her at arbejdsgiveren forlanger at vores 
medlem skal arbejde i perioden uagtet at 
virksomheden har ansøgt om lønkom-
pensation. Der er på ingen måde tale 
om en rotationsordning i virksomheden 
mellem medarbejderne. 

Her som i den førstnævnte sag har 
medarbejderne modtaget besked om for-
målet med lønkompensation til gavn for 
både den enkelte og fremtidsudsigterne 
for den fortsatte drift af virksomheden. 

Kreativ grænsende til det ulovlige
En tredje sag omhandler et medlem, der 
gennem de sidste 2½ år har arbejdet for 
en restaurationskæde uden afholdelse af 
ferie, brud på arbejdsmiljølovens hvile-
tidsbestemmelser, omgåelse af arbejds-
tidsdirektivet mv. 

Fællesnævneren er her, at direktøren 
for kæden har anmodet om lønkompen-
sation hos Erhvervsstyrelsen i relation til 
de konkrete arbejdsvilkår for medarbej-
derne. I forbindelse med den gradvise 
genåbning udvikles igen særdeles kreati-
ve løsninger og tilbud til medarbejderne.

Arbejdsvilkår er i den sammenhæng 
fortolket således, at arbejdsgiveren også 
har pligt til at stille lovlige arbejdsvilkår 
til rådighed og til i rimeligt omfang at 
sikre sine ansatte mod ulovligheder.

Dette gælder ikke blot ulovligheder 
begået af arbejdsgiveren personligt, men 
også ulovligheder begået af andre ansatte 
f.eks. mellemledere.

Lønkompensation og afskedigelse

En herlig cocktail

AB Catering
AB Catering hjemsendte i marts deres ansatte på organisationsaftalen, 
uden løn. Det vil sige de ansatte skulle have dagpenge af a-kassen. 

Da AB Catering konstaterede at en række af deres ansatte ikke havde 
ret til dagpenge, valgte de at trække hjemsendelserne tilbage og i stedet 
overgå til 3–partsaftalen om lønkompensation. Det betød så at de ansatte 
kunne blive hjemsendt på fuld løn, fremfor understøttelse, kontanthjælp 
eller ingen indtægt.

Den historie jeg kommer med handler ikke om  
 svigtet fra vores arbejdsgivere. Den handler  
 om svigtet fra vores danske dagpengesystem.  

Vi arbejder for en stor restaurationsvirksomhed i luft-
havnen, som ejer flere af restauranterne derude.

Den 14. marts bliver mange af mine kollegaer 
hjemsendt og den 15. marts hjemsendes resten – alle 
uden løn. Oveni bliver ca. 100 medarbejdere fyret ! 
Jeg skubber til vores ledelse flere gange for at få dem 
til at tage imod trepartsaftalen og endelig den 19 
marts tager de imod den, og vi har været hjemsendt 
med løn lige siden. Dog er de fyrede kollegaer stadig 
fyret. Grunden til at vores ledelse ventede med at tage 
imod aftalen var, at de ikke behøvede at genansæt-
te de fyrede, da virksomheden ikke må fyre når den 
modtager en lønpakke fra staten. 

 Efterfølgende har der været problemer med at for-
stå vores dagpengeudbetalinger. Det skyldes nogle 
meget komplicerede regler – som rammer os hårdt 
i vores brancheområde.  Fx fik vi en forklaring på 
manglende udbetalinger, som lød nogenlunde sådan 
her : „Vi ved godt, at udbetalingsreglerne virker noget 
underlige for dig. Du bliver nemlig ramt specielt, da 
du har skiftevagter og arbejde i weekender. Du bli-
ver trukket for arbejdstimerne i weekenderne plus for 
de hverdage, hvor du fx har haft holdt fri – hvor du 
IKKE har været tilmeldt jobnet.dk som ledig“.

Det betyder, at vi har et system som svigter dem 
som arbejder i hotel– og restaurations branchen, samt 
alle andre som har samme slags vagtplaner og ar-
bejdstider.

Der er noget galt i Danmark ! !
Efter at have taget det op med 3F, kan jeg forstå, at 
problemstillingen er blevet taget op med beskæftigel-
sesministeren som er klar over, at nogle brancher bli-
ver svigtet af systemet. Alligevel har ministeriet end-
nu ikke taget nogle skridt til at løse problemet. Der er 
blevet vedtaget masser af lovændringer og hjælpepak-
ker med lynets hast i denne Corona tid, men ansatte 
med skiftende arbejdstider 
og weekendarbejde, fortje-
ner åbenbart ikke at blive 
tilgodeset !

Der er noget galt, når 
det danske dagpengesystem 
svigter store brancheområ-
der i en tid, hvor arbejdsgi-
verne modtager forståelse 
og udstrakte hænder.

Venlig hilsen 

Jennifer Tillemand, 

tillidsrepræsentant 

Af Noomi Rappeport, faglig sekretær

Dagpengesystemet svigterDagpengesystemet svigter
I forbindelse med muligheden for at søge om lønkompensation 
hos Erhvervsstyrelsen ses mange, meget kreative, udmeldinger til 
medarbejderne fra arbejdsgiverne.
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Næsten inden Statsminister Mette 
Frederiksen officielt var i pres-
sen og fortælle om Danmarks 

nedlukning pga. Covid–19 pandemien, 
var Hotel– & Restaurationsbranchen næ-
sten gået i sort. I hvert fald var der ikke 
gået mange dage, før rigtig mange ansat-
te blev opsagt fra deres stillinger, specielt 
i Københavns–området. 

Virksomhedsejere meddelte nærmest 
fra dag et, at de ikke kunne klare Corona 
krisen i lang tid og øjensynligt ville være 
nødt til lukke deres forretninger, eller i 
værste fald ville de gå konkurs. Man kan 
jo undres over, at der ikke skal være luk-
ket mere end blot enkelte dage, før det 
ser så skidt ud i branchen, og tænke om 
det så ikke var gået galt alligevel.

Aftale om hjemsendelser
I slutningen af marts 2020, hvor Coro-
na krisen har varet i ca. 14 dage, er der 
så mange virksomhedsejere der har væ-
ret i pressen og på de sociale medier og 
berette om deres dårlige forretninger, at 
3F PSHR og HORESTA Arbejdsgiverfor-
ening laver en aftale om, at der kan laves 
hjemsendelser. Mange virksomheder får 
nu den mulighed og sender ansatte på 
dagpenge. Aftalen gælder i 14 dage og i 
mellemtiden aftaler regeringen sammen 
med FH/DA, en trepartsaftale som alle 
virksomheder i Danmark kan gøre brug 
af, og virksomheder kan nu søge løn-
kompensation til de ansatte der sendes 
hjem under Corona. Dog er elever først 
omfattet af aftalen senere og skal derfor 
have deres løn fra virksomheden.

Uopsigelige kontrakter
Elever er bundet af en kontrakt, som 
både den ansatte elev og arbejdsgiveren 
har forpligtet sig af. Den er efter endt 
prøvetid på 3 måneder næsten uopsi-
gelig og kan kun ophæves, hvis der er 
skærpede omstændigheder, der gør sig 
gældende. Er der uenighed i forbindelse 

med aftalen / kontrakten kan den rejses i 
det faglige udvalg og tvistighedsnævnet i 
værste fald.

Alligevel vælger rigtig mange af de 
Københavnske restaurationsejere ( de 
uorganiserede, i flertal ) at ophæve af-
talen for deres ansatte. Det betyder et 
kæmpe boom af henvendelser i 3F Kø-
benhavn og mange nye indmeldelser i 
3F. Eleverne aner uråd og står pludselig i 
en meget svær situation, hvor ingen aner 
hvad der nu skal ske.

På Hotel & Restaurations skolen op-
lyser eleverne Tanja Fynbo ( 3F Køben-
havn ), som har daglig kontakt til dem, at 
der er mellem 50 og 100 elever, som har 
mistet deres elevpladser pga. Corona. 
Det giver alt andet lige et voldsomt pres 
på skolen, og ikke mindst eleven, som 
nu står uden en aftale og uden løn. I 
3F København er der også voldsomt pres 
på telefoner, mails og henvendelser.

Godtgørelser til eleverne
Virksomhederne kontaktes og det med-
deles at det ikke er lovligt, at ophæve 
en elevs aftale og, at der skal betales en 
godtgørelse, hvis man ikke genansætter 
dem igen. Nogle virksomheder har væ-
ret meget kreative og manipuleret med 

de unge mennesker, hvilket har haft den 
uheldige udgang, at eleven selv har op-
hørt sin aftale ensidigt eller gensidigt og 
så skal der ikke betales godtgørelse. Men 
værst er det, at mange ikke kan komme i 
skolepraktikforløb og modtage ydelse fra 
skolen, ved sådant et ophør. I de sager 
det har kunnet godtgøres, at eleven skul-
le have godtgørelse, er det nu krævet af 
virksomheden.

Mange stadig uden elevplads
Vi har heldigvis kunnet skaffe mange 
elever tilbage på deres aftaler igen, spe-
cielt da det blev muligt at søge lønkom-
pensation for dem, men mange er des-
værre uden arbejde, og må nu vente og 
se hvad fremtiden byder. De går på Ho-
tel & Restaurations skolen og håber at 
branchen igen åbner og, at der kommer 
en ny mulighed for elevplads hos en an-
den virksomhed.

Vi anbefaler, at de elever der har fået 
ophævet deres aftaler, og som endnu 
ikke har kontaktet 3F København, at 
gøre det. Vi vil også anbefale, at der lige 
laves et løntjek, så man er sikker på, at 
den løn man fik var rigtig. Så derfor : 
Kontakt 3F København via Mit3F eller 
faglig-kbh@3f.dk.

Alice Jammeh Lieberkind er ansat som 
kok på en uorganiseret restaurant. Hun 
fik til at starte med at vide, at hun blev 
fyret uden sit varsel lige da Corona brød 
ud ( jf. hendes kontrakt har hun 14 ka-
lenderdages varsel ). Da virksomheden 
fandt ud af, at hun skulle have sit opsi-
gelsesvarsel, blev hun sendt på tvungen 
ferie i 14 dage svarende til sin opsigel-
sesperiode.

Senere blev trepartsforhandlingerne 
præsenteret fra regeringen, og virksom-
heden tiltrådte denne aftale. I den for-
bindelse blev hendes fyring „suspende-
ret“, som de kaldte det. Hun fik at vide, 
at hun ikke skulle forvente, at hendes 
job var sikret, men nu var hun omfattet 
af lønkompensationsaftalen med tilba-
gevirkende kraft. I forbindelse med løn-

kompensationsaftalen skal medarbejde-
ren afholde 5 dages ferie. „Heldigvis“ for 
arbejdsgiveren, havde Alice på det tids-
punkt allerede nået at afholde 2 ugers 
tvungen ferie svarende til opsigelsespe-
rioden.

Alice nåede altså igennem hele følel-
ses–rutsjebanen og usikkerheden i, hvor 
hun stod på arbejdsmarkedet på me-
get kort tid, som rigtig mange andre af 
3F Københavns medlemmer. Desværre 
et glimrende eksempel på, hvordan nog-
le arbejdsgivere panikkede og lod det gå 
ud over deres medarbejdere.

I er så meget på vores side
Alice er veninde med Maria Andersen i 
3F Københavns a-kasse og skrev efterføl-
gende til hende :

„Os i min branche har haft sindssygt 
gavn af jer ! Hende jeg talte med i tele-
fonen undskyldte over, hvor uretfærdig 
hele situationen var, og hvordan vi blev 
behandlet ift. fyring og ikke–fyring al-
ligevel. I er så meget på vores side, og I 
kæmper for retfærdighed. Herfra bliver 
der virkelig sat pris på jeres indsats. 

1. maj er vores fælles kampdag, men 
alle de andre dage hvor der er brug for 
jer, kan man også mærke, at det er vo-
res – arbejdernes – kampdag. For der er 
rent faktisk nogen som kæmper for os, 
og det skal I have kæmpe cadeau for og 
endnu større tak for. I er for seje.

 Gennem hele 
følelses–rutsjebanen

Af Maria Andersen, a-kassen

Af Evy Schmidt, faglig sekretær

 Ulovlige opsigelser i stimevis
50–100 elever fik opsagt deres uddannelsesaftale grundet Corona

Elevkontrakter er så godt som uopsigelige - Billede fra Dimmision på Hotel– & Restaurantskolen
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PostNord har ligesom en lang række an-
dre virksomheder modtaget lønkompen-
sation de seneste par måneder igennem 
Statens hjælpepakke vedrørende hjem-
sendelse af medarbejdere med fuld løn.

Derfor blev tillidsrepræsentanterne 
i transportafdelingen i Brøndby ( BRT ) 
temmelig chokeret, da de til mødet med 
chefen den 11. maj blev mødt med ne-
denstående besked :

”Grundet Corona og den forventede af-
ledte økonomiske recession i verdensøko-
nomien, forventes der en betydelig ned-
gang i mængderne – kalkuleret til 20 %”

Denne forventning til mængderne samt 
øvrige optimeringer af driften, medfører 
desværre et behov for at tilpasse beman-
dingen til de fremtidige forventede mæng-
der og setup.

Reduktionerne gennemføres med ud-
gangen af maj 2020, og de berørte medar-
bejdere bliver orienteret individuelt.

Tryghed i en uges tid
Beskeden var ligeledes chokerende, for-
di ledelsen ugen forinden netop havde 
afsluttet de klassiske forhandlingerne 
om tjenestetilrettelæggelse for fremtiden 

med tillidsrepræsentanterne. På selvsam-
me møde havde tillidsrepræsentanterne 
spurgt ind til om der i nærmeste frem-
tid ville komme afskedigelser, og svaret 
fra den lokale chef var nej – den tryghed 
holdt så kun en uge.

Fyret for „forventet recession“
At der sker fyringer i PostNord er intet 
særsyn de seneste mange år. Det skaber 
derfor ikke grobund for væsentlige be-
kymringer i forhold til muligheden for 
at sikre beskæftigelse for vores medlem-
mer. At fyringerne er katalyseret af en 
forventningsdannelse om en kommende 
økonomisk recession i verdensøkonomi-
en, er derimod yderst bekymrende.

Langt størsteparten af de ansatte i 
PostNord er ansat med opsigelsesvarsler 
på funktionærlignende vilkår, og da en 
stor del har været ansat i virksomheden 
i størsteparten af deres arbejdsliv, så har 
de et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Disse tilkæmpede rettigheder har for-
modentlig været medvirkende til virk-
somhedens handling, og denne pro-
blemstilling kan nemt brede sig til andre 
virksomheder, specielt indenfor industri-

Er du en gåde for posten?
I medlemsafdelingen i 3F København får vi desværre rigtig 
meget post retur med påtegnelsen „Ubekendt på adressen“.
Derfor ville vi blive rigtig glade, hvis du sørger for, at du har 
det rigtige navn stående på din brevkasse. Så er du sikker på, 
at modtage brevene fra os.

Husk også altid at melde adresseændringer på borger.dk i 
god tid. Og hvis du også vedligeholder dine oplysninger på 
mit3F.dk, gør du os virkelig glade.

Venlig hilsen fra os i medlemsafdelingen.

Af Thomas R. Møller, faglig Sekretær

Fyringer i PostNord
– en konsekvens af Covid 19 og dens påvirkning på verdensøkonomien?

Det er vejledere og 2 sprogede, der søges. Der kan også 
arbejdes hjemmefra med e-mails. Der kan rådgives ge-
nerelt og /eller henvises til organisationer med speciale i 
de problemer, migranter desværre alt for ofte får. 

3Fs forbundssekretær, Søren Heisel, beklagede da også 
i en åbningstale, at centeret var nødvendigt, hvilket det 
ikke burde være, hvis vi havde haft et velreguleret og 
velorganiseret samfund.

Migrantcenter Hovedstaden har en hjemmeside på 
adressen www.migrantcenter.dk på dansk, engelsk, bul-
garsk, italiensk, polsk, rumænsk og russisk. 

Centeret har en Facebook gruppe, som hedder „Mi-
grantcenter Hovedstaden“.

Migrantcenteret bor på Bregnerødgade 8, st. helt tæt 
på Nørrebro St. og har åbent tirsdag og torsdag 16-18. 
Telefon: 4063 8580. Mail: Migrantcenter@hotmail.com

Migrantcenter på Nørrebro søger frivillige

Forbundsekretær, Søren Heisel: 

”Dette center ville ikke være nødvendigt i et velreguleret 

og velorganiseret samfund”

en, som står overfor ordrebøger, der ikke 
længere er tilsvarende fyldte som før 
verden blev ramt af Covid–19.

At flere landes samfund langsomt er i 
gang med en „oplukning“ i de kommen-
de måneder, sikrer ikke per automatik 
en tilbagevenden til fyldte ordrebøger, 
når hjælpepakken om lønkompensation 
udløber den 8. juli. 

En del af vores medlemmer bliver 
muligvis „fanget“ i et vakuum beståen-
de af „midlertidig arbejdsmangel“ på 
virksomheder, som er afhængig af afsæt-
ningen af varer til udlandet, indtil stør-
steparten af de lande vi normalt ekspor-
terer til er åbnet. 

Denne særlige problemstilling bør 
regeringen forholde sig til, f.eks. ved at 
forlænge perioden for hjælpepakken 
yderligere indenfor visse brancher, inden 
vores medlemmer med længere opsigel-
sesvarsler, i større omfang bliver mødt 
med en fyreseddel.

Det vil være yderst trist, hvis inten-
tionen med hjælpepakken og det gode 
resultat den har vist, for at forhindre op-
sigelser bliver sat over styr, fordi den op-
hører for tidligt !
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Chefen på Dansk Avistryk havde i en 
årrække håndhævet ledelsens fortolk-
ningsfortrin af lokaloverenskomstens §2, 
stk. 4 omhandlende erstatningsfridage i 
forbindelse med fridøgn på helligdage. 
Pakkeriarbejdernes klub var ikke enige i 
denne håndhævelse, og på trods af flere 
forsøg på at finde en lokal løsning imel-
lem parterne, fastholdt chefen sin for-
tolkningsret og håndhævelse.

 Idet tillidsrepræsentanten anså de lo-
kale forhandlingsmuligheder for udtøm-
te, så endte sagen hos klubbens faglige 
sekretær i 3F København, og herefter 
endelig til afgørelse i faglig voldgift.

Sagens stridspunkt bestod i om hvad 
rækkevidden af bestemmelsen favnede.

Virksomhedens opfattelse var at er-
statningsfridagene udelukkende skulle 
tildeles på baggrund af fridøgn beliggen-
de på helligdage på hverdage (mandag 

– fredag), f.eks. Kr. himmelfartsdag og 
Langfredag. 

Klubbens opfattelse var, at erstatnings-
fridagene skulle tildeles på alle ugens 7 
dage, og hermed også pinsesøndag, på-
skesøndag m.fl.

Klubben havde i samarbejde med 
den faglige sekretær produceret et ske-
ma med tilhørende argumentation over 
arbejdsplanerne for natpakkerne, som 
blev anvendt som et væsentligt argument 
overfor dommeren. Nedenstående er et 
udklip af teksten: 

 Natpakkeholdet består af 5 helt identi-
ske arbejdsplaner, som forskudt af hinan-
den over ugerne kører i et 5 ugers rul, der 
gentager sig løbende over kalenderåret. 

Alle medarbejdere er tilsagt arbejde på 
lige mange søndag, lørdage osv.

Som det fremgår af skemaet, så er det 
tilfældigheder der er udslagsgivende for, 

om den enkelte medarbejder modtager 
helt op til 2 erstatningsfridage, eller helt 
bliver forbigået. Dette ”lotteri” medfører 
en utilsigtet lønforskel for samme arbejde.

Solidt fagligt arbejde
Heldigvis vejede vores argumenter tun-
gere end ledelsens, da højesteretsdom-
meren kom med sin tilkendegivelse i 
vores favør. Efterfølgende har det ved en 
lokal gennemgang af arbejdsplanerne 5 
år tilbage vist sig, at vores medlemmer 
samlet skal godtgøres for 216 erstat-
ningsfridage.

Klubbens gode faglig arbejde har her-
med sikret de implicerede medlemmer 
en samlet efterbetaling af fridage, som 
estimeret udgør en samlet værdi på knap 
en halv million kroner.

Dertil skal lægges, at der nu også til-
deles erstatningsfridage til medarbejde-
re jf. overenskomstens bestemmelse på 
fridøgn i forbindelse med helligdage be-
liggende på lørdag og søndage.

Tillidsrepræsentanterne for Brøndby 
Transport i PostNord fik i samarbejde med 
tillidsrepræsentanterne i Køge Transport 
medhold i sag om brud på lokalaftale – 
Klubbernes medlemmer fik efterbetalt et stort 
antal feriedage til en estimeret værdi på ca. 
200.000 kr.

Tvisten drejede sig om en lokalaftale parterne indgik 
helt tilbage i 2009 omhandlede hvordan ferieafholdel-
se afregnes. Lokalaftalen omfatter begge arbejdsplad-
ser, idet alle 3F medlemmerne indtil 2018 var samlet 
på arbejdspladsen i Brøndby. 

Den primære årsag til indgåelsen af lokalaftalen 
var forudgående diskussioner omhandlende afregnin-
gen af ferie på arbejdsuger indeholdende henholdsvis 
6 og 4 arbejdsdage samt lange og korte arbejdsdage.

Den aftalte udregningsmetode havde været prak-
tiseret i 10 år, og tillidsrepræsentanterne var derfor 
forundret over, at den nuværende lokale chef egenrå-
digt havde valgt at benytte en anden metode en den 
aftalte.

Sagen blev rejst igennem 3F København, og på et 
centralt forhandlingsmøde i PostNord blev der op-
nået enighed om, at lokalaftalens bestemmelser om 
afregning skulle følges så længe den er gældende, 
hvilket på forhandlingsmødet blev oplyst til 3F, ikke 
forventes at omfatte den kommende ferieafholdelses-
periode.

De lokale tillidsrepræsentanter på arbejdspladser-
ne har i samarbejde med chefen efterfølgende opgjort 
efterreguleringen af feriedage til at være 113,5 dage, 
hvilket estimeret svarer til en sum på ca. 200.000 kro-
ner. 

Af Thomas Møller, faglig sekretær

Faglig Voldgift vundet mod Dansk Avistryk – Klubbens medlemmer modtager 
efterbetaling af et stort antal fridage svarende til en værdi på ca. 500.000 kr.

Pakkeriarbejderne vandt 500.000,-

Simon Schultz-Petersen (tv) og Karsten Jensen (th) fra Pakkeriarbejdernes klub sikrede efterbetaling svarende til 500.000,- til klubbens medlemmer

200.000 for tabte feriedage
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Klubben blev dannet 8/5-1980 i Rant-
zaus gade. Kurt Johansen var formand 
for Lager og Handel arbejdernes fagfor-
ening på det tidspunkt. 

Poul Pangø fra Benzinøen blev for-
mand for E&P klubben.

1982 landsklub for Efterløns og Pensi-
onist klubber stiftet af bl. a. Poul Pangø.

Opstart skyldes formegentlig det ven-
skab som man havde skabt sig gennem 
arbejdslivet, ugentlig gang i fagforenin-
gen med medlemsbogen og at efterløn-
nen startede.

Nye venskaber blev skabt på tværs af 
arbejdspladser. Omsorg og hjælpe hin-
anden. Der har været hårde faglige kam-
pe, hvor man stod skulder ved skulder i 
kampen om bedre arbejdsliv. 

Det har været en lille rejse for at støve 
lidt op om klubben. Jeg har brugt L&H 
Aviser og interview m. bl. a. Tonny Ol-
sen (hundehvalpen) som kom meget i 
klubben og Valter Møller.

Poul Pangø startede klubben, hurtigt 
efter blev Knud Ib Wekmann „kron-
prins“, og han skaffede mange herlige 
kunstnere og medarbejdere fra DKT for 
en god flaske vin, portvin cognac m.m. 
Oppe på balkonen i Rantzausgade hang 
masser af billeder af de kunstnere som 
havde været på besøg.

Men der var også besøg af politikere, 
faglige sekretærer fra andre klubber, er-
hvervsliv og andet godtfolk. 

Fra start var der over 100 medlemmer. 
Den skønne teatersal dannede en smuk 
ramme om møderne hver tirsdag. Part-
ner kunne komme med som b-medlem. 

Knud var god til at lave ansøgning til 
fagforeningen. Hans kancelli sprog gjor-
de at alle ansøgninger blev læst op. Kurt 
Johansen var god til at skaffe penge til 
klubben bl. a. fra SID, Kurt havde mange 
gode argumenter i ærmet.

Knuds ordbrug i disse ansøgnin-
ger var: Betimeligt, eders, rigsforstan-
der, ytre sig, befille os på abillig, slik og 
syrlig drops vil vi bruge med stor om-
tanke og ikke spildt på os. Så ganske 
underholdende, desværre kan jeg ikke 
opstøve nogle eksempler

Man måtte ryge til møderne dengang, 
hvilket er helt utænkeligt nu.

„Bleklubben“ Tonny hundehvalpen, 
Inger Mouritsen, Tommy og Birthe 
Thomsen hjalp til store arrangementer 
med bordopstilling og andet tungt prak-
tisk arbejde. De blev udstyret med en sut 
om halsen. Mødtes hver tirsdag.

Emma, Ingeborg Petersen og Solveig 
Dahl Nielsen var praktiske grise, Solve-
ig og Poul Pangøe kunne debattere ret 
voldsomt, måske efter en god øl eller to 
intet blev lagt imellem, ofte vandt Poul. 
Poul og Knud kunne også tage deres de-
batter, men Knud var bedst verbalt, så 
stænkede Poul øl på Knud. Efter 10 min. 
var venskabet oprettet.

Madpakker blev indtaget efter hvert 
møde og der kom milde gaver fra snaps-
klubben (hvis det var nogen fra bleklub-
ben som vandt, blev snapsen drukket 
til madder) Bl.a. Arvid Larson, Cai-Åge 

E&P klubben fylder 40
Fie giver et historisk tilbageblik i små glimt – Illustreret fra gamle L&H aviser

Nielsen (cykelklubben) Jørgen „vindu-
espudseren“ havde snapseklubben. De 
ansatte i huset kom tit forbi frokosten 
og havde de vundet snaps, blev den ofte 
givet med det samme til madpakkerne. 
Det var sjældent at nogen fik en snaps 
med hjem.

Gennem tiden har Knud Wekmann, 
Peter Lauritsen, Leivur, Birthe Thomsen, 
Erik Jørgensen været formænd.

Når jeg læser gl. L&H aviser er ca. 1 
hel side sat af til E&P klubben, i referat 
af valg står f. eks. at Kammerat Arvid 
blev valgt. Det ses ikke mere at vi tiltaler 
hinanden med kammerat. Vi skrev også 
med kammeratlig hilsen i brevene.

Der var medlemmer fra kgl. Teater, 
Rigshospitalet, Kafferisteriet, D. Kgl. 
Landbohøjskole, Statens Serum Institut, 
Zoologisk have, Tivoli, Benzinøen, Ber-
lingeren, P. Brøsted, Irma, Fragtmands-
hallerne, Unicef, Grøntorvet, bogforlaget 
Arnold Busk, ejendomsfunktionærerne 
på Christiansbog, Brd. Dahl, stilladsen, 
foderstofferne i frihavnen, De Danske 
fjerfabrikker, kælderpersonalet i SID osv. 
Trælageret, Bogforlaget Frem, tegl og ce-
ment fredeiksberg, Meyer lager. Vindu-
espolerende, toldboden, avisbude, . 

Tidligere var klubben meget aktiv i 
fagforeningens arbejde og tog stor del.

 F. eks malede vi banner til 1. maj, ar-
bejde i øl bar ved 1. maj og ved recepti-
oner osv., dækkede borde samt var med 
i madudlevering. Vi pakkede breve når 
der var store udsendelser. 

Vi er så heldige at 3F Kbh., stilladsar-
bejderne, D. Kgl. Teater og Rigshospita-
let støtter vores klubarbejde. Tak for det.

Nu er der sjældent nogle som tænker 
at vi er en ressource som skal bruges. 
Dog fik vi seddel med auktionsdage ved 
Tivoli Food Hall. Tak.

Vi er super glade for at der er plads i 
huset til at vi mødes hver tirsdag og vi 
nyder at være en del af fagforeningen. Vi 
har stadig rigtig gode emner på møder-
ne hver tirsdag fra 10–12. Alle efterløn-
nere og pensionister i 3F København er 
velkommen i klubben.

Klubbens efterårsprogram 2020
• D. 8/9 er der summemøde, kontingentbetaling 

og snak om hvad vi vil planlægge.

• D. 15/9 – Fælles Carsten Elerts om boskifte, 

pension osv. eller Petanque

• D. 22/9 – Reception i anledning af vores 40 års 

jubilæum d. 8/5

• 29/9 Fælles – Bo Schiiøler tidligere leder af 

Vesterbro ungdomsgård.
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Feriekontoret administrerer bookinger 
af Hotel– og Restauranterhvervets Ferie-
boligfonds ferieboliger og Postens ferie-
boliger. Vores boliger bookes pr. telefon 
( bortset fra postens lodtrækningsrun-
der ). Hvis du er i tvivl om, hvad du har 
ret til at booke, så ring til os ( Lisbeth el-
ler Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Hotel– og Restauranterhvervets 
Ferieboligfond ( HR )
For at kunne booke en af HRs feriebo-
liger, skal virksomheden du arbejder på 
have en feriekortaftale jf. overenskom-
sten mellem 3F Privat Service, Hotel og 
Restauration og HORESTA eller Dansk 
Erhverv. Hvis det ikke er tilfældet, er du 
ikke berettiget til at booke disse feriebo-
liger. Du vil typisk kunne se disse oplys-
ninger på dit ansættelsesbevis. Du kan 

også ringe til os og vi tjekker, om du har 
den rigtige faggruppekode.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk (Posten) 
og www.3fhr-feriebolig.dk ( Hotel– og 
Restauration) kan du følge med i, hvilke 
boliger og uger der er ledige.

Du skal klikke på „Ledige uger“ som 
ligger øverst på siden – den bliver som 
hovedregel opdateret hver dag. Uger som 
er markeret med sort, kan bookes af alle 
medlemmer af 3F. De røde uger er for-
beholdt de to forskellige brancher og vil 
typisk blive åbnet for andre 3Fere ca. 12 
uger før. HRs ferieboliger åbnes dog ikke 
for andre 3Fere.

På www.feriekontoret.bookhus.dk kan 
du se alle de ferieboliger som Feriekon-
toret administrer. Der er også en over-

sigt, hvor du kan se alle ledige boliger. 
Du skal dog være opmærksom på, at 
selvom ugen står som ledig, skal regler-
ne for om du kan booke den stadig over-
holdes, jævnfør reglerne som er beskre-
vet på de to andre nævnte hjemmesider.

Grænserne åbner igen langsomt
Som det nok er de fleste bekendt, 
kom der en melding fra myndighe-
derne om, at der nu er udrejseforbud 
til og med den 31. august 2020. Der 
er dog mulighed for at rejse til Norge 
og Tyskland, hvor vi har ferieboliger.

I skal dog være opmærksomme på, 
at det i skrivende stund ikke er muligt 
at rejse til Norge via Sverige, da denne 
grænse er lukket.

Det er muligt at rejse til Tyskland, 
men anbefalingen fra myndigheder- nes side er p.t., at man ikke rejser til 

storbyer med over 750.000 indbyg-
gere og der bor 3.7 millioner i Berlin!

Husk, at det er dit eget ansvar at 
følge med i udviklingen og de gælden-
de restriktioner. Det er p.t. oplyst, at 
diverse rejsevejledninger bliver opda-
teret den 15. juni 2020.

Rygeregler
Pr. 1. januar 2020 trådte den nye regel i 
kraft om, at der ikke må ryges indendørs 
i vores ferieboliger. Vi håber selvfølgelig, 
at alle overholder denne regel. Det er der 
rigtig mange, som vil sætte stor pris på.

Ankomst og afgangstider
Vi oplever desværre en stigende tendens 
til, at vores ankomst– og afgangstider 
ikke overholdes. Det er ikke acceptabelt. 
Vores tilsynsførende planlægger deres 
arbejdstid efter vores tider og det kan 
være til stor gene for dem, når bruger-
ne ikke har forladt boligen som reglerne 
foreskriver. Vi oplever jævnligt, at den 
næste bruger af ferieboligen ikke kan få 
adgang til tiden og at brugerne tager bo-
ligen i brug før tid.

Vi skal stærkt opfordre til, at de tider 
som står i bekræftelsen overholdes. Hvis 
det ikke sker, kan vi blive nødsaget til at 
pålægge et gebyr for overtrædelsen samt 
at du bliver „blacklistet“ hos os hvilket 
indebærer, at man ikke kan booke hos 
os mere.

Fejl kan ske, så ….
Når du har booket en feriebolig hos os 
og vi har fremsendt informationsskrivel-
sen samt nøglen til dig, vil vi bede dig 
om at kontrollere, at det er den korrek-
te nøgle du har fået. Der kan ske fejl og 
det er for sent at opdage det fredag ef-
termiddag inden dit ophold eller, når du 
står foran ferieboligen og ikke kan kom-
me ind.

Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfordre dig til at retur-
nere nøglen straks efter din hjemkomst 
og det skal ske i den lille kuvert, som du 
fik den tilsendt i. På denne kuvert står et 
nummer, som vi skal bruge til registre-
ringen og den giver os alle de informati-
oner vi skal bruge. Husk at frankere ku-
verten og at sætte afsender på.

Vi oplever desværre alt for tit, at eks-
tranøglen ( eller andre nøgler ) fra ferie-
boligen tages med hjem og sendes til os. 
Det skaber problemer og unødvendige 
udgifter for os.

Du skal aldrig tage anden nøgle med 
hjem end den du fik tilsendt af Feriekon-
toret med mindre, at andet er aftalt.

Hvis det sker, vil du fremover blive 
oplagt et administrationsgebyr på kr. 
100,–.

Vi vil sætte pris på, at du ikke pakker 
nøglen ind i diverse køkkenrulle, stan-
niol, gaffatape, elastikker, plastikposer 
m.m., da det tit tager lang tid at „frigø-
re“ nøglen. Og vi sidder med rigtig man-
ge returnøgler.

Rejse–/afbestillingsforsikring
Vi vil opfordre til, at der tegnes en rej-
se–/afbestillingsforsikring således, at du 
ikke mister penge, hvis uheldet skulle 
være ude og ferieboligen må afbestilles 
f.eks. på grund af 
sygdom. Kontakt 
dit forsikringssel-
skab for at høre 
nærmere.

Feriekontoret
… en dejlig feriebolig til en fornuftig pris

På grund af situationen med Covid–19 får Ferie-
kontoret rigtig mange henvendelser. Det drejer sig 

primært om afbud. Både i nærmeste frem-
tid, men også langt ud på sæsonen.

Vi forstår godt den usikkerhed 
som mange føler, men vi vil ger-

ne opfordre til, at I venter med 
at melde afbud til 3 døgn før 
opholdet. Dette skyldes, at 
forsikringsselskaberne ikke 
dækker afbud i udlandet som 
er sket tidligere end 3 døgn 

før afrejsen. Dette gælder, 
hvis afbuddet altså skyldes Co-

vid–19.
Vi vil også gerne opfordre til, at 

afbud sker til feriekontoret-kbh@3f.dk 
hvor der skrives f.eks. „Jeg ønsker at melde afbud 

til feriebolig ? ? i uge ? ? – mit reg. og kto.nr. er ? ? 

Angiv gerne årsagen og oplys selvfølgelig navn og 
cpr.nr. ( eller bookingnr. )“. Oplys også, om du har 
en afbestillingsforsikring eller ej.

Hvis dit afbud skyldes Udenrigsministeriets rejse-
forbud, skal din afbestillingsforsikring ( som ofte er 
et tillæg til din rejseforsikring ) dække halvdelen af 
det indbetalte beløb. Vi dækker den anden halvdel. 
Dit forsikringsselskab skal bruge dokumentation og 
til det skal du bruge den bekræftelse, som vi sendte 
til dig i forbindelse med din booking.

Når din sag hos forsikringen er færdigbehandlet, 
bedes du sende os en kopi af udbetalingen og vi vil 
returnere dig den halvdel, som du er berettiget til 
hos os.

Corona–situationen udvikler sig hele tiden. Følg 
altid myndighedernes anvisninger. Vi anbefaler, at 
du holder dig orienteret på følgende hjemmesider :
Udenrigsministeriets rejsevejledninger, Sundheds-
styrelsen, Statens serum institut, WHO

Covid–19 giver mange afbud

Rigtig mange kommer til at holde ferie i Danmark i år, men der er jo også dejligt om sommeren. Her lidt sommerstemning fra huset i Nørlev.
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3F København vil gerne ønske alle 
medlemmer, og jeres familier, en 
rigtig god sommer.
Vi håber I kommer til at nyde den.
Tusind tak for jeres aktivitet og 
støtte. Vi glæder os til de næste 
faglige kampe sammen med jer.

Rigtig god sommer


