
Nr. 2 – maj 2017

Bl.a. i dette nummer :
Timeløn 73,– og fiktive lønsedler  s.  3

Årsbranchemøde i 3F København   s.  4

Dagpengereformen kort     s. 10

Bod for krænkende video–overvågning s. 19



Medlemsblad for

3F København
Peter Ipsens Allé 27
2400 Kbh. NV

Tlf : 70 300 999

kobenhavn@3f.dk
www.3fkbh.dk

@3FKoebenhavn

Åbningstider  :
Mandag  : 9–15
Tirsdag  :  9–17
Onsdag  :  9–15
Torsdag  :  9–17
Fredag  :  9–14

Deadlines 2017 :
21. august 
9. oktober (beretning) 
20. november

Redaktion  :
Bjarne Høpner (  ansv.  )
Betina Lund
Claus K. Hertz
Jan Mathisen
Søren Becher

Produktion  /  layout  :
Claus K. Hertz

Fotos  :
Hvis ikke andet er 
anført, er fotos taget af 
3F København

Forsidebillede:
3F Københavns medlem-
mer på vej til Fælledparken 
1. maj i dejligt vejr og med 
et godt humør.

Tryk  :
Kailow Graphic
Miljøcertificeret og 
arbejdsmiljøcertificeret.

3F København • s. 3

• Leder

En timeløn på 73,– kr. og arbejds- 
 timer mellem 150 op til 185 timer 
 om måneden – det var hverdagen 

for Mustafa Bekir, da han valgte at hen-
vende sig i fagforeningen.

Mustafa Bekir kom fra Bulgarien og 
søgte arbejde flere steder i København 
uden held. Langt om længe fik han et 
job som pizzabager 1.juni 2016 hos en 
virksomhed i København. Arbejdsgive-
ren forklarede, at arbejdstimerne varie-
rede og fridagene blev placeret alt efter 
hvor han bedst kunne undværes. 

I et ansættelsesforhold gælder der 
et udgangspunkt om modtagelse af en 
kontrakt, indberetning af personlig ind-
komst til Skat, betaling af AM-bidrag, 
skat, ATP og feriepenge. 

Mustafa blev bedt om at underskrive 
en kontrakt på dansk uden nærmere for-
klaring til de enkelte vilkår.

„73 kr. er en god timeløn“
Ganske hurtigt efter han begyndte i job-
bet undrede Mustafa sig over, at lønud-
betaling skete dagligt som kontant beta-
ling uden nærmere dokumentation. 

Ejeren forklarede, at timelønnen var 
aftalt til 73,00 kr. hvilket var en glim-
rende timeløn efter danske forhold, alt 
imens Mustafa ikke forstod dansk. 

Mustafa fik at vide fra venner, at i 
forbindelse med en ansættelse modta-
ger man som medarbejder lønsedler 
hver måned, og ens løn indbetales til 
en bankkonto. Da Mustafa konfrontere-
de ejeren med denne problemstilling og 
spørgsmål til hvorvidt forholdene var i 
overensstemmelse med gældende regler 
og lovgivning udartede diskussionen sig 
særdeles ubehageligt. 

Efterfølgende begyndte Mustafa kon-
sekvent at nedskrive sine faktiske ar-
bejdstimer i en kalender med henblik 
på dokumentation i forhold til sikring af 
korrekt betaling. Fra en anden bulgarer 
bliver Mustafa anbefalet at melde sig ind 

i 3F København i tilfælde af problemer 
med ejeren. 

Før jul gennemgår vi Mustafas doku-
mentation og undersøger, hvorvidt ind-
beretning af personlig indkomst er sket. 

Vi finder hurtigt ud af, at ingen per-
sonlig indkomst er indberettet samt at 
Mustafa har modtaget „fiktive“ lønsedler 
med betaling i form af á conto betaling 
uden præcis angivelse af datoer mv.

Fagforeningen sender et brev med 
krav om betaling af de faktiske timer, og 
indberetning af personlig indkomst til 
Skat, ATP og Feriekonto. 

Samtidig gør vi opmærksom på, at en 
timeløn på 73,00 kr. er ekstrem lav selv 
for en pizzabager. Ligeledes er der tale 
om en mangelfuld kontrakt. Balancen i 
denne sag er ikke at udløse en afskedi-
gelse af Mustafa samt at sikre korrekt be-
taling og overholdelse af gældende regler 
og bestemmelser i relation til et ansæt-
telsesforhold som lønmodtager. 

Fagforeningen ender med at sende i 
alt to breve til virksomheden, førend eje-
ren reagerer og henvender sig. Vi aftaler 
et møde til gennemgang af sagens doku-
menter sammen med hans revisor. 

Relevant for sagen er naturligvis at få 
ejeren til at forstå at bogføringslovens 
bestemmelser mv. og skattelovgivning 
skal overholdes samtidig med at få sikret 
bedre forhold for Mustafa. 

Hensynet til Mustafa vejer stort og vi 
vil for alt i verden undgå en situation 
med konkursbehandling af virksomhe-
den.

Ordnede forhold fremover
For at kunne sikre Mustafa bedre vilkår 
aftaler vi endnu et møde, hvor parterne 
bliver enige om betaling af en godtgørel-
se på 25.000,00 kr. til Mustafa, korrekt 
lønbetaling fremover og indberetning af 
personlig indkomst samt betaling til Fe-
riekonto samt ny kontrakt med angivelse 
af anciennitet fra 1.juni 2016 og en time-
løn på kr.105,00 fra januar 2017.

Mustafa arbejder endnu som pizzaba-
ger hos virksomheden og er begyndt at 
lære dansk. 

Lønnen overføres nu hver måned til 
hans bankkonto og Mustafa fortsætter 
med at nedskrive sine faktiske arbejdsti-
mer – noget vi altid anbefaler varmt.

Den 20. april kl. 12.15 offentliggjorde for-
ligsmanden afstemningsresultatet af uraf-
stemningen om overenskomstfornyelsen på 
det private arbejdsmarked. 

Det blev et klart Ja på 57 % af de afgivne 
stemmer. Stemmeprocenten var flot. Den 
var på 51 %. Vi skal helt tilbage til starten 
af 70erne, før vi sidst har haft en så stor 
stemmedeltagelse. 

Stemmerne for og imod fordelte sig me-
get skævt. HK, Dansk Metal og de fleste 
andre forbund havde et større eller min-
dre Ja til overenskomstresultatet, hvorimod 
NNF ( blandt andre slagterne ) og 3F havde 
et Nej. 

I 3F har 60 % stemt Nej til overenskom-
stens resultater og 40 % stemte Ja af de af-
givne stemmer. 

Ser vi internt på 3F, så havde 3 grup-
per et Nej. Industrigruppen med 51 % Nej, 
Transportgruppen med 65 % Nej og Bygge-
gruppen med 77 % Nej. 2 grupper – nem-
lig Privat Service Hotel og Restauration og 
Den Grønne Gruppe – som havde hen-
holdsvis 51 % og 61 % Ja. 

Der er mange 3Fere, som er af den op-
fattelse, at når nu 3F så massivt samlet har 
stemt Nej, så er det forkert, at sammen-
kædningsreglerne med de andre forbund 
gør, at en overenskomst, man ikke ønsker, 
og man har stemt Nej til, alligevel bliver 
gældende. 

Sammenkædningsreglerne har i åre-
vis ved overenskomstfornyelser, hvor der 
fremsendes mæglingsforslag, været taget 
i brug. Det er selvfølgelig forståeligt, at 
man er utilfreds med, at der er andre, som 
har indflydelse på den overenskomst, som 
man ikke ønsker at have. Til det er der at 
sige, at det måske vil være farligt at fjer-

ne sammenkædningsreglerne, da det så er 
de svage grupper, der risikerer ikke at få et 
tilfredsstillende resultat. Vi har set, at ar-
bejdsgiverne over for disse grupper er me-
get modvillige til at give noget som helst. 

Afstemningssystemet er kendt, og der 
hvor problemet er, er måske knap så meget 
afstemningsformen, da den holder hånden 
under de svage grupper, men mere hvad 
forhandlerne accepterer, der skal til afstem-
ning. Når der er 3 grupper i 3F, der siger 
Nej, så må forhandlerne, som har været 
med til at godtage det resultat, der er blevet 
fremlagt, påtage sig ansvaret for, at det gik 
på den måde – at medlemmerne ikke sy-
nes, at resultatet var godt nok. 

Sidste gang vi havde en sådan situation 
var i 2007, hvor 3F også samlet sagde Nej 
til et resultat. Det afstedkom, at 3F internt 
havde nogle evalueringer af forhandlings-
forløbet, og man må jo konstatere, at det 
først var i 2017, at forhandlingsresultatet 
ikke blev godtaget af medlemmerne. 

Fagbevægelsen – og herunder 3F – ved-
går sig, at vi har et demokrati, hvor det er 
medlemmerne som bestemmer, og vi kan 
så i år konstatere, at den samlede medlems-
afstemning var et Ja, men det flytter ikke 
problemet fra, at der er store medlemsgrup-
per, der ikke er blevet tilfredsstillet.

Uanset hvad man har stemt, så er opga-
ven nu at stå sammen og styrke fagbevæ-
gelsen, da en svækket fagbevægelse kun er 
til gavn for arbejdsgiverne. 

 Overenskomstfornyelsen 2017

Mustafas løn– og ansættelsesvilkår trængte til en grundig gennemgang

Af Noomi Rappeport, faglig sekretær

Mustafa fik 73,- kr. i timen 
på fiktive lønsedler
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I 3F København afholdes  

generalforsamling om ef-

teråret. I foråret har tillids-

folk mulighed for at mødes 

for at drøfte aktuelle em-

ner til brancheårsmødet. 

Formand Bjarne Høpner bød de frem-
mødte tillidsfolk velkommen til en 
spændende dag.

Foråret har nu ramt os, og vi skal lige 
om lidt fejre 1. maj. Den – arbejdernes 
internationale kampdag – bliver som al-
tid festligholdt i fagforeningen fra mor-
genstunden, hvor alle kolleger, familie, 
venner og naboer er velkomne. Tillids-
repræsentanterne blev opfordret til at 
tage 1. maj flyers med tilbage til deres 
arbejdsplads, så så mange som muligt er 
med til at markere denne dag.

Fredag den 19. maj bliver også en fest-
dag i 3F København. Vi kan nu holde 
en indvielsesfest, da fagforeningens huse 

nu er sammenhængende. Hold øje med 
hjemmesiden, da der kommer et pro-
gram op her. Her er alle også velkomne. 

Formidling
Dagens program startede med emnet 
jobformidling. Michael Rask Pedersen 
fra 3F Forbundet gav tillidsfolkene et 
billede af, hvordan vi arbejder med for-
midling i 3F, og hvordan fagforeningen 
og tillidsrepræsentanter i fællesskab har 
mulighed for at formidle ledige job til 
vores arbejdsløse kolleger.

Rent politisk har 3F svært ved at slå 
fast, at A-kassen laver et fantastisk styk-
ke arbejde med jobformidling. Det er 
ikke kun jobcenteret, der formidler job. 
45.000 3Fere har i 2016 været ledige. De 
møder A-kassen først, ikke jobcenteret.

3F har systematiseret registreringen af 
jobformidling, så vi kan dokumentere, at 
vi formidler mange job. Nu kan vi altså 
endelig sammenligne os med jobcentre-
ne – og det viser sig da også, at 3F for-
midler langt flere job end jobcentrene.

3F skal skabe Danmarks bedste job-
formidling for ufaglærte og faglærte, vi 
skal bidrage til at mindske langtidsledig-
heden og modvirke flaskehalse. 

Det gør vi ved at skabe en effektiv job-
formidling, ved at levere en professionel 
jobformidling samt bidrage til, at virk-

somhederne får 
hjælp til at løse 
deres evt. rekrut-
teringsbehov. 

Vores system i 
3F er langt mere 
fleksibelt, da vi 
kan se hinandens 
ledige på tværs 
af 3F fagforenin-
ger i hele landet – 
kommunerne kan 
til sammenligning 
kun se deres egne 
ledige, og kan ikke gå på tværs af kom-
munegrænser. 

3F har fået et godt samarbejde med 
arbejdsgiverne gennem formidling. 3F 
kan altså bidrage til et effektivt arbejds-
marked. 

3Fs database består af en job–del og 
en cv–del. Alle job bliver slået op her – 
også job fra ikke overenskomstdækkede 
virksomheder. Kontakt altid fagforenin-
gen, hvis du er i tvivl, om der er ordent-
lige løn– og ansættelsesforhold. I CV–
delen kan man oprette et CV og oprette 
en jobagent, så man får besked, hvis der 
kommer et ledigt job, som matcher ens 
egne kompetencer.

Principper : Vi er troværdige og ærli-
ge, når vi beskriver vores medlemmer. Vi 

arbejder for gensidig forståelse og for-
ventningsafstemning, vi skaber det rette 
match mellem ledig og virksomhed, vi 
tager hensyn til både virksomhed og de 
ledige og vi formidler til alle virksomhe-
der med ordnede forhold. 

Fagforeninger og medlemmerne har 
haft et stort ønske om, at vi som for-
ening skal kunne formidle job.

Tillidsrepræsentanter skal fortælle 
virksomheder og kolleger om denne mu-
lighed. Når der sker noget i virksomhe-
den, skal fagforeningen orienteres. Det 
optimale vil være, at vi starter formid-
ling, inden opsigelsesperioden udløber 
– altså en sammenhængende fremrykket 
indsats. 

Husk at orientere om eventuelle ret-
tigheder i opsigelsesperioden ( mulighed 
for en samtale i fagforeningen ). 

I dag har ca. 50 % af tillidsrepræsen-
tanterne en opfattelse af, at de ikke spil-
ler en rolle i jobformidling. Tillidsrepræ- 
sentanter kan gøre en stor forskel, så vær 
opmærksom på, hvornår og hvordan du 
har mulighed for som tillidsrepræsen-
tant at bidrage til jobformidling. 

3F København har et samarbejde mel-
lem faglig afdeling og a-kassen – et for-
midlingsteam – som kan agere hurtigt, 
når vi bliver kontaktet af tillidsrepræsen-
tanter eller virksomheder, og som sikrer 
registrering.

3F og tillidsfolk leverer god medlems-
service med jobformidling – dermed har 
det også et organiseringsperspektiv. 

OK17 – Afstemning
Dagens næste vigtige emne var overens-
komstfornyelsen 2017. Vi er nu i gang 
med at stemme om overenskomsten. Der 
vil være flere arbejdspladser i 3F Køben-
havn, som stemmer på arbejdspladsen. 
Det er den ansvarlige faglige sekretær, 
som står for dette.

Resten vil få mulighed for at stemme 
digitalt – eller vil modtage et brev med 
afstemningsmateriale.

3F København får et samlet resultat. 
Hvor mange stemmeberettigede er der, 
og hvor mange har stemt – vi kan altså 
ikke se, hvem der stemmer hvad.

På 3. dagen lå afstemningsprocenten i 
hele 3F på 18,5 % ( 3F København lå på 
13,4 % – men arbejdspladsafstemninger-
ne var heller ikke talt med ). 

Den 18. april er sidste dag, hvor vi 
kan stemme. Resultatet offentliggøres 
den 20. april. 

3F København vil også være aktive på 
Facebook, hvor tillidsfolk fortæller om, 
hvorfor de stemmer nej – for at give af-
stemningen så meget opmærksomhed 
som overhovedet muligt, og for at få så 
mange som muligt til at stemme. 

Husk, at bruge din demokratiske ret 
og få indflydelse – husk at stem.

Tillidsrepræsentanterne kunne tage en 
stem–nej plakat med tilbage til arbejds-
pladserne, så kollegerne blev mindet om, 
at det er vigtigt at stemme. 

Forhandlingsforløbet og resultatet
3F fagforeninger i hele landet mødes og 
evaluerer forhandlingsforløbet i efteråret. 

En stor spiller i overenskomstforhand-
lingerne er udenlandsk arbejdskraft, 
hvor vi skal indordne os under at tilbyde 

• 3F har systemati-

seret registreringen 

af jobformidling, så 

vi kan dokumen-

tere, at vi formidler 

mange job. Nu 

kan vi altså endelig 

sammenligne os 

med jobcentrene 

– og det viser sig 

da også, at 3F for-

midler langt flere job 

end jobcentrene.

Tillidsvalgte gør en stor forskel

• OK17 resultat : Samlet ja - 3F stemte nej. 

Afstemningen om overenskomstfornyelsen 

2017 endte med et ja, men i 3F stemte 60 % 

nej og 40 % ja. I 3F København blev det et 

markant nej. 3F København er den 3F–afdeling 

i landet der har flest stemmeberettigede til 

OK17. I alt kunne 11.622 medlemmer afgive 

deres stemme ved urafstemningen. Stemme-

procenten i 3F København var 48,79 %.  

Nej : 82,2 % – Ja : 17,8 %

• Udover at industriarbejdspladser og flere stør-

re lagervirksomheder flytter ud af København, 

så er udviklingen også i København, at der 

skyder nye hoteller op, som gør, at vi er ude 

og tegne overenskomster og organisere nye 

medlemmer. 

Brancheårsmøde 2017 i 3F København

3F og tillidsfolk leverer god medlemsservice med jobformidling – dermed har det også et organiseringsperspektiv. 
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os selv som billigere arbejdskraft – altså 
små lønforbedringer. Det er også derfor, 
vi i forhandlingerne forsøger at få værn 
mod social dumping.

Vi har også set i dette års forhandlin-
ger, at vi ikke har fået reallønstigninger, 
som er i trit med samfundets udvikling.

Arbejdsgiverne har forlangt mere flek-
sibilitet. Der blev udtrykt stor utilfreds-
hed med, at arbejdsgiverne har mulig-
hed for at diktere overarbejde i perioder 
og diktere kortere arbejdstider i andre 
perioder. Det systematiske overarbejde 
handler om diktater, og ikke om fleksi-
bilitet.

Industriens forhandlinger lagde vejen 
for alle andre forhandlinger. Det har væ-
ret op til de andre forhandlingsudvalg, 
om industriens forhandlinger skulle have 
lov til at smitte af på andre områder. Det 
viste sig dog i høj grad at været tilfældet, 
at forhandlere på andre områder, har la-
det industriens forhandlinger smitte af 
på andre områder. Det har gjort arbejdet 
for forhandlingsudvalgene svære, da lo-
kale krav ikke har været mulige at få for-
handlet igennem. 

Man kan frygte, at der arbejdes hen 
imod en fælles overenskomst på hele ar-
bejdsmarkedet, så udviklingen af over-

enskomster ligger på meget få hænder. 
Vi skal være bedre til at forhandle i 

perioden ude på arbejdspladserne, da 
dette forløb har vist, at der ikke er tid og 
plads til at forhandle lokalt, når først in-
dustriens resultat er kommet hjem.

Det har også været mærkbart, at 
Dansk Arbejdsgiverforening har haft 
stor indflydelse på forhandlingerne, da 
de havde båndlagt flere arbejdsgiverfor-
eninger ( primært HORESTA ), og dikte-
ret hvad de måtte og hvad de ikke måtte. 
Der var altså ikke tale om frie og reelle 
forhandlinger.

Vi skal være opmærksom på solidari-
tet blandt 3F fagforeninger og på tværs i 
LO, da flere anbefaler et ja. Nogle uden 
at argumentere for hvorfor, og andre for-
di de synes, at de personligt har fået en 
god aftale – og dermed ser stort på soli-
dariteten over for andre faggrupper, som 
ikke har fået en god aftale.

I 2018 skal det offentlige område for-
handle. Det bliver spændende at se, 
hvordan det forløber sig. 

Den kommunalpolitiske situation
Til november afholdes der kommunal– 
og regionalvalg. Som organisation vil vi 
støtte op om de af vores medlemmer, 

som stiller op for Socialdemokratiet, SF 
og Enhedslisten. 

Vi vil støtte vores kandidater økono-
misk ved at give deres lokale partifor-
ening penge til at kunne fremme deres 
valg. Vi vil også støtte lokale arrange-
menter. 

Dem vi støtter skal skrive under på 
et politisk manifest. Det vil sige, at de 
skal skrive under på at bekæmpe social 
dumping, bekæmpe en uanstændig ud-
lændingepolitik, sikre ordentlige forhold 
i daginstitutionerne, så vores medlem-
mer kan få passet deres børn, arbejde for 
en god infrastruktur til gavn for vores 
medlemmers arbejdsliv, et mangfoldigt 
København, en ren by, arbejde for at ar-
bejde udføres af overenskomstdækket ar-
bejdskraft, kæmpe for boligforhold, som 
vores medlemmer kan se sig selv i osv. 
Der vil være i alt 
20 punkter, som 
kandi- 
daterne skal ar-
bejde for i deres 
kommende valg-
periode.

Det er i Køben-
havns Kommune, 
vi har langt de fle-

Brancheårsmøde 2017 i 3F København

ste kandidater, men vi har også kandi-
dater i andre kommuner, som vil blive 
stillet samme betingelser for, at vi som 
fagforening vil støtte deres kandidatur. 

Vi vil også holde et arrangement i 3F 
København, hvor medlemmerne får mu-
lighed for at stille kandidaterne til bor-
gerrepræsentationen spørgsmål.

3F København vil fortsat arbejde ak-
tivt med Københavns arbejdsmarkeds-
politik. Vi er i dialog med borgerrepræ-
sentationen, hvor der p.t. er et politisk 
flertal, som arbejder for de samme mål 
som os. Vi er blandt andet opmærksom 
på, at nyttejob ikke skal være job, som 
i forvejen er dækket af forskellige fag, 
hvor man ansættes på ordinære vilkår.

3F København har også et samarbejde 
med Jobcenter København, hvor der er 
enighed om at have fokus på uddannelse 
( i stedet for kontrol og sanktioner ).

Medlemsudvikling i 3F København
3F København og tillidsrepræsentanter-
ne skal samarbejde om organisering og 
medlemsfastholdelse.

Vi har i 3F Københavns historie ( si-
den 1. januar 2013 ) haft over 6.000 ind-
meldelser. Det tal fortæller os, at vi er 
gode til at organisere. Vi har dog haft et 
samlet medlemsfald på ca. 1.600 med-
lemmer i den samme periode.

Tillidsfolkene gennemgik, hvordan 
medlemsudviklingen har været fordelt 
på grupper.

Vi har haft en medlemsfremgang i 
Privat Service Hotel og Restauration. 
Vi har haft tilbagegang i Industrien og 
Transporten, som er en konsekvens af, at 
mange arbejdspladser flytter ud.

Udover at industriarbejdspladser og 
flere større lagervirksomheder flytter ud 
af København, så er udviklingen også, at 
der skyder nye hoteller op som gør, at vi 
er ude og tegne overenskomster og orga-
nisere nye medlemmer.

Vi har en større fremgang af rene 
a-kassemedlemmer. Tillidsfolkene skal 
være opmærksom på at tage snakken 
med kollegerne om også at være en del 
af det faglige fællesskab i fagforeningen. 

Vi kan se på vores medlemstal, at vi 
har store sæsonudsving, men vi kan også 
se, at vi har flere medlemmer, der vender 
tilbage sæson efter sæson og bliver med-
lem igen. Andelen af restanceslettede er 
også faldende.

Vi vil gerne så tæt på medlemmerne, 
som overhovedet muligt, så vi kan være 
i dialog med medlemmerne, når de f.eks. 
kommer i restance. Tillidsrepræsentan-
terne er velkomne til at kontakte fagfor-
eningen, hvis de vil gå ind i den opgave 
at tale med kollegerne, da tillidsfolk ken-
der deres kollegaers forhold bedre end 
os i fagforeningen.

3F København kontakter i dag alle 
medlemmer, som er rykket eller er ble-
vet slettet, men det vil give god mening, 
hvis der også etableres flere aftaler med 

tillidsrepræsentanter om at rykke tættere 
sammen for at tage snakken med kolle-
gerne.

3F København arbejder også med or-
ganisering ud fra, hvor der er potentielle 
medlemmer. Hvis du som tillidsrepræ-
sentant synes, at det vil give god mening, 
at vi samarbejder om organisering på 
din arbejdsplads, så kontakt os hurtigst 
muligt, så vi kan få sat fokus på netop 
din arbejdsplads.

3F København organiserer også man-
ge elever. Vi har et team sammensat af 
faglige sekretærer, kolleger i a-kassen og 
i medlemsafdelingen, som besøger de 
forskellige skoler. 

Står I som tillidsrepræsentanter med 
udfordringer eller har brug for flere op-
lysninger, som kan hjælpe jer med orga-
nisering, så skal I endelig kontakte os.

3F Københavns regnskab 2016
Budgettet behandles på generalforsam-
lingen, og der orienteres om regnskabet 
på brancheårsmødet.

Regnskabet er ikke endelig revideret, 
men status på 3F Københavns økonomi 
er, at der er et overskud på 170.000 kr.

Det forventes, at det endelige regn-
skab er færdigt i slutningen af april, og 
vil blive lagt frem i bestyrelsen 3. maj. 

• Man kan frygte, at 

der arbejdes hen 

imod en fælles 

overenskomst på 

hele arbejdsmarke-

det, så udviklingen 

af overenskomster 

ligger på meget få 

hænder.

Tillidsfolkene gennemgik, hvordan medlemsudviklingen har været fordelt på grupper.
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Feriekontoret administrerer udlejning af Postens og Hotel- og 
Restaurations ferieboliger.

Vores boliger udlejes pr. telefon (bort set fra Postens lod-
trækningsrunder).

Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at leje, så ring til os 
(Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, hvilke 
boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Ledige uger” 
som ligger øverst på siden – den bliver som hovedregel opda-
teret hver dag. Uger som er markeret med sort, kan lejes af alle 
medlemmer af 3F. De røde uger er forbeholdt de forskellige 
brancher og vil blive åbnet for andre 8–12 uger før. Dog med 
visse undtagelser.

Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk og Hotel- 
og Restaurations på www.3f.dk.

Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet
Fondens feriepjece „Hold da helt ferie“ kan ses på www.3fpost.
dk under „Ledige uger“ – eller vi kan sende den til dig.

Hvis du arbejder på en virksomhed, der har en feriekor-
taftale jf. overenskomsten mellem 3F Privat Service, Hotel og 
Restauration og HORESTA, har du fortrinsret til HRs ferie-
boliger. Der åbnes op for andre 3Fere ca. 12 uger før ( udenfor 
højsæsonen ) og 8 uger før ( i højsæsonen ).

Reglerne for udlejningen er, at den 1. oktober hvert år, åbner 
udlejningen af ferieboligerne for det kommende år. 

Lodtrækning, Posten
Hvis du ( som postmedlem ) vil deltage i lodtrækningen om en 
feriebolig for uge 40–42 skal vi have modtaget din ansøgning 
på Feriekontoret senest tirsdag den 13. juni 2017.

På www.3fpost.dk kan du læse om reglerne for lodtrækning 
i dokumentet „Sådan foregår lodtrækningen“.

Lørdag den 22. april fra kl. 15-20 løb et større møde af stablen 
i København. Mødet var arrangeret i samarbejde mellem 3Fs 
integrationsafdeling og den rumænske ambassade. Der skal 
lyde en stor ros til ambassaden for at den både før og efter am-
bassadørskiftet i september 2016, har haft de rumænske mi-
granters arbejdsmiljø og velfærd i fokus. 

Social dumping er ikke ulovligt
Det er en sætning vi ofte hører fra smilende borgerlige politi-
kere. For dem kan services ikke blive for billige. Vi har set det 
med rengøringen fra underleverandører til Forenede Service, 
som det mest ekstreme eksempel. Busser med rumænere an-
kom til Helsingør og gjorde billigt rent på kommunale skoler 
med børnenes kasserede madpakker som måltid og usle over-
natningssteder. Underleverandørerne er dømt, men grobunden 
i form af evige besparelser og udliciteringer eksisterer forsat.
Forenede Rengørings lange synderegister er beskrevet i Fagbla-
det 3F på nedenstående hjemmeside:

Globaliseringen har medført at virksomhederne kan flytte derhen, hvor 
arbejdskraften er billigst. Det er den der, hvor fagforeningerne er svagest 
og undertrykkelsen størst.
Den danske tekstilindustri flyttede først til Polen og siden til Bangladesh 
og mange andre steder, da det blev muligt. Industrifyrsterne bygger ikke 
palæer ved Amalienborg, men deres formuer stammer stadig fra massiv 
undertrykkelse. Før Rana Plaza ulykken blev arbejderne tvunget ind i byg-
ningen, som slog revner. Dette var ikke sket med en stærk fagforening. I 
år har vi set arrestationer af fagligt aktive og ransagninger af fagforenings-
kontorer i Bangladesh. Rana Plaza og de 1138 mennesker, som døde i 
2013 må ikke glemmes. Tværtimod skal vi huske, hvad der kan ske når 
kapitalen mangler modspil og får frie tøjler.

Mindeord

Det var med stor sorg, at fagforeningen modtog meddelelse om, at vo-
res kollega gennem mange år Bo Møller Christensen afgik ved døden 
søndag den 26. februar 2017.

Bo var i mange år faglig aktiv, og havde en stor solidarisk holdning 
som gav sig udtryk i, at han blev valgt til faglig sekretær i Lager & Han-
delsarbejdernes Forbund i 1996. Senere var han faglig sekretær i Lager, 
Post & Servicearbejdernes Forbund og i 3F København.

Bo varetog igennem hans karriere mange områder, blandt andet la-
ger, Film & Forlystelse (Bakken, Tivoli, biografer, Bella Centeret mm.). 
Derudover lod Bo sig ikke begrænse til nationalt engagement. Han 
havde et stort internationalt engagement blandt andet med den cuban-
ske fagbevægelse og det cubanske folk, som han besøgte mange gange. 
Bo var også med til at arrangere Skandinavisk Transportkonferencer 
samt L&P-konferencer i Danmark. Bo gik på pension 1. juni 2015.

Æret være hans minde

 Rana Plaza 4 år
 Ingen faglig styrke = dårligt arbejdsmiljø

Feriekontoret

https://www.fagbladet3f.dk/artikel/forenede-direktoer-skriver-direkte-usandt-om-massivt-loensnyd

Rumænsk arrangement om 
arbejdstagerrettigheder i 3F København

- Det er gigantiske beløb, som Forenede Service har efterbetalt, siger Tina Møller 
Madsen, formand for Privat Service, Hotel og Restaurations-gruppen i 3F. (foto: 3f.dk)
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I forbindelse med dagpengereformen er der en række nye reg-
ler. De bliver ganske kort gennemgået her. Husk du altid er 
velkommen til kontakte a-kassen hvis du har spørgsmål.

Optjening
For at få dagpenge skal du fra 1. juli opfylde det nye beskæfti-
gelseskrav. Det regnes i kroner : Inden for tre år, skal du have 
tjent 223.428 kroner. Du kan højst tælle 18.619 kroner med 
hver måned, til at opfylde kravet. For deltidsforsikrede er ind-
komstkravet lavere.

Det er kun ustøttet arbejde, der optjener ret til dagpenge. 
Det vil sige, at job med tilskud ikke tæller med.

Dagpengesats
A-kassen beregner din dagpengesats på baggrund af de bedste 
12 måneders indtjening inden for de sidste to år. 

Du får kun beregnet en sats, når du starter på en ny dagpen-
geperiode.

1. juli indføres en månedssats – et fast beløb – uanset om 
det er en kort eller lang måned. Satsen bliver på 18.403 kroner 
om måneden for en fuldtidsforsikret, maksimal sats.

Aconto-udbetaling
Fra 1. juli vil dagpenge blive udbetalt aconto for en hel måned 
af gangen, uanset månedens længde. Dagpengekortet skal ind-
sendes ca. en uge før den 1. den efterfølgende måned. Derfor 
skal du selv komme med et kvalificeret gæt på, om du regner 
med at have arbejdstimer m.v. – eller ikke – den sidste uge i 
måneden. På den baggrund udbetales dine dagpenge.

Når måneden er gået, indberetter arbejdsgiverne eventuel 
løn til indkomstregistret. Derefter samkøres indkomstregistret 
med dagpengekortene. Har du fået for mange eller for få dag-
penge, reguleres beløbet inden for de næste tre måneder. Det 
kan eksempelvis ske, hvis du uventet får arbejde de sidste dage 
af en måned.

Forbrug af dagpenge i timer
Nyt er det også, at du fremover kun forbruger det antal timer 
af din dagpengeperiode, som du har fået dagpenge for. Indtil 1. 
juli regnes forbruget i hele uger. Så du har brugt en uges dag-
penge, selv om du kun har fået dagpenge én dag i en uge.

Karensdag 
Der kommer en karensdag hver fjerde måned. Det vil sige, at 
hver gang du har været ledig i fire måneder, trækkes du for én 
dags dagpenge. Har du været fuldt ledig fra juli og frem, vil du 
første gang kunne blive ramt af en karensdag ved udgangen af 
oktober måned. 

Du kan undgå karensdagene, hvis du inden for de fire må-
neder har arbejdet i sammenlagt 148 timer ( svarer til 20 dage ). 

Overskydende timer afskaffes 
I dag modregnes det i dine dagpenge, hvis du har fået løn for 
mere end 37 timer om ugen, før du bliver ledig. Det kaldes 

„overskydende timer“. Fra juli afskaffes de overskydende timer, 
så der vil ikke fremover ske modregning i den efterfølgende 
måned, hvis du har haft overarbejde i den forudgående måned. 

Dog modregnes overarbejde i den måned, hvor timerne lig-
ger. Det vil sige, hvis du både har overarbejde og får dagpenge 
i samme måned. 

Højst 2 G–dage 
Fra 1. juli kan du højst få to G–dage på maksimal dagpenge-
sats. Der er ikke længere særlige regler for kortvarige ansættel-
sesforhold. G–dage er de dage, arbejdsgiverne betaler ved fy-
ring og hjemsendelse. 

Forlængelse af din dagpengeperiode – nu i timer 
Siden 1. januar har der været mulighed for at få forlænget dag-
pengeperioden med op til et år, hvis du har haft lønarbejde. 

Fra 1. juli beregnes forlængelsen ikke længere i uger, men i 
timer. Det vil sige, at én times lønarbejde giver to timers for-
længelse af dagpengeperioden. 

Genoptjening 
Hvis du har timer stående på din beskæftigelseskonto, når din 
dagpengeperiode udløber, fordi du har haft lønarbejde i din 
dagpengeperiode, kan du optjene ret til en ny dagpengeperio-
de, når du opfylder et krav om 1.924 timers arbejde inden for 
tre år. 

Har du ingen timer stående på beskæftigelseskontoen, når 
du har mistet retten til dagpenge, kan du komme ind i syste-
met igen, på samme måde som du første gang optjente ret til 
dagpenge. Det vil sige, at du skal have tjent 223.428 kroner 
( 2017-tal ) inden for tre år. 

Du kan risikere en kortere dagpengeperiode 
Hvis du har været meget ledig, risikerer du at få kortet din 
dagpengeperiode ned med én måned. Det sker, hvis du har fået 
dagpenge i fire år ( i alt 7.696 timer ) inden for otte år ( 96 må-
neder ). 

Reglen har tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at også ledig-
hed før 1. juli 2017 tæller med. 

Er du ledig nu ? 
De nævnte punkter ovenfor er kun en del af de regler, der træ-
der i kraft 1. juli 2017. 

Er du ledig nu og i tvivl om, hvad reglerne kommer til at be-
tyde for dig, så er du altid velkommen til at kontakte a-kassen. 

Timebank på Mit3F 
Fra 1. juli kan du på Mit3f.dk blandt andet se, hvor mange ti-
mer, du har brugt, og hvor mange timer der står på din be-
skæftigelseskonto eller „timebank“ i a-kassen.

Dagpengereformen kort Af Søren Becher,
a–kasseleder

Foto: Anders Hviid – www.ft.dk
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I ungdommen har vi haft en masse 
forskellige ting at se til her for tiden. 
Vi har haft travlt med at støtte op om 
de forskellige overenskomstforhand-
linger og stå klar til at fortælle hvad 
vores krav har været til dem. Vi har 
deltaget i nogle af de andre forbunds 
ungdomslandmøder så som FOA og 
EEOs. Og som det seneste har vi væ-
ret med til transportmessen i Her-
ning.

Vi stod og fik fat i en masse for-
skellige unge og fortalte dem hvordan 
det var at være faglig aktiv, og hvorfor 
det er vigtigt at være medlem at en 
rigtig fagforening. Vi havde dog også 
nogle som der ikke var særlig glade 
for at se os, da de havde haft proble-
mer med 3F, men det var for det me-
ste dem der havde eget firma. 

I bund og grund har det været en 
rigtig god oplevelse at være ude og 
tale med nogle andre mennesker end 
dem man plejer i sin egen faggruppe. 
Vi har fået af vide at de gerne vil have 
os tilbage når der er transportmesse 
igen i 2019.

Det næste store projekt der kom-
mer er at planlægge ungdommens ak-
tiviteter til folkemødet på Bornholm. 
Der vil komme mere information 
inde på 3F–ungdoms facebook side 
omkring arrangementet, når vi kom-
mer lidt tættere på.

På en ganske almindelig regnfyldt fre-
dag i marts måned havde vi besøg af en 
lille gruppe gymnasieelever fra Italien. 
Eleverne går på en såkaldt Europaskole, 
som er en skole specielt til børn af for-
ældre der arbejder i Bruxelles. Eleverne 
var på studietur i Danmark og ville ger-
ne høre om den danske velfærdsmodel. 
Vi samlede derfor et lille hold fra både 
fagforeningen og a-kassen for at for-
tælle om de særlige regler der gælder i 

Danmark. Vi var rigtig glade for besøget 
og de meget videbegærlige elever, som 
havde meget konkrete og uddybende 
spørgsmål til vores oplæg, hvilket resul-
terede i at vi gik langt over den tid der 
var aftalt. Eleverne var simpelthen for 
interesserede i det arbejde 3F Køben-
havn laver hver dag.

Du kan læse om elevernes egen ople-
velse af dagen på afdelingens hjemmesi-
de www.3fkbh.dk ( på engelsk ).

Det nye ungdomsnetværk i 3F Køben-
havn og 3F Sømændene er kommet 
rigtig godt fra start. Vi har diskuteret 
forskellige vigtige emner som overens-
komstforhandlingerne 2017 og rettighe-
der for tillidsrepræsentanter.

I april måned har vi brugt tiden på 
at forberede 1. maj, hvor Anja og Rik-
ke, vores tovholdere skal holde tale. Hele 
ungdomsnetværket har været involveret 
i taleskrivningen og kommet med gode 
ideer til emner. Efter en gennemgang af 
forskellige emner faldt valget på nedslid-
ning. En brainstorm over elementer der 
var vigtige at fortælle om i forhold til 

nedslidning blev derfor påbegyndt. 
Mange forskellige historier blev vendt 

og diskuteret. Anja og Rikke gik derefter 
hjem og begyndte selve skrivningen af 
talen. Efter et par uger var talen færdig 
og det var nu tid til at øve at holde selve 
talen. Den blev øvet på forskellige må-
der. Blandt andet blev der råbt sætnin-
ger ud fra terrassen, øvet fra talerstolen 
i den store sal og sunget sange på parke-
ringspladsen.

Den færdige tale fik store klapsalver 1. 
maj i fagforeningen. Du kan læse talen i 
sin fulde længde på de næste 2 sider her 
i bladet.

Postseniorerne

16/5 kl. 10.00
Korshærspræst Anita Rohwer fortæller om sit arbejde med de 
udstødte østeuropæere samt de psykisk syge. 
23/5
Skovtur.
30/5 kl. 10.00
God sommer.

1. mødedag i efteråret er 5. september.
Husk også musik i gården d. 2. september.
Efterløns og pensionist klubben Lager og handel 3F Køben-
havn ønsker alle vores medlemmer, samarbejdspartnere samt 
ansatte i huset en rigtig god sommer.
Vi håber på et fortsat godt år for alle.
Med venlig hilsen, Erik Jøgensen, Formand

Så er sommeren kommet i gang, og vi håber vel alle at vi får 
rigtigt meget godt ud af den.

Der er jo ikke så meget at skrive om for nuværende.
Generalforsamlingen er blevet afholdt, og der vil kunne hen-

tes referat herfra på vores hjemmeside.
Nyhedsbrevet vil blive fremsendt ultimo juli måned, med 

masser af gode tilbud til alle for den kommende sæson.
Fra ” støbeskeen” er Juleturen er allerede nu på plads, og tu-

ren vil gå til Dresden fra den. 4 dec. til den.7 dec. (denne gang 
med julemarked).

Nytårsturen er ikke klar endnu men vil blive annonceret på 
hjemmesiden så snart den foreligger.

Vi vender tilbage her i 3F København bladet med nyt igen 
omkring midten af september.

Husk! Du vil altid kunne finde yderligere information på 
postseniorer.dk – Ligesom der også er links på siden til Pensio-
nisternes Landsforening, Faglige Seniorer, og Vesterbro/pakke-
posten, samt direkte til Posthornet.

På gensyn til mange nye oplevelser - 2017/18.  
Fortsat god sommer.

Med venlig hilsen
Carsten Majgaard, Formand

Tirsdag d. 30. maj 2017
Fællestur til Bakken. Pris kr. 190,–
Vi mødes ved Scenen, hvor der er musik. Der kan købes vin, 
vand og øl til søde maj priser. På pladsen foregår også salg af 
lodder til de mange gevinster.
Torsdag d. 8. juni 2017
Vores egen skovtur går i år til Holløselund tæt på Tisvilde, 
med en skøn udsigt over Kattegat, så vi krydser vore fingre for 
godt vejr. Stranden ligger lige foran vore fødder, der er KUN 
180 trin ned. Poul lægger sommerhus til.
Der trakteres med lidt sild / kød / salat / ost, alt hjemmelavet, 1 
snaps,1 øl / vand – kaffe – hjemmebag. Pris 75,– kr. Ekstra drik-
kevarer 10 kr. pr. stk. Tilmelding til Gerda 51171786 senest 30. 
maj. Rejsebeskrivelse udleveres ved tilmelding.
Lørdag d. 2. september 2017
Fællesarrangement fra kl. 13.00
Musik i gården. Der serveres 2 pølser/brød og 2 genstande til 
50,– kr. pr. person. Tilmelding til Flemming på tlf. 36162612 
og betaling til foreningens konto 5321-0689408 senest d. 17. 
august. Ekstra 3F–venlige priser på mere øl.

Torsdag d. 14. september 2017 kl. 11.00
Efterårets første banko–hygge–sludre–grine og fortælle som-
merhistorier dag. Der serveres friske sandwich og kaffe, mulig-
hed for køb af øl og vand kr. 10,– VI SES.

Vil du være med
En hilsen til kokke, smørrebrødsjomfruer og andet godtfolk i 
Hotel- og Restaurationsforbundet, ja, sådan hed det jo engang.

Nogle af os er blevet seniorer og vi har fået vores egen lil-
le forening, hvor vi mødes, hygger over en gratis kop kaffe og 
sandwich. Ind imellem bliver der små ture i Kbh. og Omegn.
Der laves også arrangementer i fagforeningshuset på Peter Ip-
sens Allé. Fordi vi er gået på pension eller efterløn er vi jo ikke 
affældige.

Vi mødes altid den 2.den torsdag i måneden, kom og få en 
sludder med „gamle“ kollegaer og giv vores klub et nyt input. 
Et medlemskab koster kun kr. 250,- årligt

Forberedelse til 1. maj

Besøg fra Italien 3F Ungdom nationalt

Af Mia Kvistgaard ( th ), ungdomsnetværket
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Joachim B. Olsen den 21. marts 2017: 
„Fysisk nedslidning er ikke et stort pro-
blem på arbejdsmarkedet, og mange kan 
godt arbejde, selv om de har daglige smer-
ter“. 

Min mor er en dejlig mor. Hun 
 er en man altid har kunne 
 regne med og en der altid har 

været klar til, at hjælpe andre. Efter et 
hårdt arbejdsliv og frivilligt arbejde, satte 
3 diskusprolapser i ryggen og en ødelagt 
skulder, en stopper for hendes arbejdsliv 
i 2012. På trods af mange lægers udsagn 
om, at min mor ikke ville komme i ar-
bejde igen, skulle hun trækkes igennem 
et utal af meningsløse arbejdsprøvninger. 
Jobs der aldrig ville eksistere i virkelig-
heden, for at se hvor meget eller hvor 
lidt hun kunne. Det tog kommunen flere 
år, at erkende, at lægerne havde ret. Og 
man kan jo godt komme til at tænke, at 
det er kassetænkning. Det er en rigtig 
svær erkendelse for dem, der bliver ramt 
af nedslidning. Ikke at kunne gøre det, 
de altid har gjort. Og det gør det bestemt 
ikke nemmere, når de skal stå på mål 
for dumme kommentarer fra politike-
re, der rent faktisk ikke ved, hvad det vil 
sige, at have et nedslidende arbejde. Jeg 
er sikker på, at de mennesker, der bliver 
ramt af fysisk nedslidning, får en psykisk 

belastning oveni af at blive trukket igen-
nem vores system. Vi kan simpelthen 
ikke være det bekendt ! At være på før-
tidspension er ikke lykken, men en nød-
vendighed for nogle af vores mest ned-
slidte kollegaer ! Der er kommet for store 
huller i vores sikkerhedsnet. Det er ble-
vet en skam, at have brug for hjælp. Mis-
tilliden til hinanden sejrer. Og et over-
vågningssamfund er ved at vinde ind. 

Den 6. Feb. 2014 kunne jeg ikke 
 mere. Min krop og mit sind 
 sagde stop. Jeg havde i næsten 2 

år sagt til min ledelse at presset var ble-
vet for hårdt og tempoet for højt. Men 
jeg følte ikke at de lyttede. „Man vælger 
jo selv om man vil gå ned med stress“, 
sagde min chef til mig. Derfor måtte jeg 
til sidst sluge min stolthed og erkende at 
jeg havde brug for hjælp. Jeg tog til min 
læge og blev sygemeldt og så startede 
kampen med min arbejdsgiver. Jeg havde 
været i firmaet i 4 år og havde altid fået 
ros og fået at vide at jeg gjorde et rigtig 
godt stykke arbejde. Jeg blev indkaldt 
til flere sygesamtaler, og her brugte min 
kundechef tiden på at fortælle mig hvor 
uduelig jeg var, at jeg ikke var pengene 
værd, og at jeg var et dårligt menneske. 
Jeg endte med at starte op igen, selvom 
jeg ikke var klar til det. Jeg blev flyttet til 

en anden kantine. Her gik det ikke sær-
lig godt. Jeg endte med at stå med ansva-
ret efter en uge, da køkkenlederen skulle 
på ferie. Der blev indkaldt en vikar som 
de kendte til at stå for det varme køkken 
i den periode. Da jeg havde været der i 
en måned blev jeg kaldt på kontoret og 
fik at vide at der havde været klager over 
den varme mad, mens hun havde været 
på ferie. Derfor fik jeg en skriftlig advar-
sel som gik ud på at jeg skulle højne mit 
niveau, ellers blev jeg fyret.

Jeg blev derefter sygemeldt igen og 
med hjælp og støtte fra en virkelig fan-
tastisk veninde og 3F københavn kom 
jeg ud af det firma. Tempoet bliver kun 
højere, forventningerne stiger. Der er 
færre kollegaer til at løfte opgaverne. Nu 
også en dikteret 42 timers arbejdsuge og 
så skal vi selvfølgelig også hæve pensi-
onsalderen. Jeg er aldrig kommet op på 
de 100 % jeg var på, før jeg gik ned med 
stress. Derfor bekymrer det mig rigtig 
meget, hvor vores arbejdsliv er på vej 
hen. Især når jeg ser på mine egne ople-
velser og hører andres.

Jeg skal være 73,5 år før jeg må gå på 
pension. Det vil sige at jeg har 41,5 år 
tilbage på arbejdsmarkedet. Gennem-
snitslevealderen for en kok er mindre 
end 73,5 år. Jeg når derfor at dø, før jeg 
går på pension. Så min pension bliver til 

en børneopsparing for mine børn. Min 
krop har allerede sagt fra 1 gang. Ryg og 
knæproblemer er begyndt at komme. Jeg 
har derfor meget svært ved at se hvor-
dan jeg skal kunne holde til det fysisk 
hårde arbejde i mindst 40 år endnu.

Enhedslisten er kommet med et 
 forslag. Et godt seniorliv, skal 
 være en rettighed, man har efter 

40 år på arbejdsmarkedet. Ordningen 
skal baseres på saglige krav, så lønmod-
tagerne har tryghed fremover. Det skal 
fungere fleksibelt, så det passer til ens 
egne ønsker om gradvis tilbagetræk-
ning. Jeg synes det er dejligt, at der sta-
digvæk er nogle der bekymrer sig om 
os og vores arbejdsliv. Jeg håber de får 
opbakning til, at komme igennem med 
forslaget. Jeg er rigtig ærgerlig, over at 
vores overenskomst blev stemt hjem. 
Vi har selv anbefalet et nej og jeg tror 
vi ville ha’ godt af lidt fælles kamp. Vi 
er mange der har skrevet under på, at 
vi ikke ønsker en højere pensionsalder. 
Først halverer regeringen vores dagpen-
ge, så forringer de vores efterløn, og nu 
vil de så sætte vores pensionsalder op. 
Og så takker vores egne forhandlere os 
sgu med at åbne op for systematisk over-
arbejde. Jeg er sikker på, at jeg taler på 

de flestes vegne, når jeg siger : vi ønsker 
mere frihed, ikke mere arbejde ! I 2020 
skal folketinget igen beslutte, om pensi-
onsalderen skal hæves, som følge af en 
højere levealder. Så jeg ved ikke hvornår, 
jeg kan gå på pension. Men hvilken leve-
alder taler vi i det hele taget om? Er det 
direktørens? Eller er det 3Feren, som har 
haft et hårdt fysisk arbejde, det meste af 
sit liv. Og hvorfor skal vi være nedslidte, 
før vi aller nådigst kan få lov, at trække 
os tilbage ? Hvorfor skal vi belaste vores 
sundhedssystem med diverse operatio-
ner, for at blive en lille smule længere på 
arbejdsmarkedet ? Hvorfor skal vi inve-
stere massivt i at uddanne ældre kollega-
er, der i virkeligheden ønsker at trække 
sig tilbage ? Og hvorfor skal kollegaer 
ikke anerkendes, for det arbejde de har 
leveret gennem mange år og få lov til, at 
få en værdig tilbagetrækning og et skul-
derklap. 

Svaret ligger i vores fællesskab. Når vi 
står sammen kan vi ændre hverdagen. Vi 
er mere 200.000 der har skrevet under 
på at pensionsalderen ikke skal hæves. I 
vores fællesskab kræver vi at blive hørt. 
Vi går ind for fællesskab og solidaritet. 
Men kan et fællesskab blive for stort ? Ja. 
I hvert fald når vi ikke længere kigger os 
tilbage for at se om alle er med ! Og alle 

er ikke med når f.eks en murer bliver 
tvunget til at arbejde 42 timer om ugen. 
Det synes vi er rigtig ærgerligt. Vi er 
den største fagforening i danmark, men 
vi er kun halvdelen der stemmer. Det er 
os der bestemmer. Hvis vi får folk til at 
stemme.  

Dem der ser dette som en anled- 
 ning til, at skifte til de gule og 
 opfordrer andre til det. Det er 

dem der ikke har forstået, hvad det her 
går ud på. Vi skal huske, at vi er vores 
fagforening. Og det er os som medlem-
mer, der bestemmer hvem vi gerne vil 
have til at repræsentere os.

Som vi lærte på grunduddannelsen : 
hvis du kan gøre det bedre selv, har du 
ikke kun ret til at stille op. Du har pligt 
til at stille op! Det er rigtig vigtigt, at vi 
står sammen nu og husker, at det her er 
en fælles kamp!

Vi slutter med et citat fra vores  
 allesammens Joachim B. Olsen 
 22. Juli 2009 : „Desværre føler 

jeg, at jeg med de skader, jeg har haft det 
seneste år, senest en diskusprolaps, har 
kroppen sagt stop“.

Rigtig god 1. Maj

Rikke og Anja holder 1. maj tale i fagforeningen. maj



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

Jeg havde ikke været ansat i 5 minutter som scenetekniker på 
det kongelige, før jeg hørte den første røverhistorie. Og jeg 
havde ikke været der en uge før jeg fandt ud af, at kollegerne 
kunne blive ved i timevis med anekdoter og fortællinger, mest 
om vores fælles arbejdsliv, men utrolig nok, også om meget an-
det, der blot havde teatret som kulisse og vores fællesskab som 
omdrejningspunkt. Jeg fandt også ud af, at det ikke spillede 
nogen rolle, om man selv havde oplevet historien, man fortalte. 
Så jeg skrev mig hurtigt på talerlisten.

Her er en utrolig historie om en dansk og en spansk sø-
mand, der som unge mænd mødte hinanden tilfældigt i Portu-
gal og et helt arbejdsliv senere modtog dronningens fortjenst-
medalje i København. Sæt bare kaffe over....

Pennevenner
Min tidligere kollega Nils Mikkelsen er født på Amager. Han 
vidste allerede tidligt, at han skulle sejle, og var man fra ar-
bejderklassen, var et liv som matros én af de mere realistiske 
smutveje til at se verden. Skoleskibe spillede dengang en cen-
tral rolle i uddannelsen af søens folk. Det var netop skoleski-
bet Georg Stage, som bragte ham til Lissabon for at deltage i 
„regattaen“. En historisk kappestrid mellem skoleskibe fra alle 
verdens lande.
Ingen husker i dag helt præcist om det var under kapsejlads el-
ler mere syndige forhold, at Nils mødte en jævnaldrende ung 
mand på omtrent 17 år med navnet Jaime Matos fra det span-
ske skoleskib. Blandt deres venner i dag, er det måske et end-

nu større mysterium, at de kunne kommunikere meningsfuldt 
med hinanden. For det gjorde de faktisk. Sømænd og sejlende 
var et internationalt kammeratskab og ville man gøre sin egen 
verden større, rakte man ud. Helt konkret kunne man fx blive 
„pennevenner“.

I dag virker det selvfølgelig lige så latterligt som flaskepost 
og røgsignaler. I en tid hvor de unge træder ind og ud af hin-
andens tråde på Facebook og kommenterer andres videoer på 
YouTube, synes det duksedrengeagtigt. At stikke næsen frem i 
behørig afstand, er en overfladisk disciplin. Pennevenner deri-
mod, var noget man omgik med oprigtighed og respekt. Jaime 
var fra de Kanariske øer og Nils fra lorteøen, så de fandt hur-
tigt ud af, at de kom fra hver sin ende af Europa – og begge 
samlede på frimærker fra alle verdenshjørner. En udveksling af 
skrevne ord i form af tanker og oplevelser blev således i årevis 
ledsaget af bytteobjekter.

Desværre mistede de kontakt med hinanden da Jaime under 
en flytning smed adressen på sin danske ven væk. Intetanen-
de om, at skæbnen nogle år senere ville bringe ham til netop 
vores breddegrader. Efter diverse jobs som matros, endte han 
med at sejle med de daværende DSB–færger som forbandt de 
skandinaviske havnebyer. Et sted midt i tyverne mødte han 
Kirsten, sin hustru gennem resten af livet.

Scene eller stillads
Lige så lang tid man kan huske tilbage, var sceneteknikerne på 
Det kongelige teater søfolk, der var gået i land. Stilladsarbejde 

Jeg har haft en penneven fra de kanariske 
øer som sejlede med skoleskib...

var et andet foretrukket fag for friske mænd, der ikke længere 
måtte sejle for deres koner. Det gav mening. Søfolkene var vant 
til at arbejde med tovværk og de var vant til at knokle. De var 
hverken bange for højder eller besynderlige arbejdstider og de 
havde typisk erfaring med riggerarbejde. Frem for alt elskede 
de at arbejde i sjak og praktisk sammenhold.

Sømændene tog mange af deres fags traditioner med på 
land, hvilket den dag i dag præger det scenetekniske arbejde. 
Det er forøvrigt stadig forbudt, at fløjte på Det Kongelige Tea-
ters scener....men det er en anden historie.

I dag har vi kun én nuværende kollega tilbage med et tidli-
gere medlemskab hos Sømændenes Forbund. Han hedder Kim. 
At han aldrig bliver kaldt andet end sømanden, siger noget om 
hans særstatus – eller vores opfindsomhed.

Det tager 4½ år at blive udlært scenetekniker, men vi rekrut-
terer også blandt andre håndværk, ofte elektrikere og smede. 
Da Nils startede på teatret i 1968 var en baggrund som sø-
mand stadig i høj kurs og der var stadig mange med en for-
tid på verdenshavene blandt kollegaerne. „Sorte Kai“ var én af 
dem. Ihvertfald var han tæppemand.

Kai havde længe gået og håbet på en åbning til, at skaffe sin 
svigersøn ind på teatret. Familierelationen var ingen hindring, 
nærmest tværtimod. Desuden var han jo sømand. Hans be-
kymring gik mere på den detalje, at svigersønnen var fra Spa-
nien og talte jomfrueligt dansk.

Hvad kan du skaffe?
Dengang bød kollegerne nye folk velkommen med en kort 
samtale, der fulgte det samme og helt særlige mønster hver 
gang. Hvem kender du ? Hvad kan du skaffe ? Hvad kan du ? Og 
er du medlem af fagforeningen ? Altid i nævnte rækkefølge. Var 
der tid til overs, kunne man gå i gang med at tale om sig selv.... 
Gerne og helst, hvis man kunne tage afsæt i en fællesnævner. 
Det var præcis dette sted i samtalen, at Niller blev bekræftet i 

en gammel sandhed blandt søfolk : Verden er både stor og lille 
på samme tid !
– „Jeg har haft en penneven fra de kanariske øer som sejlede 
med skoleskib“.
– „Hvad hed han ?“.
– „Jaime Matos“
– „Jamen, det er jo mig !“ 

Een af de mest utrolige samtaler - i én af de mest vidunder-
lige historier i sceneteknikken. Sådan rundt regnet 40 år sene-
re, mødte de begge op hos dronningen for at modtage hendes 
majestæts fortjenstmedalje. Nils havde lånt hvide handsker i 
kostumetjenesten og fik lidt længere tid hos majestæten. 

„Det er fordi jeg er fra teatret“ sagde han til en kontorchef i 
køen.....

Jaime og Nils havde været kollegaer i et halvt liv, præget af 
sammenhold, hårdt arbejde og fantastiske fortællinger. For mig 
og mine kollegaer er denne anekdote blot én af mange små hi-
storier, som udgør vores fortælling. De behøver ikke hver og 
een, at være sjove, eller have pointer. Bare de tilhører os alle 
sammen.

Sceneteknikerne fylder 100
I år fylder vores forening 100 år og vi har besluttet at skrive 
vores egen historie. Sceneteknikerne på Det Kongelige Teaters 
historie. Vi er i gang, og forhåbentlig får vi rejst penge til en 
udgivelse. Det skal vi.

Moderne konkurrencestats–soldater hopper fra job til job. 
Det er planlæggerne og ikke de planlagte som er kulturbærere i 
fremtidens organisationer. De er nu søde nok. De er bare nogle 
fedterøve med historierne. Selv det hjørne af tilværelsen, synes 
præget af afmålt passion og retorisk taktik. Det bliver mest til 
fritidsbilleder af avocadomadder, cykelgear og fitness–selfies. 
Hvis det er alt der er at fortælle, kommer vi da til at mangle 
noget gør vi ikke ?

Nicolai Bentsen ( også kaldet „Duracell“ blandt venner ) er 
fællestillidsrepræsentant for sceneteknikerne på Det Kon-
gelige Teater. Sceneteknikernes faglige forening fylder 100 
år i august måned i år. I den anledning deler vi lige en af deres 
røverhistorier.
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Du har ret til en udbetaling på 
100.000 kr. fra din pensionsordning i 
PensionDanmark, hvis du får en kri-
tisk sygdom. Nye muligheder på pen-
sion.dk betyder, at du hurtigere får 
dine penge. 

100.000 kr. Det er typisk, hvad du 
har ret til, hvis du bliver ramt af en 
kritisk sygdom. De penge vil man 
selvfølgelig gerne have så hurtigt som 
muligt. Og fremover kan du selv sørge 
for, at du får pengene hurtigere. 

Når du ansøger om en udbetaling 
ved kritisk sygdom på pension.dk, 
kan du nu uploade din journal. Har 
du ikke din journal fra hospitalet, kan 
du selv hente journalen på sundhed.
dk, som er det offentliges sundheds-
portal. Herefter behandler Pensi-
onDanmark din ansøgning hurtigt og 
automatisk.

Har du ikke journalen, og har du 
ikke mod på at hente den via sund-

hed.dk, så kan du med NemID give 
samtykke til, at PensionDanmark ind-
henter din journal fra det relevante 
hospital. Det tager typisk en del læn-
gere tid, da PensionDanmark skal 
vente på oplysningerne fra hospitalet, 
inden du kan få svar. Er du i tvivl om 
noget, er du altid velkommen til at 
ringe til PensionDanmarks sundheds-
team på 7012 1335.

Hvilke sygdomme er dækket, og 
hvad får du udbetalt?
På pension.dk/sygdomme kan du se, 
hvilke sygdomme der er dækket af 
forsikringen ved kritisk sygdom. Det 
kan fx være kræft, blodprop i hjertet 
eller hjerneblødning. De fleste med-
lemmer har en forsikring på 100.000 
kr., som udbetales som et skattefrit 
engangsbeløb. Hvis du logger ind på 
pension.dk, kan du se, hvordan du er 
forsikret. Her kan du også ændre be-

løbet, du får udbetalt, hvis du får en 
kritisk sygdom. Forsikringen gælder 
normalt, indtil du begynder at få ud-
betalt hele din pension

Du får direkte besked
PensionDanmark samarbejder med 
Sundhedsstyrelsen. Så hvis du får en 
diagnose på en af de kritiske sygdom-
me på listen, sender Sundhedsstyrel-
sen dig en besked for at minde dig 
om, at du kan få et beløb udbetalt fra 
din forsikring i PensionDanmark. 

Det er aldrig for sent at anmelde 
en kritisk sygdom
Hvis du har haft en af sygdommene 
på listen, mens du har været medlem 
i PensionDanmark, er det en god idé 
at ringe til os for at høre, om du kan 
få beløbet. Vi har nemlig ikke nogen 
forældelsesfrist.

Carlsberg opdagede i efteråret 2014 en 
såkaldt ”borgerstue” på virksomhedens 
område, som var indrettet med borde, 
stole samt et køleskab med øl. Da Carls-
berg havde mistanke om at medarbejde-
re i strid med virksomhedens alkoholpo-
litik brugte rummet til at drikke øl der 
var stjålet fra virksomhedens produkti-
on, opsatte ledelsen videoovervågning af 
indgangen til borgerstuen for at opklare, 
hvem der benyttede den. 

Kontrolforanstaltninger
Sagen angik, om Carlsberg ved denne 
skjulte videoovervågning, havde over-
trådt aftalen om kontrolforanstaltninger. 
Arbejdsretten fandt, at overvågningen, 
hvor medarbejdernes adfærd i en løben-
de periode blev iagttaget, var omfattet af 
aftalen, og at aftalen må fortolkes i over-
ensstemmelse med bestemmelsen om 

overvågning af private arbejdspladser i 
§ 3 stk. 1, i lov om tv-overvågning, som 
ikke kan fraviges ved aftale. 

En kontrolforanstaltning i form af 
tv-overvågning, er herefter i strid med 
aftalen i det omfang overvågningen er 
ulovlig efter loven. Da tv overvågning 
efter loven alene kan iværksættes når 
der ved skiltning eller på anden tyde-
lig måde, er givet oplysning om over-
vågning, giver aftalen om kontrolforan-
staltninger ikke mulighed for at foretage 
hemmelig tv-overvågning. 

Overvågning dømt krænkende
Da der ikke var oplyst om tv-overvåg-
ningen var den iværksatte overvågning, 
krænkende for de ansatte og dermed i 
strid med aftalen om kontrolforanstalt-
ninger, hvorfor Carlsberg blev idømt en 
bod på 25.000 kr.

I lov om tv-overvågning, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 
2007, hedder det bl.a.:
§ 1. ...  
Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås 
vedvarende eller regelmæssigt genta-
gen personovervågning ved hjælp af 
fjernbetjent eller automatisk virken-
de tv kamera, fotografiapparat eller 
lignende apparat. Lovens regler om 
tv overvågning finder tilsvarende an-
vendelse på opsætning af sådant ap-
parat med henblik på overvågning.

I aftale om kontrolforanstaltninger 
indgået mellem Dansk Arbejdsgiver-
forening og Landsorganisationen i 
Danmark den 27. oktober 2006 hed-
der det bl.a.:
• 1. Arbejdsgiveren kan i medfør af 

ledelsesretten og under iagttagel-
se af de kollektive overenskomster 
iværksætte kontrolforanstaltnin-
ger. Kontrolforanstaltninger skal 
være sagligt begrundede i drifts-
mæssige årsager og have et for-
nuftigt formål; de må ikke være 
krænkende over for lønmodta-
gerne, og de må ikke forvolde 
lønmodtagerne tab eller nævne-
værdige ulemper. Kontrolforan-
staltninger skal indrettes således, 
at der er et rimeligt forhold mel-
lem formål og midler. 

• 2. Arbejdsgiveren skal underrette 
lønmodtagerne om nye kontrol-
foranstaltninger senest 6 uger in-
den de iværksættes. Dette gælder 
dog ikke, såfremt formålet med 
kontrolforanstaltningen vil forspil-
des herved, eller såfremt tvingende 
driftsmæssige grunde er til hinder 
herfor. I så fald skal arbejdsgiveren 
underrette lønmodtagerne snarest 
muligt samt redegøre for årsagen 
til, at 6-ugers fristen ikke
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Carlsberg blev idømt bod for at opsætte tv-overvågning af sine ansatte

Copenhagen Pride er med 21000 deltagere og op imod 
120.000 tilskuere Danmarks største LGBT festival.
Ugen op til den store parade om lørdagen vil der være bo-
der på Rådhuspladsen, den såkaldte Pridetown. Her vil 
fagbevægelsen naturligvis være repræsenteret med en bod 
hvor vi informerer om de ting du kan bruge din fagfor-
ening til, hvis du som LGBT skulle være så uheldig at bli-
ve diskrimineret på jobbet.
Om lørdagen sender vi vores Fane med i den store parade.
I år deltager LO og FTF sammen for 2. år i træk og du er 
selvfølgelig inviteret. 3F har deltaget siden 2005 hvor det 
daværende LPSF sendte deres fanebærer med i optoget 
efter opfordring fra Priden.

• Vi går med fordi, alle har ret til at være sig selv på  
jobbet. 

• Vi går med for at gøre opmærksom på at fagbevægelsen 
dækker alle.

• Vi går med for at vise at I fagbevægelsen er alle OK. 

Hvis du vil være med er du meget velkommen lørdag den 
19. august. Vi mødes på Frederiksberg rådhusplads klok-
ken 12.00.
Skriv til michael.skov@3f.dk hvis du vil høre nærmere. 

LGBT : (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) er et engelsk akronym for Lesbiske, 
Bøsser, Biseksuelle og Transpersoner. 

Hurtigere udbetaling ved kritisk sygdom

Information fra PensionDanmark

Af Jan Strømgren, faglig sekretær
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Indvielse af 3F Københavns bygninger

19. maj 2017 kl. 13.00 – 17.00

Program:
• 13.00 : Huset er åbent for gæster.  

Gæsterne kan gå rundt og iagttage bygningerne og få en 
snak med de ansatte, der byder på lidt til ganen.

• 14.00 : Velkomst v. formand Bjarne Høpner i Store sal  
( såfremt nogle har nogle ord at sige til 3F København er de 
velkommen til dette ).  
I Store sal spiller Børge stemningsmusik.

• 14.30 : Der er tændt op i grillen på terrassen på 2. sal 
( pølser ), og på terrassen foran Store sal vil der også være 
grill med udvidet sortiment.  
Begge steder er det muligt at få øl, vand, kaffe mv.

• 17.00 : Dagen rundes af. 

Såfremt nogle ønsker at give en gave til 3F København, 
ønskes der tilskud til kunst i vore nye bygninger. 
Beløb kan indsættes på kontonummer 5338 – 0384805  
i Arbejdernes Landsbank mærket „ udsmykning ”.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen


