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 3F Københavns skriftlige beretning

 Generalforsamling
mandag den 19. november 2018 kl. 17.00

Hotel– og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2. Valg af dirigenter 
Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4. Regnskab 2017 for 3F København

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

 a ) Godkendelse af kontingent 2019 for 3F København
 b ) Godkendelse af budget 2019

Pkt. 6. Indkomne forslag
 a ) Lovændringer
 – Ændringsforslag til lovene, der vedtages på generalforsamlingen, træder i kraft efter, at punktet er afsluttet.
 b ) Øvrige forslag, herunder udtalelser

Pkt. 7. Valg i henhold til afdelingens love § 14
•  Næstformand – Morten Søndergaard 
• Økonomiansvarlig – Helge Geest
• 1 organisationssekretær – Diana Boye
• 12 Bestyrelsesmedlemmer – Anette Nielsen, Cora Andrewartha, Hans Henrik Jensen, John Jakobsen, 

Kanwal Preet, Nikolaj Hillemann, Thomas Stein, Teit A. Gamst, Jette Jensen, Helle Bernstein,  
Jannie Rosenstrøm, Stig Dolleris.

• 1 bestyrelsesmedlem ( vælges for 1 år ) – Elena Ahmed. 
• 3 faglige sekretærer som bestyrelsesmedlemmer – Anja Karstensen, Jan Finn Strømgren, 1 vakant.
• 6 bestyrelsessuppleanter – Johnny Knudsen, Marcell Jensen, Jesper Jacobsen, Jennifer Tillemand, 2 vakant.

Pkt. 8. Øvrige Valg
• 8 medlemmer til stemmeudvalget – Paul Erik Schou, Frank Pedersen, Leif Thorup Nielsen,  

Finn Hammelev, Jan Burmeister, Leif Dahl Larsen, Henrik Riis Sørensen, Steffen Bentzen.
• 5 suppleanter til stemmeudvalget – Rikke Olsen, Mie Jacobsen, Jannie Gøth,  

Jan Hertel-Wulff, Dzevad Ramic.
• Statsautoriseret revisor – RI (Revisionsinstituttet).
• 2 bilagskontrollanter – Pernille Parker, Per Jørgensen.
• 2 bilagskontrollantsuppleanter – 2 vakant.
• 3 fanebærere – Per Svensson, Cora Andrewartha, Michael Andersen.
• 3 fanebærersuppleanter – Bjarne Jensen, Torben Jensen, Rikke Olsen.

Venlig hilsen 
Formand Bjarne Høpner

Forslag / dokumenter der skal behandles på generalforsamlingen kan findes 
på www.3fkbh.dk /generalforsamling-2018 efterhånden som de indkommer.

Du sidder nu med den skriftlige beretning 
til 3F  Københavns 6. ordinære general-
forsamling. 

I den skriftlige beretning forsøger vi  
at komme rundt om mange emner, som 
3F København har været involveret i i det 
forgangne år. Nogle steder har vi haft stør-
re indflydelse på resultaterne end andre 
steder, hvor det er de overordnede politi-
ske faktorer, der kommer til os.

Englands Brexit til marts måned 2019 
vil, uanset hvilken holdning man har til 
det, komme til at have stor betydning for 
Danmark og måske også i forhold til din 
arbejdsplads.

Derudover internationalt må vi sige, at 
de internationale ledere udviser en total 
foragt for befolkningerne i deres gøren 
og laden – blandt andet bestilte mord på 
forhenværende venner samt trusler om, at 
hvis et land bliver udsat for sanktioner, så 
vil man svare hårdt igen.

Retorikken kommer fra Nordkoreas le-
der, for dengang han startede på at true 
resten af verden, havde vi dybest set kun 
et skuldertræk og et smil til overs for trus-
lerne. Nu tegner det sig helt anderledes, 
når det er lederne fra USA, Rusland, Irak, 
Saudi Arabien og andre lande, der har et 
militært budget. Hvis disse penge bliver 
brugt anderledes, ville vi løse en del kli-
maudfordringer. 

Vi håber, at dette blad og de forskellige 
afsnit vil være med til at inspirere dig, og 
møde op på generalforsamlingen og give 
din mening til kende om de emner, som 
du anser for at være væsentlige.

Vel mødt til generalforsamlingen den 
19. november på Hotel– & Restaurantsko-
len, Vigerslev Alle 18 i Valby. 



s. 4 • 3F København – Generalforsamling 19. november 2018 Pkt. 3 – Beretning, herunder fremtidig virksomhed • s. 5

Det var et meget hektisk forår, da 
 forhandlingerne og forløbet på 
 overenskomstforhandlingerne 

inden for Stat, Kommuner og Regioner 
blev helt anderledes, end mange havde 
forestillet sig. 

For det første så vi, at lønmodtagerne 
allerede tidligt mobiliserede alle med-
lemmerne blandt andet ved afholdel-
se af et stormøde i Fredericia med over 
10.000 tillidsrepræsentanter. 3F Køben-
havn deltog med en stor delegation.

For det andet så gav forhandlerne hin-
anden hånden på, at uanset hvem man 
var, så var det en fælles kamp for at opnå 
reallønsfremgang for offentlige ansatte 
som det primære. Dernæst, at Moder-
niseringsstyrelsen / Statens angreb på de 
kollektive overenskomster skulle stoppes. 
Endeligt, at lærerne skulle sikres reelle 
forhandlinger vedrørende deres overens-
komst og arbejdstidsaftale. 

Situationen blev skærpet, og der 
aktioneres
Da situationen blev skærpet, og der 
skulle udtages, hvem der skulle i kon-
flikt, udtog fagbevægelsen ca. 20 % af de 
berørte. Over for dette udtog Innovati-
onsminister og Statens OK–forhandler 

siv kamp for velfærd og kæmpet mod 
umulige budgetter. Det betød, at vi i for-
vejen var relativt samlet, og denne enig-
hed førte helt naturligt til, at vi også gik 
ud i overenskomstkampen sammen. De 
københavnske fagforeninger formåede at 
skabe et unikt sammenhold på tværs af 
fagbevægelsen i hovedstadsområdet og 
lavede utroligt mange aktiviteter under 
hele forløbet. 3F København blev en af 
de bærende kræfter. 

Kampagnesekretariat i 
3F København
I 3F København indså vi hurtigt, at hvis 
det skulle lykkes, at medlemmerne blev 
aktive og ikke mindst forstod, hvad der 
foregik under forhandlingerne, og hvis 
det skulle føre til evt. konflikt – skulle vi 
informere og mobilisere.

Den ansatte kampagnesekretær skabte 
overblik og lavede aktiviteter. 

Det var et rigtig valg, og 3F Køben-
havn blev synlige. Vi mener også, at vo-
res medlemmer var meget informeret 
om, hvad der foregik. Ikke mindst gen-
nem en række tillidsrepræsentant– og 
medlemsmøder.

Demoer og aktioner
3F København var arrangør, medarran-
gør og deltog på demonstrationer og 
stormøder, „skulder ved skulder“ aktio-
ner, fakkeloptog og ikke mindst den sto-
re faneborg ved forligsen. Vi blev synlige 
ikke mindst takket være TV2s dækning, 
hvor 3F Københavns fane, flag og skilte 
var på plads hele tiden.

Medlemmerne var aktive, og vi havde 
konstant bemanding på faneborgen, og 
andre kom ofte forbi faneborgen og del-
tog i aktiviteterne.

Private bakkede op om offentlige
Dette års branchemøde i 3F København 
kom også til at stå i OK18s tegn – hvor 
vi dels havde oplæg fra forbundet om de 
aktuelle forløb af forhandlingerne og op-
læg fra lærerne om, „hvad er det nu der 
er med de lærere ?“.

Vi havde fokus på ideer til aktiviteter 
og aktioner – og der var en fantastisk 
debat og aktivitetsiver. Der blev lagt op 
til, at private og offentlige ansatte har 
samme kamp !

De private ansatte sørgede for mas-
siv opbakning til de offentlige ansattes 

OK18
– et hektisk forår og et historisk sammenhold

Sofie Løhde og Moderniseringsstyrelsen 
80 % af de berørte, hvilket var total ude 
af proportioner og kun havde det formål 
at lamme Danmark i tilfælde af en kon-
flikt. 

Derudover landede overenskomst-
forhandlingerne i Forligsinstitutionen 
( hvilket er usædvanlig på det offentlige 
område ), hvor der fra lønmodtagers side 
blev mobiliseret til en faneborg i døgn-
vagt til opbakning af vores forhandlere. 
3F København skabte ideen, og den blev 
grebet af de københavnske fagforeninger. 
Faneborgen blev et uhyre stærkt signal 
under hele forhandlingen inde i Forlig-
sen.

Vi så også, at nyhedsmedierne næsten 
sendte i døgndrift fra Sankt Annæ Plads 
( hvor Forligsinstitutionen ligger ), og at 
nogle journalister ( Ole Krohn ) stort set 
havde nyhederne om udviklingen, før-
end forhandlerne selv blev orienteret af 
deres modpart. 

Provokationer førte til opbakning
Sofie Løhdes udtalelser og provokatio-
ner om offentlige ansattes lønninger og 
det konfliktvarsel, som de havde udtaget, 
blev vendt til et rent selvmål. Befolknin-
gen lod sig ikke kyse af regeringsmag-

tens voldsomme fremfærd, og sympatien 
var i stor udstrækning på lønmodtagers 
side. Opbakningen til lønmodtagerne 
var enorm, og der var aktiviteter landet 
over.

Alle disse ting bevirkede, at fagbe-
vægelsens forhandlere var i stand til at 
presse arbejdsgiverne til at give større 
økonomiske indrømmelser end de på 
noget tidspunkt havde signaleret, at de 
ville.

Forligene
Situationen blev til sidst så tilspidset, at 
FTF og AC på baggrund af Modernise-
ringsstyrelsens udsagn om de betalte spi-
sepauser valgte at afbryde forhandlinger-
ne på Regionernes område.

LO siden havde hele vejen igennem 
signaleret, at lærernes arbejdstid og ACs 
betalte spisepause ( LOs medlemmer ville 
ikke kunne opnå de rettigheder ) ikke var 
nok til at udløse en storkonflikt. 

LO–siden indgik umiddelbart efter 
en aftale med Danske Regioner, som gav 
arbejdstagerside den største lønstigning 
i nyere tid. Og da arbejdsgiverne hav-
de signaleret, at de ikke ville fratage den 
betalte spisepause de steder, hvor der 
var indgået aftale om dette, eller der var 
dannet en kutyme for betalt spisepause 
– så var det betryggende nok for LO–
gruppen.

Umiddelbart efter, at LO og Danske 
Regioner havde indgået denne aftale, 
blev der på de resterende områder – 
Stat, Kommune og de øvrige områder på 
Regionerne – indgået lignende aftaler. 
Der blev også lavet flere aftaler om betalt 
spisepauser og en aftale med lærerne om 
en kommission på arbejdstidsområdet.

Resultatet kom ud til urafstemning, 
hvor det viste sig, at der var en stor op-
bakning til resultaterne. Stemmeprocen-
ten var over 50 %, og et klart flertal hav-
de stemt ja.

3F København og aktivismen 
Her i det københavnske havde vi i hele 
det forgangne år op til 2018 haft en mas-

kamp. Denne opbakning fra de private 
ansatte er helt klart 3Fernes fortjeneste – 
vi var bare så meget op på mærkerne !

Ny energi i den faglig kamp
Det gav en tiltrængt forandring i de fag-
lige kampe og et nyt skud af energi – de 
offentlige ansatte er helt klar over, at der 
skal vises den samme solidaritet i 2020.

Sammenholdet under OK 18 blev helt 
unikt – der har ikke i nyere tid været så 
mange faglige aktiviteter og da slet ikke 
på det offentlige område.

Overenskomster er nu noget, alle ved 
hvad er og noget, helt naturligt at tale og 
kæmpe for.

Tak for kampen
Da forligene endelig kom i hus og af-
stemninger overstået – så arrangerede de 
københavnske fagforeninger en „TAK for 
Kampen“ fest. Den foregik selvfølgelig i 
3F København og vores udeområder vi-
ste sig at være en helt unik festplads.

Tak for det historiske  
sammenhold ved OK18.
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Formand for 3F København, Bjarne Høpner, er repræsente-
ret i 6 forskellige udvalg under 3Fs hovedbestyrelse:

Arbejdsmarked, Uddannelse og Integration ( AUI )

I udvalget arbejdes der meget med at sejle op mod arbejdsgi-
vernes påståede mangel på arbejdskraft.

Det viser sig næsten hver gang, når arbejdsgiverne påstår, at 
de mangler arbejdskraft, at så er det ikke lige nu men på sigt 
de mangler arbejdskraft. Når 3F har en lang række ledige in-
den for den kategori, hvor der mangles arbejdskraft, så er det 
heller ikke lige dem, som de kan bruge. 

AUI har sammen med a-kasseudvalget ( A-kasseleder Søren 
Becher er repræsenteret ) arbejdet meget med jobformidling – 
både i den enkelte afdeling men også på landsplan, her er der 
mulighed for at arbejdsgiverne henvender sig og fortæller, hvad 
de har brug for af arbejdskraft hvornår, hvorefter 3F sørger for, 
at medlemmerne får tilbuddet, og hvis det er nødvendigt, at de 
også får efteruddannelse, så de har de kvalifikationer, der bliver 
efterspurgt. Det er klart, at hvis man efterspørger en arbejds-
kraft, som skal have en 4–årig uddannelse, så tager det sin tid 
at få uddannet arbejdskraften. I øvrigt kan vi stadig se, at ar-
bejdsgiverne undlader at ansætte lærlinge.

I forhold til 3–partsforhandlingerne er det blevet indført, at 
hvis man ikke lever op til at have lærlinge / elever ( dette bereg-
nes i forhold til uddannede personer, som er ansat ), så vil det 
medføre, at arbejdsgiverne skal betale en straf for ikke at leve 
op til deres uddannelsesansvar. 

Derudover udgiver AUI også en mangfoldighedsoversigt så-
ledes, at de enkelte afdelinger kan se deres sammensætning i 
forhold til mænd, kvinder, etnicitet mv.

Organiseringsudvalget

Organiseringsudvalget tager sig af den særlige indsats, som 
blev vedtaget på kongressen i 2016, hvor der er afsat 10 millio-
ner årligt i kongresperioden. 

Der er ansat organizere, som skal arbejde tæt sammen med 
udvalgte afdelinger, f.eks. havde 3F København et samarbejde 
med 2 organizere sidste år og ind i nuværende år vedrørende 
indsatsen på hospitalsområdet.

Organizerne er nu flyttet over til en særlig indsats inden for 
transportområdet ( buschauffører ), og dette har allerede nu gi-
vet 500 nye medlemmer til 3F på landsplan.

Udvalget tager sig også af lærlingeindsatsen, hvor målet er, 
at ingen får en erhvervsuddannelse, der tilhører 3F, uden, at de 
gennem deres læretid flere gange har været i kontakt med 3Fs 
repræsentanter på skolerne.

OrganisationsPolitisk Udvalg ( OPU )

OPU er begyndt at diskutere 3Fs grænser mellem afdelingerne.
En af de problemstillinger, som til stadighed volder større 

problemer, er, at vores organisationsaftaler ikke følger kommu-
negrænserne. 3F blev dannet før kommunalreformen i 2006, 
og derfor følger nogle af organisationsaftalerne gamle kommu-
negrænser og ikke kommunegrænser for de nye kommuner.

Vi kan også konstatere, at udskiftningen blandt valgte og an-
satte i afdelingerne har været stor, da der er mange steder, hvor 
man ikke kender historikken om, hvorfor vores grænser ser 
ud, som de gør.

En af de væsentlige problemstillinger, der også er i forhold 
til organisationsaftaler, er „små fag“. Hvis disse fag deles op på 
mange afdelinger, vil der ikke være tilstrækkelig faglig indsigt 
i alle afdelinger til netop at køre denne gruppes sager. Små fag 
kan også være relative store – især hvis der tænkes på, at pri-
vat, offentlig og det grønne område i mange afdelinger er slået 
sammen, så vil der for dem, som har disse områder være man-
ge overenskomster, der lapper over hinanden.

Konflikt- og urafstemningsudvalget

Udvalget har til hensigt at sørge for, at afstemninger om forny-
else af overenskomster i forbundet foregår i forhold til lovene.

Her i foråret var udvalget i funktion i forbindelse med OK18 
og skulle sørge for, at det var 3 – Stat, Regioner og Kommuner 
– uafhængige afstemninger, der foregik samtidig, hvorfor der 
blev stillet krav til valgmaterialet mv., som udarbejdes af grup-
perne i forbundet.

Budgetudvalget

Budgetudvalget diskuterer forbundets budget, og hvorfor bud-
gettet og hermed forbruget ser ud på den måde, som 3Fs bud-
get gør.

3F har 48 budgetansvarlige, der hver har deres område, hvil-
ket kan afstedkomme, at de budgetansvarlige har forskellige in-
teresser, som kan stå i modstrid til hinanden.

Derudover kigger budgetudvalget også på, hvordan vi prio-
riterer f.eks. i forhold til, at LO opkræver FIU–midler ( FIU = 
Fagbevægelsens Interne Uddannelse ). Bliver FIU–midlerne an-
vendt efter hensigten med indbetaling til FIU–fonden? Og får 
3F brugt midlerne rigtigt ?

Under de forskellige grupper er der forskellige fonde, der 
er med til at finansiere bestemte aktiviteter. Dette kan fordre-
je fordelingen således, at nogle ikke kan forstå, at en bestemt 
gruppe har nogle personer, der kan tage sig præcis af nogle 
ting, mens andre grupper ikke har det tilsvarende.

Budgetudvalget er hovedbestyrelsens garant for, at budget-
tet bliver lagt i overensstemmelse med de vedtagelser, der er 
foretaget, og det er daglig ledelses ansvar, at budgettet hænger 
sammen og forelægges hovedbestyrelsen til vedtagelse.

Sikkerhedsfunktionsudvalget

Udvalget har til opgave at se både på den digitale og fysiske 
sikkerhed i afdelingerne og i forbundet.

Udvalgets arbejde har for en stor del af 2018 drejet sig om 
GDPR, hvor udvalget er repræsenteret i følgegruppen for at få 
sammenhæng mellem GDPR–forordningen, og de tiltag vi gør 
i forbundet sammen med den almindelige sikkerhedspolitik. I 
følgegruppen er lederen af medlemsafdelingen René Rasmus-
sen repræsenteret.

LO
LO Danmark og FTF bliver en hovedorganisation 1. januar 
2019. 

Navnet på den nye hovedorganisation er ikke offentliggjort 
endnu, men ventes i nærmeste fremtid. 

Valgene til den nye hovedorganisations ledelse blev foreta-
get i foråret på LO og FTFs ekstraordinære kongresser. Lizette 
Risgaard fortsætter som formand og LOs næstformænd bliver 
yderligere forstærket med Bente Sorgenfrey og Majbrit Berlau. 

Den nye hovedorganisations faglige og politiske profil er vi 
mange, der er spændte på. FTF ( sygeplejerske, politibetjen-
te, lærere, pædagoger, socialrådgivere m.m. ) har i en stor ud-
strækning haft en tradition for ikke at blande sig politisk, hvor-
imod LO har haft den modsatte tradition. Der pågår derfor 
på det lokale niveau diskussioner om, hvordan fremtiden skal 
tegne sig. Alle parter skal jo kunne se sig selv i den nye hoved-
organisation.

LO Hovedstaden
LO Hovedstaden er den største lokale forankret sektion. Der 
har været mange opgaver, og en af de største har været beskæf-
tigelsespolitikken i Region Hovedstaden. Det Regionale Ar-
bejdsmarkedsråd ( RAR ) beskæftiger sig med hele hovedstaden 
og Sjælland, da det er et arbejdsmarkedsområde. 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har en vanskelig opga-
ve, fordi alle kommunerne har hver deres arbejdsmarkedspo-

litik. Det kan således være vanskeligt at finde fællesnævnerne 
samt løse arbejdsgivernes påstand om manglende arbejdskraft 
( sandheden er nærmere, at der ønskes en billigere arbejds-
kraft ). 

Derudover beskæftiger LO Hovedstaden sig ligeledes med 
områder, der krydser grænserne mellem Danmark og Sverige i 
Ørestadsregionen.

Medlemsfaldet i 3F generelt er mindre 
end i de foregående år, hvilket jo bety-
der, at kampen imod de såkaldte billige /
gule fagforeninger ikke har en så stor 
betydning, som mange antager. 

En af de meget markante hændelser 
var, da 3Fs hovedbestyrelse besluttede at 
sælge ALKA til Tryg–koncernen. Efter 
den vedtagelse havde alle en mening om 
salget gående fra forræderi mod arbej-

derklassen til realisering af penge til vo-
res fælles kasse.

I skrivende stund er salget ikke aner-
kendt af konkurrencestyrelsen, da der i 
forhold til konkurrencereglerne skal un-
dersøges, om den ny forsikringsgigant 
vil have for stor indflydelse på særlige 
områder inden for forsikring. Konkur-
rencestyrelsen holder øje med, om der 
ved fusion mellem selskaber vil blive 
skabt en monopollignende tilstand, hvil-
ket ikke er tilladt, jvf. konkurrencereg-
lerne.

Et salg af aktierne vil gøre 3F endnu 
rigere, end 3F er i dag, da salget er op-
gjort til at udgøre ca. 2 mia. ( 3Fs andel ). 

På seneste kongres i 2016 fremlagde 
forbundsformanden en vision. Denne vi-
sion er senere udmøntet i visionspapirer 
om en lang række forhold, og der er af-
sat 500 millioner over 5 år til at gennem-
føre visionen.

Det, der kommer til at ske, er, at der 
bliver udarbejdet handlingsplaner fra 
afdelingerne om, hvordan de vil opnå 
resultater, og det vil medføre, at der føl-
ger en kontant afregning med. Et eksem-
pel kan være, at en afdeling inden for et 
område / virksomhed beslutter sig for at 
gøre en ekstraordinær indsats for at få 
hævet organiseringsprocenten / antal af 
medlemmer, og dette vil så medføre, at 
afdelingen i forhold til deres udgifter vil 
modtage op til 75 % af disse fra forbun-
det centralt.

Til september 2019 skal 3F afhol-
de deres 5. ordinære kongres i Aalborg. 
3F København har 32 delegerede plus 
formandens hovedbestyrelsesplads. Vi 
vil på generalforsamlingen behandle en 
indstilling fra bestyrelsen vedrørende 
valg af delegerede ( udover formanden er 
resten af daglig ledelse fødte delegerede, 
jf. 3F Københavns love ).

3F ( Fagligt Fælles Forbund )

HB – udvalg i 3F
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Lokalpolitik

Efter kommunalvalget i 2017 blev der 
lavet en konstituering af borgmesterom-
råderne, hvor beskæftigelses– og integra-
tionspolitikken gik fra De Radikale til 
Venstre. 

En ny borgmester betyder også, at 
nu bliver prioriteringerne anderledes. 
Vi har blandt andet været vidne til, at 
Københavns Kommune har ændret på 
deres politik vedr. førtidspensionering, 
hvor det er gået fra at være umuligt, til 
at være meget svært til at få en førtids-
pension for borgere i Københavns Kom-
mune. 

På beskæftigelsesområdet har den nye 
borgmester også været på besøg her i 
3F København og har forsøgt at være 
med til at videreudvikle på 3Fs samar-
bejdsrelationer med kommunens be-
skæftigelsesindsats. 

Vi har i 3F København stadig et sam-
arbejde med fastansatte fra jobcenteret 
til at tage sig af vores ledige medlemmer 
både i forhold til en hurtig indsats og i 
forhold til dem, der nærmer sig tab / ud-
løb af dagpengeret. 

Vi har på andre områder forsøgt at 
gøre 3F Københavns interesser gælden-

de i den lokale politik. Det er blandt an-
det inden for serviceområdet, hvor vores 
medlemmer er ansatte, og mange gange 
har det været en kamp mod kommunale 
nedskæringer. 

I forhold til jobåbninger har det ho-
vedsageligt været inden for hotel og re-
stauration og rengøring ( desværre er 
mange af stillingerne deltidsstillinger ), 
men der er også andre sektorer, hvor der 
er øget beskæftigelse blandt andet fra 
en del fra Posten, der bliver omskolet til 
procesoperatører. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde en gang månedligt mi-
nus august måned i det forgangne år.

Bestyrelsen var på konference i januar måned, hvor der var 
en diskussion om de politiske pejlemærker i 2018 og 3F Kø-
benhavns indsats i forhold til disse.

På bestyrelseskonferencen blev der også diskuteret bestyrel-
sens uddannelsesniveau i bestyrelsesarbejdet, samt hvilket an-
svar man påtager sig, når man sidder i en bestyrelse. Der blev 
derfor etableret et bestyrelseskursus internt i 3F København.

Bestyrelsen tager hver måned på bestyrelsesmøderne stilling 
til 3F Københavns holdninger og aktuelle politik samt følger 
løbende med i fagforeningens økonomiske udvikling.

Et af de store problemer er, at 3F København jævnt stille og 
roligt taber medlemmer på trods af, at der i flere brancher er 
en større beskæftigelsesgrad end tidligere. Bestyrelsen har der-
for flere gange diskuteret fænomenet og forsøgt at komme med 
gode ideer til at vende denne udvikling. 

Grænseaftaler

Arbejdsmarkedet er under konstant forandring, herunder også 
hvor arbejdspladserne er placeret. Det betyder, at der til tider 
vil opstå grænseproblematikker mellem afdelingerne.

Hvis en arbejdsplads flytter fra en kommune til en anden, 
skal arbejdspladsen så blive stående eller skal den flyttes til en 
ny afdeling, som har det geografiske område.

I hovedstaden har vi rigtig mange grænseaftaler mellem af-
delingerne, og en del af aftalerne fastslår, hvilken afdelingen 
der tager sig af den bestemte arbejdsplads /overenskomstområ-
de. Vi har f.eks. været vidne til, at Grønttorvet i Valby er lukket 
ned og flyttet til Høje Taastrup for størsteparten af virksom-

hederne. Det har medført, at en del af overenskomsterne er 
overdraget til 3F Høje Taastrup. Vi har også været vidne til, at 
PostNord har flyttet rundt på en del af deres mødesteder, pro-
duktionsenheder, således at der her er usikkerhed om, hvem 
der så har retten til at organisere.

Derudover har vi også været vidne til, at Serviceforbundets 
rengøringsassistenter ( ROS ) er kommet ind i 3F, hvilket har 
gjort, at 3F København og 3F Storkøbenhavn har skullet orga-
nisere disse medlemmer, og det næste arbejde bliver at fasthol-
de medlemmerne i 3F København.

Valg til EU-parlamentet

I slutningen af maj måned 2019 skal 
der være valg til EU–parlamentet. Det 
er det første valg efter, at England har 
forladt EU, men her er det vigtigt, at 
alle benytter deres demokratiske ret til 

at stemme til EU–parlamentet, da vi jo 
er vidne til, at der i mange EU–lande 
er en forfærdelig overvægt af højrenati-
onalister, der bliver valgt ind i EU–par-
lamentet.

Den landspolitiske situation

Der skal afholdes folketingsvalg inden 
den 17. juni 2019.

Man kan godt mærke på regeringens 
finanslovsudspil samt regeringens man-
ge udspil i øvrigt, at nu gælder det om at 
bilde befolkningen ind, at den nuværen-
de regering er garanten for et velfærds-
samfund. Der er adskillige udspil om æl-
dre, svage, studerende, børn – ja stort set 
alle grupper bliver tilført flere midler, er 
det blevet postuleret.

Sandheden er, at mange af de midler, 
man lover, er noget man har frataget og 
sparet på de forskellige områder. Et ek-
sempel er blandt andet, at regeringen 
kom med et udspil om, at erhvervsskole-
sektoren skulle tilføres 2 milliarder. I vir-
keligheden er det kun 1,3 milliard, der 
tilføres sektoren, og fratrækker man ef-
fektiviseringsbidraget på 2 %, tager man 
1,2 milliarder tilbage i denne besparelse. 
Med andre ord er de lovede 2 milliarder 
skrumpet ind til 100 millioner.

Nu er 100 millioner kroner også en 
del penge, men i forhold til erhvervssko-
lesektoren forslår det overhovedet ikke, 
da man de sidste 3 år i effektivisering 
har skullet aflevere 2 % pr. år. 

Vi har ligeledes været vidne til sto-
re finansielle offentlige skandaler, hvor 
Danske Bank for eksempel har hvidva-
sket et astronomisk beløb på 1.800 mil-
liarder, og SKAT er for ikke ret lang tid 
siden blevet bestjålet for flere milliarder 

i skat af aktieudbytte, hvor udenlandske 
investorer påstod, at de havde investeret 
disse beløb, hvilket ikke var korrekt. Det 
sidste – som lige er kommet frem – er, at 
socialstyrelsen er blevet svindlet for 111 
millioner kr. fra en betroet medarbejder.

For almindelige mennesker er det 
fuldkommen ufatteligt, at deres hårdt 
indtjente skattepenge bliver svindlet væk 
fra den danske velfærd. Langt hen af ve-
jen er det fordi, at kontrolsystemerne er 
blevet sparet væk, og at vores digitalise-
ring inden for det offentlige har gjort det 
nemmere, at lave store svindelsystemer.

Her er der ingen tvivl om, at der 
trænger voldsomt til en oprydning, så 
der er orden i sagerne, således at dem, 
der indbetaler skat, også får glæde af at 
betale.

Derudover har vi et større problem 
i, at der ikke er afsat midler nok til at 
bekæmpe social dumping. Social dum-
ping er med til at udkonkurrere 3Ferne 
på deres egne arbejdspladser. 3F Kø-
benhavn har den holdning, at når man 
arbejder i Danmark, så skal det være til 
dansk overenskomstmæssig løn, hvor 
der også er råd til at betale dansk skat.

3F Københavns lokaler bliver meget 
brugt – ikke mindst er vores seniorer, 
efterlønnere og pensionister meget ak-
tive og dermed flittige brugere af huset.

Hovedsagligt holdes mange af deres 
møder i det grå klubhus, men der er 
også andre arrangementer, hvor flere 
seniorklubber slår sig sammen og af-

holder fællesarrangementer i den sto-
re sal eller indbyder til sang i gården, 
hvor det er hele regionens efterlønnere 
og pensionister, der holder til mellem 
klubhuset og 3F Sømændene.

Vores seniorer er også yderst flitti-
ge med at give en hjælpende hånd, når 
der skal holdes større arrangementer. I 

forhold til receptioner mv. stiller de op 
og er med til at betjene gæsterne.

Vi er meget glade for, at der er så 
stor aktivitet, og der skal lyde en tak til 
alle klubberne og deres medlemmer.

Seniorer
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I 2018 har 4 kolleger indtil videre forladt 
3F København for at nyde deres otium. 
Det er altid et stort tab for fagforenin-
gen, når gode kræfter trækker sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet. Vi har hele tiden 
en opgave i at dygtiggøre os, så viden 
ikke går tabt, når erfarne kolleger takker 
af i fagforeningen.

Med udgangen af året er der yderlige-
re 2 kolleger, der trækker sig tilbage.

I faglig afdeling har en kollega barsel 
frem til sommeren 2019, og der er ansat 
en vikar i hendes stilling. Vi har endvi-
dere ansat 2 sekretærer for at optimere 
arbejdsgangene for de faglige sekretærer, 
der dermed gerne skulle få mere tid til at 
forhandle og organisere mv.

3F København fik en ny kontorelev 
den 1. april, som er tilknyttet faglig af-
deling. Vi færdigudlærte også en elev 
i 2018, som nu er fastansat i a-kassen. 

Vi søger en ny elev igen til opstart den 
1. januar 2019.

Vi har også haft ansat en kampagne-
sekretær i de måneder OK18 løb af sta-
blen, ligesom vi har haft en tillidsrepræ-
sentant i et 4 ugers vikariat til at løfte 
opgaven med organisering i lufthavnen i 
en periode, hvor faglig afdeling ikke hav-
de ressourcer til dette.

Sidste år fratrådte vores driftsansvarli-
ge, og i år har vi fundet en ny kollega til 
at varetage ansvaret for serviceafdelingen 
herunder vores bygninger.

I årets løb har vi måttet ansætte vika-
rer i serviceafdelingen på grund af fra-
vær hos det faste personale. 

Vi er glade for, at vi har nogle dygtige 
og kompetente ansatte i 3F København, 
som hver dag yder en kæmpe indsats til 
gavn for vores medlemmer.

Det skal I have stor tak for !

• 3F København beskæftiger i alt 84 

valgte og ansatte. De fordeler sig på 

denne måde :

 » Daglig ledelse : 5

 » Faglig afdeling : 24

 » A-kassen : 19

 » Økonomiafdeling : 5

 » Medlemsafdeling : 8

 » Sekretariat : 9

 » I T : 1

 » Kommunikation : 1

 » Feriekontor : 2

 » Reception : 4

 » Serviceafdeling : 6

Den 25. maj 2018 kom der en ny per-
sondataforordning fra EU, som i sin 
grundide skal passe på alle vores person-
følsomme og fortrolige oplysninger.

I en verden der i mange år efterhån-
den er blevet mere og mere digitaliseret, 
er behovet for digital beskyttelse af vo-
res data blevet et mere og mere relevant 
emne. Med mange nye digitale mulighe-
der, der letter vores dagligdag, kommer 
der desværre også mange muligheder for 
misbrug.

Det er ikke anderledes i 3F Køben-
havn og i 3F generelt. I 3F håndterer vi 
mange oplysninger, som er omfattet af 
disse regler. Det har vi nu altid gjort, da 
vores mange forskellige opgaver kræ-
ver disse oplysninger, når vi er i kontakt 
med et medlem, som skal have enten 
faglig hjælp, ansøge om dagpenge eller 
en af alle de andre ting, man bruger sin 
fagforening og a-kasse til.

Vi har siden GDPR kom til løbende 
arbejdet med de nye tiltag og krav, der 

skal overholdes. Ydermere har vi arbej-
det med at få de nye arbejdsgange ind i 
vores dagligdag.

En af de nye ting, der kommer til, 
grundet GDPR, er vores kommunikation 
med vores medlemmer. Da vi ikke må 
udsende, f.eks. en mail, som har person-
følsomme eller fortrolige oplysninger i 
sig, som ikke sker via en sikker vej, skal 
vi fremover til at kommunikere væsent-
ligt mere via Mit3F.

Det kræver en anderledes kommuni-
kationsform, da vi ikke længere på sam-
me måde kan skrive direkte til medlem-
merne via almindelig mail.

Det har desværre den konsekvens, at 
medlemmerne skal til at vende sig til, at 
bruge Mit3F i større udstrækning end 
tidligere. Man er naturligvis altid vel-
kommen til at henvende sig personligt i 
fagforeningen, men den skriftlige kom-
munikation vil fremover i langt højere 
grad gå via Mit3F.

Men ikke kun hos os internt i 3F har 
det indflydelse, også ude på vores ar-
bejdspladser har GDPR indflydelse. 
Flere af vores tillidsfolk, både tillidsre-

præsentanter og arbejdsmiljørepræsen-
tanter, oplever, at GDPR har indflydel-
se på udførelsen af deres tillidserhverv. 
Oplevelsen kan være, at det kan være en 
bremseklods i det daglige arbejde. Vi har 
desværre set, at virksomhederne stiller 
spørgsmål ved nogle af de aftaler vi har, 
og de bruger GDPR som årsagen.

F.eks. har vi i 3F København en del 
arbejdspladser, hvor vi har virksomheds-
træk, så kontingentet bliver trukket over 
lønnen. Nogle arbejdspladser begynder 
nu at opsige disse aftaler begrundet i 
GDPR.

Det er meget vigtigt, at tillidsfolkene 
kontakter fagforeningen, hvis man op-
lever dette ske ude på ens arbejdsplads, 
fordi GDPR i sig selv ikke er en hindring 
i forhold til disse aftaler. GDPR drejer 
sig om, hvordan man behandler de data.

Ligeledes er der eksempler på, at til-
lidsfolk er blevet nægtet relevante per-
sonoplysninger, omhandlende de kolle-
gaer de repræsenterer, også begrundet 
i GDPR. Her er det ligeledes vigtigt at 
kontakte fagforeningen, såfremt man op-
lever sådan nogle situationer.

 EU Persondataforordning – GDPR

• GDPR = 

General Data Protection Regulation

 Personale i 3F København

Strategiplaner

3F København arbejder hvert år med 
strategiplaner. I 2018 har vi således ar-
bejdet med visioner, strategier, målsæt-
ninger og handlingsplaner, som er i tråd 
med vores værdier „Medlemmet i Cen-
trum“ og „Professionalisme“. 

Vi vil i slutningen af året evaluere året 
og udarbejde strategiplaner for 2019, 
som skal godkendes af bestyrelsen på 
deres decembermøde.

SU og AMO

Vi har i det forgangne år afholdt SU–
møder. Vi gennemgår fast vores syge-
statistik, og vi drøfter „rigets tilstand“. 
Derudover diskuterer vi generelle pro-
blematikker og udarbejder personalepo-
litikker, hvis der er behov for dette.

Vi holder også møder i arbejdsmiljø-
udvalget 1 gang i kvartalet. Udvalget har 
fokus på at være en synlig arbejdsmiljø-
organisation, så arbejdsmiljøet også som 
ansatte i fagforeningen er i fokus. Vi har 
i år afviklet en APV, som vi i skrivende 
stund er ved at bearbejde.

Kommunikation

Fagforeningens kommunikation til med-
lemmer og tillidsrepræsentanter foregår 
primært via 3 medier ( udover personlig 
kontakt og Mit3F ).

Bladet benyttes til de længere artik-
ler og gennemgang af de „lidt tungere“ 
emner. På hjemmesiden kan man finde 
fagforeningens aktivitetskalender samt 
en del oplysninger og baggrundsstof fra 
de forskellige afdelinger i 3F København. 
Vores Facebook-side har mere end 1.100 
følgere og har vist sig som et godt medie 
til information i den „hurtige“ genre.

For at spare portoudgifter udsendes 
bladet „3F København“ nu sammen med 
„Fagbladet3F“. Bladet udgives stadig 5 

gange årligt men med lidt justerede pe-
rioder, da det skal afpasses med udgivel-
serne af Fagbladet.

Igennem hele OK18 forløbet i foråret 
spillede vores hjemmeside, Facebook-si-
de og bladet godt sammen. De grundige 
forklaringer og længere artikler blev lø-
bende placeret på hjemmesiden, og de 
korte og „lidt hurtige“ opslag og indkal-
delser til aktioner og demonstrationer 
røg på Facebook, så alle kunne holde 
sig så godt orienteret som muligt. Ef-
ter OK18 forhandlingerne var i hus blev 
bladet brugt til en 12–siders beretning 
om hele forløbet samt en oplistning af de 
opnåede resultater ved forhandlingerne.
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8. marts
Traditionen tro markerede 
3F København kvindernes inter-
nationale kampdag, „8. marts“. 
Arrangementet var inddelt i 4 
dele. Første del et foredrag af 
forfatter Pia F. Laneth, der for-
talte om sit liv. Herefter musik 
ved Karina Willumsen efterfulgt 
af den traditionsbundne quiz. 
Slutteligt et indlæg om kvinde-
landsholdets faglige konflikt for 
ordentlige lønvilkår i 2017. Ar-
rangementet var meget velbesøgt 
med mere end 100 gæster.

1. maj i fagforeningen var som sædvan-
lig en stor dag, hvor gode kammerater 
mødtes for at fejre arbejdernes internati-
onale kampdag. 

Der var musik i gården og selvfølgelig 
også lidt at spise og drikke til det arbej-
dende folk.

Pernille Rosenkrantz–Theil holdt den 
politiske 1. maj tale i fagforeningen i år.

I år var 1. maj præget af, at OK18 
netop havde fundet sin afslutning. Til-
lidsrepræsentant Lars Pedersen fra Det 
Kongelige Teater holdt en tale om mu-
sketered og at stå skulder ved skulder 
med yngre læger, magistre, præster, po-
liti og soldater med et flot resultat til 
følge.

Vi valgte i år at gøre lidt mere ud af 
dagen for børnene, så der var lejet en 
hoppeborg. Det blev en stor succes, så 
mon ikke også, at den vil være at se til 
1. maj næste år. Børnene havde også 
mulighed for at boltre sig i det grå hus 
med at tegne, lave badges, se tegnefilm, 
lave ballondyr osv.

Demonstrationen mod Fælledparken 
måtte igen i år have lastbiler med i opto-

get, så de ældre og gangbesværede også 
kunne opleve den gode stemning i de 
københavnske gader. 3F København var 
til at få øje på i optoget med alle vores 
flag og skilte fra OK 18.

I Fælledparken havde vi for første 
gang fælles telt med Byggefagenes Sam-
virke. Man ville gerne holde 1. maj i 
Fælledparken med et folkemødekoncept 
med debatter i teltene, men det slog ikke 

 1. maj

 Pride
Igen i år var 3F Købehavn en bærende 
kraft, der sikrede stærk synlighed på 
Rådhuspladsen i Pride-ugen. Mange 
kom forbi LO / FTF’s stand og blev oplyst 
om rettigheder som homoseksuel på ar-
bejdsmarkedet. Pride–paraden startede, 
som tidligere år, foran Frederiksberg 

Rådhus, gik gennem byen og sluttede på 
Rådhuspladsen. 
Paraden er vokset meget de senere år 
med mere end 40.000 deltagere. Også 
antallet af fagligt aktive, der slutter op 
om vores del af paraden, er vokset gen-
nem årene.

Årets Mangfoldighedsdag blev fejret den 
25. august i fagforeningens festsal. En 
dag, hvor medlemmer fra hele verden 
nyder hinandens sociale selskab med 
fælles spisning og dans. 
I år blev der lavet mad fra Filippinerne, 
Pakistan, Bulgarien, Rumænien, Bosni-
en, Ukraine og Danmark. Der var dans 
fra flere af de samme lande.

En fantastisk dag med et rekordstort 
fremmøde på mere end 200 personer. 
Det vidner om, at mangfoldigheden er 
værd at kæmpe for – i en tid, hvor netop 
mangfoldigheden er presset udefra.

rigtig igennem i år. Både på grund af, at 
der ikke var mange teltholdere, der invi-
terede konceptet ind i eget telt ( 3F Kø-
benhavn og Byggefagene er heller ikke 
modne til at tage dette nye tiltag til sig ), 
men også fordi, at 1. maj i år blev en 
regnfuld affære, så der var ikke man-
ge, der bevægede sig uden for teltet, når 
man først var planket inden for i tørvejr.

Mange udenlandske arbejdere, der kom-
mer til Danmark, har et meget ringe 
kendskab til det danske system. Alt lige 
fra betaling af skat, muligheden for at 
finde en ordentlig bolig, eller til at være 
blevet snydt af lumske bagmænd, der 
udnytter et manglende kendskab til det 
danske system. 

I flere lande, hvor oplevelserne har 
været de samme, har fagforeninger og 
andre sociale foreninger i fællesskab 
oprettet migrantcentre. Centrene har 
til formål at hjælpe de udenlandske ar-
bejdere, der kommer til landet med de 
mange spørgsmål, de har, når man kom-
mer til et nyt sted. Erfaringerne har væ-

ret rigtig gode. Derfor arbejder 3F Kø-
benhavn sammen med de øvrige 3F 
afdelinger i hovedstaden samt andre fag-
lige organisationer med oprettelse af et 
migrantcenter i København.

Et migrantcenter vil have til opgave at 
hjælpe og vejlede migrantarbejdere med 
alt inden for faglige rettigheder, hjælp til 
bolig, kendskab til vores skatteregler og 
meget mere.

Der er opbakning i FPU–kredsen 
( Fagligt Politisk Udvalg ) til oprettel-
se af et migrantcenter, der med sikker-
hed også vil kunne hjælpe flere af vores 
nuværende og fremtidige udenlandske 
medlemmer.

 Mangfoldighedsdag

3F København har igen fået styrket det 
internationale solidaritetsarbejde. Inter-
nationalt udvalg blomstrer med mange 
nye udvalgsmedlemmer og flere under-
udvalg / arbejdsgrupper.

Der har været støtte til „Ship to Gaza“, 
genopstart af Cuba–samarbejdet med 
nye folk i underudvalget og havnearbej-
derne har støttet de colombianske hav-
nearbejders kamp for overenskomst på 
en Mærsk terminal – hvilket blev en sejr 
for vores colombianske kammerater.

Så er der igen ved at komme gang i 
det antiracistiske arbejde både i form af 

 Internationalt arbejde

Medborgerne

3F København meldte sig i foråret ind 
i „Medborgerne“, idet vi som beboere i 
Nordvestkvarteret vil tage aktivt del i lo-
kalsamfundet. 

Medborgerne arbejder med „commu-
nity organizing“, en organiseringsform, 
der baserer sig på lokal organisering af 
forskellige fællesskaber. Det være sig re-
ligiøse samfund, spejderklubber, uddan-
nelsesinstitutioner og flere andre. 

Medborgerne arbejder for et bedre 
Nørrebro og Nordvest. I øjeblikket ar-
bejdes for en forskønnelse af området 
omkring Nørrebro station.

Migrantcenter

støtte til Krystalnats aktiviteterne den 9. 
november og modstand mod den stigen-
de nynazisme i Europa.

Vi ser ind i et fremtidigt arbejde med 
at skabe bedre kontakt mellem nytil-
kommende migrantarbejdere og fag-
foreningerne ( det er et tværgående fag-
ligt arbejde i København ). Vi ser ind i 
et EU–parlamentsvalg, som formentlig 
kommer til at foregå tæt på et folke-
tingsvalg.

Derudover overvejes det at skabe et 
underudvalg, som skal arbejde med soli-
daritet med de afrikanske fagforeninger.
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Organisering er selve grundpillen i det 
faglige arbejde. Det skaber styrke på de 
enkelte arbejdspladser og sammenhold 
på tværs af arbejdspladser og brancher.

Organisering er mere end at skaffe 
flere medlemmer i fagforeningen. Orga-
nisering er sammenhold mellem kolle-
gaer, og kun sammen kan vi skabe gode 
forhandlingsresultater. Men organisering 
er også det, at flere melder sig under fag-
foreningens faner – og melder sig ind. 

Tivoli og Lufthavnen
Som en del af arbejdet med overens-
komstdækning af Tivoli Food Hall, an-
satte fagforeningen en organisator, som 
til dels har haft til opgave at organisere. 
Året før var en organisator ansat til or-
ganisering i Tivoli haven med samme 
mål for øje : større faglig styrke inden for 
restaurationsområdet. En branche med 
enorm udskiftning og mange unge men-
nesker, der har deres første lønarbejde 

samt mange udenlandske studerende, 
der har et ringe kendskab til fagforenin-
ger og „den danske model“. 

Organiseringsarbejdet i restaurati-
onsbranchen fortsætter, og i skrivende 
stund, opprioriteres vores synlighed i 
lufthavnen både på „landside“ og „air-
side“.

Branchen er presset. De senere år har 
været præget af usikkerhed og en befolk-
ning, der ikke længere ser posten som 
en værdifuld del af det danske samfunds 
infrastruktur.

I begyndelsen af 2018 indførte Post-
Nord en ny produktionsmodel, der 
grundlæggende forandrede måden, der 
er delt breve ud på de seneste mange år. 
Det har betydet store omvæltninger for 
de ansatte og et fald i virksomhedens 
omdømme. Den nye produktionsmo-
dels succes er af afgørende betydning for 
virksomhedens fremtid. 

De ansatte har sagt farvel til mange 
kolleger med den særlige tjenestemands-
ansættelse både i forbindelse med afske-
digelser og aftaler om frivillige fratræ-

delser. Det er sket i forbindelse med, at 
de statslige ejere af PostNord valgte at 
indskyde kapital i virksomheden med 
henblik på at redde den skrantende øko-
nomi.

Kapitalindskuddet er øremærket til at 
fyre så mange som muligt med den sær-
lige tjenestemandsansættelse. Det bety-
der, at der fra at være omkring 2700 an-
satte på særlige vilkår, fremover kun vil 
være cirka 1000 ansatte på særlige vilkår 
på landsplan. Fyringerne og fratrædel-
serne sker, uanset om der er arbejds-
mangel på de forskellige arbejdspladser. 
Postbranchens fremtidige fokus vil være 
at sikre arbejdsvilkårene for de tilbage-
blevne kolleger og forsøge at genskabe 
bare lidt af tidligere tiders arbejdsglæde.

 Postbranchens virkeTivoli
Tivoli fortsætter udvidelsen af 
sæsonerne. Sidste skud på stam-
men er „vinter i Tivoli“, der be-
tød, at haven slog dørene op i 
hele februar måned, ligesom de 
øvrige sæsoner udvides. Det be-
tyder, at stadigt flere reelt bliver 
helårsansatte, ligesom antallet af 
sæsonansatte bliver færre. Der-
ved har flere lønindkomst hele 
året, og dette ses som en klar 
sikring af de enkeltes økonomi.

Forandringerne betyder, at de 
traditionelle sæsonoverenskom-
ster forventeligt vil ændre karak-
ter for i større grad at sikre også 
de helårsansattes rettigheder.

 Organisering

Tivoli Food Hall er en „stadeplads“ med 
20 større eller mindre restaurationer, ba-
rer og caféer. Hvert „stade“ har sit eget 
arbejdsområde, men deler et fælles be-
spisningsområde. 3F København arbej-
der for at overenskomstdække det nyåb-
nede restaurationsområde.

Vi kontaktede inden åbningen alle 
restauratørerne, og gennem foråret for-

handlede vi med flere af restauranterne 
men desværre med vigende resultat. 

I forsommeren satte vi derfor fokus på 
de restaurationer der ikke havde indgå-
et overenskomst. Vi satte arbejdet i gang 
med en kampagne, og samtidig skrev vi 
breve til alle, hvor vi gjorde klart, at vi 
er klar til konflikt. Dette satte skub i tin-
gene. Nu, i skrivende stund, forhandles 

en ny type overenskomst, en „stadeover-
enskomst“ tilpasset de særlige forhold 
i Tivoli Food Hall, og det er vores for-
ventning, at alle restauratørerne i Tivoli 
Food Hall tiltræder denne efterfølgende.

Tivoli Food Hall
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INC

INC ( Internationalt Postcenter ) har, som store dele af de øvri-
ge arbejdspladser i virksomheden, været gennem strukturelle 
forandringer. Dette som følge af øget harmonisering af udlans-
posten. Det betyder, at flere arbejdsopgaver er blevet flyttet fra 
INC til de nationale brevcentre – primært TTA.

De mange fortsatte forandringer presser kollegaerne i det 
daglige, og det skaber et forringet psykisk arbejdsmiljø. Vi hå-
ber meget – og arbejder for – at arbejdsmiljøet i centret bedres 
i de kommende måneder. De mange forandringer til trods er 
sammenholdet stærkt og fællesskabet intakt.

For et par år siden erklærede HK, at de anså arbejdet med 
toldbehandling som værende omfattet af HKs overenskomst til 
trods for, at dette arbejde siden dets overtagelse fra toldvæsnet, 

har været arbejde omfattet af 3Fs overenskomster for såvel an-
satte på særlige vilkår som postarbejdere. Vi har meddelt HK, 
at vi uenige i dette og fastholdt, at arbejdet er omfattet af vores 
overenskomster.

Uenigheden udmundende sig i en grænsedragningssag, der 
skulle styres via LO. Denne skulle være blevet behandlet i an-
det halvår af 2018, men er nu faldet bort. Dette på baggrund 
af, at PostNord har omorganiseret arbejdet med toldbehand-
ling og i den sammenhæng opdelt de administrative og pro-
duktionsmæssige processer. Dette finder vi beklageligt, da 
mulighederne for jobrotation fremadrettet dermed er kraftigt 
forringet.

Brøndby Pakkecenter og Terminal Køge

Flytningen af store dele af pakkeproduktionen er flyttet fra 
Brøndby ( BRC ) til det nye sorterecenter i Køge ( TKJ ). Arbej-
det er dog langt fra forløbet som planlagt. Store dele er endnu 
ikke flyttet primært som følge af fortsatte tekniske udfordrin-
ger med det nye sortereanlæg.

Dette har presset alle ansatte både i Køge og Brøndby. De af-
taler om bemanding, der blev lavet inden flytningen, har vist 
sig uholdbare, og samarbejdet med at indgå en ordentlig aftale 
om bemanding er desværre ikke særlig frugtbart.

Antallet af såvel timelønnede som månedslønnede tidsbe-
grænsede ansatte er af et alt for højt antal. Til trods for flere 
drøftelser om dette forhold er antallet ikke bragt ned. Tvært-

imod benyttes der i skrivende stund et tocifret antal vikarer 
dagligt. Denne udfordring er blevet „løftet til centralt niveau“ 
i håbet om, at man kan sætte sig om bordet og sammen finde 
en løsning.

Vi er sikre på, at dette også vil forbedre kvaliteten betragte-
ligt og skabe et bedre produktionsflow både på kort og langt 
sigt.

Som følge af flytningen til Køge er det faglige sammenhold 
kommet under pres. Der skal arbejdes med en ny klubstruktur, 
ligesom der forestår en forhandling om en ny tillidsrepræsen-
tantstruktur. Vi håber meget, at disse udfordringer løses her i 
andet halvår af 2018.

Medlemmerne på de tre posttermina-
ler i København har været igennem en 
række større ændringer i løbet af de sid-
ste par år. Nogle af udfordringerne har 
ikke været så forskellige fra andre dele af 

virksomheden, hvor især virksomhedens 
vanskelige økonomiske situation, og de 
ændringer i produktionen, som det har 
medført, har været styrende for udvik-
lingen inden for centre og terminaler. 

På alle 3 arbejdspladser har der såle-
des været gennemført store ændringer 
og personalereduktioner, hvilket har haft 
en negativ indflydelse på både det psyki-
ske og det fysiske arbejdsmiljø.

Terminal Taastrup- Københavns Postcenter

Lukningen af Københavns Postcen-
ter og flytningen til Terminal Taastrup 
( TTA ) har medført massive forringelser 
af både det fysiske og psykiske arbejds-
miljø også i 2018. Siden flytningen er 
der gennemført flere fyringsrunder af 
både postarbejdere og kolleger på sær-
lige vilkår ( de tidligere tjenestemænd ), 
hvilket har medført, at arbejdstempoet 
i flere afdelinger er blevet forøget.  De 
mange afskedsrunder har resulteret i en 
del usikkerhed blandt kollegerne, hvor-
af mange frygter for, hvornår den næste 
afskedsrunder kommer.  Frygten bliver 
ikke mindre af, at forbruget af vikarer 
og deltidsansatte har været stigende i det 
sidste år.

Arbejdsmiljøet i TTA har siden ud-
flytningen været præget af mange og fle-
re tunge løft samt dårligt indeklima. Især 
kollegerne i vores maxibrevssortering 
har haft udfordringer med meget høje 
temperaturer.

Indførelsen af rygeforbuddet i TTA 
medførte samtidig, at kollegernes pau-
ser blev begrænset, idet ledelsen også 
opsagde den kutyme, der var om betalt 
gangtid til og fra kantinen. De lokale 3F 

repræsentanter forsøgte at forhandle en 
ny aftale på plads, men dette blev afvist 
af ledelsen. For flere kolleger betød det, 
at deres faktiske pauser blev beskåret fra 
30 minutter til 15 minutter, hvilket gjor-
de det svært for dem at nå at spise deres 
frokost. Da ledelsen stadig ikke havde 
løst problemet med indeklimaet, og der 
samtidig var et massivt vikarforbrug, 
valgte ca. 250 kolleger at deltage i en 
overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 
i april 2018.

Arbejdet blev dog hurtigt genoptaget 
efter konstruktive drøftelser mellem de 
faglige repræsentanter og ledelsen. Der 
er efterfølgende indgået aftale om ansæt-
telser, som skal reducere vikarforbruget 
og gangtid i forbindelse med den egen-
betalte spisepause. Endvidere er det af-
talt, at der gennemføres et forløb med 
TEKSAM for at sikre et mere konstruk-
tivt forhandlingsklima.

Problemerne med indeklimaet er dog 
i skrivende stund fortsat ikke løst, hvil-
ket har været en stor udfordring hen-
over sommeren. Det samme gælder for 
forløbet med TEKSAM, som er blevet 
udskudt gentagne gange. Samarbejdet 

mellem de lokale 3F repræsentanter og 
ledelsen i TTA er desværre stadig præget 
af manglende kommunikation, hvilket 
medfører en del utryghed blandt kolle-
gerne. 

Kombinationen af det, som kolleger-
ne oplever som et dårligt arbejdsmiljø, 
samt risikoen for afsked gør, at mange 
kolleger benytter de muligheder, de har 
for efteruddannelse. Vi har således fort-
sat mange kolleger, der benytter sig af de 
muligheder, de har for efteruddannelse 
via IKUF ( Industriens Kompetenceud-
viklingsfond ), og i 2018 er der indtil vi-
dere planlagt ca. 900 dage.  Muligheden 
for at tage længerevarende uddannelse 
via aftalt uddannelse har også haft stor 
søgning. I TTA har der været mange, 
der ønskede at benytte sig af muligheden 
for at uddanne sig til industrioperatør.

Desværre har ledelsen i TTA kun set 
sig i stand til at oprette 2 pladser til stor 
skuffelse både for kollegerne og de lokale 
3F repræsentanter. Vi havde selvfølgelig 
gerne set, at ledelsen var mere ambitiøs 
på det område. Håbet er således, at der 
kan oprettes flere pladser i 2019.

 Posten – Terminaler og centre
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Det har i det forløbne år ikke været sjovt 
at være brev / pakkeomdeler. Uanset hvor 
meget der knokles, blev kolleger kon-
stant hængt ud i pressen og blandt vores 
kunder og nærmest beskyldt for, at de 
ikke gad at omdele deres breve.

Den dårlige kvalitet og alle de mel-
dinger, vi konstant har kunnet læse om i 
både aviser og på de sociale medier, hav-
de enslydende karakter nemlig, at Post-
Nord ligeså godt kunne lukke og slukke. 
Det giver ikke megen tro på fremtiden. 
Samtidig har mange i 2018 bare gået og 
ventet på afklaring af, om de bliver af-
skediget eller ej.

Men på trods af dette, lykkedes det at 
håndtere de største pakkedage nogensin-
de, Black Friday og julen, samt uddeling 
af valgkort til kommunalvalget. Her i 
København lykkedes det også at omdele 
Biospande til samtlige husstande uden 
problemer. Så distributionen er meget 
bedre end det ry, som den har fået.

Ny Produktionsmodel ( NPM )
Fra årsskiftet skulle der ikke længere 
omdeles adresseløse forsendelser og lo-
kalaviser. 

Dette er en del af den omstilling, som 
PostNord kalder Ny Produktionsmodel.
Man skulle nu tilrettelægge omdelingen 

på en helt ny og meget smartere måde, 
så det var med stor forventning, at vi 
nærmede os denne dag, hvor man så en-
delig kunne begynde at se fremad.

Der blev etableret og besat de nattje-
nester, som skulle klargøre posten, såle-
des at omdeleren mødte om morgenen 
til klargjort post som allerede lå pakket 
i tasken.

Selve omlægningen gik fantastisk. 
Døgnet forud blev det sidste materiel 
flyttet. På dagen var der massiv over-
bemanding og en rigtig god kampånd. 
Som noget helt nyt var ledelsen hurtigt 
ude og rose medarbejderne for en kæm-
pe indsats. I dagene efter var der stor 
forskel på de problemer, der opstod alt 
efter, hvor i landet man var. Men der var 
stor vilje fra ledelsen til at følge op på 
problemerne og finde løsninger.

Det blev dog hurtigt klart, hvor føl-
som Produktionsmodellen er over for 
udsving. Kina–breve og Q–breve viste 
sig at være en større udfordring. Der 
kom meget større mængder, end der var 
regnet med. Der var f.eks. ikke planlagt 
med borde eller reoler til at behandle de 
Q–breve, som pakkebudet skulle have 
med ud. Man havde regnet med 20–30 
Q–breve pr. tur, men oplevede nu, at der 
kom 120–130 Q-breve. Disse blev så for-

delt og behandlet på gulvet, hvilket jo 
absolut ikke var hensigtsmæssigt.

Mængden af Q–breve betød, at man 
flere steder har afveget fra omdelingen i 
rør og oprettet faste Q–brevsture. Så nu 
kører stadig flere bude ud og omdeler i 
de samme områder. Det var jo ellers her, 
at der lå en del af besparelsen, som skul-
le få Produktionsmodellen til at hænge 
sammen.

Manglende varsler / prognoser blev an-
givet som en af årsagerne til problemer-
ne. Ikke noget nyt som er opstået, men 
et problem som man har kendt til i de 
seneste 25 år.

Et system, ved navn Route & Schedu-
ling, som på dagen skulle planlægge tu-
renes størrelse, var ikke blevet klar, men 
var massivt bagud i forhold til den op-
rindelige tidsplan. Det skulle ellers være 
rygraden i driftstilrettelæggelsen. Det 
betød også, at de nye scannere ikke er 
kommet i drift, men bare ligger på lager 
og venter. Alt imens alle bander og svov-
ler over de gamle scannere, som kon-
stant går ned.

Perioden har også vist, at det bruges 
langt mere indetid end beregnet på de-
poterne, samt at der under omdelingen 
er langt flere pluksteder end forudsat. 
Det betyder igen, at de forudsætninger, 
som skal få NPM til at hænge sammen 
økonomisk forrykkes i negativ retning.

Da man sideløbende med indførel-
sen af produktionsmodellen afskediger 
medarbejdere, har vi på grund af start-
vanskelighederne været nødsaget til at 
acceptere, at man ansætter medarbejdere 
midlertidigt. Dette bl.a. for at undgå, at 
man bruger tilkaldevikarer til at klare de 
problemer, som den manglende indfø-
ring af produktionsmodellen medfører. 
Disse midlertidige ansattes kontrakter 
udløber ved årsskiftet samtidig med, at 
de sidste opsagte medarbejdere på sær-
lige vilkår har haft sidste arbejdsdag og 
overgår til rådighedsløn. Tilbage udestår 
så det ubesvarede men åbenlyse spørgs-
mål : Kan driften opretholdes med en 
ordentlig kvalitet, idet der er et 3–cifret 
antal post–medlemmer, som ikke længe-
re er ansat  ?

Transport

PostNord Danmark har i en periode ta-
get tilløb til at køre gods på egne biler, 
og siden 2014 har kørselsafdelingen i 
Brøndby kørt med gods i omfanget 7–10 
egne biler. I denne periode har der været 
udført forskellige planlægningsmæssige 
tiltag for at gøre det konkurrencedygtigt 
at udføre flere transporter i egne biler.

I forbindelse med etableringen af den 
nye kørselsafdeling i Køge er indsatsen 
intensiveret, og ledelsen har nu tilsyne-
ladende fundet metoden. I forbindelse 

med en stor omlægning af alle transpor-
ter på Sjælland er der planer om at ud-
føre kombinerede transporter, som går 
ud på, at chaufførerne starter dagen med 
at køre gods ud til kunder, og på vejen 
hjem tager de pakker og breve med fra 
andre kunder. Det betyder, at der vil ske 
en forøgelse af arbejdspladser i de to 
kørselsafdelinger på Sjælland.

Det betyder desværre også en større 
omvæltning for de ansatte i kørselsaf-
delingen i Brøndby, da der skal ske en 

yderligere udflytning af arbejdspladser 
til kørselsafdelingen i Køge. Set i det sto-
re perspektiv er det naturligvis glædeligt 
med flere arbejdspladser, men for de an-
satte i kørselsafdelingen i Brøndby er det 
ikke nødvendigvis godt fremadrettet at 
skulle møde i Køge.

Arbejdsledere i Post Danmark

Endnu et år præget af tilpasninger og af-
skedigelser er gået.

Som alle andre grupper har arbejdsle-
dere og specialister været ramt af afske-
digelser, og det sidste kapitel er endnu 
ikke skrevet. Ny produktionsmodel, ned-
lukning af distributionscentre, nye ar-
bejdssteder og deraf følgende implemen-
tering af nye standarder har naturligvis 
givet udfordringer. Specielt for speciali-
sterne og arbejdsledere.

Det kræver en god dialog at ændre 
vaner, indføre standarder og løbende ju-
stere disse i en hel virksomhed. 

Tillidsrepræsentanterne for arbejds-
ledere og specialister var i marts 2018 
samlet i København med tillidsmands-
struktur og generel status på dagsorden.

Efterfølgende har der været afholdt 
landsdækkende valg af tillidsrepræsen-
tanter og specialister.

I juni måned var arbejdsledertillids-
repræsentanterne samlet i København. 
Post Danmarks ønske om mulig fravi-
gelse af arbejdslederoverenskomsten for 
aflønning af stedfortrædere for cheferne, 
mulighed for koordinatorer på termina-
ler og generel status var på dagsordenen.

3F Post og Post Danmark har indgået 
en aftale om supplement til lønsystemet 
for arbejdsledere. Fremover kan sted-
fortrædere for chefer eller arbejdslede-
re med helt særlige funktioner aftale en 
samlet højere bruttoløn mod til gengæld 
ikke at være omfattet af dele af overens-
komsten, f.eks. natpenge og seniordage. 
Hensigten er højere løn og større løns-
predning i arbejdsledergruppen. Det er 
kun en mindre del af arbejdslederne, der 
vil blive omfattet. For alle øvrige vil løn-
systemet være uændret og fortsat aktivt.

 Post– og Pakkedistributionen
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 Afskedigelser i PostNord
– overenskomstansatte på særlige vilkår og udlånte tjenestemænd

Som en del af PostNords omstillingsplan 
har de fået tilført 1,4 milliard kr. Midler 
som skulle bruges til at nedbringe antal-
let af de tidligere tjenestemænd.

Man begyndte i slutningen af 2017 at 
give et tilbud om frivillig fratræden i pe-
rioden 1. marts til 30. juni 2018 med 24 
måneders tjenestefri med fuld løn og til-
skrivning af ekstra pensionsår.

I 3F København tog ca. 100 medlem-
mer mod dette tilbud, men på grund af 
manglende godkendelse fra EU fik alle 
først godkendt deres frivillig fratræden 
pr. 30. juni 2018.

Næsten samtidig med, at de fik den 
gode nyhed og godkendelsen af deres 
fratrædelsesordning, fik 75 andre med-
lemmer i 3F København besked om, at 
de var overtallige, og at de derfor blev 
indstillet til afsked med ret til 3 års rå-
dighedsløn. For nogen var det en god 

nyhed, men for mange var det lidt af en 
bombe.

Når man har været i samme virk-
somhed i 30–40 år, og nu lige pludselig 
skulle ud og sælge sig selv på et arbejds-
marked, som man ikke kender, er det jo 
naturligt, at man bliver lidt bekymret. 
Og hele processen man skal igennem, 
når man skal søge job, er meget langt fra 
den dagligdag, man kommer fra, og kan 
derfor være meget uoverskuelig.

Fagforeningen har afholdt et informa-
tionsmøde, hvor der deltog godt 80 
overtallige tidligere tjenestemænd og de-
res ægtefæller. Fagforeningen fortalte om 
deres muligheder men også om de reg-
ler, som de nu er underlagt som afskedi-
gede med rådighedsløn.

Vi ved, at PostNords omstillingsplan 
betyder, at der skal være færre ansatte 
over de næste par år. Men meget tyder 

på, at størstedelen af afskedigelserne er 
kommet i år, også selvom omstillingspla-
nen ikke er kørt helt efter planen, og at 
vi derfor oplever i dagligdagen, at det er 
svært at undvære nogen som helst.

Senest blev der igen sendt tilbud ud 
til de tidligere tjenestemænd om endnu 
en runde med frivillig fratræden. Denne 
runde havde ikke ret stor tilslutning, og 
PostNord har med udgangen af septem-
ber valgt igen at afskedige et stort antal 
ansatte på særlige vilkår. Denne gang 82 
medlemmer i 3F København.

Fagforeningen tilbyder igen at afholde 
informationsmøde for de afskedigede.

Samlet set er der ca. 250 færre med-
lemmer i 3F København ansat i Post-
Nord ved udgangen af 2018.

I beretningsperioden er arbejdsløsheden faldet i Danmark. I 
august 2018 var der ca. 4 procent ledige svarende til 111.000 
personer ramt af arbejdsløshed ( bruttoledighed ). På samme 
tidspunkt i 2017 var der 10.000 flere arbejdsløse.

Sådan ser det ikke ud i 3F København. Vores ledighed er 
ikke faldet. Vi har gennem hele perioden haft en ledighed på 
over 10 procent, og i vinterperioden 2017 / 18 var ledigheden 
på lidt mere end 13 procent svarende til ca. 2000 ledige med-
lemmer. Selvom vi som fagforening dækker områder, hvor der 
er beskæftigelsesfremgang, så har arbejdsgiverne åbenbart valgt 
at hente deres arbejdskraft andre steder end i 3F København. 
Det er vi naturligvis kede af. Vi har derfor besluttet at kontak-
te alle arbejdsgivere, der i pressen eller andre steder, udtrykker 
et ønske om arbejdskraft. Vi har foreslået arbejdsgivere, at vi 
etablerer et „formidlingspartnerskab“, dvs. et samarbejde med 
det lokale jobcenter – så vi i fællesskab kan løse opgaven med 
at skaffe arbejdskraft og job til de arbejdsløse.

Det har også vist sig, at ikke alle arbejdsgivere, der „råber“ 
efter arbejdskraft i medierne rent faktisk mangler arbejds-
kraft. De mangler udelukkende arbejdskraft „på sigt“ dvs. på 
et ukonkret tidspunkt i fremtiden. Bag dette ligger en anden 
dagsorden. Den handler om at hente billig arbejdskraft uden-
for EU – med det klare mål at trykke lønningerne og forstærke 
den sociale dumping.

I eftersommeren 2018 blev der vedtaget en ny beskæftigelses-
reform. Den rummer en række kommunale besparelser, nye 
refusionsbestemmelser ( kommunalt ), få nye muligheder for 
a-kasserne og enkelte forbedringer for de arbejdsløse.

Aftalen åbner også for et nyt kontaktforløb ( samtaler med 
de arbejdsløse ), hvor udvalgte a-kasser kan deltage i et 4-årigt 
forsøg. De udvalgte a-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i 
de første 3 måneder, og de har lidt friere tøjler til at prioritere 
indsatsen.

Vi ønsker at blive en del af dette forløb. Vi havde ønsket 
os noget mere. Vi havde ønsket, at vi selv kunne prioritere og 
målrette vores indsats i de første 6 måneder i dagpengeforløbet 
– i stedet for at være forpligtet til en indsats efter princippet 
„One size fits all“.

I det nye kontaktforløb vil vi i samarbejde med Jobcenter 
København aftale en målrettet indsats for de medlemmer, der 
har brug for tidlig vejledning, uddannelse eller efteruddannel-
se, IT–undervisning, ordblindeundervisning osv. Færre pro-
ceskrav vil styrke den indsats. Og vi vil naturligvis styrke vores 
formidlingssamarbejde med Jobcenter København, så vores ar-
bejdsløse medlemmer kan komme hurtigt i arbejde.

 Beskæftigelses – reformen
– styrket samarbejde med Jobcenter København

 Fortsat høj 
ledighed

3F København arbejder aktivt imod social dumping.
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På vores generalforsamlingen sidste år rejste vi et klart krav om 
at få hævet dagpengene – eller dagpengenes nettokompensati-
on. Det blev besluttet på 3Fs seneste kongres i 2016, at igang-
sætte en kampagne for at få hævet dagpengene, og i dette ef-
terår har LO så igangsat en kampagne med overskriften „Styrk 
Dagpengene“. Kampagnen peger på dette ømme punkt, og vi 
støtter den.

Siden midten af 90erne er værdien af dagpengene nemlig 
faldet fra 63 pct. til 54 pct. her i 2018 for den gennemsnitli-
ge LO arbejder ( brutto ). Det svarer til et fald i dagpengene på 
2.500 kr. om måneden eller 30.000 kr. om året.

LO fastslår : Det fortsætter frem mod 2025. Til den tid vil 
værdien af dagpengene være faldet til 50 pct. for en LO arbej-
der. Og 54 pct. i gennemsnit for alle.

Det bliver med andre ord sværere at klare sig økonomisk, 
hvis man mister sit arbejde. Det betyder :
• Utryghed for alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet – ledige 

som beskæftigede
• Det skaber krav om sikkerhed i overenskomstforhandlinger-

ne. Krav der underminerer vores flexicuritymodel, som har 
været med til at skabe den høje danske velstand

• Færre tør skifte job – til skade for økonomien
• Færre melder sig ind i a-kasserne 
Utrygheden rammer rigtig mange. Selv i gode økonomiske ti-
der er der over en kvart million danskere om året, som er i 
kontakt med dagpengesystemet. I alt har over 40 pct. af hele 
arbejdsstyrken prøvet at være på dagpenge ( Se LOs beregnin-
ger og forslag på www.lo.dk – Styrk Dagpengene ).

En fortsat udhuling af dagpengene betyder, at de bedrestille-
de på arbejdsmarkedet i stor stil vil tegne private tillægsforsik-
ringer. For hovedparten af vores medlemmer vil disse forsik-
ringer ikke være en mulighed, fordi vi i 3F har for stor risiko 
for ledighed og dermed ikke er attraktive kunder i de private 
forsikringsselskaber, der udbyder disse forsikringer.

Udviklingen peger på, at ulighed i arbejdslivet udløser for-
stærket ulighed under arbejdsløshed. Den udvikling må vi be-
kæmpe med krav om en kompensation, der som minimum 
genopretter dagpengenes købekraft, d.v.s. med 2500 kr. om 
måneden.

Kravet om hævelse af dagpengene står også centralt under 
det kommende Folketingsvalg.

Vi er i medlemsafdelingen 9 kolle-
gaer, der hver dag arbejder med 
alle de henvendelser, der kom-

mer fra alle medlemmerne, som om-
handler medlemskabet.

Vi modtager og behandler hver dag 
rigtig mange opgaver. Alene i 2017 mod-
tog og behandlede vi 10.457 mails. Ud 
over dette har vi alle de telefonopkald og 
personlige henvendelser, der kommer fra 
medlemmerne, vedrørende medlemskab.

Vi har siden sidste generalforsamling 
arbejdet meget med vores vagtplan, så 
vi har minimeret flaskehalse ved vores 
modtagelser af medlemmer og optimeret 
den tid, vi har til vores deadline– og ta-
steopgaver.

Vi har også arbejdet med en teamind-
deling, så vi nu er delt op i :
• Et Elev– / EØS team, som tager sig af 

de faste elevopgaver og de faste EØS 
opgaver.

• Et Tilflyt– / Fraflyt team, som tager sig 
af de faste opgaver vedrørende tilflyt 
og fraflytning af medlemmer.

• Et KAPUL team, som tager sig af de 
faste opgaver vedrørende : Rykke / slet-
te lister, genoprettelser, pensionister, 
efterlønsbidrag, forsikringsskift og en 
del af de opgavelister, vi har.

I alle team arbejder vi aktivt med intern 
oplæring og ekstern efteruddannelse, der 
hvor det er nødvendigt.

I forhold til vores elever, som vi har 
rigtig mange af i 3F København, har vi 
ændret vores sagsbehandling i nogle af 
de sager, som vi har fast hver måned. 
Det har resulteret i, at vi oplever en hø-
jere kvalitet i sagsbehandlingen. Det 
kræver ressourcer i det daglige, men det 
er godt givet ud, da vi oplever færre kla-
ger fra medlemmer og større forståelse 
grundet vores større opfølgning på elev-
området.

Et af de steder, vi virkelig kæmper en 
frustrerende kamp, er i forhold til IT. Vi 
får vores IT–systemer fra forbundet, og 
desværre må vi konstatere, at vi alt for tit 
ligger stille, på grund af det ene eller det 
andet IT–system har lange „svartider“.

Det er noget, vi hele tiden presser 
IT–afdelingen på for, at vi kan få nogle 
holdbare og varige løsninger, men det 
gør desværre, at vi bruger mange res-
sourcer på IT–systemer, der kunne være 
hurtigere.

Sømændene kommer
Vi har i siden årsskiftet overtaget med-
lemsservicedelen fra 3F Sømændene, og 
det er nu en opgave, der ligger i 3F Kø-
benhavns medlemsafdeling.

Vi samarbejder løbende med Sømæn-
dene om de opgaver der er, og vi har pt. 
en person fast bemandet hos 3F Sømæn-
dene en dag om ugen.

Mange af opgaverne er ens, men der 
er også ting, der er anderledes. På dette 
område har vi haft, og har stadig, behov 
for intern oplæring, så vi i vores plan-
lægning har en vis fleksibilitet.

Samarbejde på tværs
Vi har i årets løb haft nogle gode projek-
ter med både faglig afdeling og a-kassen, 
som begge har haft fastholdelse og orga-
nisering i fokus. Konkret har vi sammen 
arbejdet med at skabe nogle nye og for-
bedrede arbejdsgange, som sikrer en hø-
jere fastholdelsesrate og et mere smidigt 
forløb for både medlemmerne og de for-
skellige afdelinger imellem.

Det har været med inddragelse af re-
levante personer, som til daglig arbejder 
med de forskellige områder og vi har lø-
bende justeret, hvor der har været behov.

Vi har også haft nogle gode oplevelser 
og givet alle et godt indblik i den samme 
sag „hele vejen rundt“. Det er en meto-
de, som har skabt resultater og som vi 
vil fortsætte med at bruge.

Vores besøg på Hotel– og Restaurant-
skolen ( HRS ), er et område vi i 2017 
besluttede at vi ville opprioritere. Ud-
gangspunktet er at vi er på HRS 4 gange 
om måneden. Tidligere år har niveauet 
været 2 gange pr. måned. Dette er også 
et godt eksempel på, at vi sammen med 
andre afdelinger i 3F København, kan 
finde nogle relevante områder at samar-

bejde på – alt sammen med et organise-
ringsfokus.

Efterlønnen forsvinder
I januar lød startskuddet til, at man kun-
ne få sit efterlønsbidrag skattefrit udbe-
talt, hvis man ønskede det. Folketinget 
besluttede sidste år, at danskerne skulle 
have denne mulighed, og det har en del 
benyttet sig af. Det er jo naturligvis den 
enkeltes valg, om man vil eller ej, Og for 
nogle har det godt kunne betale sig.

Desværre er det bare endnu en ideo-
logisk kamp mod en efterløn, som „red-
der“ mange danskere, da folk simpelthen 
er nedslidte, inden de når pensionsalde-
ren, der som bekendt er stødt stigende.

Vi har desværre også haft eksempler 
på, at folk har følt sig tvunget til at få ef-
terlønsbidraget udbetalt, da deres øko-
nomiske situation var uoverskuelig. Des-
værre er det også typisk denne gruppe, 
som har de jobs, der nedslider folk.

Efterlønsordningen er de facto under 
afvikling, og derfor kan det virke para-
doksalt, at man for ganske nylig kunne 
læse i pressen, at førende professorer er 
begyndt at anbefale nogle politiske tiltag, 
som skulle etablere en „ny“ efterlønsord-
ning. Man kan passende spørge : Hvad 
fanden var der galt med den gamle ?

Kollegaerne i Medlemsafdelingen har 
været igennem et år med mange op-
gaver og ændringer, og det har de kla-
ret utrolig flot. Vi er et serviceorgan for 
medlemmerne. Ret beset betyder det, at 
vi skal skabe den bedste service til med-
lemmerne, som de med rette forventer. 
Derfor har vi, i alt hvad vi laver, et fo-
kus på hvilke ting, som skaber værdi 
for medlemmerne, og hvilke ting vi kan 
forbedre. Det betyder, at vi løbende for-
søger at optimere vores arbejdsgange og 
processer, så vi ikke laver unødige ting 
og vi sikrer, at vi udfører opgaverne så 
hurtigt som muligt.

Der er stadig mål i vores strategiplan, 
som vi ikke er kommet i mål med i år. 
Disse bliver taget med over til 2019, da 
de stadig er af høj relevans.

 Medlemsafdelingen
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Den vigtigste ting, som er sket for hav-
nearbejderne i den forløbne periode, er, 
at vi har tilbagekæmpet retten til sur-
ringsarbejdet på skibene. Den fulde ind-
førelse vil først slå igennem fra 2020, 
men allerede nu har det betydet mere 
arbejde til havnearbejderne.

Surringsarbejdet ( fastgørelse af god-
set til skibet, hvad enten det er trai-
ler, container eller stykgods ) er vigtigt 
for havnearbejderne, da det er noget af 
det arbejde, som man har svært ved at 
automatisere. Automatiseringen i CMP 
( Copenhagen Malmö Port ) er nu be-
gyndt. Firmaet har investeret i et effek-
tivt IT–system, som ligger en stor del af 
registreringsarbejdet af containere over 
på kunderne, hvilket fjerner den del af 
arbejdet fra havnearbejderne.

Næste skridt, som kommer i første 
kvartal 2019, fjerner den visuelle gen-
kendelse af containerne, som overgår til 
en såkaldt „autogate“, som laver en di-
gital registrering. Derved forsvinder der 
flere arbejdspladser fra havnearbejderne.

Generelt er der en stor digitalisering 
under udvikling i hele transportsektoren, 

hvilket selvfølgelig får indflydelse både 
på vores arbejde, men også på vores ud-
dannelsesniveau. Derfor har det været 
af stor værdi for os, at der er blevet ud-
arbejdet en rapport om indførelse af ny 
teknologi af Dansk Industri og 3F trans-
port, hvor de i samarbejde forpligter sig 
til at uddanne havnearbejderne til den 
nye teknologi.

Hos DFDS har havnearbejderne over-
taget den daglige planlægning af RO–
RO trafikken. Det har krævet en kort ef-
teruddannelse, som er forløbet med stor 
succes. Det har også betydet, at arbejds-
styrken er blevet udvidet med en mand.

Der har været en fremgang i gods-
mængden, hvilket betyder, at havnear-
bejderne hos DFDS har nok at se til.

Generelt har det stor betydning, at vi 
er klar til nye udfordringer for på den 
måde at bevare men også skabe nye ar-
bejdspladser.

Hos CMP er man i gang med et ge-
nerationsskifte i arbejdsstyrken, da der 
er flere, der går på pension, så der er 
kommet flere „nye“ kollegaer. Firmaet er 
også i gang med at finde 3 nye lærlinge.

Der er masser af stilladsarbejde i Køben-
havn, og vi får masser af nye kolleger, 
som alle bliver uddannet på den 2–årige 
stilladsuddannelse, men træerne vokser 
ikke ind i himlen.

2018 er stærkt præget af kampen mod 
social dumping, og vi er oppe mod store 
internationale firmaer, HOFOR og Kø-
benhavns Kommune.

HOFOR, som ejes af Københavns 
Kommune, er ved at bygge et kæmpe-
stort prestigeprojekt i forbindelse med 
Amagerværket, BIO 4.

Vi opdagede i slutningen af 2017, at et 
stort tjekkisk stilladsfirma skulle arbejde 
på byggeriet i 2 år med op til 40 mand.

Vi afholdt møde med HOFOR samt 
et fyraftensmøde med de tjekkiske kolle-
ger ude på byggepladsen. Tjekkerne ville 
gerne arbejde sammen med os, og HO-
FOR lovede, at der skulle være styr på 
tingene. Da tjekkerne så skulle komme 
til møde i fagforeningen, kom der ikke 
nogen, og dagen efter meddelte deres 
sjakbajs, at de ikke var interesseret i at 
mødes med os.

Vi begyndte derfor at kigge på deres 
løn, deres arbejdstid og deres uddan-
nelsesniveau. Vi rejste en række faglige 
sager i forhold til brud på arbejdstidsaf-
taler og lønniveau. 3F og Dansk Byggeri 

afholdt en række faglige møder, og vi 
oplevede, at Dansk Byggeri holdt hånden 
over det tjekkiske firma, i højere grad 
end de ville over for et dansk firma, som 
bryder reglerne !

Vi søgte aktindsigt på uddannelsesni-
veau og portdata, og i starten arbejdede 
HOFORs byggeledelse sammen med os. 
Men i starten af 2018 var det pludselig 
slut med samarbejdet, og vi fik ingen op-
lysninger fra byggeledelsen.

I april valgte kollegerne at blokere den 
store byggeplads, hvor der arbejder mere 
end 1.000 bygningsarbejdere, i 3 dage. 
Der er kun 2 porte til byggepladsen, så 
vi fik hurtigt en aftale med byggeledelsen 
om, at vi kan få portdata, som fortæller, 
hvor mange timer de tjekkiske kolleger 
arbejder, at vi får oplyst uddannelses-
niveauet på de udenlandske kolleger og 
ikke mindst, at byggeledelsen laver en 
effektiv kontrol af stilladsarbejdernes ud-
dannelsesniveau med sanktioner.

Blokaden blev hævet, og vi bad 3F 
kontrollere, om det tjekkiske firma hav-
de indbetalt pension. De havde ikke ind-
betalt for november 2017 og januar og 
februar 2018, og samtidig var der stadig 
problemer med lønnen. Så fik kollegerne 
nok, og fra 1. – 10. maj var byggeplad-
sen igen blokeret. Stilladsen fik nu hjælp 

fra de andre byggefagskolleger i Køben-
havn, og de offentligt ansatte, som var 
midt i OK 2018 kampen, kom forbi i fle-
re omgange.

Den 10. maj fik vi en ny aftale med 
HOFORs byggeledelse, og vi tjek-
ker / kontrollerer nu løn, arbejdstid og 
pension en gang om måneden, og sik-
kerhedsorganisationen på BIO 4 fører en 
effektiv kontrol med uddannelse og ar-
bejdsmiljø, når det gælder stilladsarbej-
de. Arbejdsmiljøet er generelt stadig et 
stort problem på byggepladsen.

Vi har prøvet at få Frank Jensen til at 
tage affære. Han bakkede os op under 
den første blokade, men efterfølgende 
har der været stille på Rådhuset.

I skrivende stund venter vi på, at de 
2 voldgifter om henholdsvis løn og ar-
bejdstid bliver afgjort, og ligeledes venter 
vi på, at Arbejdsretten afgør pensions-
sagen.

 Stilladsen
Rengøring og service ( ROS ) under ser-
viceforbundet har valgt at lade sig sam-
menlægge med 3F. Det har for vores fag-
forening betydet, at vi har modtaget 168 
medlemmer.

I alt har der været tale om ca. 600–
700 medlemmer, som skulle overflyttes 
fra Serviceforbundet til 3F.

Da vi i 3F er opdelt i lokale afdelinger, 
har der været et arbejde med at placere 
medlemmerne fra Serviceforbundet i de 
korrekte afdelinger.

Alle de 168 medlemmer, som hører til 
os i 3F København, er blevet indmeldt i 
fagforeningen pr. 1. september 2018.

Serviceforbundet har ikke deres egen 
a-kasse, og derfor har medlemmerne ty-
pisk været medlem af den a-kasse, der 
hedder „Min A-kasse“.

Vi har tilbudt alle medlemmerne 
overflytning til 3FA for på den måde at 

få deres medlemskab i fagforeningen og 
a-kassen samlet.

I faglig afdeling har team 1 kontaktet 
alle de medlemmer, vi har fået overflyt-
tet til 3F København for at byde dem 
velkommen og fortælle om 3F Køben-
havn. Alle medlemmer har ligeledes 
modtaget et velkomstbrev, hvor vi har 
fortalt om den teamstruktur, vi har i 
faglig afdeling og hvilke faglige sekretæ-
rer, der sidder med deres område, så de 
er informeret om, hvem de kan tage fat 
i, hvis der kommer et behov for at tale 
med en faglig sekretær.

Alle er også blevet inviteret til et in-
troduktionsmøde i september, hvor der 
også blev budt velkommen og fortalt om 
3F København.

Faglig afdeling og medlemsafdelingen 
har modtaget en del henvendelser fra de 
tidligere ROS medlemmer, og der har 

været en del sager allerede at tage fat på.
Vi har fået en del henvendelser om, at 

det har været rigtig godt, at vi har kon-
taktet dem og forklaret om 3F Køben-
havn og fortalt, hvor de hører til.

I 3F og i 3F København i særdeleshed, 
er vi en stor sammensat gruppe af man-
ge forskellige brancher og fag.

Det at vi har fået de folk fra ROS, an-
ser vi for at være en rigtig stor fordel, da 
vi i mange situationer har haft fælles fag 
og arbejdspladser med Serviceforbundet 
men hver vores medlemmer, som har ar-
bejdet side om side. Det har vi nu fået 
samlet under 3F, og derved er medlem-
mer fra denne branche samlet i samme 
fagforening. Det vil være en fordel for 
medlemmerne og for os.

 ROS

 Havnearbejderne
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Det gør ondt i Region Hovedstaden – 
for selvom omprioriteringsbidraget for-
svandt, så forsvinder besparelserne ikke. 
Og det kommende budget 2019 er ingen 
undtagelse – 627 stillinger skal nedlæg-
ges og der skal spares for 413,6 milli-
oner. Hvordan vores sundhedssektor 
overhovedet kan sikres i fremtiden er 
umuligt at spå om.

3F København har en del medlemmer, 
der arbejder i Region Hovedstadens af-
gørende støttefunktioner, der sikrer vel-
færden. Men vores medlemmer bliver 
både udfordret af besparelserne og tru-
ende udliciteringer.

Logistik & Forsyning – Center for 
Ejendomme i Region Hovedstaden
Området Logistik og Forsyning, som be-
står af centrallager funktioner og trans-
port af varer og blodprøver m.m. skal, i 
forhold til områdets størrelse, spare en 
betragtelig sum. Det betyder, at der nu 
er lagt op til ikke at genbesætte stillinger 
efter afskedigelser eller opsigelser. 

Samtidig kan vi dog se at der også ny-
tænkes – og der indsources transportop-
gaver, idet man mener at det kan gøres 
mere effektivt i eget hus. Samtidig op-
prioriteres genanvendelse f.eks. af plast i 
Region Hovedstadens aktiviteter, hvilket 
vi også tror vil skabe flere 3F job.

Vi har i meget lang tid haft store pro-
blemer i forhold til at skabe faste stillin-

ger på transporten af blodprøver, som 
foregår i små biler, på cykler og scooter. 
En del af de ansatte har været ansatte 
som timelønnede uagtet at de går i fa-
ste vagtplaner. Indtil nu er vi ikke blevet 
enige med Regionen – men vores opfat-
telse er at transportørerne skal fastan-
sættes og således sikres månedslønnedes 
rettigheder, sådan som overenskomsten 
foreskriver.

Drift & Teknik – Center for 
Ejendomme, Region Hovedstaden
I enheden Drift og Teknik tænkes også 
i nye måder at spare på og deriblandt 

udlicitering, som blot har fået et smart 
navn nemlig „rightsourcing“. Men det er 
desværre det samme skidt. I første om-
gang er det gartner– og snedkerområdet, 
hvor kreativiteten for at sikre udlicite-
ring er ved at nå uanede højder.

Flere 3F afdelinger og andre fagfor-
eninger er gået sammen for at støtte op 
om medarbejderne og medarbejderind-
dragelsen. Dels for at sikre indflydelse og 
inddragelse, men også for at sikre at alt 
foregår ordentligt – og ikke mindst søge 
at undgå udliciteringen. Men som altid 
når dette sker, er det ofte mere ideologi 
end fornuft.

I sceneteknikken på Det Kongelige Teater glæder vi os stadig 
over det flotte OK18 resultat og ikke mindst den formidable 
kampagne, der førte til den største lønstigning på det offentli-
ge område i årtier. At vi oven i det hev 800.000 kr. hjem i vores 
lokale OK–forhandlinger gør ikke smilet mindre. Også selvom 
vi her betaler for lønstigningerne med mere fleksibilitet, hvoraf 
noget af det faktisk er rationelt.

Dermed ikke sagt, at roen har lagt sig, og vi kan læne os til-
bage. Som alle andre kultur– og uddannelsesinstitutioner er 
vi stadig underlagt store årlige besparelser, og arbejdsgivernes 
svar på den udfordring er som altid, at vi skal producere mere 
for de samme penge med trusler om fyringer hængende i luf-
ten, hvis det ikke lykkes. Eneste lyspunkt er, at vi har en ny te-
aterchef til at styre gøglet. Han hedder Kasper Holten, og han 
elsker Det Kongelige Teater, hvilket i sig selv er en styrke.

Men tilbage til OK18, som var den begivenhed, der define-
rede året der gik, og som også skal sætte spor i fremtiden. Vi 
ses til OK20 !

 Det Kongelige Teater

 Region Hovedstaden

Ovenpå medieforliget og den nye kontrakt for Public Service 
er Danmarks Radio under enormt pres. Det har været et eks-
tremt uskønt forløb fra regeringens og Dansk Folkepartis side 
– og med det åbenlyse eneste formål at stække DR. Det er end-
nu et ideologisk korstog.

Medarbejderrepræsentanterne har i lang tid, sammen med 
DRs ledelse, forberedt sig på situationen, hvor der vil ske ned-
læggelse af mange programflader og massefyringer. Antallet er 
nu kommet, og der skal nedlægges ca. 400 stillinger !

Også i DR vil vakante stillinger ikke blive genbesat – og vi 
har endnu ikke noget overblik over hvor og hvorvidt det ram-
mer vores medlemmer. 3F Københavns medlemmer har tidli-
gere taget en stor del af fyringerne i DR – både ved den store 
runde i 2007 samt ved større udliciteringer.

 DR – Danmarks Radio
Også på Københavns Kommune specialarbejderområde kan 
man mærke besparelser – og her vil det i høj grad være på 
gade og vej, vi ser forandringer. Der skal f.eks. nedlægges ca. 
70 gadefejerstillinger på 3F BJMFs område.

På kulturområdet mærker 3F København det primært ved 
omorganisering på omorganisering, hvilket forvaltningen ser 
som smartere og mere kreativt. Men det ændrer ikke ved, at 
også her skal der spares. En enkelt medarbejder var f.eks. for 
nylig ude for omorganisering nr. 5 på halvandet år ! Det slider 
på psyken og arbejdsmiljøet er ikke i top.

Det er helt utroligt og betyder også et konstant pres på 
3F Københavns kulturelle overenskomstområde. Der er fle-
re andre overenskomstgrupper, der synes at kultur er spæn-
dende, hvilket vi kun kan give dem ret i – men det var altså 
3F København, der skabte den første overenskomst på det kø-
benhavnske kommunale kulturområde helt tilbage i 70erne. 
Kulturarbejderne har været der lige siden og har en mangfol-
dighed af opgaver, hvor de bærer de kulturelle aktiviteter fra 
booking, presse, opstart, opbygning til afvikling og nedtagning.

Ikke mindst blev vi udfordret en del under OK18, hvor KL 
( Kommunernes Landsforening ) havde meget svært ved at an-
erkende 3F Københavns over 30 år gamle ret til at dække kul-
turområdet.

 Københavns Kommune – Kulturområdet

Københavns Kommune har intensive-
ret arbejdet mod social dumping med 
social– og arbejdsklausuler bl.a. ved at 
ansætte en CSR direktør og skabe en hel 
CSR enhed. 

Corporate Social Responsibility ( CSR ) 
er betegnelsen for virksomheders ar-
bejde med at integrere sociale og mil-
jømæssige hensyn i deres forretnings-
aktiviteter og i deres interaktion med 
interessenterne. „Virksomheden sam-
fundsansvar“ er en dansk betegnelse for 
begrebet ( csrkompasset.dk ).

Denne enhed kontrollerer de eks-
terne leverandører til Kommunen – og 

følger underleverandørkæden. De er på 
arbejdspladsbesøg og udfører løn– og 
arbejdsforholdskontroller. Der sanktio-
neres, hvis firmaerne ikke lever op til ar-
bejdsklausulerne.

Det spiller parallelt og fint op til 
3F Københavns faglige arbejde, hvor vo-
res opgave jo er at jagte underbetalinger, 
sikring af overenskomsterne og medlem-
mernes rettigheder.

Københavns Kommunes CSR–enhed 
har skabt et enormt fokus på kampen 
mod social dumping og høstet anerken-
delse herfor. 3F København jubler over 
at flere tager kampen alvorligt.

På samme måde har Københavns Let-
bane og Metroselskabet også skabt en 
slags CSR–enhed – givetvis på grund af  
mange sager som har kostet dyrt på for-
skellig vis. Det er i høj grad bygnings-
arbejdere, der hidtil har arbejdet med 
Metroen og hvor der har været de store 
sager om underbetalt udenlandsk ar-
bejdskraft.

Men når Metroen er i drift, så er det 
3F Københavns overenskomstområder, 
som har den daglige rengøring og drif-
ten af personalekantinerne – og når let-
banen skal bygges, vil der også være en 
del stilladsopgaver.

 Indsats mod social dumping

Arbejdermuseet

På Arbejdermuseet i Rømersgade har 
det efter lang tid endelig været muligt at 
indgå fornyelse af overenskomsten. Vo-
res medlemmer er desværre ikke man-
ge, idet det mest af alt er studerende, der 
er deltidsansatte, som virker på museet. 
Men der er en god stemning ved museet.

• Medlemmer har gratis adgang 

Som medlem af 3F København har du gratis 

adgang til Arbejdermuseet ( husk dit LO – plus 

kort ). Du kan også tage din samlever samt 

hjemmeboende børn med gratis. 

( foto: Arbejdermuseet.dk )
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Der har længe været effektivise- 
 ringsforslag for rengøringen 
 under behandling ved BUF.

En nylig gennemgang af BUFs rengø-
ringsdatabase – udført af rengøringskon-
sulenter med stor erfaring i denne type 
databaser – viste unøjagtigheder i data-
basens oplysninger. Gennemgangen vi-
ste, at der samlet set er blevet udmålt for 
meget tid til rengøring.

Det er Børne– og Ungdomsforvaltnin-
gens vurdering, at en opdatering af data-
basen vil betyde, at der kan gennemføres 
en forsvarlig rengøring ud fra en forud-
sætning om, at medarbejderne udfører 
rengøringen i arbejdstakt 100. Arbejds-
takt 100 har i mange år været grundlaget 
for udregning af rengøringstid i Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, og der æn-
dres således ikke ved dette forhold. Til 
sammenligning planlægger størsteparten 
af private rengøringsfirmaer med en ar-
bejdstakt på 130.

Effektiviseringen berører hele rengø-
ringsområdet i BUF. Det er således både 
rengøringspersonale, der er ansat i ren-

gøringssektionen samt det personale, der 
er ansat af skoler og institutioner, der vil 
blive berørt. Rengøringssektionen for-
venter ikke at skulle afskedige ansatte 
som følge af forslaget. Set i lyset af den 
kapacitetsudvidelse på dagtilbud og sko-
ler, som kommunen står foran, vil den 
samlede beskæftigelse for rengøringsper-
sonale være stigende.

Et andet effektiviseringsforslag er „IN-
STA 800“, som er et standardiseret kva-
litetssikringssystem, hvor standarden af 
rengøringen fastlægges og løbende be-
dømmes. Systemet er udviklet af Dansk 
Standard. Inden systemet tages i brug 
aftales en standard for kvaliteten af ren-
gøringen. Den enkelte medarbejder ud-
dannes herefter til at vurdere behovet for 
rengøring i et givent område eller lokale 
ud fra den aftalte standard.

En del af filosofien bag systemet er så-
ledes, at det kan være svært at definere 
kvalitetsrengøring ud fra objektive kri-
terier. INSTA 800 beskriver derfor et sy-
stem til fastlæggelse og vurdering af ren-
gøringskvalitet.

RS i BUF har allerede gjort positive 
erfaringer med metoden på fire af kom-
munens skoler. Indføres forslaget, inde-
bærer det, at RS medarbejdere skal ud-
dannes i metoden.

RS I BUF har også over en længe-
re periode implementeret mikrofiber til 
rengøring. Ved brug af mikrofiber har 
det vist sig muligt at effektivisere på den 
tid, det tager at gøre rent, da mikrofiber 
kræver færre opvridninger ( og mindre 
rengøringsmiddel ) samt gør bedre rent 
end andre materialer.

Rengøringssektionen har nu fuldt im-
plementeret mikrofiber til rengøring af 
inventar på både skoler og institutioner. 
Der er derfor beregnet en effektivisering, 
der svarer til den sparede tid ved brug af 
mikrofiber. Og her er der ikke forvent-
ninger om afskedigelser – igen på grund 
af kommunens kapacitetsudvidelse på 
dagtilbud og skoler.

BUF har gennemgået serviceniveauet 
for rengøring på forvaltningens admi-
nistrative bygninger. På den baggrund 
er det Børne– og Ungeforvaltningens 

 Københavns Kommune ( KK ), Børne- og Ungdomsforvaltningen ( BUF ), Rengøringssektionen ( RS )

Den anden „rengøringssektion“  
 ved kommunen har haft et tur- 
 bulent år. I ledelsen har der væ-

ret en del udskiftninger, og der har ikke 
været helt styr på, hvilke opgaver man 
skulle udføre, særligt for de mere end to 
hundrede kollegaer, der blev virksom-
hedsoverdraget fra Københavns Kom-
mune Socialforvaltning.

Der har manglet opdaterede arbejds-
planer i mere end et år. Og til stor fru-
stration har de tidligere arbejdsgivere 
blandet sig i hvilke opgaver, der skulle 
udføres.

Distrikterne er blevet omstruktureret 
flere gange, hvilket selvfølgelig også har 
betydet, at man fik en ny Sektionschef.

Man har startet op på at få sine egne 
fastansatte vikarer ( 10 stk. ), hvilket er en 
rigtig god løsning.

Der har været afholdt distriktsmø-
der, hvor fagforeningerne har været in-
viteret, mest med henblik på at få valgt 
arbejdsmiljø– og tillidsrepræsentanter. 
Det har dog ikke været helt nemt, men 
der er dog valgt nogle, og der er startet 
op på en møderække, hvor FOA / KLS 
og 3F København står for afviklingen på 
skift. Men med de store distrikter, der er 
ved Ejendomsservice, har og er det lidt 
svært for de tillidsvalgte at nå helt ud i 
hjørnerne.

Ved den nyligt indgået budgetaftale i 
København, kan det konstateres, at par-

terne er enige om, at samling af kom-
munens rengøringsopgaver i én samlet 
enhed vil give muligheder for et øget 
fagligt fokus på rengøringsopgaven, en 
bedre uddannelse af rengøringsperso-
nalet samt bedre mulighed for jobs med 
flere timer inden for rengøring, herun-
der flere fuldtidsstillinger. Endvidere vil 
en samlet rengøringsløsning for kommu-
nens enheder kunne understøtte ønsket 
om en mere multifunktionel udnyttelse 
af kommunens ejendomme af flere bru-
gergrupper og forvaltninger.

 Ejendomsservice ( Kbh. Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb )

vurdering, at der kan justeres i service-
niveauet gennem en reduktion i hyppig-
heden af rengøring på inventar. Forsla-
get indebærer, at der fremover laves en 
ugentlig grundig rengøring af såvel gulve 
som inventar – tidligere er inventar ble-
vet rengjort alle hverdage, mens gulv er 
vasket en gang om ugen. Herudover la-
ves der også fremover lettere rengøring 
efter behov ugens øvrige dage.

Forslaget indebærer en reduktion i 
serviceniveauet – og dermed en reduk-
tion i kvaliteten af rengøringen. Det er 
forvaltningens vurdering, at kvaliteten af 
rengøringen med vedtagelse af dette for-
slag fortsat vil være forsvarlig.

Rigtig mange medlemmer hos RS I 
BUF er dog ikke helt så tilfredse med 
de mange effektiviseringsforslag, og de 
frygter et øget pres på arbejdsplanerne. 
Det er desværre kun en mindre del af de 
flere hundrede medarbejdere, der har ar-
bejde på fuld tid.
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Lokalløn indgået på Rigshospitalet mellem 
Forenede rengøring og tillidsrepræsentanterne

Som noget nyt i SBA–overenskomsten ( Servicebranchens Arbejdsgiverforening ) 
kan man lave en aftale omkring lokalløn.
1. Alle ansatte betaler til en fælles pulje
2. Alle der uddanner sig får del i puljen
3. Jo mere uddannelse, større tillæg

Aftalen går ud på følgende :
For hver time du arbejder, betaler du 
50 øre til en fællespulje. Inden du skal 
i gang med en efteruddannelse, skal 
du først testes i din faglighed og dit 
sprogniveau. Hvis der ikke er brug for 
en sprogtest, kan du gennemføre et 
AMU–kursus. Herefter kan du tage et 
ergonomikursus samt et kursus i ho-
spitalshygiejne.

Disse kurser udløser et tillæg til 
din timeløn. Du modtager din nor-
male løn under din uddannelse.

Alle der gennemgår denne efter-
uddannelse får et bevis på, at de har 
deltaget.

Har du spørgsmål til dette her – så 
spørg dine tillidsrepræsentanter – det 
er dem som har underskrevet aftalen.

Vi i 3F København mener, at jo 
mere uddannelse man tager, jo bedre 
står man på arbejdsmarkedet.

Et årligt tilbageblik på rengøringsbran-
chen viser, at vi ikke i vores fagforening 
har set indliciteringer, der hvor rengø-
ringen er gået tilbage i eget regi og hel-
ler ikke nye arbejdspladser, der aldrig er 
blevet udliciteret før.

Til gengæld er praksissen med at udli-
citere igen og igen fortsat for fuld styrke.

Rengøringsassistenterne er hårdt pres-
sede. De betaler prisen for, at et nyt fir-
ma kommer ind og overtager rengørin-
gen efter det tidligere selskab, på samme 
overenskomst.

Resultatet er, at en ny arbejdsgiver el-
ler samme arbejdsgiver, der har „gen-
vundet“ kontrakten i sidste ende, pres-
ser vores medlemmer til at yde mere til 
trods for, at rengøringen i årevis har væ-
ret skåret ind til benet, og grønthøsteren 
også har taget nogle omgange.

Aldrig før har vi talt med så mange 
medlemmer, som dagligt føler arbejds-
pressets negative bagside via det psyki-
ske arbejdsmiljø. Det nærmer sig til det 
groteske, at vi hører så mange medlem-
mers historier fra det virkelig liv, og ikke 

alle vil have at vi tager kontakt til ar-
bejdsgiveren.

Årsagen er, at medlemmerne er ban-
ge for at miste deres arbejde eller blive 
presset yderligere, fordi 3F København 
har rettet henvendelse.

„Angst essen Seele auf “ læste man 
i skolen i tysktimerne, og den sætning 
dukker ofte op i mit arbejde. Er det fair, 
at medlemmerne skal have „deres sjæle 
ædt op af angst“ på grund af gentagne 
udliciteringer, der øger stressniveauet 
fordi de daglige ledere leger „slavepiske-
re“ ? Er det retfærdigt ? Hvor længe skal 
politikerne have lov til at „lege“ med vo-
res medlemmer og udvise komplet man-
gel for, hvad det vil sige at gøre rent, og 
at rengøringsassistenterne faktisk har en 
stolthed ved udførelsen af deres arbejde.

Magen til ringeagt skal man lede læn-
ge efter og en total mangel på viden om, 
hvad udlicitering betyder for så man-
ge medlemmer i deres dagligdag. Ren-
gøringsassistenterne skal kunne møde 
op på en arbejdsplads, hvor der udvises 
respekt, hvor arbejdsforholdene er i or-
den og man kan udføre sit arbejde med 
stolthed. Sandheden har en anden side. 
De strenge krav på arbejdspladserne om 
kontrol, hvor medarbejderne lige inden 
skal yde en ekstra indsats, da virksomhe-
den ellers får en bøde, hvis kvalitetskra-
vene ikke er i orden, og hvem rammer 
det så ? – rengøringsassistenterne.

Børsen uddeler hver år en såkaldt Ga-
zelle pris til en virksomhed, som i løbet 
af 4 regnskabsår har haft positiv vækst 
og samlet set mindst fordoblet omsæt-
ningen over fire år. Det må være en svær 
opgave for et selskab at skulle være kon-
kurrencedygtig og samtidig overholde 
ovennævnte kriterier, som omhandler 
rengøringsassistenternes arbejdsvilkår.

Nej, den går ikke på sigt. Alle gør de-
res ypperste for at klare det daglige ar-
bejdspres og her efter en årrække, hvor 
citronen er presset så hårdt, at arbejdsto-
nen er skærpet, chikanerier opstår, så vi 
må trykke på stopknappen.

Hvor skal ansvaret placeres ? Er det 
hos de selskaber, som byder på opgaver-

 Privat rengøring

ne eller hos den virksomhed, der sender 
rengøringen i udbud, eller er det hos po-
litikerne ? Ansvaret ligger nok hos alle 
parter.

Nogle af vores medlemmer har været 
i Danmark i en hel del år, men har ikke 
fået lært sproget godt nok, og arbejds-
giverne har ikke satset nok på den ud-
dannelsesmæssige del for deres medar-
bejdere.

Det er vigtigt, at man læser sin kon-
trakt og spørger, hvis der er noget, man 
ikke forstår, tjekker sin lønseddel, ud-
fylder sin egen daglige „arbejdsseddel“ i 
lommebogen, får valgt tillidsrepræsen-
tant og arbejdsmiljørepræsentant, hjæl-
per hinanden indbyrdes og står sammen, 
så er man nået et godt stykke hen ad 
vejen.

Der er masser af hjælp at hente i fag-
foreningen, hvor vi også gerne kommer 
ud til jer. 

På en af vores arbejdspladser har 
rengøringsassistenterne fundet ud af 
at stå sammen efter flere henvendelser 
i 3F København. Rettighederne er der 
fundet frem til i overenskomstens pa-
ragraffer, og hvad sker der så, når med-
lemmerne „kræver“ deres ret ?

 De 5 stjerner 
Det sidste halvandet års tid har der 
været stor fokus på løntjek fra med-
lemmernes side. Der er lavet ca. 50 
løntjek for eksisterende medlemmer 
og nye medlemmer. 

Der har været meget fokus på ar-
bejdsmiljøet især for supervisors. De 
skal hver dag ned under sengen for 
at tjekke, om der ligger noget, efter at 
stuepigerne har meldt værelserne fær-
dige. Det betyder, at hver supervisor 
skal ned på knæ minimum 50 gange 
hver dag for at kigge, om der ligger 
noget under sengen. 3F København 
har sammen med tillidsrepræsentan-
ten fra Tivoli Hotel, Maria Tzvetkova 
haft dette som fokus i lang tid. Det er 
lykkedes at åbne øjnene op hos virk-
somheden, der nu kan se, at det er 
kæmpe problem med hensyn til ar-
bejdsmiljøet og ergonomien. Virksom-
heden investerer nu i redskaber til alle 

supervisors sådan, at de ikke skal buk-
ke sig ned under sengen længere. 

3F København har i samarbej-
de med virksomheden De 5 Stjerner 
sendt ansøgning til Uddannelses– og 
samarbejdsfonden for at hæve tillids-
mandstimer til 20 timer om måneden 
for tillidsrepræsentanten Maria Tzvet-
kova. Dette er gjort på baggrund af, 
at det er svært at vælge nye tillidsre-
præsentanter på hotelområdet, idet de 
skifter arbejde og arbejdssted ofte, og 
Maria er den eneste tillidsrepræsen-
tant i virksomheden pt. Aftalen blev 
godkendt af alle parter, og Maria er i 
fuld gang med at besøge de andre ho-
teller, som De 5 Stjerner har. Dette 
forhindrer dog ikke andre medarbej-
dere på hoteller i at stille op til tillids-
mandsvalg, hvis de ønsker det.
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Fokus på organisering på Rigshospitalet

Som en del af arbejdet i 2017 og 2018 har team 1 haft fokus 
på organisering. Opgaven har stået øverst på dagsordenen 
og resultatet indtil videre er, at organiseringsgraden er 
flyttet fra ca. 31 % til 70 %.

Caja og Dzevad har sammen med de tillidsvalgte opnået 
en stor organiseringsgrad.
Det flotte resultat er kommet gennem :
• Handlingsplan og forventningsafstemning mellem  

de tillidsvalgte og 3F København
• Klart ejerskab og ansvarsfordeling
• Mødestruktur ( tillidsvalgte – 3F København,  

tillidsvalgte – ledelse, 3F København – ledelse )
• Synlighed – 3F København
• Fokus på fællesskab og faglig stolthed
De tillidsvalgte har lavet en lokalaftale om, at midlertidige 
ansættelser erstattes med faste, og deltidsstillinger skal gø-
res til fuldtid. De tillidsvalgte har også fået ændret sygepo-
litikken og holder faglige møder med kollegerne.

Tivoli Rengøring

En ud af mange spændende opgaver har 
været at få klædt vores tillidsrepræsen-
tant i Tivoli rengøring på til at varetage 
hvervet som tillidsrepræsentant. Han er 
nu kommet med i tillidsmandsnetvær-
ket i Tivoli, så han har flere at læne sig 
op ad. Han er i fuld gang med M1–2 på 
Industriens overenskomst. Det bliver 
spændende at følge hans videre udvik-
ling i den faglige verden.

Retfærdig rengøring

Den 15. juni 2018 var det den årlige ak-
tionsdag for Retfærdig Rengøring. I år 
var aktive medlemmer fra 3F Køben-
havn samt Forbundet på Strøget, hvor 
der blev uddelt keyhangers og postkort. 
Aktivisterne var iført lilla tshirt og gule 
rengøringshandsker for at markere be-
tydningen af aktionens slogan : Tempo vi 
kan holde til, Timer vi kan leve af, Rent 
ud sagt RESPEKT.

ISS Facility Services, 

Mærsk Rengøring

Der har været en del udfordringer mel-
lem den tilsynsførende, tillidsrepræsen-
tanten og rengøringsassistenterne. Der 
er blevet afholdt flere møder med ISS 
HR–afdeling og lokale møder. Vi kan 
helt klart mærke en stor forbedring med 
hensyn til samarbejdet mellem 3F Kø-
benhavn, vores medlemmer, tillidsre-
præsentanten og virksomheden.

Tillidsrepræsentanten er helt ny i det 
faglige arbejde og er engelsktalende. Det 
kan i sig selv være en stor udfordring, 
når SBA–Services overenskomsten 2017 
– 2020 kun forefindes på Dansk. Til-
lidsrepræsentanten har aktivt deltaget 
i serviceoverenskomstkursus, som blev 
afholdt på engelsk lokalt i fagforeningen 
sidste år.

Vi tror, at det er meget vigtigt, at vi i 
fremtiden er mere opmærksom på, hvil-
ke sproglige medlemsgrupper / målgrup-
per vi ønsker vores budskaber kommer 
ud til, så engelske, rumænske og bulgar-
ske medlemmer m.fl., i større grad har 
mulighed for at følge med i det faglige 
og blive valgt som tillidsrepræsentanter.

Dette gælder ikke kun overenskom-
ster, men også hvad vi sender ud digitalt 
og foldere mm., så vi har mulighed for 
at få flere medlemmer med.

 Centralkøkkenet på Rigshospitalet
– Udfordringer med arbejdsmiljø og underbemanding

Medlemmerne protesterer over et højt 
arbejdstempo, stress og stort sygefravær. 
Det er overskriften for vores medlem-
mers arbejdsmiljø i centralkøkkenet på 
Riget.

Fysisk arbejdsmiljø
Udover konstant underbemanding er der 
tekniske hjælpemidler, som blev købt for 
at aflaste de værste fysiske belastninger. 
Problemet er bare, at betjeningen af ma-
skinerne kræver mere mandskab, end 
der er, og mere end man havde regnet 
med, samt at der derudover er opstået 
nye arbejdsmiljøproblemer med f.eks. 

slanger og ledninger hen over gulvet, 
som ikke gør det lettere at arbejde i køk-
kenet.

Psykisk arbejdsmiljø
Medlemmerne har ualmindeligt travlt på 
grund af manglede mandskab. Det hæn-
der, at man kan lave en fejl. Ledelsen re-
agerer meget hårdt på fejl, og det skaber 
en del frustrationer.

Ledelsen har åbenbart accepteret, at 
maskinerne ikke anvendes, og det virker 
som om, at ledelsen dermed også har ac-
cepteret, at folk har for travlt – bare ikke 
når der sker en fejl.

3F København har sammen med alle 
de tillidsvalgte sat en del initiativer i 
søen. Et af initiativerne er, at der holdes 
dialogmøder med ledelsen. Der er indtil 
nu kommet det ud af det, at der er aftalt 
en køreplan for, hvordan man afklarer 
forventninger, og styrker kommunikatio-
nen mellem ledelse og tillidsfolk / medar-
bejdere. Det forventer vi os meget af.

Kokkene i centralkøkkenet har valgt 
en ny tillidsrepræsentant. Det tætte sam-
arbejde mellem alle vores tillidsvalgte er 
med til at sikre, at de når deres mål.

Kokkene i Københavns kommune

Lokalaftale
For kokkene på madskolerne i Københavns kommune 
har der været et problem med arbejdstiden, fordi skoler-
nes åbningstider ikke stemmer overens med overenskom-
stens arbejdstidsregler.

Vi har sammen med Børne– og ungdomsforvaltningen 
i Københavns kommune lavet en rigtig fin lokalaftale om 
arbejdstid, der løser problemet.

Lønindplacering
Lige nu er den største udfordring, at kommunen indpla-
cerer kokkene på andre overenskomster, end den, de hø-
rer til.

Vi er i dialog med kommunen og de enkelte instituti-
oner for at finde en løsning. Vi kommer til at bruge den 
næste periode på at løse problemet.
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Dyrepassere, dyreassistenter, veterinærsyge-
plejersker, veterinærsygehjælpere, betjente, 
servicemedarbejdere ansat på de statslige  
arbejdspladser.

Beretningen om, hvad der er sket i 2018 
kommer til at handle lidt om, hvad vi opnå-
ede ved overenskomstforhandlingerne på vo-
res overenskomst. De store linjer bliver der 
skrevet om andetsteds.

Temaet var mere i løn og mere i løn til vo-
res elever.

Vi havde også brændende ønsket os, at der 
ville være forbedringer på arbejdstidsaftalen, 
varsling på overarbejde og højere satser på 
ulempetillæggene.

Når vi tænker tilbage på rammerne for vo-
res overenskomstforhandling, så det længe ud 
til, at der slet ikke ville komme en forhand-
ling. Vi forberedte os på, at der ville komme 
en konflikt, og vi syntes, at det var træls, at 
der ikke var bare den mindste åbning hos ar-
bejdsgiveren.

Som tiden gik, så vi, at det fællesskab, vi 
er en del af, viste sig fra den aller smukkeste 
side. Ved stormødet for tillidsrepræsentanter 
i staten var vi 10.000 tillidsvalgte under sam-
me tag og med samme paroler ; „Nok er nok“ 
og „En løsning for alle“.

Vi mødtes med de andre faggrupper for-
an Forligsen og kunne mærke, at det virkelig 
gjorde en forskel, at vi stod sammen.

Resten er – som man siger – historie, og 
resultaterne er da ikke så ringe endda. Vi er 
steget i løn på basisløntrinnene, og eleverne 
er også steget markant. Det sidste er en land-
vinding af de helt store, og vi er meget glade 
og stolte af, at det endelig lykkedes.

Vi har stadig et brændende ønske om at se 
forbedringer på arbejdstidsaftalen, på ulem-
petillæggene og vi ønsker, at der skal være 
varsler på overarbejde.

Vi arbejder ufortrødent videre.

Bakken
Der har igen i år været opsøgende arbejde på Bakken. 
Det har været en travl sæson for dem, der er på forly-
stelserne og en svær sæson for spisestederne derude. Der 
har ikke været de store sager, men en løbende dialog 
omkring ansættelserne, nu hvor bakken skal have åbent i 
efterårsferien samt til jul for første gang.

Synlighed er en stor del, og det er de unge mennesker 
glade for.

Værtshuse
På værtshusområdet er der indgået overenskomst med 
yderligere 1 værtshus, og vi er i dialog med andre værts-
huse omkring overenskomst. 

Bedst som man troede, at nu kunne hotelbranchen ikke 
vækste mere, åbner der igen et nyt hotel i København.

Brøchner har i 2018 åbnet deres første 5-stjernede hotel, 
et koncept de prøver at nytænke, ligesom kæden åbner ho-
tel i Carlsbergbyen inden for overskuelig fremtid. BC Ho-
spitality åbner et nyt Hiltonhotel i 2020, Scandic har åbnet 
splinternyt hotel i kødbyen i efteråret og Arp-Hansen har 
i oktober 2018 åbnet nyt WAKEUP hotel i Bernstorffsgade 
med omkring 500 nye værelser. Imens ved vi, at renove-
ringen af den gamle postterminal med ombygning til ho-
tel også er i fuld gang. Dette er blot få eksempler på den 
vækst, hotelbranchen oplever i disse år.

Nye hoteller betyder behov for mere personale. Det be-
tyder også en mulighed for at det dygtige, faglærte per-
sonale kan gå ud og forhandle løn– og ansættelsesvilkår 
til deres fordel. Vi synes, det er på tide, at alle arbejdsgi-
vere gør sig sit ansvar bevidst og tilbyder jobs der er til 

at leve af og tilbud om uddannelse – hvad enten det dre-
jer sig om elevpladser, eller videre– og efteruddannelse. 
Her er overenskomsterne et godt kort på hånden, da der 
i overenskomsterne er en indbygget mulighed for tilskud 
til videreuddannelse. Vi skal ikke udelukkende impor-
tere arbejdskraft fra udlandet til de mange nye job i ser-
vicebranchen. Dels skal vi sikre, at jobbene giver et reelt 
eksistensgrundlag, og dels er det på tide at investere i men-
nesker, så de kan blive længst muligt i job, der kan være 
fysisk eller psykisk nedslidende. Det er en opgave for ar-
bejdsgiverne, for os som fagforeninger – og for folketinget, 
der må sørge for en lovgivning, der skaber de nødvendige 
rammer.

Vi mener også, at de få hoteller, der endnu ikke har teg-
net overenskomst, i fremtiden vil blive presset på ansættel-
sesvilkårene. Dette skal vi forsøge at bruge til vores fordel 
og første at få de sidste overenskomster i hus.

 Lager– og handelsarbejdere i hovedstaden

Dyrepasserklubben
Brancheklubben for dyrepassere i 3F København er 
samlingssted for alle dyrepassere på tværs af specialer-
ne. Der er i dag 250 medlemmer af klubben.

Klubbens medlemmer har etableret et solidt og so-
cialt netværk, her deles jobtilbud, relevante kurser og 
elevpladser. Men også klubbens arrangementer, som i 
år dækker over generalforsamling, guidet tur i Dyre-
haven og en studietur til Island er en stor succes, alle 
pladser er besat.

Kontakt 3F København hvis du ønsker at vide mere 
om dyrepasserklubbens aktiviteter, samt hvordan du 
kan være med.

Igen i år afholdt vi, i samarbejde med 
DFDS, kurser under dok. Det betyder, 
at mens tjenernes arbejdsplads Oslofær-
gen blev repareret, var der kursus i fag-
foreningen. Det gjorde, at man ikke var 
nødt til at fyre de ansatte under dokpe-
rioden eller bede dem arbejde ekstra på 
andre tidspunkter.

For første gang søgte vi FIU–midler 
hjem til kurset, således at der kun var 
tale om kursus for medlemmer af fagfor-
eningen. Vi kom op på to hold, der lærte 
enneagrammet, personlighedstyper og 
disses samspil at kende. Det skaffede 16 
nye medlemmer af fagforeningen.

Før sommer valgte DFDS at fratage 
tjenerne ombord på Oslofærgen deres 
drikkepenge og tvangsfordele dem mel-
lem de forskellige personalegrupper på 
færgen. Vi har fra 3Fs side dels tilbudt 
en forhandlingsløsning og dels prote-
steret over deres handling. I skrivende 
stund undersøger vi, hvilke juridiske 
veje vi kan gå. For 3Fs vedkommende er 
der ikke nogen tvivl – når du som gæst 
giver drikkepenge efter et restaurantbe-
søg, giver du det for den gode oplevel-
se, tjeneren har givet dig – for den gode 
stemning. Når man spørger de alminde-
lige danskere på gaden giver de samme 

svar. Vi har ikke noget problem med, at 
tjenerne deler deres drikkepenge med 
andre, så længe det er et valg, tjenerne 
har truffet. Når det bliver et diktat og en 
tvangsfordeling fra arbejdsgiverens side, 
som oven i købet vælger kun at give til 
nogle personalegrupper, men stadig kal-
der det solidaritet, er vi nødt til at rea-
gere.

Drikkepengesagen er en sag om prin-
cipper. Det skal dog ikke umuliggøre det 
daglige arbejde med sager og samarbej-
de med DFDS, og derfor er det fra vores 
synspunkt vigtigt, at have medlemmerne 
i centrum.

 DFDS – Kurser under dok

Nye hoteller i København
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Desværre er der ikke sket meget nyt og 
epokegørende på kantineområdet det 
seneste år. Dog får fagforeningen ikke 
længere så mange henvendelser fra de 
organiserede virksomheder om at de ta-
ber udbud til de uorganiserede virksom-
heder. Men vi ved at de uorganiserede 
virksomheder stadig er derude, og vi 
arbejder på at få dem i tale, med hen-
blik på at tegne overenskomst, så vi kan 
undgå unfair konkurrence.  Disse uorga-
niserede virksomheder underbyder selv-
sagt de organiserede, fordi de ikke giver 
medarbejderne pension, forskudttidstil-
læg, løn under sygdom og barsel.

Fagforeningen får stadig alt for man-
ge henvendelser fra medlemmer om det 
dårlige arbejdsmiljø, der ofte kommer, 
når det økonomiske pres er så hårdt som 
det desværre fortsat er trods den over-
ståede finanskrise.

Henvendelserne drejer sig f.eks. om 
at folk bliver sat ned i tid, at der spares 
kollegaer væk, samtidig med at der ikke 
ændres i mængden af arbejde. Fagfor-
eningens vurdering er desværre, at ten-
densen til at folk løber hurtigere og at 
der er færre hænder til samme antal op-
gaver, ikke er faldende.

Den store kantinevirksomhed der sid-
ste år havde meldt sig ud af DI og flytte-
de over til Horesta, har fået nye løn– og 
personalechefer. Disse to planlægger 
en ny linje for virksomheden, hvor der 
ikke er plads til Horesta. De har derfor 
igen meldt virksomheden ind i DI. Virk-
somheden følger den overenskomst de 
har indgået med Horesta og 3F, indtil 

år 2020 hvorefter de igen ved overens-
komstforhandlingerne overgår til Kanti-
neoverenskomsten mellem DI og 3F.

Derved er der igen i 2020 kun 2 kanti-
neoverenskomster på markedet.  Hvilket 
giver en større sammenhæng og tryghed 
for de ansatte ved virksomhedsoverdra-
gelser, hvor Kantinevirksomhederne jo 
ofte overtager kantinedriften fra hinan-
den.

Arbejdspres
Igen er de stressende forhold i kanti-
nerne ikke blevet bedre siden sidste års 
beretning blev skrevet, så her er der sta-
dig forholdsvis mange henvendelser om-
kring dårligt arbejdsmiljø og chefer der 
ikke er dygtige nok til deres job. 

Vi oplever derfor stadig mange syge-
meldinger pga. stressrelaterede sygdom-
me, og disse sygdomme ender oftere og 
oftere med opsigelser, som medarbejde-
ren ikke orker at protestere over, da de 
bare vil væk og starte på noget nyt.

Vi må desværre konstatere, at ledel-
sen / mellemlederne ikke er blevet bed-
re. Vi håber at man i branchen sætter 
turbo på en bedre ledelse, da vi mener 
at vejen til at skabe effektivisering og lo-
yale medarbejdere, er gennem positiv 
og anerkendende ledelse, hvor forståelse 
og respekt for det enkelte menneske og 
dennes kompetencer skinner igennem.

Arbejdsmiljø
Det seneste år er der kommet en del 
mere fokus på det fysiske arbejdsmiljø 
hos de ansatte i kantinerne. Fagforenin-

gen får flere henvendelser fra medlem-
merne der går på, at det fysiske ar-
bejdsmiljø ikke er i orden. Det kan for 
eksempel være ledninger / stikdåser der 
ligger på gulvet, hæve / sænke borde der 
ikke virker, at der er meget støj, at flugt-
veje er blokeret af varer, at der er tunge 
løft osv. Fagforeningen vender situatio-
nen med medlemmet og kommer gerne 
ud og tager en snak med lederen af kan-
tinen om forholdene. Desværre oplever 
vi ofte at de ansatte ikke vil / tør stå frem 
over for deres arbejdsgiver med proble-
met. I disse tilfælde rådes medlemmet til 
at kontakte arbejdstilsynet, gerne ano-
nymt. 

Det psykiske arbejdsmiljø bliver mere 
og mere presset i kantinerne i takt med 
at kantinerne bliver små personalere-
stauranter. Arbejdsmiljøet ligner snart 
det vi har set på hotel– og restaurations-
området i mange år. Disse henvendel-
ser fra medlemmer, der oplever psykisk 
dårligt arbejdsmiljø, er ofte svære at løse 
da der ikke er noget fagretsligt at gribe 
fat i. Medlemmerne løser det ofte ved at 
finde andet arbejde. De sager som faglig 
afdeling har på området, løses oftest ved 
at medlemmet bliver overflyttet til anden 
kantine eller bliver fritstillet. Kun få gan-
ge er det lykkedes fagforeningen at få en 
dårlig uddannet leder skiftet ud og / eller 
sendt på en lederuddannelse.

I sager vedr. både det fysiske og det 
psykiske arbejdsmiljø har faglig afdeling 
et fantastisk samarbejde med social og 
miljøafdelingen, til stor glæde og støtte 
for medlemmerne.

Løntjek
Medlemmerne er stadig rigtig glade 
for det løntjek vi laver i fagforenin-
gen. Vi ser flere og flere, der gerne 
lige vil have en snak om lønnen er ok. 
og der er mange der ringer ind, for at 
høre til hvad de kan forlange ved en 
lønforhandling, med netop deres er-
faring og kvalifikationer.

De største fejl vi opdager ved 
løntjek er, at den årlige overenskomst-
stigning mangler, der er ikke betalt 
for overarbejde og forskudttid, eller at 
pensionen ikke er påbegyndt indbe-
talt til tiden.

Organisering
Organiseringen på området er be-
grænset af at fagforeningen i 9 ud af 
10 kantiner ikke har adgang, med-
mindre vi bliver inviteret. Men orga-
niseringen går stødt fremad derude, 
bl.a. når der indgås lokalaftaler, som 
afdelingen ikke vil indgå, uden at vi 
har medlemmer at indgå den for, og 
når ikke–medlemmer henvender sig 
til os for at få råd og vejledning. Li-
geledes er vores fantastiske tillidsfolk 
gode til at organisere deres nye kol-
leger.

Der er i perioden kommet 2 nye 
tillidsrepræsentanter og 2 nye ar-
bejdsmiljørepræsentanter til.

Nye udfordringer
Sidste år fortalte vi om at flere af de 
store kantinevirksomheder arbejder 
sig ind på restaurations– og cafe-
området. Dette er gået mere smerte-
frit end vi turde håbe på. Grunden 
til dette er et stærkt og konstruktivt 
samarbejde mellem fagforeningen og 
den virksomhed der især har arbej-
det sig ind på restaurationsområdet. 
Der er også, på en af deres lokationer, 
valgt en dygtig og aktiv tillidsrepræ-
sentant.

 Kantineområdet
 Kampen for ordentlige forhold fortsætter

MAN Energy Solutions ( MAN Diesel & Turbo )

Lønforhandlingen fra 2017 er blevet 
færdig her i sommeren 2018.

Grunden til det lange forløb var et 
krav fra virksomheden om lønned-
gang for 3F klubben på hhv. 33,– kr. 
på produktionen og 13,– kr. for la-
geret.

Det skulle så kun gælde nye med-
arbejdere, men de medarbejdere, der 
er ansat, havde frustrationer over, 
hvorvidt de skulle skiftes ud hen ad 
vejen, da de er dyrere.

Der blev aftalt en tryghedsaftale 
for de „gamle“ medarbejdere.

AJ Vaccines ( tidl. Statens Serum Institut )

Der blev lavet tilpasningsforhandlin-
ger fra statslig overenskomst til In-
dustriens Overenskomst og Industri-
ens Funktionæroverenskomst.

Efter tilpasningerne kom det frem, 
at HK dækker vaccineproduktionen, 
og operatørerne er ansat som funkti-

onærer. Produktionen er 3F–område 
og skal være under Industriens over-
enskomst som timelønnede.

Der er forhandlinger i gang med 
virksomheden om at få rettet op på 
fejlen.

Carlsberg Terminal Øst

Virksomheden har tilbudt medar-
bejderne 10.000 kr. for at frasige sig 
retten til drikkeøl. Terminal Vest har 
accepteret tilbuddet. Medarbejderne 
på Terminal Øst har stemt tilbuddet 
ned. Virksomheden har så valgt at 
udlevere 3 drikkeøl til fyraften, når 
medarbejderne går gennem porten. 
Der skal betales skat af øllet.

Drikkeøl er en del af Bryggernes 
overenskomst og kan efter vores me-
ning ikke bare fjernes.

Tillidsrepræsentanterne er i skri-
vende stund i gang med en lokal-
forhandling. Hvis de ikke kommer 
til enighed kører sagen videre til 
fagretslig behandling.

Ferrosan Medical Devices

Tillidsrepræsentant gennem en del 
år Carina Carstensen har valgt nye 
græsgange. Mange tak for indsat-

sen til Carina. Rene Lagoni er blevet 
valgt som ny tillidsrepræsentant på 
Ferrosan.

Next Ishøj,Beklædnings–uddannelse

I foråret sluttede det sidste grundfor-
løb på uddannelsen, og i 2020 lukker 
den ned, hvis der ikke sker noget i 
perioden.

Som de tidligere år er der kørt sa-
ger på manglende løn, feriepenge og 

pension. Nogle af kravene har det 
været nødvendigt at rejse over for 
Lønmodtagernes Garantifond.

Industrien
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HTS brancheklubben har igen i år af-
holdt Midtvejskonference i afdelingen. 
Som de foregående år var der repræsen-
tanter fra Danmark, Sverige og Norge.

I år var det „Working Poor“, der var 
hovedtema, og det blev besluttet, at der 
skal laves en happening til Skandina-
visk Transportarbejder Konference, hvor 

Lager / Grossist repræsentanter har fået 
trykt en T-shirt, der vil blive delt ud til 
alle deltagere på konferencen. Vi vil ikke 
acceptere Working Poor i Skandinavien.

Der er god mulighed for at deltage i 
branchemøderne, som er åbne for alle, 
der arbejder inden for lager– og termi-
nalbranchen. Møderne afholdes hver 
den tredje onsdag i måneden i „det grå 
hus“, hvor der drøftes udfordringer på 
arbejdspladserne. 

Er du tillidsrepræsentant eller arbejds-
miljørepræsentant så kom og få gode råd 
om dine udfordringer i hverdagen. For-
mand Palle Christensen informerer om, 
hvad der har været drøftet på bestyrel-
sesmøderne i 3F København.

Det er ingen hemmelighed, at mange 
virksomheder flytter ud af København. 
Det er derfor vigtigt, at dem der er til-
bage, står sammen om de udfordringer 
fremtiden bringer. Derfor vil 3F Køben-
havn appellere til, at I møder op og støt-
ter klubben i dens arbejde med agitation 
og samarbejde.

D er har i det forgangne år været en del hen- 
 vendelser fra ansatte og medlemmer i Stage 
 Hands branchen. Henvendelserne, der i flere 

tilfælde kommer fra arbejdere i branchen, som end-
nu ikke er medlem af fagforeningen, omhandler ofte 
spørgsmål til generelle ansættelsesforhold i branchen.

Området er stadig kendetegnet ved en høj grad af 
uformelle ansættelsesformer, meget frivilligt arbejde 
og få overenskomster. 3F København har som et re-
sultat af disse henvendelser samt dialog med nogle få 
arbejdsgivere i branchen skabt et bedre overblik over 
branchens sammensætninger og dynamikker.

Det overblik skal selvfølgeligt bruges til at forme en 
strategisk tilgang til organiseringen af branchen, der 
på en lang række områder repræsenterer et nyt ar-
bejdsmarked, der bryder med de traditionelle ansæt-
telsesformer, og herved præsenterer den traditionelle 
faglige organisering for en række udfordringer.

Live Nation er et eksempel på en arbejdsgiver i den 
voksende industri af koncert– og eventarrangementer, 
der netop ansætter Stage Hands.

Overenskomsten med Live Nation har potentia-
let til at blive en toneangivende overenskomst, som 
uorganiserede arbejdsgivere i branchen skeler til, når 
vi går i dialog med dem om overenskomstdækning. 
Fagforeningen har i det forgangne år modtaget en del 
henvendelser fra ansatte i Live Nation, der har givet 
deres mening til kende om indholdet af den overens-
komst 3F København har indgået for dem, og som de 

nu er omfattet af. Der knytter sig, fra disse medarbej-
dere, nogen kritik til overenskomsten. Fagforeningen 
har taget en åben tilgang til kritikken fra disse arbej-
dere, og vi har med rimelig succes lykkedes med at 
inddrage dem i et konstruktivt arbejde med forbere-
delserne af overenskomstens genforhandling. Vigtig-
heden af dette arbejde kan dårligt overvurderes, idet 
denne overenskomst netop kan komme til at skabe 
rammerne for de generelle løn– og ansættelsesforhold 
i branchen.

Royal Arena er et andet eksempel på en arbejds-
giver, der indgår i klyngen af aktører i koncert– og 
eventbranchen, hvor der er et stort organiseringspo-
tentiale. Organiseringsarbejdet på Royal Arena, og 
branchen generelt, er udfordret af de løse ansættel-
sesforhold, hvor mange studerende og arbejdere med 
anden primær beskæftigelse lejlighedsvis arbejder til 
et enkelt arrangement som løsarbejder.

KB Hallen genopstår under navnet „Venuepoint“ 
og melder sig herved ind i rækken af aktører i bran-
chen. VenuePoint har meldt sig ind i DI ( Dansk In-
dustri ) og er som sådan omfattet af overenskomst. 
3F København undersøger i skrivende stund, om der 
er grundlag for tilpasningsforhandlinger, eller om 
fagforeningen på anden vis skal indlede en dialog 
med arbejdsgiveren med det formål, at indgå aftaler 
der sikrer bedre ansættelsesforhold, end hvad ligger 
inden for rammerne af industrioverenskomstens „for-
lystelsesprotokollat“.

STAGE HANDS

Dagbladsbranchen er i forhold til det 
trykte medie under stor forandring. Op-
lagene falder, aviser og magasiner bliver 
i stedet læst elektronisk.

Dette er en udfordring i forhold til de 
arbejdspladser, vi organiserer på hen-
holdsvis trykkerier og hos distributører.

Bladkompagniet, der er Danmarks 
næststørste postselskab, har historisk 
primært beskæftiget sig med avisomde-
ling, fra 2003 også magasiner, og i 2011 
blev endvidere post og pakker en del af 
distributionen. Således er antallet af om-
delinger intakt trods et fald i magasiner 
og aviser.

Dette gør med de gunstige konjunktu-
rer, at distributørernes største udfordring 
i øjeblikket er rekruttering og fastholdel-
se af nye medarbejdere.

Derfor er det lykkedes i samarbejde 
med DMA at kreere et endagskursus for 
nye avisbude, hvor de bliver introduceret 
til branchen. Dette finansieres via OS–

fonden i overenskomsten, og de to første 
pilotprojekter bliver afviklet i løbet af ef-
teråret 2018. For os er det en god mulig-
hed for at få nye medarbejdere introdu-
ceret til arbejdsmiljø, overenskomst og 
fagforeningsmedlemsskab.

Med Bladkompagniets indtog på 
„nye“ markeder stilles der også nye krav 
til dokumentation og leveringssikkerhed.

Indførelsen af E–LIGA ( Elektronisk 
gangliste ), som er en smartphone med 
indbygget GPS, har ført til en del util-
fredshed blandt budene. Ruten kan føl-
ges via en app, hvor man som bud skal 
dokumentere sine leverancer ved at 
swipe hvert produkt. Udover at rutine-
rede bude føler, at det er et udtryk for 
mindre tillid til det enkelte bud, er der 
også nogle konkrete problemstillinger 
forbundet hermed. Herunder kan næv-
nes mertidsforbrug, fejl ved smartpho-
nen i vådt og fugtigt vejr samt arbejds-
miljøproblemer.

En stor andel af budene er udlæn-
dinge. Dette gør, at der både kan være 
sproglige og kulturelle barrierer i forhold 
til organiseringen af dem. Vores tillids-
folk gør et kæmpe stykke arbejde med at 
få involveret kolleger i det faglige arbej-
de. Omdelerklubben er her det vigtigste 
værktøj til dette. Klubben lancerer hen-
over efteråret en møderække med for-
skellige emner på programmet.

Tidligere har man også oplevet, at der 
er udenlandske bude, der af frygt for at 
miste deres arbejde, ikke tør klage over 
arbejdsforhold, at være fagligt aktive el-
ler være medlem af en fagforening. Med 
de gunstige konjunkturer er der dog en 
tendens til, at flere tør stille spørgsmål 
ved tidstildelingen af den enkelte rute. 
Derfor er det også vores håb, at der igen 
kan komme opgaver til Beregningsud-
valget samt, at Omdelerklubben kan få 
flere besøgende til deres arrangementer. 

 HTS – branchen
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Afdelingen har gennem det seneste års tid oplevet tiltagende 
vanskeligheder med at få forsikringsselskaberne til at anerken-
de den udmåling af erstatning, som vores arbejdsskadesramte 
medlemmer får ved afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring.

Det er desværre en trend, som bliver mere og mere åbenlys, 
og selv om vi til tider ender med, at det er den første afgørelse, 
der også bliver den sidste, så trækker det i langdrag med at få 
erstatningen ud til medlemmet. Det har stor betydning for de 
skadelidte, dels ikke at få anerkendt omfanget af deres skade, 
dels at skulle vente i årevis på erstatningen, med de omkost-
ninger det har.

Selve sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager er stadig uri-
meligt lang, selvom der fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 
side er gjort tiltag for at få ekspederet de ældste sager ud af 
systemet. Desværre betyder det blot, at de nye sager får lov at 

ligge som nye pukler af uafsluttede sager, og samtidig oplever 
vi, som ovenfor beskrevet, at forsikringsselskaberne klager over 
snart sagt enhver afgørelse om erstatning til skadelidte med-
lemmer.

Når det er sagt, så har fagforeningen – dette til trods – hjul-
pet medlemmer til en samlet erstatning i arbejdsskadesager i 
de første 8 måneder af 2018 på i alt 13.783.015 kroner. Heraf 
er alene de 11.526.557 kroner erstatning for erhvervsevnetab. 
Endvidere er der udbetalt knap 1 million kroner i ménerstat-
ning og knap 1 million kroner i tabt arbejdsfortjeneste. I alt 
har 49 sager i 2018 ( frem til september ) fået en afslutning med 
økonomisk kompensation til vores medlemmer. Tallet kan 
forekomme stort, men set i lyset af, at fagforeningen i alt har 
350 verserende sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ( 228 
arbejdsulykker og 122 erhvervssygdomsager ), så er der stadig 
langt hjem.

Sociale sager

Vi har i fagforeningen rigtig mange henvendelser omkring sy-
gedagpenge.

I „gamle dage“ var en sygesag typisk afsluttet efter et par 
måneder eller måske et halvt år. Sådan er det ikke længere ; sy-
gesager trækker ud i årevis, og det er selvfølgelig medvirkende 
til, at vi oplever en stadigt stigende vækst i antal sager under 
behandling. I skrivende stund ( ultimo september 2018 ) har 
team Social og Miljø 371 aktive sociale sager, alle vedrørende 
sygdom og hvad deraf følger.

Vi har heldigvis oplevet, at den fremskudte evaluering af re-
formerne fra 2012 / 13 vedrørende førtidspension har haft en 
vis gavnlig effekt. Således har vi år til dato været i stand til at 
hjælpe flere medlemmer på førtidspension, end vi har kunnet 
gøre tilsammen i de forudgående fire år. Vi afventer den plan-
lagte „store“ evaluering og håber, at det vil kaste en mere men-
neskelig social politik af sig – især for de af vores medlemmer, 
som er totalt nedslidte efter 40 år på arbejdsmarkedet, og sta-
dig har 5–10 år til folkepensionsalderen. 

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er blevet endnu mere vigtigt end tidligere. 
Specielt set i lyset af, at den siddende regering planlægger, at 
vi skal være på arbejdsmarkedet frem til vi er 72–74 år gamle. 
Dette sammenholdt med, at nedslidningen for netop medlem-
mer i 3F er større end inden for andre faggrupper.

I 3F København arbejder vi løbende med at klæde vores ar-
bejdsmiljørepræsentanter bedst muligt på til at håndtere de 
hverdagssituationer, de står i samt til at have indflydelse på det 
arbejdsmiljø, de bliver udsat for.

Dette gøres f.eks. ved at tilbyde fyraftensmøder og dagskon-
ferencer for alle tillidsvalgte. Vi har i år afholdt fyraftensmøde 
om Mental Sundhed.

Vi har i det forgangne år været optaget af netop det psykiske 
arbejdsmiljø, og hvad det betyder for vores dagligdag. 3F Kø-
benhavn er sammen med andre 3F afdelinger med til at mar-
kere de mange mærkedage, der er på arbejdsmiljøområdet.

Den 28. april, som er den internationale arbejdsmiljødag, 
blev i år markeret ved en stand ved Nørreport station. Her 

havde vi specielt fokus på de mange rygproblemer, som op-
står som følge af forkerte løft. Ligeledes er dagen også til for 
at mindes de mennesker, der desværre er døde ved arbejds-
ulykker på danske arbejdspladser i det forgangne år. Dette blev 
gjort med en smuk krans, som efterfølgende blev lagt ved min-
desmærket i Nyhavn for faldne sømænd under 2. verdenskrig.

3F København er med i forskellige former for arbejdsmil-
jøarbejde. Vi har blandt andet et tæt samarbejde med Arbejds-
medicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital. Ved mistanke om en 
arbejdsbetinget lidelse, kan fagforeningen selv henvise direkte 
til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik. Dette gøres des-
værre jævnligt. Vi ser stadig mange med allergi og eksem som 
følge af kontakt med vand, rygproblemer som følge af tunge 
uhensigtsmæssige løft og skulderskader efter mange års arbejde 
inden for f.eks. rengøring.

I Team Social og Miljø er der derfor rigeligt at tage fat på – 
også de kommende år – inden for det arbejdsmiljøfaglige om-
råde.

D en 25. januar 2018 blev der ved- 
 taget en ny ferielov, som grund- 
 læggende ændrer det danske fe-

riesystem, når den træder i kraft den 1. 
september 2020. Loven indfører „sam-
tidighedsferie“, der gør det muligt for 
medarbejdere at holde betalt ferie sam-
me år, som ferien optjenes og indebærer 
derudover en overgangsordning, der skal 
gøre overgangen fra forskudt ferie til 
samtidighedsferie nemmere.

Ferieudvalget blev nedsat i august 
2015 for at få de danske ferieregler til at 
stemme overens med EU–retten. Udval-
get bestod af repræsentanter fra lønmod-
tagerorganisationer og arbejdsgiveror-
ganisationer og de præsenterede den 22. 
august 2017 et nyt forslag til en ferielov. 

Den 31. oktober 2017 indgik regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkepar-
ti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti en politisk aftale om 
at indføre samtidighedsferie i overens-
stemmelse med ferieudvalgets forslag

Lovforslaget blev fremsat d. 6.decem-
ber 2017 og blev førstebehandlet d. 12. 
december 2017. Lovforslaget blev sendt 
til udvalgsbehandling, og udvalget afgav 
betænkning d. 17. januar 2018. 

Den nye ferielov og selve ordningen 
med samtidighedsferie skal træde i kraft 
d. 1. september 2020, mens overgang-
sordningen fra det nuværende feriesy-
stem vil træde i kraft d. 1. januar 2019.

Lovens hovedpunkter
Den største og væsentligste ændring i 
den nye ferielov er overgangen fra for-
skudt ferie til samtidighedsferie. Denne 
ændring indebærer, at ferie kan holdes 
i det samme år, som den optjenes. Det 
betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan 
holde betalt ferie allerede i det første år 
på arbejdsmarkedet.

Med denne ændring til samtidigheds-
ferie vil ferieåret – den periode hvor 
man optjene ferie – løbe fra d. 1. sep-
tember til d. 31. august. Ferieafholdel-
sesperioden vil være samtidig med fe-
rieåret + 4 måneder, det vil sige fra d. 1. 
september til d. 31. december det efter-

følgende år og vil dermed i alt vare 16 
måneder.

Man vil fortsat optjene ret til 2,08 da-
ges betalt ferie om måneden, så man på 
et år optjener ret til 25 dages betalt ferie. 
Derudover har medarbejderen ret til at 
afholde mindst 15 dages betalt ferie i en 
sammenhængende periode ( hovedferi-
en ). Hvis man har optjent mindre end 
15 dages betalt ferie, har man krav på at 
holde alle sine optjente dage i sammen-
hæng.

Overgangsordningen indebærer, at fe-
rie der optjenes i perioden fra d. 1. sep-
tember 2019 til d. 31. august 2020 efter 
den nuværende ordning indefryses og 
hverken kan afholdes eller udbetales. I 
forbindelse med denne indefrysning op-
rettes en særlig fond til administration 
af de indefrosne midler „Lønmodtager-
nes Fond for Tilgodehavende Feriemid-
ler“. Fonden skal forvalte og administre-
re de tilgodehavende feriemidler og den 
oprettes som en enhed under Lønmod-
tagernes Dyrtidsfond.

Det betyder at for medarbejdere der 
afholder ferie med løn, kan arbejdsgi-
veren vælge at beholde de indefrosne 
midler og forrente dem selv, indtil der 
skal ske pligtmæssig indbetaling ved 
medarbejderens alderspensionering. 
Beholder arbejdsgiveren midlerne, kræ-
ves det, at der sker en årlig indeksregu-
lering svarende til lønudviklingen. Hvis 
arbejdsgiveren vælger at beholde mid-
lerne, vil de indefrosne midler være sik-
ret via Lønmodtagernes Garantifond.

Derudover vil det ikke længere være 
muligt – som hidtil – generelt at fravi-
ge reglerne om varslingsperioder 
for afholdelse af ferie direkte 
i ansættelseskontrakten, da 
det fremover kan ske efter 
konkret aftale med medarbejde-
ren, når ønsket om varsling af fe-
rie med et mindre varsel opstår. 
Selve lovens varslingsregler 
er uændrede. Afholdelse af 
hovedferie skal fortsat vars-
les 3 måneder før afholdel-
sen, og al anden ferie skal 

varsles 1 måned før afholdelse. Det vil 
ligeledes stadig være muligt at aftale af-
holdelse af ferie med medarbejderen på 
frivillig basis som hidtil.

Den nye ferielov indfører derudover 
også en mulighed for, at man kan holde 
betalt ferie på forskud i de tilfælde, hvor 
man ikke har optjent tilstrækkelig betalt 
ferie i forhold til den ønskede ferielæng-
de ( f.eks. tvungen ferielukning ). Et så-
dant forskud på betalt ferie skal aftales 
mellem parterne, og arbejdsgiveren kan 
ved fratræden modregne værdien af den 
forudbetalte ferie i udbetalingen til med-
arbejderen.

Den nye ferielov medfører derudover 
ændringer af bl.a. :
• Tidspunktetet for udbetaling af 

ferietillæg
• Hvornår der skal ske feriedifference-

beregning
• Delvis automatisk overførsel af den 

femte ferieuge
• Hvornår der kan ske udbetaling af fe-

rie ved feriehindringer.

Arbejdsskader  Den ny Ferielov
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Sager mod uorganiserede arbejdsgivere i øvrigt

Derudover har sager vedrørende spørgs-
mål om overtrædelse af god markedsfø-
ringsskik, loyalitet i ansættelsesforhold 
og tilbagelevering af arbejdsredskaber li-
geledes været behandlet.

Det følger af et ansættelsesforhold, 
at medarbejderen har en loyalitetspligt 
over for den virksomhed, som medar-
bejderen er ansat i. Retspraksis viser, at 
loyalitetsforpligtelsen er en omfattende 
forpligtelse, som indebærer et forbud 
mod enhver handling, der indirekte eller 
direkte medfører konkurrence eller giver 
risiko for konkurrence over for den virk-
somhed, som man er ansat i. Loyalitets-
forpligtelsen er gældende helt frem til 
ansættelsesforholdets ophør ( sidste dag 

i opsigelsesperioden ), uanset om med-
arbejderen er i opsagt stilling og uanset 
om medarbejderen er blevet suspenderet 
eller fritstillet i opsigelsesperioden. 

Der var fra arbejdsgivernes side gjort 
gældende, at vores medlemmer bevidst 
og forsætligt i strid med markedsfø-
ringslovens regler og loyalitetsforpligtel-
sen ikke alene havde iværksat konkurre-
rende virksomhed og uretmæssigt havde 
undladt at afregne igangværende projek-
ter mv.

Vi lagde til grund, at vores medlem-
mer var ansat i en tidsbegrænset periode 
og at parterne efter ophør af ansættelsen 
drøftede vilkårene for en ny ansættelse 
uden at der dog blev indgået en ny an-

sættelseskontrakt, fordi parterne ikke 
kunne opnå enighed om vilkårene her-
for.

Som følge heraf var vores medlemmer 
ikke at anse som ansatte hos arbejdsgive-
ren på det omtvistede tidspunkt. Allere-
de herefter, og da der endvidere ikke var 
dokumentation for påstanden om den 
udviste illoyale adfærd under ansættel-
sen eller i øvrigt var handlet i strid med 
markedsføringsloven.

I forlængelse af ovennævnte blev kra-
vet over for medlemmerne om betaling 
af erstatning til arbejdsgiveren frafaldet 
med omgående virkning.

Der er i de tidligere beretninger ligeledes 
altid omtale af konkurssager, der kræver 
særlig behandling og hvis sagsbehand-
lingstid varer mere end den forventede 
tid angivet af Lønmodtagernes Garanti-
fond.

Dette år er ikke anderledes. I visse til-
fælde har sagerne endvidere været berørt 
af at Lønmodtagernes Garantifond blev 
ramt af udflytning fra Hillerød til Frede-
rikshavn.

Karakteristisk for disse sager og et 
gennemgående fællestræk er, at på da-
toen for afsigelse af dekret er der sket 
betaling til enkeltpersoner, der tidligere 
har ydet lån til selskabet, og efterfølgen-
de ikke har anmeldt krav i boet. Disse 
betalinger er omstødelige, hvorfor civile 
søgsmål bliver anlagt.

Typisk har selskaberne ikke overholdt 
gældende bogførings– og regnskabsreg-
ler samt regler for indberetning og beta-
ling af forpligtelser over for bl.a. skatte-
myndighederne.

Der tegnes et billede af en systematisk 
oparbejdet restance vedrørende A–skat-
ter og AM–bidrag samt undladelse af 
indgivelse af årsrapport.

Sagerne kompliceres ydermere af, at 
selskabernes direktør ofte er bosiddende 
i udlandet, hvorfor sagens foretagelse i 

Skifteretten udsættes med henvisning til 
manglende forkyndelse over for direk-
tøren.

I tilknytning til ovennævnte kan i 
øvrigt konstateres mangelfuld og be-
grænset regnskabsmateriale, hvorfor 
medlemmerne ikke er i besiddelse af fyl-
destgørende dokumentation for ansæt-
telsesforholdet.

Selskabernes økonomi er typisk blan-
det sammen med privat økonomi. Der 
er store kontanthævninger, der er vide-
regivet til ukendte personer. I forbindel-
se med afsigelse af dekret konstateres det 
i umiddelbar forlængelse, at selskabernes 
adresser er privatadresser, hvorfor kura-
tor ikke kan skaffe sig adgang til adres-
sen eller eventuelt bogføringsmateriale 
straks.

Således ses det nødvendigt at indlede 
undersøgelse af om ledelsen i selskabet 
har gjort sig skyldig i groft uforsvarlig 
forretningsførelse og således, hvorvidt 
der er grundlag for at indlede sag om 
konkurskarantæne.

For så vidt angår øvrige forhold er det 
indlysende, at driften i selskabet fort-
sættes efter at håbløshedstidspunktet er 
indtrådt, hvorved særligt SKAT udover 
vores medlemmer har lidt betydelige tab 
som følge af fortsættelse af driften.

Direktøren i et kapitalselskab har en 
kontinuerlig pligt til at påse selskabets 
kapitalberedskab er forsvarligt og som 
følge heraf standse driften, såfremt sel-
skabet ikke har udsigt til at kunne over-
holde nuværende og fremtidige forplig-
telser.

Ligebehandlings  området

For så vidt angår de juridiske sager 
 behandlet siden sidste beretning 
 skal især fremhæves en ligebe-

handlingssag på vegne af et mandligt 
medlem. Sagen vedrørte spørgsmålet om, 

hvorvidt ansættelsesforholdet uberettiget 
blev opsagt som følge af forudgående ori-

entering om samleverens graviditet samt an-
modning om fri for egen regning til deltagelse 

i undersøgelse på hospital med kæresten ( nakke-
foldsscanning ).

Sagen var isoleret til spørgsmålet om, hvorvidt af-
skedigelse alene var saglig og i tilfælde af nej grund-

lag for betaling af godtgørelse.
Ansættelsesforholdet var begyndt 1.maj 2017 
med angivelse af en prøveperiode på 3 måne-

der. I forbindelse med ansættelsesforholdet var der de sædvanlige 
adfærdskorrigerende samtaler, som der altid er ved indtræden på 

en ny arbejdsplads, men ikke ud over det sædvanlige og intet, 
der kan betragtes som påtaler eller advarsler.

Lederen var fra d. 12.juli 2017 orienteret om gravidite-
ten, hvilket de efterfølgende bestred og advokaten stillede 

spørgsmål til, hvorvidt vores medlem overhovedet var 
far til barnet.

Ovennævnte bevirkede fremlæggelse af barnets per-
sonattest med angivelse af begge forældres navne. 

Den sagsøgte virksomhed påstod på den ene side 
at der var tale om en omstrukturering og ikke til-
fredsstillende resultat. På den anden side havde de 
behov for at medarbejderen stillede sin arbejdskraft 
til rådighed i august 2017 med henvisning til den 
mest travle periode. 3F gjorde gældende, at det 
savner mening at beholde en medarbejder, der 
ikke yder en tilfredsstillende indsats i en periode 
med størst aktivitet. 

Virksomheden havde inden udløb af prøvepe-
rioden haft rig lejlighed til at afskedige medar-
bejderen med henvisning til adfærdsproblemer, 
hvilket ikke skete. Tværtimod var medarbejderen 
vagtplaneret både september og oktober, hvorfor 
afskedigelse primo september var usaglig og i 
strid med Ligebehandlingsloven og berettiget til 
en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

„Ualmindelig flink“
En anden sag omhandlede et kvindeligt medlem i 

fertilitetsbehandling. Her havde arbejdsgiveren været 
„ualmindelig flink“ i relation til begrundelsen for afske-

digelse med angivelse af en begrundelse som hendes ferti-
litetsbehandlinger.
Henset til at ansættelsesforholdet var påbegyndt 3 måneder 

inden oplysningen om fertilitetsbehandling indgik vi forlig med 
betaling af en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

• Ved ligebehandling 

af mænd og kvinder 

forstås i lov om 

ligebehandling, at der 

ikke finder forskels-

behandling sted på 

grund af køn. Dette 

gælder både direkte 

forskelsbehandling 

og indirekte forskels-

behandling, navnlig 

under henvisning 

til graviditet eller til 

ægteskabelig eller 

familiemæssig stilling.

 Konkurssager
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Medlemmerne af 3F København 
 er på uddannelse på 8 EUD 
 ( Erhvervsuddannelse ) skoler 

i Hovedstadsområdet med 32 EUD–ud-
dannelser. Der er også EUD–uddannel-
ser, som foregår i resten af Danmark, 
f.eks. Havne– og terminaluddannelserne. 
Dertil kommer uddannelsesaktiviteter 
på de private ikke statsanerkendte skoler 
med erhvervsuddannelsesaktiviteter. Her 
er ikke medregnet Beklædningshånd-
værker samt Tekstil og beklædningsas-
sistent, som lukkes ned på NEXT Ishøj 
og fortsætter med kun en skole i Jylland. 
Dette er konsekvensen ved indførelsen 
af praktikpladskravet. Vi ser det som 
endnu en svækkelse af håndværksfagene 

samt, at man ikke har satset på at sikre 
disse håndværksfags tilgang til overbyg-
ningsuddannelserne.

Dyrepasser samt Lager– og Terminal 
har fået en kvote begrænsning for op-
tag på grundforløb 2. På positivlisten for 
SKP skolepraktik er Beklædningshånd-
værker, Ejendomsservicetekniker, Ga-
stronom, Industrioperatør, Procesope-
ratør, Produktør, Teater– Event– og 
AV–tekniker.

Trepartsforhandlinger
Forhandlingerne har ikke medført næv-
neværdig ændring af aktiviteterne. Her 
er der stadig forsigtighed omkring opret-
telse af AMU kurser for at undgå aflys-

ninger. NEXT Nørrebro udbyder ingen 
AMU kurser. Skolen er flyttet fra Ama-
ger til nye lokaler, der rummer Medie– 
og Eventuddannelserne. Her er tale om 
et uddannelsesmæssigt tomrum, hvor 
skolen ikke ved hvilke arbejdspladser, 
der kan være interessante for vores med-
lemmer. De udfører arbejdsopgaver, der 
passer til de værksteder, der er på NEXT. 
Manglende kendskab til hinandens ud-
bud samt ønsker betyder manglende ud-
vikling.

Konklusionen er, at regeringernes spa-
reøvelser med 2 % nedskæring til ompri-
oriteringspuljerne virker, og dette ram-
mer vores medlemsgrupper.

EUD–reformen  
– Så er der valgudspil 
Alt, hvad man har sparet de sidste man-
ge år, skal nu bruges på en EUD–reform. 
Fokus er, at vi som samfund i år 2025 
kommer til at mangle 70.000 faglærte. 
Nu kan det ikke gå for stærkt.

Man er ellers blevet advaret siden 
2014. Der kom Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd ( AE ) med en rapport, der vi-
ste en mangel på faglært arbejdskraft år 
2025 på 30.000 hoveder. Hvert år er AE–
rapporterne blevet skærpet med arbejds-
givernes tilkendegivelse. Men år efter år 
har regeringen fortsat nedskæringerne 
på uddannelsesområdet.

Spørgsmålet er, om det er for sent. 
Anbefalingerne er :
• Flere penge.
• Styrk vejledningen. Drop karakterkra-

vet og indbyg det i grundforløbene.
• Sørg for at folkeskolerne kommer ud 

på de tekniske skoler.
• Brug virkelighedsnære uddannelses-

metoder i folkeskolen. Hvad er der 
galt med bonusberegninger, prisku-
rant, og lønseddelstjek i undervisnin-
gen ? 

• Styrk projekt ordbog „fagudtryk for 
din uddannelse“.

• Mindst en tredobling af arbejdsgiver-
nes betaling til deres egen AUB ( Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag ). De 
får jo pengene tilbage, hvis de udfylder 

deres samfundspligt og antager flere 
lærlinge / elever.

• For at EUD skolerne kan fokusere på 
opgaven skal de gymnasiale uddannel-
ser ( Campus ) opsplittes så de passer 
sammen med de tekniske uddannelser 
f.eks. HTX, EUX sammen med de re-
levante brancheuddannelser.

• At stat, regioner og kommuner i ud-
buddet af arbejde, er underlagt / lovbe-
falet at der skal være sikkerhed for læ-
repladsgaranti i de virksomheder der 
byder på dette arbejde.

• At der laves specielle tiltag for de ind-
vandrere der mangler sidste del af en 
uddannelse for at blive faglærte.

• Der er en „mindre“ gruppe medlem-
mer som pt. arbejder som f.eks. opva-
sker og i rengøring, på trods af at de 
har højere uddannelser.

Det kan ikke undgås, at der sker bespa-
relser i forbindelse med omstrukturerin-
gen af produktionsskoler og VUC cen-
tre. Dette vil ramme vores medlemmer. 
Der laves en omstrukturering i sidste 
halvår af 2018, som udsættes pga. lov-
ændring. Forvirringen skubbes videre til 
2019. Resultatet er færre tilbud.

Lav en ordentlig EUD–reform, hold 
op med hele tiden at ændre, omlægge, 
omstrukturere osv. Der må være nogen, 
der regner på, hvad det koster.

FGU Hovedstaden
Forberedende Grund Uddannelse er 
en centraliseret konstruktion af 4 Pro-
duktionsskoler og dele af VUC ( Voksen 
Uddannelses Centre ). Denne nye kon-
struktion er tidsmæssigt bagud. Dette 
vil medføre, at der bliver nogle aktivi-
tetsproblemer i 2019. Lærere, ledelse og 
bestyrelse har endnu ikke afholdt møder. 
Altså en automatisk besparelse. 3F Kø-
benhavn er repræsenteret i den nye be-
styrelse.

VEU Omstillingsfonden
Få – men dog et stigende antal – med-
lemmer er blevet interesseret i denne 
fonds aktiviteter. Formålet er at hæve 
uddannelsesniveauet helt op til diplom– 
eller bachelorniveau. Et af vores med-
lemmer skal være med til at reklamere 
for uddannelsesmulighederne på stor-
møder i fremtiden.

Sporskifte
En del medlemmer bruger denne ord-
ning, som er for brancher med nedslid-
ning eller mulighed for nedslidning. Den 
har ikke de samme begrænsninger, som 

nogle af kompetencefondene har. Man 
skal planlægge op til 8 ugers uddannelse 
med et max. beløb på 140.000 kr. i ud-
dannelsesudgift. 

Aftale med EUD skoler om 
kursuspakker til 3F 
3F København og 3F Kastrup har aftalt 
at reklamere for aftalerne om AMU ud-
dannelsespakker sammen. Dette er af-
taler med skolerne om specielle AMU–
kurser reserveret i et tidsrum kun for 
3F medlemmer. Det er for at mindske 
kursusaflysninger. Planen er, at det skal 
sprede sig til 3F afdelingerne i regionen.

3F København Uddannelsesudvalg
Formået pt. er :
• At skabe overblik over de lokale ud-

dannelsesudvalgs arbejde på de en-
kelte skoler og at få styrket vores re-
præsentation på „vores“ 8 skolers 
uddannelser.

• At introducere en fælles fejring af de 
personer, der er blevet uddannet i 
årets løb sådan, at fagene præsenteres 
samlet, og at det foregår i fagforenin-
gen for de organiserede.

FVU 
Forberedende Voksen Uddannelse har 
været en succes. Nu har undervisnings-
ministeriet skærpet adgangskravet, så 
det er blevet sværere at komme i gang, 
hvis danskniveauet ikke er højt nok. Det 
betyder, at der er en gruppe indvandrere, 
som ikke kan komme i gang, fordi deres 
danske ikke er godt. Problemet er, hvor 
skal de så blive bedre til dansk ? Endnu 
en skjult besparelse.

Kompetencefonde
Det er ikke alle kompetencefonde, der er 
lige lette at komme i gang med. IKUF er 
forholdsvis nem at give sig i kast med. 
Derimod er kompetencefondene under 
Pension Danmark svært gennemskueli-
ge. 3F er med til at udarbejde en nem-
mere hjemmeside, så vi kan få flere akti-
viteter i gang.

Vores uddannelsesambassadører gør 
et stort arbejde med uddannelsesakti-
viteter. Indsatsen for at få flere uddan-
nelsesambassadører skal styrkes. Gerne 
sådan, at hver klub har en uddannelses-
ambassadør.

Fremtidsudvikling København
Når man taler om udkantsdanmark bli-
ver man nødt til at inkludere Køben-
havn. Det ene universitet efter det an-

det kommer til København Industrien 
har haft tilbagegang siden midten af 
60erne. Hus– og grundpriser stiger med 
stor hast. Det er en af grundene til, at 
industrien flygter. Ved salg af kontor– 
og produktionsareal kan de bygge nyt 
med ny teknologi i produktionshallerne. 
Lemvigh Møller er bare et af eksempler-
ne.

Medicon Valley
Der er dog områder, hvor det går den 
anden vej. Området mellem Malmø, 
København og Hillerød har fået et nyt 
navn. „Medicon Valley“ med pt. 38.000 
ansatte inden for laboratorier, der for-
sker i gentilpasset medicin til den enkel-
te. Doserne i medicin skal i fremtiden 
være tilpasset hver medicinforbruger. 
Der er ikke megen produktion i øjeblik-
ket, men denne sektor forventes at vok-
se til omkring 100.000 ansatte i år 2025. 
Både den danske og den svenske rege-
ring har igangsat projekter, der skal til-
trække laboratorier til dette formål.

Sterile rum skal også gøres rene. Det 
er 3F medlemmer, der skal udføre dette. 
Med fare for at forurene laboratorierne 
og selv blive forurenet skal der udvik-
les kurser, det sikrer, at vores medlem-
mer forstår, hvilke krav der stilles for at 
overholde arbejdskravet. Derfor er der 
et samarbejde i gang med TEC Gladsaxe 
for at nå frem til at udvikle kurser, som 
bliver statsanerkendte, så de bliver en del 
af rengøringsuddannelserne. Her er der 
tale om det første certifikatkursus inden 
for denne gruppe af fag.
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Udtalelser m.m.
Bestyrelsens forslag til udtalelser, samt diverse andre dokumenter til generalforsamlingen, 
der indkommer efter redaktionens afslutning af dette beretningsnummer, vil kunne hentes på 
3F Københavns hjemmeside efterhånden, som de indkommer / udarbejdes og godkendes i bestyrelsen : 
www.3fkbh.dk /generalforsamling-2018

Feriekontoret i 3F København admini-
strerer de ferieboliger, som Posten og 
Ferieboligfonden for Hotel– og Restau-
ranterhvervet. Ferieboligerne bookes 
pr. telefon ( bortset fra postens lodtræk-
ningsrunder ).

Posten har 37 danske samt 17 uden-
landske ferieboliger og Hotel & Restau-
ration har 8 danske samt 2 udenlandske 
ferieboliger.

Det praktiske
Feriekontoret står for bookning, betaling 
af regninger og regnskab for hver ferie-
bolig. Vi sørger for al vedligeholdelse af 
ferieboligerne lige fra maling af boliger-
ne til nyt 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 samt oplever gode rammer omkring 
deres ferie.

Hjemmesider
Feriekontoret står også for redigering af 
ferieboligerne på Postens hjemmeside 
www.3fpost.dk. 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.

En liste over Hotel– og Restaurati-
ons ledige ferieboliger findes også på 

ovennævnte hjemmeside. Fotos og præ-
sentation af disse ferieboliger kan ses 
på www.3f.dk / feriehuse. Du skal vælge 
„Privat Service, Hotel & Restauration“ 
under „Gruppe“.

Renovering i ferieboligerne
Noget af det, som Feriekontoret bl.a. har 
brugt tid på, er at sørge for
• Udskiftning af tag på 3 boliger
• Udvendig maling af 7 boliger
• 3 nye træterrasser
• Udskiftning af møbler og køkkenin-

ventar i ca. 5 boliger
• Udskiftning af 3 udvendige spa
• Totalrenovering af 3 badeværelser

Et godt tilbud
Er du tillidsrepræsentant, kan du gøre 
dine kolleger en tjeneste ved jævnligt at 
printe „Ledige uger“ ud fra hjemmesi-
den 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.

Rejse– / afbestillingsforsikring
Vi vil i øvrigt opfordre til, at der tegnes 
en rejse– / afbestillingsforsikring således, 
at man ikke mister penge, hvis uheldet 
skulle være ude, og ferieboligen må afbe-
stilles. Kontakt dit forsikringsselskab for 
at høre nærmere.

Ferieboliger i Brixton  
( nær London )
Ferieboligfonden for Hotel– og Restau-
ranterhvervet samt Posten har begge et 

dejligt rækkehus i Brixton, og de ligger 
på samme vej. Det giver nogle mulighe-
der, hvis man er flere som gerne vil ople-
ve byen sammen, f.eks. de fantastiske ju-
leudsmykninger, London er kendt for.

Husene har begge en dejlig lille have, 
hvor gasgrillen kan benyttes – også selv-
om det sner. Hvert hus har 6 soveplad-
ser. Se mere på vores hjemmeside.

Skiftedag
Skiftedagen for de udenlandske feriebo-
liger blev i oktober 2017 ( efter flere års 
„tilløb“ ) ændret fra søndag til lørdag.

Der sker dog en ændring igen, idet 
skiftedagen for ferieboligerne i Norge 
og England ændres tilbage til søndag, 
da lørdag har vist sig at være uhensigts-
mæssig. Dagen bliver ændret fra uge 2 i 
2019. 

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 
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 over for 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 og æg-
tefæller i Rørvig Centret. Vi startede på 
dette 2011, og det er altid givtigt, idet 
der blandt andet udveksles erfaringer og 
gode råd.

Det har været endnu et spændende år med masser af udfor-
dringer og nye bekendtskaber.

Fagforeningens ungdomsnetværk har haft travlt med gode 
og spændende møder samt aktiviteter.

Formålet med netværket er at skabe et rum for unge til-
lidsvalgte og fagligt aktive. Her kan du møde andre unge, som 
du kan sparre med og stille de dumme spørgsmål.

I netværket bruger vi tid på at diskutere forskellige emner, 
som skifter fra gang til gang, og I bestemmer selv, hvilke em-
ner der skal tages op.

Vi har for eksempel snakket om nye regler i a-kassen, for-
skellige kulturer på en arbejdsplads og været på virksomheds-
besøg på Det Kongelige Teater og i Folketinget. På hvert møde 
deltager der flere og flere ude fra arbejdspladserne.

Allerede i december måned gik de unge fra fagforeningen 
sammen med unge fra andre forbund og ungdomspartierne 
en march fra Nørreport til Rådhuspladsen med faner og sang 
arbejdersange til ære for de mange 3Fere, der er offentligt an-
satte og skulle i gang med at forhandle overenskomst i foråret. 
Omkring 40–50 unge dukkede op og var med til at synge hele 
turen rundt.

I februar handlede vores møde om sammenlægningen af LO 
og FTF. Vi havde inviteret en fra LO til at komme og fortæl-
le, hvad sammenlægningen får af betydning for os ude på ar-
bejdspladserne. Vi havde en god diskussion og blev meget klo-
gere på sammenlægningen.

I marts måned rejste Mie og Tanja afsted til Bruxelles for at 
deltage i et ungdomsseminar for medlemmer ansat inden for 
fødevarer, landbrug og turismesektoren. Her blev der snakket 
og erfaringsudvekslet på tværs af lande og brancher. Alle fik et 
indblik i den danske model, og vi blev klogere på, hvordan fag-
foreninger arbejder i andre lande.

Da vi nåede til april handlede mødet om kulturforskelle på 
arbejdspladsen, og hvordan vi sikrer os, at alle kolleger er en 
del af fællesskabet. Her havde vi inviteret Dzevad fra fagfor-
eningen til at komme og fortælle om hans oplevelser med det-
te. Det gav en god debat blandt de unge om, hvordan vi byder 
alle slags kolleger velkommen på det danske arbejdsmarked.

I juni blev vi vist rundt i Det Kongelige Teater – både Ope-
raen og Gammel Scene – af Nikolaj og Malle. Her så vi salen 
og fik forklaret, hvordan belysning af scenen foregår. I Operaen 
så vi bag scenen, hvor stort det hele var, og fik at vide, at der 
var plads til 3 forestillinger samtidig. På Gammel Scene var vi 
i kælderen og på selve scenen, hvor man kunne se ud over sce-
nen og forestille sig en aften med fuld sal.

I september besøgte vi Rosa Lund i Folketinget. Hun viste os 
rundt, og vi var blandt andet inde for at se Folketingssalen, de 
berømte elevatorer og Enhedslistens værelser. Her snakkede vi 
om forskellige vigtige emner, som berører os som medlemmer 
af fagforeningen og os som medlemmer af samfundet.

I november var der Landsmøde for alle unge medlemmer af 
3F. Her deltog selvfølgelig også en gruppe af unge fra 3F Kø-
benhavn og 3F Sømændene. Der skulle diskuteres vedtægter, 
handlingsprogram og principper. Derudover er Landsmødet 
altid et godt sted at netværke og møde andre unge fra rundt 
omkring i landet.

Vi syntes, at det er utrolig fedt og inspirerende at møde 
skønne unge mennesker, der deltager i vores netværksmøder. 
Vi har altid plads til nye unge tillidsvalgte og faglige aktive, så 
hvis du har lyst til at deltage i vores fællesskab, så er du altid 
velkommen. 

 Feriekontoret Ungdomsnetværket
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Hermed fremlægges beretning om fagforeningens  
 økonomi og vores ejendomme. Endvidere fremlægges 
 årsregnskabet for 3F København. Her i bladet har vi 

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

Årsregnskabet, udarbejdet af vores statsautoriserede revisi-
on, ligger til gennemsyn i fagforeningen på Peter Ipsens Allé 
25, 2400 København NV. Medlemmer er velkomne til at kom-
me forbi og gennemse hele regnskabet.

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

Beretning fra de af generalforsamlingen valgte bilagskontrol-
lanterne, fremgår andet sted på disse sider.

Udvikling i økonomiske forhold
Som det fremgår af regnskabet, har fagforeningen i 2017 sam-
let haft et overskud på 1.651.263 kr., heraf foreslås det, at vi 
igen henlægger 100.000 kr. til dækning af eventuelt rådgiveran-
svar.

Det kan oplyses, at netto kontingentindtægterne ( alle kon-
tingenter til 3F København = Jeres fagforening ) har været ca. 
53,5 millioner kr.

Det faglige kontingent hvert fuldtidsmedlem betaler til fag-
foreningen månedligt udgjorde i 2017 kr. 224,50, 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 2017.
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, 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 1.651.263 kr. Det 
budgetterede resultat for året 2017 var et overskud på 400.000, 
så vi ender altså cirka en 1¼ million bedre end planlagt.

De ordinære kontingentindtægter ligger samlet ca. 2,6 % bed-
re end forventet i budgettet – man skal dog her huske, at vi i 
2017 budgettet, har nedskrevet de forventede kontingentind-
tægter med 2 % i forhold til 2016. Årsagen til forbedringen er 

( desværre ) primært vores høje ledighed, der giver os en rela-
tivt større andel af den del af a-kasse kontingentet, der fordeles 
internt i 3FA.  

I forhold til regnskab for 2016 ligger vi godt kr. 300.000 dår-
ligere på kontingentsiden, dette svarer til et fald på 0,4 %.

Refusioner til FIU–kurser er steget, da vi har haft flere på 
kurser – det giver så naturligvis også større udgifter til kurser. 
Uddannelse koster.

Bodsbeløb er betydeligt lavere end 2016, men denne post 
svinger meget.

Andre indtægter indeholder nu refusion af daglønstab fra 
3F, udgiften er derfor også taget med under faglige omkostnin-
ger.

Omkostningerne til personaleudgifter efter refusioner ligger 
ca. 2,5 procent under det budgetterede. Vi ligger dog væsent-
ligt over 2016, dette skyldes at 2016 lå meget lavt på grund af 
meget store refusioner primært på sygedagpenge.

Omkostninger til fagforeningens blad er 8 % mindre end 
forventet i budgettet, dette skyldes mindre oplag og færre sider.

Kontingentudgifter ligger under budget på grund af det fal-
dene medlemstal, vi har brugt det samme som i 2016.

Administration ligger 2,3 % under budget, men pænt over 
forbruget i 2016. Primært fordi vi i 2016 brugte betydeligt 
mindre til advokater end forventet.

Omkostninger til faglige aktiviteter og kurser ligger umid-
delbart over budgettet og over 2016, det skyldes dog, at vi 
medtager refusion af daglønstab fra 3F, som ovenfor anført.

Kurser ligger over 2016 og over budget ( flere på kursus ).
Ejendommenes drift ligger pænt under 2016, men over bud-

get. Primært på grund af inventar til færdiggørelse af mellem-
bygningen. 

Finansielle indtægter ligger væsentligt under 2016, det skyl-
des primært salg af enkeltstående aktiepost i 2016.

3F København vil også fremadrettet have fokus på fagfor-
eningens driftsomkostninger, således at vore udgifter matcher 
kontingentindtægterne.

3F København finder årets økonomiske resultat tilfredsstillen-
de, dog vækker medlemstallets fald forsat grund til bekymring.

Regnskabet vil blive gennemgået på, og skal godkendes af,  
3F Københavns generalforsamling.

De 3 bilagskontrollanter Pernille Aalborg Parker, Bjarne 
Baunsgaard ( nu stoppet ) og Morten Risom har løbende gen-
nem delvis 2017 og delvis gennem 2018 foretaget en større 
stikprøvevis gennemgang af de 4781 standardbilag og 3418 
skrankebilag der foreligger for regnskabsåret 2017.

Der er i alt gennemgået 2793 standardbilag og 2129 skran-
kebilag.

Samlet set har bilagskontrollen for 2017 givet anledning til 
omkring 36 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. 12/4 2018 
Pernille Aalborg Parker, Bjarne Baunsgaard og Morten Risom
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Resultatopgørelse 01/01 – 31/12  2017

Drift 2017 2016

kr. kr

Kontingent indtægter 53.531.714 53.754.061

Kursusindtægter (refusioner og tilskud) 1.309.421 1.263.680

Bodssager 785.130 1.262.632

Andre indtægter 1.909.281 961.229

Primære indtægter 57.535.546 57.241.602

Personaleudgifter -43.023.283 -42.010.758

Afdelingsblad -421.886 -432.123

Kontingenter -462.944 -462.055

Administrationsomkostninger -3.047.121 -2.756.384

Faglige aktiviteter og møder -3.434.146 -2.984.904

Kurser  -2.360.156 -2.150.262

Lokaleudgifter/ejendomme -2.714.196 -3.648.002

Andre udgifter -876.066 -553.801

Primære udgifter -56.339.798 -54.998.289

Resultat af ordinær primær drift 1.195.748 2.243.313

Andre driftsindtægter og ejendomsavance, netto 887.841 2.879.149

Andre driftsudgifter -121.856 -28.800

Driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster 1.961.733 5.093.662

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver -931.044 -6.149.873

Finansielle indtægter, urealiseret kursreguleringer 620.574 1.550.845

Finansielle udgifter, realiseret kurstab 0 -17.519

Finansielle udgifter, urealiseret kursreguleringer 0 0

Resultat før skat 1.651.263 477.115

Foreningsskat 0 0

Årets resultat til disponering 1.651.263 477.115

Henlagt til dækning af rådgiveransvar -100.000 -100.000

Årets resultat overføres til egenkapitalen 1.551.263 377.115

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver 2017 2016
kr. kr

Ejendomme 51.775.474 52.080.236

Inventar og EDB 54.167 15.783

Materielle anlægsaktiver 51.829.641 52.096.019

Værdipapirer og kapitalandele 21.035.890 20.137.341

Finansielle anlægsaktiver 21.035.890 20.137.341

Anlægsaktiver i alt 72.865.531 72.233.360

Tilgodehavender 2.483.676 2.094.186

Periodeafgrænsningsposter 209.899 192.841

Tilgodehavender 2.693.575 2.287.027

Likvide beholdninger 11.338.826 10.105.023

Omsætningsaktiver i alt 14.032.401 12.392.050

Aktiver i alt 86.897.932 84.625.410

Passiver 2017 2016
kr. kr

Egenkapital 72.072.742 70.521.479

Henlagt til rådgiveransvar 200.000 100.000

Egenkapital  i alt 72.272.742 70.621.479

Pensionsforpligtelser 150.000 509.973

Hensatte forpligtigelser i alt 150.000 509.973

Feriepenge forpligtigelse 7.117.699 6.822.232

Mellemregning S&H 0 502.373

Afsat foreningsskat 0 0

Kreditorer 7.357.491 6.169.353

Anden gæld 0 0

Kortfristet gæld 14.475.190 13.493.958

Gældsforpligtigelser i alt 14.625.190 14.003.931

Passiver i alt 86.897.932 84.625.410



Hvem arbejder for de ARBEJDSLØSE ? Hvor er 

LAGERARBEJDERE på rette hylde ? Hvem tager 

FORLYSTELSESARBEJDERE alvorligt ? Hvem er 

på posten for POSTFOLK ? Hvem pudser aftalerne af 

for VINDUESPOLERERE ? Hvem sender AVISBUDE 

bud efter ? Hvem servicerer SERVICEARBEJDERE ? 

Hvem passer på DYREPASSERE ? Hvem er i drift for 

DRIFTSASSISTENTER ? Hvem har VIKARER som fast 

arbejde ? Hvem betjener TJENERE ? Hvem tager godt 

imod RECEPTIONISTER ? Hvem er i arbejdstøjet for 

SKRÆDDERE ? Hvor havner HAVNEARBEJDERE ? 

Hvem holder orden for STUEPIGER ? Hvem holder 

gryden i kog for KOKKE og GASTRONOMER ? Hvem 

modtager skraldet for RENGØRINGSANSATTE ? Hvem 

pakker PAKKERIARBEJDERE sikkert ind ? Hvem er 

gearet til CYKELBUDE ? Hvem får SCENETEKNIKERE 

frem i lyset ? Hvem rydder op i PEDELLERS arbejdsfor-

hold ? Hvem ligger vandret for PORTØRER ? Hvem sørger 

for, at SMØRREBRØDSJOMFRUER får smør på brødet ? 

Hvem er sikkerhedsnet for STILLADSARBEJDERE ? 

Hvem brygger aftaler sammen for BRYGGERE ? 

Hvem kontrollerer KONTROLLØRERS lønsedler ?


