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Mit navn er Milla Mehl Nielsen og jeg er 
38 år, mor til 3 store børn + det løse. 

Min faglige flamme startede med at 
brænde for 4 år siden, da jeg efter May-
Brith Nyman, der var faglig sekretær i 
fagforeningen, havde siddet i en måned 
ude i vores kantine på DTU, endelig blev 
overtalt til at stille op som tillidsrepræ-
sentant. 

Det var startskuddet på hvordan jeg 
pludselig så verden og min arbejdsplads 
helt anderledes. Hvor der før var be-
grænsninger og ordsprog, som „Sådan er 
det bare“, „det bestemmer vi jo ikke“ og 
„kan du ikke tage lugten i bageriet“ osv. 
osv. Der åbnede en dør, hvor der var ret 
til at stille kritiske spørgsmål, kræve svar 
og kunne være en del af løsningen.

Her mange kurser og års erfaringer 
senere sidder jeg nu i 3F København 
som organisator og skal ligesom May-

Brith have tålmodighed, give mig tid til 
at lytte, være tålmodig og meget ved-
holdende. Det er de egenskaber der skal 
bruges nu, godt krydret med kreativitet, 
til at få organiseret kantine–området. 

Område med muligheder
Det er et område, som mange nok ved 
ikke har en særlig høj organiseringspro-
cent, men der er masser af muligheder, 
og der er rigtig mange derude på kanti-
nerne, som bare har brug for at få mere 
viden. Viden om deres overenskomst, 
deres rettigheder, Den Danske Model og 
helt basic viden til at kunne træffe deres 
valg om fagforening og medlemskab.

Pga. Corona har der været lidt start-
vanskeligheder med fysisk fremmø-
de i kantinerne, men det er løst på en 
rigtig god måde og derfor er jeg i fuld 
firspring ude og hilse på.

Snakken om hvad en tillidsrepræ-
sentant og arbejdsmiljørepræsentant er 
vigtig og det er klart en af de fokus om-
råder der er, da de er en mangelvare på 
hylderne i kantinerne rundt omkring, og 
det SKAL ændres. 

Vi har især kunne se manglen på til-
lidsvalgte i denne periode med massefy-
ringer, arbejdsdelinger og hjemsendel-
ser, hvor mange er blevet ramt hårdt og 
der er stor utryghed hos de ansatte ude i 
kantinerne. 

Samarbejde over faggrænser
Jeg håber meget på, at samarbejde med 
de andre fagområder og deres tillidsvalg-
te og faglige sekretærer, for hvor der er 
en kantine er der en arbejdsplads, der 
skal ha mad. Og sammen er vi stærke og 
kan rykke endnu mere.

F.eks. Har Novo i Bagsværd været så 
søde, at hjælpe med opbakningen af en 
nyvalgt tillidsrepræsentant ved, at gå ned 
og hilse på hende. Og som nyvalgt har 
det bare en kæmpe betydning at vide, at 
man har hele 3F familien i ryggen, også 
selvom man måske godt kan være en 
smule usikker i starten. 

Flere projekter hvor vi krydser fag-
grænser er et projekt, hvor rengørin-
gen på KUA skal organiseres, og Bente 
(faglig sekretær på rengøringsområdet) 
kommer og spørger om jeg vil med, for-
di det også er kantiner derude. Det er 
så fedt, at vi kan stå sammen og hjælpe, 
støtte og bruge hinandens viden. Det hå-
ber jeg på meget mere af. 

Vi ses derude
Så en opfordring herfra – har du en kan-
tine på din arbejdsplads? Så gå da forbi 
og sig hej, og spørg om de har en tillids-
repræsentant. 

Hvis ikke, så kommer jeg gladeligt 
ud til jer på arbejdspladsen med smil, 
bolsjer og stemmesedler. 

 Sig hej til Milla
 Hun kommer og hilser på i kantinerne fremover

Ny organisator på kantine – området

• Leder Dette er sidste trykte nummer af medlems-
bladet for 3F København. Fagforeningen 
skal spare og bestyrelsen og generalforsam-
lingen har kigget dybt ind i sparekataloget 
og blandt meget andet betød det stop for 
den trykte udgave af bladet. Kommunika-
tionen med medlemmer og tillidsfolk skal 
fortsat være på et højt niveau, men vil frem-
over komme ud på en mere tidssvarende 
og hurtigere facon på de øvrige platforme.

På generalforsamlingen, som var ramt af 
Coronarestriktioner, kiggede vi ind i 2021 
og der er ingen tvivl om at vi ser et år med 
endnu større konsekvenser af Coronaen. På 
generalforsamlingen  diskuterede vi også en 
række faglige og politiske pejlemærker som 
vi skal være opmærksom på i 2021.

Vi oplever konstante angreb på den dan-
ske model. Jensens Bøfhus, som ved hjælp 
af en lockout, har frigjort sig fra overens-
komsten. Det alvorlige er, at virksomhe-
den nu er uden overenskomst og har sat 
de tilbageværende ansatte 20 % ned i løn. 
Tholstrup-gruppen på Gråbrødre Torv, som 
driver Peder Oxe, Peder Oxes kælder og 
Bøf&Ost har ligeledes lockoutet sig ud af 
overenskomsten. Vi skal reagere på disse 
angreb på den danske model.

Vi oplever fyringer, eller trusler om fyring, 
af fagligt aktive og tillidsvalgte. Vi skal bak-
ke op om de aktive, som står i forreste linje 
når vores rettigheder skal forsvares.

Flere virksomheder har misbrugt den nye 
lov om arbejdsfordeling. Den nye lov åb-
ner ikke mulighed for at fagforeningen kan 
behandle sagerne. I et enkelt tilfælde har vi 
derfor valgt at politianmelde virksomheden

Der er nu fremsat lov om tidlig pension for 
dem som har været længst på arbejdsmar-
kedet. Det er meget positivt at det er en ret-
tighed, men der mangler fortsat løsninger 
for de nedslidte, der ikke har været over 40 
år på arbejdsmarkedet.

Desværre er der også fremsat forslag om 
at hæve pensionsalderen til 69 år. Det er 
et resultat af Velfærdsforliget fra 2006 og 
forligspartierne vasker hænder og siger at 
de ikke kan ændre denne aftale. Det vil vi 
ikke acceptere og vil støtte op om aktivite-
ter som signalerer at en pensionsalder på 
68 må være rigeligt.

3F København og 3Fs kongres i 2019 har 
krævet at vi skal have højere dagpenge. Dag-
pengene er blevet udhulet igennem mange 
år og det kan være svært at overleve på 
dagpenge. Hovsa-loven om arbejdsforde-
ling har sat et niveau for midlertidige dag-
penge på kr. 23.001 og vi kræver derfor som 
minimum at alle dagpengemodtagere har 
ret til samme dagpengedækning.

Til november er der valg til kommuner og 
regioner. Vi vil som altid gå aktivt ind i 
disse valg. Vi vil stille krav om en aktiv be-
skæftigelsespolitik til gavn for vores med-
lemmer, og vi vil kræve at kommunerne og 
regionen vedtager klausuler, som hindrer 
social dumping og sikrer praktikpladser 
til de unge.

EU har nu fremsat et forslag til et direktiv 
om mindsteløn. EUs beskæftigelseskom-
missær har lovet at der vil være respekt 
for aftalemodeller vi har i Skandinavien, 
herunder den danske model. Men vores 
store frygt er at et direktiv om mindsteløn 
vil bryde princippet om, at organisering 
og kollektive forhandlinger er nogle af de 
mest effektive værktøjer til at sikre løn og 
arbejdsvilkår. Vi vil derfor sammen med 
den øvrige fagbevægelse arbejde aktivt for 
at dette direktiv ikke sætter den danske mo-
del under pres.

Faglige og politiske 
pejlemærker i 2021



 Der synges og danses endnu
 Det Kongelige Teater - den eneste åbne nationalscene i Europa

Af Nicolai Bentsen, fællestillidsmand på Det Kongelige Teater
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Når man arbejder på et teater, er 
man som oftest mange meget 
forskellige faggrupper sammen, 

og på et kæmpe et af slagsen som det 
kongelige teater, kommer de endda fra 
hele verden. Man arbejder mange sam-
men på begrænset plads. Lastbiler skal 
læsses, og adskillige af især de scenetek-
niske opgaver, løses kun ved at mange 
hænder hjælpes om at løfte, skubbe og 
trække. I sagens natur synges der også, 
og blæses i instrumenter, danses, kram-
mes og kysses på scenen i nærmest en-
hver forestilling der spilles. Under en 
corona–pandemi, er det måske ikke de 

bedste forudsætninger for at få den sær-
lige type arbejdsplads til at fungere. Ude 
i verden fungerer det heller ikke.

Lukket og slukket i hele Europa
For et par uger siden besluttede man at 
lukke Dramaten i Stockholm. Slut med 
skuespil af de både sørgelige og muntre 
af slagsen, på Bergmans gamle scene i 
Sveriges hovedstad. Norge havde gen-
nemført samme operation med deres 
nye operahus og gamle nationalscene 
for skuespil kort før. Der bliver heller 
ikke sunget en strofe i pariseroperaen i 
Frankrig, eller på the national operahou-

se i England. I Spanien og Italien, har alt 
der bare mindede om teater været lukket 
totalt ned længe.

Billedet er sådan set det samme over-
alt i vores del af verdenen, også hvis vi 
tager den anden side af Atlanten med. I 
skrivende stund er der et sted i Europa, 
en eneste nationalscene, hvor der dan-
ses balletforestillinger for publikum. Det 
er på Gamle scene – Det kongelige tea-
ters ældste spillested, placeret på Kon-
gens Nytorv i hjertet af København. Ikke 
mange minutters gang derfra, kan man 
aktuelt overvære hele 5 forskellige fore-
stillinger i skuespilhuset, og lige på den 
anden side af vandet står den på opera 
næsten hver aften.

Det er faktisk ikke så lidt af en begi-
venhed, og siger i sig selv noget om, at 
hele coronasituationen bliver håndteret 
på en måde i Danmark, man formentlig 
ser misundeligt på de fleste andre steder 
i verden. Et forhold man dog ikke altid 
kan mærke når man følger med i den 
hjemlige debat.

Alle tæller med
Desværre kan der jo ikke være så man-
ge i salene på det kongelige teater som 
man kunne ønske sig. Man er fortsat un-
derlagt restriktionen om, at der højest 
må være 500 siddende publikummer i 
en sal der kan håndtere samtlige krav til 
afstand, håndsprit mv. Problemet er, at 
os der medvirker på scenen tæller med i 
dette regnestykke. På et mindre skuespil 
med teknikere og skuespillere på scenen, 
går det måske lige. Det er til gengæld et 
relativt stort problem på de store opera-
er, hvor alene musikere, kor, statister og 
medvirkende teknisk personale, kan tæl-
les langt over hundrede. Så overskuds-
givende er det ikke at spille teater for 
tiden. Derfor håber man også på lempel-

ser, når de nationale tal igen er for ned-
adgående.

Og man har en rimelig fornuftig sag. 
Med henblik på at gøre et teaterbesøg så 
trygt og sikkert som muligt, er en række 
ændringer i måden at afvikle forestillin-
gerne på blevet indført. Det har haft en 
vis indvirkning på personalets dagligdag, 
men heldigvis er alt sket i tæt dialog 
med personalet og i de sædvanlige sam-
arbejdsfora på teatret, hvilket også har 
gjort at arbejdsmiljørepræsentanterne 
og personalet generelt har kunnet opnå 
en stor indflydelse. På samme måde har 
man håndteret dagligdagen bag scenen. 

Begge steder har det medført rimelig po-
sitive resultater. Selvom især nogle fag-
grupper oplever, at nye arbejdsformer 
giver mere tidskrævende processer, er 
det ikke blevet hårdere at gå på arbejde 
(fx skal alt værktøj og kontaktoverflader 
som flere bruger afsprittes straks efter 
brug ).

Ingen bliver smittet på teatret
Mest imponerende er dog, at der indtil 
videre ikke er en eneste som har over-
været forestillinger i det kongelige tea-
ters sale der er blevet smittet med coro-
na. Og ud af de ca 900 ansatte på teatret, 

har i alt 20 medarbejdere fra forskellige 
grupper været testet positive. I alle til-
fælde blev de smittet uden for arbejds-
pladsen, og selvom et par af disse med-
arbejdere endda nåede at gå på arbejde 
mens de kunne smitte andre, er det ikke 
sket i et eneste tilfælde. 

Noget tyder på, at et besøg i teatret 
eller et ansættelsesforhold der kræver, 
at man møder fysisk op samme sted på 
daglig basis, er et af de mest sikre steder 
at befinde sig. 

Det er da en fin lille solstrålehistorie i 
en tid hvor vi godt kunne bruge flere af
den slags. •
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Helge Geest har i mange år været en ak-
tiv person i fagforeningen.

Helge var lagerarbejder og havde en 
karriere i forskellige brancher på vinla-
ger, på fragtmands central og sidst på 
dagbladet Information, inden han blev 
ansat som kassererassistent i Lager og 
Handelarbejdernes Forbund.

Efter flere år i den stilling overtog han 
kasserer posten i L&H.

Helge har senere og op til i dag virket 
som kasserer i Lager, Post og Service-
arbejdernes Forbund og efterfølgende i 
3F København

Helge er kendt for at være meget 
grundig i hans arbejde og meget hjælp-
som, hvis nogle skulle have assistance 
med regnskabet, eller hvordan skulle 
man kontere et regnskab. 

Helge har i de mange år, han har væ-
ret kasserer, holdt kurser i regnskab for 
mange af klubkassererne. Derudover har 
han indviet mange bestyrelsesmedlem-
mer i regnskabsforståelse.

Fragtmandshallen
I efteråret 1978 opstod der en større 
strejke på Fragtmandshallen i Glostrup, 
Helge var på det tidspunkt sikkerhedsre-
præsentant og han tog hurtigt ansvaret 
for hans kollegaer. Strejken udviklede 
sig hurtigt og der var store blokader på 
vejen ind til Fragtmandshallen. Under 
disse blokader brød politiet flere gan-
ge blokaderne, så vognmændene kunne 
køre ind og hente det strejkeramte gods. 
Det var under disse blokader, at politiet 
begyndte at bruge det såkaldte blokade 
greb. Det blev brugt på den måde at når 
blokadevagterne sad ned i rækker med 
armene om hinandens arme, gik poli-
tiet bag den demonstrant man ønskede 
at fjerne og tog om halsen og klemte på 
halspulsåren, så demonstranten slap ta-
get i sidemanden eller mistede bevidst-
heden.

Politiets greb og fremgangsmåde blev 
taget op i folketinget og blev forbudt, da 
det var for farligt at bruge.

Strejken blev til sidst opløst, men der 
kom et langstrakt retsligt efterspil i dom-
stolene hvor Helge var en af de aktive 
strejkende.

Tillidsmandsringen
Fragtmandshallens strejke, samt andre 
strejker i Lager og Handel i årene 78 og 
79, førte til at ca. 120 tillidsfolk stifte-

de Tillidsmandsringen under Lager og 
Handel. Formålet var hurtigt at kunne 
støtte arbejdspladser der kom i overens-
komststridige strejker på de strejkendes 
præmisser.

I starten af 80erne arrangerede Tillids-
mandsringen en international konferen-
ce for Ford arbejdere i Europa. Årsagen 
var, at Ford havde varslet store afskedi-
gelser i Europa, og der deltog strejkende 
fra England, Holland, Tyskland, Dan-
mark (der var en samlefabrik i Sydhav-
nen) og Spanien. Der var mange tusinde, 
der var i konflikt.

Da konferencen var slut viste det sig, 
at spanierne var kommet til Danmark 
uden en returbillet og de havde ingen 
penge til at købe en billet, så de kunne 
komme hjem (det var alvorligt for deres 
system fungerede sådan, at hvis de ikke 
mødte på arbejde, så fik de ikke løn, og 

deres bolig og alle forretningerne/skoler-
ne m.m. ejede Ford, hvilke betød, at de 
fik en større og større gæld til Ford).

Da det var søndag, var bankerne luk-
kede, og der kunne kun hæves ca. 2.000 
kr. på Hovedbanen som havde en åben 
bank. Vi havde derfor behov for at få ca. 
6.000 kr. for at kunne købe returbilletter 
til de tre kammerater fra Spanien.

Tilfældigvis havde Fragtmandshallen 
holdt støttefest i Folkets Hus på Jagtvej 
69 om lørdagen. Vi fik af Helge lov til at 
låne til returbilletterne, til der blev åbnet 
i bankerne om mandagen. Da det hav-
de været en støttefest var der „kun“ små 
sedler og rigtigt mange mønter i fem– 
og enkroner samlet i tutter, så flyselska-
bet kastede mistænksomme blikke da vi 
købte tre billetter til Valencia, i danske 
kroner i femmere og enkroner. 

Længe leve international solidaritet. 

Farvel til en aktiv tillidsmand
Helge Geest stopper efter mange års fagligt arbejde

Af Bjarne Høpner, fhv. formand for 3F København

Hanne Larsen, kasserer i Lager– & 

Handelsarbejdernes Forbund frem til 2001 :

Helge blev ansat som assistent 
på kassererkontoret i Lager & 
Handel i Rantzausgade for 32 
år siden. Han var een af ansø-
gerne, og da han var / er både 
venlig og sympatisk, fik han 
jobbet. Vi kendte ansøgeren 
fra hans engagerede arbejde 
på et par af vore arbejdsplad-
ser m.m. Det viste sig hurtigt, 
at vi havde fundet den ret-
te, for han havde både sans 
for tallene, medlemmerne 
og fagforeningens arbejde. Efter nogle års godt samarbejde, indså jeg, at hvis 
vi skulle beholde ham i L&H måtte jeg gå på pension, og så blev Helge valgt 
som ny kasserer i 2001.

Det var det helt rigtige, lærlingen blev til troldmanden. Uden hans over-
blik, energi, viljestyrke og ikke mindst stædighed, var huset på Peter Ipsens 
Allé ikke blevet det, det er. Jeg har naturligvis kun set med fra sidelinjen, men 
jeg er overbevist om, at ingen anden kunne have gjort det så godt som Helge, 
og så passe sit daglige arbejde som kasserer og passe på pengene og medar-
bejderne til alles tilfredshed.

Den eneste det gik ud over var Annie, men nu er der kun nogle få måneder 
til hun får ham hjem, på fuldtid, det bliver noget nyt for dem begge. 

TAK Helge for din kæmpeindsats og for din måde at være på. 
God vind fremover.
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Hvem havde troet at corona pandemien 
skulle bringe noget positivt med sig ?

I PostNord kan vi ikke klage, vi har 
travlt som aldrig før. Da pandemien 
startede i foråret mærkede vi alle vel en 
nervøsitet i større eller mindre grad. Vil-
le vi blive syge eller miste vores arbejde 
p.g.a. nedlukning af samfundet.

Det var en sej omgang på omdelings-
centret på Oliefabriksvej i foråret hvor 
pakkemængderne steg voldsomt. Dårlig 
kommunikation, manglende værnemid-
ler og for få medarbejdere skabte util-
fredshed og øget sygefravær. 

Ledelsen mente der var behov for at 
alle løb lidt stærkere. Vi måtte rigtig ger-
ne komme flere pakker i bilerne og køre 
så meget overarbejde vi orkede. Vi ople-
vede en stigende mængde overliggende 
pakker, hvor vi havde forskellige forslag 
til hvordan det kunne håndteres. Det 
var ikke ledelsens opfindsomhed og sto-
re erfaring der fik pakkerne ud. For at 
få bund i antallet af overliggende pakker 
blev der også kørt overarbejde om lørda-
gen og medarbejdere blev sendt til andre 

postområder for at hjælpe, der hvor det 
brændte mest på, når de lokale ikke or-
kede mere.

Kunderne var klart bedre til at rose os 
for vores store indsats end vores egen le-
delse. Klubben købte et Corona–kit fra 
den lokale bager med portionsanrettede 
poser med bolle, ost, smør, trækniv og 
en basse til alle kollegerne som en lille 
opmuntring.

Men efterhånden som nye medarbej-
dere blev ansat, aftog noget af presset fra 
de store pakkemængder. Der er dog sta-
dig for mange dobbelthåndteringer for-
di ingen har haft mod til at oprette flere 
tjenester – tænk nu hvis pakkemængder-
ne skulle falde.

I starten var de fleste modtagerkun-
der forstående, når Deres pakke blev en 
dag eller to forsinket. Sådan er det ikke 
mere, nu er forventningen til PostNord 
igen at vi kan klare levering fra dag til 
dag.

Hverdagen var blevet en anden. Lan-
det blev lukket ned og mange var plud-
selig hjemme når vi kom forbi. Kunder-

ne var mere positive når vi ringede for 
at spørge om pakken måtte stilles. Vi be-
høvede ikke underskrift. Antallet af an-
meldte pakker var flere dage tæt på nul.

De store pakkemængder fortsatte ind 
i sommerferieperioden og kun i få uger 
var der behov for nedmønstring. At pak-
kemængderne efter sommerferien igen 
er klart højere end forventet giver stadig 
for mange dobbelthåndteringer. 

Desværre er vi p.g.a. øget smittespred-
ning nødsaget til at bruge mundbind 
inden døre. Det er ikke en fornøjelse at 
have på når man skal til 4. sal og virker 
som en overreaktion når der ikke er an-
dre mennesker i opgangen.

Nu er det „hverdag“ med store pakke-
mængder og kunderne forventer dag til 
dag levering. Der er ikke plads til und-
skyldninger mere, hvis Peters reklamer 
med blå biler der leverer i hele landet 
skal fastholde kundernes positive syn på 
os. Muligvis burde løbesko indgå i uni-
formsprogrammet så vi har en chance 
for at følge med når pakkemængderne 
fortsat stiger.

 Krisen kradser ikke i 
pakkemængderne

Pakkebudene har travlt – ogå i Corona–tider

Klubben købte et Corona–kit fra den lokale bager til alle 
kollegerne som en lille opmuntring.

Vi vil ikke bruge mange store og fine 
ord. De er alligevel ikke store nok til at 
beskrive dig og dit virke. I stedet kom-
mer her nogle nedslag :
• Du er altid velforberedt
• Du har det store overblik
• Du har styr på detaljen
• Du er politisk korrekt på den gode 

måde
• Vi kommer til at savne vores moralske 

kompas.

Du har været med til mindst 5 fusioner 
og sammenlægninger på vejen til 3F Kø-
benhavn

Du har været økonomisk ansvarlig for 
mindst 15 store projekter, hvor der er 

blevet købt, solgt ombygget eller renove-
ret ejendomme.

Du har presset følgende økonomiske 
giganter i knæ;
• Bygherrer og ejendomsspekulanter
• Finansiel stabilitet (Roskilde Bank)
• Forsikringsselskaber
• Kreditforeninger
• Konkursboer
• Advokater
• Lokalplaner og kommuneplaner

Alt dette til gavn for fagforeningens øko-
nomi – og dermed for medlemmerne.

Vi taler her om et stort 2–cifret mil-
lionbeløb som vi ville være gået glip af 
hvis ikke vi havde haft dig.

Samtidig har du altid haft styr på den 
daglige drift, så økonomien ikke er løbet 
løbsk

Du har altid sagt at vi, ledelsen, be-
styrelsen, generalforsamlingen, tager be-
slutningerne, og så skal du nok sørge for, 
at de bliver ført ud i livet på en lovlig og 
fagretslig forsvarlig vis

Når udgifterne så bliver for store, så 
har du sagt stop, så vi ikke er tvivl om at 
nu skal det stoppe

Så tak for indsatsen Helge.
Og som altid er du godt forberedt. så 

vi siger også tak for dit 5 sider lange CV 
som du har sendt os. Vi bringer her et 
uddrag – det fulde CV kan hentes hos 
formanden.

Tak for indsatsen Helge
En hilsen fra Daglig Ledelse i 3F København

Arbejdsliv Tillidsposter

13/6 1977 Indmeldt i Lager– & Handelsarbejdernes Forbund / SiD

14/6 1977 Fragtmandshallen i Glostrup Sikkerhedsrepræsentant, klubkasserer

1978 Talsmand ved den store konflikt i 1978

1979 Med til at starte Tillidsmandsingen i Lager & Handel

1979-1988 Dagbladet Information, Pakkeri og service Tillidsmand, Rådsmedlem, A/S bestyrelsesmedlem

1982-1988 Kasserer i Tillidsmandsringen

1982-1988 Oplysningsudvalget i Lager & Handel

1984-1985 Kasserer for landsindsamlingen til de engelske kulminearbejdere

1987 Valgt til bestyrelsen i Lager & Handel

1/9 1988 Lager & Handel, kassererkontoret

7/5 2001 Valgt til kasserer i Lager & Handel

Afsluttet 1998 STI uddannelse i SiD (3x8 ugers lederkursus

1/1-2005 Valgt til økonomisk ansvarlig i LPSF

1/1 2013 Valgt til økonomisk ansvarlig i 3F København

I øvrigt gennem alle årene: Løbende assistance til klubber med 
deres klubregnskaber. Kongresvalgt til 3Fs lønudvalg. Medlem 
af kassererforeningens bestyrelse. Medlem af 3F hovedkasse-

rer brugergruppen. Løbende udarbejdelse af årsregnskaber og 
aflæggelse af månedsregnskaber for bestyrelserne – vel i alt ca. 
250 møder. Deltagelse i daglig ledelse møder ca. 1.000 gange.
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På generalforsamlingen oplevede jeg en 
kæmpe opbakning til mig som ny øko-
nomisk ansvarlig. Det er jeg meget yd-
myg over og taknemlig for. Det er en 
rolle jeg går til med stor respekt og jeg 
glæder mig til at fortsætte de økono-
miske linjer der er blevet lagt igennem 
mange år.

For mig er det fællesskabet der kende-
tegner fagforeningen. Første gang jeg op-
levede det, var som helt ung, hvor min 
gamle far, som i over 25 år var skralde-
mand, hev mig med ud på skraldebilen, 
hvor jeg så det fællesskab blandt de 5 
kollegaer i sjakket.

Det samme fællesskab oplevet jeg igen 
på Radiometer, da jeg startede i 2006, 
blandt de, på det tidspunkt, næsten 450 
kollegaer.

Fællesskab kommer i mange størrelser 
og findes i mange brancher, og det skal 
vi fortsat arbejde aktivt på at udbrede.

Vi er i gang med en rigtig spændende 
udvikling i forhold til medlemsfasthol-
delse og organisering som jeg er sikker 
på vi nok lykkes med. Vi har et kæmpe 
potentiale og en masse super engageret 
aktive folk i fagforeningen, som arbejder 
hårdt på at vi lykkes.

Det er helt afgørende for mig, at både 
medlemmer og personale har tillid til, at 
der er styr på økonomien.  For på den 
måde kan vi alle fuldt ud fokusere på det 
vigtigste- Nemlig vores medlemmer og 

de faglige kampe der skal kæmpes – For 
det er derfor vi er her!

Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at den 
tillid fortsætter oven på det solide fun-
dament, Helge har lagt igennem mange 
år.

Jeg ser frem til et rigtigt godt samar-
bejde med bestyrelsen, klubber og alle 
medlemmerne.

Lidt hurtige fakta om mig:
• Tillidsrepræsentant og klubformand 

på Radiometer – 2009-2016
• Bestyrelsesmedlem i 3F København 

(Tidl. 3F Industri og Service Køben-
havn) – 2009-2016

 Ny økonomisk ansvarlig

Hovedbestyrelsen (HB) i 3F besluttede i 
marts at medlemmer af både fagforenin-
gen og a-kassen, som var tilmeldt Job-
net, ville få nedsat forbundskontingent. 
I første omgang i 3 måneder og efterføl-
gende besluttede HB at udvide yderligere 
3 måneder.

Beslutningen blev truffet på baggrund 
af, at man ville give en håndsrækning til 
medlemmer der blev berørt af Covid–19.

Lige så godt et PR fremstød det har 
været for forbundet, lige så svært har det 
været at administrere i afdelingerne.

Det skal understreges at vi, i 3F Kø-
benhavn ikke er imod at lave en hånds-
rækning til medlemmer i en svær situa-
tion, tværtimod.

Grundet dels teknik og dels de med-
lemmer som ikke blev omfattet, såsom 
f.eks. kontanthjælpsmodtagere, så vokser 
træerne bare ikke ind i himlen med den-
ne beslutning.

Teknikken bestod i, at hvis man over-
holdt kriterierne i marts, ville man få 
kontingentreduktionen i maj.  Hvis man 
overholdt kriterierne i april, ville man få 
kontingentreduktionen i juni osv. 

Vi har desværre oplevet, at mange 
medlemmer har kontaktet os og ikke 
har kunne forstå, at deres situation ikke 
berettigede en reduktion i kontingentet, 
og flere har ikke kunne forstå årsagen til 
forskydningen af kontingentreduktionen. 

Vi forsøgte at lægge politisk pres på 
forbundet, for at udvide de grupper der 
skulle omfattes.

Desværre uden held.

Kære alle. 
Jeg er netop blevet valgt til næstformand 
i 3F København, og nedenstående er en 
præsentation af mig selv, og de tanker 
jeg har. 

Jeg er optaget af, hvordan vi ser frem-
tidens arbejdsmarked i Hovedstadsom-
rådet, og hvorledes 3F København er 
klar til at løse de udfordringer, der kan 
komme i kølvandet af det.  

I samarbejde med mine kollegaer og 
bestyrelse i afdelingen, ønsker jeg at 
medvirke til en styrkelse af vores fagli-
ge klubber, så de bliver mere synlige på 
den enkelte arbejdsplads. Jeg er optaget 
af, hvordan vi får inddraget klubberne 
og medlemmerne mere aktivt i 3F Kø-
benhavn. 

Med “vi” mener jeg alle Jer medlem-
mer. Jeg glæder mig til at vi sammen, i 
form af diskussioner på tværs, aktioner 
mm, fortsat kan skabe og udvikle den 
organiserende fagforening, som vi i det 
sidste år har haft fokus på at skabe. 

Min erhvervserfaring: Jeg har været 
på Carlsberg terminal øst i 13 år, heraf 

fire år som tillidsrepræsentant i & faglig 
sekretær i fire år 3F Frederiksborg på in-
dustriområdet. 

Jeg har siden 2015 også lavet solida-
ritetsarbejde sammen med Ian Larsen 
(Carlsberg), hvor vi har lavet forskellige 
organiseringsprojekter i Malawi, Zim-
babwe & Sydafrika. 

 Ny næstformand

Jeg startede i 3f København 1 juli 19, 
først som vikar og blev fastansat 1. janu-
ar 20.
Privat: 
Jeg hedder Bjørn Haar og er 46 år. Jeg 
har tre børn på 22, 21 & 14 år. Jeg bor til 
dagligt i Holte sammen med min kære-
ste Charlotte. 

• Kongresdelegeret i 2010, 2013, 2016, 
2019

• Medlem af budgetudvalget i 3F Kø-
benhavn – 2013-2016

• Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i 
Radiometer – 2012-2016

• Faglig sekretær i 3F København 2016-
2017

• Leder af medlemsafdelingen siden 
2017

• 36 år og har 2 drenge, som jeg deler i 
en 7/7 ordning med deres mor.

Tak for valget.

René Rasmussen Corona kontingent i forbundet

3F Københavns generalforsamling – Nyvalg 3F Københavns generalforsamling – Nyvalg

Alle medlemmer, samarbejdspartnere og 
vores fagforening ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår.
Tak for samarbejde, debatter og de få 
hyggelige timer vi nåede, inden vi blev 
lukket ned.
Vi håber inderligt på et godt  2021, også 
selvom det nok først bliver til foråret vi 
ses igen.

På klubbens vegne
Rie Sørensen
E&P KLUBBEN
Lager og Handel 3F København

Tjekker du din lønseddel ?
Hver anden oplever fejl på deres lønsed-
del, og ofte giver et løntjek flere kroner 
på kontoen. 
Her er 7 vigtige ting du bør holde øje 
med, når du kigger din lønseddel igen-
nem for evt. fejl. 
Hvis du er i tvivl bør du kontakte din 
fagforening for et løntjek. Vi hjælper dig 
naturligvis gerne.

1. Er din grundløn korrekt ?
2. Får du de rigtige tillæg ?
3. Står der det rigtige på din frit-

valgskonto ?
4. Ser din pension og ATP rigtig ud ?
5. Er der trukket skat ?
6. Ser din ferieopgørelse rigtig ud ?
7. Ser din saldo / sammentælling rig-

tig ud ?
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39 tidsbilleder 
af faglighed og stolthed

Generalforsamlingen vedtog med bud-
gettet for 2021, at fagforeningen ikke 
længere skal udgive et blad i papirfor-
mat. Derfor er dette blad det sidste der 
udkommer fra 3F København.

Vi har inden den beslutning blev ta-
get, lavet en undersøgelse af, hvor meget 
medlemmerne af 3F København læser 
bladet. Undersøgelsen viste blandt an-
det at de adspurgte ikke i særlig høj grad 
læser bladet samt, at flertallet ville fore-
trække en digital løsning i stedet. Derfor 
står det simpelthen ikke mål med den 
forholdsvist høje udgift der er forbundet 
med at udsende et blad.

I den tid 3F København har eksiste-
ret har vi produceret og udgivet i alt 39 
numre af bladet som vi har valgt at op-
trykke forsiderne fra på de følgende si-
der. Både af lidt melankolske årsager, 
men også fordi forsiderne illustrerer 
hvor aktiv en fagforening 3F København 

er. En fagforening med aktive tillidsfolk 
og medlemmer. Noget vi altid har været 
stolte af og glade for.

Nedlæggelsen af det papirbaserede 
medlemsblad må ikke komme til at be-
tyde færre informationer til medlemmer 
og tillidsrepræsentanter. Derfor vil der i 
fremtiden blive skruet på nogle „digitale 
knapper“ for at komme ud til så mange 
som overhovedet muligt.

Intentionen er bl.a., at der fremover 
vil blive produceret et digitalt blad der 
skal lægges på fagforeningens hjemme-
side i pdf–format. På den måde kan vi 
udgive efter behov, når der er sager og 
informationer der presser sig på. Dette 
vil blive suppleret med et egentligt ny-
hedsbrev, der udsendes til alle der øn-
sker dette via tilmelding.

3F København har også de seneste 
snart 2 år forstærket brugen af de digi-
tale/sociale platforme som Facebook og 

Instagram, og vi kan se på statistikkerne 
der fra, at vi når ud til rigtig mange via 
disse kanaler. Derfor arbejder vi natur-
ligvis på, at disse informationsveje også 
fremover skal benyttes /forstærkes.

Af andre ting der er i støbeskeen kan 
blandt andet nævnes, at fagforeningens 
hjemmeside vil blive redesignet i star-
ten af det nye år. Den hjemmeside vi 
har nu er mere end 6 år gammel, hvilket 
jo nærmest er at regne som en olding i 
moderne internet–tid. Alderen gør for 
eksempel, at hjemmesiden ikke er særlig 
mobil–venlig. Siden er lavet i en tid hvor 
man i langt mindre grad benyttede mo-
biltelefoner til at surfe rundt på nettet. 
Derfor er vi ved at kigge på muligheder-
ne for at forny hjemmesiden, med flere 
faciliteter for de besøgende på siden.

Med dette siger vi tak til alle jer der 
læser bladet. Nyd forsiderne på de føl-
gende sider.

Se hele samlingen 

af bladforsider fra 

2013–2020 på de 

følgende 4 sider

Af Claus K. Hertz, faglig sekretær ( og ham der kan holdes ansvarlig for layoutet af samtlige 39 blade ).

Faglig afdeling startede en proces om en 
ændring af strukturen op i foråret 2020.

3F København er en professionel fag-
forening med et meget højt serviceni-
veau. Nu skal vi også være en mere orga-
niserende fagforening. Vi skal have langt 
mere fokus på at være organiserende, da 
vores medlemstal i flere år har været da-
lende. Vi organiserer mange medlemmer 
hver dag, men vi skal organisere mange 
flere. 

Processen
Organisering er også prioriteret ledel-
sesmæssigt, da man har valgt at give 
næstformanden ansvar for organisering 
herunder organiseringskampagner, op-
rettelse af klubber, samarbejde med til-
lidsfolk mv.. 
• Vi startede med at have vores fokus på 

„Involvering“: Vi har holdt individu-
elle samtaler med alle i Faglig afdeling 
og Sekretariatet i maj måned for at 
sikre indflydelse og ejerskab til alle. I 
juni tog vi på konference i Rørvig for 
at få fælles indsigt for dermed at kun-
ne tage fælles ansvar. 

• Næste fase har haft fokus på „Fra idé 
til handling“: Alle gode input fra de 
individuelle samtaler og konferencen 
blev samlet til et oplæg til ny struktur. 
Faglig afdeling blev i slutningen af juni 
præsenteret for den nye struktur; 

Et fagligt modtageteam, en sekre-
tærgruppe og en faglig sekretærgrup-
pe delt op i 2 med forskellige back-up 
funktioner. 
Den ene gruppe er back-up på bereg-
ninger, LG-sager, Rykke/slet lister, ud-
meldelser og digitale overflytninger.  
Den anden gruppe er back-up på or-
ganiseringskampagner. 

• Sidste fase havde fokus på „Eksekve-
ring“:

1. Præsentation over nogle dage i slut 
juni og start juli af endelig ny struktur 
med definition af opgaveporteføljer 
afdelings- og enkeltvis  

2. I månederne op til opstart 1. septem-
ber blev der arbejdet med arbejdsbe-
skrivelser.

Ny struktur
Faglig afdeling har nu et modtageom-
råde med faglige sekretærer og en se-
kretærgruppe, hvor medlemmer bliver 
visiteret til. Modtageområdet varetager 
mange opgaver, som frigiver tid til orga-
nisering til faglige sekretærer med over-
enskomstansvar. Modtageområdet har 
blandt flere opgaver disse:
• Føre sager for vores medlemmer, som 

ikke er ansat på en virksomhed med 
overenskomst 

• Føre sager for medlemmer, hvis virk-
somhed er gået konkurs

• Vurderer opsigelser og skrive protester 
ved bortvisninger

Fastholdelse af medlemmet er også en 
opgave, som ligger i modtageområdet.

Opgaven består i kontakt med med-
lemmer, som af en eller anden årsag ikke 
længere ønsker at være en del af fælles-
skabet i 3F København. 

Team Social og Miljø og Sekretariatet 
består i sin nuværende form. En fra So-
cial og Miljø vil indgå i modtageteam-
et ( de fortsætter med deres nuværende 
vagtplan, men vil flytte sig fysisk over til 
modtageteamet ). 

Arbejdet med organisering i 2021
Faglige sekretærer har hver især define-
ret, hvilke arbejdspladser / brancher, der 
er deres arbejdspladser / brancher, som 
de har ansvar for. 

Faglige sekretærer vil i 2021 priorite-
re, hvordan deres arbejdspladser/bran-
cher skal besøges, samarbejdes med og 
køres organiseringskampagner på. 

Faglig afdeling benytter et værktøj til 
at beskrive mål og handlingsplaner for 
denne opgave, ligesom der vil blive fulgt 
med i faggruppekodernes udvikling. 

I 2021 vil der hver måned ske opfølg-
ning til bestyrelsen om oplysninger om 
udviklingen i mål og planer på hvert en-
kelt område. 

Der vil også blive holdt opfølgende 
samtaler efter hvert kvartal med alle fag-
lige sekretærer om udviklingen på deres 
ansvarsområder. 

Kampagner
Hvis en arbejdsplads/branche af en fag-
lig sekretær vurderes til, at der skal køres 
en organiseringskampagne, vil dette bli-
ve meldt ind til næstformanden, som er 
organiseringsansvarlig, som vil prioritere 
kampagnerne sammen med ledelsen af 
faglig afdeling. Kampagnerne i 2021 vil 
fremgå af et årshjul, så hele 3F Køben-
havn kan følge kampagnerne hen over 
året. 
Bestyrelsen og de ansatte kan på den 
måde også bakke aktivt op om organise-
ringsarbejdet. 

 Ny struktur i fagforeningen
Fra servicerende til også at være en mere organiserende fagforening

Det nye modtageområde i faglig afdeling. Her er det Jasmin ( på billedet ), Maj-Britt eller Sonja der tager imod.
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Generalforsamlingen i 3F Køben- 
 havn har d. 23/11 2020 besluttet  
 at det lokale fagforeningskon-

tingent skal være 247,00 kr. pr. måned i 
2021.

Det er en stigning i afdelingskontin-
gentet på 5,00 kr. om måneden, hvis 
man er ordinært fuldtidsmedlem.

Fagligt kontingent
Kontingentet til din lokale afdeling 
3F København stiger med 5,00 kroner 
pr. måned.

Kontingent til Fagligt Fælles Forbund 
( Hovedforbundet 3F ) stiger med 2,00 
kroner pr. måned.

Gruppelivsforsikring, som er inde-
holdt i det faglige kontingent stiger ikke. 
Fritidsulykkesforsikringen er ligeledes 
uændret.

Det samlede fagforeningskontingent 
med forsikringer stiger altså med 7,00 
kr. fra 513,00 til 520,00 kroner inklusiv 
alle forsikringsordninger. Dette svarer til 
en stigning på knap 1,4 % på det samle-
de fagforeningskontingent.

Kontingent til arbejdsløshedskassen
Bidragene til arbejdsløshedskassen, ef-
terlønsordningen og ATP, er jo reelt ind-
betalinger til statskassen, og disse beløb 
er ens i alle A-kasser i hele Danmark. 

Forsikringsbidragenes størrelse be-
stemmes af Folketinget.

A-kassebidraget vil stige med 5,00 
kr., ATP-bidraget siger med hele 4,00 og 
udgør nu 11,00 kr. pr. måned. Admini-
strationsbidraget til 3FA stiger med 2,00 
kr. pr. måned netto. Det samlede kontin-
gent til arbejdsløshedskassen inklusive 
administrationsbidrag stiger dermed fra 
513,00 kr. til 524,00 kr. pr. måned i 2021. 
Det svarer til en stigning 2,14 %.

Efterlønskontingent
Bidraget til efterlønsordningen, som ef-
terhånden ikke ret mange betaler til, sti-
ger med 6,00 kr. fra 514,00 kr. til 520,00 
kr. pr. måned i 2021. Det svarer til 1,2 %. 
Hele beløbet tilfalder statskassen.

Deltidskontingent
Kontingent for medlemmer, der er del-
tidsmedlemmer, ændres således at det 
samlede faglige kontingent med fri-
tidsulykkesforsikring i 2020 vil udgøre 
382,50 kr. pr. måned.

A-kassebidraget for deltid vil stige 
med 3,00 kr., ATP–bidraget siger med 
2,00 og udgør nu 7,00 kr. pr. måned. 
Administrationsbidraget til 3FA stiger 
med 2,00 kr. pr. måned netto. Det sam-
lede kontingent til arbejdsløshedskassen 
inklusive administrationsbidrag stiger 

dermed fra 394,00 kr. til 401,00 kr. pr. 
måned i 2021. Det svarer til en stigning 
1,4 %.

Hvad skal du selv gøre
Hvis du betaler via betalingsservice i 
bank ( NETS / PBS ) sker regulering af 
kontingentet automatisk. 

Hvis du selv betaler via homebanking 
eller kontooverførsel skal du SELV æn-
dre beløbet. Vi anbefaler betaling via be-
talingsservice, da dette er gratis for dig. 

Hvis du bliver trukket i dagpenge eller 
andre ydelser fra os, sker reguleringen li-
geledes automatisk.

Vi vil opfordre alle andre medlemmer 
til at se efter om kontingenttrækket på 
lønsedlen i januar 2021 er korrekt, så der 
bliver betalt det korrekte kontingent.

Kontakt altid din klubkasserer eller 
3F København, hvis du er i tvivl om du 
betaler det rigtige kontingent.

Spørgsmål
Du er i øvrigt altid meget velkommen 
til at kontakte os, hvis der skulle være 
spørgsmål vedrørende kontingenterne.

Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned 
og er uden eventuelt klubkontingent, se i 
øvrigt skemaet med kontingentsatser.

Venlig hilsen 3F København

Medlemstallet i 3F København  
 er fortsat under pres, da ar- 
 bejdspladser flytter ud af vo-

res organisationsområde, og der bliver 
fyret på mange arbejdspladser – også nu 
på grund af Corona krisen. 

Både tillidsfolk og fagforeningen gør 
et kæmpe arbejde for at organisere nye 
medlemmer – og det virker. Men vi må 
alligevel realistisk forvente et medlems-
fald i 2021. Og dermed en væsentlig 
mindre kontingentindtægt i 2021, også 
selvom kontingentet blev reguleret på 

Generalforsamlingen, så det følger løn-
udviklingen.

Da bestyrelsen – og nu Generalfor-
samlingen har besluttet et budget for 
2021, hvor indtægter og udgifter skal ba-
lancere, har det været nødvendigt med 
en række alvorlige besparelser, for at nå 
dette mål.

For det første har vi reduceret antal-
let af ansatte med 3 årsværk, dette er 
”heldigvis” nået ved ikke at genbesætte 
3 stillinger, der har været ubesatte fra ef-
teråret 2020.

 Budget 2021 vedtaget
 Generalforsamlingen vedtog fagforeningens budget for 2021

 Kontingent fra 1. januar 2021

Kontingenttype Fagligt kontingent 3F 
og 3F København

A-kasse 
kontingent

Efterløns 
bidrag

Evt. fritidsulykkes 
forsikring

Kontingent
i alt

Fuldtid med a-kasse og efterlønsbidrag 482,00 524,00 520,00 38,00 1.564,00

Fuldtid med a-kasse uden efterlønsbidrag 482,00 524,00 38,00 1.044,00

Fuldtids forbundskontingent 482,00 38,00 520,00

Deltid med a-kasse og efterlønsbidrag (højst 30 timer) 344,50 401,00 347,00 38,00 1.130,50

Deltid med a-kasse uden efterlønsbidrag (højst 30 timer) 344,50 401,00 38,00 783,50

Deltids forbundskontingent (højst 30 timer) 344,50 38,00 382,50

Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent 139,00 38,00 177,00

Kontingenter fra 1. januar 2021

Et andet meget vigtigt bidrag er løn-
ninger til de ansatte. Sidste års General-
forsamling vedtog et forslag, som betød 
at der kunne ændres i lønudviklingen. 
Personalet stillede et ændringsforslag, 
der blandt andet betød, at der skulle ses 
på lønsammensætningen.

Der var været ført forhandlinger om 
dette, og der er udarbejdet er samlet for-
slag som er bakket markant op af både 
ansatte og ledelse. Forslaget betyder 
samlet en besparelse på ca. en million kr. 
i 2021. Overordnet er det kun medarbej-
dere med de laveste lønninger, der bliver 
reguleret op i 2021, mens de fleste med-
arbejdere ikke reguleres i 2021. En flot 
og solidarisk løsning.  

Budgetforslaget betyder også, at vi må 
sige farvel til den trykte udgave af fag-
foreningens medlemsblad. Så du sidder 
med det sidste nummer i en papirudga-
ve. Fremover er vi helt digitale. Men vi 
går så op i gear - på de digitale platfor-
me.

Lommebogen forsvinder ligeledes i 
erkendelse af at mange medlemmer også 
her, er blevet digitale. Dog vil man fort-
sat kunne hente en ”almindelig” lomme-
bog uden særligt tryk i afdelingen.

Bestyrelsen vil i 2021 afholde fær-
re møder, og forsøger at bruge digita-
le møder over Teams mere. Det giver 
også en besparelse. Tillidsfolkene bliver 
også ramt, da budgettet også fastfryser 
daglønstab ved møder og kurser på 2020 
niveau – på samme måde som for de an-
satte. 

Hele regnskabet er selvfølgelig gen-
nemgået for omkostninger, der kan re-
duceres – uden at det går ud over de 
faglige aktiviteter. Aviser er opsagt. Pap-
krus er udfaset. Måtter skiftes sjældnere. 
Bevillinger reduceres. I alt er der ændret 
over 100 poster i regnskabet.

Så målet om et budget i balance er 
nået.

3F Københavns generalforsamling den 23. november 2020 3F Københavns generalforsamling den 23. november 2020
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Grædende arbejdsgivere 
Det er en neverending story at se græ-
dende arbejdsgivere der ikke kan få kva-
lificeret højtuddannet arbejdskraft. Men 
tager de så den højtuddannede arbejds-
kraft der kommer til landet ? Der er ikke 
noget introduktionsmøde mellem den 
der ønsker arbejdskraft, og dem der kan 
tilbyde deres arbejdskraft. Det hele fore-
gå jo over internettet. Kravene stilles kun 
til de udenlandske jobsøgende. De skal 
selv søge for at skaffe sig et netværk. Der 
stå ikke den samme grædende hob af 
arbejdsgivere der ønsker deres arbejds-
kraft til hjælp for dem. Og kort tid efter 
møder de et krav om en årsindkomst på 
375.000 kr. ellers må de rejse hjem.

Nå så finder de et „midlertidigt“ ar-
bejde som ofte er et rengøringsjob. Men 
det „midlertidige“ job bliver ofte til et 
permanent job.

Da det er de nemmeste og dårligste 
job de har fået opstår der ofte proble-
mer med løn og arbejdsforhold. 3F har 
mange medlemmer med akademi– og 
diplomuddannelser som ikke har fundet 
deres ønskejob i Danmark. Mange føler 
sig narret til Danmark. 

Brain Drain : Danmark får 
ulandshjælpen tilbage. 
Danmark har siden 50erne givet millio-
ner ud til projekter til at opbygge institu-
tionerne i ulandene. Specielt i starten var 
det opbygning af uddannelsessektoren. 
Det er ikke mange år siden at det sidste 
projekt i Indien stoppede fordi nu var 
instuitionsopbygningen fuldendt. Der er 
stadigvæk projekter i Bangladesh, Paki-
stan, og Nepal. De nævnte lande er de 
lande hvorfra der kommer mange kva-
lificerede højtuddannede. Inden vi ef-

terspørger arbejdskraft, skulle vi så ikke 
spørge os selv om vi så ikke er med til at 
ødelægge det land vi har brugt så mange 
penge til at opbygge ?

Brain Drain er ikke et nyt begreb. 
Problemet med arbejdskraftens fri bevæ-
gelighed er med til at destabilisere lande 
og dermed at ødelægge fremtidige han-
delsmuligheder. Her og nu løsninger er 
på langt sigt ødelæggende. Er det måske 
ikke derfor at EU fandt det nødvendigt 
at oprette en kommissær for demografi, 
for at få et overblik over, hvad der sker 
med ukontrolleret fri bevægelighed i ar-
bejdskraft. 

Er der ikke nok kvalificeret 
arbejdskraft i Danmark ? 
Med det danske uddannelsessystem er 
der mange muligheder. En af mulighe-
derne er at man tager en erhvervsuddan-
nelse og så senere tager sin bachelorud-
dannelse. 

Sidste opgørelse for unge under ud-
dannelse som IT / Kommunikation, der 
var henvist til SKP ordningen var 1254 
på landsplan. SKP er en skolepraktik 
ordning hvor man simulerer et prak-
tikforløb, så man kan få sit svendebrev. 
Arbejdsgiverne er ikke interesserede i at 
sætte denne arbejdskraftreserve i sving, 
så de kan komme videre med deres ud-
dannelsesønsker. Arbejdsgiverne går 
over åen efter vand. De vil hellere narre 
udenlandsk arbejdskraft til landet, end 
udvikle den arbejdskraft der allerede er 
i landet.

Jubin Jose – En af de få
Jubin Jose (hans rigtige navn er kendt af 
redaktionen) er uddannet Engineering 
som bachelor fra Pune i India. Kom til 
Danmark i 2015. Har arbejdet som lage-
rassistent og rengøringsassistent fra 2015 
til 2017. 

Jubin har nu fået et job som Projekt-
konsulent. 

Det var virkelig svært at finde ham 
et professionelt job i henhold til hans 

uddannelse, men han fandt det med sit 
hårde arbejde og held.

Han er en af de få som har opnået at 
få et arbejde svarende til hans uddannel-
sesniveau. 

Han er med medlem af både 3F og 
Prosa. 

Der ikke noget forkert ved at 
arbejde med rengøring
„Rengøring“ siger Jubin, „det var bare 
ikke det jeg havde forestillet mig at lave 
da jeg søgte til Danmark. Covid–19 har 
jo vist, at det er nok det vigtigste job i 
et samfund. Jeg har mange gange været 
bange for at skulle blive ved med at ar-
bejde med rengøring, for lønnen og ar-
bejdsforholdene er meget ringe. Jeg kan 
se nu, at jeg var meget stædig, vedhol-
dende og heldig for, at få det job jeg har 
nu. Og at ikke alle har nået det de ville”.

Hvordan kommer man til Danmark 
Det hele starter med at der er en annon-
ce med mangel på kvalificeret arbejds-
kraft i Danmark.

Når man så har fundet ud af, at det 
der efterspørges er en uddannelsesgrad 

der matcher ens kvalifikationer, så søger 
man. Diplomer og beviser bliver aner-
kendt af det danske undervisningsmini-
sterium. Så lander man i Danmark, og 
kravene hagler ned over en. Der gives 
ikke muligheder.

Der er ingen chance for at have in-
ternship i store selskaber

Det er virkelig svært at finde job på 
grund af sprogbarrieren. Så begynder de 
at finde ufaglærte job for at overleve. Nu 
skal du klare sig selv. 

Hvad burde være kravene til 
greencard ordningen ?
• At der er en integrationsgaranti som 

skal overholdes af alle parter. Den nye 
medarbejder, arbejdsgiveren og sam-
fundet. 

• At arbejdsgiverne skal garantere ar-
bejde med en kontrakt der indeholder 
undervisning i dansk og det danske 
samfund. 

• At der er overenskomst. 
• At kontrakten er lavet inden arbejds-

kraften kommer til landet. 
• At uddannelsessystemet er med i in-

tegrationen, så der ikke opstå gaps 

 Greencard i Danmark 
 Fup og fidus eller ?

når man oversætter uddannelser fra et 
land til et andet. 

• At der gives nødvendig manglende 
uddannelse.

Opsamling på dem, der ikke fik 
deres ønskejob.
Vi burde ikke tage flere ind, før de der er 
her, har fået et job, svarende til deres ud-
dannelsesniveau.

Vi gør som samfund ikke nok for at 
uddanne den arbejdskraft der ikke fik 
det job der blev givet indrejsetilladelse 
til.

Arbejdsgiverne burde stilles til ansvar 
for manglende deltagelse i integrations-
processen. 

At der laves en uddannelsesplan så 
de bliver updated på de uddannelser de 
allerede har. Det man en gang har lært, 
glemmer man ikke, men der sker en 
teknologisk udvikling. Hvis man ikke 
er med den udvikling, opstår der et gab 
mellem det man kunne og det man skal 
kunne i dag. Vi skylder dem dette, for-
di Danmark i årtier har leveret en dårlig 
integration. 

Vi burde ikke tage flere ind, før de der er her, har fået et job, svarende til deres uddannelsesniveau. Vi gør som sam-
fund ikke nok for at uddanne den arbejdskraft der ikke fik det job der blev givet indrejsetilladelse til. Arbejdsgiverne 
burde stilles til ansvar for manglende deltagelse i integrationsprocessen. 

Diplomer og beviser bliver anerkendt af det danske undervisningsministerium. Så lander man i Danmark, og kravene hagler ned over en. Der gives ikke muligheder.
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Der er stor efterspørgsel på efteruddan-
nelse og opkvalificering på hotel og re-
staurationsområdet i øjeblikket. 

Særligt hotel og forlystelsesindustrien 
samt Københavns lufthavn forsøger at 
sende deres medarbejdere på uddannelse 
frem for at afskedige flere.  

Der er skåret så langt ind til benet, at 
de medarbejdere som virksomhederne 
nu har tilbage er vigtige kernemedarbej-
dere som kender virksomhedens drift og 
koncepter. 

Fokus på opkvalificering
Vi har i PSHR-gruppen haft stort fokus 
på opkvalificering af sprog og målretter 
vores forløb med et ønske om at opkva-
lificere vores branche til, at opnå papir 
på et dansk niveau der svarer til 9. klas-
se samt muligheden for efterfølgende at 
opnå faglært status. 

Herudover har vi i år allerede sendt 
flere af vores dansktalende medlemmer 
til RKV (realkompetenceafklaring) på 
henholdsvis Hotel og Restaurantskolen 
samt ZBC i Slagelse for at afklare om de 
er kandidater til en EUV1 efteruddan-
nelse for voksne over 25 år. 

Dette har allerede sikret flere medar-
bejder deres arbejde og når de vender 
retur til arbejdspladserne, har de forven-
teligt et svendebrev med retur samt en 
stærkere position på arbejdsmarked. 

Samarbejde med a-kassen
Vi har et stærkt samarbejde med A-kas-
sen om at løfte og sikre vores branche. 
Vi besøger arbejdspladser og taler om 
efteruddannelse. Løbende afholder vi 
interne møder for, at sikre deltagelse og 
kvalitet i undervisningen.

I samarbejde med AOF-plus har vi 
oprettet et FVU-start hold som blev af-

holdt i 3F København. Fokusset på FVU-
start er at screene samtlige kursister og 
oplyse dem om deres vej mod en 9. klas-
ses afgangseksamen. Holdet var så stor 
en succes, at der i direkte forlængelse af 
holdet blev oprettet en venteliste. 

Allerede primo januar afholdes der to 
FVU-start hold. 

Denne gang er forløbet med kursister 
fra et af Københavns hoteller.

Hotellet har et ønske om at opkvali-
ficere de ansatte som ønsker, at udvikle 
sig sprogligt bedst muligt. Der bliver op-
rettet 2 hold af 3 ugers varighed og den-
ne gang afholder vi i samarbejde med 
AOF plus kurset på hotellet. Dette gøres 
for at sikre en bredere deltagelse men 
også under hensyn til Covid-19. 

Indsatsen er meget håndholdt og vi 
bruger mange ressourcer på at sikre 

virksomhederne er oplyst korrekt i for-
hold til kompensationsmuligheder og 
afhjælpe ansøgninger. 

Engagement giver resultater
Det viser sig at det store engagement vi 
har lagt i at forsøge at efteruddanne frem 
for at afskedige har båret frugt, da vi al-
lerede nu er i tæt dialog med yderligere 
2 store Københavnske virksomheder om 
opkvalificering i første kvartal af 2021. 
De indledende forhandlinger har fundet 
sted og i de følgende uger skal der plan-
lægges forløb i første kvartal. 

Vi bestræber os på at give vores bran-
che de bedste muligheder under de triste 
omstændigheder og håber, at der ud af 
krisen kommer et fremadrettet tættere 
og mere aktivt uddannelsesspor for vo-
res medlemmer. 

Af Natasja Nielsen, faglig sekretær

 Uddannelsesløft på 
 hotel og restaurationsområdet

Mange vil sikkert spørge om hvorfor man så ikke bare tager 
tilbage til sit hjemland ? Men hvad er ens kvalifikationer når 
man har brugt et tidsrum til at skaffe sig et arbejde med høje 
kvalifikationskrav og har være nødsaget til at udføre rengø-
ringsarbejde for overhovedet at få lov til at søge om sådan et 
arbejde. Det er en enormt tab i status at vende tilbage og finde 
ud af at man er bagud i forhold til den teknologiske udvikling. 
Man er fanget.

Stort arbejdsudbud er  
den nye helligdom 
En kritisk journalist ville nok spørge om der ikke er en anden 
dagsorden der skal plejes ? Nemlig den, at det er vigtigt at få så 
stort arbejdsudbud så muligt, så man kan presse lønningerne 
og gøre arbejdsforholdene utålelige. 

Master i Life Science som medlem af 3F 
3F København har mange medlemmer med høje uddannelser. 

Foreløbig har 3F København indenfor de sidste 2 år haft 
over 25 sager med arbejdsgiveres brud på overenskomster for 
gruppen hvor mindste uddannelsesniveau er bachelor. 

Gruppen må etablere sig i fagforeningen så de kan hjælpe 
hinanden med fælles problemer. Få et overblik over mulighe-
der og rettigheder, så de kan komme videre. Det skønnes over 
150 medlemmer af 3F København står med problemet, at have 
et arbejde langt under sit uddannelsesniveau. 

Har Danmark brug for højt kvalificeret arbejdskraft ? Ja vi 
har dem i forvejen. Nogle af dem er ikke lang fra beslutnings-
processen i Danmark. Ja folketingets medlemmer kan bare 
møde ind lidt før og tage en runde i kældrene under Christi-
ansborg. Der kan de møde flere som udfører det vigtige ren-
gøringsarbejde med en master eller en bachelorgrad i Finance 
eller IT Tecnology. 

Uddannelses drop in
Sidste tirsdag i måneden kl. 16.00

Mød kollegaer fra andre lande med en bachelor eller 
master, som ønsker at finde et job der matcher den ud-
dannelse du har fra dit hjemland. Kontakt din fagfor-
ening 3F – brug dit medlemskab. Vi vil kunne mødes 
sidste tirsdag i måneden fra kl. 16:00. Du må gerne til-
melde dig så giver vi en sandwich og en vand eller øl. 
Der tages forbehold for ændringer i Covid–19 situati-
onen

Greencard i Danmark ( fortsat )

BAK er en brancheklub for alle der er 
ansat i de offentlige køkkener under 3F, 
det vil sige alle der har en overenskomst.

Det vi godt kan tænke os er, at få no-
get mere indflydelse på vores hverdag, 
samt lave det til et sted, hvor vi kan mø-
des og tale om de hverdagsproblemer vi 
har.

Derudover kan vi godt tænke os, at 
lave nogle work-shops om emner som 
ligger os på sinde, så som fokus på mad-
spild, grøn omstilling, bæredygtighed, 
arbejdsmiljø, samt komme ud og se, 
hvordan andre håndterer deres dagligdag 
i køkkenerne. Forskellige foredrag kunne 
også være spændende, f.eks. fra nogle af 
vores stjerne–kokke.

Selvfølgelig skal vi også have fokus på 
løntjek, overenskomst og eventuelt også 
noget om at gå dybere ind i vores ar-
bejds– og miljøsituationer.

Vi er lige nu en lille beskeden flok, 
som samles her i 3F København. Vi kun-

ne godt tænke os, at se nogle flere af vo-
res kollegaer til vores events.

Kig evt. ind på vores facebook-side: 
BAK - Brancheklub for offentligt an-
satte i køkkener ( www.facebook.com /
groups /1283249905176336 ) og skrive 
gerne en besked til os, om hvad I godt 
kan tænke jer, der skal ske i vores klub, 

Brancheklubben for Ansatte i offentlige Køkkener

eller bare spørge om, hvornår vi næste 
gang har møde. 

Vi arbejder tæt sammen med den of-
fentlige gruppe i 3F, da der er planer om 
at lave brancheklubben landsdækkende. 
Dette kunne jo være rigtig sjovt, så vi 
kan mødes på tværs i Danmark, og lave 
nogle større events.

BAK

Primo januar afholdes der to FVU-start hold. Denne gang er forløbet med kursister fra et af Københavns hoteller.
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Bendt Larsen stopper i 3Fa København 
med udgangen af november, da han har 
besluttet at gå på efterløn. 

Bendt har altid været vellidt og ef-
terspurgt blandt vores arbejdsløse med-
lemmer. Mange har gennem årene har 
fået en yderst professionel vejledning 
om vejen til uddannelse og arbejde. Men 
Bendt favnede bredere og han gav sig 
ofte tid til at lytte til medlemmernes pro-
blemer ud over det faglige. Rettesnoren 
var at tillid skabes gennem gensidig re-
spekt.

Bendt kommer oprindeligt fra Fyn 
men han tog til Århus som ung. Her 
blev han fagligt og politisk aktiv i SiD, 
Lager og Pak Århus hvor han også blev 
valgt som kasserer i perioden fra 1985–
1992. 

Efter et kort ophold i SiD Horsens 
Jern og Metal, efterfulgt af en uddannel-
sesorlov, begyndte Bendt som a-kasse-
medarbejder i SiD København Lager & 
Handel i 1995, der senere sammen med 
andre afdelinger, skabte 3F København.

Bendt har været med hele vejen igen-
nem kampe og fusioner, og i en lang pe-
riode var han også ansvarlig kunstudstil-
ler i afdelingen.

Bendt vil fortsæt være aktiv på ef-
terløn – ikke mindst i Enhedslisten. Vi 
kommer naturligvis til at savne ham.

Alle kollegaer i 3F København ønsker 
ham alt godt fremover.

Hilsen Søren Becher, 
a-kasseleder 3F København

 Bendt Larsen går på efterløn


