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Asocial finanslov
Regeringen har lynforhandlet en finanslov igennem, hvor det er dem, som 
har mindst i samfundet, som har betalt gildet. 

Efter indgåelse af dagpengeforliget, regner man med, at der falder op til 
7.000 mennesker ud af dagpengesystemet. Alligevel undrer regeringen sig 
over, at der bliver så mange flere på kontanthjælp. 

Vi har været vidende til, at 60.000 mennesker er faldet ud af dagpenge-
systemet siden dagpengereformen, og ca. en tredjedel af dem har fået 
arbejde. 

Et hurtigt regnestykke viser altså, at der alene på den opgørelse er 40.000 
mennesker flere på kontanthjælp (lidt færre, da man har gensidig forsør-
gerpligt, som vil sige, at hvis man er gift, så har ens ægtefælle pligt til at 
forsørge en, så man ikke kan få kontanthjælp).

Kontanthjælpen er blevet belagt med et kontanthjælpsloft, som har gjort, at 
der er en grænse for, hvilke sociale ydelser man kan opnå ved siden af kon-
tanthjælpen. Det vil yderligere forringe mennesker på kontanthjælp økono-
miske vilkår, og  deres børn får svært ved at deltage på lige fod med andre 
børn i sociale aktiviteter. 

Oven i købet er der ligeledes indført en regel om, at for at kunne komme i 
betragtning til at få kontanthjælp, så skal der ydes en del timer. 

Regeringen og deres støttepartier påstår, at finansloven har givet et milli-
ardbeløb til sundhed og til ældre. Dette er ukorrekt. Pengene er skaffet ved, 
at man har beskåret den tidligere regeringens tildelinger inden for samme 
områder, hvorefter man giver selvsamme penge i finansloven.

Der er også voldsomme beskæringer inden for uddannelsesområdet. Vi op-
lever det paradoks, at virksomhedsledere for store danske virksomheder 
hellere så, at der blev investeret mere i uddannelse. En del af dem har væ-
ret ude at sige, at de hellere vil betale mere i skat til at finansiere vores vel-
færdssamfund med end at være med til den polarisering, som regeringens 
økonomiske politik medfører. 

Det er selvfølgelig også tankevækkende, at man har lagt beskatning af bi-
ler om, men her må vi lægge mærke til, at det er de store biler, som får den 
største besparelse, hvorimod de små miljøvenlige biler ikke får samme let-
telse. Der er ligeledes for 2016 fjernet, at el-biler er undtaget for afgift til 
staten. 

Alt i alt tilgodeser finansloven kun de bedst stillede borgere i Danmark. De 
vil sandsynligvis i foråret glæde sig endnu mere, da en stor del af besparel-
serne, som regeringen henter hos almindelige mennesker, efterfølgende vil 
blive udloddet som skattelettelser til de rigeste. 

3F København vil opfordre alle til at bekæmpe denne regeringens asociale 
politik og nedskæringer. 

3F København har for nylig vun-
det tre sager, der omhandlede an-
sættelsesvilkårene i forbindelse 
med medlemmernes graviditet og 
barsel.

Den første sag
I denne sag er der tale om en re-
staurantchef med en funktionær-
lignende kontrakt. Vilkårene for 
løn under barsel er ikke præcise-
ret uagtet, at parterne mundtlig 
havde aftalt normal løn til 4 uger 
før forventet fødselstidspunkt samt 
14 uger efter fødslen.

Sig selv op!
I forbindelse med afholdelse af 
barslen og sagens behandling, for-
søger arbejdsgiveren at „lægge et 
mildt pres” på vores medlem. Ar-
bejdsgiveren forsøger at få hende 
til at opsige sin stilling med bag-
grund i, at hendes stilling er ufor-
enelig med rollen som mor til en 
lille dreng.

Nåede ikke til Civilretten
Under barslen opdager vores med-
lem, at hun er gravid med barn nr. 
to og at hun derfor - kort tid efter 
tilbagevenden til arbejdet - skal på 
barsel med barn nr. to.

Man kan roligt sige, at arbejds-
giveren og hans advokat ikke bli-
ver mere motiverede for en aftale-
mæssig løsning. Kort tid før sagen 
skal videreføres ved Civilretten, 
bliver parterne dog alligevel 
enige om en aftale. Betaling af 
godtgørelse for mangelfuld an-
sættelseskontrakt, løn under syge-
meldingen med bækkenløsning og 
løn under begge barsler.

Anden og tredje sag
De to næste sager omhandler en 
receptionist i et filmselskab og en 
servicemedarbejder i en privat 
virksomhed.

Drop ferien!
Filmselskabet 
havde foreslået, at 
medlemmet kunne få normal 
løn under barsel mod at give af-
kald på optjent ferie.

Brud på kontrakten
I den sidste sag ville arbejdsgi-
veren, for at ”skåne” vores med-
lem, nedsætte de ugentlige timer 
uden hensyntagen til ordlyden af 
kontrakten.

Forlig
Fælles for begge sager er, at der 
blev indgået forlig inden stævning 
blev påbegyndt. Som en krølle kan 
tilføjes, at i den ene sag var kvin-
den henvist til 3F af egen læge. 
Hun var kommet til Danmark for 
6 måneder siden og kendte ikke til 
fagforeninger og reglerne på det 
danske arbejdsmarked.

3F København modtog efterføl-
gende en e-mail fra hende. Hun 
takkede for, at hun kunne pas-
se arbejdet samtidig med at nyde 

sin graviditet 
og glæde sig til sin 

barsel og tilbageven-
den efter barsel.

Vi kan hjælpe dig
Vi har tidligere sagt det og kan 
ikke sige det for tit – meld dig ind 
i fagforeningen og få os til at gen-
nemgå ansættelsesvilkårene i for-
bindelse med graviditet og barsel.

Mange ulykkelige situationer 
kan undgås og det er så svært for 
arbejdsgiveren at bevise, at en 
eventuel afskedigelse eller vilkår-
sændringer er saglige.

B eskeden lød: Sig selv 
op ! Stillingen er ufor-
enelig med rollen 

som mor til en lille dreng...

Gravide medlemmer

Af Noomi Rappeport, 
faglig sekretær
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S teffen, Zeliha, Yaa, 
Inge Birte og en 
række andre ar-

bejdsløse møder trofast op 
hver tirsdag i fagforenin-
gen. Her arbejder de på at 
blive bedre til dansk, IT og 
jobsøgning.

De 10 arbejdsløse medlemmer del-
tager i et 12 ugers FVU-IT-forløb. 
Underviseren kommer fra AOF, 
som har arrangeret kurset i samar-
bejde med 3F København.

Målet er at opnå grundlæggen-
de IT-færdigheder, så de bedre 
kan klare hverdagens krav til IT, 
både som jobsøgende, under ud-
dannelse og på arbejdspladsen.

FVU-trin test giver adgang til 
erhvervsuddannelserne
Der er også mulighed for at bestå 
9. klasse i dansk, hvilket et FVU 
forløb giver mulighed for. FVU, 
trin 4 svarer til en 9. klasses af-
gangseksamen og giver adgang til 
erhvervsuddannelserne. 

Individuel undervisning på små 
hold

Undervisningsforløbet tilrettelæg-
ges individuelt sammen med med-
lemmerne. De får et grundlæggen-
de og fortroligt kendskab til IT.

Hvornår er undervisningen?
Hver tirsdag fra kl. 09.00 - 14.30. 
Forløbet strækker sig over 12 
undervisningsgange. 

Hvad indeholder forløbet?
Teksterne henter vi fra hverda-
gen. Det kan være tekster fra net-
tet (f.eks. stillingsopslag), e-mails, 
beskeder fra Jobnet eller med-
lemmets jobcenter. Medlemmer-
ne lærer at skrive ansøgninger og 
CV i tekstbehandlingsprogrammet 
Word.

Endvidere lærer de at bruge de 
sociale medier i deres jobsøgning. 
De lærer også at bruge Jobnet og 
Joblog i deres jobsøgning.

Til medlemmer af 3F København.

3F København udbetaler faglige sager, kontingentrefusion 
og TR-daglønstab til medlemmernes NemKonto.

Ifølge persondatalovens § 29 skal du underrettes herom. 
Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbeta-
linger til en anden konto end til din NemKonto. 
I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os 
på vores adresse på Peter Ipsens Allé 27, 2400 København 
NV.  

Vi henviser alle medlemmer til den fyldestgørende vejled-
ning på vores hjemmeside www.3fkbh.dk. Vejledningen 
kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelingen.

Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelin-
gen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål. 

Med venlig hilsen
3F København

Efteråret er højsæson 
for skilsmisser. Hvis 
du har indsat din 

tidligere ægtefælle som pen-
sionsarving, er det din eks, 
som står til at få din pension, 
hvis du dør. 

Efteråret er skilsmissetid. Det er 
nemlig den tid på året, hvor der 
typisk er flest ægtepar, som går fra 
hinanden. Det viser tal fra Dan-
marks Statistik.

For medlemmer, der bliver skilt, 
er der ekstra god grund til at 
tjekke, hvem der står til at arve 
pensionen. For har du indsat din 
tidligere ægtefælle som såkaldt 
begunstiget, kan det i værste til-
fælde betyde, at han eller hun vil 
få pensionspengene, når du dør 
– uanset skilsmisse. Det samme 
gælder, hvis du har indsat en tid-
ligere samlever som begunstiget. 

Tjek pensionsarvingen
Du kan tjekke, hvem du har indsat 
som begunstiget på PensionDan-
marks hjemmeside, hvor du logger 
ind på pension.dk/dinpension. Her 
kan du også ændre, hvem der skal 
have pengene, når du dør. Har du 

Skal din eks have din pension? 

ikke indsat en begunstiget, bliver 
din pension automatisk udbetalt 
til de nærmeste pårørende, som i 
nævnte rækkefølge er: 
• Din ægtefælle. 
• Din samlever, hvis I har boet 

sammen i mindst 2 år, eller I 
har børn sammen.

• Dine livsarvinger (børn, børne-
børn mv.). 

• Arvinger efter dit testamente. 
• Dine arvinger efter arveloven. 

Det arver dine efterladte
Er du medlem i PensionDan-
mark, får dine efterladte udbetalt 
din pensionsopsparing, hvis du 
dør før, du går på pension – dog 
mindst et skattefrit engangsbeløb 
på typisk 500.000 kr. Du kan selv 
skrue op og ned for engangsbelø-
bets størrelse på:
www.pension.dk/dinpension. 

Udbetalinger fra 3F København til NemKonto

Info fra

Bliv bedre til dansk og IT

Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sags-
behandler

FVU = Forberedende Vok-
sen Undervisning. Der vil bli-
ve nye forløb i 2016, som du 
allerede nu kan melde dig til.

Hardy får hjælp, mens Zeliha og 
Yaa ser til

Yaa bliver bedre både til dansk og IT
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Ændringer i forhold til  
det nuværende dagpengesystem

Den politiske aftale om  
et nyt dagpengesystem:

Dagpengeperioden kan forlænges med op til et år. Beskæf-
tigelse i timer indsættes på en beskæftigelseskonto, der kan 
veksles til dagpengeret i forholdet 1:2.

Følger anbefalingen fra dagpenge kommissionen

Dagpengesatsen beregnes kun ved nyindplacering. Det vil ske 
på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst ud af de 
seneste 24 måneder. Det nuværende princip om seneste tre 
måneder droppes.

Følger anbefalingen.
Følger også anbefalingen i rapporten om, at dimitten-
der fortsat skal have mulighed for genberegning efter 
6 måneder.

Dagpengeretten skal forbruges i timer, så forbruget stemmer 
overens med det, der udbetales. I dag forbruges den i uger – 
uanset hvor mange dage i ugen, man har fået dagpenge.

Følger anbefalingen.
Den nuværende bagatelgrænse/mindste udbetalings-
regel fastholdes (12 timer/mdr. eller 37 timer/tredje 
mdr.).

Hver tredje måned udbetales to dagpengedage mindre. Det 
sker dog ikke, hvis den ledige har været beskæftiget i mindst 
15 dage de seneste tre måneder.
FTF og LO har foreslået, at der udbetales én dags dagpenge 
mindre hver fjerde måned.

Følger anbefalingen fra FTF og LO.
Har der været mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigel-
se, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de fire 
måneder, bortfalder førstkommende karensdag.

Satsen til dimittender reduceres fra 82 til 78 pct. af den mak-
simale dagpengesats.

Dimittendsatsen nedsættes til 71,5 pct. af den maksi-
male dagpengesats for ikke-forsørgere. For forsørgere 
vil dimittendsatsen fortsat være 82 pct.

Supplerende dagpenge forbruges i måneder. Retten er ved 
indplacering otte måneder, og den genoptjenes fleksibelt ved 
beskæftigelse på mere end 146 timer pr. måned i forholdet 
1:2. I det nuværende system er der en regel om, at en periode 
med supplerende dagpenge skal være fuldt opbrugt, før man 
kan genoptjene en ny. Denne regel videreføres ikke.

Anbefalingen skal analyseres nærmere, herunder skal 
der ses på digitalisering og registerbasering afvejet i 
forhold til følgende forhold:
1. Tilskyndelsen til al beskæftigelse (også kortvarig)
2. At ledige ikke fastholdes i delvis ledighed, og
3. At der ikke skal ske ”utilsigtet brug af dagpengesyste-
met

Reglerne om, at overskydende timer skal afspadseres, før der 
kan udbetales dagpenge, afskaffes.

Ny model for overskydende timer skal – sammen med 
en ny model for supplerende dagpenge – holdes inden 
for aftalens samlede økonomi og strukturelle beskæfti-
gelsesvirkning.

Der indføres en måned uden ydelse ved ny-indplacering for 
personer, der i løbet af de seneste otte år har været på dag-
penge i fulde fire år. Personen får i så fald kun en dagpenge-
periode på et år og 11 måneder.
FTF og LO tilsluttede sig ikke forslaget.

Følger anbefalingen.

Arbejdsgiveren skal betale dagpenge til den ledige de to første 
dage. Det kommer til at gælde alle ansættelser, også de helt 
kortvarige.

Følger anbefalingen.

Dagpengeretten optjenes i indkomst, hvor op til 17.700 kr. 
kan tælle med hver måned. 12 gange dette beløb (212.400 
kr.) berettiger til dagpenge. Kravet skal opfyldes, når beskæf-
tigelseskontoen går i nul eller referenceperioden udløber. I 
dag optjenes dagpengeretten i timer (1.924 timer).

Følger anbefalingen.

Dagpengesystemet overgår fra et ugebaseret til et månedsba-
seret system på baggrund af registerdata. Det betyder, at en 
større del af administrationen kan foregå automatisk.

Følger anbefalingen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejds-
markedets parter. Arbejdsgruppen skal analysere følgende 
fire temaer og komme med anbefalinger:
• Drift af selvstændig virksomhed – definition af selvstændig 
virksomhed, selvstændig bibeskæftigelse og forsikringsstatus.
• De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og 
freelancere.
• Ophør med selvstændig virksomhed – ledighedskriteriet.
• Selvstændiges optjening af ret til dagpenge – beskæftigelses-
kravet og beregning af dagpengesats.
Reglerne skal kunne træde i kraft samtidig med de øvrige 
ændringer af dagpengesystemet.

Følger anbefalingen.
Anbefalingerne fra arbejdsgruppen må ikke indebære 
højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæfti-
gelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser 
eller den finanspolitiske holdbarhed.
I aftalen angives der ikke en tidsramme for arbejdet.

Med nærmest lynets 
hast fik Dagpen-
gekommissionens 

anbefalinger ben at gå på.

Efter mindre end 4 dage blev det 
nye dagpengeforlig nemlig præsen-
teret på et pressemøde i Finansmi-
nisteriet af Venstre, Socialdemo-
kraterne og Dansk Folkeparti den 
22. oktober 2015. Der blev ikke 
levnet tid til skyggen af grundig 
offentlig debat – tid til at præge 
anbefalinger, til forslag i hverken 
den ene eller den anden retning. 
Og det var sikkert også menin-
gen bag forligsparternes hurtige 
manøvre.

Der skulle låg på
Det var Helle Thorning-Schmidt, 
der nedsatte Dagpengekommissi-
onen i 2014. På et tidspunkt, hvor 
titusinder af arbejdsløse mistede 
deres dagpengeret.

Hun ønskede at sætte låg på de-
batten og at bremse fagbevægel-
sens aktiviteter og pres for et dag-
pengesystem med tryghed.

En umulig opgave
Dagpengekommissionen blev i 
udgangspunktet sat til at løse en 
umulig opgave: Nemlig at ska-
be mere tryghed for de samme 
penge. Det nye og såkaldte frem-
tids robuste dagpengesystem 
måtte med andre ord ikke koste 
mere end Lars Løkke Rasmussens 
dagpengekatastrofe!

At opgaven var umulig frem-
gik da også af dagpengekommis-
sionens anbefalinger. Rammen 
kunne nemlig ikke holdes. 
Kommissionen forslog og forligs-
partierne har besluttet, at ram-
men brydes med lidt over 1 mil-
liard kroner. Ud af dette beløb 
betales hovedparten af a-kasse-
medlemmerne og kun ca. 300 mil-
lioner kroner tilføres som „nye 
penge”. Det svarer til under en 
halv promille af statsbudgettet!

Mange vil miste dagpengeretten
Da forliget blev præsentret, blev 
der ikke sparet på de store ord. So-
cialdemokraternes nye formand 
Mette Frederiksen kaldte det lige-
frem for en „stor sejr” der vil ska-
be tryghed for de arbejdsløs man-
ge år ud i fremtiden.

Kendsgerningen er imidlertid, 
at den nye dagpengeaftale ikke 
sætter en stopper for, at mange 
arbejdsløse også i fremtiden vil 
miste retten til dagpenge.

Dagpengekommissionens egne 
tal peger på en reduktion på mel-
lem 1700 - 2800 ledige eller sva-
rende til, at ca. 7000 fremover mi-
ster retten til dagpenge i stedet for 
de nuværende ca. 9000 om året. 
Og hovedparten af de arbejdsløse 
vil komme fra de ufaglærte om-
råder - herunder ikke mindst fra 
3F. På dette afgørende punkt i dag-
pengeaftalen vender den tunge 
ende altså fortsat nedad.

Intet fremtidsperspektiv
Der skal også hentes mere end 700 
millioner kroner ved indførelsen 
af tre nye karensdage om året og 
ved at forringe vilkårene for de 
nyuddannede.

Idéen om at indføre de nye ka-
rensdage kom i øvrigt fra fagbe-
vægelsens egne forhandlere. Det 
fremhæves i forligsteksten, at de 
kan arbejdes væk. De mange ar-
bejdsløse, der har svært ved at 
finde arbejde (fordi der mang-
ler arbejde i samfundet) kommer 
med andre ord til at betale med 
en lavere udbetaling. Også her 
vender den tunge ende nedad.

De nyuddannede er fagbevæ-
gelsens og a-kassernes fremtid. 
Med dårligere vilkår, fremstår 
medlemskab af a-kassen mindre 
attraktivt. Det er svært at se et 
fremtidsperspektiv i det.

Enkelte forbedringer
På enkelte områder vil dagpenge-
forliget give nogle forbedringer. 
Der vil for eksempel blive indført 
en ny mulighed for, at arbejdslø-
se gennem arbejde kan forlæn-
ge retten til dagpenge på op til 12 
måneder. 

Kendsgerningen er imidlertid, 
at vi stadig har et ødelæggende 
genoptjeningskrav på 1924 timer 
og en dagpengeperiode på to år. 
Disse grundlæggende vilkår, der 
fulgte af Lars Løkkes Rasmussen 
og Kristian Thulesen Dahls „gen-
opretningspakke”, står ved magt.

Trygheden udeblev
Den nye dagpengeaftale er ikke en 
ny og dækkende løsning. Og der 
er slet ikke tale om en sejr eller en 
stor sejr.  Der er tale om et promil-
leforlig. Om en ny lappeløsning, 
hvor trygheden udeblev.

Promilleforlig uden tryghed

Af Søren Becher, 
a-kasseleder i 3F København

Faktaark om det nye 
dagpengesystem
Kilde: AK Samvirke

Dagpengeforliget:



Kontingenter fra 1. januar 2016

Kontingenttype

Fuldtid med a-kasse og efterlønsbidrag 445,50 488,00 488,00 43,50 1.465,00

Fuldtid med a-kasse uden efterlønsbidrag 445,50 488,00 43,50 977,00

Fuldtids forbundskontingent 445,50 43,50 489,00

Deltid med a-kasse og efterlønsbidrag (under 30 timer) 310,00 374,00 325,00 43,50 1.052,50

Deltid med a-kasse uden efterlønsbidrag (under 30 timer) 310,00 374,00 43,50 727,50

Deltids forbundskontingent (under 30 timer) 310,00 43,50 353,50

Fritidsjob over/18 år / forbundskontingent 129,00 43,50 172,50

Fagligt kontingent 

3F og 3F 

København

A-kasse 

kontingent

Efterløns 

bidrag

Evt. 

fritidsulykkes 

forsikring

Kontingent

i alt
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Generalforsamlingen i 3F København har d. 09/11 
2015 besluttet at afdelingskontingentet skal være 
220,50 kr. pr. måned næste år.

Det indebærer en stigning i afdelingskontingentet 
på 3,00 kr. om måneden, hvis man er fuldtidsmed-
lem.

Fagligt kontingent
Kontingentet til din lokale afdeling 3F København sti-
ger med 3,00 kroner pr. måned.

Kontingent til Fagligt Fælles Forbund (3F) stiger 
med 2,00 kroner pr. måned.

Gruppelivsforsikring, som er indeholdt i det fagli-
ge kontingent stiger ikke. Fritidsulykkesforsikringen 
stiger ikke. Det samlede fagforeningskontingent 
stiger altså med 5,00 kr. fra 484,00 til 489,00 kro-
ner inklusiv alle forsikringsordninger. Dette 
svarer til en stigning på 1,03 % på det samlede 
fagforeningskontingent.

Kontingent til arbejdsløshedskassen
Bidragene til arbejdsløshedskassen, efterlønsordnin-
gen og ATP, er jo reelt indbetalinger til statskassen, og 
disse beløb er ens i alle A-kasser i hele Danmark. 

Bidragenes størrelse bestemmes af Folketinget.
A-kassebidraget vil stige med 3,00 kr., ATP bidra-

get stiger her i 2016 med 2,00 kr. og udgør nu 8,00 
kr. pr. måned. Administrationsbidraget til 3FA sti-
ger med 2,00 kr. pr. måned. Det samlede kontingent 
til arbejdsløshedskassen inklusiv administrations-
bidrag stiger dermed fra 481,00 kr. til 488,00 kr. pr. 
måned i 2016. Det svarer til en stigning 1,46 %.

Efterlønskontingent
Bidraget til efterlønsordningen, som efterhånden ikke 
ret mange betaler til, stiger med 6,00 kr. fra 482,00 kr. 
til 488,00 kr. pr. måned i 2016. Det svarer til 1,24 %.

Hvad skal du selv gøre
Hvis du betaler via betalingsservice i bank (NETS/PBS) 
sker regulering af kontingentet automatisk.

Hvis du selv betaler via homebanking eller konto-
overførsel skal du SELV ændre beløbet. Vi anbefaler 
betaling via betalingsservice, da dette er gratis for 
dig. 

Hvis du bliver trukket i dagpenge eller andre ydel-
ser fra os, sker reguleringen ligeledes automatisk.

Vi vil opfordre alle andre medlemmer til, at se ef-
ter om kontingenttrækket på lønsedlen i januar 2016 
er korrekt, så der bliver betalt det korrekte kontin-
gent.

Kontakt altid din klubkasserer eller 3F Køben-
havn, hvis du er i tvivl om at du betaler det rigtige 
kontingent.

Spørgsmål
Du er i øvrigt altid meget velkommen til at kontak-
te os, hvis der skulle være spørgsmål vedrørende 
kontingenterne.

Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned og er uden 
eventuelt klubkontingent.

Med venlig hilsen 
3F København.

Kontingent fra 1. januar 2016
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A-kasse = 488,00 (50%)
3F Forbund = 225,00 (23%)
3F København = 220,50 (23%)
Fritidsulykkesforsikring = 43,50 (4%)

Netbank 
Mange medlemmer sidder og bruger fritiden på, via 
egen netbank, at indbetale fagforeningskontingent. 
Det er vi selvfølgelig glade for, men det er en løsning 
vi fraråder. Dels kan man glemme det i en travl hver-
dag, dels ender en del af disse overførsler på fejlkonti, 
hvis der bruges gamle FI-kort eller der mangler et cif-
fer i betalingsID linjen. 

Det er faktisk nemmere for dig – og for os, og i øv-
rigt helt gratis for dig, at betale via BetalingService, 
en løsning, som mange tusinde af vore medlemmer 
har valgt.

Man skal blot tage sit FI–indbetalingskort (til-
sendt fra 3F) med ned i banken og tilmelde det til 
BetalingsService.

Undgå postkontoret eller banken – og spar gebyret
3F København har stadig en del medlemmer, der be-
taler kontingent kontant på postkontoret – hvis man 
kan finde et – eller i banken. Det koster ofte 20,00 kr. 
– 50,00 kr. pr. gang.

Også her vil vi anbefale den gratis betalingsform, 
som BetalingService er for medlemmerne. 

Skifter du arbejdsplads?
Det er vigtigt, når du stopper på en arbejdsplads, hvor 
I betaler klubkontingent, at du kontakter afdelingen 
eller din tillidsrepræsentant.

Det er ligeledes meget vigtigt at kontakte os, hvis 
du starter på en ny arbejdsplads med klubkontin-
gent, så klubkontingentet kan registreres korrekt.

Hvis ikke risikerer du at betale for lidt eller for 
meget i klubkontingent – til en forkert klub.

Bliver du rykket
Hvis du bliver rykket og er tvivl om rykkeren er 
rigtig, eller mener du har betalt, så ring altid til 
afdelingen.

Se aldrig bare se tiden an, da du hermed risikerer 
sletning og dermed tab af dagpengeret og andre ret-
tigheder, blot du betaler rykkeren én dag for sent.

Sletning på grund af restance betyder ofte fuld-
komment tab af retten til efterløn. 

Indmeld nye kolleger med det samme.
Når der starter nye kolleger på din arbejdsplads er 
det meget vigtigt at få vedkommende indmeldt med 
det samme.

Vi har flere gange oplevet, at nystartede medlem-
mer mister anciennitet i fagforening og arbejdsløs-
hedskasse, fordi indmeldelsen sker flere måneder ef-
ter man er startet. 

Indmeldelsesblanketter og links kan findes direkte 
på adressen www.3Fkbh.dk.

Kontingentindbetaling
Kontingentet betales månedsvis forud og forfalder 
den 1. eller 2. i måneden. Du kan betale på det ud-
sendte FI-indbetalingskort, via PBS/BS/NETS (Pengein-
stitutternes Betalings Service) eller via firmatræk.

FI-indbetaling
FI-kortet (girokort) udsendes ca. den 25. i måneden 
før kontingentet skal betales.

PBS
Ønsker du at betale via PBS skal du henvende dig i 
din bank og oplyse disse informationer: 3F’s (Fagligt 
Fælles Forbund) aftalenummer er:
PBS-nr.: 0379 5578
Debitorgruppenr.: 00001
Kundenummer = 9 første cifre i dit cpr.nr. (det sidste 
ciffer bruges ikke).

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit kontingent, 
indmeldelse og overflytning er du altid meget velkom-
men til at kontakte vores medlemsafdeling på telefon 
70 300 999 eller på e-mail til medlem-kbh@3f.dk.

Information fra medlems–
og økonomiafdelingen

Med venlig hilsen 
3F København.



Startede som 14-årig
Anker Jørgensen startede, som det 
var normalt på den tid, sit bidrag 
til familiens beskedne indtægter 
allerede som 14–årig, da han fik 
arbejde på en låsefabrik. Det var 
i 1936. Senere skaffede hans sted-
far ham job som bud ved FDB’s 
daværende centrallager på Islands 
Brygge.

Anker blev fagligt organiseret 
som ungdomsmedlem, men der 
skulle gå nogle år endnu før, han 
kunne få sin første „rigtige” fag-
foreningsbog. 

Småjobs og ledighed
Da Anker fyldte 18, blev han fyret 
som det var – og er – normalt for 
ungarbejdere. Han blev en del af 
den store gruppe arbejdere, som 
levede fra dag til dag. Nogle gan-
ge med småjob hist og her, andre 
gange med støtte fra arbejdsløs-
hedskassen. Først i 1945 – efter 
krigens afslutning – fik Anker igen 
fast arbejde.

Den faglige start
Anker kom tilbage til FDB’s cen-
trallager, hvor han tog sig af pak-
ning og forsendelse af varer. Han 
blev hurtigt fagligt aktiv i klub-
bestyrelsen og i 1947 blev han 
valgt som tillidsmand for de 250 
arbejdsmænd, der var organise-
ret i Lager og Pakhusarbejdernes 
Forbund. 

Politiske kampe
Mange arbejdspladser blev om-
drejningspunktet for politiske 
kampe mellem socialdemokrater 
og kommunister, der forsøgte at 
trække samfundsudviklingen i for-
skellig retning.

Uligheden mellem den privi-
legerede overklasse og den bre-
de befolkning var så åbenlys, at 
kommunisternes klare budskaber 
appellerede til manges retfærdig-
hedsfølelse.

Socialdemokratisk klub
I tiden efter verdenskrigen, var be-
folkningens opbakning til socialde-
mokraternes kompromissøgende 
politik, alt andet end givet. Derfor 
blev Anker aktiv i organiseringen 
af en socialdemokratisk klub på 
sin arbejdsplads og senere også i 
fagforeningen. Her var opgaven, at 
forhindre kommunisterne i at få 
mere magt. Blandt andet ved sikre, 
at det var socialdemokrater, der 
blev valgt som tillidsfolk.

Næstformand i fagforeningen
I 1950 blev Anker næstformand i 
Lager og Pakhusarbejdernes For-
bund med agitation som en ho-
vedopgave. Han var konstant på 

I år er det 75 år siden, at Anker Jørgensen meldte 
sig ind i Lager og Pak-

husarbejdernes Forbund 
– intetanende om den sto-
re rolle, han sidenhen fik i 
danmarkshistorien.

Anker Jørgensen 
– en 75 års jubilar

Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær
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farten for at hverve medlemmer, 
opbygge klubber og få tillidsmænd 
valgt. 

Den erfaring og de kontakter 
han fik, kom for alvor i brug un-
der storkonflikten i 1956, hvor 
især strejkerne blandt olie– og 
benzinarbejderne kom i fokus, 
fordi samfundet i praksis blev sat 
i stå, da der ikke var brændstof til 
biler og maskiner. 

Skelsættende konflikt
Anker fik til opgave at koordinere 
konflikten for fagforeningens med-
lemmer. Han skulle sikre, at kon-
flikten var effektiv samtidig med, 
at livsvigtige funktioner, f.eks. ho-
spitaler og brandvæsen, stadigvæk 
kunne fungere. Der blev tale om 
en skelsættende konflikt.

Solidariteten indenfor fagbevæ-
gelsen viste sig svær at fastholde 
og konflikten mødte megen kritik 
i offentligheden.

Massive protester
Efter et par uger gav den socialde-
mokratiske regering efter for pres-
set og ophøjede et mæglingsforslag 
til lov, selvom medlemmerne hav-
de stemt det ned. Det var ikke sket 

før og førte til massive protester, 
som rakte langt ind i socialdemo-
kraternes rækker.

Det blev omvendt en stjer-
nestund for kommunisterne, der 
organiserede en række store pro-
testaktioner i tiden efter indgre-
bet. 

Formand for fagforeningen
Et par uger efter konfliktens af-
slutning blev Anker valgt som 
formand for Lager og Pakhusar-
bejdernes Forbund af en enig 
generalforsamling.

I de følgende år blev medlem-
merne vænnet til, at fagforenin-
gen ikke bare var et sted, man 
henvendte sig, når der var proble-
mer på arbejdspladsen, eller man 
blev arbejdsløs. Det var også et 
sted, hvor man kunne udvikle sig 
igennem både faglige og kulturel-
le arrangementer og studiekredse.

Den dag i dag, er der løbende 
kunstudstillinger i 3F København 
– en tradition der startede med 
Anker. 

Dramatiske forhandlinger
I 1962 blev Anker valgt som for-
retningsfører i Transportgruppen. 

Senere blev han redaktør for Fag-
bladet og i 1968 blev han så for-
mand for Arbejdsmændenes og 
Specialarbejdernes Forbund.

Han blev hovedforhandler ved 
to overenskomstfornyelser, hvor 
forhandlingerne i 1971 blev de 
mest dramatiske, da han gik ene-
gang for at skaffe et ekstra tillæg 
til de lavest lønnede medlemmer.

Formanden for LO, Thomas 
Nielsen, var så utilfreds med 
Ankers ageren, at det kom til at 
præge deres konfliktfyldte samar-
bejde i årene der fulgte. 

Anker blev statsminister
Anker skabte stor opmærksomhed 
ved at støtte Danmarks optagelse 
i det europæiske fællesmarked – 
EF, selvom et flertal på forbundets 
kongres i april 1972 anbefalede 
medlemmerne at stemme nej ved 
folkeafstemningen.

Da resultatet af afstemningen 
forelå, valgte den daværende 
statsminister, Jens Otto Krag, at 
træde tilbage til fordel for Anker. 
Hermed var hans virke i arbejds-
mændenes rækker afsluttet, men 
han bevarede medlemskabet i sin 
gamle fagforening og han viste da 

også sin opbakning til en af ar-
bejdsmændenes mærkesager, da 
efterlønnen blev indført i 1979. 

Kendt og elsket
Selvom det er over 30 år siden, at 
Anker Jørgensen gik af som stats-
minister, er han stadig kendt og el-
sket i den brede offentlighed. Hans 
ærlige, ligefremme facon kombine-
ret med anstændighed og respekt 
for andre mennesker, er egenska-
ber som det er svært, ikke at holde 
af.

Stort tillykke
I dag er Anker Jørgensen blevet 
93 år og er ikke længere i stand til 
at give luft for sine holdninger of-
fentligt - hverken i skrift eller tale. 
Alligevel lykkedes det ham så sent 
som i juni måned, at bringe en hil-
sen på Facebook i forbindelse med 
folketingsvalget.

Anker er en mand, som vi kan 
være stolte af, at have i vores fæl-
lesskab. En mand, som med sit 75 
års jubilæum tilhører en meget 
lille skare af medlemmer, der op-
når det samme.
Stort tillykke med jubilæet, 
Anker

A  nker Henrik Jørgensen blev født 13. juli 1922 i Kø-
benhavn. Som 5-årig blev han forældreløs og 
voksede op hos sin fars søster på Christians-

havn. Gift 1948 med Ingrid Kvist Pedersen. Ingrid og Anker 
Jørgensen boede hele deres liv sammen i Sydhavnen. Selv 
i sine år som statsminister sagde Anker nej tak til at bo på 
Marienborg, men blev boende i sin lejlighed, indtil han i 
2008 flyttede til plejehjemmet Plejebo. 
• 1950 : Næstformand i Lager– og Pakhusarbejdernes For-
bund, 1956 formand 
• 1962 : Formand for Transportgruppen og i 1968 formand 
for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, som 
siden blev til SiD (nu 3F) 
• 1972–1987: Formand for Socialdemokratiet 
• 1972–1982 : Statsminister i 4 forskellige regeringer.

Da Anker havde 70–års jubilæum i 2010, var fagforeningen forbi med et 
diplom og et stort tillykke.

Anker med Ingrid ca. 1990

Foto: DASF, Wikipedia, 3F København
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Forbundsdagene

Af Anja Kähler, faglig sekretær

Af Jens Noe, repræsentant for 
3F Københavns Ungdom

3F Københavns unge til landsmøde i 3F Ungdom
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3F Forbundet afholdt den 4. – 6. 
november 2015 forbundsdage på 
Hotel Legoland i Billund. På dags-
ordenen var fællesskab og hove-
demnerne var organisering, orga-
nisation samt politik. 

Workshops
Den første dag kunne man besø-
ge 30 workshops, hvor vi blandt 
andet kunne høre om organise-
ringsprojekter, fællesskaber, ud-
dannelser og værktøjer til brug for 
organisering.

Forskellige udfordringer
På dag to var hovedemnet for-
bundets struktur. Udfordringen er 
de små afdelinger som ikke, både 
grundet økonomi samt svindende 
organiseringsområde, har mulig-
hed for at klare sig på sigt.

Afdelingerne har hidtil klaret 
sig ved blandt andet at omstruk-
turere samt fusionere. 3F er dog 
ved at nå et plan, hvor der ikke 
længere kan fusioneres, da ek-
sempelvis distancen fra medlem-
merne til lokalafdelingerne bliver 
for stor.

Det er en vanskelig sag at få 
løst, idet afdelingerne imellem 
ikke har samme udfordringer. 3F 
København ser et stigende poten-
tiale i medlemmer, hvorimod en 
afdeling i den sydjyske kan opleve 
det modsatte.

Satellitafdelinger
Enkelte afdelinger ytrede ønske 
om oprettelse af satellitafdelin-
ger med topstyring fra forbundet. 
Dette var der bred uenighed om, 
hvorfor emnet ikke er færdigde-

batteret. Der er dog enighed om, 
at der må kunne findes en løsning. 
Hovedbestyrelsen og daglig ledelse 
vil arbejde videre på dette.

I hvilken retning skal vi?
Gruppearbejde prægede i høj grad 
dag to. Det skulle stemmes af, i 
hvilken retning vi går i forhold 
til faglige og politiske emner på 
forbundsplan. En del af debatter-
ne gik på, hvordan vi får fat i de 
unge og hvordan vi organiserer 
afdelingsmæssigt.

Når vi ansætter nye kolleger, 
hvilke kriterier ansætter vi så ef-
ter og hvordan kan vi forynge vo-
res afdelinger således, at medlem-
merne kan spejle sig i os?

Mange mulige medlemmer
Professor Henning Jørgensen gav 
et fremragende oplæg om orga-
nisering i 3F. Alene på 3F Køben-
havns område er der et medlem-
spotentiale, der kunne overstige 
den medlemsafgang, som vi har 
oplevet. 50.000 potentielle med-
lemmer på hotel og restaurations-
området ligger som guld på gaden 
og venter på at blive fundet.

Tallene er baseret på flere un-
dersøgelser, hvor blandt andet én 
viste, at der blandt „ikke medlem-
mer” og „gule medlemmer” (kun 
medlem af a-kassen) var bred 
enighed om vigtigheden af orga-
nisering i den rette fagforening 
samt overenskomster. Det er tan-
kevækkende, at de kan have en 
så korrekt indstilling, men stadig 
står uden ordentlig dækning – de 
behøver måske bare det sidste 
skub?!

Debat med LO’s formand
Lizette Risgaard, LO formand, var 
med på teleportal og vi fik rige-
lig mulighed for at debattere det 
nyligt indgåede dagpengeforlig. 
3F ønskede at pin–pointe Lizette 
op på, at man ikke fra LO´s side 
ser debatten som færdig førend, 
vi har fået afskaffet blandt andet 
karensdagene samt de forringede 
dimittendsatser. 

Tilbage på sporet
Forbundsformand Per Christensen 
afsluttede forbundsdagene med at 
huske os på, at vi skal have væl-
gerne tilbage på sporet – dette set 
i lyset af, at 20 % stemte på DF ved 
sidste valg. Det er samtidigt lige så 
vigtigt, at vi sørger for at holde DF 
ansvarlige for de løfter, de sætter 
og alligevel ikke holder.

Til det årlige landsmøde i 3F ung-
dom, var vores afdeling igen 
stærkt repræsenteret. Vi var 6 
unge aktive af sted: Mia, Hans, Ma-
riam, Joanna og Jens deltog som 
delegerede.

Nogle af os var gengangere og 
andre deltog i landsmødet for før-
ste gang. Vi havde derfor holdt 
formøde i afdelingen inden lands-
mødet for at gennemgå program-
met, fokuspunkter m.m. 

Fokus på arbejdsmiljøet
Der var i år sat et tema på lands-
mødet: Fokus på godt arbejdsmiljø. 
Det afspejlede sig i vores nu ved-
tagne arbejdsprogram, der blev 
udarbejdet efter en lørdag med 
workshops og forskellige debatter.

Frustrationerne kom frem
Landsmødet var præget af endnu 
et år med færre deltagere end det 
forrige år (kun 38!) og det er tyde-
ligt, at ungdommen føler sig fru-

strerede over nedprioriteringer af 
kursusaktiviteter, nedskæringer og 
en større distancering mellem af-
delinger og forbund.

Disse frustrationer førte til en 
masse livlige debatter. Blandt an-
det om beretningen og med Jane 
Korczak (3F’s næstformand) om, 
hvad der kan gøres i fremtiden for 
at sikre et bedre 3F Ungdom.

Gode debatter
Det har været en rigtig god week-
end. Der var plads til forskellighed 
og mulighed for at debattere det 
gode arbejde for vores kammera-
ter rundt om i landet.

Nye repræsentanter
3F København er efter landsmø-
det repræsenteret i 3F ungdoms 
nationale udvalg. Mia som regi-
onsformand i Region Hovedsta-
den og Jens som grupperepræ-
sentant i Privat Service, Hotel og 
Restauration.



Natasja blev udlært kok i 2009. Hun er i dag faglig sekretær og arbejder 
bl.a. med at styrke kokkes rettigheder i en branche, hvor alle kneb gælder. 

K  okkefaget er en 
branche, hvor 
der altid er mu-

lighed for at udvikle sig. 
Man bliver aldrig færdig 
med at lære at lave mad. 
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I ntensitet, fokus, højt 
adrenalin, kæmpe passi-
on, kreativitet, sammen-

hold, selvudvikling, stress, 
sanser, humor, kunst og 
energi. Ord, der på bedste 
vis beskriver en branche, 
hvor kravene er store og 
drømmene større.

Hvad har branchen at byde på og 
er arbejdsmiljøet så slemt som 
mange siger?

„Jeg gik selv i lære som kok i 
en ung alder” fortæller Natasja 
Nielsen og fortsætter: „Jeg kan 
sagtens fortælle en masse gode og 
mindre gode historier fra min tid 
som elev. Men en ting er helt sik-
kert, jeg fortryder bestemt ikke, at 
være blevet kok.”

Tiden som elev
Mange elever oplever et både fy-
sisk og psykisk dårligt arbejdsmil-
jø. Der er desværre stadig kokke 
som mener, at fordi de selv havde 
en dårlig læretid, skal dette videre-
gives til de nye kokke.

„Det piner mig at se så man-
ge unge mennesker droppe deres 
drøm om, at lave mad. Jeg husker 
et sted i min læretid, hvor man 
gik meget op i, hvem der var den 
yngste elev og hvad man nu skul-
le sætte ham eller hende til af tar-
velige opgaver” fortæller Natasja. 

Alle kneb gælder
Natasja blev udlært kok i 2009. 
Hun er i dag faglig sekretær og ar-
bejder blandt andet med at styrke 
kokkes rettigheder i en branche, 
hvor alle kneb gælder. 

Ikke kun kendiskokke
Kokkebranchen er bedst kendt for 
kendiskokkene, der springer frem 
i fjernsynet. Faget er desværre 
også kendt for sin mørke bagside. 
En branche, hvor arbejdspresset 
kan være enormt og hvor der stil-
les store krav til den enkelte. Men 
kokkefaget er også et fag med lan-
ge stolte traditioner og muligheder, 
som de fleste fag ikke kan tilbyde.

Elev - og hvad så?
Hvad skal man være opmærksom 
på som elev?

„Man skal helt sikkert have en 
smule ben i næsen, når man væl-
ger at begive sig ind på restaurati-
onsområdet. Det en branche, hvor 
tempoet er højt og man skal kun-
ne overskue flere arbejdsopgaver 
ad gangen og der er i de travleste 
timer ofte en lidt hård tone” for-
klarer Natasja

Kulturen skal vendes
Natasja fortsætter: „Det er helt sik-
kert en kultur, der skal vendes og 
som jeg fornemmer langsomt er 
ved at blive vendt. Der er heldig-

vis også flere elever, der er blevet 
bedre til at sige fra og det virker 
også på mig som om, at der er fle-
re faglærte kokke, som har enormt 
stort fokus på at lære fra sig.”

Aldrig færdigudlært
„Kokkefaget er en branche, hvor 
der altid er mulighed for at ud-
vikle sig. Man bliver aldrig færdig 
med at lære at lave mad. Måske 
bliver man knivskarp i de grund-
læggende tilberedningsmetoder, 
men der vil altid være nye tiltag 
og retter man kan lave. Der er et 
helt specielt sammenhold i et køk-
ken og der er plads til alle” beret-
ter Natasja.

Stolte traditioner
Gastronomernes Hjælpefond’s sto-
re samling af kogebøger, menukort 
m.m. vidner også om, at faget har 
mange stolte traditioner.

Samlingen, der er skabt for-
di utallige kokke igennem mere 
end 100 år har doneret deres ko-
gebøger til det faglige fællesskab. 
Bøger, der fortæller om mere end 
madretter. De fortæller også om 
samfundet udvikling. Fra fattig-
mandretter, lavet af husmødre 

Kokkebranchen:

„Man bliver aldrig færdig med at lave mad“

Af Morten Søndergaard, faglig sekretær

der „ventede på, at manden kom 
hjem”, smørrebrødets udvikling 
til indkøbscentrenes færdigretter.

Bøgerne vidner også om kvin-
dernes kamp for ligestilling og om 
retten til at være ligeværdige på 
arbejdsmarkedet.

Kogebøger m.m. er samlet i fag-
foreningen.

Gode råd
Kan du give nogle gode råd, hvis 
man nu går og overvejer at blive 
kok?

„Er det kokkebranchen man 
vælger at ville uddanne sig i, er 
det vigtigt, at man som elev og 
arbejdsgiver virkelig bruger de 3 
måneders prøvetid til at se hin-
anden an i. Hvordan er dynamik-
ken? Føler jeg, at jeg går hjem og 
har lært noget samt at man selv 
er god til, at stille en masse fagli-
ge spørgsmål.”

„3F København hjælper altid 
gerne med gode råd og vejleding 
til, hvor der er gode arbejdsplad-
ser og hvor man som elev vil være 
sikker på, at få sig en god lære-
plads, da der heldigvis er masser 
af steder at vælge i mellem.”



Sidst i september i år, var det 20 
år siden, at en 28 måneder lang ar-
bejdskonflikt i Liverpool havn tog 
sin begyndelse.

Konflikten endte med et neder-
lag til de ca. 500 havnearbejdere.

Alligevel valgte de gamle hav-
nearbejdere at invitere til 20 års 
„fødselsdag” i byen ved Mersey-
floden. Det var nemlig ikke bare 
et nederlag. De bevarede sammen-
holdet og holdt ud igennem mere 
end 2 års konflikt. Det var i sig 
selv en bedrift, der gav genlyd og 
anerkendelse kloden rundt.

Havnearbejdernes internati-
onale samarbejde blev styrket 
og førte til skabelsen af end-
nu et internationalt forbund for 
havnearbejdere: International 
Dockworkers Council.

Ulmende utilfredshed
Det havde ulmet længe på Mer-
seysides havnekajer midt i 90’erne. 
Liverpools havnearbejdere var un-

der konstant pres og arbejdsfor-
holdene var igennem en årrække 
blevet forringet.

En dag eskalerede en uenig-
hed om betaling for overarbejde. 
Uenigheden førte til overarbejds-
vægring og derefter fyring af de 
opsætsige.

Næste dag havde de fyrede og 
deres nærmeste kolleger i protest 

etableret en blokade, „picket line”, 
ved indgangen til containertermi-
nalen.

„Never cross a picket line”
Sådan siger man i engelsk arbej-
derbevægelse og det gjorde de re-
sterende havnearbejdere heller 
ikke. Liverpools havn lå stille.

Alle havnearbejdere fik brev 
om, at hvis ikke de mødte frem på 
arbejdet den følgende dag, ville 
de blive afskediget. Ingen mødte 
frem og alle Liverpools havnear-
bejdere blev fyret.

Skruebrækkere stod klar
Havnefirmaet, „Mersey Dock and 
Harbour Company”, var forberedt 
på situationen. Manpower firma-
et „Drake International” stod klar 
med skruebrækkere i „kulissen”.

I de næste 28 måneder var der 
„picket lines” i Liverpool havn. 
Men skruebrækkerne holdt hav-
nen kørende i tilstrækkeligt om-

fang. Skibene blev ekspederet om 
ikke med samme effektivitet som 
før.

Indsamling
Der skulle holdes liv i de 500 strej-
kende havnearbejdere, der nu var 
uden løn. Der blev samlet penge 
ind både i England og over den 
ganske verden. I Danmark blev 
der samlet over en million kroner 
ind - med 3F Københavns „Stil-
lads–Tommy“ i spidsen.

International aktivitet
Oven på de hårde år med Marga-
ret Thatcher som premieremini-
ster, lå engelsk arbejderbevægelse 
ned og der var minimal praktisk 
støtte at hente fra andre engelske 
havnearbejdere.

Liverpools strejkekomité beslut-
tede derfor aktivt at søge støtte 
internationalt hos deres havnekol-
leger. Der blev indkaldt til inter-
nationale havnearbejdermøder i 
Beatles-byen.

Sympatikonflikter
Ud over verden kom der på havne-
ne sympatiaktioner med kolleger-
ne i Liverpool. Det vil føre for vidt 
her at fortælle om de konkrete be-
givenheder gennem knap 2½ år. 
Skønt der var markante aktioner, 
var de ikke tilstrækkelige til at få 
de fyrede tilbage i arbejde.

Af Søren Nyegaard, havnearbejder - medlem af Havnearbejdernes Klub af 1980.

Liverpool konflikten – 20 år siden

Til sidst accepterede Liverpool 
kollegerne et tilbud om en aftræ-
delsessum og stoppede konflikten.

Liverpool havn i dag
Dagens havnearbejdere i Liverpool 
er stadig ansatte i et manpower 
firma, men det oprindelige og for-
hadte Drake International er ude. 
Det samme er det helt store flertal 
af skruebrækkerne. Arbejdsgive-
ren er ikke længere Mersey Dock 
and Harbour Company. Det blev 
opkøbt af det større „Peel Ports”.

Fortsat problemer
Et langt sejt træk fra fagforeningen 
har gjort, at havnen igen er orga-
niseret, at der er overenskomst og 
valgte tillidsfolk. I år lykkedes det 
fagforeningen – for første gang 
bakket op af arbejdsnedlæggelser – 
at komme igennem med en 3–årig 
aftale om lønstigninger.

Tillidsfolkene fra de engelske 
havne er igen begyndt at mødes 
på nationalt plan. Der er også sto-
re problemer at tage fat på. Det 
arabiske DP World har startet en 
stor containerterminal uden for 
London – og nægter at tegne over-
enskomst. Men engelske havnear-
bejdere er igen „oppe at stå”.

20th Anniversary
Den 20 år gamle havnekonflikt 
havde været så lang og så skelsæt-

tende, at de gamle havnearbejde-
re fandt det værd at højtidligholde 
årsdagen.

Hovedbegivenheden var et dag-
langt møde med taler fra man-
ge af de personer, der for 20 år 
siden stod centralt i støttear-
bejdet og fra nutidens ledere: 
formanden for det store engel-
ske forbund „Unite the Union” 
og lederne af „International 
Transport Workers Federation” 
og „International Dockworkers 
Council”. Formanden for Unite gav 
havnearbejderne en undskyld-
ning for at have svigtet dem un-
der konflikten.

Der var international delta-
gelse med repræsentanter fra 
Australien, USA, Latinamerika 
og flere lande i Europa. Også 3F 
København var repræsenteret.

Sammenholdet består
Ud over lørdagens møde var der 
rig lejlighed til socialisering i 
pub og mødesal i CASA. CASA er 
et hus centralt i Liverpool som 
de fyrede havnearbejdere skab-
te efter konflikten for at bevare 
sammenholdet.

Øllet flød og aktive i havnear-
bejdernes verden mødtes og fik 
bekræftet deres venskaber.

Motivet på den støtte–tshirt der 
blev lavet under konflikten på  
havnen i Liverpool.
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Hovedbegivenheden var et daglangt møde med taler fra mange af de personer, der for 20 år siden stod centralt  
i støttearbejdet

Støtteplaketterne fra strejken hænger stadig i Liverpool. Indsat billede er 
CASA, et hus centralt i Liverpool som de fyrede havnearbejdere skabte ef-
ter konflikten for at bevare sammenholdet.



Tempo vi kan holde til, timer vi 
kan leve af, rent ud sagt RESPEKT! 
Det er det, som rengøringsassisten-
ter og stuepiger kræver. Men det 
kræver sammenhold og fællesskab 
mellem rengøringsassistenter og 
stuepiger og derfor er kursen nu 
sat imod, at danne en branche-
klub. Selv om der arbejdes under 
meget forskellige forhold, er det 
de samme problemer som alle, der 
gør rent står over for.

Tempo vi kan holde til
Gennem de seneste år er tempo-
et blevet skruet voldsomt i vejret. 
Ofte er det sket i forbindelse med 
udlicitering af arbejdet. Derfor ser 
man nu eksempler på, at rengø-
ringsassistenter skal klare 781 m2 
pr. time(!) og stuepiger som må 
bruge 5–6 minutter på at klargøre 
et hotelværelse! Det er et arbejds-
tempo, som er helt urimeligt og 
faktisk noget af det hårdeste, der 
findes.

Timer vi kan leve af
Tidlige var det normalt med fuld-
tidsjob, men dette er ved at blive 
vendt helt på hovedet. Arbejdsgi-
verne kalder det „nødvendig flexi-
bilitet” at stadig flere ansættes på 
deltid, helt ned til 40 timer over 
fire uger. Den faktiske arbejdstid 
er dog væsentlig højere for de fle-

ste, måske 120 timer. Dagligt tvin-
ges man til at stå til rådighed ud 
over det garanterede timetal for at 
dække arbejdsgivernes „flexibili-
tet” ind. Det er at sætte arbejdsfor-
holdene 50 år tilbage!

Rent ud sagt – RESPEKT
Ikke kun arbejdsforholdene, men 
også tonen overfor rengøringsassi-
stenter og stuepiger bliver grovere 
og grovere. Frygten og utrygheden 
for at miste arbejdet og det mang-
lende kendskab til rengøringsas-
sistenters og sturepigers rettighe-
der, får alt for mange til at bøje 
hovedet og accepterer et nedvær-
dig sprog og dårlig behandling af 
mellemlederne. 

Stor interesse
På et møde i 3F København, hvor 
omkring 35 medlemmer deltog (10 
nationaliteter var repræsenteret), 

var interessen og lysten til at dan-
ne en brancheklub i 3F København 
stor. Der blev nedsat en forbere-
delsesgruppe, som nu stikker hove-
derne sammen for at indkalde til 
endnu et møde, hvor brancheklub-
ben for rengøringsassistenter og 
stuepiger skal stiftes.

Respekt!

Af Jan Mathisen, faglig sekretær

En brancheklub for 
rengøringsassisten-
ter og stuepiger er 

sat på dagsordenen.

Interessen og lysten til at danne en brancheklub i 3F København var stor 
blandt de 35 fremmødte.
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To af vore medlemmer arbejde-
de i Metroen under Ren-M, som er 
underleverandør til Allianceplus. 
Ren-M gik konkurs den 13. marts 
2012 og de ansatte overgik til Al-
lianceplus dagen efter. Vore med-
lemmer fortsatte herefter i Me-
troen (hos Allianceplus) med det 
samme arbejde som hidtil.

Kontrakt opsagt
Ren-M havde lidt over 50 medar-
bejdere og den 1. marts 2012 op-
hævede Allianceplus kontrakten 
med Ren-M. I henhold til kontrak-
ten med Metro Service, ville de nu 
selv stå for rengøringen.

Allianceplus tilbød samtli-
ge ansatte i Ren-M, at de kun-
ne forsætte deres ansættelse hos 

Allianceplus og forsætte det arbej-
de, som de hidtil havde gjort. 26 
tog i mod tilbuddet.

Sagen kom i Arbejdsretten
Da vi gik ud fra, at der var tale 
om en virksomhedsoverdragel-
se, fremsendte vi derfor et krav 
til Allianceplus. Der blev afholdt 
en lokalforhandling og her meld-
te Allianceplus ud, at de ikke ville 
anerkende, at der var tale om en 
virksomhedsoverdragelse. Sagen 
havnede derfor i Arbejdsretten.

Dommen
Arbejdsretten lagde vægt på, at det 
personale som overgik til Alliance-
plus, godt kunne klare opgaven - 
med ekstraarbejde og overtid. Der-

for fandt Arbejdsretten, at der var 
tale om en virksomhedsoverdra-
gelse og at vore medlemmer der-
for havde krav på manglende løn, 
pension og feriepenge m.m.

God dom
Vi er meget tilfredse med denne 
dom, idet man altid har sagt, at 
det er over halvdelen af de an-
satte, som skal følge det nye fir-
ma, før det kan betragtes som en 
virksomhedsoverdragelse.

Vores ene medlem fik i alt 
141.556,54 kroner og det andet 
medlem fik 140.600,00 kroner. 
Disse beløb er inklusive proces-
renter. Et medlem fra 3F Kastrup 
fik også sine penge - 91.292,04 
kroner samt procesrenter.

Af Karen Levy, faglig sekretær

Virksomhedsoverdragelse

Hvor meget har du sparet op til pension? Og hvad 
er det nu lige, dine efterladte står til at arve, hvis du 
dør før pensionsalderen? Tjek det via PensionDan-
marks app. 

Har du en smartphone eller en tablet, kan du via 
PensionDanmarks app nemt se dine private pensi-
onsoplysninger. Og fremover skal du blot logge ind 
med en pinkode, du selv vælger. Så slipper du for at 
finde nøglekortet til NemID frem.

Med PensionDanmarks app til iPhone og Android 
kan du bl.a. tjekke:

indbetalingerne til din pensionsopsparing måned 
for måned størrelsen på din samlede opsparing 

hvordan du og din fami-
lie er sikret, hvis der sker 
dig noget alvorligt. 

Du kan også bestille tid 
til behandlinger via sund-
hedsordningen og finde 
det sundhedscenter, der 
er nærmest dig. 

Sådan gør du
Find app’en ved at søge på PensionDanmark i 
App-store eller Google-play. Du opretter din pinko-
de til app’en ved at logge ind på pension.dk/dinpen-
sion. Her kan du oprette din pinkode under ”Dine 
kontaktdata”.

Tjek nemt pensionen på mobilen  



Efter at have mødt en flok unge 
aktivister (fra hele Europa), til et 
møde om, hvordan vi organiserer 
flere unge, er jeg blevet inspireret 
til at tage endnu mere hul på em-
net i 3F.

Er vi bedre?
Hvad er det der gør, at vi ikke altid 
formår at få alle med ? Er det fordi 
vi altid har for travlt med at mene, 
at vi er bedre end alle de andre 
fagforbund?

Samme kampe
Det er utroligt hvor mange af de 
samme kampe vi kæmper (på 
tværs af lande), til trods for, at der 
er flere tusind kilometer imellem 
os. Alligevel er vores opbygning af 
fagbevægelsen meget forskellig.

Den danske model
I Danmark har vi den her helt fan-
tastiske „Danske model”, som vi 
stolt praler af alle vegne, og det 
skal vi skam også, for den er unik.

Det er noget vores forældre og 
deres forældre har kæmpet for at 
opbygge. Alene det, at vi har ret-
ten til at forhandle direkte med 

de respektive arbejdsgivere (uden 
indflydelse fra regeringen), er no-
get som fagforeningerne i mange 
europæiske lande kun drømmer 
om.

Besøg i Dublin
Vi var inviteret til Dublin og her 
kunne unge repræsentanter fra det 
britiske „Unite the Union” fortæl-
le om, hvordan de kæmper deres 
medlemmers kamp uden overho-
vedet at have overenskomster.

Reguleret af Folketinget ?
Forestil dig, at lønnen bliver regu-
leret af Folketinget. Folk der aldrig 
har haft et arbejde, med fingeren 
nede i jorden, skal have indflydel-
se på, hvad vi tjener i de forskelli-
ge brancher.

Det har jeg rigtig svært ved at 
forstille mig. Jeg er selv en stolt 
faglært kok.

Jeg forventer, at dem der for-
handler mine arbejdsforhold er 
folk, som har en forståelse for, 
hvad vores arbejde består af, hvil-
ke udfordringer vi møder og hvor-
dan vores arbejdsmiljø er. Sådan 
er det ikke for vores kolleger 
rundt om i Europa.

Alligevel har de i Irland no-
get som vi helt bestemt mangler : 
sammenhold.

Sammen til demonstration
Vi blev, midt i vores møde, afbrudt 
af en repræsentant fra fagforenin-
gen. Han bad os alle følge med ned 
til en demonstration, få hundrede 
meter derfra, foran Dublins stør-
ste shoppingcenter, deres svar på 
Magasin. 

En helt speciel ånd
Her så jeg noget helt specielt ; mas-
sevis af mennesker demonstrerede 
ude foran hovedindgangen.

Vi havde alle fået røde flag, som 
vi skulle bære. Der var skilte, 
masser af larm fra biler som støt-
tede op om deres kamp og folk på 
gaden var enormt interesserede i 
at høre, hvad der foregik.

Der var en helt speciel ånd om-
kring deres demonstration og de-
res vilje til at hjælpe de tidligere 
ansatte i butikken. 

Det er en oplevelse, jeg ikke 
glemmer og en oplevelse, der har 
sat tankerne i gang.

Farvel – inden 30 minutter !
I butikken var det tidligere på 
ugen blevet meldt ud (30 minutter 
før lukketid), at samtlige medarbej-
dere var fyret fra dags dato og at 
shoppingcentret var blevet solgt.

Der var medarbejdere, som hav-
de over 40 års anciennitet i virk-
somheden, der ikke engang fik en 
ordenligt afsked !

Gerry, deres tillidsrepræsen-
tant, holdt en bevægende tale for-
an demonstranterne om, hvordan 
de havde fået beskeden om luk-
ningen.

Over 100 ansatte blev bedt om 
at pakke deres ting og forlade bu-
tikken inden for 30 minutter. Nu 
står de uden job.

Noget skal gøres
Hvorfor kæmper vi ikke mere 
bredt på tværs af LO forbund i 
Danmark for at stå sammen og 
vise, at vi kæmper for de samme 
ting ? Jeg har bestemt ikke de vises 
sten i den forbindelse, men jeg er 
sikker på, at vi skal gøre noget.

Kæmp sammen!
Måske skal strukturen genopbyg-
ges. Vi skal have en mere åben og 
ærlig dialog og så er jeg en stor 
tilhænger af, at tænke ud af „3F 
boksen”. Lad os samarbejde både 

nationalt, men også internationalt. 
Vi kan jo se, hvordan samarbej-
det globalt (med f.eks. McDonald’s) 
har vakt opmærksomhed i store 
dele af verden. Lad os da kæmpe 
sammen. 

Nedgangen er vendt
Vi havde et helt fantastisk oplæg 
fra en anden repræsentant fra 
„Unite the Union”, som fortalte om, 
hvordan de havde vendt medlem-
snedgang til fremgang.

Det havde de gjort ved at sørge 
for at involvere alle : etniske, gam-
le, unge, kvinder, mænd, homo-
seksuelle osv.

De brugte også meget tid på at 
finde steder, hvor de kunne give 
deres medlemmer indflydelse og 
gøre dem opmærksomme på, at 
det er deres kamp, de kæmper.

Han fortalte, at de netop gjor-
de meget ud af, at hjælpe hinan-
den fagforbund imellem. Det er 
grundlaget for at få succes.

Fokus på kampen
En anden ting han talte om (og 
som gav stof til eftertanke), var en 

holdning jeg selv har: at lade være 
med at sælge os selv som et forsik-
ringsselskab og lokke med billige 
forsikringer, medlemstilbud mm. 

Jeg mener bestemt, at det er 
helt fantastisk, at vores medlem-
mer har fordele, som „ikke–med-
lemmer” ikke har. Men fokus bør 
være på vores kamp.

Tilbage til rødderne
Hvor gammeldags det end lyder, 
så tror jeg på, at vi skal tilbage og 
kigge på, hvad vores forældre og 
bedsteforældre gjorde for at styrke 
fagbevægelsen.

Jeg er helt sikker på at flere af 
vores medlemmer og „ikke–med-
lemmer” tager deres gode arbejds-
forhold for givet. Men man kan 
frygte, at vi virkelig skal ned og 
ligge fladt for, at folk åbner deres 
øjne for virkeligheden.

Hvad gør vi?
For at det forhåbentlig aldrig skal 
komme så vidt, synes jeg, at vi skal 
lægge vores hoveder i blød. Vi skal 
finde ud af, hvad vi kan gøre for 
at få flere med. Hvordan skaber 

Af Natasja Nielsen, faglig sekretær

Er vi for godt stillet i Danmark?

D et, at vi har retten til 
at forhandle direk-
te med de respek-

tive arbejdsgivere (uden ind-
flydelse fra regeringen), er 
noget som fagforeningerne 
i mange europæiske lande 
kun drømmer om.

vi det sammenhold, der mangler? 
Måske skal vi kigge på, hvordan 
andre fagforbund laver forskelli-
ge opsigtsvækkende ting? Der er 
lige så mange idéer, som der er 
medlemmer.

Hvad gør du for sammenholdet 
på din arbejdsplads?

I Danmark har vi den her helt fantastiske „Danske model”, som vi stolt praler af alle vegne, og det skal vi skam 
også, for den er unik. Det er noget vores forældre og deres forældre har kæmpet for at opbygge.
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I de seneste år har vi set en me-
get uheldig udvikling af vores so-
cial- og beskæftigelsespolitik. Det 
billede som vi ser er, at borgerne 
bliver straffet meget hårdt ved fejl 
eller forglemmelser. Manglende 
sagsbehandling og ufatteligt lange 
ventetider er derimod bare tilstan-
de, som man må leve med.

Urimelige vilkår
3F København mener, at det er et 
stort problem, at det kan koste dig 
din ret til sygedagpenge at glem-
me, at ansøge om dem online – 
selvom din arbejdsplads allerede 
har indberettet din sygdom!

Ingen konsekvenser
Problemstillingen bliver endnu 
mere grotesk. Det har nemlig in-
gen konsekvenser for Jobcentret, 
hvis der ikke laves opfølgning i sa-
gen, startes arbejdsprøvning eller 
hentes de rigtige lægeoplysninger.

Mistænkeliggørelse 
Vi har svært ved at forstå, hvorfor 
al lovgivning på dette område skal 
gennemsyres af kontrol og mis-
tænkeliggørelse. Det kan kun være 
et udtryk for, at vores folkevalg-
te tror, at folk hele tiden snyder 
og bedrager sig til sygedagpenge, 
fleksjob og førtidspensioner. 

Dårlig sagsbehandling
Hver uge ser vi flere sager, hvor 
sagsbehandlingen har været dårlig 
og hvor medlemmet ikke føler sig 
hørt. Vi ved, at dette meget sjæl-
dent skyldes dårlige sagsbehandle-
re, men der imod sagsbehandlere, 
der ikke har tid til at gøre deres 
arbejde ordentligt. 

Tid og penge
Dette skyldes to ting; for mange sa-
ger hos den enkelte sagsbehandler 
og for dårlig økonomi hos kommu-

nerne. År efter år ser vi, at kom-
munerne skal spare og reform ef-
ter reform indeholder endnu flere 
besparelser. Man kan ikke gøre 
tingene bedre, hvis man hele tiden 
får færre penge til det.

God sagsbehandling er afhæn-
gig af, at sagsbehandleren har tid 
til at gøre sit arbejde ordentligt.

Korrekt sagsbehandling er af-
hængig af, at sagsbehandleren 
ikke skal vælge mellem de bil-
ligste tilbud, men vælge det, som 
passer bedst til den enkelte.

Urent spil
3F København synes, at det er 
urent spil fra politikernes side. 

Den 1. december 2015 træder der 
nye regler i kraft om, hvordan du 
skal anmode om sygedagpenge 
samt hvordan oplysningsskemaet 
(det første brev man får tilsendt 
fra Jobcentret), skal sendes tilbage.

Ens regler
Det er derfor ligegyldigt, om du er 
sygemeldt fra et arbejde eller sy-
gemeldt fra arbejdsløshedsunder-
støttelse. Reglerne gælder i begge 
tilfælde. Du skal selvfølgelig stadig 
melde dig syg hos din arbejdsgiver 
eller i a-kassen.

8 dages frist
Efter din sygemelding, vil du (fra 
Jobcentret) modtage et brev via 
e-boks, med oplysninger om, at 
a-kassen har sygemeldt dig el-
ler, at din arbejdsgiver søger om 
refusion.

Du skal nu inden 8 dage anmo-
de Jobcentret om sygedagpenge og 
det skal ske pr. digital post.

Skema skal udfyldes
Her efter vil du få tilsendt et oplys-
ningsskema fra dit lokale Jobcen-
ter, via din e-boks. Dette skema 
skal besvares og returneres via di-
gital selvbetjening. Reglerne er ens 
uanset om du er i arbejde eller på 
arbejdsløshedsdagpenge.

Computer nødvendig
I begge tilfælde er det sådan, at 
skemaet skal indsendes digtalt, via 
computer. Jobcentret har tilladelse 
til at, afvise en ansøgning, såfremt 
det ikke er sket digitalt.

Særlige forhold
Som udgangspunkt kan man ikke 
undgå, at skulle bruge det digitale 

system. Kommunen kan dog be-
slutte (såfremt der foreligger sær-
lige forhold), at man kan slippe for 
den digitale del.

Disse særlige forhold kan f.eks. 
være indlæggelse eller at man 
er fritaget for at have en e-boks. 
Det skal dog, i hvert enkelt til-
fælde, aftales med Jobcentret/
Kommunen.

Er du i tvivl?
Hvis du er i tvivl om, hvordan du 
skal gøre, kan du kontakte dit lo-
kale Jobcenter.

Hvis du bor i København, kan 
du kontakte Ydelsesservice på te-
lefon 82 56 43 00 mellem kl. 10.00 
– 12.00.

Mange af 3F Københavns medlem-
mer er omfattet af pensionsord-
ninger i PensionDanmark eller i 
Industriens Pension. Som offentlig 
ansat kan du være omfattet af en 
ordning i Pensam.

Skattefri udbetaling
Hvis du rammes af kritisk sygdom, 
f.eks. ondartet kræft, blodprop i 
hjertet, en hjerneblødning eller 
Aids, kan du muligvis få et skatte-
frit beløb på typisk kr. 100.000,-. 
Det er en forudsætning for udbe-
taling, at du er omfattet af kritisk 
sygdom inden diagnosen stilles. 

Flere udbetalinger
Der kan være forskel mellem de 
enkelte selskaber på, hvilke diag-
noser der er omfattet af kritisk 
sygdom. Er du uheldig gennem 

årene, at få flere kritiske syg-
domme, kan der udbetales flere 
gange. Men kun én gang på hver 
diagnosegruppe.

Forskellige vilkår
Der er også forskel i pensionssel-
skaberne på, hvornår retten til kri-
tisk sygdom ophører. Det kan være 
fra det tidspunkt, hvor du får ud-
betalt alderspension, runder 65 år 
eller runder 67 år. Du kan finde 
flere oplysninger samt ansøgnings-
skemaer på pensionsselskabernes 
hjemmesider eller du ringe til dit 
pensionsselskab.

Kontakt dit pensionsselskab
Tidligere er mange gået glip af kri-
tisk sygdom, fordi medlemmet ikke 
var klar over retten til beløbet. 
Pensionsselskaberne samarbejder 

nu med Landspatientregistreret, 
som administreres af Statens Se-
rum Institut. Jeg vil dog anbefale, 
at du altid selv kontakter pensi-
onsselskabet, hvis du får en kritisk 
sygdom.

Hvis du har en privat forsikring 
(i bank eller forsikringsselskab), 
bør du undersøge, om den dækker 
kritisk sygdom.

Vi hjælper dig
3F København/Social- og Miljøafde-
lingen kan også hjælpe dig med sy-
gedagpenge, kontakt til Jobcenter, 
ansøgning om kritisk sygdom m.m.

Af Claus Tvile 
Lorentzen,
Social- og 
Miljøafdelingen

Det hænger ikke sammen!

Af Pia S. Pedersen, Social- og Miljøafdelingen

Kritisk sygdom

Er du syg? – så vær digital

Af Rikke Helk, Social- og Miljøafdelingen

Man stiller så mange krav til vo-
res syge og nedslidte kolleger, men 
samtidigt vil man ikke lave regler 
om, hvor mange sager en sagsbe-
handler må have.

Mangel på respekt!
Vi synes, at det er mangel på re-
spekt, at man laver regler, hvor 
småforseelser kan koste dig dine 
sygedagpenge. Samtidig vil man 
ikke lave regler om, hvad mang-
lende sagsbehandling skal ko-
ste kommunen. Det hænger ikke 
sammen!

Hvorfor er al lovgivning på sygedagpengeområdet gennemsyret af 
kontrol og mistænkeliggørelse.
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Efter en ret rolig sommer med be-
grænset aktivitet i forhold til de-
monstrationer på Letz Sushi, er vi 
nu gået i gang igen. I oktober, no-
vember og december er der en til 
to demonstrationer pr. uge foran 
udvalgte restauranter i kæden. Vi 
er der en times tid hver gang og 
der deles løbesedler ud.

Mangel på samarbejde
For ca. et år siden var der sidst 
kontakt parterne imellem. Letz 
Sushi sagde dengang, at de var in-
teresserede i forhandlinger om en 
økonomisk bæredygtig overens-
komst. Det bad vi om at få at vide, 
hvad var. Svaret kom aldrig.

Endnu en opfordring
I en konfliktsituation som den vi 
står i, valgte vi derfor den 7. ok-
tober 2015 at henvende os til Letz 
Sushis bestyrelsesformand og op-
fordre dem til at vende tilbage 
med et udkast til forhandlingsda-
toer og et bud på, hvad en øko-
nomisk bæredygtig overenskomst 
indeholder. Vi bad om svar inden 
november.

Moralsk forpligtelse
En form for svar kom der da også, 
men reelt kan det være svært at 
tro på, at Letz Sushi rent faktisk 
vil forhandle. Svaret var nemlig, 
at de først vil indgå overenskomst 
når hele Sushi-branchen indgår 
overenskomst.

Vi ville ønske, det var et løfte, 
vi kunne give dem, men sådan er 
spillereglerne i den danske model 
ikke. Vi kan ikke tvinge samtlige 
sushibarer i Storkøbenhavn til at 
tegne overenskomst. Tvært imod 
mener vi, at Letz Sushi, med deres 
ønske om at være den største kæde 
indenfor dette område, har en mo-
ralsk forpligtelse til at tilbyde ord-
nede forhold og en overenskomst. 

Råd til nye filialer
Vi vil bruge samtlige lovlige mu-
ligheder for, at få Letz Sushi til at 
indgå overenskomst.

Argumentet om, at der ikke 
er råd klinger hult, når der i 
det sidste år er åbnet endnu to 
nye filialer af kæden, senest på 
Fisketorvet, hvor huslejen ikke 
hører til blandt de billigste.

Samtidig skal man huske, at en 
af Danmarks rigeste mænd, Lars 
Larsen, ejer 50 % af aktierne i kæ-
den.

Ting tager tid
Kampen for en overenskomst fort-
sætter, så længe vi har opbakning 
blandt medlemmerne. Hvis vi kig-
ger tilbage i historien, ved vi, at 
denne slags kampe kan tage lang 
tid. For McDonald’s tog det om-
kring 5 år med hyppige aktioner, 
før der kom overenskomst. For ny-
ligt så vi, at mange års spændin-

ger mellem Dansk Flypersonale og 
Ryan-Air endte i en konflikt, som 
heldigvis havde et lykkeligt udfald.

Sammenhold ER vigtigt
Fællesnævneren var sammenhold 
blandt medlemmer af fagbevægel-
sen. Et sammenhold, der i frem-
tiden ikke må blive mindre, på et 
mere og mere globaliseret arbejds-
marked. Hvis vi ønsker, at der 
også i fremtiden er goder som 6. 
ferieuge, pension, løn under barsel 
og sygdom, ret til uddannelse o.s.v. 
er det vigtigt at stå sammen og 
kæmpe for overenskomsterne.

Er du frisk?
Har du fået lyst til at være med til 
at demonstrere for overenskomst 
og ordnede forhold på Letz Sushi, 
er du meget velkommen til at sen-
de mig en mail på:
tom.christensen@3f.dk

Letz Sushi – 
Kampen fortsætter

Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær

I SS på Rigshospitalet skul-
le opsige 12 ansatte, da 
man havde fundet ud af, 

at de var for mange i hen-
hold til kontrakten. 5 ud af 
de 12 er medlemmer i 3F 
København.

De blev opsagt den 28. august 2014 
og fritstillet i opsigelsesperioden. 
Begrundelsen var, at man skulle 
bruge medarbejdere med kvalifi-
kationer til at udføre arbejdet, så 
derfor ville man erstatte dem med 
afløsere!

Levede ikke op til kravene 
Ifølge ISS skulle hver enkelt med-
arbejder opfylde fem krav, som 
stod i udbudskontrakten fra Rigs-
hospitalets side og man mente 
ikke, at de fem medlemmer levede 
op til dette. Kravene var:
1. Sprog
2. Faglighed
3. Holding til arbejdet
4. Evnen til at arbejde
5. Selvstændighed

Ingen klager
De fem medlemmer, som det dre-
jede sig om, har været ansat på 
Rigshospitalet igennem flere år. 
Der har aldrig været advarsler på 
deres arbejdsindsats, ej heller på 
deres kvalitet.

Usaglige opsigelser
Da 3F København mente, at det 
var usaglige opsigelser, valg-
te vi at køre sagen og på bag-

Usaglige opsigelser i ISS
grund af uenighed, endte den i 
Afskedigelsesnævnet.

Afskedigelsesnævnet
Sagerne blev forelagt Afskedigel-
sesnævnet den 14. og 15. septem-
ber 2015 og dommeren lagde vægt 
på, at man ikke kunne opsige gode 
faste medarbejdere for at ansætte 
afløserne og at ISS burde have til-
budt medarbejderne arbejde andet 
sted i koncernen.

Dommen
ISS blev dømt til at betale kr. 
5000,00 pr. ansættelsesår til hver 
medarbejder.

Af Karen Levy, faglig sekretær

• Medlem fik 62.500,00 kroner
• Medlem fik 32.500,00 kroner
• Medlem fik 30.000,00 kroner
• Medlem fik 20.000,00 kroner
• Medlem fik 15.000,00 kroner

Tilfredse medlemmer
Vore medlemmer var godt tilfredse 
med dommen. Pudsigt nok, så er 
det ene medlem igen ansat i sam-
me afdeling, hvor man ellers fandt, 
at han ikke kunne klare arbejdet.

Et andet medlem har fået ar-
bejde i et nyt firma. De sidste tre 
medlemmer er stadig ledige, men 
faglig afdeling arbejder på at hjæl-
pe dem med at finde nyt arbejde.

12 ansatte fik besked på at lade rengøringsvognen stå (arkivfoto)
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E U er ved at forhandle 
en stor aftale med 
USA. De kalder det 

en handelsaftale, men der er 
mere tale om en opskrift på 
ændring af reglerne, så de 
passer erhvervslivet. Det gør 
TTIP til en farlig aftale. 

En af de store sager på EU’s dags-
orden er forhandlingerne med USA 
om en stor handelsaftale, der har 
været i gang siden juli 2013.

Dengang troede de fleste i EU 
(også dem i Kommissionen, der 
forhandler på vores vegne), at 
det hele ville gå hurtigt og glat, 
en smal sag, der kunne klares på 
nogle måneder, men sådan er det 
ikke gået. Det har vist sig, at man-
ge dele af aftalen møder indædt 
modstand fra miljø- og forbruger-

organisationer, fra størstedelen af 
den europæiske fagbevægelse og 
såmænd også fra et stigende antal 
politikere.

Parlamenter har vedtaget kriti-
ske udtalelser og enkelte regerin-
ger har luftet bekymringer.

Aftale i stormvejr
Den såkaldte TTIP-aftale (Transat-
lantic Trade and Investment Agre-
ement), er kommet i stormvejr.

Kritikken retter sig mod man-
ge forskellige dele af aftalen, men 
de har også en fællesnævner: Med 
TTIP får især de store spillere i 
erhvervslivet en stribe nye privi-
legier, deres ønsker vil få en mere 
central placering. Det kan få stor 
betydning for miljø, forbrugerbe-
skyttelse, arbejdsforhold og for 
den offentlige sektor.

Erhvervslivets indflydelse
Hvordan kan alt det ske med en 
handelsaftale? Det kan det fordi, 
den tid er forbi, hvor handelsaf-
taler handlede om toldsatser og 
kvoter. I dag er det om næsten 
alt i samfundet, der har med pen-
ge at gøre og det er jo ikke så 

lidt. Derfor er det også afgøren-
de, hvem der sætter dagsorde-
nen, hvilke interesser, der styrer 
forhandlingerne. 

Min organisation, Corporate 
Europe Observatory, er oprettet 
for at holde øje med, hvilke me-
toder store virksomheders lobby-
ister bruger for at få indflydelse 
på EU-reglerne. Der er omtrent 
25.000 lobbyister i Bruxelles og 
langt de fleste af dem arbejder 
for erhvervslivet, så vi har nok at 
lave. Vi prøver at dække de stør-
ste og varmeste sager – dem med 
størst indflydelse på folks liv og 
TTIP har været en af vores hoved-
prioriteringer i måske tre år. På 
dét område er der ingen tvivl om, 
at erhvervslivet har store ambitio-
ner og bruger mægtige ressourcer 
på, at få indflydelse på forhand-
lingerne og de har held med det.

Internationale klagesager mod 
staten
De tydeligste eksempler er nok 
de udspil om „investeringsbeskyt-
telse”, som begge parter gerne 
vil have ind i aftalen. Kort sagt 
handler de om at give nogle eks-

tra garantier til amerikanske virk-
somheder i EU (og europæiske 
virksomheder i USA) og det er ikke 
så lidt, de stilles i udsigt. Hvis de 
f.eks. mener, en ny lov udsætter 
dem for „uretfærdig og ikke lige-
værdig behandling” - og det kan 
jo betyde hvad som helst - skal de 
kunne åbne en sag mod staten ved 
en international særdomstol, hvor 
de kan kræve erstatning i milliard-
klassen.  Konsekvensen kan være, 
at parlamenterne og regeringerne 
vil blive meget forsigtige med at 
vedtage noget, store amerikanske 
virksomheder ikke bryder sig om. 

Dette system – kaldet ISDS – er 
kendt fra mange andre aftaler og 
både miljølovgivning, sundheds-
regler og sågar regler om mind-
steløn, er blevet angrebet på den-
ne måde.

ISDS har været den varmeste 
sag og en næsten samlet europæ-
isk fagbevægelse, og flere parla-
menter, har sagt fuldstændig fra.

Mange sammenstød
Et andet emne på forhandlingsbor-
det, som har skabt meget debat, er 
om „regulering”. Det er et kæmpe-
område, der kort sagt handler om 
de regler, erhvervslivet skal følge, 
når de producerer eller markeds-
fører et produkt, eller når de skal 
levere en ydelse. Der har været 
mange sammenstød mellem EU 
og EU’s medlemslande og USA på 
dét felt - om fødevarestandarder, 
kemi, pesticider og meget andet - 
og alle de konflikter skal nu afbø-
des i fremtiden. I første omgang 
ikke ved at harmonisere reglerne - 
d.v.s. ensretning af reglerne - men 
gennem en langsigtet plan for at 
ændre dem.

Spørg amerikanerne først
For tiden diskuterer de to sider 
derfor noget de kalder „regule-
ringssamarbejde” og står det til 
EU, skal det f.eks. betyde, at alle 
nye forslag skal diskuteres med 
amerikanerne, helst før de frem-
sættes. Det betyder også, at hvis 
der er noget, amerikanerne er util-
fredse med – hvad enten det er 
nye regler eller eksisterende regler 
– så skal der indkaldes til krisemø-
de, hvor problemet skal løses. 

Den slags er for resten prøvet 
før i en mere forsigtig udgave og 
det er set, at amerikanske virk-
somheder har fået deres vilje på 
en måde, der har forringet forsla-
gene. Der er eksempler på områ-
der som databeskyttelse, bankre-
gulering og miljølovgivning. 

Ifølge EU’s forslag skal næsten 
alle tænkelige forslag, der berører 
erhvervslivet, underlægges disse 
regler for „samarbejde”.

Det offentlige
Da forhandlingerne begyndte, var 
målet at kunne lave en aftale om 

TTIP: 
Skal USA være med til at bestemme?

alt af økonomisk interesse. Måske 
bliver det ikke sådan i sidste ende, 
men det er en meget bred palet, 
de maler med for tiden. Det bety-
der også, at de træder over mange 
forskellige tæer. I Storbritannien 
er det store stridsspørgsmål f.eks. 
den offentlige sektor. Mange briter 
er bange for, at de privatiseringer, 
en konservativ regering gennem-
fører af f.eks. sundhedsvæsenet, 
vil være umulige at ændre på, for-
di TTIP ser ud til at komme til at 
rumme en „skraldeklausul”.

Sådan en regel betyder, at li-
beraliseringer på serviceområ-
det ikke kan rulles tilbage igen.  
Andre igen er bange for konse-
kvenserne ved en aftale om „of-
fentlige indkøb”, og hvad den kan 
betyde for sociale klausuler.

Dette og meget andet har gjort 
TTIP til en varm kartoffel, og har 
medvirket til at trække forhand-
lingerne i langdrag. Lige nu er 
ambitionen at have en aftale in-
den det amerikanske præsident-
valg, men om det også holder er 
umuligt at sige.

Stigende modstand
Tidsplanen afhænger især af, hvil-
ken modstand TTIP mødes af. I 
øjeblikket har forhandlerne travlt 
med at justere teksten på forskel-
lige måder, men ikke noget der vil 
flytte noget. At de f.eks. vil skri-
ve, at parterne skal overholde de 
internationale konventioner om 
faglige rettigheder, de har under-
skrevet, ser pænt ud, men betyder 
intet i praksis. Nogle ændringer i 
EU’s forslag om ISDS rører heller 
ikke ved de grundlæggende pro-
blemer. Mest satser de dog på, at 
overbevise befolkningen om, at 
der er vækst og arbejdspladser i 
TTIP. Deres problem er, at det ikke 
går så godt med det. Dels fordi der 
er rapporter, som advarer mod tab 
af arbejdspladser, dels fordi Kom-
missionens egne beregninger giver 
så lille en økonomisk gevinst, at 
den statistisk set er lig nul. 

TTIP handler kort sagt om libe-
ralisering på store virksomheders 
betingelser. Det er der nogle store 
omkostninger ved. 

Det kan faktisk være svært at få 
øje på fordelene.

H vis firmaer f.eks. 
mener, en ny lov 
udsætter dem 

for „uretfærdig og ikke li-
geværdig behandling” – og 
det kan jo betyde hvad som 
helst – skal de kunne åbne 
en sag mod staten ved en in-
ternational særdomstol, hvor 
de kan kræve erstatning i 
milliardklassen. 

A   t de f.eks. vil skrive, 
at parterne skal 
overholde de 

internationale konventio-
ner om faglige rettigheder, 
de har underskrevet, ser 
pænt ud, men betyder intet i 
praksis.

Af Kenneth Haar, 
Researcher corporateeurope.org
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K  ompetenceprojektet 
for rengøringsaf-
delingen på Natio-

nalmuseet startede i foråret 
2015 med støtte fra Statens 
Kompetencefond og gen-
nemføres af konsulenterne 
Marianne Linnet og Michael 
Rothe i samarbejde med 
rengøringsleder Gitte Hart-
vig og tillidsrepræsentant 
Graciela Alulong.

Gruppen på 20 medarbejdere mø-
des med leder og konsulenter ca. 
hver 3. måned. Imellem moduler-
ne arbejder deltagerne med hjem-
meopgaver, så gryden holdes i kog. 
Projektet slutter februar 2016. 

Baggrunden
Baggrunden for projektet er en 
række organisationsændringer på 
museet, som kræver udvikling af 
de ansattes kompetencer. Det dre-
jer sig om: At være åben overfor 
de forandringer som uvægerlig 
kommer, at turde tage en selvstæn-
dig beslutning og at blive bedre til 
at samarbejde afdelingerne imel-
lem. Men vigtigst af alt: at styrke 
selvværd og højne egen status som 
rengøringsmedarbejder. 

Som en del af projektet, er af-
delingen på AMU-kursus i mail-
håndtering.

Mod og selvtillid
„I sidste uge var jeg inviteret til re-
ception i den afdeling, hvor jeg gør 
rent, fortæller Alfreda, da vi tager 
en „siden sidst”-runde på midtvejs-
seminaret. –”Jeg tog imod invitati-
onen og de andre gæster var rigtig 
søde overfor mig. Det ville jeg nok 
ikke have turdet gøre, før vi star-
tede på kompetenceprojektet, selv-
om jeg har været på Nationalmu-
seet i mange år.”

Alfreda er ansat som rengø-
ringsassistent på museet. Hun ar-
bejder alene med at gøre rent i et 
kontorområde. Normalt ville hun 
sagtens kunne deltage i en sam-
menkomst med de danske med-
arbejdere, men så ville det være 
sammen med sine filippinske kol-
leger – ikke alene og det er det, 
der er det særlige ved historien. 
„Jeg har fået mod og selvtillid til 

at gøre mere på egen hånd. Det 
har betydet, at jeg har fået et helt 
andet forhold til mine danske kol-
leger og jeg er nu blevet en natur-
lig del af afdelingen. Det er jeg 
meget glad for.”

Kend egne styrker
Selvtillid og selvværd er nøglebe-
greber i kompetenceprojektet. Den 
måde vi arbejder på, bygger på en 
anerkendende tilgang: at deltager-
ne bliver opmærksomme på de-
res egne styrker og på den måde 
bliver klogere på sig selv – og får 
mere mod på at udvikle sig. 

Kompetencetræet
Som redskab til at finde frem til 
egne styrker og kompetencer har 
vi arbejdet med et „kompetence-
træ” med rødder, stamme og kro-
ne – tegnet på et stort ark papir. 
Hver enkelt udfylder sit eget kom-
petencetræ i starten af projektet 
og vender løbende tilbage til træet 
igennem projektet og justerer det 
efterhånden som hun udvikler fle-
re kompetencer.

Rødderne
Træets rødder er de erfaringer den 
enkelte bringer med sig ind i ar-
bejdet. Det kan være uddannelse 
- flere har f.eks. en læreruddannel-
se fra Filippinerne. Mange har ar-
bejdserfaring fra andre brancher. 
F.eks. gennem arbejde som lærer, 
i hotelbranchen eller på fabrik.  
Rødderne udgøres også af erfarin-
ger fra ens familiebaggrund. F.eks. 
om man kommer fra en familie, 
hvor der har været råd til at få en 
uddannelse.

Stammen
Træets stamme er de værdier og 
holdninger, som den enkelte brin-
ger med ind i arbejdet. Det kan 

f.eks. være hvilke værdier man 
sætter højt i samarbejdet med kol-
leger. Eller hvad der er vigtigt for 
den enkelte for, at hun oplever at 
have udført et godt arbejde.

Kronen
Træets krone er den enkeltes kom-
petencer. Hver enkelt formulerer 
hvilke kompetencer og styrker hun 
allerede har. F.eks. hvad der falder 
hende let i arbejdet – hvad hun sy-
nes er sjovt. Men også hvilke styr-
ker hun har i samarbejdet med de 
andre i teamet – hvilken rolle hun 
typisk påtager sig. Disse kompe-
tencer skrives på grønne labels og 
sættes på træets krone. 

Herefter formulerer hver enkelt 
hvilke kompetencer hun kunne 
tænke sig at udvikle – hvad hun 
gerne vil blive bedre til. Disse 
markeres med henholdsvis rød 
(det har jeg svært ved) og gul (det 
arbejder jeg allerede med). 

Dynamisk redskab
Kompetencetræet er et dynamisk 
redskab, som ændrer sig gennem 
projektperioden. Hver gang vi har 
arbejdet med et tema i projektet 
vender deltagerne tilbage til kom-

Om at turde flytte sig… 
Kompetenceprojekt i rengøringen på Nationalmuseet

Af Vinni Nørgaard, 3F København og Marianne Linnet, Linnet & Rothe

petencetræet og overvejer om det 
skal justeres.

Har jeg fået øje på nye kompe-
tencer/styrker jeg ikke var bevidst 
om jeg har? (skrives med grønt). 
Er der nye punkter jeg bliver nødt 
til at øve mig mere på? (formule-
res med gul/rød). Er der punkter 
jeg kan se, jeg er blevet bedre til 
siden sidst? (rød skifter til gul/gul 
skifter til grøn). På den måde gør 
kompetencetræet det mere synligt 
for den enkelte, hvad hun er god 
til og hvilke kompetencer hun skal 
udvikle. 

Krav til fremtiden
Gitte Hartvig, leder for rengørings-
assistenterne, har formuleret en 
række krav/ønsker til, hvad medar-
bejderne skal kunne i fremtiden.

Der bliver f.eks. brug for, at 
den enkelte i endnu højere grad 
skal kunne tage initiativ og træf-
fe selvstændige beslutninger i ar-
bejdet. Disse forventninger har 
været med til at forme kompe-
tencetræerne. På den baggrund 
har deltagerne formuleret hvilke 
temaer, der skal arbejdes med i 
projektet for at kunne udvikle de 
nødvendige kompetencer.

Det er temaer som selvtillid/
selvværd, konflikthåndtering, at 
kunne holde hovedet koldt i pres-
sede situationer og samarbejde 
om at tage ansvar i teamet. 

En sejr for selværdet
Erfaringen med kompetencetræ-
erne er, at gruppens medlemmer 
kan meget mere end de på for-
hånd havde regnet med.

På en kursusdag om selvværd 
og selvtillid skulle hver enkelt 
f.eks. præsentere sig selv og for-
tælle om sit arbejde. Det skabte på 
forhånd en del uro og nervøsitet. 
Men det viste sig, at alle gennem-
førte opgaven med glans og man-
ge præsentationer var decideret 
underholdende. Det var en sejr og 
styrkede for selvværdet.

Deltagerne fandt ud af, at de 
ofte viger tilbage, når de står 
overfor en svær opgave. Men når 
de først har prøvet det, viser det 
sig, at det kan de faktisk godt. Det 
er en god erfaring at tage med sig 
på et arbejdsmarked, der i stigen-
de grad stiller krav til de enkelte 
medarbejdere.

Hver enkelt udfylder sit eget kom-
petencetræ i starten af projektet 
og vender løbende tilbage til træet 
igennem projektet

Deltagerne fandt ud af, at de ofte viger tilbage, når de står overfor en svær opgave. Men når de først har 
prøvet det, viser det sig, at det kan de faktisk godt.



Tirsdag den 5/1 2016 kl. 10.30
Velkommen i det nye år. Vi gennemgår vores program 
og hygger os med lidt mad og drikke. 

Tirsdag den 19/1 2016 kl. 10.30
Foredrag (slentretur på Vesterbro) med Kim Grejner.

Tirsdag den 2/2 2016 kl. 10.30
Fastelavnsfest.

Tirsdag den 16/2 2016 kl. 10.30
Generalforsamling (dagsorden ifølge lovene).

Tirsdag den 1/3 2016 kl. 10.30
Banko. 10 spil. Venner og familie er velkomne.

Tirsdag den 15/3 2016 kl. 10.30
Ikke fastlagt endnu.

Tirsdag den 29/3 2016 kl. 10.30
Hyggemøde.

Tirsdag den 12/4 2016 kl. 10.30
Ikke fastlagt endnu.

Tirsdag den 26/4 2016 kl. 10.30
Banko. 10 spil. Venner og Familie er velkomne.

Tirsdag den 10/5 2016 kl. 10.30
Skovtur - ikke planlagt endnu.

Tirsdag den 24/5 2016 kl. 10.30
Afslutning. Vi hygger os sammen og ønsker hinanden 
god sommer.

Bestyrelsen ønsker alle glædelig jul samt godt nytår.

Torsdag den 10/12 2015 kl. 11.00
Julestue med diverse. Bindende tilmelding til Gerda 
på tlf. 51 17 17 86 senest den 3. december 2015.

Torsdag den 14/1 2016 kl. 11.00
Summemøde og årets allerførste bankospil.

Torsdag den 28/1 2016 kl. 11.00
Museumsbesøg til Cirkusmuseet i Hvidovre. Vi mø-
des kl. 11.00 på Tietgens Bro ved bus 1A overfor D.G.I. 
Byen. Pris 60.00 kr. Betaling og tilmelding senest den 
21. januar 2016 til Gerda på tlf. 51 17 17 86.

Tirsdag den 2/2 2016 kl. 10.00
Fællesarrangement. Foredragsholder Poul Kragelund 
fortæller om Benny Andersen. Inkl. sandwich.

Torsdag den 11/2 2016 kl. 11.00
Summemøde. Foredrag med en af vore egne. Poul Pe-
dersen vil fortælle røverhistorier fra sin tid på de 7 
have! Husk - det er i dag sidste frist for indbetaling 
af klubkontingent! Beløbet indbetales på konto 5321-
0689408 men kan også betales kontant til kasserer 
Flemming Hansen.

Torsdag den 25/2 2016 kl. 11.00
Vi mødes foran Folketeatret kl. 11.00 til en rundvis-
ning. Der er trapper, men vi fordeler dem over 5 

kvarter, hvor vi kommer backstage. Pris kr. 60,00. 
Bindende tilmelding senest den 15. februar 2016 til 
Gerda på telefon 51 17 17 86.

Torsdag den 3/3 2016 kl. 11.00
Keglespil. Vi mødes ved Grøndalscentrets hovedind-
gang, Hvidkildevej 64. Pris kr. 170,00. Pakken ind-
befatter keglespil, 3 stk. smørrebrød, 1 øl el. vand, 1 
snaps, kaffe og småkager. Det hele slutter kl. 15.00. 
Tilmelding og betaling til Gerda på tlf. 51 17 17 86 se-
nest den 23. februar 2016.

Torsdag den 10/3 2016 kl. 11.00
Generalforsamling.

Tirsdag den 5/4 2016 kl. 10.00
Fællesarrangement. Martin Herbst fortæller om sit 
”livs omvej”. Dette er en dramatisk rejse til Moon-be-
vægelsens indre. Inkl. sandwich.

Torsdag den 7/4 2016 kl. 11.00
Summemøde. Forårsbanko.

Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktivite-
terne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår.

Tirsdag den 5/1 2016 kl. 10.00
Hygge og kontingentbetaling

Tirsdag den 12/1 2016 kl. 10.00
Lisbeth Hohwü, Den Kriminalpræventive Sektion for-
tæller om, hvordan man undgår tricktyveri.

Tirsdag den 19/1 2016 kl. 10.00
Film - Balletten danser.

Tirsdag den 26/1 2016 kl. 10.00
Jan Mathiasen fortæller om seniorarbejdet i 3F. Til-
melding Davids samling.

Tirsdag den 2/2 2016 kl. 10.00
Fællesarrangement. Foredragsholder Poul Kragelund 
fortæller om Benny Andersen. Inkl. sandwich.

Tirsdag den 9/2 2016 kl. 10.30
Davids samling. Ikke egnet for gangbesværede. Kron-
prinsessegade 30-32, 1306 København K. Pris 50,00 kr.

Tirsdag den 16/2 2016 kl. 10.00
Jens Sølund holder foredrag og fortæller anekdoter 
om sit liv med Tribute To Pape Bue, Fessor and His 
Jazz Kings, Hans Knudsens Jumpband.

Tirsdag den 23/2 2016 kl. 10.00
Olav Poulsen fortæller om Nicolai tjenesten.

Tirsdag den 1/3 2016 kl. 10.00
Bjarne Høpner fortæller bl.a. om huset og arbejdet.

Tirsdag den 8/3 2016 kl. 10.00
Banko og tilmelding til Operaen.

Tirsdag den 15/3 2016 kl. 10.00
Reider underholder alene – med udvalgte sange. Med-
bring madpakke. Foregår i Det Grå Palæ.

Tirsdag den 22/3 2016 kl. 10.00
Operaen. Rundvisning af Malle og Steffen. Ekvipage-
mestervej 10, 1438 K. Pris 50,00 kr.

Tirsdag den 29/3 2016 kl. 10.00
Finn Jørgensen fortæller om Herregårdsliv på godset 
Nordfelt på Østmøn. Tilmelding til Naver. 

Tirsdag den 5/4 2016 kl. 10.00
Fællesarrangement. Martin Herbst fortæller om sit 
”livs omvej”. Dette er en dramatisk rejse til Moon-be-
vægelsens indre. Inkl. sandwich.

Formand og bestyrelsen i Efterløns- og Pensionist-
klubben 3F København ønsker hermed alle i 3F Kø-
benhavn en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Tak for godt samarbejde i året der er gået, både 
til forbund og personalet i huset, de arbejdspladser, 
som vi har tæt samarbejde med og til dem, som støt-
ter os samt til de andre pensionistklubber i 3F.

Vi håber på et fortsat godt sammenhold og samar-
bejde i 2016. Venlig hilsen, Erik Jørgensen, formand.

Torsdag den 21/1 2016 kl. 14.00 – 16.00
Vinsmagning med Finn Ipsen fra Egebjerg Vinimport. 
Finn deler sin store viden om spanske vine, hvor han 
fortæller om vindistrikterne, regionerne, særprægene 
og der er selvfølgeligt smagsprøver med hele vejen.

Tirsdag den 2/2 2016 kl. 10.00 – 12.00
Fællesarrangement. Foredragsholder Poul Kragelund 
fortæller om Benny Andersen. Inkl. sandwich.

Torsdag den 18/2 2016 kl. 14.00 – 17.00
Rundvisning på det Kongelige Teater. Tag med på et 
par timers rundvisning i Det Kongelige Teater. Møde-
stedet er Bournonvilles Passage 2. Der vil efterfølgen-
de være smørrebrød. Tilmelding er nødvendig og skal 
ske senest den 10. februar 2016 til Carsten på telefon 
51 80 99 96.

Onsdag den 24/2 2016 kl.10.00 – 12.00
Salg af billetter til ”Syng med” den 10/3 2016. Peter Ip-
sens Allé 27, 2400 NV – Det grå palæ.

Torsdag den 10/3 2016 kl. 13.00 – ca. 17.00
”Syng med ” eftermiddag - hvor Kim og Klaus spiller 
op til en festlig eftermiddags-komsammen. Der ser-

veres 3 stk. smørrebrød, 2 øl/vand og kaffe pr. delta-
ger. Deltagerbetaling er 125,00 kr. for medlemmer og 
150,00 kr. for ikke medlemmer.

Tirsdag den 5/4 2016 kl. 10.00 – 12.00
Fællesarrangement. Martin Herbst fortæller om sit 
”livs omvej”. Dette er en dramatisk rejse til Moon-be-
vægelsens indre. Inkl. sandwich.

Nykøbing Falster Revyen 2016 - ny tilmeldingsfrist
Postseniorerne har fået reserveret 40 billetter til årets 
revy lørdag den 16. juli 2016 og prisen bliver 758,00 
kr. Dette inkluderer bus tur/retur og den store buffet 
inden forestillingen. Tilmeldingsfristen er senest fre-
dag den 29. januar!

Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktivite-
terne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. – store 
sal. Husk, at eventuelle ændringer/aflysninger altid 
kan ses på hjemmesiden www.postseniorer.dk

På bestyrelsens vegne skal jeg ønske alle en rigtig god 
jul samt et godt nytår. På gensyn i det nye år.
Carsten Majgaard, Formand

Beklædning & Tekstilarbejdernes Seniorklub København

Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København

Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København

Postseniorerne

Seniorklubbernes forårsprogrammer
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O ver 200 medlem-
mer af 3F Kø-
benhavn valgte 

at bruge deres aften på, at 
deltage i fagforeningens 3. 
ordinære generalforsamling 
mandag den 9. november 
2015. 

Sang og gæstetaler
Havnens sangkor varmede forsam-
lingen op med et par gode sange, 
efterfulgt af årets gæstetaler Thil-
de Waast, formand for Flyperso-

nalets Union. Forsamlingen fik et 
grundigt indblik i sidste års kon-
flikt med Ryanair. Konflikten hav-
de betydning for hele det danske 
arbejdsmarked, fordi lavprissel-

skabets angreb på de ansatte nemt 
kunne få konsekvenser for andre 
danske lønmodtagere. At det til 
sidst lykkedes at vinde kampen, 
skyldtes både opbakningen fra re-
sten af fagbevægelsen, men også 
at folkestemningen blev vundet for 
sagen. 

Forringelser for medlemmerne
Formanden aflagde herefter den 
mundtlige beretning. Den tog sit 
naturlige udgangspunkt i ”system-
skiftet” efter dannelsen af venstre-
regeringen efter sommerens folke-
tingsvalg. Regeringen har allerede 
haft negative konsekvenser for 3Fs 
medlemmer. Overordnet kunne 
blandt andet fremhæves de forrin-
gede muligheder for at bekæmpe 
social dumping, de voldsomme be-
sparelser i Arbejdstilsynet og de 
indskrænkede muligheder for at 
kontrollere arbejdsmiljøet på ar-
bejdspladserne. Men også på om-
råder som uddannelse, pension og 
dagpenge, er der allerede foretaget 
eller kan forventes forringelser for 
3F’erne.

Livlig debat
Beretningen levnede også plads 
til betragtninger om både 3Fs og 
hele fagbevægelsens situation og 
fremtidige udvikling, fagforenin-
gens daglige arbejde og aktuelle 
diskussioner indenfor bestemte 
brancher. 

Den efterfølgende debat var 
livlig. Mange indlæg drejede sig 
især om det aktuelle pres på de 
ansattes vilkår i Post Danmark. 
Men der var også plads til en re-
degørelse for konflikterne med 
de offentlige arbejdsgivere, ikke 
mindst kampen for den betalte 

spisepause på Danmarks Radio. 
Der var også indlæg om ligestil-
ling og demokrati, med henvis-
ninger til blandt andet markerin-
gen af årsdagen for krystalnatten 
i 1938, som faldt samme dag som 
generalforsamlingen.  

Forslag og udtalelser
For første gang siden fagforenin-
gens stiftelse udspillede der sig 
også et par „dramaer” under både 
behandlingen af forslag og valg. 

Generalforsamling i 3F København

Bestyrelsens forslag om at ned-
lægge tre generalforsamlingsned-
satte udvalg, blev forsøgt imø-
degået af faglig sekretær Henrik 
Forchhammer. Henrik talte varmt 
for, at det også fremover skal 
være medlemmerne på general-
forsamlingen, der vælger de ak-
tive i udvalgene. Efter en lang 
debat om spørgsmålet, blev besty-
relsens forslag dog vedtaget. 

Det gik lettere med at få vedta-
get generalforsamlingens udtalel-
ser. Det blev til en anbefaling om 
at stemme nej til folkeafstemnin-
gen om retsforbeholdet den 3. de-
cember, en afvisning af den tran-
satlantiske frihandelsaftale (TTIP) 
og et kritisk svar på regeringens 
dagpengeforlig. 

Valg
Under valgene til bestyrelsessup-
pleanter opstod der uklarhed om 
hvilke kandidater, der var opstillet 
og usikkerhed om valgproceduren, 
da en ny kandidat meldte sig på 
banen.

Dirigenterne blev for alvor sat 
på prøve og stemmeudvalget fik 
for første gang siden fagforenin-
gens stiftelse afprøvet procedu-
ren for skriftlig afstemning. Det 
tog noget tid, men det lykkedes til 
sidst at få valget gennemført. Set 

Thilde Waast, formand for Flyper-
sonalets Union, takkede for det sto-
re sammenhold hun havde oplevet 
under konflikten mod Ryanair.

i lyset af, at der var udskiftnin-
ger på næsten en tredjedel af be-
styrelses- og suppleantpladserne, 
slap generalforsamlingen trods 
alt nådigt igennem valgprocessen.

Tak til deltagerne
Da generalforsamlingen nåede til 
vejs ende, var der gået lidt over 4 
timer og formanden fandt det på 
sin plads, at takke deltagerne for 
både deres aktive deltagelse og 
udholdenhed.  

Af Jens Kristian Jensen, faglig sekretær

Formand Bjarne Høpner aflagde 
bestyrelsens beretning.

Rengøringsfolkene havde et budskab 
der ikke var til at misforstå.



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

Du kan se postens ferieboliger 
på www.3fpost.dk og hotel og re-
staurations på www.3f.dk.

Hvis du ønsker at leje en fe-
riebolig, skal du ringe til 
Feriekontoret på tlf. 88 92 33 60 og 
tale med Katja eller Lisbeth.

Medlemmerne skal fremover blive 
flere år på arbejdsmarkedet. Der-
for har PensionDanmark sikret, 
at de også er forsikret tilsvarende 
længere, hvis uheldet er ude. 

Medlemmerne har udsigt til 
at skulle blive længere på job-
bet. Men i de ekstra arbejdsår vil 
de fortsat være godt sikret, hvis 
uheldet er ude. PensionDanmark 
har nemlig sørget for, at medlem-
merne – i takt med den senere til-
bagetrækningsalder – er dækket 
i en længere periode af de forsik-
ringer, som de har via pensions-
ordningen.

Hvis du får en kritisk sygdom
Får du en kritisk sygdom, kan du 
typisk få udbetalt et skattefrit en-

gangsbeløb på 100.000 kr. Du kan 
hæve og sænke beløbet efter be-
hov. Hidtil er dækningen ophørt 
ved den hidtidige folkepensions-
alder på 65 år. Men fra 1. januar 
2016 dækker den alle medlemmer, 
som ikke har trukket sig tilbage – 
uanset alder.

Hvis du kommer på 
førtidspension
Hvis du får tilkendt offentlig før-
tidspension, får du typisk udbetalt 
et beløb på mellem 36.000-66.000 
kr. om året (pr. 1. januar 2016 mel-
lem 36.000-72.000) samt et skatte-
frit engangsbeløb på 100.000 kr. 
Du kan hæve eller sænke beløbene 
efter behov. Tidligere er forsikrin-
gen udløbet ved 62 år – altså tre år 

før den hidtidige folkepensionsal-
der. Fremover udløber den tre år 
før folkepensionsalderen for hver 
årgang. 

Hvis du dør inden 
pensionsalderen
Hvis du dør, inden du går på pen-
sion, får dine efterladte udbetalt et 
mindstebeløb på typisk 500.000 kr. 
Du kan tilpasse beløbet efter be-
hov. Hidtil er forsikringen udløbet 
ved 65 år. Fremover dækker den 
helt frem til folkepensionsalderen.

Ferieboligfonden for Hotel- og 
Restauranterhvervet
Der er nu udarbejdet en opdate-
ret feriepjece, hvor du kan se fon-
dens ferieboliger. Du kan se den 
på www.3fpost.dk under „Ledige 
uger” – på første side eller vi kan 
sende den til dig.

Lodtrækning, postens 
ferieboliger
Lodtrækning til postens feriebo-
liger for sommeren 2016 (uge 19 
– 39) vil foregå i februar måned 
2016. Feriekontoret skal have mod-
taget ansøgningen med morgen-
posten senest den 9. februar 2016. 
Det er kun vindere af ferieophold 
som får svar og det sker senest 
tirsdag den 16. februar 2015.

Feriekontoret

Flere år på jobbet – 
dit sikkerhedsnet fortsætter  

Du kan se, hvornår du når folkepensionsalderen på:
www.pension.dk/da/Medlemmer/Din-opsparing/Du-vil-pa-pension/

Ferieboligen i Lissabon er bare én af 
dine muligheder for et ferieophold.


