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Forleden dag talte jeg med Corinn. Co-
rinn arbejder som industrioperatør i AJ 
Vaccine, det tidligere Statens Seruminsti-
tut som blandt andet producerer tuber-
kulose-vaccine.

Corinn har i mange år arbejdet som 
postarbejder, ansat på Københavns post-
center. Et arbejde hun i mange år var 
rigtig glad for. Men da brevmængderne 
begyndte at falde og fyringsrunderne 
ramte arbejdspladsen, blev de glade tider 
til dårlige.

Aftaler gav nye muligheder
Som en del af de aftaler, der var aftalt på 
postcenteret, var der mulighed for efter-
uddannelse ud over de rettigheder, der 
fremgik af overenskomsten. Corinn talte 
med sin tillidsrepræsentant, der presse-
de på for, at hun skulle gå i gang med en 
uddannelse. 

Efter nøje overvejelser tog Corinn 
modet til sig og sagde ja til at starte. 
Men Corinn var ikke den eneste, der vil-
le afsted, så der måtte trækkes lod blandt 
kollegaerne om, hvem der kunne tage 
afsted. 

Corinn var en af dem, der vandt lod-
trækningen og hun kunne derfor begyn-
de på uddannelse i 2015.

Ordblind ingen hindring
„Det var ikke en nem beslutning“ for-
tæller Corinn og fortsætter : „Jeg griner 
i dag hver dag, jeg går på arbejde. I den 
sidste tid i posten var stemningen bare 
så dårlig“. Corinn er ordblind og fryg-
tede derfor hvordan det skulle gå, hvis 
hun startede på skolen. Men det var 
ikke et problem fortæller hun : „Jeg har 
IT-rygsækken ( hjælpemiddel til ordblin-

de red. ) og den hjalp mig med alt det jeg 
manglede undervejs”.

Ikke alene
Corinn begyndte uddannelsen som in-
dustrioperatør i 2015 og færdiggjorde 
den i marts 2017. Bare tre måneder se-
nere havde hun nyt arbejde. „Et arbejde 
der giver mening“ fortæller hun og fort-
sætter : „Jeg griner hver dag jeg går på 
arbejde“.

Corinn er ikke den eneste tidligere 
postarbejder, der arbejder på AJ Vaccine. 
Mustafa og Omar tog samme rejse og er, 
ligesom Corinn, nu uddannede industri-
operatører.

„Er der noget du har fortrudt ?
Ja, at jeg ikke gjorde det før“

Af Morten Søndergaard, 
næstformand

Til sidste spurgte jeg Corinn om der 
var noget hun havde fortrudt. „Ja, at jeg 
ikke gjorde det før“.

Skal du efteruddannes ?
Industrioperatør uddannelsen er en af de 
mange 3F uddannelser der findes i dag. 
For Corinn blev en samtale med hendes 
tillidsrepræsentant startskuddet til en 
rejse på tre år. En rejse, der har givet et 
nyt og bedre arbejde. Er du interesseret 
i at høre mere om industrioperatør ud-
dannelsen eller en af de andre mulighe-
der for efteruddannelse, så kontakt din 
tillidsrepræsentant og hør om mulighe-
derne.

Corinn fremstiller i dag tuberkulose-vaccine

• Hvis du er interesseret i efteruddannelse, er det 

en rigtig god start, at kontakte din tillidsrepræ-

sentant for at høre om dine muligheder.

• Leder Forhandlingerne på det offentlige område 
var meget lange og komplicerede. I realiteten 
tog hele forhandlingsforløbet ca. 5 måneder. 
I slutningen af forhandlingsforløbet blev der 
forhandlet i Forligsinstitutionen ( hvilket er 
meget usædvanligt på det offentlige område ). 
De forhandlinger tog omkring 300 timer for-
delt over mange dage.
Vi var også vidne til en nyskabelse, hvor rig-
tig mange fagligt organiserede og sympatisø-
rer mødte op foran Forligsinstitutionen for 
at vise deres støtte til forhandlerne.

Resultatet blev, at arbejdsgiverne fra især 
staten men også kommunerne og regioner-
ne var nødt til på det økonomiske område 
at tilnærme sig de krav, som arbejdstagerne 
havde stillet. Arbejdsgivernes tilbud til at 
starte med var på 6,7 % i lønstigning men 
de endte med at tilbyde 8,1 %, hvilket er et 
historisk godt resultat.

Derudover slap vi i fagbevægelsen af med 
den meget forhadte regel om, at det offentlige 
kun skulle have 80 % af den lønstigning, man 
fik på det private arbejdsmarked.

Vi så også, at lærerne ikke kunne nå til 
enighed med kommunerne om arbejdstids-
reglerne, men de opnåede at få nedsat en 
kommission, der skulle komme med løsnin-
ger på dette. 

Derudover var en af uenighederne be-
talt frokost for dem, som allerede har det. 
De ansatte under AC ( Akademikernes Cen-
tralorganisation ) frygtede, at arbejdsgiverne 
i staten ville opsige deres betalte frokost med 
henvisning til, at det kun var en kutyme og 
dermed kunne opsige frokostpausen med 3 
måneders varsel.

Under forhandlingerne tilkendegav ar-
bejdsgiverne fra staten, regionerne og kom-
munerne, at de ikke havde til hensigt at 
opsige den betalte frokost. Alligevel gik for-
handlingerne i hårdknude vedrørende dette 

spørgsmål. AC og FTF forlod forhandlin-
gerne, hvorimod LO grupperne ( herunder 
3F ) fortsatte, da LOs jurister vurderede, at 
tilsagnet fra arbejdsgiverne var bindende.

Der var også mange LO–grupper, der ved 
tidligere forhandlinger havde betalt for at få 
en betalt frokostpause, og endelig var der 
rigtig mange medlemmer under LO ( op til 
40.000 ), hvor det ikke var relevant at disku-
tere en betalt frokost – enten på grund af en 
kort arbejdsdag eller også fordi, at de ikke 
ville forstyrres i deres frokostpause ( ved be-
talt frokostpause står man til rådighed for ar-
bejdsgiveren under afholdelse af frokosten ). 

Det er vigtigt at bruge muligheden for at 
stemme om sin overenskomst for at vise, at 
vi er en demokratisk forening, hvor med-
lemmerne tager stilling til resultatet. Mens 
vi skriver dette, er der gang i afstemningerne 
om overenskomstresultatet. Resultatet er of-
fentliggjort på 3F Københavns hjemmeside, 
når du læser dette medlemsblad.

3F Københavns bestyrelse og general-
forsamling har anbefalet medlemmerne at 
stemme ja, hvilket vi også forventer bliver 
resultatet, da der ingen steder i 3F Køben-
havn har vist sig utilfredshed med resultatet. 

Det er vigtigt, at vi bruger erfaringer fra 
OK18 til de næste overenskomstforhandlin-
ger på det private område i 2020. Vi må sørge 
for, at medlemmerne udviser stor aktivitet 
for at støtte forhandlingerne med at kom-
me igennem med de krav, som vi fællesskab 
har udtaget. 

Vi lykønsker forhandlerne med det opnå-
ede resultat.

Overenskomstforhandlingerne
på det offentlige område 2018
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„Wypowiedzenie” = „opsigelse“ på polsk.
Det var et af ordene, som kom i brug, 

da a-kassen deltog i et møde for polske 
medlemmer i 3F København 22.marts.

På mødet, hvor det fortrinsvis var pol-
ske avisbude og rengøringsfolk, som del-
tog, informerede a-kassen om betingel-
serne for at modtage dagpenge.

En polsk tolk sørgede for, at den lidt 
indviklede lovgivning blev forstået.

Alle var også medlem af fagforenin-
gen og nikkede til budskabet om, at det 
var vigtigt at søge hjælp og vejledning i 
3F om blandt andet løn.

Det kan nemlig have katastrofal be-
tydning, hvis du arbejder til en lav løn. 
Hvis din løn er mere end 20 % under 
den overenskomstmæssige løn, kan den 
ikke bruges til at opnå dagpengeret. Så 
i værste tilfælde kan du som medlem af 

B rancheorganisationen Danske  
 A-kasser ruller nu det tunge skyts 
 frem og appellerer direkte i et 

åbent brev til beskæftigelsesministeren 
om at genoverveje det kommende op-
holdskrav for at modtage dagpenge. 
Opholdskravet vil ifølge brancheorga-
nisationen ramme mange danske stats-
borgere – stik imod intentionen. – Op-
holdskravet er både urimeligt, uklogt og 
unødvendigt, siger Torben Poulsen, der 
er formand for brancheorganisationen 
Danske A-kasser.

- Det er langt fra hverdagskost, at vi 
skriver åbne breve til Beskæftigelses-
ministeren. Men i dette tilfælde har vi 
fundet det nødvendigt. Der er allere-
de i dag en række effektive værn i det 
danske dagpengesystem. Opholdskravet 
vil effektivt lægge gift ud for de mange 
danske statsborgere, der arbejder eller 
drømmer om at arbejde uden for Euro-
pas grænser ( udenfor EU og EØS-lan-
dene red. ). Danmark bliver altså ikke 
rigere af, at vi svækker vores egne mu-
ligheder for at rejse ud i verden – tvært-
imod. Det aftalte opholdskrav er derfor 
uklogt, urimeligt og unødvendigt, si-

ger Torben Poulsen, der er formand for 
brancheorganisationen Danske A-kasser.

Danske A-kasser peger i deres nye 
notat på, at også børn og ægtefæller til 
danske statsborgere, der i en periode ar-
bejder udenfor EU / EØS, vil blive ramt 
af opholdskravet. Opholdskravet virker 
med tilbagevirkende kraft og vil ramme 
danske statsborgere, der allerede er med-
lem af en a-kasse, men nu mister ret-
ten til dagpenge pga. udenlandsophold, 
der kan ligge tilbage i tiden. Samtidig 
begrænser opholdskravet danske stats-
borgeres ret til efterløn, ferie-, syge- og 
barselsdagpenge og dermed også virk-
somheders mulighed for refusion for 
syge- og barselsdagpenge. Endelig fin-
des der allerede i dag en række effektive 
værn i dagpengesystemet, der afskærer 
borgere fra tredjelande i at få adgang til 
det danske dagpengesystem.

- Vi skal selvfølgelig værne om den 
danske velfærdsstat og om det danske 
dagpengesystem. Men et opholdskrav i 
dagpengesystemet er bare ikke det rig-
tige værktøj. Det forventer a-kasserne 
selvfølgelig, at de ansvarlige politikere vil 
forholde sig til, siger Torben Poulsen

• Sagen kort 

 

Regeringen indgik i februar en skat-

teaftale med DF, der blandt andet 

indeholder et opholdskrav for arbejds-

løshedsdagpenge. Opholdskravet 

skal i praksis fungere som værn om 

dagpengesystemet, men betyder reelt, 

at mange danske statsborgere mister 

retten til dagpenge. 

 

Danske statsborgere, som har arbejdet 

i lande som f.eks. USA eller Australien 

i mere end 1 år, risikerer nemlig at blive 

direkte afskåret fra dagpenge i hele 7 

år. Også retten til fx efterløn, barsels- og 

sygedagpenge er i fare. Samtidig er det 

stærkt tvivlsomt hvor mange borgere 

fra tredjelande, der vil blive ramt, kon-

kluderer Danske A-kasser i et nyt notat.

Åbent brev til beskæftigelsesministeren

 Nyt dagpenge – opholdskrav rammer  
 mange danske statsborgere

Artiklen er hentet på: https://danskeakasser.dk/aktuelt/nyheder/nyt-dagpenge-opholdskrav-rammer-mange-danske-statsborgere
Her kan du også finde det åbne brev til ministeren samt Danske A-kassers notat om opholdskravet.

Wypowiedzenie

a-kassen få afslag på dagpengeret, selv-
om du har arbejdet i et år eller to på fuld 
tid, hvis din løn har været for lav.

Der var god spørgelyst. Et medlem 
havde medbragt et feriekort, som en fag-

lig sekretær fra 3F København lovede 
at kigge på. Et andet medlem var i tvivl, 
om hun skulle være deltids– eller fuld-
tidsforsikret. Det lovede a-kassen natur-
ligvis at se nærmere på.

Af Bendt Larsen, 
a-kassen

Avisen Information bragte 23.maj 2018 
en artikel, hvor Mads Lundby Hansen 
fra den såkaldt borgerligt–liberale tæn-
ketank CEPOS udtaler sig om det skade-
lige ved velfærdssamfundet.

„Biblioteker gør det mere attraktivt at 
være på offentlig forsørgelse. Hvis man 
er på dagpenge eller kontanthjælp, så har 
man mulighed for at gå ned på bibliote-
ket, surfe gratis på internettet, læse avi-
ser og blade. Det trækker arbejdsudbud-
det ned,“ siger Mads Lundby Hansen.

„Museer med gratis adgang er også et 
eksempel. Der får man mere ud af sin 
fritid, og derfor bliver det mere attraktivt 
ikke at være i beskæftigelse. Alt sammen 
er det eksempler på, at det offentlige for-
brug kan trække beskæftigelsen ned.“

 Dovne arbejdsløse går på biblioteket

Spørgelysten var stor blandt de polske medlemmer, da a-kassen deltog i et informationsmøde med polsk tolkebistand.
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I  sidste medlemsblad skriver Bjarne i 
 sin leder og Caja i sin artikel, at der 
 nu afsendes konfliktvarsel. Organi-

sationerne udtager et sted mellem 70.000 
og 80.000 medlemmer inden for alle tre 
områder; stat, regioner og kommuner. 
Caja skriver endvidere „og det afventes 
om arbejdsgiverne vælger at modsvare 
med at varsle lockout på visse områder“.

Og det gør de. Arbejdsgiverne væl-
ger at udtage omkring 480.000 offentligt 
ansatte inden for de tre områder. Det 
er historisk, at arbejdsgivere vælger at 
fremture med så stærkt et modspil i en 
overenskomstforhandling. Vi kan kun 
gisne om bevæggrunde og overvejelser. 
Set i bagklogskabens klare lys, virker det 
til at være et selvmål af dimensioner. 

Nok er nok
Offentlig ansatte på tværs af fag og or-
ganisationer rykker tættere sammen om 
den musketér–ed som Forhandlingsfæl-
lesskabet har indgået. Måske mere vig-
tigt for udfaldet tændes en positiv be-
vidsthed i offentligheden om at OK18 
handler om mere end lønkroner. Det 
handler i høj grad om bedre velfærd og 
ønsket om at værne om retten til at for-
handle løn og arbejdsforhold – „Den 
danske model“. I det efterfølgende for-
løb bliver især ét slogan toneangivende: 
NOK ER NOK. Et slogan, som ud over 
at dække over de offentligt ansattes øn-
ske om at følge lønudviklingen på det 
private område, også er udtryk for en 
stigende forståelse i befolkningen om 
at vores fælles velfærdssamfund er un-
der pres – og at det pres skal stoppe nu. 
NOK ER NOK.

3F København intensiverer – 
stormøde i Fredericia
Da arbejdsgiverne udsender det omfat-
tende lockout varsel, står det klart at for-

løbet kan udvikle sig i mange retninger. 
I 3F København betyder det at forbere-
delserne intensiveres. Der afholdes flere 
møder med tillidsrepræsentanter inden 
for de berørte områder. På stormødet 
i Fredericia er der således mere end 35 
tillidsrepræsentanter med fra 3F Køben-
havn.  Samtlige medlemmer inden for 
områderne inviteres, via mail, til infor-
mationsmøder. Derudover bliver OK18 
det toneangivende emne på 3F Køben-
havns brancheårsmøde. Målet er at få 
oplyst så mange som muligt om konse-
kvenser af en mulig konflikt. Overordnet 
benyttes situationen ligeledes til at skabe 
netværk på tværs af offentlige arbejds-
pladser og på tværs af de offentlige og 
private områder. På møderne oplever vi 

Overenskomstforhandlingerne 2018 – OK18

 Sammenhold, styrke og resultater
bekymring, forskellighed, entusiasme, 
respekt og nysgerrighed. 

De københavnske fagforeninger 
samler sig
I forlængelse af aktiviteterne omkring 
„København for velfærd“ fortsætter det 
tætte samarbejde i København og Fre-
deriksbergs Fællesrepræsentation (KFF). 
Gruppen af københavnske faglige orga-
nisationer udvides løbende og har del-
tagere fra mere end 30 faglige hovedor-
ganisationer og lokale fagforeninger, der 
ugentligt afholder morgenmøder. Målet 
er at koordinere de fælles københavnske 
aktiviteter i tilfælde af konflikt og såle-
des understøtte musketér–eden på det 
praktiske niveau. 

Da “NOK BLEV NOK”
Der skal tænkes temmeligt langt tilbage for at  komme 

i tanker om så stort og solidarisk et sammenhold 
som ved overenskomstforhandlingerne på 

det offentlige område i starten af 2018. 
OK18 aktiviterne spændte over „skulder 
ved skulder“ aktioner, demonstrationer, 
stormøder for tillidsfolk fra hele landet, 
konflikt–bar, 24 / 7 faneborg foran for-
ligsinstitutionen og meget meget mere. 

Offentligt ansatte fik nok, indgik „muske-
téred“ og krævede „En løsning for alle“. De 

blev bakket talstærkt op af de privat ansatte 
i kampen for „Den danske model“ og Danmarks 

velfærd. Læs beretningen på de følgende sider...

Omkring 10.000 tillidsfolk samles til et stormøde i Fredericia. Naturligvis deltager 3F Københavns tillidsfolk talstærkt.
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På koordineringsmøde  blandt de 
 Københavnske Fagforeninger be- 
 sluttes det at sætte aktiviteterne 

fri. Det betyder at der, udover faneborg 
ved forhandlingerne i Forligsinstitu-
tionen, knopskydes arrangementer på 
kryds og tværs af faglige organisationer. 
Vi mødes eksempelvis på vej til job i en 
skulder ved skulder aktion på Dronning 
Louises Bro og andre steder i landet. Her 
synges, råbes slagord og uddeles flyers. 
Med flag og bannere manifesteres det, 
den ene dag efter den anden, at vi står 
skulder ved skulder – alle faggrupper – 
hele vejen frem til en acceptabel aftale. 
Igen er styrken det tværfaglige møde og 
oplevelsen af at blive taget godt imod af 
de forbipasserende.

Jeres kamp vores kamp –  
de private er med…
På Toga bar mødes offentligt ansatte 
med private, en fredag efter job. I Kon-

fliktbaren mødes vi til fællesskab og 
snak om perspektiverne ved at stå sam-
men. Arbejdspladser stopper op 5 mi-
nutter i tolv og tager billeder til fælles 
collageplakat. Der tages billeder på pri-
vate arbejdspladser med støttetilkende-
givelsen : Jeres Kamp Er Vores Kamp. 

Arbejdsgiverne får besøg af larm og 
skønsang udført af en flok Stilladsarbej-
dere, der vil tilkendegive deres uforbe-
holdne sympati og støtte med OK18.

Stor demonstration 10. april
Den 10. april mødes en sjælden stor for-
samling af tværfaglige organisationer og 
ansatte til demonstration på Bertel Thor-
valdsens Plads. Med musik og taler gøres 
det synligt at de lange seje forhandlinger 
i forligsinstitutionen virker mere motive-
rende end opslidende.

Alle ansatte fra 3F København  
er på gaden
De ansatte i 3F København går flere 
gange på gaden. Skulder ved Skulder i 
solidaritet med de mange berørte med-
lemmer i den offentlige sektor. Også her 
mødes aktionen af velvillige forbipasse-
rende, der dytter i hornet, smiler og gi-
ver „thumbs up“.

I  forligsinstitutionen forhandles løben- 
 de. Forligsmand Mette Christensens 
 overvejelser er der kun få menne-

sker, som kender til. Set ude fra fore-
kommer forhandlingerne langsommeli-
ge. Det er med stigende spænding, at vi 
nærmer os datoen for at strejke og efter-
følgende lockout vil blive iværksat. 

Under de langsommelige forhand-
linger oplever vi en stigende uro blandt 
medlemmerne. Der er mange spørgsmål 

på både det per-
sonlige og faglige 
plan. Vi får ek-
sempelvis henven-
delser fra med-
lemmer, der har 
bestilt ferie. På 
grund af konflik-

ten, bliver de måske forhindret i at delta-
ge i deres datters bryllup i udlandet. Det 
helt store faglige spørgsmål er håndte-
ring af ikke organiserede kollegaer eller 
„de gule“ medlemmer på arbejdspladsen. 
Blandt tillidsrepræsentanterne spores 
både frustration og manglende forståelse 

for hvordan de økonomiske konsekven-
ser hænger sammen i en eventuel kon-
flikt. Som ansat, ikke medlem af en over-
enskomstbærende fagforening, er man 
ikke en del af konflikten. Kort skitseret 
betyder det, at de skal passe deres eget 
arbejde og kan oppebære fuld løn mens 
du som fagligt organiseret i forbindelse 
med konflikt modtager strejkeydelse sva-
rende til højeste dagpengesats – 18.633 
kr. pr. måned før skat. Det skaber en 
spændende debat om hvordan man på 
arbejdspladserne kan håndtere disse ud-
fordringer i dagligdagen? Hvordan de 
enkelte – ikke medlemmer – kan mo-
tiveres til at deltage i fællesskabet? Og 
ikke mindst, hvordan tackles udfordrin-
gerne konkret ved en eventuel konflikt ? 

Forhandlinger om nødberedskab og 
arbejdsgiverkrav om undtagelse for 
egne lockout
Derudover er der flere store arbejdsplad-
ser, hvor der skal aftales nødberedskab 
ved en eventuel konflikt. Her bliver det 
tydeligt at forhandlerne på arbejdsgi-

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen &

 Stigende uro for konflikt

• Vi hører om ledere, 

på eksempelvis ho-

spitaler, der ønsker 

et større nødbe-

redskab end den 

daglige normering.

versiden ikke har taget baglandet – de 
enkelte arbejdspladser – i ed. Der skal 
aftales uendeligt mange undtagelser for 
den varslede lockout. Det er interessant 
at følge ledelsens vurdering af nødvendig 
normering på de enkelte arbejdspladser. 
Vi hører om ledere, på eksempelvis ho-
spitaler, der ønsker et større nødbered-
skab end den daglige normering. Det er 
godt at have lidt at grine af i det store 
arbejde med at planlægge et eventuelt 
nødberedskab.

Konflikten udskydes
Den 28. marts 2018 udsætter forligs-
manden de varslede konflikter med 14 
dage. Det betyder at alle forberedelser 
udskydes – nogle medlemmer føler sig 
parat til at tage konflikten nu – andre 
ånder lettet op. Udskydelsen og den op-
samlede fælles synergi betyder at mange 
tillidsrepræsentanter og ansatte har lyst 
til at bakke vores forhandlere op med en 
lang række synlige aktiviteter. Samtidig 
kan ventetiden bruges til at øge sympa-
tien i den brede offentlighed.

Gang i København – skaber sammenhold 
og opbakning til forhandlerne

Stilladsarbejdere besøger arbejdsgiverne for at støtte op28. marts 2018 udsætter forligsmanden de varslede konflikter med 14 dage. Det betyder at alle forberedelser udskydes. Nogle føler sig snydt – andre ånder lettet op.
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Pressen kan til tider være svær at 
 råbe op. I forhold til den sidste del 
af OK18 forhandlingerne er det 

lige omvendt. Der er 24 timers kamera-
dækning og fotografer og journalister er 
tilstede i et omfang, som ikke tidligere er 
set i en overenskomstforhandling. 

Vi havde måske forventet et forlig i 
løbet af d. 20–22. april. Vi havde forven-
tet at Forligsmand Mette Christensen 
ville holde på forhandlerne i Forligsin-
stitutionen frem til en aftale var i hus. I 
stedet er vi vidner til forhandlinger, der 
sættes på pause og forhandlere, der sen-
des hjem og sove. I flere perioder er der 

kun fanevagter og fakler, der våger over 
en tom Forligsinstitution. Som tiden går, 
bliver vi bevidste om at tidshorisonten 
bliver længere end vi havde tænkt. Der 
er, på trods af det, ikke et sekund, hvor 
vi tvivler på at det er det rette at gøre. 
Vi bliver til forlig eller forlis. Det kan 
kun lade sig gøre fordi der er et stærkt 
tværfagligt fællesskab. Døgnet rundt står 
medlemmer og ansatte fra de mange kø-
benhavnske fagforeninger skulder ved 
skulder og holder fanen højt. Fordomme 
nedbrydes, der skabes nye fællesskaber. 

I pressen lyder det at hele menageriet 
ved Forligsinstitutionen er orkestreret af 

de store hovedforbund. Hvilken udstil-
ling af mangel på indsigt. Det opleves 
manipulerende, når vi jo ved, at pres-
sen står på 1. parket og ser hvordan ak-
tiviteterne udvikler sig – helt uden en 
overordnet styring. Hvilken disrespekt 
for det der sker, for den spontane bevæ-
gelse, OK18 har sat i gang og den fol-
kelige samling der er om at „NOK ER 
NOK“. Vi får mange hilsener og positive 
tilkendegivelser fra vores forhandlere. 
Både under – og efter – forhandlingerne 
har de flere gange udtalt, hvilken kolos-
sal betydning det har haft at mærke den 
konstante og massive opbakning.

Den 20. april går OK18 aktivite- 
 terne ind i en ny fase. Der af- 
 holdes stor solidaritets– og fol-

kefest på Blågårds Plads. Pladsen er fuld 
af mennesker, der sammen står overfor 
truslen om en af Danmarks største kon-
flikter. Fordi arbejdsgiverne har udtaget 
så stor en gruppe til lockout, og væsent-
lige dele af den offentlige sektor vil blive 
lagt ned ved en konflikt, er det kun få 
mennesker på Blågårds Plads der, denne 
fredag eftermiddag, ikke vil blive berørt 
af en eventuel konflikt. Det tilkendegi-
ves også tydeligt, da festen afsluttes med 
fakkeloptog ind til Forligsinstitutionen. 
Over 1000 mennesker følges ad i skum-
ringstimen gennem Københavns gader. 
På hele turen mødes optoget af positive 
tilkendegivelser. Unge og gamle, offent-
ligt og privat ansatte. Alle er med på at 
„NOK ER NOK“. Det forlyder at for-
handlerne inde i Forligsinstitutionen fik 
en kuldegysgivende positiv oplevelse, 
da de modtog optoget og støtten til de 
igangværende forhandlinger.

Faner og fakler
Det er besluttet at der fra d. 20. april skal 
være faneborg 24 timer i døgnet og fak-
kelvagt om natten foran Forligsinstitu-
tionen. Vi ønsker at markere støtten til 
vores forhandlere og at tydeliggøre at vi 
ønsker udvikling i forhandlingerne. Vi 
vil have et resultat. Vi er fast besluttet på 
at blive foran Forligsinstitutionen frem 
til et forlig eller et forlis. Ingen af os har, 
i vores vildeste fantasi, forestillet os at 

faneborg og fakkelvagt skal opretholdes i 
otte nætter og dage. Men det bliver den. 
Hver én time ud af de 192 timer, står der 
mennesker foran Forligsinstitutionen. 

Aktiviteterne intensiveres
Da tidshorisonten ikke kan forudsiges, 
kan vi ikke planlægge forløbet i detaljer. 
I de Københavnske Fagforeningers ko-
ordineringsgruppe er der enighed om 
at vi ikke må gå ned på toiletter, kaffe 
og forplejning. Derudover vil vi gerne 
at aktiviteterne i weekenden rækker ud 
over de offentligt ansatte. Vi ser gerne at 
folke– og solidaritetsfesten fra Blågårds 
Plads flytter ind ved Forligsinstitutionen. 
Og det sker. Aktiviteterne udvikler sig 
løbende. Udover den massive tilslutning 
til faneborgen er der weekenden igen-

nem aktiviteter for både børn og voksne. 
BUPL stiller op med kaffevogn. Kaffe-
vognen, der frem til d. 28. april kl. 22.00 
serverer kaffe, kage og smil i alle døgnets 
timer. Andre forbund stiller med kage, 
vand og frugt. Der serveres grillpølser, 
deles is ud og indimellem er der varme 
popcorn. Nogen arrangerer forskellige 
musikalske indslag og familieunderhold-
ning. Andre sørger for mad til aften og 
nattevagter. Der er en konstant følelse 
af fællesskab og tro på at sammen er vi 
stærke. 
Min oplevelse er at vi ikke gik ned på 
noget som helst – bortset måske fra to-
iletter de første dage. Dette skyldes, at 
det på ingen måde var til at forudsige at 
Forligsinstitutionen blev en event uden 
sidestykke.  Den besværlige presse….

 Solidaritetsfest, 
fakkeloptog og faneborg

Fra venstre : Ellen Lykkegård ( gruppeformand i offentlig gruppe i 3F ), Cora Andrewartha ( betyrelsesmedlem og fane-
bærer i 3F København ) og Nina Vedel Møller ( konsulent i offentlig gruppe ) på plads mellem fanerne foran forligsen.
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Da det står klart at et forlig ikke 
 er lige om hjørnet bliver der 
 lagt planer for fanevagter. Vi er 

alle i arbejde, så især nattevagterne skal 
fordeles. I hele perioden og frem til for-
handlingsafslutningen kommer der men-
nesker forbi Forligsinstitutionen. Lærere 
kommer forbi med deres skoleklasser, 
for at give eleverne mulighed for at op-
leve dette historiske sammenhold og til-

egne sig viden 
om fagbevæ-
gelsen og „Den 
danske model“. 
Unge mennesker 
kommer forbi 
om natten, på 
vej hjem fra fest. 
Nogen har hørt 
at der er gratis 
kaffe. De vil ger-

ne spæde til med whisky og flødeskum. 
De tænker at vi måske kunne trænge 
til lidt styrkende. Andre kommer forbi 
for at høre, hvorfor vi gør det. Hvad der 
driver os. Nogen kommer bare og siger 

tak. For enkelte bliver det et projekt at 
samle på badges – andre kommer blot 
for at være en del af en særlig stemning. 
Og der er den særlige positive stemning, 
der opstår når mennesker sætter egne 
behov til side for fællesskabet. Vi er der 
for hinanden. Du kan din ting – jeg kan 
min. Plinge – linge–ling og den er fin, 
som Peter Plys siger.

LO forbundene tager første forlig 
og TR møde i 3F København
Natten til onsdag d. 25. april indgår LO–
forbundene og Dansk Socialrådgiverfor-
ening forlig om en ny overenskomst med 
Danske Regioner. Dermed blev konflik-
ten afblæst på det regionale område for 
medlemmer af FOA, 3F, HK Kommunal, 
Socialpædagogerne og Dansk Socialråd-
giverforening. Samme dag er der tillids-
repræsentantmøde i 3F København. Det 
er et af de mere stille møder. Der spores 
en frustration over følelsen af at muske-
téreden ikke holder hele vejen. På mødet 
diskuteres baggrunden for beslutningen 
om at tage hul på indgåelse af aftaler. 

Der er forståelse for at den lønramme, 
som er opnået, især for ufaglærte og 
lavtlønsområdet, er et bedre resultat end 
forventet. Men der spores en ærgrelse 
over at forhandlerne ikke enten gik ud 
sammen eller blev siddende sammen.

Da de samlede forhandlinger langt fra 
er færdige beslutter TR–mødet at vi sta-
dig støtter op om de resterende forhand-
linger og en del tillidsrepræsentanter og 
ansatte tager ind til Forligsinstitutionen. 
Her er der for første gang i forløbet en 
trykket stemning. Der er ikke fuld over-
ensstemmelse om, hvad der er sket og 
om det hensigtsmæssige i forløbet. Det 
varer dog kun kort inden oplevelsen af 
at vi uden for Forligsinstitutionen står 
sammen. For os er musketéreden – om 
ikke andet så – i hjertet intakt. Nu hand-
ler det om at få resten af aftalerne i hus.

Faneborgen og sammenholdet  
er intakt
Der er gået fem døgn siden fakkelopto-
get startede denne fanemaraton. Forude 
ligger Store bededag og området om-

Udvidet faneborg – frem til forlig eller forlis

kring Forligsinstitutionen ligner efter-
hånden en festivalplads. Der er opsat 
flere pavilloner og et stigende antal cam-
pingstole er til rådighed. Der opsættes 
en scene, så musikere og performere kan 
få en bedre platform. Der arrangeres sta-
fetløb og endnu flere aktiviteter for børn 
og voksne.

Inde i Forligsinstitutionen forhandles 
der stadig og trætheden hos forhand-
lerne træder nu mere tydeligt frem. De 
kommer indimellem ud og vi prøver alle 
at læse deres kropssprog. Går det i den 

rigtige retning – 
ser de ærgerlige 
ud, ser de vrede 
ud ? Er der mon 
en aftale hjør-
net ? På Forligs–
festivalpladsen 
og i pressen tol-

kes og diskuteres frem og tilbage om alle 
mulige tænkelige scenarier. For os er der 
et gennemgående ønske om at alle kom-
mer ud med, et for dem, godt resultat.

På Store bededag bliver der indgået en 
aftale for 500.000 kommunalt ansatte, og 
natten til lørdag lander parterne en afta-
le for knap 74.000 regionalt ansatte. Det 
betyder, at der nu ligger forlig på hele 
det regionale område.

Mens vi venter på Staten….
Normalt er det staten, der er toneangi-
vende i overenskomstforhandlingerne 
og først kommer ud med et resultat. Nu 
hænger de alene tilbage i Forligsinstitu-
tionen. 

På Forligs–festivalspladsen samles 
hundrede af mennesker. Der spores en 
vis overtræthed hos dem, der har været 
med hele vejen. Der synges arbejdersan-

ge, OK18 slagord råbes og der battles om 
at få en af de mange skønne OK18 sange 
i spil. DJ Marie sørger for at stemningen 
holdes kørende. Kl. 19.00 går rygtet at 
der snart landes et forlig. Der fornem-
mes en sitren i menneskemængden. Jeg 
tænker, at det på nuværende tidspunkt 
ikke er en mulighed at Forligsmanden 
kan sende nogen hjem. Da en af for-
handlingslederne sætter sig i vindueskar-
men og synger med på „For evigt“ med 
Volbeat er der definitivt ingen vej tilba-
ge. Nu kan det kun gå for langsomt med 
at få underskrevet aftalerne og de mange 
dages fane– og fakkelvagter kan forløses. 
Omkring kl. 21.30 kommer forhandler-
ne ud. Der er nu også indgået aftale for 
180.000 ansatte i staten. 

Dermed er der lavet aftaler mellem 
forhandlingsfællesskaberne og arbejdsgi-
verne på hele det offentlige område.

• Der er gået fem døgn 

siden fakkelopto-

get startede denne 

fanemaraton. Forude 

ligger Store bededag 

og området omkring 

Forligsinstitutionen 

ligner efterhånden en 

festivalplads.

• Da en af forhandlings-

lederne sætter sig i 

vindueskarmen og 

synger med på „For 

evigt“ med Volbeat er 

der definitivt ingen vej 

tilbage.

Henrik Hast og konen, på plads foran institutionen !  – Henrik er portør på Rigshospitalet og bestyrelsesmedlem i 3F København.
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Nu skal der forhandles decentralt 
 frem til 11. maj og efterfølgen- 
 de kommer de enkelte aftaler 

til afstemning. Forligsmanden har be-
sluttet, at der skal afstemmes inden for 
de enkelte områder. 

Tilbage er oprydningen  
i mere end en forstand
På festivalpladsen går oprydningen i 
gang lørdag aften kl. 22.00. Vi skilles et 
par timer senere og aftaler at mødes næ-
ste dag. Kl. 11.30 søndag fremstår om-
rådet omkring Forligsinstitutionen mere 
rent end da vi kom. Ja – der blev trådt 
på nogle blå forårsbebudere, et par af 
krydderurterne knækkede og græsset 
var lige så slidt at se på som nogen af de 

aktivister, der har stået vagt i uendelig 
mange timer den sidste uge. Men i be-
tragtning af, hvor mange mennesker, der 
har været forbi, kan vi vist godt klappe 
os selv på skulderen.

Oprydningen i forhold til musketéred 
og de indgåede aftaler kommer til at 
foregå i en tid.
• Fik alle det de kom efter ? – nej.
• Kunne vi have opnået et bedre resul-

tat ? – næppe.
• Har vi lært noget ? – så absolut ja.

Solidaritet betaler sig
OK18 har vist at det kan betale sig at 
stå sammen. At vi skal møde hinandens 
forskellighed med respekt. At solidari-
tet kan gå på tværs af fag og på tværs af 

private og offentligt ansatte – Jeres kamp 
er Vores kamp. Vi har en fælles sag for 
Bedre Velfærd.

Kampen forsætter...
Der er nogen der påstår at fagbevægel-
sen er død. Måske den bare har slumret 
og OK18 har vækket til bevægelse. Mit 
håb er at OK18 inspirerer til kommende 
kampe. Lad os mødes og videreudvikle 
på det vi opnåede i OK18 frem til de 
næste overenskomstforhandlinger i 2020 
og 2021. 

Oprydning og opstart af 
forhandlinger på de enkelte aftaler

Ordforklaring :
Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 564.000 ansatte i de 
98 kommuner og de 5 regioner. 

Det er Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilslutte-
de organisationer størst mulig indflydelse på løn– og arbejds-
vilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt an-
det ved, at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn– og 
arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.

Forhandlingsfællesskabet forhandler således med de kom-
munale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle 
lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og 
medbestemmelse. 
OBS: Læs mere på http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk

„København for velfærd“
København for velfærd består af en lang række fagforeninger i 
København, som kæmper for vores allesammens velfærd i Kø-
benhavn.

KFF
København og Frederiksbergs Fællesorganisation er en formel 
fællesrepræsentation som bla. er samarbejdspartner for de to 
kommuner.

Under OK 18 udviklede det sig til en koordinering for de 
københavnske fagforeninger.

• 23. februar bryder de ordinære overenskomst-

forhandlinger på det statslige område sammen.

• 26. februar følger forhandlingerne på det 

kommunale område efter og bryder sammen. 

Det samme sker dagen efter på det regionale 

område. De tre store knaster i forhandlingerne 

på tværs af områderne er lønrammen, lærernes 

arbejdstid og spørgsmålet om at sikre den 

betalte spisepause.

• 1. marts: Med sammenbruddet på alle tre 

områder træder forligsmand Mette Christensen 

ind i billedet, da parterne mødes i Forligsin-

stitutionen for første gang. Parterne har som 

udgangspunkt en måned til at nå til enighed, før 

der udbryder konflikt. Dog kan forligsmanden 

udsætte konflikten to gange i to uger, hvis hun 

vurderer, at parterne er tilstrækkeligt tæt på 

hinanden.

• 2. marts udsender arbejdstagerne de første 

varsler om strejke. Cirka 10 procent af de 

omtrent 745.000 offentligt ansatte i kommuner, 

regioner og staten er udtaget til strejke.

• 7. marts svarer arbejdsgiverne igen ved at 

varsle en omfattende lockout af cirka 450.000 

offentligt ansatte.

• 28. marts er parterne endnu ikke nået til 

enighed. Forligsmanden vurderer dog, at de er 

tæt på hinanden, hvorfor de varslede konflikter 

bliver udskudt to uger. Forhandlingerne fortsæt-

ter på alle områder.

• 18. april: Efter 19 timers uafbrudte forhand-

linger i Forligsinstitutionen vælger forligsmand 

Mette Christensen på ny at udsætte de varslede 

konflikter i to uger.

• 20.–24. april er der intense og langstrakte 

forhandlinger - ofte til langt ud på natten.

• 25. april: Natten til onsdag indgår regionerne 

en aftale med en del af lønmodtagergrupperne 

om en ny overenskomst. Det er fagforeningerne 

under hovedorganisationen LO, der har skrevet 

under, samt Dansk Socialrådgiverforening.

• 26. april fortsætter forhandlingerne på det 

statslige og kommunale område. Forhandlerne 

fra staten går hjem ud på natten, mens nogle 

af de kommunale forhandlere bliver siddende 

natten over.

• 27. april ved middagstid melder forhandlerne 

på det kommunale område, at de er blevet 

enige om en aftale. Den indebærer en lønram-

me på 8,1 procent over tre år og en sikring af 

spisepausen. Senere på dagen kommer det 

dog frem, at den ikke indeholder en aftale om 

lærernes arbejdstid, som ellers har været en 

stor knast. Der nedsættes i stedet en undersø-

gelseskommission.

• 28. april omkring klokken tre tidligt om morge-

nen afslører forhandlerne på det regionale om-

råde, at man er blevet enige om en aftale for det 

resterende regionale område. Kort efter klokken 

21 ender de lange overenskomstforhandlinger 

med, at forhandlerne på statens område bliver 

enige om en aftale. ( Kilde: Fagbladet3F )

Beretningerne fra OK18 forløbet er skrevet af 

Annette Ekebjærg – Jacobsen, kampagne- 

sekretær i 3F København under OK18.

Forhandlingsforløbet :
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Regionerne

Løn
Den regionale aftale sikrer en lønramme på 8,1 % over tre år, 
en pulje til ligeløn og lavtløn.
• 2018 : 2,22 %
• 2019 : 1,42 %
• 2020 : 3,17 %

Herunder fremgår det:  
• Generelle lønstigninger på 6,1 % og forventet udmøntning 

fra reguleringsordningen på 0,71 %
• Midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 %
• Puljer til særlige formål og prioriterede grupper på 0,34 %

Derudover er der aftalt en reguleringsordning, der ikke længe-
re indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnær-
melsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Spisepause
De regionale medlemmer, der i dag har ret til en betalt spise-
pause, har fortsat den ret. Medlemmer der ikke i forvejen hav-
de ret til betalt spisepause, får det heller ikke med aftalen – det 
var heller aldrig et krav.

Arbejdsmiljø
Det fremgår af aftalen, at forliget vil indeholde et projekt med 
fokus på arbejdsmiljø.

Ferie
En del af forliget vil også indeholde en ny aftale om ferie.
Den præcise betydning fremgår endnu ikke. 

Barsel
I forliget vil der også være  en række forbedringer vedrørende 
barsel mm.

Uddannelse
Blandt andet fortsætter projekt „Ufaglært til faglært“ under 
Kompetencefonden.

Kommunerne

Lavtlønsprojekt
Der afsættes 34 mio. kroner til lavtlønnede på løntrin 11-19 i  
Forhandlingsfællesskabets trinsystem og trin 1-2 i Sundheds-
kartellets lønskala.
Det vil sige, at de laveste lønnede får en stigning i grundløn-
nen på 515 kr. ( i 2018 priser ). Oveni kommer feriepenge og 
pension.

Ligelønsprojekt
Der vil blive afsat midler, som skal bidrage til en udligning af 
uligeløn mellem mænd og kvinder. Projektet omfatter særligt 
kvindedominerede grupper.

Forbedringer af aftale om fravær
Retten til sorgorlov udvides til også at omfatte faren / medmo-
ren, og retten til omsorgsdage udvides til at omfatte plejefor-
ældre.
Derudover udvides retten til fravær med løn for ansatte, der er 
i fertilitetsbehandling.

Videreførsel af uddannelsesløft
Uddannelsesløftet „fra ufaglært til faglært“, som blev aftalt ved 
OK15, vil blive videreført i denne overenskomstperiode.
Det er målrettet ikke-uddannede / kortuddannede og er et sup-
plement til øvrige uddannelses– og kompetenceudviklende ini-
tiativer.

Seniorprojekt
Projektet skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet samt un-
derstøtte et langt og godt arbejdsliv hos medarbejderne. Se-
niorpolitiske behov og indsatser skal her afdækkes.

I alt
Under den samlede økonomiske ramme på 8,1 % fordeles pen-
gene således :
• 6,82 % til generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning 

fra reguleringsordningen.
• 0,67 % til organisationsforbedringer, puljer mv.
• 0,01 % til forbedringer af blandt andet regler vedrørende fra-

vær af familiemæssige årsager.
• 0,6 % i skønnet reststigning i perioden.

Fælles for alle aftalerne

Løn
Lønudviklingen for de offentligt ansatte stiger med 8,1 % i lø-
bet af de næste tre år. 
Derudover vil det såkaldte privatlønsværn blive afskaffet og er-
stattet med en reguleringsordning.

Ny ferieaftale
Alle får en ny ferieaftale, tilpasset den nye ferielov. 
Med den nye ferieaftale indføres samtidighedsferie, hvormed 
ferie optjenes og afholdes på samme tid i stedet for forskudt.

Spisepause
LO-forbundene og Socialrådgiverne har fået en betryggelse af 
den betalte spisepause – og de samme bestemmelser, som de 
havde i forvejen.
Akademikerne har fået indskrevet den betalte spisepause i de-
res overenskomst og har betalt for det af deres egne midler. 
FTF–grupperne har fået de samme bestemmelser som LO til-
føjet en tekst, der understreger retten til at få spørgsmålet prø-
vet ved en faglig voldgift

Lærernes arbejdstid
Lærerne i hverken kommuner eller stat får en ny arbejdstids-
aftale. 
I stedet skal en kommission komme med forslag til at løse pro-
blemet med lærernes arbejdstid, så det kan tages op igen ved 
overenskomstforhandlinger i 2021.

Staten

Lønstigninger
• 1 / 4–2018 : 1,13 %
• 1 / 10–2018 : 1,03 %
• 1 / 4–2019 : 1,32 %
• 1 / 10–2019 : 0,86 %
• 1 / 4–2020 : 1,48 %
• 1 / 10–2020 : 0,00 %
• 1 / 2–2021 : 0,78 %

Lønforbedring for elever og lærlinge
Unge elever, praktikanter og lærlinge ved staten vil opleve en 
markant lønstigning.  3F– elever vil få omkring 2.000 kroner 
mere i løn om måneden. Lager / logistikarbejdere i forsvaret vil 
opleve en stigning på hele 3.951 kroner om måneden.

Kompetenceudvikling
Der skal etableres en ny kompetencefond, som skal give med-
arbejderne bedre muligheder for at tilegne sig og udvikle nød-
vendige kompetencer, der efterspørges lokalt på de statslige ar-
bejdspladser.

Nye chefaftaler
Der indføres nye fælles chefaftaler, der forenkler løn– og an-
sættelsesvilkårene for chefer på visse selvejende uddannelses– 
og undervisningsinstitutioner. Det skal forhindre store fratræ-
delsesbonusser ved fyring og nyansættelse.

 OK–18
Aftalerne for 750.000 offentligt ansatte



s. 18 • 3F København 3F København • s. 19

Vi ville have mere i løn.
Vi ville have lærernes ar-
bejdstid tilbage på for-
handlingsbordet. Vi ville 

have den nuværende, betalte frokostpau-
se skrevet ind i overenskomsten.

Det var de offentlige ansattes hoved-
krav til OK 18.

Det lyder ærlig talt ikke voldsomt i 
mine ører, og i hvert fald ikke som krav 
der ville kunne kaste landet ud på ran-
den af en storkonflikt. Det gjorde det.

Onde tunger siger, at det alene skyl-
des, fagbevægelsens musketér-ed.

Det er måske rigtigt nok, men det var 
ikke os der startede.

I 2013 indgik den daværende rege-
ring en aftale med kommunerne om, at 
lærerne skulle ændre deres arbejdstider. 
Regeringen garanterede, at den ville have 
en lov klar i tilfælde af konflikt, hvis læ-
rerne ikke makkede ret.

Det var det overgreb vi svarede igen 
på med vores musketer ed, og den blev 
nøglen til succes hele vejen rundt.

Næsten.
Efter måneders paradekørsel, kom 

der et udbrud. Andre fulgte efter, og fel-
tet kom i mål en anelse spredt. Men alle 
med historisk flotte resultater. Også læ-
rerne, selvom de måtte se deres krav om 
forhandling af deres arbejdstidsregler 
blive lagt over i en kommission.

Historisk sammenhold
Når det er sagt, så skal vi på en festdag 
som i dag, også huske at fejre vores sejre.
• Vi fik mere i løn.
• Vores lærlinge fik meget mere i løn.
• Vi fik de lavtlønspuljer tilbage, som vi 

har kæmpet for i 10 år.
• Ret til betalt frokostpause blev skrevet 

ind i overenskomsten for de der har 
sådan en.

Men størst af alle sejre er, det histori-
ske sammenhold vi havde under hele 
OK18–kampagnen. Det giver gåsehud, 
at råbe i kor med Yngre Læger, Magistre, 
Præster politi og soldater. Og selvfølgelig 
alle de andre „Usual suspects“.

Vi ved godt, at regeringen, har 90 
mandater. Men til gengæld fik vi med 
OK18 og musketér–eden slået fast, at vi 
er 800.000 der er klar til at smide hvad 
vi har i hænderne, og stå skulder ved 
skulder når der er hjerteblod på spil : 
F.eks. når Den Danske Model kommer 
under pres.

Musketér–eden blev en øjenåbner
OK18 og musketér–eden blev en øjenåb-
ner for rigtig mange mennesker. Vi blev 
det sted hvor folk kunne lægge sympa-

tien, og få sat ord på den opsparede vre-
de der er kommet op til overfladen. Vre-
de over et velfærdssamfund der hænger 
i laser. Vrede over en offentlig sektor der 
drives med et permanent nødberedskab, 
af ildsjæle på lav løn, med lavt selvværd, 
og et elendigt arbejdsmiljø. Vrede over 
en offentlig sektor, hvor der til gengæld 
er pæne bonusser til de ledere, der for-
mår at vride armene endnu mere om på 
deres ansatte.

Offentligt– og privatansatte  
stod sammen
OK18 er først og fremmest en kæmpe 
sejr for hele fagbevægelsen.

De privatansatte deltog i den grad, og 
støtten var enorm.

Selv glemmer jeg aldrig den dag i 
marts måned, hvor jeg sammen med 
10.000 tillidsfolk var til stormøde i Fre-
dericia, og nogle videoer tikkede ind i 
på min væg. De viste Stilladsen, der blo-
kerede Moderniseringsstyrelsen og se-
nere Kommunernes Landsforening, og 
med bannere, slagord og sang sendte os, 
og politikerne, et tydeligt signal om, at 
hele fagbevægelsen vil have en løsning 
for alle.

Jeg blev simpelt hen så glad i låget af 
at se de videoer, og når så sidste sang var 
„Sejle op ad åen“, ja, så ved man at stil-
ladsen tilmed har haft en rigtig god dag.

Endnu engang siger vi tak til stillad-
sen, for jeres utrættelige støtte. Og tak til 
alle jer andre i det private for jeres uvur-
derlige opbakning..

Og så skal vores egen fagforening ha’ 
et ord med på vejen. Hele huset, valgte 
som ansatte, har været i sving i døgn-
drift. Bogstaveligt talt. Fra start til slut 
har I været på. Ordnet alt det praktiske, 
og været lige ved siden af os. 

Giv 3F København en kæmpe hånd.

Vi rykker sammen, når vi skal
Og lad os bruge OK18 som anledning 
til, at love hinanden en håndfæstning 
på, at hver gang vi ser et frontalangreb 
på vores værdier, så rykker vi sammen. 
Om det er Nej til 42 timer, værn imod 
social dumping, eller det er retten til at 
forhandle vores arbejdstid, så kæmper vi 
sammen som musketerer, for en god løs-
ning for alle !

Vi kan nemlig kæmpe. Vi har styr på 
taktikken. Det er der vist ingen der er 
i tvivl om længere. Vi mestrer alle for 
hånden værende midler. Og platfor-
me, ikke mindst. Vi skriver, deler, liker, 
tweeter og tæppebomber offentligheden 
med vores budskaber, og selvom vores 
modstandere rent teknisk kan nøjagtig 

det samme, så vil de aldrig opnå de sam-
me resultater som vi. De har simpelt hen 
ikke lige så mange venner som os !

Og så mangler de noget. Og det er 
det, der afgør sagen. De har ingen støtter 
der gider at stå skulder ved skulder ved 
Dr. Louises Bro. De har ingen der gider 
at danne faneborg i døgndrift foran for-
ligsen.

De har ingen faner.
Vi har en bane at spille på, som er helt 

vores egen. Der er ingen modstand.

Røde faner er godt TV
Uanset vores helt igennem fantastiske 
kampagne på de sociale medier, så er 
billederne af os, i vores sjove tøj og de 
røde faner det største pres vi kan lægge 
på arbejdsgiverne. Det er godt TV, som 
man siger.

I den sidste måned har man ikke kun-
net åbne en avis, fysisk eller på nettet, 
uden at forsiden har været prydet af bil-
leder af vores forhandlere, flankeret af 
hundredvis, ja ofte tusinder, af os og vo-
res faner.

Det er stadig efter 100 år, vores vig-
tigste kampvåben. Sammenhold og røde 
faner.

Uanset om man kan lide det eller ej, 
så er jeg helt sikker på, at når billederne 
af røde faner rammer dagligstuen, er der 
flere og flere der begynder at lytte. Om 
ikke for andet, så for deres egen skyld.

Det stopper ikke her
Det kunne jo være, at fanerne varsler 
nye forholdsregler man bør tage. De fle-
ste tager instinktivt i Brugsen og køber 
gær, men med de sejre, vi vinder flere og 
flere af, er jeg sikker på, at mange også 
er begyndt at tænke mere rationelt.
• Måske skal vælge et andet og mere 

OK flyselskab næste gang jeg skal ud 
at rejse.

• Måske skulle jeg sørge for, at PostNord 
leverer min næste pakke.

• Skulle jeg hellere have taget en taxa ?
• Eller holde konfirmationen et sted 

hvor de ansatte har overenskomst ?
• Måske skal jeg simpelthen stemme på 

en anden politiker ved næste valg ? En 
politiker der kerer sig om sin befolk-
ning. Som er stolt over et velfærds-
samfund. Stolt over vore uddannelser, 
kulturinstitutioner, og frem for alt : 
Stolt over ligheden i Danmark, og Den 
danske forhandlingsmodel.

Eet er sikkert : Der tænkes, og der hand-
les når man ser et rødt flag smælde.

Tak for ordet.

• Årets 1. maj tale i 

3F København blev 

holdt af Lars Peder-

sen der er tillidsre-

præsentant på det 

Kgl. Teater. Udover 

at det var en rigtig 

god tale, opsumme-

rede den også hele 

sammenholdet under 

OK18 forhandlin-

gerne. Derfor får du 

hele talen her, hvis du 

missede den 1. maj.
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Industrioperatør uddannelsen er en 
 af de uddannelser der skulle være en 
 fremtid i.

Fremtiden er en svær ting at forholde sig 
til. En ting er sikker – den vil komme. 
Men hvordan bliver den og hvordan skal 
man forholde sig til den ? Hvad skal man 
lave ? Hvad sker de med en arbejdsplads ? 
Det er noget helt andet. 

Mange fagområder har været igennem 
nedgang og omstruktureringer pga. ny 
teknologi.

Her er historien om Piet fra posten 
som har været i gang med IOP – Indu-
strioperatøruddannelsen.

Historisk om IOP
Historisk om IOP. Det har altid været 
den ufaglærte del af fagbevægelsens mål 
at få godkendt de ufaglærtes færdighe-

der og arbejde i sammenhæng som sta-
tus som faglært. Det har taget mere end 
20 år at få de nye uddannelser til at slå 
igennem. Industri Operatøren er en af 
dem. Det er en uddannelse der tage mel-
lem 2½ år til 3 år og 2 måneder.

Aftaler om uddannelse
Piet Philip Nunnegaard er i uopsagt stil-
ling som postarbejder på TTA Terminal 
Taastrup.

Piet går på AMU kursus pakkeri og 
montage for at være på forkant med si-
tuationen. „Vores Tillidsrepræsentant har 
været på dupperne for at vi skulle i gang 
med uddannelse“. Der er lavet en aftale 
omkring uddannelse mellem Fællesklub-
ben, 3F København og PostNord. „Jeg 
var i starten ikke interesseret fordi der 
blev snakket om at det kun var 80 % af 

arbejdsløshedsdagpengene, men realite-
ten er at det er 85 % af min nuværende 
løn“. Min Fællestillidsrepræsentant Kari-
na Sørensen førte mig heldigvis ind rea-
liteternes verden, og derfor er jeg i gang 
nu“. løsningen er solidarisk fordi som 
Piet siger „at jo flere der er på kursus jo 
færre skal der fyres“. 

Piet har været på 10 dages kursus i 
procesanlæg, GMP og ISO 2 uger og i 
gang med. Pakkeri og Montage 3 uger. 
„Jeg vil være på forkant hvis fyresedlen 
kommer“. 

Styr på processen
Piet har styr på processen :
• Finde den uddannelse man kan se sig 

selv i i fremtiden
• Komme på så mange relevante kurser 

så muligt
• Være klar til jobskifte hvis han bliver 

tvungen til det
• Få en RKV– Real Kompetence Vurde-

ring.
RKV er indrettet efter det uddannelses-
ønske man har. Man bliver vurderet på 
hvilke job og jobfunktioner man har haft 
i sit arbejdsliv. Hvilke relevante uddan-
nelser og kurser man har. 

Dette tilsammen udgør en vurdering 
der på hvor lang tid ens uddannelse bli-
ver. Man får så en kortere læretid. Delta-
gelse i RKV sker gennem henvendelse til 
den skole der har den uddannelse man 
kunne tænke sig. 

På kurset er der 13 deltagere med 
forskellig baggrund og fremtidigt mål. 
Arbejdsløse, postfolk og Novo Nordisk 
ansatte. Lønmæssigt er der stor forskel 
på kursusdeltagerne. Bare fra postens 
folk til de Novo Nordisk ansatte er der 
op til 8.000 kr. pr. måned i forskel. Det 
kan godt være en inspirationskilde til at 
overveje et jobskifte.

„Posten har været en fantastisk ar-
bejdsplads, hvor fagforeningen har stået 
stærk. Man har løst problemerne i fælles 
ånd“ slutter Piet.

Fra Post til Industrioperatør

• Det lærer du 

Industrioperatør er en bred håndværkerud-

dannelse, som gør dig klar til job i mange af 

industriens brancher. 

På industrioperatør uddannelsen lærer du, 

hvordan en produktion planlægges og gen-

nemføres, så produkterne er færdige til tiden 

og lever op til den ønskede kvalitet. 

Som en vigtig del af arbejdet skal industriope-

ratøren også være med til at effektivisere og 

optimere produktionen. 

Derfor trænes du på uddannelsen også i, 

hvordan du kan finde og gennemføre forbed-

ringer inden for dit arbejdsområde, hvordan du 

samarbejder med andre på en god og effektiv 

måde, samt hvordan du bruger forskellige 

værktøjer til at reducere spild i produktionen (fx 

kvalitetsproblemer og energiforbrug). 

Det er altså en uddannelse, hvor du kommer 

rigtig godt ind i hele processen omkring frem-

stilling, og vil kunne arbejde med maskiner og 

anlæg inden for en lang række brancher.

• Fremtidsmuligheder 

Industrioperatører arbejder i industrien inden 

for forskellige brancher som fx medicinalindu-

stri, fødevareindustri, kemisk industri, jern- og 

metalindustri, træindustri, genindvindingsin-

dustri mm. 

Som industrioperatører kan du vælge at 

videreuddanne dig til procesoperatør, og ikke 

mindst kan du supplere din uddannelse med 

forskellige kompetencegivende kurser inden 

for mange områder som bl.a. produktion, 

reparation og vedligehold, optimering, kvalitet, 

Lean og meget mere.  ( Kilde: Nextkbh.dk )

Piet har været på 10 dages kursus i procesanlæg, GMP 
og ISO 2 uger og i gang med. Pakkeri og Montage 3 uger. 
„Jeg vil være på forkant hvis fyresedlen kommer“

Om IOP uddannelsen

Af Per Holm Pedersen, faglig sekretær Foto: Ole L Olsen og Per Holm Pedersen

På kurset er der 13 deltagere med forskellig baggrund og fremtidigt mål.
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K vindernes internationale kamp- 
 dag, blev første gang fremsat 
 som forslag på en stor inter-

national socialistisk kongres for kvin-
der, som fandt sted i København august 
1910. Grunden til at det blev den 8. 
marts kan skyldes mange faktorer. Til at 
starte med lå dagen på forskellige dato-
er, men altid en søndag. Da det var den 
eneste dag hvor kvinderne havde fri. I 
1914 var der en stor demonstration som 
faldt på den 8. marts. 1921 blev det på 
kommunisternes 3. internationale møde 
besluttet, at datoen fremover skulle være 
den 8. marts. I dag er dagen anerkendt 
af FN, som international kvindedag, og 
dagen bliver fejret over hele verden.

I 3F København bliver denne dag 
markeret både som en fest men også 
som kampdag, da det er vores overbevis-
ning, at der stadigt er meget at kæmpe 

for: Lige løn for lige arbejde, – Kampen 
mod udnyttelse af kvinder – for bare at 
nævne et par overskrifter i en lang, lang 
liste.

Årets begivenhed blevet markeret med 
fortællingen om kvindernes kamp fra 
den gang vores bedstemødre var børn, 
musik fra nutiden, quiz samt nutidens 
kvindekamp om ligeløn for lige arbejde.

Salen var fyldt op af kvinder i alle ald-
re og nationaliteter, samt enkelte mænd.

Der var mad og drikke, og mulighed 
for hygge med kollegaer og venner.

Forfatteren Pia Fris Laneth fortalte om 
kvinders liv, ægteskab, børn og arbejde, 
gennem hendes egen familie. Det var en 

Også i år var 3F København med 
til at markere 28. april. 
Historien bag 28. april er, at i 

1970 i Amerika, besluttede en sammen-
slutning af fagforeninger, at der skul-
le være en speciel dag for at ære alle de 
mennesker, der dør af og på deres arbej-
de verden over.

Der er en formodning om, at der år-
ligt dør over 2 millioner mennesker på 
verdensplan af ulykker eller arbejdsbe-
tingede lidelser.

Arbejdsmiljøet i Danmark er stadig 
under pres, til trods for at vi i 2017 har 
haft det laveste antal arbejdsrelaterede 
dødsfald gennem mange år. Der er årligt 
ca. 45.000 anmeldte arbejdsulykker og 
ca. 20.000 arbejdsbetingede lidelser.

I år foregik markeringen sammen 
med Sømændene samt 3F Kastrup, ved 
en stand på pladsen ved Nørreport sta-
tion. Ud over udlevering af brochurer 
og en quiz om stress, var der også mu-
lighed for, via vægtstangsprincippet, at 
blive gjort opmærksom på den korrekte 
løfteteknik. 

Kransen på billedet symboliserer de 
mennesker der er døde i det forgangne 
år på arbejdspladser i Danmark.

8. marts 2018 – Kvindernes internationale kampdag i 3F København

medrivende fortælling om hvordan kvin-
dernes liv har ændret sig igennem tiden, 
men også en fortælling om det hårde ar-
bejde, som kvinderne stod for.

Fortællingen om at kvinderne allerede 
for 100 år siden var ud på arbejdsmar-
kedet for at bidrage til familiens overle-
velse.

Efter 1½ times tour de force gennem 
dansk kvindehistorie, blev vi underholdt 
af sangeren og satirikeren Karina Wil-
lumsen med hendes samfundssatiriske 
sange. Herefter var der quiz, med mas-
ser af relevante kvindehistoriske spørgs-
mål. Aftenen sluttede af med indspark 
fra Spillerforeningen om kvindefodbold-
landsholdets kampe for ordentlige løn– 
og ansættelsesforhold.

Vi håber at se dig næste år den 8. 
marts hvor vi igen vil festligholde kvin-
dernes internationale kampdag.

Pia Fris Laneth fortæller om 150 års kvindehistorie Karina Willumsen synger underholdende satire Fra en godt fyldt sal i fagforeningen

Workers Memorial Day
Remember the dead - Fight for the living.

28. april - international arbejdsmiljødag

Budskabet om at bruge den korrekte løfteteknik, så man ikke ødelægger sin ryg, blev illustreret med 3 træmand på store roll–ups.
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3F er en del af en europæisk sammen-
slutning af fagforeninger kaldet EFFAT 
( European federation of food, agricul-
ture and tourism ). Tanja fra fagfor-
eningen og jeg blev i den forbindelse 
inviteret på kursus i Belgien. Kurset va-
rede 3 dage og handlede om hvordan vi 
kunne få etableret et stærkt samarbej-
de på tværs af fagbevægelsen i Europa. 
Vi mødtes med omkring 20 aktive unge 
som kom fra de forskellige europæiske 
lande. Vi kom i arbejdsgrupper for at 
diskutere diverse problemer i vores lande 
og hvilke udfordringer der er omkring et 
samarbejde i Europa.

Fordomme skudt ned
For mig var det virkelig en øjenåbner, 
for hvor forskelligt fagbevægelsen har 
indflydelse på arbejdsmarkedet rundt 
omkring i Europa. Og der var også nog-
le af mine fordomme omkring diverse 
regeringer, der blev skudt helt til jorden. 

F.eks. troede jeg, at man i Tyrkiet ville 
blive forfulgt af regeringen, hvis man var 
faglig aktiv, hvilket man ikke gør.

Den sidste dag stod på planlægning af 
EFFAT’s kongres der falder til næste år 
i november. Selve ungdomsdelen af EF-
FAT er helt ny og derfor blev reglerne 
omkring ungdom diskuteret livligt. De 
„voksne“ ville gerne have et ungdom-
meligt / friskt indslag og en optakt samt 
nogle aktuelle emner til en god diskussi-
on fra os.

Mentalt udfordrende
Selvom det var spændende tre dage, var 
det også mentalt hårdt for mig person-
ligt, da alt foregik på engelsk. Jeg er ikke 
dårlig til engelsk, men har stort set ikke 
snakket det siden min gymnasietid, så 
jeg blev lidt ør i hovedet til sidst. Men 
jeg er kommet hjem med ny viden, som 
jeg helt sikkert godt kan bruge, og som 
jeg er glad for, at jeg fik fornøjelsen af.

af Mie Werner Greve, ungdomsnetværket

 En udvidet horisont

Du kan læse mere om EFFAT på:
http://www.effat.org/en

Deltagerne i EFFAT´s kursus i Belgien. Mie og Tanja sidder forrest med danske skilte

Sagen blev rejst af 3F København på 
baggrund af henvendelser fra medlem-
mer, som havde mistanke om, at noget 
var galt med deres lønsedler. Efter en 
større gennemgang af lønsedlerne op-
dagede 3F København en række fejl, 
hvorefter sagen blev rejst overfor virk-
somheden. Virksomheden som beskæf-
tiger mange medarbejdere indenfor ho-
telbranchen i Københavnsområdet var 
åbne for dialog med 3F København, 
hvorfor sagen blev løst lokalt.  

De omhandlede medlemmer i sagen 
er godt overraskede over, at der var tale 
om så store fejl på deres lønsedler, som 

mange gange er svære at gennemskue 
for den enkelte medarbejder. 

3F København opfordrer på det 
kraftigste vores medlemmer til at være 
opmærksomme på de ændringer og 
lønstigninger, der er i overenskomster-
ne for derigennem at sikre sig, at man 
får udbetalt korrekt løn. Ligeledes op-
fordres medlemmer til at gemme alle 
lønsedler, vagtplaner, osv. fra arbejdsgi-
veren i minimum 5 år.

Hvis du mener, at du ikke får det 
korrekte i løn, er du altid meget vel-
kommen til at kontakte os i fagforenin-
gen, så tjekker vi det igennem for dig.

Rengøringsselskab efterbetaler 659.078,00 kr. 

fordelt på 18 medlemmer af 3F København.

Nu kan du komme gratis på Arbejder-
museet og få historien om, hvordan ar-
bejdsmarkedspensionerne blev til. 

For 25 år siden startede de første 
indbetalinger til arbejdsmarkedspen-
sionerne på det private arbejdsmar-
ked. Dengang havde størstedelen af 
befolkningen kun folkepensionen at se 
frem til, når de gik på pension. Sådan 
er det ikke i dag, hvor der alene i Pen-

sionDanmark allerede er over 30.000 
pensionsmillionærer – Og det tal vil 
vokse markant i årene fremover. 

En ny udstilling på Arbejdermuseet, 
”Når jeg bli’r gammel - hvem skal så 
betale?”, fortæller historien om vejen 
til arbejdsmarkedspension for alle på 
overenskomst, og hvad det har betydet 
for lønmodtagerne og for det danske 
velfærdssamfund.

Udstillingen løber fra den 30. maj til 
den 4. november og er blevet til i sam-
arbejde med PensionDanmark. 

Som medlem kan du komme gra-
tis ind med dit fagforeningskort eller 
ved at downloade en billet på forsiden 
af PensionDanmarks hjemmeside - 
pension.dk. Arbejdermuseet ligger på 
Rømersgade 22 i København. 

Arbejdermuseet fejrer arbejdsmarkedspensionerne
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Feriekontoret administrerer udlejning af Ferieboligfonden for 
Hotel- og Restauranterhvervets ferieboliger og Postens feriebo-
liger. Vores boliger udlejes pr. telefon (bort set fra postens lod-
trækningsrunder). Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at 
leje, så ring til os (Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.

Opdatering af dine oplysninger
Vi har skrevet det før, men gør det gerne igen; Det er meget 
vigtigt, at du sørger for, at din 3F afdeling har de korrekte op-
lysninger på dig. Adresse, telefonnummer og mailadresse er 
yderst vigtige i mange forskellige forbindelser. Når du booker 
en feriebolig hos Feriekontoret tjekker vi altid dine oplysnin-
ger, men vi kan ikke rette dem, hvis du ikke står som medlem i 
3F København.

Du kan selv gå på www.mit3f.dk og rette nogle af dine op-
lysninger. For at komme ind på siden, skal du bruge dit Nem-
id. Du kan rette din e-mail, mobilnummer og telefonnummer.

På siden kan du f.eks. også se hvilken afdeling du hører til 
(hvis du ikke ved det) og afdelingens kontaktoplysninger.

Du kan også se, hvilen arbejdsplads 3F har dig registeret på. 
Det er yderst vigtigt, at denne er korrekt. Den skal f.eks. bruges 
i forbindelse med afstemninger og den danner baggrund for, at 
du kan leje feriebolig hos os eller ej.

Hvis du ikke er medlem af 3F, skal du sørge for, at Postpen-
sionisternes Landsklub har dine rigtige oplysninger og at vi har 
dem. Ring på 75 92 60 23.

Skiftedag i udlandet
Skiftedagen i udlandet er ændret fra søndag til lørdag. Det vil 
sige, at hvis man f.eks. vil leje uge 32, er det fra lørdag den 4. 
august til lørdag den 11. august 2018. For god ordens skyld 
skal vi præcisere, at skiftedagen i Danmark fortsat er søndag.

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.

Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfordre dig til at returnere nøglen straks efter 
din hjemkomst og dette skal ske i den lille kuvert, som du fik 
tilsendt. På denne kuvert står et nummer, som vi skal bruge 
til registreringen og den giver os alle de informationer, vi skal 
bruge. Du behøver f.eks. ikke ligge en seddel med om, hvem 
du er.

Cirkusrevyen og Nykøbing Falster-Revyen er udsolgt og vi øn-
sker alle en god fornøjelse.

Jazz på bakken løber af stablen den 11.juli.
Kontakt Carsten på telefon 51809996 for mere information.

Nyhedsbrevet for 2018/2019 vil lande i postkassen i juli måned

Husk! Du vil altid kunne finde yderligere information på post-
seniorer.dk

Med stor hilsen til jer alle – og med ønsket om nogle gode 
sommerdage.

Carsten Majgaard, Formand

Lørdag den 1. september kl. 13:00
Fællesarrangement i gården Peter Ipsens Vej 27. „Musik i Går-
den“. Der er levende musik. Der serveres 2 pølser m / brød og 2 
genstande for kr. 50,-. Dette arrangement er i Regionens regi.

Tilmelding til Flemming Hansen på tlf. 36 16 26 12 og be-
taling til foreningens konto reg. nr. 5321 konto nr. 0689408 se-
nest 17. august.

Torsdag den 13. september kl. 11:00
Summemøde i Det Grå Palæ
Vi mødes og spiller Banko over en kop kaffe / te. Der serve-
res dejlige friske sandwich, det er jo altid en overraskelse at se 
hvad der er imellem brødskiverne. Øl og vand til forbruger-
venlige priser.

Torsdag den 27.september kl. 12:00
Vi mødes ved Ejby Bunkeren, Jyllingevej 303, 2610 Rødovre.
Bus 142 og 161 holder på Jyllingevej ved H / F Dano. Der vil 
være pendulfart mellem stoppestedet og bunkeren. Der holdes 
normalt kun åben i weekender, men mod betaling giver de os 
en rundvisning i et levn fra den kolde krig. Ejbybunkeren blev 
i hemmelighed bygget i 1954 og fungerede i 17 år som kom-
mandocentral for Københavns Luftforsvar. 

Der nydes medbragte sandwich og kolde drikke. Turen inkl. 
mad koste kun kr. 150,- Tilmelding & betaling til Gerda senest 
den 13. september eller via MobilPay 51 17 17 86

1/9
Musik i gården. Info kommer senere.

4/9 10.00
Summemøde. Betale kontingent og tilmelding til Petanque.

11/9 kl. 10.00
Banko

18/9 kl. 10.00
Petanque Jyllingevej 128. 2 timers leg, derefter 3 håndmadder, 
1 øl 1 snaps, kaffe og the. 100,– kr.

25/9 kl. 10.00
Advokat Henrik Ravnhild fortæller om arv og testamente.

 Feriekontoret

Husk: Du er altid meget 

velkommen til at kontakte 

Lisbeth og Katja på 

Feriekontoret, for at høre 

om der skulle være et ledigt 

feriehus, eller måske en 

ferielejlighed i udlandet, hvis 

du har noget ferie til overs, 

og godt kunne tænke dig en 

tur ud i sommerlandet.

Feriekontorets tlf: 88 92 33 60



PLADS TIL OS
ALLESAMMEN!

3F København støtter op om Copenhagen Pride 2018


