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 Generalforsamling
mandag den 23. november 2020 kl. 17.00

i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden :

Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2. Valg af dirigenter 
Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4. Regnskab 2019 for 3F København

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

  a ) Godkendelse af kontingent 2021 for 3F København
  b ) Godkendelse af budget 2021

Pkt. 6. Indkomne forslag
Pkt. 7. Valg i henhold til afdelingens love §14
Pkt. 8. Øvrige Valg

Venlig hilsen 
John Ekebjærg-Jakobsen, Formand

Forslag / dokumenter der skal behandles på generalforsamlingen kan findes på 
www.3fkbh.dk /generalforsamling-2020 efterhånden som de indkommer.

OBS: Pga. af Covid–19 situationen kan der være ændringer i mødested, hvis 
restriktionerne for forsamlinger ændres. Hold derfor øje med 3F Københavns 
hjemmeside www.3fkbh.dk eller Facebook for seneste nyt.

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

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

Du sidder nu med den skriftlige beretning 
til 3F Københavns 8. ordinære generalfor-
samling.

I den skriftlige beretning forsøger vi at 
komme rundt om mange emner, som 
3F København har været involveret i siden 
sidste generalforsamling. Vi lagde en stra-
tegi på sidste generalforsamling, i besty-
relsen og i daglig ledelse om at der skulle 
være fokus på organisering af nye kolleger, 
overenskomstdækning af uorganiserede ar-
bejdspladser og ikke mindst en aktiv kam-
pagne for gode resultater ved OK20 – for-
nyelsen af overenskomsterne på det private 
arbejdsmarked.

Vi kom godt i gang med dette arbejde og 
kampen for gode resultater ved overens-
komstforhandlingerne så ud til at skulle 
lykkes.

Så kom Covid–19 og efter d. 11. marts så 
alting anderledes ud og gør det fortsat. 
Det har berørt alt arbejde i 3F København 
både ude på arbejdspladserne og inde i 

vores fagforeningshus. Hjemsendelser, fy-
ringer, konkurser, usikre arbejdsvilkår og 
mange, mange andre alvorlige konsekven-
ser for vores kolleger.

Derfor vil denne beretning selvfølgelig i 
udstrakt grad være præget af konsekven-
serne af Corona–pandemien.

Vi ser i skrivende stund at Covid–19 fort-
sat har voldsom indflydelse på vores dag-
ligdag og vores arbejdsliv, og vi ser des-
værre også en række arbejdsgivere, som 
forsøger at udhule vores tilkæmpede ret-
tigheder med begrundelse i den økonomi-
ske situation.

Der er derfor mere end nogensinde brug 
for en aktiv fagforening.

Vel mødt til generalforsamlingen mandag 
den 23. november 2020. En generalforsam-
ling som vi forhåbentlig får mulighed for 
at afholde i Østerbrohuset, Århusgade 103, 
2100 København Ø.

3F Københavns skriftlige beretning
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Da Regeringen valgte at lukke Danmark ned  
 den 11. marts, fik det voldsomme konsekven- 
 ser for hele landet. Det betød også, at vi i 

3F København måtte tage en række hurtige beslutnin-
ger både af hensyn til personalet og af hensyn til vores 
medlemmer, som fik brug for fagforeningen med helt 
nye problemer, som ikke var set før.

Vi valgte fortsat at holde huset åbent for fysiske 
henvendelser, men vi opfordrede til, at så mange hen-
vendelser som muligt skulle ske via telefon eller på de 
digitale platforme. 

Vi har en række medlemmer, som ikke er helt for-
trolige med IT og digital kommunikation, og de var 
glade for, at de fortsat kunne få hjælp i huset. Vi lavede 
selvfølgelig en række restriktioner og fulgte sundheds-
myndighedernes forskrifter. Vi fik hurtigt arrangeret, 
at de fleste ansatte kunne arbejde hjemmefra.

Fra første dag udløste nedlukningen et voldsomt ar-
bejdspres i hele 3F København. Inden for den første 
uge steg vores ledighedstal fra 1.500 ledige til 2.500. 
Læs mere om konsekvenserne under A-kassen.

En række af vores arbejdspladser prøvede at tvinge 
kollegerne til at lave hjemsendelsesaftaler, selvom de-
res overenskomster ikke åbnede mulighed for dette. I 
løbet af de første uger valgte 3F og andre forbund så at 
lave midlertidige hjemsendelsesaftaler. Alt dette ske-
te for at undgå fyringer, men det gik alt for hurtigt og 
disse aftaler var ikke klare i teksten.

Det betød et voldsomt arbejdspres på faglig afdeling 
og tillidsfolkene.

Da det gik op for Regeringen, fagforbundene og ar-
bejdsgiverforeningerne, at nedlukningen ikke kun var 
et par uger, forhandlede man en 3-parts aftale om løn-
kompensation for at undgå at virksomhederne skulle 
afskedige deres ansatte – og for at sikre, at de ansatte 
fortsat kunne få udbetalt løn.

Det var en god aftale, men det betød, at faglig afde-
ling og tillidsfolkene nu skulle til at ændre hjemsendel-
sesaftaler til aftaler om lønkompensation. På en række 
af 3F Københavns arbejdspladser har man specielle ar-
bejdstider og specielle arbejdstidsaftaler, hvilket betød, 

at vi måtte have fat i 3F og FHs folk for at få klarhed 
over, hvordan aftalerne skulle fortolkes.

Arbejdsgiverne var gode til at lave lønkompensati-
onsaftaler for deres kernearbejdskraft, men inden de 
lavede disse aftaler, valgte de at opsige en række kol-
leger. For at sikre disse kolleger en mulighed for at få 
et andet job og et indtægtsgrundlag forhandlede vi en 
række uddannelsesaftaler, som betød, at de kunne få 
styrket deres kompetencer.

Den første aftale om lønkompensation løb fra den 
9. marts til 9. juni, og da vi nærmede os den 9. juni, 
begyndte arbejdsgiverne igen at varsle fyringer. Vi gik 
med fornyet styrke i gang med at aftale uddannelses-
forløb, så vores kolleger ikke blev fyret. Samtidig sat-
te vi fokus på muligheden for at lave arbejdsfordeling, 
som er en mulighed, der har eksisteret i mange år, 
men ikke er blevet brugt.

Den 5. juni kom der så en aftale om at forlænge 
lønkompensationen frem til den 29. august. De fleste 
arbejdsgivere valgte at forblive i aftalen, men enkelte 
valgte at træde ud af ordningen og afskedige kolleger-
ne, da de ikke mente, at de kunne opretholde arbejds-
pladserne.

Da vi nærmede os den 29. august, begyndte en 
række af arbejdspladserne at afskedige i stor stil, især 
i lufthavnen. Det betød, at vi nu skulle forhandle af-
skedigelser efter masseafskedigelsesloven og overens-
komsten. Tillidsfolk og faglig afdeling skulle i den grad 
holde tungen lige i munden.

Dette er en kort sammenfatning af 3F Københavns 
udfordringer og indsats under Covid-19 og er malet 
med den brede pensel. I beretningen vil man under 
de enkelte brancher kunne læse om, at de forskellige 
brancher har været og fortsat er udfordret.

Tillidsfolk og alle ansatte og valgte i 3F København 
har siden marts ydet en kæmpeindsats stort set døgnet 
rundt for at få løst alle de problemer, der løbende er 
dukket op. Det skal de have stor ros for, og det har væ-
ret fantastisk at se, hvordan alle har bakket hinanden 
op på tværs af ansvarsområder og har løftet i flok.

Covid–19

3F København har som altid været aktive på en lang ræk-
ke lokale områder. F.eks. hvordan beskæftigelsespolitikken 
skal udføres i forhold til jobcentrene m.v. Der findes en 
lang række forskellige redskaber til at øge beskæftigelsen 
og få folk i arbejde, men en del af disse redskaber er ikke 
det, som vi i 3F København vil vælge. Et andet område 
som 3F København er engageret i, er i forhold til den kol-
lektive trafik. 3F København har været involveret i flere lo-
kale projekter, hvor vi har været med til at støtte kulturelle 
initiativer. Vi har en række tillidsfolk, som er politisk akti-
ve og  ikke kun i Københavns Kommune.

Der er kommunalvalg i november 2021 og vi vil selvføl-
gelig være med til at påvirke de politikere der stiller op til 
kommune og regionsvalg. En række beslutninger i kom-
muner og region har stor betydning for vores medlemmer 
og deres arbejdspladser og det skal vi være med til at på-
virke.

v. John Ekebjærg-Jakobsen, formand 3F København Foto :Christoffer Regild ( ft.dk )

 Landspolitisk situation 

Vi har nu haft en socialdemokratisk re-
gering siden juni 2019. Det kan mær-
kes at vi er sluppet fri af en borgelig re-
gering, hvor Inger Støjbjergs og Dansk 
Folkepartis symbolpolitik fyldte alt for 
meget.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, 
at det danske arbejdsmarked nyder gavn 
af en socialdemokratisk regering, støttet 
af arbejderpartierne. Træerne vokser dog 
ikke ind i himlen. Vi venter fortsat på 
en forbedring af dagpengene, en klare-
re indsats på klimaområdet og vi er slet 
ikke i mål på en værdig tilbagetrækning 
og stop for højere pensionsalder.

I mere end et halvt år har regeringen 
og Folketingets indsats selvfølgelig været 
fokuseret på Covid–19 og alle de proble-
mer der opstår. Fra 3F København er der 
stor opbakning til regeringens håndte-
ring af problemerne undervejs. 

Der har været flere „skæverter“, som 
rammer vores arbejdspladser. I første 
omgang måtte turister overnatte i alle 

andre kommuner end København og 
Frederiksberg. Da der senere blev åbnet 
op for Købehavn så skulle man fortsat 
trækkes med kravet om minimum 6 da-
ges overnatning.

Senest med opstramning om lukke-
tider for restauranter og barer betyder 
kravet om at lukke kl. 22, at vores re-
stauranter ikke kan nå 2 serveringer. 

Måske kunne man nuancere kravene i 
forhold til, hvor risikoen er størst.

På den europæiske politiske scene er 
der fortsat stor usikkerhed om Brexit. 
Det er fortsat svært at se de fulde konse-
kvenser. Der er stor usikkerhed om, hvor 
EU bevæger sig hen efter Covid–19 med 
kollektiv gældsætning og en mulig EU-
skat ind ad bagdøren.

 Lokalpolitik 
3F København deltager aktivt i Københavns Kommunes 
kamp mod social dumping. Det er især indenfor byggeri, 
rengøring og transportområdet vi har et godt samarbejde. 
Men kommunens kontrolenhed har også øje på de øvrige 
områder, såsom restauranter og kantinedrift. Det er des-
værre en meget nødvendig indsats. På trods af at kom-
munen nu i flere år har krævet klausuler, og fulgt op med 
kontrol og sanktioner, så er det en meget stor procentdel 
af kontrollerne som afslører uregelmæssigheder.

Heldigvis har kommunen ingen in-
tentioner om at skrue ned for kontrollen 
foreløbig.

Op til kommunalvalget i november 
2021 vil vi sammen med LO Hovedsta-
den opfordre de øvrige hovedstadskom-
muner til at stramme op med kontrol og 
sanktioner.

 Social dumping
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Den 1. januar 2019 blev der dannet en ny stor hovedorganisa-
tion på det danske arbejdsmarked.

Det skete ved at LO og FTF blev slået sammen og dannede 
FH. Hovedorganisationen FH er helt på plads, men det har væ-
ret en større opgave at få sat struktur på det lokale arbejde. De 
lokale LO–sektioner og de lokale FTF–sektioner har arbejdet 
på helt forskellige måder og det har derfor været en stor udfor-
dring at få forhandlet de nye sektioner og strukturer på plads.

Rundt i landet har der været store dramaer, lokale fagfor-
eninger har truet med at melde sig ud og der er afholdt en 
række forhandlingsmøder.

I hovedstadsområdet har der selvfølgelig også været for-
handlet mellem LO Hovedstaden og en række lokale FTF–af-
delinger.

Det er gået mere smertefrit, end i resten af landet, og der er 
nu en struktur på plads, som følger LO Hovedstadens. Derud-
over vil der blive oprettet en række kommunaludvalg i områ-
det, både af hensyn til de nordsjællandske LO–fagforeninger 
og især efter ønske fra FTF–organisationerne som arbejder lo-
kalt i en række kommuner.

Den nye struktur skal være på plads i løbet af 2021

Hovedbestyrelsen i 3F har nedsat 12 faste udvalg til at behand-
le og bearbejde de forskellige politikområder i 3F. 3F Køben-
havn har repræsentation i 5 af de 12 udvalg.

Styregruppen for Organisering
Styregruppen tager sig af den særlige indsats ved organisering, 
som har ansat 14 konsulenter på landsplan til at gennemføre 
særlige indsatsområder som fx Tryk Stop–kampagnen ( rettet 
mod buschauffører i hele landet ) og erhvervsskoleindsatsen 
( der har til formål at organisere unge på erhvervsskolerne ). 

Organisationspolitisk udvalg
Udvalget arbejder med forslag fra kongressen om, hvordan det 
prekære arbejdsmarked skal organiseres i fremtiden og nye 
kontingenttyper for løst ansatte. Derudover arbejder Organi-
sationspolitisk udvalg med at løse grænseproblemer mellem 
afdelingerne, hvis der f.eks. opstår uenighed om en faggruppe 
eller en virksomhed, der har flyttet sig. 

Hovedbestyrelsesudvalg for a-kassen
A-kasseudvalget har udarbejdet et større kompendium om 
a-kassens fremtid, hvor der bl.a. er søgt løst fordelingspolitik-
ken af administrationsbidraget ift. afdelingerne. Forslaget skal 
behandles på Kongressen. Der er stor opbakning til forslaget, 
da det betyder, at alle afdelingerne får et tilskud ift. deres akti-

vitet. Derudover har udvalget også arbejdet med, hvordan de 
forskellige bekendtgørelser løses i det praktiske arbejde, når 
a-kassen skal administreres. 

Solidaritets– og bistandsudvalget
Udvalget har til formål at skabe fokus på arbejdsmarkedsfor-
hold og konkret solidaritet med vores kammeraters udfordrin-
ger udenfor Danmark. 3F er med i et konsortium sammen 
med Ulandssekretariatet og Dansk Industri, hvor igennem der 
er midler til at støtte op om arbejdstager– og menneskerettig-
heder verden over. Konsortiet er støttet af Danida. 

Gennem hele arbejdet er det vigtigt for 3F at være med til at 
skabe en retfærdig og solidarisk verden.

Budgetudvalget
Udvalget har til formål at spille ind overfor daglig ledelse om-
kring budgettet for forbundet, hvilket tit er en opgave i at se 
ind i fremtiden, men samtidig er det også udvalgets opgave at 
sørge for, at de vedtagelser, som er taget af HB og evt. Kon-
gressen implementeres i driften, samtidig med at personaleud-
gifterne ikke løber løbsk. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg, IT–
udvalg, udvalget for udvikling af 3Fs uddannelse af tillidsfolk, 
solidaritets– og bistandsudvalget, ligestillingsudvalget, EU-ud-
valget, arbejdsmiljøudvalget og endelig socialpolitisk udvalg

 3Fs HB–udvalg LO Hovedstaden

3Fs kongres i Aalborg i september 2019 gav en række pejle-
mærker som vi i fællesskab skal arbejde med frem til kongres-
sen i 2022.
• Organiseringsarbejdet, herunder det prekære arbejdsmarked 

og andre ansættelsesformer
• Værdig tilbagetrækning
• Stop for højere pensionsalder
• Bedre dagpengedækning og stop for tåbelig kontrol af ar-

bejdsløse

• Fokus på gode overenskomster ved OK 20 og OK 21
Der er sat en række initiativer i gang på baggrund af disse te-
maer – nogen er man kommet længere med end andre.

Ved OK20, overenskomstforhandlingerne på det private ar-
bejdsmarked, var der ikke nogen tvivl om, at 3F gik ind i kam-
pen for bedre overenskomster på et solidarisk grundlag.

Derfor er det også dobbelt ærgerligt at Covid–19 bremsede 
den solidariske kamp for bedre overenskomst for alle 3Fs med-
lemmer. Denne solidaritet skal fastholdes når vi går i gang med 
forhandlingerne om OK21.

Fra marts har det væsentlige arbejde mellem forbund og lo-
kalafdelinger selvfølgelig været at løse alle de problemer som 
Covid–19 har skabt. Det har været et godt og konstruktivt 
samarbejde og de mange nye problemer, der er opstået hen ad 
vejen, har vi løftet i fællesskab.

På enkelte punkter har vi dog ikke været enig med forbun-
det og flertallet i Hovedbestyrelsen. Beslutningen om 3 måne-
ders kontingentfritagelse for de medlemmer, som er tilmeldt 
jobcentret i marts, april og maj var vi ikke enige i. Det er en 
håndsrækning til de ledige, men hjælper ikke fleksjobbere, 
syge, kollegerne som ikke er a-kassemedlemmer og mange 
andre, der ikke rammer skiven. Det blev noget rod og gav en 
masse bureaukrati.

At Hovedbestyrelsen så i juni besluttede at forlænge ordnin-
gen til juni, juli og august gjorde det ikke bedre. Det helt store 
problem er at de mange fyringer først for alvor træder i kraft i 
løbet af efteråret og alle disse arbejdsløse, som ikke har udsigt 
til job foreløbig, får ikke del i kontingentnedsættelsen. Den ud-
gift burde i stedet have været brugt på indsatser, som har en 
længerevarende effekt.

 3F Forbundet

v. John Ekebjærg-Jakobsen, formand 3F København

I starten af september blev der vedtaget 
en ny lov om arbejdsfordeling. Loven 
blev indført både for at sikre lønmodta-
gerne og for at give arbejdsgiverne mu-
lighed for at beholde deres arbejdskraft. 
Oveni blev det besluttet at man, mens 
man er hjemsendt, kan få udbetalt op til 
kr. 23.000 om måneden. Det er jo gode 
signaler for fagbevægelsen, som længe 
har krævet højere dagpenge.

Desværre er loven hastet igennem og 
sætter vores overenskomster ud af kraft.

I loven hedder det blandt andet ; „Ar-
bejdsfordeling kan iværksættes uanset 
bestemmelser i kollektive overenskom-
ster, eller hvad der måtte være aftalt mel-
lem lønmodtager og arbejdsgiver om 
løn, omfang af arbejdstid m.v., herunder 
eventuelle overenskomstbestemmelser 
om arbejdsfordeling“. Det betyder at ar-
bejdsgiveren kan se stort på vores aftal-
te overenskomster og ensidigt beslutte, 
hvordan de vil sætte arbejdsfordelingen 
i kraft.

Vi har allerede oplevet de første ar-
bejdsgivere som har lavet deres egen, 
måske ulovlige, fortolkning af loven. 
Med ovenstående lovtekst har fagfor-
eningen ikke mulighed for at rejse en 
faglig sag og vi ser derfor kun én mu-
lighed for at hjælpe vores medlemmer; 
vi må politianmelde arbejdsgiveren for 
brud på loven. Vi betragter loven som 
dårligt håndværk.

 Ny aftale om arbejdsfordeling
 Dårligt håndværk der sætter overenskomsterne ud af kraft 
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En virus og dermed et bombenedslag på 
vores arbejdsmarked lærte os, at vi er en 
fagforening med mange kompetencer og 
et stærkt fællesskab. 

Mangeartede opgaver skulle løses og 
alle rykkede sammen og hjalp hinanden, 
så vores medlemmer fik den støtte og 
hjælp, de havde brug for. 

Vores værdier om at være professio-
nelle og at have medlemmet i centrum 
blev indfriet med en gejst og et meget 
stort engagement fra alle ansatte, også da 
vi var under et stort pres. 

Vores strategi for i år var blandt andet 
at have mere fokus på organisering. Vi 
skal udover at være en servicerende fag-
forening også være en mere organiseren-
de fagforening. 

Det betød, at faglig afdeling fra foråret 
startede en proces for at få en ny struk-
tur, hvor der var mere fokus på organi-
sering. Det var en proces med samtaler 
med alle ansatte i faglig afdeling og se-

kretariat, en konference og mange mø-
der. Involvering og ejerskab var kodeor-
dene for at få en succesfuld ny struktur. 

Faglig afdeling er startet op med et 
modtageteam, som har et tæt samarbej-
de med sekretærgruppen, der træder et 
skridt længere frem i deres opgaver, så 
de har mere direkte kontakt med med-
lemmerne. Der er et hold på 4 faglige 
sekretærer, som kan bakke op om mod-
tageteamet, hvis der er behov for dette, 
så et medlem altid vil opleve god service 
i kontakten med fagforeningen. 

Der er flyttet en del opgaver, som før 
den nye struktur var spredt ud på alle, 
til at blive udført af modtageteam, se-
kretærgruppe og holdet på de 4 faglige 
sekretærer. Det betyder, at de øvrige fag-
lige sekretærer får tid til at organisere 
mere. 

Når vi taler om organisering i faglig 
afdeling, så er der 2 typer. Der er „dag-
ligdags–organisering“, som er når fagli-

ge sekretærer besøger medlemmerne på 
de arbejdspladser, som de har ansvar for 
eller samarbejder tæt med tillidsrepræ-
sentanter og andre fagligt aktive om at få 
organiseret kollegerne. Den anden type 
af organisering er kampagner. 

Kampagner koordineres af en faglig 
sekretær, som har organisering som sit 
ansvarsområde. Det er de faglige sekre-
tærer, der byder ind med brancher og 
områder, hvor de mener, at vi skal køre 
en kampagne og i fællesskab besluttes 
det, hvordan vi skal udføre vores kam-
pagnefremstød. Det sker i fællesskab 
med Kommunikationsafdelingen, så vi 
leverer et professionelt materiale. 

Den nye struktur har ikke ændret på, 
at medlemmerne stadig har deres faglige 
sekretær, som de hele tiden har haft. Det 
er vigtigt, at vi bibeholder og gøre brug 
af de mange kompetencer, som faglig af-
deling har.

 En ny struktur i faglig afdeling

Organiseringsarbejdet og medlemsudviklingen
Vi er udfordret af brancher der bliver 
mindre, især lager–området og Postnord 
og vi er udfordret af arbejdsgivere, som 
ønsker at frasige sig deres overenskomst.

Vi har gennem de sidste 5 år oplevet, 
at vi har mistet næsten 2.000 medlem-
mer eller ca. 400 medlemmer om året.

På 3Fs kongres i efteråret 2019, på 
vores generalforsamling sidste år, på vo-

res konstituerende bestyrelsesmøde og i 
3F Københavns års- og strategiplaner var 
der stor enighed om, at vi skal fokusere 
på organisering af nye kolleger og nye 
arbejdspladser.

Alle gik i gang med dette arbejde og 
så kom Covid–19. Det betød en pause i 
indsatsen. Alle har nu taget fat igen og 
indsatsen for at aftale uddannelse, ar-

bejdsfordeling og andre aftaler til fordel 
for medlemmerne er en god platform for 
organisering. Den nye struktur i faglig 
afdeling, og et øget fokus på organise-
ring i hele 3F København bliver det et 
stærkt omdrejningspunkt for at skabe en 
organiserende fagforening.

3F Københavns bestyrelse 
Bestyrelsen afholder som udgangspunkt 
månedlige bestyrelsesmøder. På grund af 
risiko for smitte med Covid–19 blev be-
styrelsesmødet i april aflyst og møderne 
i maj og juni blev afholdt via Teams.

Fra august holdes der igen fysiske 
møder – de holdes dog i store sal så der 
kan holdes nødvendig afstand. Bestyrel-
sen har selvfølgelig været fokuseret på 
følgerne af Covid–19, men der har også 

været stor fokus på organisering. Be-
styrelsen har løbende diskussioner om 
principielle problemer både på vores ar-
bejdspladser, men også i hovedforbundet 
og i FH.

På næsten alle bestyrelsesmøder er 
den aktuelle månedlige balance gennem-
gået. Dermed får bestyrelsesmedlem-
merne den nødvendige indsigt i afdelin-
gens økonomi.

I december måned 2018 indledte vi en konflikt mod Ti-
voli Food Hall for at få virksomhederne overenskomst-
dækket. Arbejdsgiverne signalerede, dengang at de gerne 
ville forhandle med os om en overenskomst der var en 
rammeaftale for området, og denne kunne så senere blive 
udvidet til, at hver virksomhed havde hver deres del. Vi 
stoppede derfor konflikten og gennem hele 2019 forsøgte 
vi at få en „stadeholder“–overenskomst, som kunne dæk-
ke stadeholdernes specielle ønsker.

Det lykkedes ikke at nå til enighed og da Tivoli holdt 
vinteråbent 3 uger i februar valgte vi at starte en aktiv 
konflikt. Hver eneste dag i de 3 uger var der masser af ar-
rangementer foran Tivoli Food Hall og på de 3 fredage 
var der et stort arrangement overfor Tivolis Hovedind-
gang, hvor der var musik, uddeling af løbesedler og mas-
ser af talere. Aktionerne blev holdt i højt humør og vi var 
i dialog med masser af kunder, forbipasserende og ansatte 
fra både Tivoli og Tivoli Food Hall.

Stadeholderne, som i virkeligheden er en række inter-
nationale kæder med masser af penge, ønskede ikke at 
forhandle med os. Det havde vi forudset og havde derfor 
varslet sympatikonflikt overfor virksomhederne når Tivoli 
skulle åbne op igen 1. april.

Der er dog 2 danske selvstændige stadeholdere i Tivoli 
Food Hall. Dem er vi fortsat i dialog med og de er undta-
get fra sympatikonflikten.

Desværre blev den stort anlagte konflikt fra 1. april, 
med en aktiv sympatikonflikt, stoppet fuldstændig af Co-
vid–19. Det giver jo ikke mening at konflikte når virk-
somhederne ikke har nogen kunder og vi skal holde af-
stand.

Vi vurderer løbende, hvornår vi igen skal lægge pres på 
stadeholderne. Vi kan og vil ikke acceptere at et helt hjør-
ne af Tivoli ikke er overenskomstdækket.

Tivoli Food Hall

EUs GDPR–forordning, kræver en funktionsadskillelse mellem 
a-kasse og fagforening. Det betyder at vi skal adskille en del 
af arbejdsgangene i fagforeningen og a-kassen og det giver en 
række udfordringer. Vi har en faglig a-kasse, som arbejder tæt 
sammen med fagforeningen, til gavn for vores medlemmer og 
vi har tænkt os, at arbejde videre på den måde i den udstræk-
ning det overhovedet er muligt. Juristerne advarer os om at 
Datatilsynet vil give store bøder, hvis ikke vi overholder funk-
tionsadskillelsen. Vi arbejder for at overholde lovgivningen og 
samtidig levere den bedste service til vores medlemmer.

• Databeskyttelsesforordningen er en EU–forordning, som har til formål at 

styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Euro-

pæiske Union ( EU ). Den formelle danske titel er Europa Parlamentets 

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

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 

95 /46 / EF ( generel forordning om databeskyttelse ). Forordningen ses 

også ofte omtalt blot som GDPR.

 GDPR – (General Data Protection Regulation)
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I 3F København er vi så heldige, at vi har en 
række klubber, som er aktive på trods af de 
har trukket sig ud af arbejdsmarkedet. Klub-
bernes arbejde har selvfølgelig også været 
hårdt ramt af risikoen for Covid–19. Inden 
marts måned nåede en række af klubberne at 
afholde medlemsarrangementer og julefroko-
ster og det er meget oplivende at møde vores 
ældre, men meget aktive kolleger. På trods 
af Covid–19, så har det været en fornøjelse 
at opleve klubberne afholde udendørs besty-
relsesmøder, mindre arrangementer og man-
ge andre opfindsomme måder at mødes på. 
3F København vil gerne takke pensionister og 
seniorer for deres indsats i det forgangne år.

Konsekvensen af Covid–19 har også været at de fleste møder 
og arrangementer er blevet aflyst.

En del møder har været afholdt på Skype, Teams og via an-
dre IT–løsninger, så man fortsat har kunnet løse faglige proble-
mer. Det er en nødløsning, der har været nødvendig.

I 3F København er vi rigtig kede af, at vi har måttet aflyse 
følgende arrangementer:
• Brancheårsmødet i april
• 1. maj
• Pride-optoget i august
• Mangfoldighedsdagen i august
• Jubilæumsfesterne hhv. 3. og 10. september
• EogP klubbens ( efterløns- og pensionistklubben Lager og 

Handel ) 40. års jubilæum reception; Aflyst d. 8. maj og igen 
aflyst d. 22. september. 

• Arbejdsmiljøkonferencen d. 20. oktober
• Juletræsfesten i november
• Derudover har vi måttet aflyse en række konferencer og tem-

amøder

8. marts
Igen i år havde vi et fanta-
stisk arrangement på kvin-
dernes kampdag. Vi hørte 
om stuepigernes histori-
er. Quiz om kvinders for-
hold og ikke mindst Sara 
Rammeh, poetry slammer 
som optrådte med „Spo-
ken Word“. Det er værd at 
bemærke, at arrangemen-
tet blev afholdt i skyggen 
af Covid–19, som var på 
vej ind over landet, men 
på trods af det var arrange-
mentet vel besøgt.

Det gik først rigtig op for mange af os, hvor stor en pris Co-
vid–19 havde, da vi måtte aflyse vores kamp– og festdag, den 1. 
maj. Vi kæmper hver dag en kamp for vores kolleger, og vi gi-
ver os selv lov til at fejre, at vi er en kamporganisation den ene 
dag om året – men sådan skulle det ikke være i år. I hvert fald 
ikke som vi plejer. 

3F København var med til at holde en virtuel 1. maj. Nogle 
valgte at møde i fagforeningen om morgenen, hvor vi til flag-
hejsning sang „Når jeg ser et rødt flag smælde“ og formanden 

holdt tale umiddelbart efter. Flere klubber var mødt op med 
fanen, der med korrekt afstand sørgede for, at de røde faner 
blev luftet den dag. Det hele blev transmitteret på nettet, så alle 
kunne følge med – ligesom vi fulgte med i de mange andre or-
ganisationers forsøg på at holde en virtuel 1. maj. 

Vi håber på, at vi i 2021 kan komme tilbage til mange års 
tradition og mødes fysisk til en kamp– og festdag i fagforenin-
gen med talere, musik, hoppeborg og demonstration til Fælled-
parken.

1. maj

 Mødeaktivitet og konferencer
Vi har i den grad haft brug for at skolerne har spillet 
ind med alternative løsninger, både med fjernunder-
visning og fysisk undervisning. Efter den første ned-
lukning pga. Covid–19 kom undervisningen i gang 
igen. Skolerne har spillet ind med gode løsninger, 
nogle lidt hurtigere end andre. Der har været under-
visning på nettet, i fagforeningen, på skolerne og ude 
i virksomhederne.

Vi er især involveret i 2 store skoler :
• Hotel og restaurationsskolen i Valby har været en 

meget positiv samarbejdspartner i hele Corona–kri-
sen. 3F København har en bestyrelsespost på sko-
len.

• Erhvervsskolen NEXT, der er Danmarks største, 
har skoler i Ishøj, Ballerup, Albertslund, Glostrup, 
Rødovre og København, og der udbydes en lang 
række erhvervsuddannelser, samt de gymnasiale er-
hvervsområder som HTX, XTX m.v. 3F København 
har en bestyrelsespost i NEXT.

 Uddannelser

 Migrantcenter
Sidste år lykkedes det at stifte Migrantcenter Hovedstaden un-
der LO Hovedstaden. Migrantcenteret åbnede officielt, den 23. 
januar 2020. 3Fs forbundssekretær, Søren Heisel, beklagede 
i sin åbningstale, at centeret var nødvendigt, hvilket det ikke 
burde være, hvis vi havde haft et velreguleret og velorganiseret 
samfund.

Siden har Migrantcentret fået egne lokaler og er åben, hver 
tirsdag og torsdag fra kl. 16 – 18.

Migrantcenter Hovedstaden har en hjemmeside på www.mi-
grantcenter.dk på dansk, engelsk, bulgarsk, italiensk, polsk, ru-
mænsk og russisk. Centeret har en Facebookgruppe, som hed-
der „Migrantcenter Hovedstaden“. 

Migrantcenteret bor på Bregnerødgade 8, st. tæt på Nørre-
bro St. Telefon : 4063 8580. Mail : migrantcenter@hotmail.com

 Seniorer, efterlønnere og pensionister
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Med nedlukningen af landet den 11.–13. 
marts blev vi på få dage ramt af en eks-
plosiv stigning i arbejdsløsheden. Vi 
steg fra ca. 1500 ledige i begyndelsen af 
marts til ca. 2500. Alle vores brancher 
blev ramt af faldende aktiviteter og en 
stigende arbejdsløshed – men særligt 
hotel, restaurations– og servicebranchen 
blev ramt hårdt.

Det dramatiske fald i turismen ind og 
ud af landet, konferencer osv.  og de al-
mindelige Covid–19 forsigtighedshensyn 
gav her et øjeblikkeligt gennemslag. Med 
vedtagelsen af de såkaldte „hjælpepak-
ker“ blev opsigelser trukket tilbage og 
en del medlemmer undgik at blive fy-
ret. Samtidig med nedlukningen af lan-
det blev jobcentrene stort set også luk-
ket ned og en række krav om rådighed, 
jobsøgning, aktivering og fysiske møder 
blev indstillet. Det samme blev med-
lemmernes forbrug af dagpengeretten. 
Alle disse og andre politiske initiativer 
betød, at vi i afdelingen kunne samle os 
om løsningen af 2 hovedopgaver : Udbe-

Så kom Corona. Det var i foråret en me-
get anderledes arbejdsdag der ramte os. 
Vi skulle i kølvandet på Covid–19 ma-
nøvrere rundt i mange opgaver og infor-
mationer, der hele tiden ændrede sig.

Vi så i marts og april, at rigtig man-
ge blev medlem. Alene i marts havde vi 
over 500 nye medlemmer. Til sammen-
ligning, havde vi i snit lidt over 160 om 
måneden i 2019. Vi måtte låne kollegaer 
ind fra andre steder i huset, for at få re-
gistreret alle de nye medlemmer. 

Vi kæmpede en del med mediernes 
fejlagtige informationer om, hvad man 
som medlem af a-kassen kunne og ikke 
kunne. Herunder hvilke rettigheder man 
havde, hvis man meldte sig ind i a-kas-
sen. Bl.a. blev der i pressen oplyst, at 
man kunne melde sig ind i en a-kasse 
og have dagpengeret fra første dag – det 
kan man ikke !

Forbundet besluttede, at lave et spe-
cielt Corona kontingent. Kontingentet 

var svært at administrere og desværre 
var der flere medlemsgrupper, som ikke 
blev omfattet af rabatten på forbunds-
kontingentet. 

Den nye regering har heldigvis afskaf-
fet opholdskravet, som den tidligere re-
gering havde indført. Opholdskravet gik 
ud på, at man f.eks. i 2019 skulle have 5 
års ophold i Danmark / EU / EØS for at få 
dagpenge. En meget bureaukratisk regel 
at administrere og som ikke hører hjem-
me i arbejdsløshedslovgivningen.

At denne regel blev afskaffet, har 
medført, at flere medlemmer har fået de-
res medlemskab genoprettet og derved 
kunne genindtræde i deres a-kasse med-
lemskab. Det sikkerhedsnet som retten 
til dagpenge giver, er nu tilbage i deres 
arbejdsliv.

Den 1. januar og den 1. maj havde 
vi fornøjelsen af at byde 2 nye kollega-
er velkommen i medlemsafdelingen. En 
fastansat og en barselsvikar. Det er altid 

en god oplevelse at få gode nye kolle-
gaer, fordi vi bliver udfordret i vanerne. 
Det er sundt for os alle.

På vores strategiske tiltag må vi des-
værre konstatere, at vi Ikke er dér, hvor 
vi havde forstillet os, at vi skulle være, da 
vi i slut 2019 lagde rammerne for 2020. 
Det bliver vores målsætning i 4. kvartal 
af 2020 og vil fortsætte ind i 2021.

Én ting som vi er lykkedes at holde 
fast i, er vores gode samarbejde med fag-
lig afdeling om fastholdelse af medlem-
mer. 

Vi samarbejder om at kontakte med-
lemmer, som pga. af restancer er ved at 
miste deres medlemskab.

Det er altafgørende, at vi fastholder 
så mange medlemmer som overhovedet 
muligt og det arbejde bliver højt priori-
teret.

taling af dagpenge til de arbejdsløse og 
besvarelse af de mange spørgsmål som 
medlemmerne rejste i den, for dem, nye 
situation. 

Vi omorganiserede os i takt med op-
gaverne og alle kollegaerne har i hele pe-
rioden ydet en formidabel indsats. Nogle 
har arbejdet hjemme og andre har arbej-
det i fagforeningen, og det hele er blevet 
bundet sammen af en fælles vilje til at 
finde løsninger – i en situation vi aldrig 
har befundet os i før.

Da smittetrykket hen over sommeren 
blev bragt under kontrol blev samfundet 
gradvist åbnet igen og de mange regler 
og krav til de arbejdsløse blev gradvist 
ophævet. Men det skete i en situation, 
hvor vi i 3F København fortsat havde 
mange arbejdsløse, og hvor vores bran-
cheområder stadig er hårdt ramt.

Med udløbet af „hjælpepakkerne“ 
ved udgangen af august 2020 har man-
ge hoteller og konferencecentre opsagt 
deres medarbejdere eller meddelt, at de 
vil i gang med en arbejdsfordeling. Vo-

res ledighed faldt hen over sommeren 
fra 2500 til ca. 2000 – primært på grund 
af hjælpepakkerne. Vi frygter, at vi igen 
hen over dette efterår og vinteren igen 
vil opleve en stor stigning i arbejdsløs-
heden på grund af fald i aktiviteterne i 
samfundet, på grund af „hjælpepakker-
nes“ ophør og fordi den nye fordelings-
ordning ikke for alvor er attraktiv for vo-
res brancheområder.

Vi har siden begyndelsen af marts 
2020 høstet mange vigtige erfaringer, 
som vi kan bruge i den kommende tid. 
Vi står derfor rustet til at løfte de kom-
mende udfordringer. 

Med udsigt til en stigende arbejdsløs-
hed har vi vores hovedfokus på :
• At de arbejdsløse får deres dagpenge 

til tiden.
• At vi hurtigst muligt får besvaret alle 

de spørgsmål vores medlemmer har i 
den nye situation.

• At vi får igangsat initiativer og tilbud 
om uddannelse og efteruddannelse til 
vores opsagte og arbejdsløse medlem-
mer.

Vi har brug for, at regeringen beslutter at 
holde hånden under de mange arbejds-
løse. Vi vil derfor fortsætte kampen for :
• at dagpengesatsen hæves til 23.000 kr. 

om måneden.
• at 225 timers reglen ophæves og at 

arbejdsløse på kontanthjælp sikres et 
bedre forsørgelsesgrundlag.

Danmark er fortsat ramt af Covid–19. Vi 
skal derfor overholde de sundhedsfaglige 
retningslinjer, de politiske og en række 
forsigtighedshensyn for at undgå smitte, 
stigende smittetryk, hospitalsindlæggel-
ser og dødsfald.

Vi har rejst krav om, at så længe der 
er Covid–19 i Danmark:
• Sættes forbrug af dagpengeretten i 

bero.
• Dispenseres der for arbejdsløshedslo-

vens mange krav om rådighed, fysiske 
aktiviteter, møder osv. 

A-kassen

v. Søren Becher, a-kasseleder

 Medlemsafdelingen

v. Rene Rasmussen, leder medlemsafdelingen

GDPR er et element, som vi fortsat ar-
bejder med at indarbejde i alle vores 
procedurer. På enkelte områder har vi 
fået nogle gode tilføjelser, f.eks. at vi kan 
sende e-mails krypteret. Derved sikrer 
vi os, at data og beskeder kun kan ses af 
dem der skal have oplysningerne.

Forude lurer der en kæmpe opgave, 
som vi ikke kender hele omfanget og 
betydningen af – funktionsadskillelse af 
a-kassen og fagforeningen.

I GDPR–forordningen er oplysnin-
gen om medlemskab af en fagforening 
en personfølsom oplysning og skal der-
for beskyttes. Det skal sikres, at a-kassen 
ikke kan tilgå oplysninger om medlem-
skab i fagforeningen.

Vi arbejder på at sikre at forordnin-
gen overholdes. Samtidig vil vi gerne 
yde den bedst mulige service overfor alle 
medlemmer der henvender sig i a-kas-
sen, samt sikre, at vores kollegaer i hhv. 
a-kasse og fagforening kan udføre deres 
arbejde på en fornuftig måde.

Det er en svær øvelse. Vi er 65 for-
skellige afdelinger i 3F, og det er forbun-
det som leverer vores IT-systemer, og det 
er forbundet der skal tilrette vores syste-
mer bedst muligt. Det er et stort arbejde 
at få alle IT–systemer til at fungere, og 
det giver en del frustrationer hos vores 
kollegaer. Vi forudser en tid med store 
ændringer.

 GDPR

Med udløbet af „hjælpepakkerne“ ved udgangen af august 2020 har mange hoteller og konferencecentre opsagt 
deres medarbejdere eller meddelt, at de vil i gang med en arbejdsfordeling. (arkivfoto)

I GDPR–forordningen er oplysningen om medlemskab af 
en fagforening en personfølsom oplysning...
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Det har været noget af en rejse fra OK 2017 til OK 2018 frem 
mod OK 2020 og OK 2021

Vi oplevede ved OK 2017 at forhandlerne i 3F var ude af trit 
med medlemmerne.

De anbefalede et ja til mæglingsskitsen, men 60 % i 3F stem-
te nej og i 3F København stemte hele 82 % nej.

Samlet blev der stemt ja til det samlede resultat, idet Metal 
og HK stemte massivt ja.

Samtidig måtte vi konstatere, at den store aktivitet om OK 
17 først opstod under afstemningen, da det stod klart at den 
økonomiske ramme var for lille og, at arbejdsgiverne fik ret til 
at diktere overarbejde med det berygtede 42 timers protokollat.

Vi så under OK 2018 på det offentlige område en relativ 
åben forhandlingsstil og et stort sammenhold på tværs af for-
bundene, og forventningerne var store til at det skulle gentage 
sig ved OK 2020.

Der var en fælles god stemning mellem medlemmerne, fag-
foreningerne og forbundene.

Optakten til forhandlingerne var fantastisk og der blev af-
holdt en lang række møder rundt i afdelingerne, i klubberne og 
i brancherne.

Til stort set alle forhandlinger fra december 2019 og frem til 
marts 2020 var der demonstrationer, faneborg og masser af ak-
tiviteter. Alle forhandlerne blev klappet ind.

Der var stort sammenhold og løfter om at ingen skulle „ef-
terlades på perronen“.

I 3F var der ingen tvivl om at det store slag var mellem Byg-
gegruppen og Dansk Byggeri, hvor vi krævede effektive redska-
ber mod social dumping. Der kom forlig hjem på Transporten 
og i Industrien og efterhånden kom en række mindre områder 
i mål.

Hele 3F havde gjort sig klar til at bakke Byggegruppens krav 
op, med alt hvad det måtte indebære. Så kom Coronaen og alt 

gik i stå. Det betød at de sidste forhandlinger sandede til – ar-
bejdsgiverne satte sig med armene over kors og sagde nej. Vi 
så det på vores egne områder ; Blandt andet omkring Hotel– 
og restaurationsoverenskomsten og stilladsen med Byggeriets 
overenskomst. Vi oplevede også DFDS, hvor man forhandlede 
et godt resultat, men DFDS’ bestyrelse sagde nej til aftalen – de 
vidste at vi ikke ville ende i konflikt på grund af Coronaen.

Den samlede mæglingsskitse gav pæne lønstigninger til de 
fleste, mere ligestilling under forældreorloven og udsigt til bed-
re betaling ved sygdom.

Men !
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 reel-
le forhandlingsmuligheder. Arbejdsgiverne har udnyttet hel-
bredskrisen 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 
tilfredsstillende forhandlingsresultat.

Alt i alt står vi overfor en vanskelig afstemning.
Vi anbefaler alligevel, at der stemmes nej til mæglingsforsla-

get.
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 ef-

terlades på perronen.
For hele det private arbejdsmarked stemte 79,8 % ja og 

20,2 % nej.
Der er en historisk høj stemmeprocent på 57,6 %
På 3F Københavns område fik vi en stemmeprocent på 

42,8 %. Vores medlemmer stemte 55,9 % nej og 44,1 % ja.

 OK 2020 

I  2019 er huset igen blevet brugt flittigt af både medlemmer,  
 klubberne, pensionisterne, jobcenteret, eksterne samt af os  
 medarbejdere.

Alle 3 huse har sammen, lagt rammer til ca. 910 møder, kurser 
og arrangementer. 3F Københavns egen andel er ca. 280 mø-
der med overenskomstforhandlinger, medlemsmøder, a-kasse 
møder, forskellige kurser samt arrangementer som 1. maj. I år 
havde vi også en stor reception, da vi alle skulle sige farvel til 
Bjarne efter mange år som formand. Jobcenteret har afholdt ca. 
250 kurser og møder i 3F Københavns rammer for vores ledige 
medlemmer.

Vores flittige pensionister har sammenlagt afholdt ca. 180 
møder og arrangementer i 3F Københavns lokaler, hvor deres 
„musik i gården“ altid er en bragende succes. Vores klubber 
har i år afholdt ca. 160 møder og arrangementer, og der har 
været ca. 40 arrangementer afholdt af eksterne i 3F Køben-
havn.

I foråret 2019 blev toiletterne i det Grå Palæ færdige, så de 
kunne blive indviet den 1. maj. Brugerne er meget glade for de 
nye faciliteter. Der har været en del indvendig vedligeholdel-
se i henhold til malerarbejde på Rentemestervej 60. Et kontor 
er samtidig blevet lavet større. Der har været lidt udfordrin-
ger med lyset på gangen i faglig afdeling, som vi har fået løst 
i 2019. Hen over sommeren i 2019 fik vi også lavet vores nye 
terrasse, da den anden var ved at rådne væk.

Vi håber at alle er glade for de nye forbedringer. Service-
teamet ser frem til at servicere jer igen, og står altid til jeres 
rådighed hvad angår booking af lokaler og forplejning, samt 
eventuelle spørgsmål. Vi glæder os, til at se jer i husene frem-
adrettet. Husk at bruge dem flittigt, da de er jeres.

 Kampagner
 Kurser / møder, klub og tr-netværk

I starten af året iværksætter vi konflikten mod Tivoli Food Hall 
med det formål, at tegne en overenskomst med dem. Den 31. 
januar fik vi sympatikonflikten godkendt.

I skolernes vinterferie, da Tivoli også havde åbent, lavede 
vi mange forskellige og vellykkede aktioner. Der var en rigtigt 
god stemning og opbakning blandt befolkningen.

Vi brugte en uddannelsesdag i afdelingen på at slå „overens-
komst af tønden“ foran Hovedbanegården.

Af organiseringskampagner skulle vi have været i gang med 
Scandic, men det fik Corona stoppet. 

I starten af september er vi begyndt på en organiserings-
kampagne hos McDonalds. Vi har en aftale med ejeren af 4 
restauranter ( Nørreport, Hovedbanen, Falkoner Allé og Balle-
rup ). Vi er inviteret til at deltage på deres personalemøder og 
frit besøge dem. 

Den kommende tid ser vi ind i forskellige organiserings-
kampagner, blandt andet Rigshospitalet, City go Hotellerne, AJ 
Vaccine. 

Lige så snart vi kan, starter vi med at lave tirsdagscafé. Det 
bliver den sidste tirsdag i hver måned og vi laver forskellige ak-
tiviteter i afdelingen fra kl.15 til 18. Vi opfordrer alle til at være 
med.

Kendskab giver venskab
Vi laver en stor klubkonference den 7. – 8. november under 
parolen „Kendskab giver venskab“. På konferencen laver vi fæl-
les aktiviteter, som gerne skal ende ud i flere aktive klubber i 
3F København.

Efter klubkonference bliver der arrangeret 4 klubaftener i lø-
bet af året.

 Brug af huset
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Overenskomstforhandlingerne på  
 det offentlige område nærmer  
 sig, nemlig i 2021. Det har væ-

ret med store forventninger, at vi har set 
frem mod OK21. Efter en gigantisk og 
fantastisk forhandling i OK18 ved vi, at 
sammenhold giver styrke.

Mange ser ind i nye former for OK–
forhandlinger, hvor ikke mindst med-
lemmerne ser sig selv i resultatet ; at 
forhandlerne lytter og får styrke ved at 
mærke opbakningen.

Læren af OK18 var, at det at bakke 
forhandlerne synligt op giver en ryg til 
forhandlerne, som er afgørende for for-
handlingens udfald.

De offentlige overenskomstforhand-
linger er præget af det politiske klima. 
Siden OK18 har der været regeringsskif-
te og omrokeringer således, at det stats-
lige område vil blive forhandlet via Skat-
teministeriet – med Morten Bødskov for 

krise, hvor de offentligt ansatte virkelige 
havde vist deres værdi. 

Det vigtige var at være enige – og da 
enighed ikke lykkedes, om en udsky-
delse, blev det fastholdt at vi forhandler 
som vanligt og som en enhed på tværs af 
det offentlige område.

Indsamling af krav
Nu var gode råd dyre – for hvordan 
skulle vi få indsamlet overenskomstkrav ? 
Det blev aftalt en smule forrykkelse af 
dato for udveksling af krav. Det betød, at 
vi skulle afholde møder inden sommer-
ferien.

I 3F København fik vi al hast indkaldt 
alle tillidsrepræsentanterne til en mini-
konference – heldigvis var genåbningen 
af landet i gang. Vi afholdt konferencen 
med god afstand i den store sal.

Inden mødet skulle tillidsrepræsen-
tanterne have en god samtale ude på ar-
bejdspladserne om deres bud på de vig-
tigste overenskomstkrav.

Konferencen havde mange gode de-
batter og vi fik indsamlet krav fra såvel 
det statslige, de kommunale og regionale 
områder.

OK 21 nærmer sig hastigt

v. Caja Bruhn, faglig sekretær

bordenden. Det kommunale og regiona-
le område vil, så vidt vides, have de sam-
me hovedforhandlere som ved OK18.

Hele optakten til OK20 gik så godt.  
Overenskomstforhandlingerne på det 

private område var i fuld gang og op-
mærksomheden var stor, idet resultatet 
vil præge såvel forhandlinger som resul-
tat på det offentlige område. 3F forbe-
redte en række tiltag bl.a., at der skulle 
arrangeres en tillidsrepræsentant– og 
forhandlingsudvalgskonference i maj 
2020, umiddelbart efter afstemningen 
om OK20 var overstået. 

Meget blev stoppet af Coronakrisen 
og nedlukningen af Danmark i marts 
2020. Det gælder også optakten og for-
beredelserne til OK21.

Vi så, hvorledes afslutningen på OK20 
på et private område blev presset til en 
uheldig slutspurt, hvor Forligsen presse-
de forhandlingerne igennem til trods for 
at fagforeningerne mente, at de skulle 
udskydes. Forhandlingerne blev ampu-
teret i antallet af forhandlere men også 
på et forhandlingsklima som kunne have 
ført til resultater med f.eks. en betragte-
lig stigning på mindstelønnen i byggeri-
et. Efterfølgende så vi et kollaps på det 
private arbejdsmarked.

Udskydelse blev droppet
Det betød, at forhandlerne indenfor det 
offentlige område på fagforeningsiden 
måtte overveje, hvad der skulle ske med 
OK21. Ville det overhovedet nytte at for-
handle næste år ovenpå eller midt i en 
Coronakrise ? Spørgsmålene og overve-
jelserne var mange.

Overvejelserne gik på at udskyde for-
handlingerne et år – det vil sige forlænge 
de nuværende overenskomster, og så for-
handle en toårig overenskomst i 2022. 

3Fs offentlige gruppe mente, at en ud-
skydelse var det rigtigste. Vi kunne ikke 
se en god forhandling ovenpå en krise, 
hvor det private var tvunget i knæ og 
dermed en lønudvikling, som også er 
tvunget i knæ. Det var flere andre for-
bund enige i, mens andre var tilhænge-
re af at forhandle i 2021, især ovenpå en 

Overenskomstkravene blev koordine-
ret med de andre 3F afdelinger i Hoved-
stadsregionen i forhold til de fælles og 
tværgående krav, hvorefter alt blev ind-
sendt til forbundet. Vi fik også indsendt 
krav på de specielle forbundsoverens-
komster fra 3F København. 

Siden har alle forbundets forhand-
lingsudvalg mødtes. 3F Københavns 
forhandlingsudvalg på vores egne over-
enskomstområder deltog også. Her blev 
overenskomstkravene rettet til.

De fælles og tværgående krav fra 3F 
er i skrivende stund så godt som klar til 
at blive sendt til de fælles forhandlinger 
med de andre forbund.

Gennemgående er krav om mere løn 
og ikke mindst tryghed i ansættelsen 
– herunder også krav til arbejdstiden. 
Sociale– og arbejdsklausuler ved pri-
vate underleverandører og privatisering 
er også højt på 3Fs liste. Større krav om 
generel indflydelse og tillidsrepræsen-
tanternes vilkår er i fokus, ikke mindst 
ovenpå en Coronakrise, hvor tillidsre-
præsentanterne har været afgørende i 
forhandlinger og aftaler.

Der er nu planlagt en konference i 3F 
regi, for forhandlingsudvalgene i slutnin-
gen af oktober.  Desværre ikke så stort 
anlagt som oprindeligt håbet på inden 
Coronakrisen. Vi håber, at noget af den 
kan livestreames, så tillidsrepræsentan-
terne kan følge med. 

I skrivende stund fastholdes konferen-
cen og vi håber, at den kan afvikles.

Kravene udveksles med arbejdsgiver-
ne her i efteråret og forhandlingerne går 
i gang umiddelbart derefter.
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D et Kongelige Teater har, som alle  
 andre kulturinstitutioner, været  
 voldsomt berørt af Coronakri-

sen. Ikke bare nedlukningen tilbage i 
foråret, men også den kontrollerede gen-
åbning, under stærkt restriktive forhold, 
har indlysende haft konsekvenser på te-
atrets drift og muligheder for indtjening. 
De mange aflyste forestillinger betød 
naturligvis et tab af billetindtægter, og 
det er fortsat ekstremt svært at lave en 
rentabel forretning på at opsætte store 

 Det Kongelige Teater

v. Nicolai Bentsen, fællestillidsrepræsentant DKT

I Stilladsklubben er der valgt ny bestyrelse pga. den gamle for-
mand søgte nye græsgange – han løb heldigvis ikke så langt.

Den nye bestyrelse er konstitueret. Vi har fået en ny for-
mand og næstformand – derudover er der 8 menige medlem-
mer i bestyrelsen.

Det har været svært at starte en ny bestyrelse op grundet 
Corona. Vi har haft mulighed for at afholde 2 klubmøder og 
det var dejligt at mødes igen. Corona har været hård ved nog-
le af vores kollegaer, da der især i foråret var en del der blev 
hjemsendt. Branchen har som helhed ligget vandret siden 
august måned pga. stor travlhed.

Vores 100–års jubilæum er blevet udskudt. Det er vi kede af, 
men det blev desværre nødvendigt grundet Corona.

Vores landsmøde er af samme årsag blevet udskudt.
Vi ringer igen ud til vores rykke / slette liste. Der kommer 

god feedback fra vores kollegaer, og vi får en god snak med 
dem.

Vi sætter som altid fokus på lokalaftalerne, og på at hjælpe 
vores tillidsvalgte med at sætte dagsordenen ude i firmaerne.

Vi er alle godt trætte af Corona – og det vi ønsker os i jule-
gave er, at den forbliver væk for altid.

Den 28. maj 2020 modtager størstede-
len af medarbejderne på Designmuseum 
Danmark en opsigelse. Årsagen hertil 
skal findes i, at museet i forlængelse af 
Covid–19 ikke mente, at de mange turi-
ster, der er hovedparten af de besøgende, 
ville komme til København foreløbigt 
og dermed heller ikke til Designmuse-
et. Museet vælger at igangsætte et større 
renoveringsprojekt og vil være fuldstæn-
digt lukket – minimum frem til udgan-
gen af 2021.

Forud for afskedigelserne blev der 
gennemført lokale forhandlinger efter lo-
ven om masseafskedigelser.

Under disse forhandlinger opsiger 
museet stort set alle de lokalaftaler 

3F København har indgået med museet. 
De opsiges til bortfald. Medarbejderne 
der deltager i forhandlingerne, afviser 
imidlertid under forhandlingen at accep-
tere opsigelserne af aftalerne. Ledelsen 
oplyser, at det alene er en orientering 
om, at man agter at opsige dem over for 
3F København. Men det var det ikke ! 
Man narrede på den måde medarbej-
derne til at underskrive et referat, hvori 
man „accepterede“ opsigelserne til bort-
fald.

3F København og 3Fs Industrigruppe 
rejser sagen over for museet / Dansk In-
dustri, men kunne ikke opnå medhold.

3F København er klar til at kæmpe for 
nye aftaler, når museet åbner igen!

Stilladsklubben

v. Mikkel Feldborg Kristensen, Stilladsklubben

v. Tina Høegh, faglig sekretær

 Designmuseet

operaforestillinger og andre produktio-
ner, så længe der er begrænsninger på, 
hvor mange publikummer man må have 
i salen.

Det forventes, at Det Kongelige Tea-
ters samlede økonomiske tab for inde-
værende år vil være på over 70 millioner 
kr. Og da man som 100 % statsejet insti-
tution ikke er omfattet af hjælpepakker, 
kan dette potentielt set medføre bespa-
relser mv for personalet. Man er dog i 
dialog med både Kultur– og Finansmini-

steriet om en eller anden form for øko-
nomisk hjælp, når nu andre i branchen 
efterhånden er blevet omfattet og har 
opnået visse løsninger.

Indtil videre er det lykkedes at stram-
me budgetterne, uden at det berører 
stillinger og ansættelsesvilkår generelt 
på teatret.  Der er i et fornuftigt samar-
bejde mellem ledelse og medarbejderre-
præsentanter. I skrivende stund arbejdes 
der som normalt, blot under skærpede 
sikkerhedsforanstaltninger i det daglige 
arbejde. Forestillinger produceres og har 
premiere som vanligt. Der er blot færre, 
der får muligheden for at se dem, hvil-
ket naturligvis ikke er en ønskværdig og 
holdbar situation i det lange løb. 

3F Københavns medlemmer og til-
lidsrepræsentanter har været centrale i 
etableringen af et bedre internt samar-
bejde med ledelsen de senere år, og det 
kan nævnes, at fællestillidsrepræsentan-
ten for sceneteknikken er genvalgt som 
næstformand i samarbejdsudvalget og 
som formand for de faglige organisatio-
ners kontaktudvalg. 

Under hjemsendelse var der stor kre-
ativitet ift. at finde nye måder at passe 
sit arbejde på eller kaste sig over efter-
uddannelse. Til eksempel lykkedes det 
skrædderne fra 3F København at opret-
holde deres produktivitet. Kostumer blev 
syet hjemmefra i stor stil, og selvom det 
stiller andre krav til arbejdsmiljøet og al-
drig kan erstatte det kollegiale fællesskab 
herunder læringsmiljø, har det været en 
øjenåbner for, at det måske ikke kun er 
ansatte i administrationen, der kan be-
nytte sig af hjemmearbejdsdage fra tid til 
anden. Netop disse muligheder drøftes 
fremadrettet med teatret. 

Ellers ser skrædderne, scenetekniker-
ne og de øvrige håndværkere, som er 
organiseret i 3F København, frem mod 
overenskomstforhandlingerne. Vi har 
deltaget i de indledende møder både 
i afdelingen og gennem den offentlige 
gruppe i 3F. Forhåbningen er en afta-
le der sikrer en reallønsfremgang, bedre 
kompetenceudvikling og seniorpolitik. Foto : Axel Kuhlmann ( https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ )
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Den 1. juli 2019 melder Jen- 
 sens Bøfhus sig ud af arbejds- 
 giverforeningen HORESTA, 

og i den forbindelse indledes der for-
handlinger mellem virksomheden og 
3F PSHR-Gruppen centralt. 

Forhandlingerne bryder sammen og 
Jensens Bøfhus sender deres første lock-
outvarsel, hvilket betyder, at 3Fs med-
lemmer sendes på gaden. Lockouten vil 
medføre, at Jensens Bøfhus frigøres fra 
overenskomst med 3F og dermed for-
ringer de ansattes løn– og ansættelses-
forhold.

Den 10. marts 2020 sender Jensens 
Bøfhus deres andet lockoutvarsel. Det 
sker dagen før Mette Frederiksen lukker 
landet delvist ned pga. Covid–19 og lo-
ver økonomisk støtte til de berørte virk-
somheder. 

Den 23. marts 2020 er 27 ansatte, in-
klusive tillids– og arbejdsmiljørepræsen-
tanten, omfattet af lockouten på lands-
plan. 

Den 5. april 2020 slutter Jensens Bøf-
hus lockouten, og vores medlemmer står 
nu uden overenskomst. Vores tillidsre-
præsentant og arbejdsmiljørepræsentant 
tilbydes ikke genansættelse, hvilket de 
øvrige lockoutede medlemmer af 3F gør 
( der er rejst fagretslig sag ).

Den 7. april 2020 varsler 3F PSHR–
gruppen konflikt mod Jensens Bøfhus 
med virkning fra 1. juni 2020. Den sene 
start efter lockouten pga. Covid–19.

Den 14. maj 2020 sender 3F PSHR–
gruppen en skrivelse til Jensens Bøfhus 
om, at vi fastholder konflikten, men den 
sættes i midlertidig bero, da Covid–19 
hærger og restauranterne skal have lov 

til at genåbne efter flere ugers nedluk-
ning. Den vil derfor ikke, som først vars-
let, iværksættes den 1. juni 2020. 

Den 30. juli 2020 meddeles Jensens 
Bøfhus, at der iværksættes konflikt med 
virkning fra den 11. september 2020 ved 
arbejdstids begyndelse, og at der samti-
dig bliver iværksat sympatikonflikt. 

Den 9. september 2020 afholdes et in-
formationsmøde for ansatte på Axeltorv 
og Vesterbrogade, som er medlemmer i 
3F København. 

Den 11. september 2020 er konflikten 
en realitet, og det betyder, at ingen af vo-
res medlemmer eller andre FH–medlem-
mer må påtage sig arbejde hos Jensens 
Bøfhus. Der er ingen blokade foran Jen-
sens Bøfhus pga. stigende smittetal i hele 
Københavnsområdet.  Sympatikonflikten 
starter den 24. september 2020. 

Jensens Bøfhus konflikten

v. Evy Schmidt, faglig sekretær Hotel– og Restaurationsbranchen

Du kan finde støttesiden for de lockoutede medarbejdere – „Store bøffer, Små hjerter“ – på Facebook.

Å ret 2020 vil alle nok huske som  
 det år, hvor hele verden blev  
 tvunget i knæ af den frygtelige 

Coronavirus / Covid–19 pandemi.
Det var i marts 2020, alt imens over-

enskomstforhandlingerne var i fuld 
gang, at vores statsminister Mette Fre-
deriksen tonede frem på skærmen og 
meddelte, at virussen nu for alvor var 
kommet til Danmark og, at vi alle skulle 
tage ansvar. 

Overenskomstforhandlingerne inden-
for forskellige områder nåede ikke at 
blive færdige med at forhandle, og sad i 
forligsinstitutionen da landet blev lukket 
ned. Der var en forhåbning om, at vi der 
sad tilbage og „måske“ kunne lave en ny 
OK2020 ville få lov at blive, men sådan 
skulle det ikke ende. 

HORESTA hovedoverenskomstudval-
get blev sendt hjem uden en aftale, og vi 
blev i store træk en del af den samlede 
forligsskitse. Vi fik dermed de stignin-
ger som Industri– og Transportområdet 
havde fået forhandlet sig til.

Alle restauranter, hoteller, caféer og 
natklubber blev lukket ned, og det udlø-
ste et chok og en tilstand hos både vores 
medlemmer, men også blandt arbejds-
givere, som ikke er set før. Der var total 
panik og med god grund. 

Vores medlemmer blev sendt hjem i 
stor stil fra dag et. Der var ingen, der vi-
ste om de stadigvæk havde arbejde, eller 
hvordan de skulle have løn. Vores elever 
på de mange hoteller og restauranter i 
Københavnsområdet blev opsagt fra de-
res uddannelsesaftaler, og det udløste 
utrolig mange henvendelser i afdelingen.

Jeg tror aldrig der har været så mange 
opkald, henvendelser eller faglige sager 
på så kort tid, som under Covid–19 pan-
demien. Alle i afdelingen har arbejdet 
på højtryk, og på tværs af faggrænser, 
for at servicere vores medlemmer bedst 
muligt. 

Omkring 80–100 elever mistede deres 
uddannelsesaftaler, og Hotel– & Restau-
rationsskolen blev nærmest lagt ned af 
henvendelser – ligesom os. Skolen skal 
have kæmpe tak for den store indsats de 
har gjort under krisen. Mange af vores 
elever kom i skolepraktikforløb på trods 
af nedlukningen af skolen.

Sagerne der efterfølgende opstod vedr. 
krav om godtgørelse har været mange, 
men de er næsten alle løst i fredelighed. 
Enkelte er dog sendt videre til behand-
ling i det faglige udvalg. Vi ser heldigvis, 
at en del af de opsagte elever har fået nye 
uddannelsesaftaler.

Der er lavet utallige forsøg fra vores 
arbejdsgivere på at indgå lokalaftaler til 
ugunst for vores medlemmer. Dog har 
enkelte store hotelkæder opført sig an-

svarligt over for deres medarbejdere og 
via dialog med 3F lavet gode aftaler.

Der har ikke været tid eller adgang til 
så meget opsøgende arbejde indtil dato 
grundet Covid–19, men vi ser lyst på 
fremtiden. Vi håber, at de mange hen-
vendelser der har været, og som har 
betydet væsentligt længere sagsbehand-
lingstider, igen bliver normaliseret, og at 
vores medlemmer og branchen kommer 
stærkt igen. 

Vores medlemmer har betalt en stor 
pris i denne svære tid, og de har om no-
gen fortjent en værdig og god fremtid i 
en branche, som helt bestemt vil over-
leve og komme stærkt igen. Vi kan kun 
anbefale vores modspillere „arbejdsgi-
verne“ at tilgodese alle de som hjalp dem 
ud af krisen. •

v. Evy Schmidt, faglig sekretær Hotel– og Restaurationsbranchen

Total panik med god grund
Covid–19 Pandemien / OK 2020 og eftervirkninger af den
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Hvorfor har 3F København konflikt med 
virksomheden ?

PT 2000 har på navngivne virksomhe-
der ovenfor, igennem en meget lang år-
række haft overenskomst. 

3F København og virksomheden har 
været meget uenige om, hvilken over-
enskomst virksomheden har været om-
fattet af. Det har ført til mange og lange 
forhandlinger, hvor der desværre ikke 
har kunne opstå enighed. 

Virksomheden har gennem en læn-
gere periode ladet sig repræsentere af 
DRC, som desværre har gjort samarbej-
det 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 forsøgt at se bort 
fra den tvist der var om, hvilken over-
enskomst virksomheden var omfattet af.

Desværre meddelte virksomheden 
til 3F København ultimo 2019, at de 
ønskede at løsrive sig fra alle de over-
enskomster og protokollater de måtte 
være omfattet af. Dette førte til et sidste 
forhandlingsforløb i forsøg på at finde 
en løsning for en overenskomst januar 
2020. 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 året 2019.

3F København har ydermere tilbudt 
virksomheden at tiltræde hovedoverens-
komsten, hvor vi samtidig gerne vil kig-
ge ind i at lave sideløbende lokalaftaler 
med mere smidige løsninger, som skulle 

passe ind i virksomhedens drift, og sam-
tidig sikre den ansattes overenskomst-
mæssige forhold. 

Kort tid efter forhandlingerne modta-
ger vores hovedforbund et lockoutvarsel 
fra virksomheden med ikrafttræden 23. 
marts 2020. De meddelte, at de lockout-
ede vores medlemmer og ville frigøre sig 
fra den overenskomst de mente, at være 
omfattet af ( DRCA-overenskomsten af 
1987 ).

Den 16. marts mødtes vi i Forligsin-
stitutionen for at se, om der var et sidste 
håb for at opretholde en overenskomst, 
eller finde løsninger for at sikre de an-
satte deres overenskomst. Disse forhand-
linger bliver afholdt i et tidligt stadie af 
Covid–19, men bærer præg af, at situati-
onen er alvorlig.

3F København og forbundet tilbød 
virksomheden, at de kunne fastholde de-
res DRCA–overenskomst, hvor vi så re-
gulerede den med de lønninger der gives 
i dag. Når den alvorlige nationale situa-
tion var under kontrol, satte vi os sam-

men for at sikre de punkter, som ikke 
mindst er vigtige for vores medlemmer, 
men også sikrede alle ansatte anstæn-
dige arbejdsforhold. Såsom ret til betalt 
efteruddannelse, fuld løn under barsel, 
ret til friweekender, overarbejdstillæg, 6. 
ferieuge, pension, særligt løntillæg, beta-
ling for arbejde på helligdage m.m. 

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

Forligsmanden forsøgte ihærdigt at få 
os alle til at finde frem til en fælles løs-
ning, og brugte energi på at spørge ind 
til virksomheden om, præcis hvilken 
fleksibilitet virksomheden manglede. 

Det aftales, at virksomheden bruger 
dagene frem til den varslede lockout til 
at komme med nogle punkter, hvorpå 
3F København kunne tilpasse overens-
komsten til virksomhedens drift. PT 
2000 meddelte, at dette ville de gerne, 
men at de fastholdt at løsrive sig over-
enskomsten.

Få dage før konflikten ramte, sendte 
virksomhedens COO, Rene Christen-
sen en mail til 3F København med deres 
forslag til en smidigere overenskomst. 
Det tilsendte materiale var så tæt på en 
RAF2000 overenskomst som overhove-
det muligt. 

Vi er præsenteret for RAF2000 af 
virksomhedens repræsentanter flere gan-
ge gennem en længere årrække, men 
da virksomheden ved, at det ikke er en 
overenskomst som hverken anerkendes 
eller er toneangivende på arbejdsmarke-
det, har det i respekt for vores forhand-
linger været aftalt, at vi ikke diskuterer 
eller forhandler ud fra den. 

3F København meddelte virksomhe-
den, at vi fandt deres skriv useriøst og, 
at vi accepterede deres fastholdelse af 

lockout den 23. marts 2020. 3F Køben-
havn meddelte virksomheden skriftligt, 
at vi forbeholdt os retten til at sende blo-
kade– og strejkevarsel i forlængelse af 
deres lockout. 

Den 23. marts, da virksomhedens 
Lockout trådte i kraft, blev vi kontaktet 
af virksomhedens advokat som spurgte, 
hvorvidt det var en mulighed, at vi fast-
holdt den gamle overenskomst alligevel. 
Men da DRCA–overenskomsten i sin 
helhed ikke eksisterer på det private ar-
bejdsmarked, 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. 

Den 30. marts får vi oplyst via vores 
medlemmer, at de har modtaget brev fra 

deres arbejdsgiver om, at de nu anser sig 
selv som værende løsrevet fra overens-
komsten. Det har været en meget ander-
ledes lockout, da vi i teorien har kigget 
ind i en virksomhed som allerede lukke-
de driften ned den 7. marts 2020.

Vi har haft mange snakke med vo-
res medlemmer undervejs. 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 indenfor Ho-
tel og Restauration. Derfor fastholdt vi 
i 3F København at afsende blokade– og 
strejkevarsel til virksomheden. 

Den 8. april sendte vi blokade– og 
strejkevarsel med 1 måned til ikrafttræ-
den den 8. maj 2020.

Vores medlemmer i 3F København 
har alle været lockoutet og efterfølgende 
udtaget 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 havde 
nogle overenskomstlignende forhold. 

 Konflikt for ordnede forhold
Tholstrup, PT 2000, Peder Oxe, Peder Oxes Kælder og Bøf&Ost

v. Natasja Nielsen, faglig sekretær Hotel– og Restaurationsbranchen

Dog har virksomheden for nyligt tilbudt 
alle ansatte pension.

3F Københavns medlemmer har alle 
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 vores medlemmer, 
da de ikke ønskede at underskrive en 
kontrakt uden overenskomst. Det er vi 
som organisation utroligt kede af, da det 
ikke mindst er modigt, men også utrolig 
stærkt at kæmpe en faglig kamp for, at 
ens kollegaer kan få trygge rammer i de-
res ansættelsesforhold.

3F København håber fortsat på, at 
virksomheden vil indgå i dialog om at 
sikre de ansattes løn– og ansættelsesvil-
kår, som er sammenligneligt med det 
den toneangivende overenskomst på det 
private arbejdsmarked sikrer. 

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

Foto : Jorge Franganillo ( https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ )
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Året har naturligvis været meget præget 
af Covid–19, som i resten af verden.

2020 startede med at DFDS afholdt 
dokkurser for samtlige ansatte på Crown 
Seaways, mens den var i dok.

Vi startede overenskomstforhandlin-
ger med indledende møder, men grun-
det Corona strandede forhandlingerne 
og vi blev omfattet af mæglingsskitsen 
for transportområdet / normalløn.

DFDS sejlede sidste gang d. 14.–15. 
marts inden begge ruter blev midlerti-
digt indstillet grundet myndighedernes 
anbefalinger. 

Vi var, som overenskomstbærende 
fagforening, sammen med 3F Sømæn-
dene og Metal Maritim med til informa-
tionsmøder på begge både d. 16. marts 
2020. 

Her blev der meldt ud, at samtlige 
ansatte, minus grundbesætningen, blev 
sendt hjem på trepartsaftalen, i første 
omgang frem til d. 9. juni.

Den 23. april meldte rederiet ud, at 
lønkompensationen var forlænget til d. 
8. juli 2020 naturligvis under trepartsaf-
talerne.

Sejladsen blev genoptaget d. 25. maj 
med stop i Frederikshavn på vej til Oslo. 
Halvdelen af tjenerne blev kaldt tilbage 
på arbejde til opstart af ruterne.

Det drastiske fald i passagertallet gjor-
de, at DFDS d. 29. juni meldte ud, at 
der blev opsagt 180 medarbejdere i hele 
koncernen, heraf 26 tjenere. Trods inten-
se forhandlinger var det ikke muligt at få 
reduceret dette tal.

Efterfølgende var der en stigning i 
passagertallet, og 6 af de opsagte tjenere 
blev genansat. Det holdt dog kort, da det 
vendte igen.

DFDS ønskede, for at reducere deres 
lønomkostninger, at opsige et stort antal 
tjenere. For at undgå opsigelser forslog 
vi, at DFDS tilbød uddannelse til ufag-
lærte tjenere med fuld løn. 

Det kunne ifølge DFDS ikke stå alene, 
så for at undgå fyringer, var det en del af 
„pakken“ at samtlige tjenere ( både dem 
i arbejde og dem på skole ) skulle gå ca. 
20 % ned i løn og timer – eller en kom-
bination af begge dele.

Jobs man kan leve af
Ingen kunne forudsige fremtiden og en 
lønreduktion kan få betydning for en 
eventuel dagpengesats og ved eventuel-
le kommende fyringer. Alle 4 tillidsfolk, 
3F København og Forbundet vurderede 
i enighed, at det ikke var en mulighed at 
reducere lønnen.

Vi stod med et valg mellem pest eller 
kolera. Det var ingen let beslutning, men 
valgt faldt på, at vi fastholder, at de jobs 
der er, skal være til at leve af.

Den 9. september blev 26 af de reste-
rende 68 tjenere opsagt.

I november 2019 opsagde A / S Dyre-
havsbakken og Dyrehavsbakkens Telt-
holderforening 1885 deres overenskom-
ster med 3F København til bortfald. 
Overenskomsten er gældende for de kø-
rende forretninger og diskforretninger. 
Overenskomsten er en 1. marts overens-
komst og reguleres efter fællestranspor-
toverenskomsten. 

Det betød, at vi reelt ville stå uden 
overenskomst ved udgangen af februar 

2020, og derfor iværksættes der forhand-
linger om indgåelse af ny overenskomst. 

Vi startede med at skrive sammen og 
aftale indledende forhandlinger i janu-
ar 2020. Men jo nærmere vi kom febru-
ar, måtte vi erkende, at det ikke var den 
nemmeste opgave at løse. 

Vi var langt fra hinanden og ikke eni-
ge i, hvordan vi fremover skulle lande 
en aftale, hvis en sådan overhovedet var 
mulig at indgå. 

Det lykkedes dog, via åben dialog fra 
begge aftaleparter, at lande en ny over-
enskomst for de næste 3 år, på trods af 
Covid–19s besværligheder og møder via 
teams.  Vi er glade for, at det lykkedes og 
ser frem til et konstruktivt samarbejde i 
den kommende periode. 

Medlemmer kan altid kontakte afde-
lingen, hvis de har spørgsmål til deres 
ansættelsesvilkår.

Kasino i Danmark
Kasinoerne i Danmark har ligesom andre virksomheder været hårdt presset 
pga. Covid–19
Overenskomstforhandlinger startede op den 26. februar 2020, og i de forhand-
linger var der en stor tilkendegivelse og enighed fra begge parter, omkring de 
forskellige punkter der blev fremlagt.
Men da Danmark lukkede ned, lukkede forhandlingerne også ned, og Kasino-
erne kom ind under mæglingsskitsen.
På nær Kasino Royal i Århus, der også har et online kasino tilknyttet, lukkede 
kasinoerne i hele Danmark, og alle medarbejderne blev hjemsendt på lønkompensationspakken.
Kasinoerne åbnede igen den 8. juni 2020.  Kasinoerne har lov til at holde åbent til kl. 04.00, dog lukker baren kl. 24.00.
I juli trådte de fleste kasinoer i Danmark ud af lønkompensationspakken.
I kølvandet af Covid–19 har der været meget få afskedigelser i kasinobranchen.

Illustration: pikisuperstar - www.freepik.com

v. Merete Yardley Andersen, faglig sekretær

 Bakken

v. Evy Schmidt, faglig sekretær

Der har været ualmindeligt stille på hele 
restaurationsområdet i denne sæson på 
Bakken, pga. Covid–19 nedlukningen. 
Alle forlystelsessteder blev ramt af ned-
lukningen, ligesom alle restauranter, ca-
feer, hoteller og natklubber i Danmark.

Det betød, at Bakken måtte udsæt-
te deres sæsonåbning ad flere omgange 

og nok aldrig helt kom i gang, inden de 
igen skulle lukke for i år. Deres juleåb-
ning er i år ligeledes aflyst.

Virksomhederne er omfattet af delvis 
HORESTA Hovedoverenskomst og til-
lægsaftaler, og derfor er det en anden af-
tale, end den som er indgået mellem de 
kørende forretninger og diskforretnin-

ger. Er man ansat på restaurationsområ-
det og omfattet af overenskomst, er det 
stigninger fra forligsskitsen 2020 der er 
gældende. 

Medlemmer er velkomne til at kon-
takte afdelingen, hvis de har spørgsmål.

A/S Dyrehavsbakken og Dyrehavsbakkens Teltholderforening 1885

Cirkusrevyen og Korsbæk

 DFDS

v. Jannie Jørgensen, faglig sekretær

Foto: Helge Høifødt – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Dyrepassere, dyreassistenter, veterinær-
sygeplejersker, veterinærsygehjælpere, 
betjente, servicemedarbejdere, filmarbej-
derne på statslige arbejdspladser.

Vi har i året der er gået været ramt af 
Covid–19, og det har fyldt rigtig meget.

For nogen betød det, at de var hjem-
sendt – deres arbejde kunne ikke udfø-
res hjemmefra.

For andre, der f.eks. passer dyrene, 
betød det at der blev lavet nødberedskab. 
Kollegaerne blev inddelt i hold, så smitte 
kunne minimeres og dyrene passes.

Så langt så godt. Selvom der blev ind-
gået og udsendt retningslinjer og aftaler 
på det statslige område, var vi vidne til, 
at lokale ledelser forsøgte at få folk til 
at afvikle mere frihed end aftalerne be-

skrev. Vi fik mange henvendelser om, 
at folk følte sig enormt presset af ledel-
ser, der pressede reglerne til det absolut 
yderste.

Tillidsrepræsentanter og kollegaer har 
gjort et kæmpe stykke arbejde for, at 
hverdagen kunne køre fornuftigt.

Forbereder OK21
2020 er også året, hvor vi forbereder 
OK21 – næste års overenskomstforhand-
linger.

Det største tema er for os Arbejdstids-
regler. Vi vil igen sætte fokus på, at vores 
arbejdstidsregler ikke er tidssvarende. 

Overskriften for vores krav er forbed-
ringer på lønnen for at være på arbejde 
24 / 7/ 365.

Der har gennem det sidste år været 
stor fokus på at organisere kollegaerne 
til fagforeningen. Tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter, klubbesty-
relser og aktive kollegaer har løftet opga-
ven flot.

Der er rigtig mange af kollegaerne, 
der er omfattet af overenskomsten La-
ger– og Handelsarbejderne i hovedsta-
den, der er organiserede i vores fag-
forening. Den gode nyhed er, at vi har 
plads til flere.

Vi fortsætter med at organisere for 
fuld styrke. Vi hjælper hinanden med in-
spiration og med at udveksle erfaringer, 
oprette arbejdspladsklubber, samt styrke 
de klubber vi allerede har.

Jo flere vi er, jo stærkere er vi.

Den gamle have skulle lukke for publikum, da 
Covid–19 ramte Danmark.

De fleste medarbejdere blev hjemsendt på løn-
kompensation fra Staten, og alene et nødbered-
skab var tilbage til at passe dyrene.

Sympatien for havens trængte økonomi var 
stor blandt befolkningen. Donationer strømmede 
ind, og på den måde modtog haven ikke mindre 
end 3,4 millioner kroner i private indsamlinger, 
heriblandt 25.000 kr. fra den faglige klub for dy-
repasserne i haven.

Da haven åbnede igen, var det dog ikke med 
ros til medarbejderne for at knokle i nødbered-
skab for havens dyr eller give donation ; der var 
heller ikke en invitation fra ledelsen til drøftelse 
med de faglige repræsentanter for i fællesskab at 
finde en vej frem i krisen. Derimod blev perso-
nalet mødt med opsigelsen af 14 kolleger. Heri-
blandt 4 dyrepassere, én af dem dyrepassernes til-
lidsrepræsentant gennem 17 år, Jesper Jakobsen. 
Alle dyrepasserne har mange års ansættelse og 
stort engagement i haven.

Jesper er en aktiv tillidsrepræsentant, der netop 
havde efterlyst dialog om løsninger, som kunne 
hjælpe haven og økonomien på rette vej.

3F København har rejst afskedigelserne som 
usaglige. Vi accepterer ikke fyringen af tillidsre-
præsentanten.

Fagforeninger fra hele landet og 3F Køben-
havns faglige klubber bakkede op med faner for-
an Dansk Erhverv til mæglingsmødet.

Trods langvarig forhandling fastholder Zoolo-
gisk Haves ledelse afskedigelsen af tillidsrepræ-
sentanten. 3F København fastholder krav om 
genansættelse. Vi finder afskedigelsen usaglig og 
en forfølgelse af fagligt aktive.

Demonstration ved Zoologisk Have den 5. sep-
tember. Over 100 møder op til demonstration for 
at vise deres støtte til og vrede mod, at ZOO af-
skediger fagligt aktive. Det var med faner, ballo-
ner og sympati for den fyrede tillidsrepræsentant.

De sociale medier overstrømmes med støtteer-
klæringer fra forbund og klubber. 

I skrivende stund er sagerne på vej videre i det 
fagretlige system.

v. Tina Høegh, faglig sekretær

Københavns Zoo
Fyrer aktiv tillidsrepræsentant

v. Margrethe Martinsen, faglig sekretær Lager– og handelsarbejdere i hovedstaden

Covid –19, organisering og 
overenskomstforhandlinger 
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Det foregående år har, som for de fleste 
andre, været stærkt præget af Covid–19.

Medarbejderne i kantinebranchen var 
blandt de første til at blive sendt hjem, 
da statsministeren lukkede landet, i før-
ste omgang ved hjælp af den organisati-
onsaftale der blev lavet på området.

Efterfølgende indgik næsten alle kan-
tineudbyderne i regeringens lønkompen-
sationsaftale. Størstedelen fra udgangen 
af marts måned og frem til udgangen af 
august. Flere af vores medlemmer har 
været hjemsendt i alle månederne.

Ved udgangen af august ramte et nyt 
fænomen branchen – nemlig masseaf-
skedigelser. Alle større kantineudbydere 
har fyret medarbejdere i større omfang. 
Flere hundrede kantinemedarbejdere er 
blevet arbejdsløse og for mange af dem, 
er det første gang i deres arbejdsliv.

Da der kom en ny aftale om arbejds-
fordeling, var kantineudbyderne heller 
ikke sene til at benytte denne, på trods af 
at de få uger tidligere havde massefyret.

De hårdest ramte af vores medlem-
mer har på trods af alle disse aftaler og 

pakker, mistet deres arbejde og op til 2 
måneders løn siden marts, da firmaerne 
har været hurtige til at sende regningen 
videre til medarbejderne.

Konsolideringer:
Allerede sidste år stod det klart, at der 
var sammenlægninger på vej i bran-
chen, da de 2 største aktører på området 
i Danmark påbegyndte processen med at 
blive til ét firma. Det nye firma vil være 
en mastodont på markedet med en mar-
kedsandel på 40–50 % og have mere end 
2000 medarbejdere, heraf halvdelen in-
den for 3F Københavns område.

Begge firmaer er overenskomstdække-
de, men der er desværre ikke en stor tra-
dition for organisering, tillidsvalgte eller 
struktureret samarbejde på området. I 
lyset af sammenlægningen har vi sat en 
indsats i gang for at ændre på dette, og 
de første nye tillidsrepræsentanter og ar-
bejdsmiljørepræsentanter har allerede 
meldt sig under fanerne. Vi fortsætter 
arbejdet og håber, at kunne vælge fælle-
stillidsrepræsentant inden årets udgang, 

samt planlægge etableringen af et samar-
bejdsudvalg i starten af 2021.

Overenskomstforhandlinger
Året har også budt på forhandlinger på 
kantineområdet, og heldigvis nåede vi i 
mål på trods af branchens første besøg 
hos forligsmanden nogensinde. Som det 
er sædvane på området, opnåede vi at få 
enkelte goder udover, hvad andre opnåe-
de. Af disse fortjener to at blive fremhæ-
vet. En udvidelse af, hvem der kan mod-
tage fagtillæg under overenskomsten og 
at der er blevet sikret ret til opkvalifice-
ring fra ufaglært til faglært efter 2 års 
ansættelse. 

3F Københavns tillidsrepræsentanter 
har været synlige deltagere i overens-
komstforhandlingerne lige fra indsam-
ling af overenskomstkrav til deltagelse i 
forhandlingsudvalget og møder ved for-
ligsmanden. Det har vi grund til at være 
stolte af.

v. Teit Gamst, faglig sekretær

 Kantinebranchen

v. Thomas R. Møller, faglig sekretær

Avisbude

Året 2020 har primært stået i overens-
komstforhandlingernes og Covid–19s 
tegn.

Overenskomstforhandlingerne var 
lange og seje, med en længere møderæk-
ke, som ofte fortsatte til langt ud på den 
anden side af midnat og ind i budenes 
„normale“ arbejdstid.

Kendetegnet for forhandlingsudval-
gets arbejde var, at alle bidrog aktivt i 
arbejdet under de langstrakte møder, og 
der blev trukket hårde veksler på bude-
ne, der fik vendt rundt på deres søvn– 
og døgnrytme i ugerne, hvor forhandlin-
gerne stod på. Anstrengelserne bar dog 
i sidste ende frugt, idet et samlet for-
handlingsudvalg stemte for det endelige 
resultat.

Coronavirussens indtog i bladbude-
nes arbejdsdag medførte stor frustration 
hos størsteparten af medlemmerne. Det 
skyldtes ikke udsigt til snarlig arbejds-
mangel, men derimod et arbejdsmiljø, 
der led under, at størsteparten af di-

stributørerne ikke rettidigt formåede at 
iværksætte tiltag, som oplyste, rådgav og 
konkret tog de nødvendige forholdsreg-
ler for, at modvirke udbredelse af smitte 
blandt budene. Det var højaktuelt, idet 
arbejdsdagen for langt de fleste bude 

starter med sortering og nedpakning af 
aviser, breve og pakker m.m. i et lille 
lokale, hvor antallet af kvadratmeterne 
tillige er i skarp konkurrence med di-
stributørens vedholdende anstrengelser 
for, at omkostningsniveauet er på et mi-
nimum.

El–køretøjerne er langsomt men støt 
ved at udbrede sig hos de fleste distribu-
tører, og i nærmeste fremtid vil de første 
drøftelser om deres påvirkning for det 
enkelte buds indtjening formodentlig 
blive rejst. I de nuværende ansættelses-
aftaler fremgår det, at buddene selv skal 
stille køretøj til rådighed for omdelin-
gen. 

Endelig er branchen udsat for en glid-
ning hen imod flere prekære ansættelser, 
med et større antal deltidsansættelser. En 
væsentlig årsag er, at en fast påregnelige 
indtægt, som minder om et „normalt“ 
fuldtidsjob, først kan opretholdes efter 
flere års ansættelse og stor rutine i om-
delerjobbet.

Pakkeriarbejderne vandt med stor tilfredshed en faglig vold-
gift i starten af 2020. Voldgiften om kompenserende fridøgn 
er tidligere beskrevet i år i foreningsbladet, og størsteparten 
af fridagene til en samlet værdi af knap 500.000 kr. er efterbe-
talt til de værende ansatte. Dog udestår den endelige efterbe-
taling til tidligere ansatte i skrivende stund.

Overenskomstforhandlingerne forgik uden den helt store 
dramatik, og det var et enigt forhandlingsudvalg, som indgik 
forlig inden Coronavirussen gjorde sit indtog i Danmark.

Grundet ordrenedgang og for at reducere omkostninger, 
har arbejdspladsen valgt at nedlægge det „gamle“ nathold. 
Det har medført en væsentlig lønreduktion for de berørte 
medarbejdere. Flere ønsker en opkvalificering til industriope-
ratør med sigte på at skifte branche. 

 Dansk Avistryk
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I  det forløbne år er der for Posten ind- 
 gået to centrale aftaler. Den ene blev  
 indgået op til årsskiftet, med tanke 

på fremtiden for kollegerne. Den anden 
blev indgået med tanke på at håndtere 
nutiden og følgerne af Covid–19 krisen.

Den første, Vækst–aftalen, er lavet 
så PostNord er klar til at gå ind på nye 
markeder og stå stærkere på eksisteren-
de.
Indholdet af aftalen er blandt andet :
• Der kan planlægges med længere ar-

bejdsdage end før i pakkeomdelingen, 
og den samlede arbejdstid bliver så 
justeret med op til 6 fridage i kvarta-
let. De kolleger, der får planlagt deres 
arbejdstid, får et vederlag på 2.600 kr. 
pr. år.

• I pakkeomdelingen kan der ligeledes 
planlægges med tjenester på op til 9 ti-
mers arbejde op til 10 dage pr. år. Den 
ekstra tid skal afvikles som frihed se-
nest 1. september.

• Ved nye produkter, eller vækst på de 
eksisterende, kan der igangsættes en 
akkordmodel med styk–betaling og en 
minimumsbetaling på 130 kr. pr. time 
om eftermiddagen og i weekenderne.

• Alle ansatte under Industriens Over-
enskomst får en betalt fridag juleaf-
tensdag.

• Alle ansatte i omdelingen får et veder-
lag på 2.200 kr.

Vi afventer at se den fulde effekt af af-
talen.

Da først effekterne af nedlukningen 
pga. Covid–19 ramte samfundet, blev 
der indgået en midlertidig aftale mellem 
3F Post og PostNord.
Aftalen indebar bl.a. :
• Mulighed får pålæg af overarbejde på 

dagen ved meget sygefravær.
• Mulighed for flytning af medarbejdere 

mellem lokationer.

• Planlægning af ændring af arbejdstid 
med 24 timers varsel, ligesom afspad-
sering kunne varsles 36 timer inden.

• Fritvalgskonto kunne konverteres til 
omsorgsdage for pasning af børn.

• Ved arbejdsmangel pga. mængdefald 
forpligtigede PostNord sig til at sende 
kolleger hjem på 3–partsaftalen.

Covid–19 nedlukningen betød et fald 
i antallet af breve, men en stor stig-
ning i pakkemængden. I 1,5 måned så 
vi mængder som ved Black Friday eller 
mere.

Aftalen er nu udløbet, men forholds-
reglerne for at modvirke smitte er blevet 
hverdag. Afstand og håndsprit er blevet 
naturlige ingredienser i hverdagen.

Vi håber og tror på, at de sidste 8 må-
neder har betydet, at pakkemarkedet 
fortsætter stigningen fra de senere år, 
med arbejdspladser til følge.

Via OK20 fik vi 3 % / 3,75 % ekstra på 
fritvalg og lønstigning på 15.100 kr. over 
3 år. 

Samlet set betyder ovenstående aftaler 
en lønforbedring på omkring 30.000 kr. 
over 3 år. 

Omdeling
Det seneste år har omdelingen været 
præget af den meget markante opdeling 
af hhv. pakker og breve, som før har væ-
ret blandet sammen. Det er en strategisk 
beslutning fra PostNord’s side, som har 
krævet en stor omstilling af omdelingen. 
Desuden har det betydet opsplitning af 
lokale klubber, oprettelse af nye og valg 
af flere tillidsrepræsentanter.

Postbranchen har besluttet at under-
støtte de lokale klubber i at få overblik 
over medlemmer og organiseringspo-
tentiale. Fremadrettet skal der gøres en 
ekstra indsats for at få organiseret disse 
kolleger.

I Brevomdelingen fandt ledelsen ud 
af, at de mente, at der var for mange an-
sat. I stedet for at optage forhandlinger 
med tillidsrepræsentanterne, valgte de at 
kontakte enkelte kolleger med et tilbud 
om at blive flyttet til en anden enhed, 
hvor de skulle omdele pakker. Det var 
ikke den rigtige måde at gribe sådan en 
situation an på, og vi har en forventning 
om, at det ikke sker igen.

BRC
På BRC har det sidste halve år været 
præget af følgerne af Corona, hvilket har 
betydet meget store pakkemængder. Der 
har været meget travlt, og der er blevet 
ansat en del flere. Desværre har ledelsen 
en forkærlighed for deltidsmedarbejdere. 
Fra vores side er der fokus på at gøre det 
til fuldtidsjobs.

Hen over vinteren var der et antal kol-
leger, der med hjælp fra TR og 3F Kø-
benhavn stod frem og klagede over ud-
bredt racisme på arbejdspladsen. Det 
resulterede i, at firmaet skilte sig af med 
et antal ledere på forskellige niveauer. 
I denne sag har der været et godt sam-
arbejde mellem TR og faglig sekretær, 
hvilket gjorde at kollegerne følte sig 
trygge nok til at fortælle deres historier. 

TTA
Som en del af transformationsproces-
sen med at adskille breve fra pakker, er 
TTA nu tilknyttet MLM ( Mail Operati-
on and last Mile ) med Michael Frølich 
som chef. 

Vi har i et par år haft Anders Malling 
som fælles chef i TTA og TFA. I den sid-
ste runde blev der tilknyttet en chef til 
hver terminal. Anders Malling TFA, Mi-
chael Carlsen TTA. Hver gang termina-
ler tilknyttes det store distributionsom-
råde, vækker det en anelse bekymring 

i de berørte terminaler, da der altid er 
en fare for at drukne i det store område. 
Indtil nu er det dog gået ok. Nærheden 
og dermed dialogen med den lokale le-
delse gør, som alt andet, dagligdagens 
udfordringer nemmere og hurtigere at 
håndtere. Den lokale ledelse udviser vilje 
til at løse de lokale problemer i samar-
bejde med AMR og TR. 

Terminalerne har fået en plads i un-
derudvalget under HSU sammen med 
DIS.

Centralisering af klargøring i 
Brevterminalerne
Processen med at centralisere klargø-
ringsopgaven til TTA frem mod 2023 
kører. Olien bliver den sidste enhed, der 
flytter ind i 2020. Som aftalt, tilbydes 
kollegerne der i dag udfører opgaver-
ne, at flytte med til terminalerne. Flytter 
man med opgaven, bevares alle løndele 

( undtagen evt. ulempeydelser og funk-
tionstillæg for funktioner, der ikke fore-
findes på terminalerne ). Heldigvis har 
rigtig mange kolleger valgt at flytte med. 
Deres erfaring og ekspertise værdsættes, 
og er en stor fordel i implementeringen 
af den nye opgave, der ligger fjernt fra 
traditionelt terminalarbejde.

Generelt kræver klargøringsreolerne 
meget plads, og det er en fordel, hvis de 
involverede har en forkærlighed for pus-
lespil. I takt med mængdefaldet viger 
maskinerne, og det hjælper på pladsen. 
Desværre viser det sig også ( naturligt 
nok ), at jo længere væk posten kommer 
fra, jo færre kolleger flytter med opga-
ven.

Det vækker noget undren i Tillids-
organisationen, at der ikke skelnes til 
fremtidige planer, når der iværksættes 
en afskedsrunde. I TTA er der afskedi-
get 22 kolleger. Trods Corona er imple-

menteringsprocessen fortsat. De mange 
hjemsendelser samtidig med normalt 
sygefravær og opsagte kolleger, gav i lan-
ge perioder et stort arbejdspres. Ved god 
dialog med de afgivende enheder, og 
stort engagement hos kollegerne, er det 
lykkedes ret hurtigt hver gang. 

TTA har udfordringer med indeklima 
( varme ) og pladsmangel. Samtidig er ar-
bejdspresset højt.

Den enes død – den andens brød
Lidt dramatisk overskrift, men det har 
været vores verden i mange år, hvor op-
gaver er flyttet på kryds og tværs i enhe-
derne.

Denne gang har mange dog indtil nu 
kunne overflyttes til andre opgaver en-
ten i værende enhed eller andre områ-
der. Hver gang der flyttes arbejdsopgaver 
fra en enhed til en anden, gør det ondt 

Postbranchen

v/ Johnny Knudsen, bestyrelsesmedlem
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Industriens overenskomst kom på  
 plads i foråret, inden Covid–19 luk- 
 kede en stor del af landet. Vores 

forhandlere betegnede den som en god 
overenskomst, der gav forbedringer til 
alle.

Men ved de lokale forhandlinger blev 
der ikke givet meget. Lønforhøjelser lig-
ger fra 0,0 % til 1,5 %.

Overordnet har industrien arbejdet i 
Corona perioden, og flere virksomheder 
har ansat medarbejdere.

Sahva
Der er valgt ny fællestillidsrepræsentant 
på virksomheden, som barselsvikar for 
den fællestillidsrepræsentant der blev 
valgt sidste år.

Lundbeck
I juni måned varslede virksomheden 
masseafskedigelser. På 3F området blev 
der opsagt 3 medarbejdere.

Radiometer
Der har været afholdt 6. valg til tillidsre-
præsentantposten. Det er ikke lykkedes 
for nogen af kandidaterne at få min. én 
stemme over halvdelen, som overens-
komsten forskriver.

De lokale lønforhandlinger kunne 
man ikke blive enige om, og der blev 
holdt mæglingsmøde i sagen. Virksom-
heden ville ikke give mere end de 1,4 %, 
der var givet ved forhandlingerne.

Nordisk Film Biografer
Virksomheden har meldt sig ind i Dansk 
Industri og tiltrådt Oplevelsesprotokolla-
tet. Der er afholdt tilpasningsforhandlin-
ger, og efterfølgende har tillidsrepræsen-
tanterne lavet lokalaftaler. Virksomheden 

har opsagt nogle af de indgåede aftaler 
på grund af manglende indtjening i for-
bindelse med Corona–restriktionerne. 

AJ Vaccines
Afklaring om man var omfattet af Indu-
striens Overenskomst eller Industriens 
Funktionæroverenskomst er kommet på 
plads.

Tillidsrepræsentanten for 3F er blevet 
opsagt.

En ny kandidat stillede op. 5 dage før 
valget var aftalt til, blev han opsagt, da 
hans arbejdsområde blev nedlagt.

Vi har rejst en sag om opsigelsen. En 
ny kandidat har meldt sig og vi afholder 
valg. 

Next Ishøj 
( Beklædningsuddannelsen )
Det sidste hold Beklædningshåndvær-
kere afsluttede uddannelsen i starten af 
september. Det er nu kun muligt at tage 
uddannelsen i Jylland.

Visit Carlsberg

Carlsberg har meldt Visit Carlsberg ind 
i Dansk Industri, og har tiltrådt Oplevel-
sesprotokollatet.

Der blev afholdt tilpasningsforhand-
linger for kuskene i Hestestalden og af-
tale om engangsvederlag blev aftalt efter 
opsigelsen af tillæg for weekendarbejde.

Funktionærerne, som arbejdede som 
kokke og tjenere, blev varslet over på 
protokollatet, desværre med en lønned-
gang til følge.

På et møde i afdelingen valgte de en 
tillidsrepræsentant. I første omgang ville 
Carlsberg ikke godkende valget, men på 
et efter følgende mæglingsmøde enedes 
man om valget af tillidsrepræsentanten.

Efterfølgende er tillidsrepræsentanten 
og 3 andre medarbejdere, der arbejdede 
som tjenere, blevet opsagt, da der ikke 
var arbejde til dem. 

Fratrædelserne blev aftalt på et mæg-
lingsmøde.

i den afgivende enhed. Specielt hos de 
kolleger, der mister opgaven. Trods det, 
sker det for det meste i god dialog. 

I brevterminalerne, der denne gang 
har været modtagerne, er det vores nye 
livslinje.

INC
INC var meget påvirket af Corona pan-
demien. Indstilling af flyvninger betød 
en periode uden så meget at lave, man 
skulle omstille sig til at fragte med last-
biler i stedet for fly. Det var en større 
opgave, men alle har udvist et kæm-
pe engagement, og der er styr på det. 
Mængderne har været meget svingende 
og er kommet i stimer, når der er blevet 
åbnet op.

Arbejdsmiljø
Over 80 % af medarbejderne går med 
smerter grundet arbejdet. Vi har sær-
ligt på dagledet, kæmpet med at få sat 
arbejdsmiljøet på dagsordenen, da det 
halter med helt basale ting. Vi var ef-
terladt med, konstant at rende panden 
mod en mur, og fik det indtryk, at man 
ikke ville bruge resurser på det, og at vi 
bare brokkede os. Det er nu lykkedes at 
få sat fokus på det, og der er sat bevæ-
gelse i tingene… så må vi se, hvor langt 
det rækker.

Samarbejde
Samarbejdet har i de senere år båret 
præg af, at man har haft meget fokus på 

at flytte tillidsorganisationen ud af le-
delseskrydset. Selv om vi officielt skulle 
være færdige med den grove del, til at 
fokusere på opbygning og mere samar-
bejde, så er det en meget svingende op-
levelse.

Brøndby Transport
Efter vi modtog 4–burs biler fra Olie – 
Glad – VPD, er vi begyndt på arbejdet 
for at få deltid konverteret til fuldtids-
stillinger og beholde opdelingen i de ge-
ografiske zoner som de kender.

Miljømæssigt fik de nok et chok, da vi 
gør en del ud af sikkerheden og reglerne 
skal overholdes ( dvs. at ledere og AMR 
en gang imellem går rundt og kontrolle-
rer, at regler bliver overholdt ).

Lønforhandlinger er startet, da de ar-
bejder under 3 forskellige aftaler. Vi prø-
ver at få aftalerne lavet om til en. Deres 
indflytning gav ikke de store problemer, 
og de har givet udtryk for at de føler sig 
velkommen.

Der er i løbet af året skabt grobund 
for at AMR på tværs af BRT / BRC / VPD 
afholder møder om forholdene på BRC.

Arbejdsledere og specialister m.fl.
Overenskomstfornyelsen gav arbejds-
ledere og specialister betalt fri, den 24. 
december, et gode som øvrige personale-
grupper under 3F opnåede ved indgåelse 
af Vækstaftalen. Også de 3 % forhøjel-
se til fritvalgskontoen var med på listen 
over forbedringer. Den konstante om-

stilling af virksomheden stiller store krav 
til arbejdsledere. Fortsatte tilpasninger, 
nye værktøjer og rutiner forventes im-
plementeret løbende, uden at det går ud 
over medarbejdernes produktivitet og 
kvalitetsniveauet. Omstillingen har i lan-
ge perioder betydet, at lederen skal „lede 
i blinde“, da produktivitets–, økonomi- 
og andre værktøjer ikke har givet retvi-
sende tal at arbejde efter.

Antallet af ledere er i perioden skrum-
pet, i lighed med reduktionerne på det 
øvrige personale. Den enkelte leder har 
nu ofte ansvaret for flere geografisk ad-
skilte enheder. Det gør det svært at ud-
øve direkte, synlig ledelse, og lederen er 
i høj grad afhængig af at de daglige ru-
tiner varetages f.eks. telefonisk, i samar-
bejde med team og driftskoordinator. 
Nye værktøjer til dialog, f.eks. Teams, er 
endnu ikke taget i brug. 

Tillidsmandsstrukturen for arbejdsle-
dere og specialister er blevet justeret, så 
den i højere grad matcher virksomhe-
dens aktuelle organisation. Det betyder 
i praksis en indskrænkning i antallet af 
tillidsrepræsentanter. Der kan nu vælges 
repræsentanter, som dækker hhv. MLM 
øst og vest, PO øst og vest, og endelig én 
tillidsrepræsentant for det samlede kør-
selsområde (RFO).

Uddannelse af ledere og koordinatorer 
er igangsat, og kører i 2020 og 2021. For 
ledere gælder desværre ofte det vilkår, at 
uddannelse må tages sideløbende med at 
de øvrige arbejdsopgaver varetages. •

v. Jan Strømgren, faglig sekretær
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Dette år har været præget af en ændret 
verdensorden. Det har også ramt lager– 
og transportområdet i vores område. 

Langt de fleste arbejdspladser har væ-
ret forskånet for hjemsendelser, opsigel-
ser og arbejdsfordeling. 

På trælastområdet har der været frem-
gang i forhold til arbejdsmængde og om-
sætning, uden det dog har medført flere 
ansættelser. 

A.B Catering har været hårdt ramt, 
men har tacklet situationen på meget 
fin vis. I første omgang afskedigede de 
en del medarbejdere, men da de bliver 
bekendt med, at rigtig mange ikke er 
berettiget til dagpenge, genansætter de 
samtlige medarbejdere og hjemsender 
dem med løntilskud. Det er da at udvise 
samfundssind. 

På A.O Johansen er der valgt ny TR, 
da John Jensen er stoppet efter 30 år( ! ) 
som TR på virksomheden. Det giver na-

turligvis nogle udfordringer, men vi hå-
ber og tror på et godt samarbejde frem-
over.

Foråret stod som bekendt i Overens-
komstfornyelsens tegn. Det holdt hårdt, 
da Corona indtrådte inden de sidste for-
handlinger var faldet på plads. Til trods 
for dette, kom alle overenskomster i hus, 
og set i bagklogskabens lys, var det jo til 
det bedste for alle parter.

Vi er i gang med en overenskomstind-
sats på lagerområdet, og i samarbejde 
med en konsulent fra forbundet, har vi 
fundet en række virksomheder, hvor vi 
vil stille krav om overenskomst.

Rigtig mange lagervirksomheder er 
flyttet ud af vores område, men der er 
stadig nogle tilbage, og vi ser frem til en 
fornuftig dialog med disse i det kom-
mende år. 

På havneområdet blev der desvær-
re afskediget en del medarbejdere, da 

krydstogt jo ikke har været en mulighed. 
Der er et par virksomheder der, som 
også skal overenskomstdækkes snarest. 

2020 har som sagt været et vanskeligt 
år at navigere i. Kurser, konferencer, ge-
neralforsamlinger er blevet udskudt og 
aflyst. Skandinavisk Transportarbejder 
Konference er flyttet til maj 2021. Vi hå-
ber at hele Covid–19 situationen ændrer 
sig til det bedre, så vi kan få den afholdt. 
Det er et vigtigt og givende samarbejde 
vi har med vores skandinaviske kolle-
gaer.

HTS Brancheklubben har fået nye 
medlemmer i bestyrelsen, og alle er eni-
ge om, at vi skal have pustet nyt liv i 
klubben. Jeg skal hermed opfordre til, at 
alle der er omfattet af klubben møder op 
til møderne, og især til generalforsam-
lingen. Der vil være øget fokus på orga-
nisering, så vi kan få styrket sammen-
holdet i hele branchen. 

Havnen, både D.F.D.S. og Copenhagen 
Malmø Port, havde set frem til et re-
kordår i 2020. Det blev det ikke.

Al passagertransport lukkede ned, 
hvilket er en stor del af havnens omsæt-
ning.

Det har været alvorligt for D.F.D.S. 
Oslobåden indstillede sejladsen med alle 
de følgevirkninger det har haft for alle 
personalegrupperne. Havnearbejderne 
har reddet stormen af og er kun blevet 
beskåret med en stilling. Det skyldes, at 
der fortsat er gang i trailertransporten, 
samt at der er kommet lidt gang i passa-
gertransporten.

CMP har været alvorligt ramt af aflys-
ningen af krydstogtskibene. Det resulte-
rede i at man varslede massefyring. Der 
skulle blandt andet opsiges 35 havnear-
bejdere. Det blev forhandlet ned til 28. 
Det var og er også en stor del af styrken. 
Desuden kom vores ca. 20 „sommerfug-
le“ ikke i arbejde, hvilket har stor betyd-
ning for dem.

Den realitet, at der ikke er kommet 
turister med krydstogt eller Oslobåden 
til København, har ikke kun ramt havne-
arbejderne. Alle vores kollegaer i 3F Kø-
benhavns turistindustri, hvad enten det 
er hotel, restauranter, underholdning el-
ler rengøring er også blevet ramt.

På containerområdet var der en lille 
nedgang, men den er allerede ved at bli-
ve indhentet, måske overgået, så det er 
ikke alt, som er sort.

Covid–19 eller ej. Udviklingen i hav-
nen stopper ikke, så udflytningen af con-
tainerterminalen forsætter. Nu forventer 
man, at terminalen flytter til 2023. Den-
ne gang virker det mere realistisk. 

Den teknologiske udvikling er heller 
ikke stoppet, så efteruddannelse af os 
alle presser sig på. 

Det har indtil nu ikke kostet os sær-
lig mange arbejdspladser, faktisk kun 
to, men følger vi ikke med, vil andre 
overtage, så det er bare „derudaf “. Ud-
dannelse er altid et problem. Vi er ikke 

blevet havnearbejdere, fordi vi ikke gad 
gå på universitet, men den teknologiske 
udvikling presser os hele tiden. Vi vil 
derfor forsætte med at prøve at udvikle 
uddannelsesformer, som tilgodeser vores 
behov.

Alting kan virke lidt surt for tiden. 
Havnearbejdernes klub af 1980 skulle 
have afholdt en jubilæumsfest, hvor alle 
venner ville blive inviteret. Den må vi 
udskyde, men bare rolig, den skal nok 
blive holdt.

Og selv om vi ikke kan komme rundt 
i verden kan vi godt deltage i det inter-
nationale solidaritetsarbejde. Mange ar-
bejdsgivere rundt omkring i verden op-
fører sig stadig fuldstændig urimeligt, og 
selvfølgelig benytter de sig af den nuvæ-
rende situation. Mange steder bliver hav-
nearbejderne angrebet, for tiden er det 
Portugal. Vi benytter os af de mulighe-
der vi har, for at udvise solidaritet.

v. Flemming Kristensen, faglig sekretær

 Lager og transport

v. Per Hasager, bestyrelsesmedlem

 Havnen
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A rrangementet „Retfærdig Rengø- 
 ring“ afholdes altid 15. juni  
 hvert år over hele verden. Grun-

det Covid–19 har denne aktivitet været 
nedtonet uden offentlige aktioner.

Dog er der lavet en video om Coro-
navirus, som viser, hvordan rengørings-
assistenter i dagligdagen behandler 
denne. Videoen kan ses på Facebook-
gruppen Retfærdig Rengøring.

Sloganet „Timer vi kan leve af, tempo 
vi kan holde til, kort sagt RETFÆRDIG 
RENGØRING“ har aldrig været mere 
aktuelt, og der skal stadig være fokus på 
dette.

Ind- og udliciteringer
Her skal nævnes, at Rigshospitalet først 
på året har hjemtaget endnu en stor bid 
af den udliciterede rengøring. 

Nu er der kun det psykiatriske områ-
de på RH, hvor rengøringen fortsat er på 

v. Bente Leck Andersen, faglig sekretær

private hænder og varetages af Forenede 
Service.

Den sidste del af rengøringen på Kø-
benhavns Universitet CITY blev den 
01.01.2020 overtaget af KN Rengøring, 
hvor kontrakten frem til 30 / 06 2021 
fortsat følger Statens overenskomst, hvad 
angår de individuelle vilkår.

Er man ansatte efter, at KN Rengøring 
har overtaget rengøringen følger man 
Serviceoverenskomsten mellem Danske 
Erhverv og 3F PSHR.

Det giver frustrationer. Der mangler 
forståelse for, at områderne er så forskel-
lige i forhold til om der arbejdes på den 
normale arbejdstakt i det offentlige, der 
er 100 og for de nyansatte, der arbejder 
på arbejdstakt 130.

Metro–rengøringen
På den gamle Metro varetages rengørin-
gen af ProfilService ( togene ), KN Ren-
gøring ( stationerne ) og den nye Metro 
varetages af AlliancePlus ( togene ) og 
Rengøringsservice Danmark ( stationer-
ne ).

Vi har i dag samarbejde med Profil-
Service om arbejdspladsbesøg og valg af 
TR og AMR.

Det meste af rengøringen foregår i af-
ten– og nattetimerne, hvor der er min-
dre trafik af passagerer på stationerne. 
Rengøringen af togene foregår ved at de 
kører i haller og rengøres. Samtidig fore-
tages der test af visse dele af togsættenes 
elektriske funktioner efter en liste, hvor 
der markeres om alt er i orden. Herefter 
får „tårnet“ besked og toget ruller ud og 
et nyt tog køres ind i hallen klar til ren-
gøring m.v.

Stationsrengøringen foregår i tids-
rummet kl. 23.00 og frem til morgenen, 
hvor der i de underjordiske stationer er 
rengøring af trapper / rulletrapper, vægge, 
glasflader, elevatorer og stationsgulvene. 
Gulve vaskes med maskiner. 

Det er svært at skaffe overblik over, 

hvor mange der er ansat. GDPR reglerne 
hos arbejdsgiverne har lukket for mulig-
heden for at få lister med medarbejder-
data.

Rengøringen i den private sektor 
generelt før og efter Covid–19
Inden for den private rengøring har ar-
bejdsopgaverne været at modtage med-
lemmer med opsigelser, advarsler, ferie-
pengeproblemer, sygefravær, pension, for 
store arbejdsområder, løntjek i forhold 
til om der er udbetalt løn svarende til de 
timer man har arbejdet / står i kontrakten 
og om man har fået de tillæg, man skal 
have. 

At forstå en lønseddel er ikke let og 
ved løntjek opleves ofte, at der ikke er 
noteret timer ned ved ekstraarbejde i 
forhold til kontrakten.

Mængden af faglige sager stiger.
Mange af henvendelser til faglig afdeling 
viser sig tit, at skulle videresendes til det 
sociale team, da det er arbejdsskader, 
dårligt psykisk arbejdsmiljø, hjælp til at 
besvare skemaer i Eboks om mit.sygefra-
vaer.dk m.v.

Mange medlemmer inden for privat 
rengøring oplever et stort arbejdspres 
og arbejdsledere, der ikke taler pænt. Vi 
hjælpe med at videresende medlemmer-
ne til de muligheder, der er i Sundheds-
ordningen hos Pension Danmark. Sund-
hedsordningen er gratis.

Der er også en del henvendelser til 
Per Holm i 3F København om formid-
ling af uddannelse. Vores medlemmer, 
der ikke behersker dansk så godt, ople-
ver store frustrationer ved kommunika-
tion med deres ledere, kollegaer og bru-
gere, som henvender sig til dem.

Så kom Covid–19…
Hjemmearbejde bliver en realitet, men 
der var brug for at være i afdelingen, når 
ens arbejde skulle printes ud eller sager 

videregives til sekretærerne. Der blev 
aftalt møder med medlemmer, der hav-
de problemer med at tilgå E-boks, pga. 
manglende eller ingen skolegang. De 
første hjemsendelser i henhold til orga-
nisationsaftalen blev ikke registreret til 
tiden, da medlemmerne ikke fik printet 
de nødvendige papirer ud.

Så kom lønkompensationen, som var 
lettere at forstå, men medlemmerne ville 
jo hellere arbejde og komme lidt ud.

De områder jeg har arbejdet med i 
dagligdagen, har ikke været voldsomt 
berørte af hjemsendelser.

De store uddannelsessteder som uni-
versitet har kørt med fuld normering, 
til trods for at de studerende ikke var til 
stede. Der skulle udføres kontaktflade-
rengøring samt fokuseres på periodisk 
rengøring og grundig rengøring af in-
ventar.

Der blev indført kontroller som kun-
den betalte ekstra for. Det krævede i 
starten ekstrarengøring indtil alle kon-
troller var, som de skulle være.

Endnu et stort universitetsområde var 
gennem samme tur og der var kontrak-

ten i fare, hvilket kunne have betydet 
kontraktbrud udskiftning af firma og 
medarbejdere.

Kontrollen blev klaret, men efter en 
ny kontrol på nogle områder, som lige 
manglede det sidste, var der stadig lidt 
der haltede og der blev givet 2 uger til at 
få det tip-top også.

Covid–19 fik mange brugere til at se 
på rengøringen med andre øjne og det 
er tydeligt, at der er nogen, der ikke helt 
forstår, at man ikke kan udlicitere og så 
forlange, at medarbejderne skal knokle 
yderligere uden der skal flere penge på 
bordet.

Mange års besparelser på vedligehol-
delse af bygninger og inventar, kan ikke 
klares alene med hovedrengøring og 
knofedt, det koster i reparationer m.m.

Ovennævnte har betydet, at 3F Kø-
benhavn har medvirket ved kontrol-
ler, men også ved et stormøde, hvor vi 
mødte 50 medarbejdere, hvor der nu 
skal vælges TR og AMR samt etableret 
uddannelse for de mange medarbejdere 
med flere etniciteter. Der venter nogle 
spændende udfordringer her.

 Rengøringsbranchen

For at få adgang til arbejdspladserne 
skal det aftales med rengøringsfirmaet, 
at vi gerne vil tale med medarbejderne 
og de skal så informere deres kunde om, 
at der kommer nogle fra 3F København 
på besøg.

Det er ikke så nemt endda og besvær-
liggør organiseringsindsatsen.

Som jeg ser det, er det nødvendigt, at 
der ved organisering og medlemsmøder 
præsenteres „pakkeløsninger“, hvor der 
vises og forklares, hvordan en lønseddel 
er bygget op, den nye ferielov og så får 
uddannelse på banen så dansk kan blive 
fællessproget på vores arbejdspladser.

På sigt vil flere af de faglige sager kun-
ne minimeres.

I team 1 har tre faglige sekretærer i en 
periode været beskæftiget med at ringe 
til rykkere /slettere samt medlemmer /
bank, der havde afvist indbetalingerne 
til os.

Vores nye struktur – den organiseren-
de fagforening – har så vendt op og ned 
på det bestående. Nu skaber vi fremti-
dens 3F København med fokus på orga-
nisering. •
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Der hersker ikke tvivl om, at 
 COVID-19 har vendt op og ned  
 på alles hverdag, ikke mindst 

for rengøringspersonalet på „Riget“.

Udvikling og styrkelse af strukturen 
for tillidsvalgte
Strukturen for tillidsvalgte er i en god og 
positiv udvikling. Der er valgt flere TR 
og AMR på rengøringsområdet.

I praksis betyder det mere faglig hjælp 
og rådgivning til vores medlemmer. 

Uddannelse og viden har høj prioritet, 
og vores tillidsvalgte har opnået et højt 
niveau af faglige kompetencer. Derfor 
har vi god og professionel kommunika-
tion med vores medlemmer og et godt 
samarbejde på Rigshospitalet. 

Organisering
Organisering har en stor prioritet i vores 
arbejde. Samtidig udfordrer COVID-19 
os på dette område på grund af forskelli-
ge regler og begrænsninger for besøg på 
Rigshospitalet.

For at undgå disse begrænsninger har 
vi en meget intens kommunikation med 
vores tillidsvalgte f.eks.:
• Ugemøde: mindst 2 gange om ugen
• Heldagsmøder i 3F hver 3. måned
• Akut-møder: efter faktisk behov fra 

vores medlemmer
Det er meget vigtigt at forstå alle behov 
og problemer, som vores medlemmer 
kan møde på arbejdspladsen. Derfor 
skal vi være synlige på arbejdspladsen og 
være den professionel støtte i situationer, 
hvor det er nødvendigt.

Medlemskab og multikulturel 
kommunikation
Medlemmernes behov har førsteprioritet 
i vores arbejde. Medlemmet er i fokus 
med alle aktuelle udfordringer. 
I mange situationer kan kulturelle for-
skelle være den største barriere på ar-
bejdspladsen. 

De fleste af vores medlemmer har for-
skellige etniske baggrunde. Derfor kan 
det være svært at forstå arbejdskulturen 
på arbejdspladsen. I mange tilfælde har 
ledere ikke forståelse for disse kulturelle 
forskelle. 

Vi kan være den bedste „bro“ i den-
ne situation som forhandler og pro-
blemløsningsmægler for at hjælpe vores 
medlemmer. Formålet er at hjælpe vores 
medlemmer sådan, at de bedre kan for-
stå forskellige reglerne og arbejdskultur.

Udfordringer og forventninger 
Lige nu er den største udfordring, hvor-
dan vi kan tilpasse vores arbejde til CO-
VID-19 vilkår. 

Vi kan sige, at rengøringsarbejdet er 
et af de vigtigste job i COVID-krisen. 
Dette er et arbedje med særligt ansvar 
og socialt ansvar.

Vi leverer professionel hjælp
Vores medlemmer har store forventnin-
ger, derfor skal fagforeningen være klar 
til at levere professionel hjælp. Denne 
professionelle hjælp skal fokusere på 
medlemmernes behov for bedre at være 
bedre klædt på til, at klare COVID-19 
og dennes restriktioner i hverdag på ar-
bejdet. 

Der er ingen tvivl om, at året med  
 COVID–19 har vendt op og 
 ned på alles hverdag, ikke 

mindst for rengøringspersonale indenfor 
hotelrengøring. 

Medlemmerne gik en uvis tid i møde. 
Var der overhovedet noget arbejde til 
dem resten af året ? Hotelrengøring er 
en af de brancher som hurtigt blev hårdt 
ramt, da grænserne lukkede. Ingen turi-
ster, betød ingen værelser at gøre rent. 

Nogle hoteller var hurtigt ude og af-
skedige medarbejdere, imens andre virk-
somheder fokuserede på at finde en løs-
ning for deres ansatte, så afskedigelser 
kunne undgås.

En af de virksomheder, som har ar-
bejdet hårdt på at finde en god løsning 

for deres medarbejdere i en tid med ar-
bejdsmangel, er virksomheden KHRS, 
som beskæftiger mange indenfor rengø-
ring på bl.a. hoteller. 

KHRS startede med at sende deres 
ansatte på et online kursus med fokus 
på rengøring og IT, for en bedre plan-
lægning af de daglige arbejdsopgaver. 
Medarbejderne er nu startet på den 
kompetenceløftende uddannelse som 
rengøringstekniker. Uddannelsen har 
fokus på udførelse af daglig rengøring, 
hygiejne samt ergonomi. Rengøring på 
hoteller er et fysisk tungt arbejde, og ud-
dannelsen hjælper bl.a. de ansatte til en 
bedre brug af rengøringsudstyret. 

Uddannelserne er iværksat i tæt sam-
arbejde med tillidsrepræsentanten fra 

Radisson Scandinavia, Cecilia Timbalan. 
En anden stor virksomhed indenfor 

hotelrengøring er De 5 Stjerner, som har 
arbejdet aktivt på løsninger for deres 
medarbejdere, for at undgå opsigelser. 
De 5 Stjerner har f.eks. givet tilbud på 
skolerengøring, et område virksomhe-
den ikke har beskæftiget sig med tidli-
gere. Flere hundrede medarbejdere som 
stod til fyring, blev omplaceret til at gøre 
rent på skolerne. Det blev godt modtaget 
af medarbejderne. 

COVID–19 har bragt utryghed med 
sig og en meget uvis tid for hotelrengø-
ringsbranchen. COVID–19 har været 
med til, at åbne manges øjne op for vig-
tigheden af, at være medlem af en fag-
forening og a-kasse.

v. Ekremana Curkic, faglig sekretær v. Denis Misimovic, faglig sekretær

 Hotelrengøring
 Rigshospitalet

 Rengørings–sektionen

Kolleger fra KHRS som er i gang med Serviceassistent uddannelsen på TEC Gladsaxe. I midten fra venstre er tillidsrepræsentant Cecilia Timbalan.
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Siden sidste generalforsamling har  
 der været fart på udviklingen in- 
 denfor madudbringning. Wolt er 

ved at være en stor aktør på markedet, 
hvor de er blevet den største konkurrent 
til Just Eat. Samtidig er der opstået flere 
mindre virksomheder, og der udvikles 
kraftigt på, hvad der kan cykles med.

De traditionelle cykelbudevirksom-
heder udvikler også deres koncept med 
kørsel, som udfordrer såvel cykel som 
bud.

Vi har krævet overenskomst hos en 
række af virksomhederne, og vi er i reel-
le overenskomstforhandlinger med Wolt. 

Wolt har et virksomhedskoncept, hvor 
alle bude ( og de er mange ) er selvstæn-
dige. Da budene i høj grad er udlændin-
ge, er det svært for dem at komme til 
Danmark og forstå alle reglerne for selv-
stændige erhvervsdrivende. De har med 
tiden også erfaret, at de ikke har samme 
arbejdsforhold som andre på arbejds-
markedet. Enkelte af budene har den 
holdning, at det er rart at bestemme selv 
og de er ikke nødvendigvis tilhængere af 
en overenskomst. 

Wolts koncept med at have selvstæn-
dige bude er et problem på et arbejds-
marked, hvor Wolt agerer arbejdsgiver, 

men uden forpligtelse til betaling af fe-
riepenge, løn under sygdom osv. Ofte 
har budene ganske få timer om ugen, 
og alligevel skal de være registreret som 
selvstændige.

Vi har været igennem et længere for-
løb med Wolt, hvor vi fik talt os ind på 
hinanden, og Wolt har valgt at kigge ind 
i muligheden for en overenskomst. De 
har flere gange udtalt, at det ikke er sik-
kert, at deres virksomhedskoncept skal 
forsætte som det startede i Danmark– 
med andre ord, så kan det godt være, at 
de skal have en overenskomst.

Just Eat er vi også i reelle overens-
komstforhandlinger med. Vi håber, at 
den aftale kan komme i hus i snart. De 
er medlem af Dansk Erhverv, så for-
handlingen foregår i regi af arbejdsgiver-
foreningen.

Vi har søgt at få god kontakt til bude-
ne hos Wolt, og i ultimo 2019 etablerede 
nogle af budene netværket Wolt Work-
ers Group. Deres mål er overenskomst, 
bedre arbejdsforhold og ikke mindst 
sammenhold og samhørighed som én 
arbejdsplads.

Gruppen holder til her i 3F Køben-
havn og har holdt en række møder om 
udfordringerne ved at være selvstæn-

dig ( de hjælper hinanden ), om overens-
komst, om arbejdsforholdene hos Wolt 
og ikke mindst organisering til fagfor-
eningen. De har også etableret kontakt 
til Woltbude i andre byer i Danmark. 
Alle møder foregår på engelsk ( og noget 
på spansk ).

Corona satte desværre en stopper for 
de faste møder, men dialogen fortsætter 
på nettet.

Wolt Workers Group har været rig-
tig gode til at bruge virtuel kontakt. De 
holder kontakten til hinanden via face-
book og WhatsApp grupper. Det er også 
her igennem de indkalder til aktiviteter 
og opfordringen til at være med i Wolt 
Workers Group og fagforeningen for-
midles.

Wolt Workers Group er i direkte dia-
log med Wolt om forskellige forhold.

Der arbejdes på, hvordan organisering 
af budene kan øges – det er jo en særlig 
form for gruppe, hvor mange er på gen-
nemrejse i Danmark. Coronakrisen har 
betydet at flere unge danskere nu arbej-
der for firmaet.

Wolt og Just Eat er landsdækkende. 
Forbundet har dannet en arbejdsgruppe 
med alle afdelinger, der har Wolt i by-
erne.

v. Caja Bruhn, faglig sekretær

Working Holiday er en ordning, som 
ofte opstår i forbindelse med, at dron-
ningen har besøgt et land. Der udar-
bejdes aftaler om kulturel ungdomsud-
veksling. Blandet andet med lande som 
Chile, Argentina, Japan, Canada m.fl. 

Det er en ungdomsudveksling med 
ret til at arbejde i et antal måneder af 
det samlede ophold, som den unge har i 
Danmark.

I 2019 steg antallet af især sydameri-
kanere på Working Holiday ordningen 
betragteligt i Danmark, hvilket passer 
med den stigende økonomisk krise i La-
tinamerika. De unge vælger at rejser ud. 
Tallet steg fra omkring 200 til ca. 3000 
unge.

De unge arbejder i hotel– og restaura-
tionssektoren, men også indenfor rengø-
ringen, og ikke mindst som bude.

På området for bude gik det hurtigt. 
I takt med ekspansionen af Wolt i 2019 
var det stedet, hvor sydamerikanerne på 
Working Holiday fik arbejde. Det betød 
samtidig, at de skulle etablere sig som 
selvstændige i Danmark. 

Det har aldrig været meningen, at 
unge på Working Holiday skulle have 
selvstændig virksomhed. Meningen var, 
at man skulle arbejde og være en del af 
en kulturel udveksling på en arbejds-
plads.

Folketinget blev opmærksom på eks-
pansionen af ordningen og den øgede 
brug af selvstændig virksomhed. Det 
førte til forhandlinger, og et flertal be-
sluttede at ændre i ordningen, til at der 
max kan være 250 unge på Working 
Holiday i Danmark, og at man ikke kan 
starte en selvstændig virksomhed.

Ændringen trådte i kraft pr. 19. marts 
2020 – men blev suspenderet pga. Co-
vid–19.

3F København afholdt i december 
2019 et offentligt møde, hvor vi invitere-
de alle på Working Holiday til møde om 
arbejdsmarkedsforholdene i Danmark. 
Det var helt tydeligt, at det var der brug 
for. Mange kendte ikke til at de var dæk-
ket af en overenskomst, arbejdsmarkeds-
lovgivning, ferielov og meget mere. En-
delig fik de information om, hvordan vi 
i Danmark er organiseret i fagforeninger 
og om vores aftalesystem. Tanken var, at 
vi skulle gentage mødet i april 2020 og 
fremad – men pga. Covid-19 blev mødet 
udsat. Hvornår vi kan genoptage møder-
ne, er uvist.

Working Holiday

Wolt ( Workers Group )
Madudbringning på cykel tog fart under Coronakrisen
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Siden sidste generalforsamling har team Social og Miljø,  
 selvsagt, også været præget af Covid-19 pandemien. I  
 foråret arbejdede dele af temaet hjemme på skift, mens 

kontakten med medlemmerne var intakt via mail og telefon. 

Sygedagpenge
Vi har mange henvendelser fra medlemmer vedr. spørgsmål 
om deres sygedagpengeforløb. Vi assisterer i forhold forlængel-
se af ydelsen, og indstilling til fleksjob og førtidspension. 

I forbindelse med Corona, blev sygedagpengeforløbene for-
længet, i første omgang, i tre måneder. Vi havde løbende kon-
takt med medlemmer, der var bekymrede for deres situation. 

Ved brugen af telefoniske opfølgningsmøder og videokonfe-
rencer kunne medlemmernes situation blive afklaret på trods 
af nedlukningen af landet. 

Seniorpension
Pr. 1. januar 2020 blev det muligt at søge seniorpension for vo-
res nedslidte og syge medlemmer, der er seks år fra folkepensi-

onsalderen. Team Social og Miljø får løbende henvendelser fra 
medlemmer, der spørger ind til kriterierne for en seniorpensi-
on. De er som følger :
• Du har højst seks år til folkepensionsalderen
• Din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i 

forhold til dit seneste job
• Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20–25 år. Hvis 

du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal ar-
bejdstimer mindre.

Du skal kunne dokumentere din beskæftigelse med oplysnin-
ger om indbetalinger til ATP Livslang Pension.

For at få seniorpension skal du opfylde kravene til bopæl og 
statsborgerskab.

Det er kommunen, der vurderer, om man er målgruppen 
til seniorpension. Efter 1. januar 2021 er det Udbetaling Dan-
mark /ATP, der skal varetage denne opgave. 

De medlemmer som vi har kendskab til, der har søgt senior-
pension, har alle fået den tilkendt, så lovgivningen virker !

Afslutningsvis kan vi konkludere, at der fortsat er et stort 
behov for vores råd og vejledning i de sociale sager. Der er sta-
dig lang vej til, at Danmark har et tilfredsstillende sikkerheds-
net for syge og ulykkesramte. 

Arbejdsskadesager
År 2020 har ikke budt på revolutioner indenfor arbejdsskades-
området. Vi oplevet, at kvaliteten og især kvantiteten af sagsbe-
handlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES ) er dalet 
katastrofalt.

Vi ser dette som den langsigtede konsekvens af udflytnin-
gen af statslige arbejdspladser, hvor især AES blev hårdt ramt. 
AES flyttede ud af København, blev delt på tre adresser i hvert 
sit hjørne af kongeriget. Således sker en del af sagsbehandlin-
gen i Hillerød, en del i Kalundborg og en del i Haderslev. Ved 
udflytningen mistede AES meget erfaring, derudover har det 
været vanskeligt at rekruttere og især fastholde nye medarbej-
dere i AES.

Kort fortalt : I AES er der lange svar tider og rod i registre-
ringerne.

Lidt statistik
Vi har i team Social og Miljø i alt 459 aktive syge– og pensi-
onssager, 134 aktive erhvervssygdomssager samt 249 aktive 
ulykkessager.

Vi har i 2020 indtil videre ( medio september ) hjulpet med-
lemmerne i 3F København med at få erstatninger til et samlet 
beløb på 13.697.212 kroner.

Team Social og Miljø har rykket arbejds-
miljøet endnu tættere på.

Vi har haft tilknyttet en projektansat, 
der skulle organisere valg af arbejdsmil-
jørepræsentanter ( AMR ) på 5 hotelkæ-
der.

Arbejdet var godt i gang med flere ny-
valgte AMRer, men så kom Covid–19 
og stoppede alt. I skrivende stund arbej-
des der på at få projektet op at stå igen. 
Denne gang dog med alle vores arbejds-
pladser. Vi har konstateret, at mange af 
vores valgte AMRer ikke har den for-
nødne uddannelse til at varetage det ofte 
komplekse arbejde, som det er at være 
AMR.

Covid–19 har været med til at rykke 
ved arbejdsmiljøet ude på arbejdsplad-
serne, dog ikke på den positive måde.

Vi har oplevet mange spørgsmål om 
risiko for smittefare i den arbejdsfunk-
tion man har. Lederne har ikke forstået 
at tage personalets utryghed og frygt al-
vorligt.

Samtidig får vi også henvendelser om 
den mere og mere rå tone, der nogen 
steder er mellem kollegaer, men også fra 
de mennesker som serviceres.

Vi må desværre konstatere, at der 
fortsat sker sexchikane ude på arbejds-
pladserne. Her kommer vi dog langt hen 
ad vejen til kort. Hvis vi er heldige, kan 

vi højst skaffe en erstatning, der dækker 
et lille plaster til såret.

Det forhindrer os ikke i at prøve at få 
ram på de arbejdsgivere der tænker, at 
det er okay at udsætte sine medarbejdere 
for krænkende handlinger.

Et godt arbejdsmiljø er i dag vigtigt, 
da vi som udgangspunkt skal arbejde 
til vi bliver mindst 70 år. Vi kæmper 
for godt arbejdsmiljø, og vi går ikke på 
kompromis til trods for Covid–19. 3F 
København vil altid kæmpe for et bedre 
og sikrere arbejdsmiljø.

Man skal ikke blive syg af at passe sit 
arbejde.

v. Henrik Lund, Lone Suhr Olsen, Katja Barfod og Rikke Helk

Team social– og miljø

Arbejdsmiljøet er rykket tættere på

Fra januar til september 2020 har Team Social– og Miljø hjulpet medlemmerne 
med at få erstatninger til i alt 13.697.212 kr. 
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EUD Reformen 
Ved sidste beretning skrev vi, at der 
mangler 70.000 faglærte. Det tal er uæn-
dret pga. manglende finansiering og ini-
tiativer. Nu er der bare et år mindre til at 
nå målet. Forbundet har foreslået, at der 
oprettes regionale centre, hvor fagbevæ-
gelsen og arbejdsgivere har overblik og 
styring. Hvorfor er det ikke de tekniske 
skoler, der skal stå for denne del ? Måske 
er det tid til at prøve noget nyt. Arbejds-
giverne bør betale mere til deres AUB, 
Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag. 
Dvs. at alle arbejdsgiverne betaler mere 
til at virksomhederne, der ansætter lær-
linge og elever, får mere i tilskud. Flere 
penge og et mere forenklet system. In-
gen aftaler med det offentlige, uden ga-
ranteret lære– og praktikpladser. 

Overenskomsterne og 
uddannelsesfondene
Uddannelsesfondene er forskellige, fordi 
der er mange brancher og sektorer. Det 

betyder, at der ikke er lige forhold i de 
forskellige uddannelsesfonde. Men hvis 
der menes noget med uddannelse, kan 
man ikke bare sige, at det er en ret. Ud-
dannelse bør være en pligt. Covid-19 har 
vist mange eksempler på, at både med-
arbejdere og virksomhedsejere har sovet 
i timen. Der er flere eksempler på virk-
somheder, som ikke har haft en medar-
bejder på uddannelse i over 20 år.

I skal gå fra kan, til skal.
Gamle biler skal til syn og tjekkes om de 
er up to date. Det samme bør gælde for 
ansatte. Virksomhederne skal have tjek 
på, hvor de er på vej hen, og hvilke kur-
ser der vil fremtidssikre dem. RKV, Real 
kompetence Vurdering, eller på dansk, 
hvilke uddannelsesmuligheder har du, 
ud fra, hvad du kan og har lavet. 3Ferne 
skal være uddannelsesvante i fremtiden. 
Dermed kan vi bedre omstille os til det, 
der kommer uventet og pludseligt.

Aftale med EUD Skoler om 
kursuspakker til 3F
De tekniske skoler / EUD–skolerne har 
længe haft et samarbejde, startet af og 
med 3F Kastrup som hoveddrivkraften, 
om at lave uddannelsespakker for med-
lemmer af 3F.

NEXT er kommet lidt mere på banen 
og er blevet lidt nemmere at samarbejde 
med i forhold til at meddele 3Fs uddan-
nelsesnetværk, hvilke kurser de gerne 
vil have flere kursister på, så de ikke af-
lyses. Uddannelsesnetværket er de ud-
dannelsesansvarlige i 3F afdelingerne i 
hovedstadsregionen. Vi vil gerne have 
brancheklubberne til at vælge en ud-
dannelsesambassadør, så kontakten kan 
styrkes. 

FGU Hovedstaden ( FGU 
Forberedende Grund Uddannelse )
De unges produktionsskoler i Køben-
havn, Frederiksberg, Tårnby og Dragør 

er blevet til én skole med central ledelse. 
Selvfølgelig er der sket en centralisering 
af skolerne, men nu også et samarbej-
de og en koordinering mellem skolerne. 
De enkelte skolers projekter afspejler i 
nogen grad stadigvæk skolernes egen 
identitet. Der er kommet flere forskelli-
ge uddannelseslinjer som bedre afspejler 
arbejdsmarkedet i hovedstaden. 

Det er vigtigt, at den enkelt unge er i 
et miljø, hvor der tages hånd om dem, 
sådan at de finder en mening med ar-
bejdslivet og bliver bedre rustet til at 
træffe et uddannelses– og /eller jobvalg 
de kan leve med. 

Om det bliver en succes der kan må-
les i år, er ikke til at spå om. Der er en 
del lærere, der har forladt skolerne, og 
der er mange værksteder som er flyttet 
til nye lokaler. Dertil kommer Covid–19 
nedlukningen i foråret.

Der er brug for skoler, hvor dem som 
har svært ved at træffe et job– eller ud-
dannelsesvalg kan inspireres, og derved 
komme i gang. 

Nedslidning og uddannelse, 
Sporskifte-ordningen
Med den øgede pensionsalder er det vig-
tigt at finde ud af, om det job man har, 
også er et job man kan klare frem til ens 
pension.

Det burde være sådan i den ideelle 
verden. Men mange har stemt på borger-
lige regeringer, der år efter år har skåret 
ned på arbejdsmiljøet. Pensionsalderen 
stiger og stiger, og arbejdsmiljøet forrin-
ges. 

Som plaster på såret, er der lavet en 
fond indenfor brancher med tungt ar-
bejde. 

Fonden rummer måske de mulighe-
der for uddannelse, som der ikke er i de 
traditionelle uddannelsesfonde. 8 ugers 
kursus med max udgift på 120.000 kr. pr. 
person og dækker uddannelse med et ar-
bejdsmarkedssigte. 

Tjek om jeres arbejdsplads er på posi-
tivlisten, så I kan bruge ordningen. 

FVU – Forberedende Voksen 
Uddannelse
Alle kompetence– og Uddannelsesfonde 
giver ret til betalt uddannelse til ordblin-
dekurser, FVU dansk, engelsk, matema-
tik og IT. 

3F København har i samarbejde med 
AOF Plus oprettet hold, så uddannelsen 
forgår i fagforeningen.

Vi kan også oprette hold på arbejds-
pladserne, hvor undervisningen kan for-
gå i arbejdstiden.

Vær ikke bange for at få tjekket dine 
sprogkundskaber eller om du er ord-
blind. 

Det bliver vigtigere med kommunika-
tion i fremtiden, og arbejdsgiverne skær-
per kravene, fordi der er penge at spare 

i god og rigtig kommunikation. FVU–
værktøjerne styrker din jobsikkerhed. 

Kompetencefonde VEU ( Voksen 
Efter Uddannelse )
Fondene bugner af penge. Heldigvis er 
der mere efterspørgsel på uddannelse 
nu. På grund af Covid–19 er mange ble-
vet fyret. Nogle er også blevet fritstil-
let med op til 4 måneders løn. Enkelte 
af fondene er skruet sådan sammen, at 
medarbejdere har fået op til 9 ugers ud-
dannelse inden fyresedlen kom. Andre 
har fået 3 uger fra fonden og derefter op 
til 10 uger med VEU–godtgørelse.

Alle ansatte har ret til 10 uger VEU–
godtgørelse, men VEU–godtgørelsen 
stopper den dato man har sidste arbejds-
dag i firmaet.

Det en god ide at tænke uddannelses-
planlægning, når I hører om fyringer på 

arbejdspladsen. Uddannelse kan udsætte 
fyringer og måske helt aflyse dem. 

Uddannelsesambassadører
Det er 3F Københavns ønske at styr-
ke klubberne ude på arbejdspladserne 
og hjælpe klubberne med at få valgt en 
uddannelsesansvarlig. Den uddannel-
sesansvarlige skal sammen med den til-
lidsvalgte presse på for mere uddannelse.  
I skal være klar til at bruge uddannelses-
muligheder fuldt ud inden arbejdsforde-
ling og fyring. Uddannelse er et stærkt 
værktøj til at styrke klubben. Brug ud-
dannelse som organiseringsredskab. 

VEU omstillingsfonden
Her kan ufaglærte og faglærte tage dele 
af eller en hel diplomuddannelse. Fon-
den dækker op til 10.000 kr. om året pr. 
person. 

 Uddannelse 

v. Per Holm, faglig sekretær /uddannelsesansvarlig

Gamle biler skal til syn og tjekkes om de er up to date. Det samme bør gælde for ansatte. ( foto : wirestock - www.freepik.com ) 

Det er aldrig for sent at uddanne sig.
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Det kan være ledelse, energirådgiver 
og lignende. Det er uddannelsesinstitu-
tioner som CPH Business School, KEA 
m.v. der er udbydere på uddannelserne. 

Kan en 3Fer tage en lederuddannelse, 
og har virksomhederne brug for dette? 
Ja, nogle virksomheder ønsker det, for 
det styrker kommunikationen på virk-
somheden. For en 3F klub kan det være 
med til at udvide og fastholde antallet af 
medlemmer.   

Fremtidsudvikling KBH
Fart på bygning af nye hoteller, metro 
og lufthavnen. Medicinalindustri i frem-
drift. Lufthavnen sagde, at der fra re-
kordåret 2018, med udenlandske turist-
besøgende på 30,3 mio. passagerer, ville 
der ske en stigning til 40 mio. turistbe-
søgende om året. Og at lufthavne skulle 
udbygges til at klare 60 mio. besøgende. 
I februar startede hylekoret om, at der 
igen skulle åbnes for mere udenlandsk 
arbejdskraft.

Hylekoret, udbygningerne og udvidel-
serne stoppede brat med Covid–19. 

Lufthavnens estimat er nu, at der først 
kommer lige så mange besøgende til Kø-
benhavn i 2025.

Der er kun sporet en fremgang inden-
for medicinal– og laboratorieindustrien. 

Så mens vi venter på, at stormen har 
lagt sig, kan man jo gå i gang med ud-

dannelse ? Skolerne er oppe at køre igen. 
Lufthavnen har udtalt, at man først for-
venter at være på 2019 niveau i 2025. 

AUB – Arbejdsgivernes 
Uddannelses Bidrag
Under Covid–19 krisen frem til slutnin-
gen af 2020 får arbejdsgiverne automa-
tisk :
• 75 % af elevlønnen for de elever, som 

allerede er ansat. 
• 90 % af elevlønnen for nye ordinære 

uddannelsesaftaler, der starter fra 1. 
maj 2020.

• 45 % af elevlønnen for nye elever med 
korte uddannelsesaftaler, der starter 1. 
maj 2020 eller derefter. Det er et krav, 
at man ikke tidligere har haft en kort 
uddannelsesaftale med samme elev.

De får kun løntilskud for de perioder, 
hvor eleven er i praktik. 

Ved skoleophold får arbejdsgiver fort-
sat automatisk lønrefusion fra AUB. Det-
te sker samtidig med, at arbejdsgivernes 
indbetaling til AUB sættes ned.

Only missing a nuclear scientist
3F har også en skare af medlemmer med 
høje uddannelser. Man har diskuteret, 
at der er mange som er blevet lokket 
til landet under falske forudsætninger. 
Først skal man tjekkes gennem Green-
card procedurerne. Dvs. om en akade-

Efteruddannelse og opkvalificering  
 af hotel– og restaurationsbran- 
 chen under Covid–19.

Da vores statsminister lukkede landet 
ned i marts, fik det fatale konsekven-
ser for hotel– og restaurationsbranchen. 
Allerede før ansatte blev sendt hjem på 
lønkompensation, valgte mange af de 
større virksomheder, at afskedige mange 
af deres medarbejdere.

Under en næsten total lock–down af 
vores samfund, skulle der tænkes krea-
tivt og hurtigt. 3F København fik i sam-
arbejde med Hotel– og Restaurantskolen 
hurtigt skabt efteruddannelse og opkva-
lificering til medarbejdere, der var blevet 
opsagt eller stod til at blive det. 

De første par kurser der blev afholdt 
var via fjernundervisning. Kurserne blev 
udbudt til både beskæftigede og opsagte 
medarbejdere og havde et stort fokus på 
kommunikation, konflikthåndtering, tu-
risme og værtskab. 

Da størstedelen af branchens medar-
bejdere blev sendt hjem på lønkompen-
sation, fik vi også mulighed for at gå i 
yderligere dialog med repræsentanter fra 
både arbejdstager– og arbejdsgiversiden. 
Vi har løbende afholdt møder for at sik-
re, at vi kunne stå klar med forslag til, 
hvordan vi kunne afbøde opsigelser, hvis 
der endnu ikke var gang i turismen, når 
hjælpepakkerne udløb.

Da det stod klart, at der ikke blev ta-
get særlige hensyn til turistbranchen, 
satte vi ind med en masse forslag til op-
kvalificering af medarbejderne, for at 
afbøde opsigelser eller hjælpe opsagte vi-
dere bedst muligt. Bl.a. havde vi særligt 
fokus på EUV1 ( opkvalificering fra ufag-
lært til faglært ).

Det resulterede desværre ikke i sto-
re afbødninger, da uddannelsessystemet 
ofte også spænder ben for, hvordan og 
hvornår man skal ansøge om kompensa-
tion, hvis en arbejdsgiver vælger efterud-
dannelse frem for opsigelser. 

Men flere arbejdsgivere gik i positiv 
dialog om, at sikre deres medarbejde-
re de bedst tænkelige muligheder for at 
kunne søge nyt arbejde. Flere arbejdsgi-
vere har tilbudt medarbejdere opkvalifi-
cering fra ufaglært til faglært med fuld 
løn i hele uddannelsesperioden. Sprog-
kurser og opkvalificerende forløb er sat i 
gang og afvikles hen over efteråret. 

Vi har i 3F København været talstærkt 
repræsenteret ved informationsmøder, 
og medarbejderne er alle tilbudt opkva-
lificerende forløb afhængigt af individu-
elle behov.

Ud af en krise er der kommet et rig-
tigt stærkt og positivt fremadrettet sam-
arbejde om, at sikre vores branche de 
bedst tænkelige muligheder både for be-
skæftigede og ledige. Et stort fokus på 
individuelle behov og at sikre faglært ar-
bejdskraft i vores branche.

Et større uddannelsestiltag vil i efter-
året blive iværksat i et samarbejde mel-
lem Københavns største hotelkæde, til-
lidsvalgte, Hotel– og Restaurantskolen, 
projekt „ja tak“ til efteruddannelse og 
3F København.

Efteruddannelse 

v. Natasja Nielsen, faglig sekretær Illustration: Morten Brynaa

mi– eller diplomuddannelse er gangbar 
i det danske system, og om uddannel-
sen passer til de ledige jobs i Danmark. 
Så ankommer man til Danmark og skal 
bare søge de jobs der er. Hvis det ikke 
lykkes, må man søge et andet job, for 
der skal indtjenes 375.000 pr. år, hvis 
man vil blive i landet. Sådan ender man-
ge med rengøringsjob, i stedet for at ar-
bejde som økonom, IT–systemudvikler 
eller med Life Science. Som en af dem 
sagde: „Covid-19 har vist os, at rengø-
ringsjobbene er de vigtigste job i sam-
fundet“, men jeg har nu tænkt, at jeg 
hellere vil bruge min uddannelse til det 
job, der passer med min uddannelse“. De 
siger samstemmende, at kravene til Gre-
encard burde skærpes, så arbejdsgiverne 
skal ansætte inden de tager flyveren.

Gruppen arbejder på at hjælpe hinan-
den med erfaringer, dansk undervisning 
og godkendelse af deres hjemlandes ud-
dannelser til danske uddannelser.

Uddannelsescafe „Drop In“
Når Covid–19 tillader det, er det pla-
nen, at fagforeningen skal være åben 
for arbejdspladsklubber, brancheklub-
ber, faglige grupper, sprogundervisning, 
screening i ordblindhed og dansk, samt 
aktuelle emner. 
Og selvfølgelig skal I komme forbi og få 
en snak om uddannelse. •



s. 48 • 3F København 3F København • s. 49

2020 startede med et brag af en kon-
ference for ungenetværket. Vi murede 
os inde i en weekend for at planlægge 
3F Københavns store skolekontaktind-
sats. Der blev lagt planer for målgrup-
pen, det geografiske område, og hvordan 
det hele skulle gøres klar og planlægges 
færdigt i løbet af foråret. Vi var klar til 
start efter sommerferien. Covid–19 satte 
os skakmat.

Vores planer er derfor sat på pause 
indtil vi kan komme i gang igen.

Passe du på dine ungarbejdere ?
Negin, var med på Jobpatruljen for før-
ste gang: #jobpatruljen2020 er i fuld 
gang landet over. I sidste uge havde jeg 
fornøjelsen af at deltage i det hold, der 
kørte patrulje på Bornholm og sikken en 
fed oplevelse det var.

Corona har heldigvis ikke skræmt tu-
risterne væk og der var enormt travlt 

alle vegne ; i supermarkeder, på cafeer, 
ishusene, restauranterne osv. De ungar-
bejdere vi mødte, havde det godt og ar-
bejdede under ordentlige forhold. Har 
man eksempelvis selv arbejdet i restau-
rationsbranchen som helt ung ved man 
også, at det ikke altid er tilfældet eller 
nogen selvfølge. Oftest er det jo nem-
mest at snyde dem, der ikke kender til 
deres rettigheder og står svagest – heri-
blandt er de helt unge, som ikke har haft 
noget job før. Det eneste store problem 
vi blev gjort opmærksom på var, at der 
simpelthen ikke er nok ungarbejdere på 
Bornholm i år, så hænderne mangler 
rundt omkring.

Oveni en tid, hvor der har været fo-
kus på det tragiske mord, var det dejligt 
at opleve, at #samfundssind stadig lever 
i bedste velgående i det bornholmske og 
økonomien går i den rigtige retning.

v. Tanja Fynbo, faglig sekretær

 Ungdomsnetværket

Jobpatruljeplanlægningen startede så 
småt omkring februar – helt som det 
plejer.

På trods af, at Covid–19 for alvor 
ramte Danmark i marts og lukkede lan-
det ned, fortsatte vi planlægningen som 
vi plejer, da der var flere måneder til at 
vi skulle køre.

Som tiden skred frem, måtte vi erken-
de, at Jobpatruljen 2020 ikke ville blive 
som vi kender det. Endda måske blive 
aflyst helt.

Min medkoordinator fra HK Hoved-
staden og jeg var uden tvivl de to koor-
dinatorer som helst så årets Jobpatrulje 
gennemført. Vi gjorde derfor, hvad vi 
kunne for at omlægge os. Planlægnin-
gen for Jobpatrulje version Covid–19 var 
ikke nem, men det lykkedes.

Vi fik produceret håndsprit til tasken 
med Jobpatrulje logo på. Vi aflyste både 
alle vores frokostaftaler i afdelingerne og 
vores planlagte ophold på Konventum. 

Vi indførte faste „baser“ i 3F København 
og HK Hovedstaden, planlagde faste 
kørselshold, og fastsatte klarere retnings-
linjer og information.

Mens antallet af aktivister var falden-
de i de andre regioner, havde vi rekord 
mange tilmeldinger i region Hovedsta-
den. Vi plejer at have ca. 40 tilmeldte, 
men i år havde vi hele 97 tilmeldte. På 
trods af mange afbud i sidste øjeblik, 
havde vi stadig over 80 unge der kørte 
med.

Især de to ungdomsorganisationer 
DSU ( socialdemokratiets unge ) og SUF 
( Enhedslistens unge ) havde gjort meget 
ud af at mobilisere deres medlemmer til 
Jobpatruljen.

Selvom vores aktivister primært be-
stod af politisk aktive unge med stær-
ke holdninger til alt, var der rigtig god 
stemning og godt kammeratskab. For 
alle var enige om vigtigheden af et godt 
arbejdsliv for unge – og for alle generelt.

Den ene dag havde vi dog en akti-
vist med, som trak gennemsnitsalderen 
en smule op. Vores formand, John Eke-
bjærg-Jakobsen var med os den ene dag. 
Det var uden tvivl fedt for vores aktivi-
ster at møde John, og høre ham værd-
sætte, at de bruger deres sommerferie 
på frivillig faglig aktivisme. På samme 
måde var det godt for John at se, hvad vi 
laver på Jobpatruljen og se hvilken for-
skel vi gør for en masse unge.

Vi sluttede Jobpatruljen med et brag 
af en fest for vores aktivister, og et inter-
viewtal på 808 – hvilket er en ny rekord !

Der er dog desværre stadig alt for 
mange unge som møder svigt og bliver 
udnyttet af deres arbejdsgiver. Vi har en 
kæmpe opgave i at forbedre arbejdsmil-
jøet for vores unge, og med at informere 
de unge om deres rettigheder. Det skal 
vi arbejde for hver dag ! Derudover skal 
vi fortsat holde liv i Jobpatruljen og køre 
ud hver sommer.

Og det skete i de dage, i december en-
gang ; før corona var en ting og OK20 
gik i gang.

Nærmere bestemt var det den 8. de-
cember sidste år, at vi i 3F København 
havde fået stablet en dag med julehygge 
på benene.

Julen er som bekendt børnenes fest, så 
derfor havde vi sørget for mest hygge til 
de små.

Der var juleklip der skulle klippes og 
juletræet der skulle pyntes. Julesmåka-
gerne skulle spises, imens de voksne fik 
glögg og æbleskiver.

Pludselig blev hyggen afbrudt. Stem-
ningen blev elektrisk. Stemmerne blev 
lave, og der blev hvisket i krogene. „VI 
HAR SET JULEMANDEN OPPE VED 

JULETRÆET !“, udbrød nogle børn, og 
pludselig var foyeren fyldt med spændte 
og forventningsfulde børn og voksne.

Børnene havde ret. Julemanden og 
Rudolf kom til syne og bød alle op til 
dans og sang om juletræet.

Som tak for ivrig deltagelse fik alle de 
søde børn en lille gave, og julemanden 
lo sammen med Rudolf på vej ud.

På scenen kom en fortæller, der skulle 
underholde børnene med nogle histori-
er, imens de nød deres slikposer. 

Og sådan gik der en hyggelig julesøn-
dag i 2019.

Vi planlagde en gentagelse af succes-
sen her i 2020, men desværre har vi set 
os nødsaget til aflyse det grundet Co-
vid–19 situationen.

v. Andreas Børresen Hvilsom, Ungdomsnetværket

Juletræsfest

v. Sinem Demir, Ungdomsnetværket

Jobpatruljen
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Feriekontoret i 3F København admini-
strerer de ferieboliger som Posten og 
Hotel– og Restauranterhvervets Feriebo-
ligfond ejer. Ferieboligerne bookes pr. te-
lefon ( bortset fra Postens lodtræknings-
runder ).

Posten har 37 danske og 16 udenland-
ske ferieboliger, og Hotel & Restauration 
har 8 danske og 2 udenlandske feriebo-
liger.

Det praktiske
Feriekontoret står for bookning, betaling 
af regninger og regnskab for hver ferie-
bolig. Vi sørger for vedligeholdelse af fe-
rieboligerne. Lige fra f.eks. anlæggelse af 
ny terrasse til køb af inventar.

Vi har kontakten til de kommunale 
myndigheder, den lokale grundejerfor-
ening, skattemyndighederne, den lokale 
tilsynsførende m.fl. Samtidig er vi natur-
ligvis kontakt– og serviceorgan for de 
medlemmer, der booker ferieboligerne.

Målsætning
Feriekontorets målsætning er, at med-
lemmerne får en god og positiv behand-
ling og oplever gode rammer for deres 
ferie.

Hjemmesider
Feriekontoret står også for redigering af 
tre hjemmesider, hvor ferieboligerne kan 
ses. Det er :
• www.3fpost.dk – Postens hjemmesi-

de. Her opdateres dagligt en liste over 
de ledige uger i ferieboligerne, og man 
kan på siden se en præsentation af 
hver bolig. Du finder listen øverst på 
hjemmesiden.

• http://3fhr-feriebolig.dk/ – Hotel– og 
Restauranterhvervets Ferieboligfond. 
Her opdateres dagligt en liste over de 
ledige uger i ferieboligerne, og man 
kan på siden se en præsentation af 
hver bolig. Du finder listen øverst på 
hjemmesiden.

• https://feriekontoret.bookhus.dk/ – 
Denne side er en fælles side. Det er 
også vores bookingsystem.

Vær opmærksom på, at du ikke nødven-
digvis har ret til at booke en uge, selvom 
den står som ledig. Hvad du kan booke 
eller deltage i lodtrækning om, er afhæn-
gigt af, hvilken branche du er tilknyttet. 
Du er derfor altid velkommen til at kon-
takte Feriekontoret på tlf. 88 92 33 60 for 
at høre nærmere.

Der er ingen af vores ferieboliger som 
kan bookes online. Det kan kun ske ved 
telefonisk kontakt eller som en del af de 
tre årlige lodtrækninger hos 3F–Post.

Nyt feriehusprogram
I midten af februar måned overgik Fe-
riekontoret til et nyt bookingsystem. Det 
har ikke været uden udfordringer, da 
programmet reelt er bygget til at fun-
gere på en anden måde end vi booker 
på. Dette har betydet, at mange ting har 
skulle tilpasses, og det har været tids-
krævende og udfordrende.

Covid–19
Udmeldingerne fra vores statsminister 
( som Mette første gang kom med den 
11. marts 2020 ) gav Feriekontoret stor 
travlhed og gør det stadig.

Vi modtog selvfølgelig rigtig mange 
afbud til planlagte rejser til udlandet, 
men også mange til Danmark. Det be-
tød, at vi skulle refundere penge ( mini-
mum halvdelen af det indbetalte beløb ) 
til mange mennesker. 

Vi oplevede desværre, at der er man-
ge mennesker, som ikke har en afbe-
stillingsforsikring som en del af deres 
rejseforsikring og derfor ikke kunne få 
refunderet pengene fra deres forsikrings-
selskab. Vi kan kun opfordre til, at man 
får tegnet sådan en forsikring.

Feriekontorets to ansatte har siden 17. 
marts 2020 skiftedes til at arbejde hjem-
me og på kontoret. Måden at arbejde 

på skulle pludselig ændres, men det har 
fungeret rigtig godt. Efter sommerferien 
startede vi så småt op med begge at være 
på kontoret, men p.g.a. stor smittespred-
ning i København i september måned, 
begyndte vi igen med kun at være én på 
kontoret. Covind–19 situationen udvik-
ler sig hele tiden og hvem ved, hvornår 
situationen bliver normaliseret ?

Renovering m.m. i ferieboligerne 
Noget af det som Feriekontoret bl.a. har 
brugt tid på, er at sørge for
• Nye møbler / havemøbler i 11 af vores 

boliger
• Udvendig maling af 6 boliger
• 3 nye træterrasser
Posten har købt en lejlighed i Sarajevo, 
som er klar til booking. HR har købt en 
lejlighed i Aarhus, som er ved at blive 
bygget.

Vi havde planlagt, at vi i efteråret 2020 
skulle renovere en del af vores udenland-
ske ferieboliger. Da Covid–19 medførte 
„udrejseforbud“ forsøgte vi at fremskyn-
de disse renoveringer. Det har desværre 
ikke været muligt og tidsplanen er der-
for skredet for os. Grunden til at reno-
veringerne ikke kunne fremskyndes var, 
at det pågældende land var hårdt ramt af 
restriktioner, eller fordi der ikke kunne 
findes egnede håndværkere.

Rygeforbud
Pr. 1. januar 2020 var det ikke længere 
tilladt at ryge indendørs i ferieboligerne. 
Denne ændring skete på baggrund af et 
stigende ønske fra vores brugere.

Et godt tilbud
Er du tillidsrepræsentant, kan du gøre 
dine kolleger en tjeneste ved jævnligt at 
printe „Ledige uger“ ud fra hjemmesi-
derne og hænge den op på din arbejds-
plads.

Når du holder møder, kan du jo også 
reklamere lidt for de fantastiske tilbud, 

som medlemmerne kan benytte sig af. 
En feriebolig til en ganske fornuftig pris.

Fælles ansvar
Brugerne af vores boliger har et fælles 
ansvar for at behandle ferieboligerne or-
dentligt og aflevere dem rengjorte til den 
næste bruger.

Desværre oplever vi alligevel en sti-
gende tendens til, at dette ikke over-
holdes med klager til følge. Der klages 
jævnligt over manglende eller dårlig ren-
gøring af boligerne.

Hundehår og „støvfnuller“ under so-
faen, krummer i ovnen, et toilet / toilet-
bræt der ikke er rengjort, beskidte gulve 
og hylder i køleskabet, der ikke er tørret 
af, er noget af det, som vi får rigtig man-
ge klager over. 

Det er ikke i orden at efterlade en bo-
lig i en stand der gør, at den næste bru-
ger skal starte ferien med at gøre rent ! 
Så tag lige et ekstra kik over skulderen 
inden du forlader ferieboligen ! Det bur-
de ikke være så svært. Alle vil vel gerne 
starte deres ferie med godt humør og 
ikke med at skulle ærgre sig over andres 
manglende pli ?

Ankomst– og afgangstider
Vi oplever jævnligt, at den næste bru-
ger af ferieboligen ikke kan få adgang til 
tiden, eller at brugerne tager boligen i 
brug før tid.

Vores tilsynsførende planlægger deres 
arbejdstid efter vores tider, og det er til 
stor gene for dem, når brugerne ikke har 
forladt boligen som reglerne foreskriver, 
eller den næste er flyttet ind før tid!

Vi er desværre nået dertil, hvor det 
kan blive nødvendigt at pålægge bruge-
ren et gebyr for overtrædelsen samt at 
„blackliste“ pågældende ved gentagelser.

Tak til de tilsynsførende
De tilsynsførende er tættest på feriebo-
ligerne. I det daglige er de tilsynsføren-
de en stor hjælp for Feriekontoret og for 

 Feriekontoret

v/ Lisbeth Møller og Katja Knudsen, Feriekontoret

For medlemmer af Post– og Telegraf-
personalets Hjælpeforening, er der et 
antal julelegater ledige som kan søges 
af foreningens medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde navn, 
adresse, kontonummer, cpr.nr. samt 
en begrundelse, da behovet for hjælp 
desværre bliver større år for år.
Vi skal have jeres cpr.nr. da legaterne 
bliver indberettet til SKAT.

Ansøgningen skal være foreningen 
i hænde senest 30. november 2020.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:

Post– og Telegrafpersonalets
Hjælpeforening
V.E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk 

Har man ikke hørt fra os senest den 
10. december 2020, er ansøgningen 
ikke blevet imødekommet.

Ansøgning om ledige julelegater

medlemmerne, og de er den lokale sik-
kerhed og tryghed der sørger for, at tin-
gene fungerer og at husene er i ordentlig 
stand.

De tilsynsførende har en meget stor 
ansvarlighed overfor ferieboligerne og 
der er et rigtig godt samarbejde med Fe-
riekontoret. Det vil Feriekontoret gerne 
takke alle de tilsynsførende for.

Hvert andet år afholder Feriekontoret 
et seminar for de tilsynsførende + æg-
tefæller i Rørvig Centret. Vi startede på 
dette 2011 og det er altid givtigt idet der 
bl.a. udveksles erfaringer og gode råd.
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 Bilagskontrollant protokol 2019

De 3 bilagskontrollanter Per Jørgensen, Søren A. Nyegaard 
og Morten Risom har løbende gennem delvist 2019 og delvist 
gennem 2020 foretaget en større stikprøvevis gennemgang af 
de 2346 Skrankebilag og 4635 Standardbilag ( status 26.03.20 ) 
der foreligger for regnskabsåret 2019. 

Der er i alt gennemgået 1229 Skrankebilag og 2199 Stan-
dardbilag. Herudover har der været udført særlig kontrol af 
samtlige bilag for 2 kontokort.

Samlet set har bilagskontrollen for 2019 givet anledning til 
49 afklarende skriftlige spørgsmål og kommentarer stillet til 
den økonomisk ansvarlige for 3F København – Helge Geest. 

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

København d. 26/3 2020
Per Jørgensen, Søren A. Nyegaard og Morten Risom

Resultatopgørelse på de 2 næste sider –>

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

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

Årsregnskabet, som er udarbejdet sammen med RI – vores 
statsautoriserede revisionsfirma – ligger til gennemsyn i fag-
foreningen på Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV. Med-
lemmer af 3F København er velkomne til at komme forbi og 
gennemse regnskabet.

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

Beretning fra de 3 bilagskontrollanter, som er valgt på gene-
ralforsamlingen, fremgår på næste side.

Udvikling i økonomiske forhold
Som det fremgår af regnskabet, har fagforeningen i 2019 sam-
let haft et overskud på 7.605.055 kr. Overskuddet skyldes alene 
ekstraordinære indtægter. Den ordinære drift giver et betyde-
ligt og bekymrende underskud på 2.279.866 kr.

Det kan oplyses, at netto kontingentindtægterne ( alle kon-
tingenter der går til 3F København – jeres fagforening ) har 
været ca. 52,3 millioner kr. Et fald på ca. 400.000 i forhold til 
2018.

Det faglige kontingent hvert fuldtidsmedlem betaler til fag-
foreningen månedligt udgjorde i 2019 kr. 234,00, hertil kom-
mer bidrag til administration af vores lokale a-kasse, hvis man 
er medlem af a-kassen.

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

Medlemsudviklingen har været negativ i 2019, ligesom i åre-
ne før.

Udviklingen skyldtes primært, at medlemmer bliver slettet 
på grund af deres økonomiske forhold.

Endvidere er medlemstallet præget af nedskæringer på en 
række at vore arbejdspladser, samt udflytninger fra Køben-
havn, herunder særligt PostNord.

Fagforeningen finder fortsat udviklingen i medlemstallet be-
kymrende, og 3F København fortsætter det intensive organise-
ringsarbejde.

Årets resultat var som nævnt et overskud på 7.605.055 kr. 
Det budgetterede resultat for året 2019 var et overskud på 
250.000, så vi ender altså cirka 7,35 million bedre end planlagt. 

Refusioner til afholdelse af FIU–kurser er faldet her 2019 i 
forhold til 2018. Vi havde egentligt forventet en stigning her i 
2019, men året ændrede sig afslutningsvis. 

Bodsbeløb er igen fint i forhold til 2018, med næsten en for-
dobling, i 2020 forventer vi igen et fald, men denne post svin-
ger naturligt meget efter hvilke – og hvor mange – sager, der 
har været rejst.

Andre indtægter er primært indtægter fra 3F jævnfør kon-
gresbeslutningerne.

Omkostningerne til personale efter lønrefusioner ligger ca. 
2,8 % over 2018. Det skyldes primært lønudviklingen på 2,3 % 
jævnfør fusionsgeneralforsamlingen.

Omkostninger til fagforeningens blad er uændret i forhold 
til 2018.

Kontingentudgifter ligger under budgettet, på grund af det 
faldende medlemstal, og vi har brugt mindre end i 2018.

Administrationsomkostningerne ligger lidt over beløbet i 
2018, men stigningen er mindre end den ordinære prisudvik-
ling.

Omkostninger til alle de faglige aktiviteter og kurser er på 
ca. 7,1 mill. og ligger cirka 300.000 over forbruget i 2018.

Ejendommenes drift ligger væsentlig over niveau i 2018. Det 
skyldes primært ombygninger i det grå klubhus ( 5 nye fine to-
iletter ) samt øgede vedligeholdelsesomkostninger i alle byg-
ningerne, herunder udskiftning af træterrasserne udenfor.

De ekstra ordinære indtægter, der indgår som „Andre drifts-
indtægter“ er primært tilskud fra 3F efter deres salg af Alka. 
Der indgår her i afdelingen 7,1 mill. kr. Det er en helt ekstraor-
dinær engangsindtægt.

Af– og nedskrivninger er uændrede i forhold til 2018.
Finansielle indtægter ligger væsentligt over 2018, det skyldes 

u–realiserede kursgevinster på vore værdipapirbeholdninger. 
3F København vil også fremadrettet have fokus på fagfor-

eningens driftsomkostninger, således at vore udgifter matcher 
kontingentindtægterne.

3F København finder årets samlede økonomiske resultat til-
fredsstillende, men resultatet i den ordinære drift for 2019, et 
underskud på 2.279.866 kr., er ikke tilfredsstillende.

Ligeledes vækker medlemstallets forsatte fald grund til væ-
sentlig bekymring.

Regnskabet vil blive gennemgået på, og skal herefter god-
kendes af, 3F Københavns generalforsamling.

 Regnskab 2019 for 3F København
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Resultatopgørelse 01/01 – 31/12  2019

Drift 2019 2018

kr. t. kr

Kontingent indtægter, 3F København 52.298.927 52.714

Kursusindtægter (refusioner og tilskud) 1.658.403 1.966

Bodssager 641.929 340

Andre indtægter 1.318.788 1.110

Primære indtægter 55.918.047 56.130

Personaleomkostninger -44.202.557 -42.974

Afdelingsblad -409.785 -408

Kontingenter -374.787 -423

Administrationsomkostninger -2.718.160 -2.697

Faglige aktiviteter, kurser og møder -7.089.110 -6.792

Ejendomme og drift af ejendomme -3.403.514 -2.749

Primære udgifter -58.197.913 -56.043

Resultat af ordinær primær drift -2.279.866 87

Andre driftsindtægter 8.866.974 1.894

Andre driftsudgifter -146.023 -577

Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster 6.441.085 1.404

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver (ejendomme) -582.714 -583

Finansielle poster, realiserede og urealiseret kursregulering 1.746.684 472

Resultat før skat 7.605.055 1.293

Foreningsskat 0 0

Årets resultat til disponering 7.605.055 1.293

Årets resultat overføres til egenkapitalen 7.605.055 1.293

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver 2019 2018

kr. t. kr.

Ejendomme 50.664.212 51.220

Inventar og EDB 0 27

Materielle anlægsaktiver 50.664.212 51.247

Værdipapirer og kapitalandele 22.033.287 20.743

Finansielle anlægsaktiver 22.033.287 20.743

Anlægsaktiver i alt 72.697.499 71.990

Tilgodehavender 4.514.320 4.922

Periodeafgrænsningsposter 281.824 184

Tilgodehavender 4.796.144 5.106

Likvide beholdninger 16.765.219 11.214

Omsætningsaktiver i alt 21.561.363 16.320

Aktiver i alt 94.258.862 88.310

Passiver 2019 2018

kr. t. kr.

Egenkapital 81.170.639 73.566

Egenkapital  i alt 81.170.639 73.566

Pensionsforpligtelser 130.704 140

Hensatte forpligtigelser i alt 130.704 140

Indefrosne feriemidler 1.649.535 0

Langfristet gæld 1.649.535 0

Feriepenge forpligtigelse 5.508.392 7.145

Afsat foreningsskat 0 0

Periodeafgrænsningsposter 335.195 0

Anden gæld 5.464.397 7.459

Kortfristet gæld 11.307.984 14.604

Gældsforpligtigelser i alt 12.957.519 14.604

Passiver i alt 94.258.862 88.310
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Sundhedssektoren er meget mere end sygeplejersker og læger.
Der har været stor anerkendelse af den indsats, som sund-

hedspersonalet har udført under den første nedlukning af 
Danmark – og igen er der ros nu, hvor smittetrykket er hastigt 
stigende igen.

Men det er på sin plads, at huske at ingen patient får en sikker 
behandling, hvis ikke der er gjort ordentlig rent, er sterile instru-
menter, er korrekt mad, er pakket og leveret mundbind, visirer, 
håndsprit og ikke mindst rent udstyr. Hvis ikke der er produ-
ceret tilstrækkelig medicin og håndsprit og meget meget mere. 

Men hvem er det nu, der skaber rammerne for en sikker 
behandling af patienterne? Det gør i særdelshed 3Ferne. I Re-
gion Hovedstaden er der stor stor ros til alle 3F Københavns 
medlemmer som arbejder i sundhedssektoren. De har løftet, 

produceret, taget yderligere vagter og gjort ekstra rent for at vi 
alle kommer sikkert gennem kriserne.

Også en stor tak til alle de kommunalt og private ansatte 
3F  Københavnere, som lige pludselig skulle gøre ekstra rent 
på skoler, daginstitutioner, plejehjem og testcenter. Tak til 
dem, som måtte gå vagtrunderinger og arbejde hjemmefra. 
Dem som måtte sikre en genåbning af de det kommunale og 
statslige område – og nu kæmper for behørigt vedligehold, så 
det ikke kollapser. Og til alle de som måtte i nødberedskab på 
dyrepasserområdet, for dyrene lever jo videre og forskningen 
forsætter – Coronakrise eller ej. Til alle jer der producerer, 
pakker og leverer.
Tak til jer alle.
Tak for indsatsen og fordi I fastholder gejsten.

3F Københavnere passer også på dig


