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Det var en stor dag for havnearbejderne 
i København, da de første ungdomslær-
linge i Danmark blev udlært og modtog 
deres svendebrev som faglærte havnear-
bejdere onsdag d. 31 maj 2017. Uddan-
nelsen af ungdomslærlingene er på en 
måde kulminationen på mange års kamp 
for uddannelse. 

Selve uddannelsen indeholder alle 
de ting som en moderne havnearbejder 
skal bruge med de forskellige certifikater, 
men også IT, logistik og i det hele taget 
forberedelse til fremtiden.

Havnearbejderne i København var 
de første til at kræve uddannelse in-
den for vores fag. Vi startede i mid-
ten af 1960`erne med at forlange gaf-
feltruck-kort. De forskellige uddannelser 
foregik på Landtransportskolen. Det var 
da Anker var formand for os alle sam-
men i DASF (senere SiD og nu 3F), at 
fagbevægelsen satte fart på uddannelsen 

af alle ufaglærte. Vi kæmpede for at få 
vores medlemmer på ordblindeundervis-
ning, og vi har sendt ældre kollegaer på 
IT-uddannelse.

Vi har i mange år lavet forsøg med en 
havnearbejderuddannelse som nu er ble-
vet en realitet i samarbejde med mange 
af vores kollegaer i de andre havne, og vi 
har i flere år uddannet den faste gruppe 
af havnearbejdere med stor succes.

Alle disse tiltag med uddannelse er 
for at gøre vores medlemmer klar til de 
nye udfordringer og for, at de skal kunne 
udføre de nye jobs som kommer i frem-
tiden.

Den kommende containerterminal i 
København bliver den første i Danmark 
som er mere end halvvejs fuldautoma-
tisk, så det gælder om at følge med ud-
viklingen.

Så det var en stor dag! Især for de 
unge men også for os andre.

En stor dag på Havnen

Af Per Hasager, Havnearbejdernes klub af 1980

Nicolai, Casper, Frederik og Anja fik som de første ungdomslærlinge svendebrev som faglærte havnearbejdere.

• Leder Finanslovsforhandlingerne er skudt i gang 
efter, at regeringen også har stillet forslag 
om skattelettelser. 

Det ene var skattelettelser, hvor rege-
ringen en gang til forsøger at bilde befolk-
ningen ind, at de er den „lille“ danskers 
bedste ven. 

De argumenterer med, at de skattelet-
telser, som de foreslår, kommer den „al-
mindelige“ HK’er til gode, da de procentvis 
vil få den største skattelettelse i forhold til 
direktøren. 

HK har været på banen og sagt, at reg-
neeksemplet ikke holder, da forudsætnin-
gerne i regnestykket ikke er rigtige. Derud-
over er forudsætningen for direktøren, at 
direktøren har samme husleje som en HK 
kassedame – nemlig på 6.000 kr. om må-
neden. De fleste personer, der tjener over 
en million, vil nok ikke nøjes med at have 
en husleje på 6.000 kr.

Man kan også konstatere, at mange i 
det københavnske område ville blive rig-
tig glade for en husleje på kun 6.000 kr. 
om måneden. 

Regeringen har for nogle år siden for-
søgt sig med samme argumentation, hvor 
de rent faktisk måtte erkende, at regne-
stykkerne mere er ønsketænkning end vir-
kelighed. 

Sandheden omkring skattelettelser er, at 
dem der tjener mest, også vil få de største 
skattelettelser både i antal kr. og øre og i 
forhold til procenter. 

Hvis man kigger bredt på finansloven, 
så kan man se, at der udelukkende på de 
fleste poster, hvor det drejer sig om sociale 
vilkår i velfærdssamfundet, vil ske massive 
besparelser. Det drejer sig om uddannelse, 
hospitaler, ældreplejen osv.

Hvis man regner frem – som Arbejder-
nes Erhvervsråd har gjort på disse bespa-
relser – vil der i 2025 være 15.000 færre 
offentlige ansatte til at tage sig af disse 
kerneopgaver i velfærdssamfundet. 

Der bliver også samtidig sparet på po-
litiet, og her har man også forsøgt at få 
uddannet politikadetter med en kortere 
uddannelse en politibetjente, men Mo-
derniseringsstyrelsen ( Statens forhandlere 
inden for overenskomstområdet ) har næg-
tet at tegne en overenskomst med de mest 
basale fagretlige regler, nemlig at hvis man 
ikke er tjenestemand, så har man en kon-
fliktret for at kunne forhandle ligeværdigt. 

Det er påfaldende, at Joachim B. Olsen 
fra Liberal Alliance fuldkommen nægter 
disse fakta. Det minder i allerhøjeste grad 
om satiren om Erhard Jacobsen, at hvis han 
havde sagt det, han havde sagt, så havde 
han aldrig sagt det. 

Det er selvfølgelig med stor spænding, at 
vi afventer udfaldet af finanslovsforhand-
lingerne, og vi håber meget på, at der vil 
være et massivt flertal i Folketinget, der vil 
gå imod disse asociale forslag og skattelet-
telser, som regeringen har fremlagt. 

Lokkemaden med at nedsætte afgiften 
på biler, må vi nok sige er en tynd kop te. 
Der er ikke ret mange af 3F Københavns 
medlemmer, der havde tænkt sig at købe 
en Lamborghini. 

Her i foråret vil der jo være overens-
komstforhandlinger på det offentlige om-
råde. Disse forhandlinger – sammen med 
de pågående trepartsforhandlinger – vil 
ikke kunne rette op på regeringens ødelæg-
gende finanslovsforslag, men det vil skabe 
en dårlig mulighed i forhold til at opnå et 
tilfredsstillende resultat.

De borgerliges finanslov



Designmuseum Danmark ligger i Bredgade i København. Det viser dansk og internationalt kunsthåndværk og industrielt design fra det 20. århundrede.
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Når 3F København er i kontakt  
 med medlemmer, der arbejder 
 på en virksomhed, hvor der 

ikke allerede er en overenskomst, kan 
det umiddelbart virke som en smal sag 
at få bragt i orden.

Det er heldigvis oftest tilfældet, at 
virksomheden og 3F København hurtigt 
enes om, at det at have en overenskomst 
– en fælles „drejebog“, der for både virk-
somhed og medarbejder beskriver løn 
og ansættelsesvilkår – er en god ide. 
Overenskomsten medvirker til, at der 
undgås en masse splid og diskussioner 
lokalt på arbejdspladsen, mens den sam-
tidigt sikrer en række vilkår, og at med-
arbejderens løn udvikler sig i takt med 
det øvrige arbejdsmarked.

Meget tit er det en manglende løn-
udvikling, der kan være årsagen til, at 
medlemmerne kontakter fagforeningen 
og snakken falder på overenskomst. Der 
kan være indgået en meget lang og fyl-
destgørende kontrakt de to parter imel-
lem, men oftest uden nogen form for 
automatik i, at lønnen stiger, eller at øv-
rige vilkår følger de tiltag, der kommer 
på det organiserede arbejdsmarked.

Designmuseum Danmark
I en almindelig sag om feriepenge, hvor 
3F København var i dialog med virk-
somheden Designmuseum Danmark, 
beretter virksomhedens ledelse om deres 
udfordringer idet, at Statens arbejdsgi-
verforening ( Moderniseringsstyrelsen ) 

ikke kunne yde dem hjælp. 
Årsagen hertil bundede i, at 
Designmuseum Danmark ikke 
var „rigtig“ statslig arbejdsplads, 
men alene modtager en statslig 
støtte, hvilket ikke berettiger til 
medlemskab af Moderniseringssty-
relsen. Alligevel havde Designmu-
seum Danmark tidligere fået den 
besked, at de skulle bruge de stats-
lige overenskomster og aftaler, hvil-
ket også fremgik af medarbejdernes 
kontrakter.

Medarbejderne oplevede dog, 
at mange af de ting, der stod i de 
statslige overenskomster, ikke blev 
overholdt. Derfor henvender en ræk-
ke medarbejdere sig til 3F København i 
starten af sommeren 2013.

3F København ville i dialog med De-
signmuseum Danmark for at kræve, at 
medarbejdernes vilkår overholdes. Det 
tager en rum tid og mange rykkere og 
først i slutningen af maj 2014, efter at 
endnu en rykkerskrivelse nu blev led-
saget af et krav om overenskomst samt 
1. varsel om konflikt, lykkedes det at få 
planlagt og afholdt en forhandling, hvor 
emnerne blev drøftet. På mødet blev det 
drøftet at indgå overenskomst mellem 
virksomheden og 3F København. På den 
måde kunne man få en lokal „drejebog“ 
om løn og ansættelsesvilkår, som passer 
til virksomheden og medarbejderbeho-
vet. Det var et fint møde – med håndslag 
på samarbejde om at få løst tingene. Det 
aftaltes, at mødes igen hurtigt for at fort-
sætte drøftelserne.

Der går imidlertid helt frem til i dag, 
før en endelig overenskomst ligger på 
bordet med begge parters underskrifter.

Hvorfor tog det så lang tid ?
Designmuseum Danmark protesterer 
over konfliktvarslet, idet opfattelsen var, 

at man allerede var omfattet af 
statens overenskomster. 3F Kø-
benhavn havde konstateret, at 

dette ikke var tilfældet og 
krav om overenskomst 

samt ønske om for-
handlinger blev fast-

holdt.
Frem til novem-

ber 2014 lykkedes 
det ikke at komme i yderligere 

forhandlinger med museet. I mel-
lemtiden forsøger Designmuseum Dan-
mark at undersøge mulighederne for at 
få bragt tingene i orden af anden vej. De 
kontakter Vagt og Sikkerhed ( en anden 
fagforening ) med henblik på at lave en 
aftale med dem. Vagt og Sikkerhed og 
3F København går sammen og kræver et 
fælles møde med Designmuseum Dan-
mark. Dagen inden dette møde får vi 
besked om, at Designmuseum Danmark 
har indmeldt sig i Dansk Industri og 
mødet aflyses.

Ligesom medarbejdere har mange 
fordele af at være medlem af en rigtig 
fagforening, har arbejdsgiverne ligeså 
fordele af at være medlem af en arbejds-
giverforening. Vigtigt for arbejdsgiver er 
hjælp og sparring i faglige sager, over-
enskomsterne og tolkning af disse.

Umiddelbart kunne det lyde fint nok, 
at virksomheden indmelder sig i en ar-
bejdsgiverforening, men der knytter sig 
2 problemstillinger til det. Det 1. pro-
blem er, at Hovedaftalens bestemmelser 
forhindrer en organisation i at yde støtte 
til en virksomhed, hvor der allerede er 
en igangværende konflikt. Det 2. pro-
blem er, at med indmeldelsen forsøgte 
Dansk Industri at gøre Industrioverens-
komsten, med tilhørende protokollat 
for Oplevelsesindustrien gældende, ved 
at antage det synspunkt, at den aftale 
er dækkende for arbejdets art og alle-

rede indgået mellem Hovedforbundene 
Dansk Industri og 3F Forbund – en så-
kaldt områdeoverenskomst.

3F København mente dog hverken, at 
Dansk Industri kunne optage virksom-
heden eller gøre Industrioverenskomsten 
gældende. Vores holdning var, at en lo-
kal overenskomst ville være det bedste 
for medlemmerne.

En forhandlingsmæssig løsning 
forsøges – uden held
I slutningen af marts 2015 fremsendes  
2. konfliktvarsel til Designmuseum Dan-
mark. Dansk Industri reagerer ved at 
indklage 3F for brud på Hovedaftalens 
bestemmelser, fordi man ikke kan varsle 
konflikt, når der allerede er en overens-
komst.

Det betød, at arbejdsgiversiden stod 
på, at deres indmeldelse i Dansk Indu-
stri var god nok, og at de dermed nu var 
overenskomstdækket – og at vi på den 
anden side mente, at de ikke kunne være 
optaget, og at der dermed ikke var no-
gen overenskomst. 

Sagen skulle nu løses i Arbejdsretten. 
Efter et langt forløb med udveksling af 

skrifter – klageskrift, svarskrift, duplik, 
replik m.m. kunne den endelig komme 
for dommerpanelet.

Den 5. oktober 2016 kom dommen. 
3F København vandt sagen. Vi fik ret 
i, at Dansk Industri ikke kunne optage 
Designmuseum Danmark som medlem. 
Dansk Industri skulle betale 100.000 kr. 
i bod.

Allerede den 10. oktober 2016 var der 
kontakt mellem virksomhedens advokat 
og 3F København om forhandlinger af 
overenskomst.

En helt almindelig forhandlingsproces 
gik nu i gang. Medarbejderne fik mulig-
hed for at vælge en talsperson, der kun-
ne deltage i forhandlingerne samt sikre 
tæt kontakt til medlemmerne under for-
løbet. Mange forhandlinger om overens-
komsten og dens indhold blev afholdt 
med almindelige mindelige forhindrin-
ger som ferie og kalenderkoordination. 
Der er blevet fremsendt udkast frem og 
tilbage, og der blev afholdt mange for-
handlingsmøder.

Arbejdet har nu endelig ført til, at 
overenskomsten er så langt, at den er 
sendt til medlemmerne til afstemning. 

Hvori består så håndværket ?
Håndværket består i at holde fast. At tro 
på, at det kan gøres bedre for medlem-
merne, og at vi kan hjælpe til at skabe 
bedre rammer for arbejdslivet. At tilgo-

dese medlemmernes ønsker og bekym-
ringer. At skræddersy en aftale, der pas-
ser til medarbejderne og virksomheden, 
deres behov og prioriteter. Og aldrig at 
lade nogen stå alene tilbage på perronen. 
At kunne fange essensen, når medlem-
merne føler fællesskab for at forandre 
sammen.

Arbejdet er ikke slut ved indgåelse af 
overenskomsten. Overenskomsten kan 
også betragtes som en kontrakt mellem 
arbejdsgiveren og fagforeningen, der til 
dels beskriver løn og ansættelsesvilkår 
for medarbejderne, men også hvordan 
eventuelle tvivlsspørgsmål løses. Det er 
også et håndslag på, at man vil samar-
bejde for at løse de problemstillinger, der 
en gang i mellem opstår mellem en ar-
bejdsgiver og en medarbejder / medarbej-
dergruppe. Her er det særligt vigtigt, at 
fagforeningen ved hvilken type arbejds-
giveren er, er det en man kan stole på 
og lave gode aftaler med ? Eller er det en 
fusentast ? 

Men allervigtigst er, at arbejdsgiveren 
ved, hvor den har 3F, at man kan regne 
med vores ord, og at vi er dygtige til vo-
res arbejde.

Jeg er spændt på at få karakter fra 
medlemmerne – bestået eller ikke 
bestået. •Af Tina Høegh, faglig sekretær

Designmuseet

At oprette en overenskomst 
er et håndværk

Foto : Blunts – CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4893990



Nyt fra a–kassen Af Søren Becher,
a–kasseleder

Af Børge Bjerg
a–kassesekretær
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Vær opmærksom på din til– og afmelding på jobnet.dk

Hvis du bliver ledig, anbefaler vi, at du tilmelder dig jobnet.dk 
den 1. i måneden, hvor du bliver ledig – også selvom du først 
bliver ledig i løbet af måneden.

Når du kommer i arbejde igen, skal du vente med at afmelde 
dig til den 1. i måneden efter du er kommet i arbejde.

Forklaringen er, at du risikerer at miste dagpenge, hvis du 
bliver tilmeldt eller afmeldt midt i måneden.

Fra den 1. juli udbetales der dagpenge månedsvis. Det betyder, 
at du skal aflevere dit dagpengekort 5 hverdage før månedens 
udløb hvis du vil have penge på din bankkonto til d. 1. i måne-
den. Dine dagpenge udbetales sidste bankdag i måneden.

Aconto–udbetaling
Med den nye afleveringsfrist skal du give et kvalificeret gæt på, 
hvor mange arbejdstimer du eventuelt har i den sidste uge i 
måneden. På den baggrund udbetaler vi dagpenge til dig.

Den 11. i hver måned indberetter arbejdsgivere løn– og 
arbejdstimer til indkomstregistret. Derefter samkøres ind-
komstregistret med dagpengekortene. Har du fået for mange 
eller for få penge reguleres de indenfor de kommende 3 måne-
ders udbetalinger. Hvis du i den såkaldte „gætteuge“ har gæt-
tet forkert, skal du kontakte os med det samme, så vi kan rette 
dine oplysninger. Ellers vil du modtage en henvendelse fra os.

Du kan senest aflevere dit dagpengekort 1 måned og 10 dage 
efter månedens udløb.

Udbetalingsperioder
For at få dagpenge til tiden, skal du aflevere dit dagpengekort:

• September 2017: 
Kortet afleveres fra d. 22. – 26. september.  
Udbetaling d. 29. september. 

• Oktober 2017: 
Kortet afleveres fra d. 24. – 26. oktober. 
Udbetaling d. 31. oktober.  

• November 2017: 
Kortet afleveres fra d. 23. – 27. november. 
Udbetaling d. 30. november. 

• December 2017: 
Kortet afleveres d. 20. – 22. december. 
Udbetaling d. 29. december.

Dagpenge til tiden

Nye dagpengeregler
Nye principper for udbetaling

Der er ikke længere 4 og 5 ugers perioder. Nu dækker en ud-
betaling en kalendermåned på 160,33 timer.

Man kan ikke – som tidligere – kigge på hvor mange 
dage / timer man har været ledig og forvente at få udbetaling 
for dem.

Nu er udgangspunktet 160,33 timer. Derfra trækkes timer 
med arbejde, ferie, afmelding fra jobcenter m.m., og resten bli-
ver udbetalt ( dog min. 14,8 ledige timer på en måned ).

Eksempel : Arbejde til 4. august. Ferie 7–18 august. 
August måned :  160,33 timer 
Arbejdstimer :   29,60 timer 
Ferie 2 uger :   74,00 timer 
Rest til udbetaling :  56,73 timer

Den gamle metode : 
Ledig fra 21. august – 31. august = 66,6 timer.

Sommersæsonen er ved at rinde ud, 
 efteråret nærmer sig med hastige 
 skridt. Så nu er det tid til at gøre 

status over organiseringen på Bakken og 
i Tivoli, idet 3F København har priorite-
ret området i år.

Hvorfor være medlem af en fagforening 
– når jeg kun arbejder i 3 måneder ?

Denne udfordring har vi mødt utalli-
ge gange. Særligt unge og studerende har 
givet udtryk for den holdning. Derfor 
har vi haft ekstra fokus på „de unge“ og 
forsøgt at svare på, hvad fagforeningen 
kan hjælpe dig med – særligt når man er 
ung og ansat i kort tid.

Det kan være svært at se ideen med 
et medlemskab, når man har et sæson-
arbejde i kort tid, og derfor se det som 
en start på sit fremtidige arbejdsliv. For 
mange er arbejdet i Tivoli det første 
møde med arbejdsmarkedet, og derfor 
er det særlig vigtigt at fortælle om, hvor 
vigtigt det er at være medlem af en fag-
forening. For som ung kan man nemlig 
også blive snydt af sin arbejdsgiver!

Fortælling om sammenhold
Vi har derfor arbejdet for at skabe fæl-
lesskaber og fortælle om vigtigheden af 
gode job. Vi har udbredt fortællingen 

om, at ordentlige løn– og arbejdsforhold 
ikke kommer af sig selv og, at 3F Køben-
havn konstant arbejder for, at opnå bed-
re forhold for medlemmerne.

Vi har mødt flere unge som aldrig har 
læst deres lønseddel. Ofte mødes vi med 
forklaringen om, at de ikke mener det 
er vigtigt, bare deres penge går ind på 
kontoen. Vores budskab er derfor til de 
unge : Tjek din lønseddel. Hvis du er i 
tvivl, står vi altid klar til at hjælpe dig.

Organisering er ikke kun  
for de unge
Arbejdet på Bakken og i Tivoli er ikke 
kun for de unge. Mange ansatte kom-
mer igen sæson efter sæson, og for dem 
er fællesskabet særlig vigtigt. De er ofte, 
grundet deres erfaring, omdrejnings-
punktet for arbejdet på den enkelte ar-
bejdsplads. Derfor har dialogen ofte om-
kredset deres arbejdsforhold og deres 
syn på fremtiden. 

Vi vil gerne takke for de mange smil 
og åbne arme, vi har mødt undervejs. 
Tak for den store imødekommenhed hos 
forlystelseskontrollørerne i Tivoli og tje-
nerne i Grøften og Færgekroen der alle 
har måttet lægge øre til talen om vig-
tigheden af et medlemskab i 3F Køben-

havn. Og tak for det store engagement 
fra personalet i de forskellige restauratio-
ner på Bakken, der er blevet organiseret 
i 3F København.

Fagligt fællesskab styrket
3F Københavns særlige prioritering med 
tilstedeværelse på sæsonarbejdspladser-
ne, har givet en medlemsfremgang, både 
blandt de helårsansatte og de sæsonan-
satte. Det har været medvirkende til en 
styrkelse af det faglige fællesskab på ar-
bejdspladserne. 

3F København vil naturligvis fortsæt-
te arbejdet med at styrke fællesskabet - 
både på Bakken og i Tivoli. Kun gennem 
en systematisk indsats kan vi sikre, at 
de sæsonansatte også i fremtiden har et 
stærkt fagligt fællesskab.

Organisering – Tivoli & Bakken

Af Brian Arlofelt, faglig sekretær og  

Trine Dyrby Dahl, Organisator
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Den 4. juni 1938 var der levende 
musik, rød-hvide flag og tusind-
vis af mennesker på Københavns 

Hovedbanegård. 34 børnefamilier steg 
på et særtog, der skulle føre dem via skib 
fra Esbjerg til Venezuela. 

I alt 48 arbejderfamilier tog imod et 
umiddelbart gavmildt tilbud fra Venezu-
ela, som ville give danske familier land-
brugsjord og nye, dannebrogsfarvede 
huse. Danskerne skulle dyrke jorden i 
den solbeskinnede dal Chirgua, og efter 
nogle år ville de få jorden til ejendom. 

Det var en enestående udvandring. 
For første, sidste og eneste gang arbej-
dede den danske stat aktivt for at sætte 
gang i en stor udvandring.

Danmarks udvandringskontor arbej-
dede tæt sammen med Venezuela og 
indrykkede store avisannoncer. Over 500 
familier søgte om at komme med. Sam-
tidig drøftede Danmark mulighederne 
med en række andre lande, som ønskede 
dansk indvandring til landbrugskolonier.

Det blev første og eneste gang, Dan-
mark aktivt arbejdede for at oprette en 
dansk koloni i et andet land. For det 
glemte eksperiment blev en fiasko, som i 
vore dage ville have væltet ministre.  

„En soigneret flok turister“
Den danske politik virkede selvmodsi-
gende, selv om der var krise og arbejds-
løshed i Danmark. Indtil 1938 arbejdede 
statens befolkningskommission for at 

øge børnetallet i Danmark. Blandt andet 
ved at give familier med mange børn til-
skud til huslejen. Nu opfordrede staten 
i stedet danske familier til at udvandre, 
og midt i afskedsfesten beklagede pres-
sen, at hundredvis af familier ikke så en 
fremtid i Danmark:

„Som de stod der på perronen, var de 
ikke til at skelne fra de øvrige rejsende, 
intet karakteriserede dem som menne-
sker, der må udvandre, fordi samfundet 
ikke har noget at byde dem“, skrev Politi-
ken, og fortsatte: „For alle emigranterne 
gjaldt det, at de var velklædte og sunde, 
et par af børnene kunne være sprunget 
ud af en modejournal for børnesom-
mertøj. Men næverne forrådte, at både 
mænd og kvinder var vant til at tage fat 
på hvad som helst… Venezuela vil blive 
overraskede over at se en soigneret flok 
turister gå i land – som emigranter!“ 

Berlingske Tidende, og Dagbladet 
Børsen kaldte udvandringen „det glade 
vanvid“, og flere aviser talte om „et nyt 
stavnsbånd“. Dels skulle danskerne dyrke 
jorden i mindst fem år, før de fik skøde 
på jorden. Dels fordi de ikke måtte sæl-
ge afgrøderne på det åbne marked, men 
skulle gå gennem militærdiktaturets ad-
ministration.

Kolde tider
Så hvorfor i alverden stod familierne dér 
på perronen med de få ejendele, de ikke 
havde solgt inden rejsen ? Hvorfor byt-

tede de deres fædreland ud med et land, 
de vidste meget lidt om ?

I 1930ernes relativt fattige Danmark 
var mange familier klar til at søge lyk-
ken. Selv vejrguderne var hårde ved 
Danmark med nogle af de koldeste vin-
tre, man nogensinde har registreret her 
i landet.

Derfor blev der i 1933 indført „vinter-
hjælp“, og 400.000 danskere fik ret til en 
gang om ugen på kommunekontoret at 
hente et kort, som slagteren ombyttede 
med trekvart kilo oksekød. Imens måtte 
landmændene finde sig i, at staten satte 
et loft over deres produktion. Det ramte 
også arbejderne på landet, som ofte kun 
havde arbejde i sommerhalvåret. 

Udvandrerne gik ikke sultne i seng 
eller manglede husly. Men selv om det 
var hårde tider for mange mennesker, 
så flyttede flere og flere arbejderfamili-
er med faste indtægter ind i nybyggede 
boliger med varmt vand, centralvarme 
og eget bad. Det var den slags og lidt 
eventyr, udvandrerne ønskede sig, lige-
som det lokkede, at de ville blive herrer 
i eget hus.

Dermed blev også denne udvandring 
et eksempel på det fænomen, som for-
skerne kalder „push and pull“. Skub og 

Staten fik arbejderfamilier 
til at udvandre

Af Catalina Peña-Guillén & Jesper Sørensen

I 1938 arbejdede staten aktivt for 

at sende danske arbejdere til en 

landbrugskoloni i Venezuela. 

48 familier deltog i det glemte 

eksperiment.

• „Det glemte eksperiment“ udkom på 
forlaget Rosenkilde & Bahnhof.  
Bogen er skrevet af Catalina Peña-Guillén 
og Jesper Sørensen, som også holder 
foredrag om udvandringen.  
Yderligere oplysninger findes på parrets 
hjemmeside dennyeverden.dk og Face-
bookprofilen „Det glemte eksperiment“.

Da danskerne nåede frem, var jorden ikke klar til dyrkning, og de måtte selv hjælpe til med at fælde træer i urskoven.
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træk. Næsten alle verdenshistoriens sto-
re udvandringer kendetegnes af forhold, 
der skubber mennesker væk fra deres 
fædreland, og noget der trækker i den 
anden ende. 

Urskov i stedet for marker
Udvandrerfamilierne så frem til at leve 
sammen i en dansk koloni med egen 

skole, kirke og butikker under en gav-
mild sol. Men virkeligheden blev en an-
den. 

Da danskerne nåede frem, var jorden 
ikke klar til dyrkning, og de måtte selv 
hjælpe til med at fælde træer i urskoven. 
Kulturelle forskelle og intern splid i ko-
lonien gjorde også livet så surt, at mange 
af udvandrerne vendte hurtigt hjem.

Nogle blev regulært smidt ud af ko-
lonien, fordi de ifølge de venezuelanske 
myndigheder kun var ude på at skabe 
uro. I Venezuela ønskede man ikke at få 
fagforeningsfolk og socialister til landet. 
Omvendt forsømte mange af danskerne 
at lytte til venezuelanernes gode råd om, 
hvordan de skulle plante deres kartof-
ler. Samtale fremmer forståelsen, og det 
manglede dernede i dalen.

Den glemte udvandring
Udvandringen og de mange problemer 
optog meget spalteplads i aviserne i 1938 
og 1939. Men den gik i glemmebogen, 
da Danmark blev besat, og i over 70 år 
var arkiverne i både Danmark og Ve-
nezuela lukkede for offentligheden.

Først med udgivelsen af vores bog 
„Det glemte eksperiment“ kom histori-
en frem i lyset. Vi interviewede børn og 

efterkommere fra kolonien, og vi dykke-
de dybt ned i danske og venezuelanske 
arkiver for at belyse dette glemte stykke 
Danmarkshistorie. Bogen og vores fore-
drag handler også om de få familier, som 
fandt lykken i Venezuela, og om nogle af 
danskernes venskab med Húgo Chávez. 

Midt i skandalen er det værd at tage 
hatten af for, at familierne turde at tage 
en chance i deres liv. Deres mod har im-
poneret os dybt. Og med lidt bedre for-
beredelse havde det ikke behøvet at ende 
som et glemt eksperiment. 

• Om forfatterne: 

Catalina Peña-Guillén er historisk researcher 

og forfatter med en ph.d i strafferet og en 

master i spansksproget litteratur. Hun er ecua-

dorianer med bopæl i Danmark.  

Jesper Sørensen er forfatter og undersøgen-

de journalist på TV SYD. Han er nomineret til 

priser for artikler om Carl Holst-sagerne og 

Vejle Havn.  

Ægteparret holder foredrag sammen og arbej-

der pt. på en ny historisk bog.

• Venezuela er en republik ved den nordlige 

kyst i Sydamerika. Venezuela dækker over et 

areal på 916.445 kvadratkilometer og har en 

befolkning på omkring 29.100.000. Etnisk 

sammensætning: 67 pct. mestizer, 21 pct. 

hvide, 10 pct. sorte, 2 pct. indianere. 96 % af 

befolkningen tilhører den romersk-katolske 

kirke. Flaget ovenover er som det så ud på den 

tid hvor danskerne udvandrede (1938). I dag 

har flaget 8 hvide stjerner.

Hugo Chávez, præsident i Venezuela 1998 – 2013.

Ungdomsnetværket blomstrer og mødes jævnligt til spænden-
de diskussioner og hyggelige arrangementer. I maj måned var 
det lokal forhandling, der var emnet på dagsordenen. Her hav-
de vi inviteret Per Jørgensen, som er fællestillidsrepræsentant 
for kultur og idrætsmedarbejderne i Københavns Kommune. 
Han fortalte om hans egne erfaringer med lokal forhandling 
med kommunen, og de unge havde en masse kvalificerede 
spørgsmål til Per. Der blev også ivrigt diskuteret fordelene ved 
at kunne lave en lokal forhandling med sin arbejdsgiver. 

Efter sommerferien blev det første møde brugt på at plan-
lægge en lille kampagne i forbindelse med den internationale 
fastfood dag. 

Den internationale fastfood dag er en årlig markering af an-
satte i fastfood industriens kamp for en ordentlig løn, og retten 

til at være medlem af en fagforening. I Danmark er problemet 
ikke stort, her er der overenskomst de fleste steder, og de unge 
der arbejder der får en ordentlig løn. Men i bl.a. USA skal en 
ansat leve for en timeløn på omkring 53 kr. 

Derfor er vi i ungdomsnetværket klar til at markere denne 
dag hvert år. I år var det den 4. september. Vi havde lavet en 
lille film som blev delt på de sociale medier for, at vise hvor 
stor en forskel der er på lønnen i USA og Danmark, og hvor 
forargede danskerne var over at høre dette. 

Næste ungdomsmøde er den 10. oktober og kommer til at 
handle om de nye a-kasse regler. Så er du under 36 år, og har 
du lyst til at møde andre unge i 3F København, så kom og vær 
med. Vil du vide mere så kontakt Tanja på tanja.fynbo@3f.dk 
eller 20 53 32 43. 

Jobpatruljen på besøg i sommerlandet
Ingen sommer uden Jobpatruljens besøg hos de danske virk-
somheder. I år er det 38. gang, at Jobpatruljen kører, og de 
mange unge aktivister var ude og besøge unge under 18 år, 
som har et fritidsjob. Formålet er at oplyse de unge om deres 
rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet. På landsplan blev 
2952 unge besøgt. Af dem besøgte vi i hovedstadsområdet 646 
unge mennesker. Det er lidt færre end sidste år. De unge men-
nesker var simpelthen taget på ferie mange steder. 

I år mødte vi 92 unge som havde brug for opfølgning fra 
fagforeningen. Det drejede sig især om unge der manglede en 
kontrakt. Et andet problem, som er blevet større i år, er unge 
der føler sig utrygge på arbejdet. De føler sig utrygge, når kun-

der eller gæster opfører sig dårligt. Kunder eller gæster der rå-
ber og skriger ad dem fordi køen er for lang i supermarkedet, 
eller gæster der oplever en fejl i deres mad. De unge føler sig 
overfuset og angrebet, og dette er med til at gøre deres start på 
arbejdsmarkedet til en dårlig start.

I 3F har vi fået 10 sager til opfølgning, mens HK har fået 82 
sager. Udover de ovennævnte problemer er et stort problem re-
stauranter, hvor de unge skænker alkohol. Restaurationsloven 
er lige blevet ændret pr. 1. juli 2017, og den giver nu de unge 
helt ned til 15 år mulighed for at sælge og servere alkohol. Al-
ligevel oplever vi unge helt ned til 14 års alderen stå bag baren 
og servere alkohol. Dette bliver naturligvis meldt til politiet.

Af Tanja Fynbo, Faglig sekretær

Ungdomsnetværket diskuterer lokal forhandling
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D.21.06.2017 blev 4 af 3F Københavns 
medlemmer færdig med uddannelsen 
som rengøringstekniker på TEC Glad-
saxe.

I den anledning  var faglig sekretær 
Janette Schou ude for at lykønske Mar-
cela Dan, Thea Larsen, Ebru Caliskan og 
Kamer Avdilji.

Uddannelsen som rengøringstekniker 
kvalificerer dig til, at løse alle opgaver 
indenfor professionel rengøring. Trin 1 
tager 11 uger og giver dig 2,50 kr. mere 
pr. time i løn. Derefter har du mulighed 
for at tage trin 2, som er uddannelsen 
til faglært serviceassistent. Den uddan-
nelse giver 4,00 kr. mere pr. time i løn. 
Kontakt 3F København hvis du vil vide 
mere. 

100 år er en fremskreden alder for en 
faglig klub, men det behøver bestemt 
ikke betyde manglende aktivitet eller 
sløvsind.

Det beviste sceneteknikerne på flot-
teste facon, da de fejrede „Sceneteknisk 
Forenings“ 100 års fødselsdag lørdag den 
12. august med en storslået aften og nat 
i Operaen.

Billedet viser alle de fremmødte sce-
neteknikere ( med koner / mænd / kære-
ster, samt nogle inviterede tilløbere fra 
andre faglige klubber og fagforeningen ).

Fra 3F København skal der lyde et 
stort „Tillykke Kammerater“ med den 
runde fødselsdag. Godt kæmpet !

I er beviset på at sammenhold og soli-
daritet giver faglige resultater.

Siden bogen „Betalt frihed til uddannelse“ blev udgivet af SiD 
i 1985, har fagbevægelsen konsekvent arbejdet imod at sikre 
medlemmerne kvalifikationer i takt med den teknologiske ud-
vikling. 

Inden for Dagbladsområdet blev 3U - Udvalget til Uddan-
nelse af Ufaglærte etableret. Udvalget fik oprettet kurser til 
pakkeriarbejdere og bude, hvor de blandt andet lærte om IT og 
maskinbetjening.

Den største høst for dette arbejde blev indhentet, da Tryk-
kompagniet i 2007 skar drastisk ned i bemandingen. 3Fs re-
præsentant i udvalget, pakkeriarbejder på Trykkompagniet, 
Kim Nielsen, kunne takket være sine mange forbindelser til 
diverse uddannelsesinstitutioner hjælpe de fleste videre på ar-
bejdsmarkedet.

2 gode historier
I takt med det stadigt faldende avisoplag, var uddannelse sat 
på som punkt på Landsklubben for Dagbladsansattes konferen-
ce den 19. og 20. maj 2017.

John Willum Hansen, tidligere tillidsmand på Trykkompag-
niet, kunne fortælle om hvordan han for 6 år siden - i forbin-
delse med endnu en nedskæring - selv kontaktede Novo Nor-
disk for at få at vide hvilke kvalifikationer, de havde brug for. 
Dem fik han og blev umiddelbart efter endt uddannelse ansat i 
Novo Nordisk.

Kim Krog fra Dansk Avistryk kontaktede for 2 år siden selv 
en uddannelsesinstitution for at vide, hvordan han kunne blive 
industrioperatør. Kim er stadig på Dansk Avisttryk, men har 

været meget glad for uddannelsen. Også fag som matematik 
og kemi kunne være skræmmende, men viste sig at være til at 
håndtere. Alle kursister var voksne og i samme situation.

Merit - al erfaring, kurser og kompetence tæller 
Merit betyder en forkortelse af uddannelserne. Det finder man 
ud af ved en kompetenceafklaring. Både John og Kim havde, 
efter deres mange år som pakkeriarbejdere, en del merit.

John fik forkortet uddannelsen fra 3x8 uger til 1x8 uger, og 
Kim fik skåret sit forløb fra 24 mdr. til 3x8 uger. John opfor-
drede alle til at tage alt hvad de kunne - alt tæller.

Landskonferencen besluttede at intensivere arbejdet for, at få 
branchens folk til at kvalificere sig til de nye tider.

Feriekontoret administrerer udlejning af Postens og Hotel– 
og Restaurations ferieboliger. Vores boliger udlejes pr. telefon 
( bortset fra postens lodtrækningsrunder ). Hvis du er i tvivl 
om, hvad du har ret til at leje, så ring til os ( Lisbeth eller Katja) 
på tlf. 88 92 33 60.

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

Ferieboligfonden for Hotel– og Restauranterhvervet
Hvis du arbejder på en virksomhed, der har en feriekortaftale 
jf. overenskomsten mellem 3F Privat Service, Hotel og Restau-
ration og HORESTA, har du fortrinsret til HR’s ferieboliger. 
Der åbnes op for andre 3F’ere ca. 12 uger før udenfor højsæso-
nen og 8 uger før i højsæsonen.

Udlejningen for HR’s boliger starter i år mandag den 2. ok-
tober 2017 kl. 13.00 og sker alene ved telefonisk henvendelse 
på telefon 88 92 33 60.

Ferieboligfonden købte 
i august 2017 et enderæk-
kehus i Brixton, som ligger 
ca. 12 minutter fra London 
( med offentlig transport ). 
Huset er helt nyt, men på 
grund af klargøring ( møb-
ler, have m.m. ) forventes 
huset først at stå klar til udlejning i starten af 2018.

Når huset er klart, vil det fremgå på „Ledige uger“ på 
www.3fpost.dk. 

Nye skiftedage i udlandet
Postens boliger i udlandet ændrer skiftedag fra søndag til lør-
dag. Dette gælder fra og med uge 44 i 2017.

HR’s bolig i Marbella, Malaga ændrer skiftedag fra søndag til 
lørdag fra og med uge 50 i 2017.

Det vil sige, at hvis man f.eks. vil leje uge 44, er det fra 28/10 
til 4/11 2017.

Har du ikke booket vinterferie?
Hvis du ( som medlem af posten ) ikke har søgt i vinterlodtræk-
ningen ( uge 43 2017 – 16 2018 ) eller ikke har vundet, kan du 
gå på www.3fpost.dk og klikke på „Ledige uger“. Her vil du 
kunne se, hvad er der ledigt.

 Feriekontoret Uddannelse: Strategi med succes

Tillykke med uddannelsen

Af Henrik Forchhammer,
faglig sekretær

Af Janette B. Schou,
faglig sekretær

Kim Krog (tv.) og John Willum Hansen fortæller om deres uddannelse

 Sceneteknisk forening fyldte rundt
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 Vinden havde godt fat i 3F Køben-
havns fane under Copenhagen 
Pride. Selvom det gjorde arbej-

det som fanebærer lidt hårdere end det 
plejer, så betød den friske vind, at fanen 
viste sig fra sin bedste side under turen 
fra Frederiksberg rådhusplads til Køben-
havns ditto. 

Turen var kulminationen på 4 dages 
hårdt arbejde på Pride Square, hvor folk 
fra 3F København samt NNF, Metal, 
FOA, FTF og LO blandt andet svarede 
på spørgsmål om, hvorfor fagbevægelsen 
deltager i Pride. 

Svaret er simpelt : Desværre er der 
i 2017 stadig folk, der oplever at bli-

ve forbigået, mobbet og holdt uden for 
på deres arbejdsplads. Det er en opgave 
for fagbevægelsen, og det skal folk vide. 
Derfor står vi på Pride Square hvert år, 
og vi bliver altid godt modtaget. Folk er 
glade for at se os. Vi får mange bemærk-
ninger som : „Godt at se jer her“ og „Jeg 
vidste ikke fagbevægelsen støttede det 
her“.

Vi har også haft folk, der spørger om, 
hvordan de melder sig ind, og det kunne 
vi naturligvis også klare.

Det er altid en fornøjelse at stå på Pri-
de Square og gå med i paraden, og vi er 
der helt sikkert også næste år.
Håber vi ses. •

Af Michael Skov, a-kassesekretær ( og fanebærer på dagen )

Copenhagen Pride med sus i 
fagforeningsfanen
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O verskriften på denne artikel var 
 også overskriften i DR´s inter- 
 ne nyheder, da 3F København 

som de sidste nåede til enighed med DR 
om en ny overenskomst. Det var efter et 
langt forløb, hvor de faglige organisati-
oner i DR dels havde forhandlet om en 
række elementer sammen, og dels havde 
forhandlet på de enkelte overenskomst-
områder. Det foregik både i DR, men 
efter kollaps også i Forligsinstitutionen, 
hvor de sidste 14 dage af forhandlinger-
ne foregik.

Forfærdelig optakt til OK17
Overenskomstforhandlingerne blev vold-
somt præget af, at DR har ondt i økono-
mien og, at DR i 2016 havde taget initi-
ativ til en række besparelser – hvor én af 
ideerne var at fjerne den betalte frokost 
i DR. Det søgte man at varsle som en 
almindelig opsigelse af en kutyme, men 
det var de faglige organisationer ikke 
enige i og accepterede derfor ikke op-
sigelsen. De faglige organisationer fast-
holdt, at betalt frokost er en del af over-
enskomsten og, at der havde været betalt 
frokost i mange mange år i DR hvilket 
kunne dokumenteres.

DR anlagde derfor en faglig voldgift 
mod de faglige organisationer. DR tabte 

den faglige voldgift – vi vandt. Men det 
var medvirkende til, at DR inviterede de 
faglige organisationer til et optaktsmøde, 
før de egentlige overenskomstforhand-
linger gik i gang. Her forklarede ledel-
sen, hvordan de mener DR´s politiske 
og økonomiske udsigt vil være de kom-
mende år.
I store træk var informationen:
• Ansvarlig økonomi 
• Øget effektiv arbejdstid og fleksibilitet 
• Enkel administration og ledelsesmæs-

sigt overblik.
Lutter velkendte emner, dog tillagt be-
klagelsen over den tabte voldgiftssag om 
betalt frokostpause. DR søgte også efter-
følgende at fremlægge muligheder for en 
overenskomst uden stigninger, hvilket 
var uden interesse for de faglige orga-
nisationer. Modsat mente DR så, at der 
måtte forventes afskedigelser. Men den 
logik var de fleste faglige organisationer 
ikke enige i, hvilket blev meddelt DR – 
og vi opstartede overenskomstforhand-
lingerne i vanligt gear.

De fælles forhandlinger
Desværre meddelte Journalisterne DJ 
( Dansk Journalistforbund ) og AC ( Aka-
demikerne – tidligere Akademikernes 
Centralorganisation ), at det vigtigste for 

deres medlemmer var, at de kunne beva-
re deres frihedsrettigheder og få et tryg-
hedselement ind i overenskomsten. De 
var derfor indstillet på en overenskomst 
med begrænset økonomi. De to organi-
sationer forsatte i eget forhandlingsfæl-
leskab, som DR prioriterede at forhand-
le med først. Vi andre fortsatte i regi af 
LO organisationerne og Medieforbundet 
( MDR ).

DR indgik, efter et længere forløb, 
overenskomster med DJ og AC med et 
magert resultat, hvor der så at sige ingen 
stigninger var de første to år og en lille 
stigning det sidste. De havde også lavet 
en aftale om et forløb i forbindelse med 
eventuelle afskedigelser.

Da vi andre efterfølgende kom til for-
handlingsbordet mente DR, at vi skulle 
tilslutte os aftaler svarende til DJ / AC´s. 
Det var ikke acceptabelt. Vi oplevede et 
forhandlingsforløb hvor DR konstant 
mente, at vi jo blot kunne flytte rundet 
på elementer i overenskomsten og der-
med selv betale for eventuelle forbedrin-
ger. Det ønskede vi ikke.

Derfor måtte vi ty til Forligsinstituti-
onen. Her lykkes det LO / MDR gruppen 
i fællesskab, at forhandle en ny ramme-
aftale om hviletid og fridøgn, aftale om 
social dumping, samt en aftale om frit-

valgs lønkonto. Og endelig tiltrådte vi 
tryghedsaftalen og aftale om fratrædel-
sesordninger, men med et særligt tillæg 
om vilkår for LO / MDR grupperne.

3F Københavns tillidsrepræsentant, 
René Schultz Hellensten, udtaler til In-
terne nyheder i DR : „3F er bannerfører 
for, at man skal være opmærksom på at 
undgå social dumping. I forhold til DR 
har det f.eks. noget at gøre med at sikre, 
at arbejdskraft man hyrer ind fra vikar-
bureauer eller folk, der er ansat af leve-
randører og underleverandører, arbejder 
under ordnede forhold. Vi er glade for at 
have fået DR i tale også på det punkt, så 
vi sammen kan sørge for, at det ikke sker i 
DR“ siger René Hellensten, der samtidig 
mener, at dialogen om social dumping 
falder fint i tråd med de etiske regelsæt, 
DR iøvrigt sætter op for sin virksomhed.

Langt forhandlingsforløb  
for 3F København
Derefter overgik vi til individuelle for-
handlinger, hvor det lykkes at få lidt 

mere økonomi i resultatet med pension 
med sundhedsordning til alle grupper 
på overenskomsten samt etableringer af 
fritvalgskonto, særlig opsparing, og min-
dre lønstigninger hvert år .

René forsætter : „Ved årsskiftet 2015 – 
2016 insourcede DR personale der fulgte 
med den såkaldte forhusdel i Koncerthu-
set, det vil sige alle foyerassistenterne og 
serveringspersonalet. Det er to specielle 
grupper der skulle ind på vores overens-
komster, og derfor er man nødt til at tæn-
ke lidt mere abstrakt, når man skal lande 
en overenskomst for hele området“, siger 
René Hellensten der uddyber, at netop 
den udfordring har betydet, at det har 
været nødvendigt at udvise kreativitet 

Overenkomstforhandlingerne i DR – Danmarks Radio

3 F København fik kamp  
mod social dumping på dagsorden

Hovedpunkter i overenskomstforliget – 3F København

• Løn : Basislønninger og timelønninger – stigning : 0,2 % i 
2017, 0,2 % i 2018 og 0,5 % i 2019

• 0,3% afsat til personlig løn ( individuelle lønforhandlinger ) i 
2018 og 2019 

• Pension : Pensionsordninger til alle grupper inkl. sundheds-
ordninger

• Funktionstillæg er fremover pensionsgivende
• Ulemper : Stigning på nattillægget til kr. 100,– pr. time
• Fritvalgs-lønkonto for driftsassistenter og særlig opsparing 

for øvrige grupper

• Arbejdstid – Driftsassistenter : Arbejdstidsaftalerne sam-
menskrevet pr. 1. oktober 2017

• Social dumping : Aftale om at etablere et arbejde mod social 
dumping i DR

• Hviletid og fridøgn : Ny aftale med væsentligt styrket fokus 
på overholdelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvi-
letid og fridøgn

• Aftale om samarbejde og tryghed
• Aftale om frivillige fratrædelsesordninger
• Ferie ved afsked.

for at få tingene til at gå op for de to fag-
grupper. Og den yderst beskedne ramme 
DR præsenterede, der gør at resultatet 
ikke er blevet endnu bedre. „Jeg er sikker 
på, at vi ikke var kommet så langt, som vi 
dog er, uden forligsinstitutionens hjælp.

Vi har kæmpet, og det har også væ-
ret en hård omgang at forhandle denne 
overenskomst. Det er meget vanskeligt, 
når man ser ud i en samfundsudvikling, 
hvor andre overenskomstområder bliver 
pristalsreguleret, mens vi i DR kigger ind 
i en verden der er meget anderledes“, si-
ger han, og glæder sig særligt over to 
nye tiltag. „Jeg er meget glad for, at vi har 
kunnet nå frem til, at der nu er pension 
på alle faggrupper. Godt nok kun som en 
opstartsordning for foyerassistenterne på 
fire procent“, siger René Hellensten. Han 
peger desuden på den forståelse, der 
er opnået omkring at modvirke social 
dumping.

3F Københavns medlemmer bakkede 
op om resultatet og stemte efterfølgende 
ja til overenskomsten.

Af Caja Bruhn,  
faglig sekretær

René Schultz Hellensten, 3F Københavns tillidsrepræsentant i DR : Vi har kæmpet, og det har også været en hård omgang at forhandle denne overenskomst.

• Vi oplevede et forhandlingsforløb 
hvor DR konstant mente, at vi jo blot 
kunne flytte rundet på elementer i 
overenskomsten og dermed selv 
betale for eventuelle forbedringer. 
Det ønskede vi ikke.
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I efteråret 2016 blev 
team Social og Miljø 
kontaktet af faglig sekre-
tær Karen Levy, da hun 
var blevet opmærksom 
på arbejdsmiljøproble-
mer for rengøringsper-
sonalet på uddannelses-
institutionen Campus 
Carlsberg. Henvendelsen 
kom i forbindelse med, 
at flere af de ansatte var 

blevet sygemeldt som følge af hårdt fy-
sisk arbejde.

Der var tale om store arealer der skul-
le gøres rent dagligt. Arealets størrelse 
var af sådan en karakter, at Karen Levy 
og forbundet siden hen har været inde 
over for at foretage en opmåling af det. 
Ud over de store arealer var der andre 
fysisk krævende opgaver så som tavler 
fra gulv til loft, der skulle tørres over.  

Social og Miljø vurderede i samarbej-
de med Karen Levy, at de ansatte skulle 
henvises til en gruppeundersøgelse på 
Arbejdsmedicinsk klinik. En gruppeun-
dersøgelse betyder at samtlige ansatte in-
den for rengøringsområdet på Campus 
Carlsberg, som er medlem af 3F Køben-
havn, blev henvist til en arbejdsmedi-
cinsk udredning, uanset om der var hel-
bredsmæssige klager eller ej.

Vi har i alt henvist 11 ansatte til un-
dersøgelsen. Ud over undersøgelse af 
hver enkelt ansat, har der også været af-
lagt besøg på institutionen, så man fra 
Arbejdsmedicinsk klinik har kunnet få 
et indblik i, hvordan hverdagen ser ud 
for hver enkelte ansatte. Når alle 11 an-
satte har været igennem undersøgelsen 
på Arbejdsmedicinsk klinik, vil der blive 
udfærdiget en samlet beskrivelse af for-
holdene. Beskrivelsen vil også omfatte 
en vurdering af om der er helbredsfak-

Vi får jævnligt henvendelser fra med-
lemmer, som er blevet syge i slutningen 
af et ansættelsesforløb, eller umiddelbart 
efter man er blevet ledig. Da det ofte 
medfører problemer med kommunerne, 
hvis det ikke bliver gjort rigtigt, vil vi 
kort ridse reglerne op her.

Hvis du bliver syg i slutningen af din 
ansættelsesperiode, altså til og med sid-
ste dag du er ansat, er det altid arbejds-
giveren, der skal indberette sygefravæ-
ret til kommunen. Dette skal ske uanset 
hvor lang eller kort tid, man har været 
ansat – og uanset beskæftigelsesgraden. 
Det i er den forbindelse også lige meget, 
om du selv har sagt op, din kontrakt er 
udløbet, eller om du er blevet fyret. Så 
længe du er ansat, skal din arbejdsgiver 
anmelde sygefravær til kommunen.

Hvis du bliver syg den første dag du 
er ledig, men altså var rask og på arbejde 
den sidste ansættelsesdag, så skal du selv 

Vanen tro afholder vi arbejdsmiljøkonference i Uge 43 (den 
europæiske arbejdsmiljøuge). Konferencen bliver afholdt ons-
dag d. 25. oktober 2017 kl. 8.30-15.30
Vi har sammensat et bredt program, som forhåbentlig kan til-
godese både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentan-
ter. Vi glæder os til at se jer og håber på, at vi sammen kan få 
en spændende og udbytterig dag. Husk at hvis du er arbejds-
miljørepræsentant, så har du ret til 1½ dags efteruddannelse 
om året (konferencen kunne være en del af dette).

Tilmelding  senest 13. oktober 2017 på mail : social-kbh @ 3f.dk

Program
• 08.30–09.00 : Morgenmad i afdelingen
• 09.00–09.30 : Velkomst ved arbejdsmiljøansvarlig i 3F, Ulla 

Sørensen 
• 09.30–10.00: Hvad er der sket på arbejdsmiljøområdet i 3F 

København i det forgangne år ?
• 10.00–11.00 : Hvordan lærer unge og nyansatte om sikkerhed 

på deres arbejdsplads ? Seniorforsker Johnny Dyreborg, Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

• 11.00–11.30 : Pause
• 11.30–12.00 : Nærved ulykker og registrering af disse.  

Jack Larsson, arbejdsmiljørepræsentant hos Radiometer 
• 12.00–13.00 : Frokost
• 13.00–14.00 : TV–overvågning. Kontrolforanstaltninger og 

overtrædelse af aftale om kontrolforanstaltninger ( ansættel-
sesretlig og kollektivretlig vinkel ).  
Advokat Rune Asmussen, 3F

• 14.00–14.30 : Kaffe
• 14.30–15.00 : Eksempler på overvågning fra 3F København. 

Faglig sekretærer Jan Strømgren og Flemming Kristensen
• 15.00–15.15 : Afrunding

Arbejdsmiljø for rengøringspersonalet

Campus Carlsberg

Af Rikke Helk,
faglig sekretær

torer hos den enkelte eller i gruppen der 
skyldes arbejdspladsen.

Formålet fra vores side er selvfølge-
lig at hjælpe det enkelte medlem til at 
opnå nogle bedre arbejdsvilkår. Såfremt 
de måtte være blevet syge som følge af 
arbejdet, er det vores håb, at vi kan være 
med til at få det anerkendt som en ar-
bejdsbetinget lidelse i Arbejdsmarkedets 
erhvervssikring ( tidligere Arbejdsskade-
styrelsen ). Derudover er det også vores 
håb, at vi, via beskrivelsen fra Arbejds-
medicinsk klinik, kan være med til at 
gøre opmærksom på nogle af de arbejds-
forhold, man bliver udsat for indenfor 
rengøringsområdet.

Har i også arbejdsmiljøproblemer på 
jeres arbejdsplads, så tøv ikke med at 
henvende jer til fagforeningen – spørg 
efter team Social og miljø.

Arbejdsmiljøkonference 25
Oktober

sørge for at få sygemeldt dig. Dette sker 
ved, at du henvender dig på dit lokale 
jobcenter / borgerservice, og der oplyser, 
at du er blevet syg på første ledigheds-
dag. Der skal så udfyldes et helt specifikt 
skema opfundet netop til formålet. Blan-
ketten hedder „NR004“ – anmodning 
om sygedagpenge. Det er godt at huske 
dette nummer, da ikke alle borgercentre 
er lige godt orienteret om dette. Muligvis 
vil du også blive bedt om at udfylde et 
skema „Dp300“ oplysningsskema, som 
supplement til anmodningen om syge-
dagpenge, men det er altså „NR004“, der 
er det vigtige skema.

Hvis du bliver syg på anden ledig-
hedsdag – eller senere – så er det a-kas-
sen, der skal anmelde sygefraværet til 
kommunen. Hvis du ikke har ret til ar-
bejdsløshedsdagpenge, er det muligt, at 
du heller ikke har ret til sygedagpenge. 
Det kan derfor være af afgørende betyd-

ning for din ret til sygedagpenge, at du 
har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en 
a-kasse.

Hvis du løber ind i problemer ved an-
søgning om sygedagpenge i forbindelse 
med arbejdsophør ved en arbejdsgiver, 
så kontakt fagforeningen for hjælp. Det 
samme gælder, hvis du løber ind i en 
sygdom som forventes at blive langvarig. 
Jo tidligere vi får kendskab til et langva-
rigt sygdomsforløb, desto bedre kan vi 
hjælpe dig igennem forløbet i forhold til 
kommune og lovgivning.

Syg i opsigelsesperioden

Af Henrik Lund, 
faglig sekretær

Ansøgning om  

ledige julelegater

For medlemmer af Post- 
og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening, er der 
et antal julelegater ledige 
som kan søges af forenin-
gens medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde navn, 
adresse, lønkontonummer, Cpr.nr. samt 
en begrundelse, da behovet for hjælp 
desværre bliver større år for år.

Vi skal have jeres cpr.nr. da legaterne 
bliver indberettet til Told & Skat.
Ansøgningen skal være foreningen i 
hænde senest den 30.november 2017.

Har man ikke hørt fra os senest den 
8. december 2017, er ansøgningen ikke 
blevet imødekommet.

Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg
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Så er optakten i gang til overenskomst-
forhandlingerne på det offentlige om-
råde. 3F har vedtaget de generelle krav, 
og der er fokus på løn og pension, ikke 
mindst til de lavest lønnede. Men der 
er også krav i forhold til arbejdstid, ud-
dannelse, atypiske ansættelser, social 
dumping, kreativ privatisering og meget 
mere ( se listen på næste side ). Alle for-
handlingsudvalg skal så i gang med at se 
på de helt særlige krav til de forskellige 
overenskomster. Udover forbundets for-
handlingsudvalg har 3F København også 
egne overenskomster, som skal forhand-
les både på det statslige og det kommu-
nale område.

Vi kender endnu ikke arbejdsgivernes 
krav, så der kan jo sagtens komme mod-
krav til de træk, som de måtte tage.

De fælles forhandlinger, på tværs af 
den kommunale, regionale og statslige 
sektor, går i gang her tidligt på efteråret. 
Efterfølgende kommer de forskellige 
overenskomster til forhandlingsbordet. 
Det sker formentlig først lige efter jul.

Det er på de tværgående forhandlin-
ger, at de store tværgående aftaler som 
barsel, samarbejde, senioraftaler og man-
ge flere, bliver forhandlet. Det er også 
her vi vil se hvor meget økonomi der 
kommer til forhandling.

Trepartsforhandlingerne  
sætter sit præg på OK 18
Trepartsforhandlingerne er når arbejds-
givere, arbejdstagere og regeringen sæt-
ter sig sammen og forhandler en rækker 
elementer for hele arbejdsmarkedet. Dis-
se forhandlinger skulle have været i gang 

i 2016, men blev udsat blandt andet på 
grund af overenskomstforhandlinger 
på det private arbejdsmarked i foråret 
2017. Man kan jo så undre sig over at de 
netop skal gennemføres op til overens-
komstforhandlingerne på det offentlige 
område. Det kan være problematisk, da 
det kan og vil sætte sit præg på forhand-
lingsklimaet mellem parterne.

Det første møde har været afholdt i 
trepartsforhandlingen og handler om 
uddannelse.

3F København ruster også op  
til OK18
I 3F København er vi allerede godt i 
gang med at forberede os til overens-
komstforhandlingerne. Vi har haft mø-
der i OABN–regi ( Offentligt Ansattes 
BrancheNetværk i 3F København ). Her 
har tillidsrepræsentanterne udarbejdet 
krav, som er bragt videre til 3F.

De rigtige oplysninger på dig  
– tjek selv op
Der har været aktivistaften, hvor vi har 
igangsat et arbejde med at få tjekket op 
på alle de offentlige ansatte i 3F Køben-
havn. Dette er for at sikre at medlem-
merne ved, at nu kører overenskomst-
toget – men i særdeleshed også for at 
sikre, at vi har de rigtige oplysninger til 
afstemningen. Det vil nemlig foregå di-

gitalt – men dog forsat med mulighed 
for afstemning pr. brev.

Erfaringerne fra den nyligt overstået 
afstemning på det private område viser, 
at flere og flere stemmer digitalt, så det 
gør I jo nok også på det offentlige områ-
de. Derfor gælder det om, at alle oplys-
ninger er korrekte.

Så er du offentligt ansat: Gå ind på 
„Mit 3F“ via 3F’s hjemmeside ( med 
NemID ) og tjek dine oplysninger inklu-
siv din mailadresse.

Kampagne i 3F København
Vi mødes igen den 11. oktober fra kl. 
16, hvor vi arbejder videre med overens-
komstkampagnen i alskens kreative ud-
foldelser : Gadeaktiviteter, sociale medier, 
medlemsmøder, arbejdspladsbesøg osv. 
Det er kun fantasien der sætter grænsen. 
Så er du offentlig ansat og har lyst til at 
være aktiv, møder du op her.

Følg med på 3F Københavns hjemme-
side, og er du på Facebook, kan du også 
følge 3F København her.

Kommunal og Regionsvalg 21/11
Det er din arbejdsgiver, der er på valg ! 
Her vælger flere af 3F Københavns med-
lemmer jo faktisk deres arbejdsgiver – så 
husk at stemme.

Også her vil vi skabe kampagner om 
overenskomst 2018.

Tværgående krav – staten

Løn

• Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen

• Lønstigninger i kroner og øre i stedet for procenter

• Elevlønninger hæves

Pension

• „Minipension“ hæves

Arbejdstid

• Forbedrede muligheder for fuldtids– og helårsbeskæftigelse 

• Forbedring af tjenestemændenes arbejdstidsaftale

Ferie

• Feriefridage ( 6-ferieuge ) skal afholdes og kan ikke udbetales

• Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse og feriegodtgørelse for 

vinterhjemsendte

Barsel

• Forbedrede muligheder for løn under forældreorlov

• Alderskriteriet for omsorgsdage udvides

Trivsel og sundhed

• Oprettelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, eventuelt som en 

del af pensionsordningen, dog således at pensionsopsparingen ikke 

forringes.

 Seniorordninger

• Seniorfridage indføres i staten. Dagene skal afholdes.

Tryghed i ansættelsen

• Ret til uddannelse i opsigelsesperioden

• Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i 

opsigelsesperioden

• Forbedret mulighed for fratrædelsesgodtgørelse 

 Kompetenceudvikling:

• Ret til selvvalgt uddannelse til alle – minimum 2 uger pr. år

• Fuld løn under uddannelse

• Oprettelse af organisationsopdelte kompetencefonde i staten

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

• Forlænget opsigelse for tillidsvalgte

• Øget beskyttelse af tillidsvalgte, når tillidshvervet ophører

• Ret til at bevar TR–status under kompetencegivende uddannelse f.eks. 

EUD–merit.

• Folkekirken skal fuldt ud omfattes af TR–aftalen

 SU

• Folkekirken skal omfattes af SU–aftalen

• MED / SU skal sikres mulighed for opfølgning på håndhævelse af 

sociale– og arbejdsklausuler / uddannelsesklausuler i forbindelse med 

kontrakter med private leverandører mv.

Udlicitering / OPP / konkurrenceudsættelse / vikarbureauer

• Sociale og– arbejdsklausuler / uddannelsesklausuler, 

kædeansvar / bestilleransvar ved indgåelse af kontakter med private 

leverandører, vikarbureauer, OPP–selskaber, OPS–selskaber og disses 

brug af underleverandører.

• I OAO–fællesoverenskomsten indskrives en bestemmelse om, at udbud 

skal drøftes med den relevante personalegruppe – hvis ikke TR – så med 

den lokale organisation.

Ansættelsesformer

• Adgangen til ansættelse på timeløn fjernes, således at alle ansættes på 

månedsløn fra dag 1. 

• Deltidsdirektivet og forskelsbehandlings–direktivet skal implementeres 

fuldt ud

• Begrænsning i brugen af ansættelser på meget få timer

Tværgående krav – kommuner og regioner

Løn

• Generelle forbedringer af lønnen, herunder sikring af reallønnen

• Lønstigninger i kroner og øre i stedet for procenter ( lavtlønsprojekt )

• Elevlønninger hæves

Pension

• Højere pensionsprocent og nedsættelse / fjernelse af 

karensbestemmelser 

• Pension til elever

Arbejdstid

• Forbedrede muligheder for fuldtids– og helårsbeskæftigelse 

• Begrænsning i brugen af ansættelser på meget få timer 

Ferie

• Feriefridage ( 6-ferieuge ) skal afholdes og kan ikke udbetales

• Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse og feriegodtgørelse for 

vinterhjemsendte.

Barsel

• Forbedrede muligheder for løn under forældreorlov

• Alderskriteriet for omsorgsdage udvides

Trivsel og sundhed

• Forbedring af trivselsaftalen med fokus på ældre og / eller nedslidte 

medarbejdergrupper

Seniorordninger

• De kommunale og regionale seniorordninger fastholdes, udvikles og 

forbedres

Tryghed i ansættelsen

• Ret til uddannelse i opsigelsesperioden

• Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i 

opsigelsesperioden

• Forbedret mulighed for fratrædelsesgodtgørelse 

Kompetenceudvikling

• Ret til selvvalgt uddannelse til alle – minimum 2 uger pr. år

• Fuld løn under uddannelse

Socialt Kapitel / ekstraordinært ansatte

•  Sikring af balancen mellem ordinært ansatte og ekstraordinært 

ansatte ( løntilskud ), fleksjobbere, seniorjobbere inden for hvert 

overenskomstområde på den enkelte arbejdsplads

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

• Forlænget opsigelse for tillidsvalgte

• Øget beskyttelse af tillidsvalgte, når tillidshvervet ophører

• Ret til at bevar TR–status under kompetencegivende uddannelse f.eks. 

EUD–merit.

MED og SU

• MED / SU skal inddrages og drøfte brugen af frivillige på arbejdspladsen

• MED / SU skal sikres mulighed for opfølgning på håndhævelse af 

sociale- og arbejdsklausuler / uddannelsesklausuler i forbindelse med 

kontrakter med private leverandører mv.

Udlicitering / OPP / konkurrenceudsættelse / vikarbureauer

• Sociale og arbejdsklausuler / uddannelsesklausuler, 

kædeansvar / bestilleransvar ved indgåelse af kontakter med private 

leverandører, vikarbureauer, OPP–selskaber, OPS–selskaber og disses 

brug af underleverandører.

• Bedre sikring af indflydelse for berørte medarbejdergrupper i hele 

udbudsprocessen

Hovedbestyrelsen i 3F vedtog d. 17. august 2017 tværgående krav til OK18:

OBS: Er du offentligt ansat: Gå ind 
på „Mit 3F“ via 3F’s hjemmeside 
( med NemID ) og tjek dine oplys-
ninger inklusiv din mailadresse.

Af Caja Bruhn,  
faglig sekretær

Overenskomst 2018:

3 F København rykker på det offentlige område

Nogle af de aktive der d. 10/8 startede op med at ringe til 1.879 medlemmer ansat på offentlige overenskomster for at 
være sikre på, at vi har de korrekte oplysninger, så de får mulighed for at stemme om deres overenskomst 2018.
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Fremtidens København skal være en by 
med plads til alle. Det betyder blandt an-
det, at København skal sikre gode dagin-
stitutioner og skoler og give anstændige 
forhold til alle de gamle. Og det betyder 
at København skal sikre arbejde til de 
arbejdsløse og social tryghed til kontant-
hjælpsmodtagere og hjemløse. 

For at sikre den kollektive velfærd i 
København er det vigtigt, at de valgte 
politikere i Borgerrepræsentation delta-
ger i kampen mod regeringens krav om 
årlige besparelser på 2 procent, - mod 
det såkaldte produktivitets krav i regi-
onerne. – Også EU’s budgetlove pres-
ser kommunerne til nedskæringer og er 
med til at fjerne kommunernes og lan-
dets økonomiske handlefrihed.  

København har brug for udvikling 
– ikke for afvikling
For 3F København er det vigtigt, at der 
skabes mange nye arbejdspladser – også 
for ufaglærte arbejdere.  Det betyder, at 
der skal være ordentlige rammevilkår 
for virksomhederne. Og det betyder, at 
de valgte politikere og fagforeningerne 

i fællesskab kæmper for, at arbejdsplad-
serne tilbyder de ansatte overenskomst-
mæssige forhold. Med ordnede forhold 
hører også et sikkert arbejdsmiljø.

København skal være en by med soci-
al tryghed, med overenskomster og ord-
nede forhold.

Ved kommunalvalget 2017 sætter 
3F København derfor fokus på følgende 
krav:

Fortsat kamp mod social dumping
For 3F København er kampen mod so-
cial dumping stadig vigtig. Københavns 
Kommune har allerede indført en ræk-
ke sociale klausuler. De gældende afta-
ler skal fastholdes og der skal indgås nye 
aftaler. Fx skal selvejende institutioner 
med driftsoverenskomst dækkes af de 
sociale klausuler. Det er fortsat nødven-
digt med en effektiv kontrol – så vi er 
sikre på, at aftalerne overholdes. 

Solidarisk arbejdsmarkedspolitik
Der er brug for udvikling og fornyelse af 
formidlingsaktiviteterne i Københavns 
Kommune.  Formidling af arbejde bør 

• 3F Københavns valggrundlag  

til kommunal– og regionsvalget 2017

Københavns kommune 
– en by med plads til alle

udvikles i et tæt samspil med de arbejds-
løse og i et samarbejde mellem Jobcen-
tre, fagforeninger og a-kasser.  
• Formidling af arbejde sker kun til 

virksomheder, der har ordnede for-
hold.

Der skal tages et opgør med arbejdsgi-
veres misbrug af virksomhedspraktik og 
ansættelser med løntilskud. De arbejds-
løse misbruges her som gratis arbejds-
kraft, og reelt er der tale om en skjult 
form for social dumping - betalt af sta-
ten.
• Virksomhedspraktik og ansættelse 

med løntilskud aftales med virksom-
heder, der har ordnede forhold.

• Aftaler om virksomhedspraktik og an-
sættelse med løntilskud er kun mulig, 
hvor den arbejdsløse kan tilbydes or-
dinær beskæftigelse.  

• Alle indvandrere og flygtninge tilbydes 
sprogundervisning, undervisning i ar-
bejdsmarkedsforhold og i faglig orga-
nisering.

Socialpolitik med respekt
For 3F København er det vigtigt at so-

cialpolitikken bygger på respekt for den 
enkelte. Det betyder ikke mindst, at den 
enkeltes rettigheder og retssikkerhed 
holdes i fokus.  

Fattigdom kan ikke bekæmpes med 
sanktioner eller straf. Fattigdom kan be-
kæmpes med tilbud om arbejde, med 
social tryghed og vejledning af den en-
kelte. 
Derfor rejser vi følgende krav:
• Alle arbejdsmarkedsparate kontant-

hjælpsmodtagere skal have tilbud om 
225 timers arbejde på ordnede for-
hold.

• De hjemløse skal have tilbud om en 
bolig. De skal have mulighed for or-
dentlige overnatningsforhold.

En bolig der kan betales 
I Københavns Kommune er der gang i 
boligbyggeriet. Men mange af boligerne 
er så dyre, at arbejderne ikke har råd til 
at betale huslejen. Det betyder, at Kø-
benhavn er ved at udvikle sig til en by 
for de rige. Den udvikling skal vendes. 
København skal også være en by for al-
mindelige mennesker.

• Ved nybyggeri skal 25 procent være al-
ment boligbyggeri.

• Huslejen skal holdes på et niveau så 
den kan betales af arbejderlønninger.

Erhverv og trafik i København.
I Københavns kommune skal der ska-
bes plads til mange nye arbejdspladser – 
også for ufaglærte. 

Det kræver ordentlige trafikale for-
hold for virksomheder og for de ansatte. 
Fortsat prioritering af den kollektive tra-
fik er vigtig i den forbindelse. Men også 
Københavns Havn kan udnyttes trafikalt 
og til rekreative formål.

København – en sund og grøn by
Der skal tages et lokalt medansvar for de 
globale miljø- og klimaproblemer.

3F København støtter kampen for 
grøn omstilling og for skabelsen af man-
ge grønne job. Det handler blandt andet 
om miljøsikre boliger og om fuld udnyt-
telse af energi, sol og vindenergi. 

København må tage førertrøjen i kli-
makampen.

Morten Søndergaard, S

9 af de aktive medlemmer af 3F København der stiller op til kommunal– og regionsvalg 2017

Henrik Forchhammer, Enl. Henrik Lund, SF Anders Sørensen, KPLars Emanuel, KP Preben Fogelstrøm, KP Jan Mathisen, KP John Poulsen, KPHenrik Olsen, A
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Postseniorerne

Sommeren er nu så langt fremskreden, 
at det jo nok er de kølige efterårsdage 
som bliver fremherskende.

Men, fortvivl ikke, vi har gudskelov 
mange gode tilbud til samvær i forenin-
gen. Først lidt „fortid“, og efterfølgende 
et lille kik på de kommende måneders 
arrangementer.

Onsdag den 12. juli.
Den årligt tilbagevendende Jazzfestival. 
En festlig aften med The Spirit Of New 
Orleans. 

Lørdag den 22 juli.
Nykøbing Falster Revyen 2017. Alt var 
udsolgt.

Torsdag den 24 august.
121 glade gæster „lukkede bakken“ igen, 
med Børge som „husorkester“.

2. september.
Afholdelse af den årlige „Musik i går-
den“ dag.

Her når vi så frem til oktober/november:

Tirsdag d. 10 / 10 2017 kl. 10 – 12
Peter Ipsens Alle 25 2400 NV ( Store sal ). 
Skuespiller Niels Hinrichsen fra det Kgl. 

Teater underholder med det vi kalder 
„anden del“ af sidste års succes. Efterføl-
gende serveres der sandwich. Fælles ar-
rangement med E&P Klubben, Hotel og 
Restauration.

Torsdag d. 19. oktober 2017 
Cafe eftermiddag. Frihedens Idrætscen-
ter. Johnny Hansen Spiller så hele salen 
svinger. Læs mere i det fremsendte ny-
hedsblad, eller gå ind på hjemmesiden.

Fredag d. 17. november 2017  
Peter Ipsens Alle 25 2400 NV (Store sal).
Tema–møde (Hvad ville vi, hvad nåede 
vi!) – Region-arrangement. Læs mere i 
nyhedsbladet eller gå ind på hjemmesi-
den.

Tirsdag den 21 / 11 2017 kl. 14 - 16 
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV. (Den sto-
re sal). Vinsmagning med Finn Ipsen fra 
Egebjerg Vinimport, deler ud af sin store 
viden om Australske vine. En kinesisk 
vin „kikker forbi“, og der er som vanligt 
smagsprøver med på vejen.

Tirsdag den 28 / 11 2017 kl. 10 - 13 
Peter Ipsens Alle 25 2400 ( Den store sal ) 
Salg af billetter til julefrokosten den 8. 
december. Samtidig udleverer vi lomme-

bøger, og vi serverer julegløgg og æble-
skiver.

OBS:
I skrivende stund er det stadigt muligt 
at komme med til Mallorca den. 4. – 10. 
maj 2018. Kontakt Carsten Majgaard for 
yderligere oplysning på tlf : 51809996

Nytårsophold på Menstrup Kro
Efter sidste års store succes på Menstrup 
Kro, tager vi turen endnu engang.
Pris pr. person kr. 1.795,00. i dobbeltvæ-
relse. Tillæg for enkeltværelse kr. 400.00.
Kontakt Lis Jørgensen for yderligere op-
lysning på tlf : 28377869

Juleturen til Dresden er udsolgt.

Husk, at eventuelle ændringer og aflys-
ninger altid kan ses på hjemmesiden 
www.postseniorer.dk
Har du også prøvet vores Facebook side? 
www.facebook.com/Postseniorerne

Carsten Majgaard, Formand.

26/9 10.00
Grevinden af Bagsværd, Gunilla, kom-
mer og fortæller om det fantastiske, øds-
le og farverige liv som Grevinden levede.

3/10 kl. 10.00
Banko. Tilmelding gule ærter 200 kr.

10/10 kl. 10.00
Niels Hinrichsen, skuespiller fra DKT 
kommer og underholder med flere skil-
lingsviser, anekdoter, monologer fra sit 
liv. Fælles i store sal. Der er en sandwich 
bagefter.

17/10 kl. 10.00
Litten Hansen skuespiller fra DKT, om 
sit liv. Litten har bl.a. været skuespiller-
chef, formand for skuespillerforbundet, 
VS og meget mere.

24/10 kl. 12.00
Gule ærter

31/10 kl. 10.00
Brian Arlofelt, faglig sekretær i Hotel og 
Restauration fortæller videre om sit ar-
bejde.
Tilmelding Valby bio – 100 kr. (film, kaf-
fe og croissant). Min. 20 personer, ellers 
aflyses turen.

7/11 kl. 10.00
Jarl Feyling, Liste A, stiller op til Regi-
onsvalg. Kom og hør hvad han står for.
Tilmelding julefrokost 250 kr.

14/11 kl. 10.00
Valby bio, Gammel Jernbanevej 40, 2500 
Valby. Titel på film vides til efteråret.

21/11 kl. 10.00
Ane Marie fortæller om Natteravnenes 
arbejde.

24/11 kl. 12.00
Julefrokost

28/11 kl. 10.00
Banko

5/12 kl. 10.00
Pjerrot fortæller om sit liv på Bakken.
Fælles i store sal. Der serveres sandwich 
bagefter.

12/12 kl. 10.00
God jul. Æbleskiver og gløgg.

Vi forbeholder os ret til ændringer i pro-
gram, mødested og pris.

Ledsagere, som ikke er medlem, betaler 
dobbelt pris ved klubbens arrangemen-
ter.

Torsdag d. 28/9 2017 kl. 11.00
Udflugt til Sct. Petri Kirke, hvis  nu-
værende fire klokker blev støbt af John 
Bart Holtzman i 1731, efter at de tidlige-
re klokker var blevet ødelagt under den 
store ildebrand i København i 1728. Vi 
får en rundvisning i kirken og kommer 
ned og ser grav kapellerne. Efter rund-
visningen finder  vi et hyggeligt sted og 
får en sandwich inkl. 1 øl som klubben 
betaler. Pris for rundvisning og let fro-
kost kr. 75,–

Tirsdag d. 10/10 2017 kl. 10.00
Fællesarrangement
Niels Hinrichsen kommer og fortsæt-
ter sin fortælling om at være skuespiller 
på Det Kgl. Teater. Der serveres dejlige 
sandwich, kaffe og the. Mulighed for køb 
af øl, vand og bitter

Torsdag d. 26/10 2017 kl. 11.00
Summemøde. Fru Henni Gelfer vil for-
tælle om sine russiske forfædre og deres 
flugt fra Rusland til København omkring 
år 1900. I forlængelse af dette gribende 
foredrag vises filmen „Fuglene over Øre-
sund“ – en relativ ny film om jødernes 
flugt over Øresund. Der er sandwich og 
kaffe som sædvanlig, øl og vand sælges 
kr. 10,–. Vi sælger et amerikansk lotteri.

Tirsdag d. 7/11 2017 kl. 10.00
Fællesarrangement
Bakkens Pjerrot kommer og fortæller 
om livet på Bakken og hans eget som 
gøgler.  Sandwich med kaffe og the. Øl, 
vand og bitter til brugervenlige priser.

Torsdag d. 16/11 2017 kl. 11.00
Summemøde. Foredrag: Movia Flex 
kommer og fortæller om ældres mulig-

hed for handicaptransport til rimelige 
priser. Fra dør til dør transport. Efter 
foredraget mulighed for at stille spørgs-
mål. Som sædvanlig afslutter vi med 
sandwich, kaffe og the. Vi sælger et ame-
rikansk lotteri med fine præmier. Øl og 
vand til 10 kr.

Torsdag d. 23/11 2017
Årets julefrokost. Herom nærmere vedr. 
pris og mødested.

Torsdag d. 14/12 2017 kl. 11.00
Julestue. Vi arrangerer et hyggeligt møde 
i Det Grå Palæ. Er vi heldige får vi en 
skøn hjemmelavet Ris á la Mande med 
kirsebærsauce. Til julegodterne og små-
kagerne, kaffe og the. Der sælges øl og 
vand kr. 10,-
Vi ønsker hinanden glædelig jul og godt 
nytår.
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25 år
• A Jensen

• Abdelkader El Kebbaj

• Abdel-R. Ali Ghandour

• Abderafik El Hasni

• Abdurrahman AkyüRek

• Ahmad Abouzaken

• Allan B. Jacobsen

• Amir Khan

• Anargiros Ikonomou

• Anna Otolia Nissen

• Anne-Lise Fleron

• Annette Thomsen

• Asibe Daljifi

• Aster Kiros

• Ayse Ozdogan

• Bachir Chennafi

• Bajram Idrizi

• Bang-Orn Andersen

• Barbara Alpar

• Benita C. Lorica

• Benjamin S. Andersen

• Bent Ole Jørgensen

• Bente Jensen

• Birthe Kvist

• Birthe Vilhelmsen

• Bo Steinmetz

• Brian Buxbom

• Brian Nielsen

• Brian Rasmussen

• Calle Hemmeløff

• Carmelo Lo Presti

• Carsten Brandt

• Cemile Uzun

• Charlotte Damgaard

• Christina Antonsen

• Claus Hauritz

• Claus Rasmussen

• Claus Rørlund

• Daniel L De Leon

• Dasmir Nesimi

• Dennis Borg Larsen

• Dina E. Jensen

• Dorrit Bech Helgesen

• Dorthe B. Sørensen

• Dung Nguyen

• Dursun Basoda

• Ebbe Larsen

• Editha Miraples

• Ejvind Stærkær

• Elife Pekerman

• Esme Kara

• Ewa Frederiksen

• Fatemeh N. Khani

• Fidan Türkmen

• Finn Jørgensen

• Finn K. Andreasen

• Flemming Jørgensen

• Flemming Nielsen

• Flemming S. Larsen

• Frank Nielsen

• Frank Pedersen

• Frank West

• Gabriela R. Pedersen

• Graciela M. Alulong

• Gulten Ali

• Haci YüCel

• Halis Kanat

• Hanne Grete Hansen

• Helen Arciaga Reyes

• Helle Dina Madsen

• Helle Olesen

• Henriette Pia Andersen

• Henrik Barfod Jensen

• Henrik Buusmann

• Henrik G. Hansen

• Henrik Jensen

• Henrik Stig Larsen

• Ib Johansen

• Imran Köse

• Ismail Hakki Ertürk

• Jack Rene Gertsen

• Jan Klaus Lorentsen

• Jan Lissau

• Jan Nødlund Larsen

• Jan Risom Pedersen

• Jan Vadgaard Petersen

• Jari Ulrik Hiltunen

• Jean Lund

• Jelindar Mal

• Jens Bondesen

• Jens Jakobsen

• Jens Peter Hansen

• Jesper Schønheyder

• Jette Gustavsen

• Jette Kofoed

• Jette Larsen

• Jimmy Rye Jensen

• Jinda S. Haastrup

• John Fjordhøj

• John Salhøj

• Jytte M. Månsson

• Jørgen Frydkær

• Jørgen Lindor-Holm

• Jørgen Petersen

• Jørn Laursen

• Karsten Steen Jensen

• Kenneth Merle Wilson

• Kia Gargas

• Kim Ejner Paulsson

• Kim Hou Jensen

• Kim Kaiser

• Kirsten Sigh Fehrmann

• Kitten Irene Knudsen

• Kristina Bruun Salwin

• Kristina M. Sørensen

• Kurt Krogh Larsen

• Laila Fladstrand Skov

• Laila Nielsen

• Lars M. Mercebach

• Lars Nielsen

• Lars Schmidt

• Lennart C. Kromann

• Liddy Irma Andersen

• Lilia Horfilla Galan

• Lilly Lysdal

• Lina E. Catanjal

• Lisa Christensen Dürr

• Lisbeth Christiansen

• Lisbeth Schneider

• Lise Thøisen

• Lolita D De Chavez

• Lone Grupe Plum

• Luhende John Butondo

• Maibritt L. Lauritzen

• Maibritt S. Hansen

• Malika Khoumani

• Maria Helena Dutasta

• Maria Teresa L Repato

• Marion H. Steenberg

• Maritha Krarup Hansen

• Marlene Busk

• Martin Nielsen

• Martin Svenningsen

• Mathias August Borg

• Medzit Jakupi

• Melchorita Guevarra

• Memis Hakbilen

• Merete Ravn

• Meryem Avci

• Michael Bjørn

• Michael Gents

• Michael Hansen

• Michael Petersen

• Michael Vestertjele

• Mikkel Toft

• Mogens Boye Petersen

• Mogens Riemer

• Mohammad Ajaib

• Mohammed Azam

• Morten Høstbo

• Mumin Bedzeti

• Murat Ali Duman

• Nadzi Asanov

• Naser Iseni

• Niels B Thomsen

• Niels Chr. Andersen

• Niels Hansen

• Niels Thrane

• NilüFer Onal

• Nura Suleiman Ahmed

• Oda Lilian Mødekjær

• Ole Peter Jensen

• Palle K. Thorsen

• Paw Veidiksen

• Penbe Sagcan

• Per Hasager

• Per S. Hansen

• Per-Groth Larsen

• Pernille Hartvig

• Pervez Iqbal

• Peter Bøttker

• Peter Cornelius

• Peter Jørgensen

• Peter Moesgaard

• Pir Mohammad

• Poul S. Christiansen

• Poul-Erik Stenger

• Radojka Vlahovic

• Rasim Asanovski

• Rene Christensen

• Rene Løwenstein

• Rene Pedersen

• Sadat Iseni

• Sally Larsen

• Santos Gutierrez

• Shamshad Begum

• Slavka Stancic

• Steen B. Johnsen

• Steen R. Andersen

• Stig Ole Jensen

• Sumalee Andersen

• Susanne Degn Kjølbo

• Susanne Isaksen

• Susanne Larsen

• Søren Fauerskov

• Søren Larsen

• Søren Olsson

• Søren Skaaning

• Taip Aliti

• Tehchao Thinnakorn

• Teresita Olba Eliasen

• Thomas Jessen

• Thorbjørn Jensen

• Tino Willie Thomsen

• Tonny Lau

• Torben H. Hansen

• Torben Nielsen

• Trine Lotte Munch- 

Pedersen

• Türkan Kücükköse

• Uffe Witt

• Ulla Kirstine Heiberg

• Una Vistoft Helmer

• Vagn Søby

• Vicente C. Guillen

• Vivian Madsen

• Yildiz Øzcan

• Yolanda B. Fernandez

• Yuksel Soyler

• Zenaida Andersen

• Zeynep Duman

• Aase Pedersen

40 år
• Akhtar Rashida

• Alex W. Meiner

• Ali Øzen

• Allah Ditta

• Allan Olsen

• Allan Sonne

• Anja Mbm Østrup

• Anni Hansen

• Annie Clausen

• Anwar Khuzshid

• Arne Pedersen

• August Olsen

• Bengt A. S. Madsen

• Benny Jensen

• Bent Jensen

• Bent Moos

• Bente Broe

• Bente Christensen

• Bente Lissi Clausen

• Birger D. Gregersen

• Birthe Hansen

• Birthe Lis Dokkedahl

• Birthe Fremmich

• Bjarne Gustav Gumpel

• Bjarne Høpner

• Bo Graungaard

• Brian Petersen

• Carl Frederik Payberg

• Carsten Tingberg

• Claus Strange

• Connie Wagner

• Erik Simon Kristensen

• Fernando M. Moreno

• Finn Nautrup

• Finn Reinholdt Olsen

• Finn S. Sørensen

• Flemming Schack

• Frank Olesen

• Gert Rene Larsson

• Gunner Jensen

• Halil Can

• Halime Kiline

• Haydar Taskin

• Helge Geest

• Henning Dupont

• Henning K. Petersen

• Henrik Haase

• Henrik Madsen

• Henrik Rasmussen

• Ifakat Paksoy

• Inge M. Handskemager

• Ivan Tomicic

• Jan B. Garmund

• Jan Erik Jørgensen

• Jan Mortensen

• Jens Erik Kristensen

I 2017 kunne 

410 medlemmer 

fejre jubilæum i 

fagforeningen.

Et stort tillykke  

til jer alle  

skal lyde her fra  

3F København.

• Jens Viderup Andersen

• Jesper H. Lennert

• Jette Mücke Jakobsen

• Joan Jacobsen

• John Nielsen

• John Pedersen

• Johnny B. P. Urban

• Jørgen Holst Andersen

• Jørgen M Schlotfeldt

• K R Petersen

• K V Davidsson

• Karin Ena Nielsen

• Karsten Kobyluch

• Khalida Rana Parveen

• Kim Michael F Veidal

• Kim S. Sørensen

• Kim Sørensen

• Kjeld Andersen

• Kjeld Erling Hansen

• Kjeld I. Sørensen

• Kurt Axel Andersen

• Kurt Dam Petersen

• Kurt Erland Hansen

• Kurt W Jessen

• Leif Christiansen

• Leif Davidsen

• Leif Egelund

• Leo Calum

• Lillian Wittrup

• Ljubica Suleic

• Mariann Fabricius

• Marianne Ager

• Mogens F. Petersen

• Mohamed Boujemaa

• Mohammad Saleem

• Naseem Akhtar

• Ninna Dalmose Maj

• Ole Arndt Pedersen

• Peder Viggo Larsen

• Per H Bach

• Poul Jensen

• Preben Haagensen

• Qurban Hussain

• Raili Tuulikki Vuoti

• Ruth Inger Olsen

• Sakina Sharif

• Signe Mod

• Steen Arvedsen

• Steen V. Christensen

• Sudjai Herskov

• Suleyman Kutlu

• Søren Anton Nyegaard

• Søren P.T. Sørensen

• Tom C Flyge

• Tonny Fasting

• Tonny Svend Nielsen

• Torben A Dahlmann

• Ulla Tornblad

• Vagn Ø. Hansen

• Vibeke Schierbeck

• Willy Elkjær Pedersen

• Wladyslaw Franczyk

• Åge Biehl

50 år 
• Allan Svend Carlsen

• Anne-Lise Bentsen

• Arne Jensen

• Birger Helge Sørensen

• Bruno C. Boserup

• E Jørgensen

• Edel R. E. Sørensen

• Eigil Georg Madsen

• Ejvind Bersang Kjær

• Ellen H. M. Christensen

• Erik B Andersen

• Erik Bach Sørensen

• Finn A Christensen

• Finn Arne Kjærsgaard

• Flemming Hansen

• Frank Holmsted Kieffer

• Frank K. B. Petersen

• Gunnar S. Rasmussen

• Hugo D Strunge

• Jens Benny Petersen

• Jens H. Andersen

• John Hansen

• John V Christiansen

• Jørgen Nørregaard

• Kai R S M Christensen

• Keld F. Johansen

• Kim Jørgen Bentzen

• Knud Due Hansen

• Kurt Allan Jørgensen

• Kurt Tommy Erichsen

• Leif Christensen

• Leif Hesseldahl

• Leif Holm

• Ludwig F. Jahrsdorfer

• Ole K. Johannessen

• Ole Pedersen

• Orla H. H. Martinussen

• Palle Andersen

• Per Meynerd

• Poul A. Ferdinandsen

• Poul Erik D. Andersen

• Robert Peter Andersen

• Ruth Mortensen

• Steen F. Henningsen

• Steen Kristensen

• Steen Rene Niebuhr

• Søren Erik Nielsen

• Søren Kanstrup

• Tommy Leon Hillersdal

• Torben S Nielsen

• Tove Hansen

60 år
• Henry Poul Nielsen

• Kaj Erling Petersen

• Leif Olin

• Werner H. Stavnshøj

65 år
• Bent Jarnit Petersen

• Hans Christian Jess

• Holger Sven Lomholdt

70 år 
• Jan Herrstedt

• Niels Peter Israelsen



s. 28 • 3F København

3F København indkalder hermed alle medlemmer til 

Generalforsamling
mandag den 20. november 2017 kl. 17.00

i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden:

Pkt. 1 - Velkomst

Pkt. 2 - Valg af dirigenter

Pkt. 3 - Beretning, herunder fremtidig virksomhed

Pkt. 4 - Regnskab 2016 for 3F København

a) Godkendelse af regnskab

Pkt. 5 - Budget og kontingent

a) Godkendelse af kontingent 2018 for 3F København

b) Godkendelse af budget 2018

Pkt. 6 - Indkomne forslag

a) Lovændringer

Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes § 14

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest mandag  
den 30. oktober 2017.

Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig 
spisning inden mandag den 13. november – tilmelding 
skal ske til Diana Boye på mail: diana.boye@3f.dk

Venlig hilsen,

Formand Bjarne Høpner


