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R adiometer producerer kliniske måleinstrumenter 
 til analyse af blodprøver og udstyr til overvåg- 
 ning af kritisk syge patienter. Radiometer er et 

rigtigt godt eksempel på den moderne 3F arbejdsplads. 
Der er noget af den mest avancerede teknologi, der an-
vendes i verden i dag. En produktion, der kan lade sig 
gøre bl.a. i kraft af 3F’ernes uddannelsesniveau og evne 
til at arbejde innovativt.

Vi står over for, at trepartsforhandlin-
gerne skal starte op. 

Der har flere uger før nu fra Lars Løkke 
og regeringens side været lagt op til, at 
flygtninge – som for nylig er kommet til 
landet – udgør den største trussel/udfor-
dring for vores lands fremtid. 

Der har været nævnt flere regneeksem-
pler hvor, at hvis man får en flygtning i 
arbejde, så sparer det offentlige mindst 
230.000 kr. Det er det beløb, som rege-
ringen har fastlagt, at en flygtning kan 
leve for om året. 

Lars Løkke og regeringen har også ud-
talt, at hvis det ikke lykkes for os at få 
integreret flygtninge bedre, end vi har 
præsteret indtil videre, så vil det gå 
Danmark meget ilde i fremtiden. Man 
har altså sat alle sejl til for endnu en 
skræmmekampagne, hvor flygtninge 
bærer hovedansvaret i forhold til Dan-
marks fremtid. 

Flygtninge er fremstillet som en enorm 
byrde økonomisk for Danmark – dette 
set i sammenhold med, at regeringen 
har lettet en masse skatter og afgifter 
for de mest velhavende, f.eks. er der en 
afgiftslettelse på luksusbiler, hvor en 
bil på over en million lige pludselig har 
400.000 kr. mindre i afgifter. Regeringen 
mener, at dette er en naturlig ting, for 
når man er i stand til at købe en bil for 
over en million kroner, så har man også 
selv tjent til den.

Vi har endda oplevet, at prominente 
personer, som støtter regeringen, har 
udtalt, at vi bare kan sætte flygtninge til 
at udføre det arbejde, som østarbejdere 
de senere år har udført i Danmark. Ar-
bejdsgiverne og regeringen har nu fået 
en endnu svagere gruppe på arbejds-

markedet, og de går benhårdt efter at 
udnytte denne mulighed, da arbejds-
kraftudbuddet nu efter deres mening er 
så stort, at nu gælder det om at få billig 
arbejdskraft i danske job. 

I 3F København er vi selvfølgelig me-
get skeptiske over for denne udvikling, 
og vi har en helt klar holdning til, at 
indslusningsløn og andre lønkonstruk-
tioner ikke skal bruges til at billiggøre 
arbejdskraft. 
Vi er ligeledes meget forundrede over, 
at de ledige a-kassemedlemmer, som 
dagligt stiller deres arbejdskraft til rå-
dighed, ikke bliver betragtet som en res-
source, der kan komme i betragtning til 
besættelse af ledige job. 

Et andet paradoks, vi oplever, er, at selv-
om der kommer østeuropæisk arbejds-
kraft, flygtninge og mange er ledige, så 
skriger de selvsamme arbejdsgivere om, 
hvor dyrt og forfærdeligt det er, at dis-
se grupper ikke arbejder samtidig med, 
at regeringen og arbejdsgiverne ønsker 
endnu bredere at kunne importere ar-
bejdskraft med den begrundelse, at vi 
mangler kvalificeret arbejdskraft.

Denne kvalificerede arbejdskraft eksi-
sterer i det danske samfund, hvis ar-
bejdsgiverne tog deres ansvar alvor-
ligt og oprettede de lærepladser, der er 
behov for, men arbejdsgiverne mener 
ikke, at de har ”råd til” at have lærlinge. 
De mener, at det er bedre at benytte sig 
af arbejdskraft fra Østeuropa eller an-
dre steder fra i stedet for at sørge for, 
at folk der bor i Danmark får en kvali-
ficeret uddannelse. 

3F København er klar til at tage de kam-
pe, der er nødvendige i forhold til tre-
partsforhandlingerne og overenskomst-
fornyelsen i 2017. 

Trepartsforhandlinger

Udvikling og højteknologi 
er også for 3F´ere

Af Jan Mathisen, 
faglig sekretær



Linda, Jette, Bjarne og René fra klubbestyrelsen på Radiometer
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3F København har været på besøg 
på Radiometer og snakket med fire 
medlemmer af klubbestyrelsen for 
3F’erne på Radiometer.

En højteknologisk arbejdsplads
Som 3F arbejdsplads er Radiome-
ter et rigtigt godt eksempel på den 
moderne 3F arbejdsplads. Der er 
noget af den mest avancerede tek-
nologi, der anvendes i verden i 
dag. En produktion, der kan lade 
sig gøre bl.a. i kraft af 3F’ernes ud-
dannelsesniveau og evne til at ar-
bejde innovativt.

Udvikling og nye teknologiske 
fremskridt er ikke kun noget for 
ingeniørerne og laboranterne. I 
den proces spiller også 3F’erne en 

vigtig rolle. Dette er måske også 
den bedste garanti for at bevare 
arbejdspladserne i Danmark. Pro-
duktion der for måske 5-10 år til-
bage var teknologisk avanceret og 
vanskeligt, er allerede i dag mere 
”almindelig produktion” og der-
med i fare for at blive udflyttet til 
andre lande.

Udflytning til Polen
Der er allerede i dag taget beslut-
ning om, at fabrikken i Ballerup 
skal lukkes ned, p.g.a. risikospred-
ning.  I den forbindelse skal halv-
delen af det der i dag produceres i 
Ballerup, produceres i Brønshøj og 
den anden halvdel i Polen. Dette 
sker i perioden 2016-2017. Det gi-

ver nye store udfordringer for det 
faglige og kollegiale sammenhold. 
Der arbejder i dag seks polakker 
på Radiometer for at blive oplært 
til produktionen i Polen.

Det udløser en livlig diskussion 
blandt klubbestyrelsesmedlem-
merne. ”Det er vigtigt at understre-
ge” siger de alle samstemmende 
og flere gange, ”at vi ikke er imod 
polakkerne eller arbejdere fra an-
dre lande. Vi er imod social dum-
ping og hvis udflytninger af ar-
bejdspladser bruges til, at vi skal 
konkurrere på dårligere løn- og 
arbejdsforhold”. En lang diskussi-
on som munder ud i overvejelser 
om, at styrke det faglige sammen-
hold med kollegerne på den polske 
fabrik.

Vikarer
En af de største faglige udfordrin-
ger er Radiometers brug af vika-
rer. Kapitalfonden bag Radiometer, 
som ellers har tilført yderligere 
kapital til virksomheden, tæller 
antallet af ansatte ”pr. hoved” uan-
set det timetal, man er ansat på. I 
den sammentælling indgår vikarer 
ikke. I dag er der ca. 10% vikarer 
oven i ”3F-arbejdsstyrken” på 291 
ansatte.

Vikarerne er ansat på et garante-
ret timetal på 0 timer. Alligevel ar-
bejder flere vikarer fuldtid og har 
været på Radiometer 2-3 år. Der er 
intet mærkeligt i, at vikarer knok-
ler for at få en fastansættelse, men 
det giver problemer for det faglige 
sammenhold, f.eks. når talen fal-
der på, hvordan man reducerer 
den megen overtid, der har været 
de seneste par år.

3F faglig klub
Klubbestyrelsen på Radiometer 
består af 9 medlemmer, der arbej-

der ud fra en fælles strategiplan 
som også er til diskussion på ge-
neralforsamlingen. Lige nu er en 
af de opgaver, der tiltrækker sig 
stor opmærksomhed i bestyrelsen, 
hvordan man kan styrke samarbej-
det mellem det faglige arbejde og 
arbejdsmiljørepræsentanterne.

Det faglige arbejde i klubben 
bygger på, at ingen tillidsvalgte 
eller arbejdsmiljørepræsenter er 
stærkere end opbakningen blandt 
kollegerne. Solidaritet, fællesskab 
og sammenhold er derfor ikke ab-
strakte og historiske begreber. Det 
er noget konkret og håndgribeligt, 
som er den røde tråd for klubbens 
faglige aktivitet. Lige så enig man 
er om dette, er der også stor enig-
hed om, at fagligt klubarbejde er 
meget mere end løn- og arbejds-
forhold. ”Vi er mennesker, hele 
mennesker og ikke robotter og det 
er vigtigt, at der også er plads til 
livets op og nedture. Også når det 
gælder arbejdslivet”.

Snakken kommer vidt omkring. 
Om de stadigt voksende krav og 
forventninger i samfundet til vo-
res indsats i arbejdslivet, om virk-
somhederne der i stigende omfang 
undslår sig de ”sociale hensyn”, 
hvis man bliver syg eller nedslidt.

Præsentation af en branche – Radiometer

En styrke ved den faglige klub 
er naturligvis sammenholdet og 
nærværet. ”Det betyder, at man-
ge kolleger ser fagforeningen som 
identisk med 3F klubben på Radi-
ometer” er der enighed om rundt 
om bordet. Det er flot og anderle-
des kan det ikke være. 

Og det måske her, at vores fag-
lige styrke ligger - i nærværet og 
det tætte faglige sammenhold på 

Radiometer producerer kliniske måleinstrumenter til analyse af 
blodprøver og udstyr til overvågning af kritisk syge patienter.

Hovedbygningen ligger i Brønshøj, hvor der arbejder i alt 1024 
mennesker. Også i Ballerup ligger der en fabrik.

Der arbejder 291 3F’ere på virksomheden inkl. fabrikken i 
Ballerup.
 
3F’erne er organiseret i en faglig klub og alle er medlem af 3F Kø-
benhavn. Klubstyrelsen består at 9 klubrepræsentanter. Der afhol-
des generelforsamling én gang årligt. Generalforsamlingen afvikles 
over to klubmøder - et møde for aften- og natholdet som afvikles 
fra kl. 20.00 - 24.00. Et andet møde for dagholdet der afholdes fra 
14.00 – 17.00. Over 2/3 af 3F’erne deltager i generalforsamlingen. 
Klubbestyrelsen udgiver et klubblad 5 gange årligt.

Udvikling og nye teknolo-
giske fremskridt er ikke 
kun noget for ingeniører-
ne og laboranterne. I den 
proces spiller også 3F’er-
ne en vigtig rolle.

arbejdspladserne og det større 
fælleskab i 3F København, som 
kan løfte både faglige og politiske 
spørgsmål, som rækker ud over 
den enkelte arbejdsplads. For det 
er der også enighed om.

Fagforeningen skal ikke kun for-
holde sig til overenskomster og 
arbejdsmiljø. Fagforeningen skal 
også være politisk til gavn for 
medlemmerne.



Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, 
sagsbehandler

Af Søren Becher, 
a-kasseleder

Fællessamtaler
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Den 4. april 2016 kommer der en 
ny regel. Du skal som arbejds-
løs nu selv bestille tid til samta-
ler i Jobcentret. Det kaldes for 
”selv-booking”.

Vigtigt at huske
På Jobnet.dk kan du se, hvornår 
du senest skal bestille (booke) 
din næste samtale. Der står også, 
hvordan du skal gøre. Ligeledes 
kan du få hjælp i Jobcentret eller i 
a-kassen.

Hvis du glemmer at bestille tid, 
får du en påmindelse. Efter tre på-
mindelser bliver du afmeldt Job-

Det er på nuværende tidspunkt 
usikkert, hvornår de nye regler om 
supplerende dagpenge træder i 
kraft. Som det ser ud nu, er det mu-
ligt, at de først træder i kraft efter 
næste folketingsvalg, d.v.s. i 2019. 
Vi vil orientere nærmere om dette.

De nye regler om suppleren-
de dagpenge er en del af det nye 
dagpengeforlig, som blev vedtaget 
sidste år. Vi vil løbende orientere 
om dagpengeforligets mange nye 
regler.

Varighedsbegrænsning
Udgangspunktet er de nuværende 
regler om supplerende dagpenge. 
Det vil sige, at et ledigt medlem 
kan modtage supplerende dagpen-
ge i max. 30 uger.

Når retten til supplerende dag-
penge er opbrugt, mister man ret-
ten til dagpenge i 1 måned, hvis 

der er arbejde i måneden - uanset 
arbejdets omfang. 

Eksempel: Et ledigt medlem, der 
har opbrugt sin ret til suppleren-
de dagpenge, begynder ved ud-
gangen af januar i et job af 1 uges 
varighed. Jobbet slutter i februar. 
Medlemmet kan i denne situation 
hverken modtage supplerende dag-
penge i januar eller i februar.

Hjemsendelse og vejrlig
Medlemmer der er omfattet af reg-
lerne om hjemsendelse, vejrlig og 
arbejdsfordeling er undtaget fra 
varighedsbegrænsningen for sup-
plerende dagpenge. Dette vil få 
stor betydning for blandt andet vo-
res stilladsarbejdere.

Genoptjening
Timekravet til genoptjening af ny 
ret til at modtage supplerende dag-

net.dk. Det betyder, at du taber 
dagpenge, så længe du er afmeldt.

Vent ikke til sidste øjeblik
Vi er i a-kassen ikke tilfredse med 
denne løsning. Noget, som skulle 
være en ekstra service, ender med 
at blive en straf.

Hvis du venter til sidste frist 
med at bestille en tid i Jobcentret, 
kan du risikere, at der ikke er fle-
re tider. Det er urimeligt at straf-
fe folk på den måde og tage deres 
dagpenge fra dem. Ligeledes ved 
vi, at en del stadigvæk er usikre 
overfor at bruge IT og compute-

Nye regler om  
supplerende dagpenge

„Selv-booking“
Arbejdsløse skal selv bestille tid til samtaler i Jobcentret

re. En bedre løsning ville være, 
at man fik tildelt en tid, hvis man 
ikke selv havde bestilt (booket) et 
møde. 

Protest er afsendt
Fagforeningerne har protesteret 
mod dette nye tiltag. Vi håber, det 
bliver rettet i sidste øjeblik, men er 
ikke optimister.

Hvis du er borger i København, 
kan du allerede nu frivilligt afprø-
ve ordningen og selv bestille en 
samtale.

penge forhøjes fra 130 til 146 timer 
om måneden i 6 månedsindberet-
ninger til indkomsregistret. Genop-
tjening af ret til en ny periode med 
supplerende dagpenge kan påbe-
gynde før den eksisterende perio-
de er opbrugt.

Forlængelse
Ved udløb af retten til supplerende 
dagpenge efter 30 uger, kan perio-
den forlænges med 4 uger for hver 
måned med mindst 146 timers be-
skæftigelse inden for det seneste 
år. Der kan forlænges med max 12 
uger. Timekravet for ledige med 
løn i uge- eller 14-dagesindberet-
ninger tilpasses kravet på 146 ti-
mer for månedslønnede.

Nu kan du som arbejdsløs træffe 
din a-kasse, når du er til møde i 
Jobcentret. Siden 1. juli 2015 har 
a-kassen deltaget i mødet efter ca. 
5. måneders ledighed. Det er føl-
gen af endnu en dagpengereform, 
som betyder, at vi fra 1. juli 2017 
også skal deltage i møderne efter 1 
og 16 måneders arbejdsløshed.

Vi har indtil videre haft gode er-
faringer. Medlemmerne udtrykker 
tilfredshed med, at deres a-kasse, 
som kender til deres branche og 
deres øvrige forhold, er med på 
jobcentret.

Uddannelse prioriteres højt
Som a-kasse har vi i vidt omfang 
argumenteret for, at der først og 
fremmest aftales uddannelse. Både 
i begyndelsen af ledigheden, hvor 

den ledige selv kan bestemme over 
6 ugers jobrettet kursus. Men også 
længere henne i ledighedsperio-
den, hvor Jobcentret bevilliger ud-
dannelsen. Fremtiden er faglært 
og enhver form for efteruddannel-
se er vigtig for, at kunne blive på 
arbejdsmarkedet.

Ret til at sige nej
3F København dækker møder i 
København og på Frederiksberg. 
Både for vores egne og andre af-
delingers medlemmer. Tilsvarende 
sørger 3F afdelinger i andre kom-
muner for at deltage i Jobcentre-
nes møder med vores medlemmer.

Den ledige bliver orienteret om, 
at a-kassen vil deltage i mødet, 
men kan sige nej, hvis ikke a-kas-
sens tilstedeværelse ønskes.

To ud af tre deltagere i fællessamtale på Københavns Jobcenter. Den ledige gastronomiassistent Frederik og 
jobkonsulent Stig. Billedet er taget af den tredje deltager i samtalen, Bendt Larsen fra 3F København.

3 F København 
 dækker møder i 
 København og 

på Frederiksberg. Både 
for vores egne og andre 
afdelingers medlemmer.



Marianne havde været syg 
  og var stadig meget  syg, 
 da hun modtog et brev 

fra kommunen. Sproget var kringlet, 
men hun forstod dog godt, at de ville 
stoppe hendes sygedagpenge og at 
hun kunne klage. Hun forstod bare 
ikke, hvordan hun skulle klage – eller 
hvorfor de ikke mente, at hun kunne 
få sygedagpenge længere. 
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I mange år har det været sådan, at hvis 
du klagede over et sygedagpengestop (og 
fik ret i, at der manglede oplysninger), så 
hentede kommunen bare oplysningerne 
og traf den samme afgørelse – med tilba-
gevirkende kraft. Du fik altså ret, men det 
fik ingen konsekvenser for kommunen.

I september af sidste år besluttede Høje-
steret så, at det var ulovligt, at stoppe sy-
gedagpengeudbetaling med tilbagevirken-
de kraft. Det betyder, at hvis en kommune 
stopper sygedagpengene og bagefter bli-
ver underkendt af Ankestyrelsen eller får 
at vide, at der mangler noget i sagen, så 
skal der udbetales frem til de rigtige papi-
rer er inde og indtil den rigtige afgørelse 
er truffet.

Dommen var en stor sejr for alle de 
mennesker, som bliver fanget i langsom-
melig og dårlig sagsbehandling og som 
klager uden, at det tidligere har fået no-

Marianne havde været syg og 
var stadig meget syg, da hun mod-
tog et brev fra kommunen. Sproget 
var kringlet, men hun forstod dog 
godt, at de ville stoppe hendes sy-
gedagpenge og at hun kunne kla-
ge. Hun forstod bare ikke, hvordan 
hun skulle klage – eller hvorfor de 
ikke mente, at hun kunne få syge-
dagpenge længere. 

Marianne havde i en menneske-
alder betalt kontingent til 3F og nu 
var det her, hun gik hen med det 
uforståelige brev. Vi kunne hjæl-
pe hende med at forstå brevet og 
med at klage. For selvom Marian-
ne ikke rigtigt troede på, at der vil-
le komme noget ud af klagen, så 
følte hun at afgørelsen virkelig var 
uretfærdig.

2 år tog det (og 3 klager over 
samme afgørelse). Kommunen 
ville nemlig ikke give sig. Mari-
anne skulle bare kan gå i a-kas-
sen og tage et fuldtidsarbejde. I 
de 2 år var Marianne på kontant-
hjælp og i gang med at blive af-
klaret i forhold til et fleksjob, men 
det kiggede man ikke på. Kun 
på de papirer, som man havde i 
sygedagpengesagen.

Kæmpede mod uretfærdighed
Hun fortæller, at det har været 
hårdt og at hun mange gange har 
været parat til at give op, men 
3F´s opbakning har hjulpet hen-
de til at kæmpe videre. Hun har 
tænkt, at når hun klagede, så slog 
hun i det mindste igen, på den 
uretfærdighed, som hun oplevede.

Marianne tror, at kommuner-
ne simpelthen spekulerer i, at folk 
skal give op og at de benytter sig 
af, at det er svage borgere.

Selvom hun er glad for at have 
vundet, så mangler hun lidt en 
undskyldning fra kommunen over 
det, hun har været trukket igen-
nem og den lange tid, som det har 
taget.

Marianne følte på intet tids-
punkt, at kommunen så hende – 
for dem var hun bare en bunke 
papirer. Men 3F så hende og hjalp 
hende med at holde fast i kampen 
og Marianne slutter af med orde-
ne; „Det er derfor man betaler til 
en god og stærk fagforening”

Måske har du penge til gode?
Hvis du har fået stoppet din ydelse 
og har klaget og efterfølgende har 
vundet eller fået hjemvist sagen 
og kommunen har lavet en ny af-
gørelse (der enten er identisk med 
den første eller som kun giver dig 
delvist ret), så kan det være, at du 
har penge til gode.

3F Købehavn kan hjælpe dig 
med at finde ud af, om kommunen 
skylder dig penge.

Du skal helt have afgørelsen fra 
Beskæftigelsesankenævnet eller 
Ankestyrelsen og kommunens ef-
terfølgende afgørelse med til os.

tore
ygedagpengefadæse

Af Pia S. Pedersen,  
Team Social- og Miljø

§
gen som helst konsekvenser for 
kommunerne. Dommen er meget 
vidtgående og vi ved derfor endnu 
ikke, hvor langt bagud vi kan bru-
ge den.

Den dag systemet gik i panik
Dommen var såmænd ret klar, 
men ikke desto mindre tog det 
Ankestyrelsen 2 måneder, at få 
skrevet dommen om til en prin-
cipafgørelse. En principafgørelse 
er en fortolkning af lovgivningen 
og den skal alle kommuner føl-
ge. Derefter begyndte slagsmålet i 
kommunerne.

Det vi ser nu er, at kommunerne 
er ved at falde over hinanden for 
at finde måder at omgås efterbe-
talingskravene på. Der er forskel-
lige fortolkninger fra kommune til 
kommune for, hvor lang tid tilbage 
sagerne kan tages op og hvor me-
get, man skal lede efter dem selv.

3F Forbund mener ikke, at der 
er sager, som er forældede. Man 
mener, at forældelsesfristen løber 
fra dommen faldt og 3 år frem – 
altså til 10. september 2018.

Kommunerne og Ankestyrelsen 
skulle kun identificere de forkerte 
sager, hvis det ikke var for stor en 
administrativ byrde for dem. Var 
det tilfældet – og det var det sjovt 
nok de fleste steder – så skulle de 
bare gøre borgerne opmærksom-
me på det f.eks. på hjemmesider, 
aviser og lignende.

Mariannes historie
Marianne er medlem af 3F Køben-
havn og har fået efterbetalt syge-
dagpenge for 2 år. Hun har sagt ja 
til, at vi fortæller hendes historie.

Den

Marianne følte på 
  intet tidspunkt, 
  at kommunen så 

hende – for dem var hun bare 
en bunke papirer.
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Når man er så uheldig, at blive in-
volveret i en arbejdsulykke, er der 
en række forhold, man skal være 
opmærksom på. Jeg vil her kort 
gennemgå de forskellige lovgivnin-
ger, den kronologiske sagsbehand-
ling samt de vigtigste opmærksom-
hedspunkter omkring ulykken.

Når ulykken er sket
Når en ulykke sker, så sørg for at 
få taget billeder af ulykkesstedet. 
De fleste har et kamera i mobilte-
lefonen og billeder vil ofte kunne 
forklare mere end ord.

Sørg endvidere for at skaffe 
navn og andre kontaktoplysninger 
på vidner.

Hvis ulykken er så alvorlig, at 
der skal ske afhentning med am-
bulance, vil der også komme po-
liti og Arbejdstilsyn tilstede for at 
inspicere ulykkesstedet og afhøre 
vidner. Vi har oplevet, at selv al-
vorligt tilskadekomne er blevet 
kørt på skadestue i privatbiler, net-
op for at undgå myndighedernes 
tilsyn. Dette med stor risiko for, at 
ulykken fortsætter under transport 
således, at den skadelidte bliver 
yderligere skadet.

Skaden skal anmeldes
Når der sker en arbejdsulykke, 
som medfører sygefravær af 
mindst en hel dags varighed, har 
en arbejdsgiver ifølge Arbejdsska-
desikringsloven pligt til at anmelde 
ulykken. Dette skal ske senest én 
uge efter ulykken skete.

Anmeldelsen sker til arbejdsgi-
verens lovpligtige arbejdsskadefor-
sikring og den skadelidte vil derfra 
modtage en kvittering. Denne vil 
altid være skadelidte i hænde se-
nest fire uger efter anmeldelsen, 
oftest hurtigere. Men hvis du ikke 
har hørt noget fra nogen senest 
fem uger efter ulykken, kan du 
regne med, at den ikke er anmeldt 
korrekt og så skal der reageres - jo 
hurtigere, jo bedre. Der går dog et 
år, før en anmeldelse afvises på 
grund af forældelse.

Sagsbehandlingen skal overdra-
ges til Arbejdsskadestyrelsen, hvis 
blot en af følgende tre betingelser 
opfyldes:
• Der er sygefravær af mere end 

fem ugers varighed.

• Der er mistanke om varigt mén 
på mindst 5%.

• Den skadelidte ønsker det.

Ingen samtykkeerklæring!
Vær opmærksom på, at forsik-
ringsselskaberne beder den tilska-
dekomne om at underskrive en 
samtykkeerklæring, som vil give 
dem ret til at indhente lægelige op-
lysninger. Den skal du ikke under-
skrive, men henvise forsikringssel-
skabet til, at de kan rekvirere de 
ønskede akter gennem fagforenin-
gen eller en advokat.

Skader skal undgås, men...
Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, så kontakt din fagforening

Af Henrik Lund, Team Social- og Miljø

Derimod kan et ønske om 
at få en funktionsattest godt 
imødekommes.

Varige konsekvenser af ulykken
Den lovpligtige arbejdsskade-
forsikring behandler de varige 
konsekvenser af arbejdsulyk-
ken. Har man fået et varigt mén 
og er ens evne til at tjene pen-
ge blevet forringet således, at 
man har et erhvervsevnetab, vil 
der (såfremt tabet er stort nok), 
blive ydet kompensation efter 
denne lovgivning. Også behand-
lingsudgifter kan dækkes efter 
arbejdsskadesikringsloven.

I en del overenskomster får man 
løn under sygdom, men mange 
må nøjes med sygedagpenge. Man 
kan derfor have et midlertidigt 
tab på grund af ulykken. Ligeledes 
vil man ofte have et sygefravær 
af meget forskellig varighed efter 
ulykkens omfang.

Hvis man har mulighed for at 
gøre nogen ansvarlig for ulyk-
ken, vil man have mulighed for 
(efter Erstatningsansvarsloven), 
at få dækket sit midlertidige tab. 
Det midlertidige tab er tabt ar-

Når en ulykke sker, 
 så sørg for at få  
 taget billeder af 

ulykkesstedet. De fleste har 
et kamera i mobiltelefonen 
og billeder vil ofte kunne for-
klare mere end ord.

bejdsfortjeneste samt svie- og 
smertegodtgørelse.

Sikker arbejdsplads
Det er værd at være opmærksom 
på, at en arbejdsgiver har pligt til 
at sikre medarbejdernes arbejds-
plads således, at det er sikkert at 
færdes på denne. Og jo farligere 
arbejdet er, desto større krav stil-
les der til sikkerheden og dermed 
til arbejdsgiveren.

Du skal selv rejse kravet!
Ofte vil en eventuel erstatningssag 
om tabt arbejdsfortjeneste samt 
svie- og smertegodtgørelse ikke 
starte af sig selv, idet der er tale 
om et civilt søgsmål. Man skal alt-
så selv rejse kravet overfor den 
ansvarlige skadevolder; som oftest 
arbejdsgiveren.

Vi hjælper dig
Det gode råd herfra er derfor; søg 
altid hjælp i din fagforening, hvis 
du kommer ud for en arbejdsulyk-
ke, der kræver sagsbehandling i 
Arbejdsskadestyrelsen og/eller der 
medfører løntab. 

Jo farligere dit 
 arbejde er, desto 
 større krav stilles der 

til sikkerheden og dermed til 
arbejdsgiveren.

Foto: Wikimedia Commons/Heb

Hvis ulykken er 
 så alvorlig, 
 at der skal 

ske afhentning med 
ambulance, vil der 
også komme politi og 
Arbejdstilsyn tilstede 
for at inspicere ulyk-
kesstedet og afhøre 
vidner.
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En lavere løn til at starte med (den 
såkaldte indslusningsløn), gjorde 
unge 3F’ere så vrede, at de valgte 
at gå på gaden mandag den 11. ja-
nuar 2016. De delte flyers ud i hele 
landet. I København var det unge 
medlemmer fra 3F København, der 
stod for opgaven, blandt andet Mia 
Kvistgaard. Mia har ikke været ak-
tiv i fagforeningen så længe, men 
har allerede deltaget meget aktivt.

Aktive medlemmer
Mandag den 11. januar 2016 var 
første gang, at Mia skulle være an-
svarlig for en aktivitet. Hun ringe-
de rundt til de andre unge i afde-

lingen og planlagde arrangementet 
med ungdomskonsulenterne.

Ca. 15 unge aktive medlemmer 
brugte mandag eftermiddag på at 
tale med københavnerne. Det var 
en kold eftermiddag, men Mia for-
tæller, at humøret var højt fordi 
budskabet var vigtigt.

Et vigtigt budskab
De unge fik talt med rigtig mange 
københavnere, som tog godt imod 
budskabet og mange var også enige 
i, at der selvfølgelig ikke skal indfø-
res en indslusningsløn i Danmark.

Mia fortæller: ”Det var rigtig 
koldt, men jeg synes, det var et vig-

3F Ungdom gik på gaden

10.000 arbejdspladsbesøg

tigt budskab og derfor vil jeg gerne 
bruge min fritid sammen med de 
andre unge for, at fortælle vores 
holdning til indslusningslønnen.”

Vil gøre en forskel
Efter uddelingen af flyers, er Mia 
blevet mere tændt på at gøre en 
forskel i hendes fagforening. Hun 
deltager derfor aktivt, når ung-
domsnetværket i 3F København 
mødes og laver aktiviteter.

Mia glæder sig blandt andet til, 
at være med i Jobpatruljen til som-
mer, hvor hun sammen med andre 
unge skal ud og tale med unge un-
der 18 år om deres rettigheder.

Jobpatruljen er en oplysningskampagne, der har til 
formål at sikre unge mellem 13 og 18 år en ordentlig 
start på arbejdsmarkedet. De taler med de unge – og 
ofte også arbejdsgivere – om løn, sikkerhed og rettig-

heder på arbejdspladsen. Ca. 250 unge besøger hver 
sommer ca. 10.000 arbejdspladser landet rundt.
Du kan læse mere på jobpatruljens hjemmeside: 
www.jobpatruljen.dk

Af Tanja Fynbo,
faglig sekretær

Generalforsamling
Hjælpeforeningen afholder ordinær generalforsam-
ling torsdag den 12. maj 2016, kl. 19,00. Generalfor-
samlingen afholdes i Ingeniørernes Mødecenter, Kal-
vebod Brygge 31 – 33, 1780 København V.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge lovene
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være Post- og Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening, V. E. Gamborgs Vej 13, st. mf., 2000 Frederiks-
berg, i hænde senest den 28. april 2016.

Med venlig hilsen
p.b.v. Kurt Madsen

Ansøgning om ledige konfirmationslegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjæl-
peforening, der har børn som skal konfirmeres i for-
året eller i efteråret 2016, er der et antal legater, som 
kan søges af medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer og nav-
net på konfirmanden samt cpr.nr., konfirmationens 
sted og dato.

Henvendelsen skal ske skriftligt og være os i hænde 
senest den 15. april 2016.

Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen om-
kring den 10. maj 2016. 

Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st. mf., 2000 Frederiksberg

Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening

3F København lancerer et nyt til-
bud til langtidssygemeldte, som vi 
kalder ”Café Sygemeldt”.

Her kan vore langtidssygemeld-
te medlemmer komme forbi og få 
en uforpligtende snak med vores 
socialrådgiver, hygge lidt med li-
gestillede eller bare bruge caféen 
som en anledning til, at komme 
lidt ud og møde andre mennesker.

Vi åbner dørene tirsdag eftermid-
dag kl. 13.00 - 16.00 i lige uger; før-

ste gang tirsdag den 8. marts 2016, 
hvor vi er i Det Grå Hus i ”Studi-
et”, Dortheavej 39, 2400 Køben-
havn NV.
 
Der vil løbende være opslag på vo-
res hjemmeside www.3fkbh.dk om 
det førstkommende tilbud i caféen. 
Vi vil sørge for, at der er kaffe på 
kanden – eller te, hvis man er til 
det – samt vand.

Kom forbi til et par timers hygge 
og samvær i din fagforening.
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Hele historien drejer sig om ska-
belsen af et yderst relevant kursus, 
der skulle have til formål at styrke 
medlemmerne i deres kendskab til 
det faglige arbejde, samt styrkelse i 
kendskabet til deres virksomhed.

Det hele kommer sig af, at DFDS 
skulle have Pearl Seaways i dok. 
Det medførte, at tjenerne ville 
komme i den situation, at de ville 
være uden arbejde i 3 uger og som 
udgangspunkt uden løn.

DFDS kurser droppet
Der har i de tidligere år været tra-
ditioner for, at DFDS i deres regi 
afholdt dok kurser for alle ansatte 
ombord, men dette ophørte sidste 
år under dok-perioden for Crown 
Seaways.

DFDS lagde ovenpå ophøret af 
disse kurser op til, at de ville ind-
gå aftale om, at tjenerne individu-
elt kunne afgøre, om de ønskede at 
afspadsere, holde orlov uden løn, 
møde ekstra ud i kommende fri-
perioder eller tage vagter på vores 
søsterskib Crown Seaways.

Bekymring for kollegerne
Bagsiden i denne aftale er bare, at 
de tjenere, der ikke har optjent no-
get afspadsering og har en hel tørn 
i dok perioden, (altså 14 dages ar-
bejde) bliver ramt ret hårdt.

Som TR indgik jeg aftalen med 
DFDS, fordi jeg ser det som en po-
sitiv ting, at hver tjener selv afgør 
sin skæbne i dok. Jeg havde dog 
bekymring for de hårdest ramte 
tjenere, som skulle finde 14 dages 
ekstra arbejde. 

Kontakt til 3F
Jeg kontaktede derfor 3F Kø-
benhavn for at få hjælp til at 
bruge overenskomstens para-
graf om uddannelse igennem 
kompetencefonden.

Det ville give mulighed for, at 
opretholde noget løn under dok 
perioden for 3F medlemmerne 
og dette kunne også medvirke til, 
at sætte fokus på fordelen ved at 
have medlemskab i 3F, hvilket 
også har resulteret i rekruttering 
af nye medlemmer og har fået vo-
res ellers ret høje organiserings-
procent endnu højere op.

Denne situation gavner alle tre 
implicerede parter. 3F opnår bl.a. 
flere medlemmer samt styrker de-
res position i forhold til de gule 
fagforeninger. Medlemmerne op-
når løn og tilegner sig ny viden 
og DFDS ser deres indbetaling til 
Kompetencefonden blive brugt på 
at dygtiggøre deres ansatte.

Dermed vil sådanne kurser også 
i fremtiden være attraktive for 
både medlemmer og DFDS, da der 
er helt unikke muligheder for, at 
gøre kurset super relevant.

Givende for alle parter
Der er kommet mange gevinster 
ud af kurset. Det var en gylden 
mulighed for at få stiftet en klub 
for 3F medlemmer. Formålet med 
denne klub vil være, at sætte fo-

kus på arbejdsmiljø, at medlem-
merne kommer til at stå stær-
kere og bliver hørt, når den nye 
overenskomst skal formes.

Det der gør kurset særligt rele-
vant er, at det er rettet til for DFDS 
ansatte, da vi er omfattet af an-
den lovgivning end medlemmer på 
land.

Medlemmerne fik på kursusda-
gene oplysninger om bl.a. pensi-
ons- og sundhedsordning og der 
blev sat fokus på arbejdsmiljøet.

Det har været givende for alle 
parter, men i særdeleshed for DFDS, 
at fokuspunkterne, helt specifikt 
var tilpasset til det enkelte skib.

Som jeg ser det, er 3F blevet 
mere synlige og udfaldet af den-
ne proces er, at det i fremtiden vil 
være mere attraktivt, at være en 
del af fællesskabet.

Succeshistorie
Dette er en succeshistorie, der har 
skabt tryghed, øgede kompetencer 
og et stærkere udgangspunkt i kam-
pen om et bedre arbejdsmiljø. Det 
har styrket samarbejdet mellem 
DFDS og 3F og har tydeliggjort for-
delene ved, at være medlem af 3F.

Af Michael Andersen,
Tillidsrepræsentant Pearl Seaways

Pearl Seaways er indrettet med seks restauranter, en 
 natklub, et diskotek, tre indendørs og to udendørs 
 barer, en pub, en vinbar, en Baresso-café, to swim-

ming pools, fire spabade, 20 konferencerum og et auditori-
um. Der er beskæftiget 52 fastansatte tjenere på skibet.

Samarbejde 
 skabte tryghed

Kurserne blev afholdt i fagforeningens lokaler for medlemmerne.
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3F København har gennem de se-
nere år deltaget i og lagt hus til en 
lang række møder med netværk 
fra den store verden. Netværk, 
der støtter kampen mod social 
dumping.

Mange spørgsmål
Når man kommer til Danmark og 
gerne vil bo og arbejde her, hvad 
er det så for nogle regler, der 
gælder? Hvad er en fagforening 
og hvad kan den bruges til? Dis-
se spørgsmål trænger sig ofte på. 
Nogle spørger deres venner, men 
andre ved ikke, hvor de skal hen-

vende sig for, at få svar på deres 
spørgsmål.

Den Dansk-Rumænske Forening
De sidste par år har 3F Køben-
havn haft et godt samarbejde med 
blandt andet Den Dansk-Rumæn-
ske Forening og har afholdt flere 
temamøder om forskellige emner. 
Nogle af emnerne har været:
• Ansættelsesbevis - hvad er det?
• Arbejdsmiljø - pas på dig selv på 

jobbet.
• Hvad er en a-kasse?

Ud over, at vi mødes i fagfor-
eningen og kan snakke job, regler 
og overenskomster, møder vi også 
andre, der er i samme situation og 
fællesskabet opstår.

Den Dansk-Italienske Forening
Mandag den 25. januar 2016 havde 
afdelingen besøg af 40 medlemmer 
fra Den Dansk-Italienske Forening.

Vi fik en snak om, hvad en fag-
forening er og hvad forskellen er 

på fagforeningen og akassen. Hvad 
er den danske model? Hvad er det 
for nogle sager vi ser, når man er 
ny i Danmark? Overenskomster, 
hvorfor er det vigtigt? Hvad er for-
skellen på, at være på en arbejds-
plads med overenskomst, kontra 
en uden overenskomst?

Der var mange gode spørgsmål 
fra deltagerne og alle fik et billede 
af, hvad det vil sige, at være ny på 
det danske arbejdsmarked. 

Vi kommer vidt omkring
Ud over os fra afdelingen, deltog 
der også en revisor, der fortalte 
om skattesystemet i Danmark. Det-
te bevirker, at vi på disse møder 
kommer hele vejen rundt om det 
danske arbejdsmarked.

Sammen kan vi meget
Det, at vi samles i disse netværk 
gør os alle stærkere og vi bliver 
alle klogere på hinanden. Alene 
kan vi lidt. Sammen kan vi meget.

Fagforening på  
engelsk, ukrainsk, 
rumænsk, bulgarsk, 

thailandsk, polsk og italiensk

Af Brian Arlofelt og Henrik Forchhammer, faglige sekretærer

 Udenlandske netværk

Når man kommer til Danmark og gerne vil bo og arbejde her, hvad er det så for nogle regler, der gælder?

Lige landet?
Husk gaven til farmand der 
har betalt for din nye kulør.

- Reklame for whisky i lufthavnen

Der er så meget 
kvinder ikke forstår!

- Reklame for tips

Du ser det hver eneste dag

Sexisme i hverdagen

Min krop 199/md.
Ingen binding
- Reklame for fitness-kæde
(flankeret af billede af en afklædt kvinde)

8. marts-arrangement i 3F København
Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV

Mangfoldighedsudvalget i 3F København vil traditionen tro 
gerne invitere til 8. marts arrangement i afdelingen for at fejre 
Kvindernes Internationale Kampdag.

Vi vil i år sætte fokus på den sexisme, som vi alle oplever i 
hverdagen. Vi er derfor glade for, at Irene Manteufel fra The 
Everyday Sexism-project Danmark har sagt ja til at komme.

Der vil efterfølgende være musik og underholdning.

Kl. 17.00 Velkomst
Kl. 17.15 Oplæg om hverdags sexisme v/ Irene Manteufel 
Kl. 17.45 Debat/spørgsmål
Kl. 18.15 Mad og quiz
Kl. 19.00 Karina Willumsen (musik) og Tove Jensen fra Demos
Kl. 20.00 Afslutning

Da vi bestiller lidt godt til ganen, vil vi gerne vide om du 
kommer. Tilmelding skal ske til betina.lund@3f.dk senest 
den 29. februar 2016.

Irene Manteufel Karina Willumsen Tove Jensen
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Postseniorerne

Efterløns- og pensionistklubben 

Lager og Handel i 3F København
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Tirsdag den 1/3 2016 kl. 10.00.
Bjarne Høpner fortæller om huset, arbejdet og alt 
andet.

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 – 12.00
Fællesarrangement. Martin Herbst fortæller om 
sit ”livs omvej”. Dette er en dramatisk rejse til 
Moon-bevægelsens indre. Der serveres efterfølgende 
sandwich.

Tirsdag den 12/4 2016 kl. 09.00
Kronborg. Hardy viser hvordan de byggede om til 
”Hamlet” på Kronborg. Kræver gode ben. Kan man 

ikke det, så ser I på Helsingør indtil kl. 12.00. Naver-
klubben, Sct. Anna Gade 21, 3000 Helsingør. Pris kr. 
125,-.

Tirsdag den 19/4 2016 kl. 10.00
Generalforsamling. Der serveres en ostemad. 

Tirsdag den 26/4 2016 kl. 10.00
Banko. Tilmelding Hannes have. Tilmelding Skovtur.

Søndag den 1/5 2016
1. maj i huset.

Tirsdag den 3/5 2016 kl. 10.00
Hannes Have. 3 stk. smørrebrød. Pris kr. 75,-.

Tirsdag den 10/5 2016 kl. 10.00
Film. Tonny Landi.

Tirsdag den 17/5 2016 kl. 10.00
Skovtur. Pris kr. 200,-.

Tirsdag den 24/5 2016 kl. 10.00
God sommer

Forbehold for ændringer i program, mødested og pris.

Venlig hilsen Erik Jørgensen, formand

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. Kim og Klaus spiller op til 
en festlig eftermiddags-komsammen. Husk nu sangbo-
gen! Der serveres 3 stk. smørrebrød, 2 øl/vand og kaf-
fe pr. deltager. Deltagerbetaling er 125,00 kr. for med-
lemmer 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-bevægelsens indre. Der serveres efterfølgende 
sandwich.

Torsdag den 21/4 2016 kl. kl. 14.00
Københavns Post-seniorer afholder ordinær general-
forsamling på Peter Ipsens Allé 27, 2400 København 
NV. Tilmelding er nødvendig. Se mere på vores hjem-
meside www.postseniorer.dk

Mandag den 9/5 2016
Rejse til Stockholm – Tallinn – Riga, fra den 9. maj til 
den 15.maj 2016. Seneste tilmelding til turen er ons-
dag den 23. marts 2016. Der vil blive fremlagt detal-
jeret turoversigt ved møder i 3F lokalerne. Der kan 
også læses mere under ”Rejser” på vores hjemmeside. 

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

Med venlig hilsen Carsten Majgaard, formand

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 bagstage. Pris kr. 60,00. Bin-
dende tilmelding senest den 15. februar 2016 til Ger-
da 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-bevægelsens indre. Der serveres efterfølgende 
sandwich.

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

Onsdag den 27/4 2016 kl.11.00
I det spæde lysegrønne forår besøger vi Jagt-og Skov-
brugsmuseet i Hørsholm. Bemærk, at vi mødes ved 

bus 150 ved Nørreport kl. 10.45. Pris kr. 25,00 kr. Bin-
dende tilmelding til Gerda på telefon 51 17 17 86.

Torsdag den 12/5 2016 kl 11.00
Summemøde. Næstformand Bettina Lund huset for-
tæller om sit arbejde i afdelingen.

Onsdag 25/5 2016
Fællestur til Bakken. Pris kr. 190,00. Beløbet indbeta-
les på vores konto 5321-0689408 senest den 10. maj 
2016 eller kontant til Flemming på summemødet den 
12. maj 2016.

Torsdag den 9/6 kl. 10.45
”Ud i det blå” - vores egen lille skovtur. Vi mødes på 
Rådhuspladsen ved “Den lille hornblæser” - buster-
minalens stoppested, linje 33 kl. 10.45. Pris kr. 40,00. 
Tilmelding senest den 6. juni 2016 til Gerda på telefon 
51 17 17 86.

Torsdag den 8/9 2016 kl. 11.00
Bankostart og gensyn med hinanden efter ferien og 
friske sommerhistorier.

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

Seniorklubberne har et væld af gode, lærerige og underholdende aktiviteter – eller som her: Appetitlige.
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Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, hvil-
ke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Ledige 
uger” som ligger øverst på siden – den bliver som hovedre-
gel opdateret hver dag. Uger som er markeret med sort, kan 
lejes af alle medlemmer af 3F. De røde uger er forbeholdt 
de forskellige brancher og vil blive åbnet for andre ca. 12 
uger før. Dog med visse undtagelser.

Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk og hotel 
og restaurations på www.3f.dk.

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

Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet
Der er nu udarbejdet en opdateret feriepjece, hvor du kan se 
fondens 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 ferieboliger for sommeren 2016 
(uge 19 – 39) er netop overstået og vi håber, at så mange 
som muligt fik det, de ønskede sig. Hvis ikke, så gå på ledige 
uger og se, om der er noget andet som kan friste.

Feriekontoret

Dette års generalforsamling vil blive afholdt tors-
dag den 19. maj 2016 hos 3F i Esbjerg. 

Indkaldelse og dagsorden vil blive annonceret i 
Fagbladet3F og i næste nummer af 3F Københavns 
medlemsblad. 

Der bliver ikke arrangeret fællestransport. 

M.v.h. Claus Tvile Lorentzen

KAS Havnens Sangforening af 1892 er Danmarks æld-
ste aktive sangkor, med et 125 års jubilæum lige om 
hjørnet, men vi mangler sangere!

Har du stemmen og har du lyst til at være med i et 
4-stemmigt sangkor, der synger gamle arbejdersange 
og en blanding af gamle skønsange og drikkeviser? 
Hvis ja, så kom og mød os. Alle kan være med; du be-
høver ikke at have arbejdet på havnen.

Vi øver hver mandag kl. 19.00 i Krypten i Kilde-
vældskirken på Østerbro, men holder pause fra maj 

til september, undtaget er dog arrangementer, som 
f.eks. generalforsamlinger, bryllupper, mærkedage og 
lignende.

Du kan melde dig ind som aktiv eller bare for at støt-
te sangens sag. Det årlige kontingent er kr. 200,-.

Har du lyst til at vide mere, så kontakt os en af os; 
kasserer Leif Andersen på tlf. 51 43 03 82 eller for-
mand Nils V. Rasmussen på tlf. 50 52 12 94 eller mail: 
info@havnenssangforening.dk

Kan du lide at synge?

1. marts 2016 sker der ændringer i mange satser i 
overenskomsterne. Vær derfor ekstra opmærksom 
på om din løn og tillæg er korrekte i forhold til de 
nye satser.

De ændrede satser er kun gældende hvis du er 
omfattet af en kollektiv overenskomst på din 
arbejdsplads.

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, er du na-
turligvis altid velkommen til at kontakte fagfor-
eningen på tlf. 70 300 999, for at få det checket.

Social dumping kender ingen grænser. Det vi-
ser de talrige sager om piratkørsel på vejene, 
Ryanair-metoder i luften og underbetalte sø-
folk, der bliver snydt på udenlandske skibe.
Det skal laves om. Og det haster, før flere job 
forsvinder og gode virksomheder må lukke.

Vær med!
Skriv under for Fair Transport – med gode 
job, lige arbejdsvilkår og sund konkurrence – 
uden snyd og social dumping:

www.fairtransport.dk

3F opfordrer de restauratører, der ikke har 
en overenskomst, til at få én. Dermed und-
går vi løndumping og ulige konkurrencevil-
kår. Og de ansatte får goder som i alle andre 
brancher, f.eks. pension, feriefridage, løn un-
der barsel, overtidstillæg osv.
Derfor har 3F København i starten af febru-
ar været rundt til de steder der har overens-
komst med et klistermærke til døren, så alle 
kan se det er et sted med orden i overens-
komsten. Kig efter mærket eller tjek på:

www.okforhold.dk

Tjek din lønseddel



Har du en pension i 
 PensionDanmark, 
 kan du glæde dig 

over, at din forsikring ved 
førtidspension er blevet end-
nu bedre. 
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Det typiske 3F-medlem med pen-
sion i PensionDanmark har i 2015 
fået 80.000 kr. ekstra ind på pen-
sionskontoen.  Et medlem, der gik 
ind i året med en pensionsopspa-
ring på 576.000 kr., kan konstate-
re, at pensionsopsparingen i 2015 
er vokset til 656.000 kr. Pensi-
onsindbetalingerne udgør 36.000 
kr., mens forrentningen af Pensi-
onDanmarks investeringer giver 
det typiske medlem 44.000 kr. 

Vokset med 14 procent
”Tallene betyder, at pensionskonto-
en for et typisk medlem er vokset 
med i alt 14 pct. i 2015. Det skyl-
des selvfølgelig de solide pensions-
indbetalinger på typisk 12 pct. af 
lønnen, der er aftalt i overenskom-
sterne. Og det skyldes et fornuftigt 

Med pensionsordningen i Pensi-
onDanmark er du sikret en supple-
rende månedlig udbetaling, hvis 
du bliver tilkendt offentlig førtids-
pension. Og pr. 1. januar er belø-
bet sat op på de overenskomster, 
hvor de årlige beløb hidtil har lig-
get på 48.000 kr. eller 66.000 kr. 
før skat. Fremover vil medlem-
merne få 54.000 kr. eller 72.000 
kr. årligt, hvis de bliver tilkendt 
førtidspension. Det svarer til et 
månedligt beløb før skat på hen-
holdsvis 4.500 kr. og 6.000 kr. og 
kommer altså oven i den offentlige 
førtidspension.

100.000 kr. skattefrit ved 
førtidspension
Som hidtil får du – ud over de 
løbende udbetalinger – også et 
skattefrit engangsbeløb fra Pensi-
onDanmark ved tilkendelse af før-
tidspension. Beløbet er på typisk 
100.000 kr. og er kompensation 
for, at man i ressourceforløbet op 
til førtidspensionen alene har levet 
af offentlig understøttelse. 

Samtidigt sørger PensionDan-
mark for, at du som førtidspensi-
onist fortsat er forsikret ved visse 
kritiske sygdomme og dødsfald. 
PensionDanmark sætter også penge 
ind på din opsparing hver måned, 
så du er sikret en god alderspensi-
on, selvom du kommer på førtids-
pension. Beløbet bliver beregnet ud 
fra gennemsnittet af dine indbeta-
linger, mens du var i arbejde.

Forsikringen er blevet billigere 
Selvom dækningen er blevet bed-
re, sætter PensionDanmark prisen 
for din forsikring ved førtidspensi-
on ned med ca. 35 pct. Det betyder, 
at en endnu større del af indbeta-
lingerne går til opsparing. Det gi-
ver mere i pension til dig.

Tjek din pensionsordning
Tallene herover er for et typisk 
medlem og kan variere fra med-
lem til medlem. Du kan tjekke din 
pensionsordning på din personlige 
hjemmeside pension.dk/dinpensi-
on, hvor du logger ind med NemId.

investeringsafkast, der går direk-
te videre til medlemmerne. Det er 
størrelsen af pensionsopsparingen 
på tidspunktet for pensionering, 
der afgør hvor stor den årlige pen-
sion bliver. Så den årlige pensi-
on, medlemmerne kan se frem til, 
er også vokset med 14 pct.,” siger 
adm. direktør Torben Möger Pe-
dersen, PensionDanmark.

Hvordan ser det ud med din 
opsparing?
Tallene herover er for et typisk 
medlem og kan variere fra med-
lem til medlem. Du kan tjekke din 
pension på din personlige hjemme-
side pension.dk/dinpension, hvor 
du logger ind med NemId. Du kan 
også tjekke pensionen via Pensi-
onDanmarks app.

Medlemmer af 3F 
 med pension i 
 PensionDan-

mark kan glæde sig over, 
at pensionsopsparingen er 
vokset markant i 2015. 

80.000 kr. ekstra på pensionskontoen 
i PensionDanmark i 2015

Din forsikring ved førtidspension 
er blevet endnu bedre

Selvbetjening på pension.dk/dinpension
Log ind på Din Pension og få et aktuelt billede 
af din pensionsordning. Du kan bl.a. se:
• Hvor meget du har sparet op
• Hvor meget der er indbetalt til din pensions-

ordning i løbet af året eller tidligere
• Hvordan du og din familie er sikret, hvis du 

får en kritisk sygdom, kommer på førtidspen-
sion eller dør

• Booke tid til behandlinger hos massør, kiro-
praktor, fysioterapeut eller zoneterapeut 

• Tilmeld dig rådgivningsmail og få mails, som 
tager udgangspunkt i netop dine forhold
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