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➜ LEDER - HANS NISSEN, FORMAND

ÅBNINGSTIDER
KONTORENE
HELSINGØR
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

TELEFONTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00 – 16.00
Lukket
10.00 – 16.00
10.00 – 17.00
08.00 – 12.00

08.30 – 16.00
08.30 – 16.00
08.30 – 16.00
08.30 – 17.00
08.30 – 12.00

Adresse:
Rønnebær Allé 106
3000 Helsingør
www.fagforeningen.dk

TELEFON ALLE AFDELINGER:

70 300 806
ALLERØD
Mandag
Onsdag

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00

Adresse:
Stationspassagen 6G
3450 Allerød
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EFTER
VALGET...
Desværre udkommer dette blad lige efter valget til folketinget er
overstået, og formentlig er Socialdemokraterne nu i fuld gang med
at danne en ny regering i Danmark. Sådan ser det i hvert fald ud
til at ende, hvis prognosemagerne får ret i deres spådomme her i
skrivende stund, som er midt i maj.
Men uanset hvem der indtager statsministeriet, vil vi have et uformindsket krav om, at de problemer vi krævede løst før valget, også
bliver håndteret efter valget.
Der SKAL findes en løsning på tilbagetrækningsproblemet, så de
mennesker der har været længst tid på arbejdsmarkedet og har
haft de mest nedslidende job, blandt andet får mulighed for at
trække sig tidligere tilbage.
Der SKAL ske en opgradering af arbejdsmiljøindsatsen, blandt andet gennem en kraftig styrkelse af Arbejdstilsynet, så vi kan få et
ordentligt arbejdsmiljø, hvor vi ikke bliver syge og nedslidte af at
gå på arbejde.
Opholdskravet er også nødvendigt at få ændret. Det er dybt urimeligt, at samtidigt med at det skal være nemmere at hente arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU, ja så skal det stort
set være umuligt at motivere den nye arbejdskraft til at melde sig
i fagforening så vi kan holde hånd i hanke med, at det ikke bare
ender som en stor gang løndumping til skade for Danske lønmodtagere der skal leve af at gå på arbejde.
Vi ønsker den nye statsminister tillykke med valget og velkommen
i stolen. Og så lige for god ordens skyld, du slipper ikke uden om
at gøre noget ved disse tre områder, der blev givet masser af løfter
under valgkampen, nu kræver vi at se HANDLING.
I øvrigt er vejret dejligt udenfor, det håber jeg også vejret er, når du
får bladet i hånden. Jeg vil i hvert fald ønske jer alle en rigtig god
sommer.

Hans Nissen, Formand
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Af Næstformand
Ronny Iversen

UDDANNELSESDAG PÅ
MEGGITT

Der er behov for at flere vælger en
uddannelse indenfor industrien.
Derfor tog vi initiativ til at lave en
uddannelsesdag, hvor HANDS-ON
kom på besøg hos Meggitt i Kvistgård. HANDS-ON er et initiativ som
er taget af Dansk Industri, Teknisk
Landsforbund, Dansk Metal, 3F og
HK.
Fredag den 10. maj 2019 var så dagen hvor arrangementet løb af stablen.
-Der var repræsentanter fra erhvervsskolerne hvor spørgelystne
medarbejder kunne få information om uddannelserne og i dagens
anledning havde vi hentet en pøl-

sevogn, hvor medarbejderne også
kunne få en hotdog eller pølse i
svøb og skylle informationer ned
med en Cocio eller sodavand.

Afdelingens industrigruppe var
også på pletten til at svare på
spørgsmål om hvad muligheder
overenskomsten byder på, hvis
man ønsker at bliver faglært uanset om man er under eller over 25
år.
Der var rigtig mange af medarbejderne som benyttede sig af den
gode mulighed for at få information.
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3F NORDSJÆLLAND ØST SÆLGER EN DEL AF GRUNDEN PÅ RØNNEBÆR ALLÉ

Det er sådan, at vores nærmeste
naboskab på Rønnebær Allé mildt
sagt ikke har været en dans på roser.
Nabobygningerne har stået tomme i mere end 10 år, bortset fra et
lille afsnit, der rummer et fitnesscenter, og er i den grad misholdt
og i forfald på grund af manglende
vedligeholdelse og voldsomt hærværk.
Vi har adskillige gange klaget til
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både ejeren og kommunen over
den manglende vedligeholdelse,
og der har været skrevet en del om
skandale-ruinen i den lokale presse, alt sammen uden nogen effekt.
Nu sker der imidlertid noget i området.
Der er lavet et udviklingsprojekt for
hele Cinema området, hvor vores
fine hus og naboens forfaldne bygninger er en del af, et udviklingsprojekt, der kommer til at huse
boliger, kultur og campus, hvor
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blandt andet den nye læreruddannelse skal bo.
Det trækker noget ud med det store projekt, og derfor er der nu skudt
gang i et delprojekt for arealet,
hvor vi og naboen bor.
Vi har fået en henvendelse, hvor
projektmagerne har tilbudt at købe
vores overskydende grund, og lade
det indgå i projektet, som vil komme til at rumme et fitnesscenter,
muligvis en dagligvarebutik og
derudover et stort antal boliger.

Bestyrelsen har sagt ja til at sælge
jorden til projektet fordi vi har et
ønske om, at få et andet naboskab
end en rottebefængt ruin så hurtigt som muligt.
Græsplænen anvender vi kun én
gang om året nemlig til 1. maj, og
der er mange gode alternative steder, der kan rumme vores 1. maj.
Vi har fået en garanti for, at 22 parkeringspladser bliver reserveret til
os, og derudover vil der, specielt i
dagtimerne være masser af parke-

ringsmuligheder rundt om i bebyggelsen.
Adgangsvejen vil, uanset om vi er
del af projektet eller ej fremover
være fra Fredericiavej for biler, da
indkørslen fra Rønnebær Alle bliver lukket.
Prisen der er aftalt for arealet, som
udgør 2300 M2, er 1.500 kroner pr.
m2 - i alt 3.450.000 kroner.
Handlen er, som det er sædvanligt
ved handel med grunde, betinget
af, at der ikke er forurening, at jor-

den er bæredygtig til formålet, og
at lokalplanens byggeretter ikke
ændres væsentligt.
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OPLÆG OM DEN
NYE FERIELOV
Mandag d. 6. maj var forhandlingssekretær, Hanne Simonsen
på besøg i afdelingen for at holde
et oplæg om den nye ferielov.
Der var rigtig stor interesse for at
høre mere om den nye ferielov og
vi endte derfor med at være ca. 70
medlemmer samlet i afdelingen.
Hanne fortalte både om baggrun-

den for den nye lov og fik forklaret
hvad for en størrelse samtidighedsferie egentlig er. Der blev stillet masser af spørgsmål og vi var
alle blevet en god del klogere på
den nye måde vi skal til at optjene
og afholde ferie på, fremover.
Den nye ferielov – hvor vi overgår
fra forskudt optjening af ferie til
samtidighedsferie – er et emne der

optager rigtig mange af os. Derfor
vil det ikke være det eneste arrangement vi vil holde omkring emnet.
Afdelingen vil løbende i perioden
frem til september 2020, hvor den
nye ferielov vil være fuld implementeret, afholde flere informationsmøder. Hvid du er interesseret,
så kig gerne forbi i afdelingen og få
en folder.

FODBOLDFAN SPRINGER UD

SOM TILLIDSMAND

Det lå ikke lige i kortene, at den
inkarnerede fodboldfan Mogens
Olufsen skulle være fagligt aktiv,
da han begyndte på Ilse Jakobsens lager i Gilleleje. Men da en ny
overenskomst gav mulighed for
at vælge en tillidsmand, pegede
pilen på ham.
I vinteren 2018 konfliktede de ansatte i Ilse Jakobsen koncernen sig
til en overenskomst. Nu er Mogens
Olufsen klar til at løfte opgaven
som tillidsrepræsentant på lageret
i Gilleleje.
Ansvar er ikke en ny ting for Mogens Olufsen. I medgang og modgang har han stået på lægterne
som formand for FCH fodboldfans
i over 15 år
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”Jeg så værdien af sammenhold,
da jeg arbejdede på Supergross i
Brøndby. Derfor greb jeg chancen,
så snart vi fik mulighed for at vælge en tillidsmand. Det er kæmpe
udfordring og mulighed mig, og jeg
glæder mig rigtig meget til at komme i gang.” siger Mogens Olufsen,
nyvalgt tillidsrepræsentant på Ilse
Jakobsens lager i Gilleleje.

ver ting om. Der er for eksempel en
del bøvl med vores løn, som vi lige
skal have kigget på,” siger Mogens
Olufsen.

Klar til arbejdet
Men arbejdet var ikke slut, da underskriften blev sat på overenskomsten.
”Vi har stadig nogle udfordringer
på lageret. Virksomheden skal lige
lære hvad det vil sige, at have en
overenskomst. Nu skal medarbejdernes tages med på råd, når de la-
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GENERALFORSAMLINGEN DEN 21. MARTS 2019

Formand Hans Nissen aflagde beretning for de 120 fremmødte, og
han kunne glæde sig over, at den
økonomiske handleplan bestyrelsen satte i søen i 2017, havde medført, at driftsunderskuddet i 2017
blev vendt til et overskud i 2018
på 485.000 kroner, en forbedring
på over 1,5 million kroner.
Formanden kunne også fortælle,
at 3F Nordsjælland Øst havde ud-
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betalt godt 74 millioner kroner fra
A-kassen, og fagforeningen havde
hentet mere end 8 millioner kroner
hjem til medlemmerne i forbindelse med faglige sager og 14,5 millioner kroner fra arbejdsskade- og
sociale-sager.
Der var godt nyt om 3F jobformidling, der bliver brugt i støt stigende
grad af arbejdsgiverne i området.
Det er rigtigt godt for vores jobsøgende medlemmer, og det er en
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god service for virksomhederne.
Indsatsen for at få flere til at påtage sig tillidshverv bliver skærpet i
den kommende tid, fordi vi sætter
et 2-årigt projekt i søen, der skal
støtte op om dette arbejde.
Der var også plads til stor ros til 3F
Ungdom for en superaktiv og synlig indsats i årets løb. Vi håber, det
får endnu flere unge til at få lyst
til at smage på det faglige ungdomsarbejde.

Formanden for oplysningsudvalget, Tasja Lundberg, orienterede
om oplysningsudvalgets arbejde
og oplyste blandt andet, at der er
planlagt en række aktiviteter her i
foråret, blandt andet et temamøde den 4. april med Lars Olsen om
det forsvundne folk, et fyraftensmøde den 6. maj omkring den nye
ferielov og, ikke mindst 1. maj på
plænen.
Socialrådgiver Klaus Hornemann
Møller orienterede om arbejdet i

Miljøudvalget- Blandt andet fortalte han om Crom6-skandalen,
hvor myndighederne tilbageholdt
oplysninger om kendte farer ved
Chrom6, som betød, at mange
3Fere var blevet udsat for stærkt
kræftfremkaldende påvirkninger,
som kunne være undgået.
Formanden orienterede herefter
om, at bestyrelsen har besluttet
at sælge 2.300 m2 af grunden på
Rønnebær Allé for, at lade det indgå i et byfornyelsesprojekt.

Kasserer Jan Pedersen fremlagde
regnskab og budget. Selv om den
ordinære drift gav et overskud i
2018, ender regnskabet med et minus, fordi salget af huset i Allerød
indbragte mindre, end det var værdisat til.
Der var et forslag til behandling.
Det var et forslag om at forpligte
Bestyrelsen til altid at anbefale et
nej ved urafstemninger, hvis blot
en gruppe ønskede det. Forslaget
blev stemt ned af Generalforsam-
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lingen.Der var også valg til Bestyrelsen, og der var genvalg til begge
næstformændene Ronny Iversen
og Per Adamsen. Der var ligeledes
genvalg til Joe Høgh Kielberg, Carsten C. Bendtzen, Mathias Sejling,
Steen Kjærgaard og Majbritt D. Jensen og nyvalg til Michael Rasmussen, Henriette Stege, Preben Falch
Hansen, Jan Munch, Poul Bisgaard
og Peter Jørgensen.
Som suppleanter valgte generalforsamlingen Kim Borne, Preben
Kongsbak, Christina C. Hansen,

Jesper Alstrup og Jørgen Rasmussen.
Som afslutning på generalforsamlingen dukkede Daniel Rye op og
fortalte sin inspirerende, rørende og tankevækkende fortælling
om sit ophold i 13 måneder som
fange hos IS i Syrien, samt om sit
bekendtskab med morderen Jihad
John og om medfangerne, som alle
blev dræbt, en efter en, efter at
Daniel Rye var blevet frigivet som
den sidste, der slap ud i live.
Daniels oplevelser er beskrevet le-

vende i bogen ”Ser du månen, Daniel” som er skrevet Puk Damsgård.
Lige for tiden er instruktørparret
Anders W. Bertelsen og Niels Arden i gang med at indspille en film
med samme titel, som er bygget
over Puk Damgårds roman om de
skrækkelige 13 måneder i uvished
og isolation fra omverdenen blandt
psykopatiske terrorister fra IS.
Efter Daniels optræden ved generalforsamlingen er vi mange, der
glæder os til at se filmen, når den
rammer de store lærreder.

3F NORDSJÆLLAND ØST

FISKETUR 2019

3F Nordsjælland Øst årlige fisketur for
medlemmer bliver lørdag d. 7. september.

Øl og vand kan erhverves for små penge ombord, og
fiskegrej kan lejes samme sted.

Prisen er 100 kroner pr. person
Mødetid er klokken 06:30
Mødested: kongekajen på Helsingør havn.
Sejltid fra klokken 7:00 til klokken 12:00.

Vi har 75 pladser, som bliver solgt efter først til mølle-princippet.

Der vil blive serveret morgenmad ombord på båden.
Det vil være en torsk – sildetur, alt efter hvad skipper tænker der er værd at gå efter på dagen. Der vil
naturligvis ikke være mangel på overdådige præmier
til dygtige fiskere for største fisk, ældst støvle og så
videre…
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Billetsalget foregår i 3F Huset på Rønnebær alle 106 i
Helsingør fra den 1. juli 2019
Husk at du skal medbringe gyldigt fisketegn.

FÆLLESN ÆVN EREN | N ORD SJÆLL AND ØST | NR . 2 2 019

11

NYHEDER FRA A-KASSEN

NYHEDER FRA A-KASSEN

INDKALDELSE / SELVBOOK TIL SAMTALER

A

Når du får en sms / mail om, at du skal booke en samtale i A-kassen, er det MEGET vigtigt, at du booker med
det samme. Hvis ikke du booker indenfor tidsfristen, kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Udover du
kan miste dagpenge kan tiderne også være optaget.

KASSE
A-kasseleder
Lene T. Poulsen

FÅ ET UDDANNELSESLØFT OG TA’ EN
ERHVERVSUDDANNELSE PÅ DAGPENGE...

Er du fyldt 30 år og har du ikke en
erhvervsuddannelse eller har du
ikke brugt din uddannelse de sidste 5 år?
Så har du en rigtig god mulighed
for at lægge et lag på dine kompetencer, og det kan du ovenikøbet
gøre med ”uddannelsesløn” der
svarer til dagpengesatsen.
Der er lavet en positivliste over de

uddannelser, der giver fuld dagpengesats. Du kan finde listen på
star.dk (søg på ”uddannelsesløft”).
De uddannelser, der ikke er på positivlisten, giver 80% af dagpengesatsen og du kan så låne de sidste
20% af a-kassen.
Du kan i princippet tage alle erhvervsuddannelser. Du skal bare
kunne afslutte mindst 4/5 af uddannelsen inden for dagpengepe-

KONTROLREGULERING
Da du skal udfylde dit dagpengekort, før måneden er slut, skal du
på kortet gætte, hvad der kommer
til at ske den sidste del af måneden. Du skal altså gætte på, om du
har arbejde, indtægt og lignende.
Som noget nyt skal vi derfor hver
måned samkøre dine oplysninger på dagpengekortet med din
arbejdsgivers indberetninger til
SKAT og andre oplysninger om
blandt andet sygdom, som vi får
fra jobcentret.
Hvis der er uoverensstemmelser,
vil du få et brev fra os, hvor du kan
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se differencen, og hvad det betyder
for dine dagpenge.
Hvis du er enig i oplysningerne eller ikke svarer, bliver dine dagpenge reguleret ud fra de oplysninger,
vi har. En eventuel tilbagebetaling
bliver modregnet i dine dagpenge
ved den efterfølgende udbetaling
af dagpenge.
Du skal derfor fortsat huske at oplyse om alt arbejde og alle indtægter på dine dagpengekort.
Og kender du ikke oplysningerne
for den sidste del af måneden og
har svaret forkert, er det MEGET
vigtig, at du selv retter dit dagpen-
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rioden. Hvis du ikke gen¬nemfører
hele uddannelsen på dagpenge,
skal du være indstillet på at afslutte uddannelsen på almindelige vilkår (SU eller voksenelevløn).
Længden på ud¬dannelsesforløbet afhænger af uddannelsen, din
baggrund og din erfaring.
Kontakt A-kassen, hvis du gerne vil
i gang og/eller vil vide mere.

gekort. Det kan du gøre i den første
uge af den nye måned og herefter
bliver dit dagpengekort spærret og
det er kun A-kassen, der kan ændre i det. Det vil sige, at hvis A-kassen skal ændre/rette dit dagpengekort til det rigtige, vil du også få
en straf for, at skrive forkert.
Kontakt os med det sammen, når
du opdager, at du har skrevet forkert på dit dagpengekort, så det
ikke får ekstra omkostninger for
dig. Har du fået for mange dagpenge udbetale, skal du selvfølgelig
tilbage betale dem.

JOBLOG

Det er vigtig, at du udfylde din joblog, når du er ledig, da det er en af betingelserne for at få udbetalt
dagpenge.
Kravet til din jobsøgning ændrer sig, i forhold til hvor længe du har været ledig. Her har du en oversigt
over hvordan kravet ser ud for dig:
Forbrug: 0-481 timer (0-3 måneders ledighed)
Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 af dine jobsøgninger om ugen.
Søger du skriftligt, vil vi anbefale dig at uploade disse ansøgninger.
Den aftale, der er lavet mellem dig og din a-kasse om fremtidig jobsøgninger, skal dog altid følges.
Forbrug: 482-962 timer (3-6 måneders ledighed)
Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 af dine jobsøgninger om ugen.
Er du fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstillinger.
Søger du skriftligt, vil vi anbetale dig at uploade disse ansøgninger.
Du skal søge job indenfor det geografiske område, der er aftalt.
Forbrug: 963-1443 timer (6-9 måneders ledighed)
Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 af dine jobsøgninger om ugen.
Er du fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstillinger.
Søger du skriftligt, vil vi anbefale dig at uploade disse ansøgninger.
Du skal søge job indenfor det geografiske område, der er aftalt.
Forbrug 1444 og over (9 måneders ledighed eller mere)
Du skal udgangspunkt registrere mindst 2 jobsøgninger om ugen. Er du fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstillinger.
Du skal søge stillinger både skriftligt og som webansøgninger.
Du skal også søge opslåede stillinger.
Du skal søge job indenfor det geografiske områder, der er aftalt.

DET ER BLEVET NEMMERE AT SØGE
EFTERUDDANNELSE FRA 2019

Du skal ikke længere rode med besværlige kursusansøgningsskemaer og så videre, når du vil ansøge og tilmelde dig et kursus eller efteruddannelse.
Fremover skal du bare gå ind på www.efteruddannelse.dk og finde kurset og tilmelde dig.
Digitaliseringen af VEU-udbetalingen betyder også, at administration er overgået til en enhed med det mundrette navn: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og udbetalingerne varetages af ATP.
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OPHOLDSKRAV
Hvis du bliver ledig og ikke har
boet i Danmark eller et andet EU/
EØS-land i mindst 7 år indenfor 12
år, kan du ikke modtage ydelser
fra A-kassen.
Der er en indkøringsfase på 2 år.
Man skal ved ledighed/indplacering, have ophold sig i DK/EU/EØS/
Schweiz efter nedenstående krav

i 2019 er kravet 5 år ud af 12 år
i 2020 er kravet 6 år ud af 12 år
og fra 2021 og frem er kravet 7 år
ud af 12 år.
Det vil være en rigtig god ide, at du
ved ledighed selv medbringer dokumentation for dit ophold i Danmark eller et andet EU/EØS-land,
hvis du ikke har boet/været medlem af en dansk A-kasse i mere

JOBFORMIDLING
Vi har Danmarks største og bedste
jobdatabase, som både er for ledige og folk i arbejde.
3F Jobformidling kan hjælpe dig
med at finde et arbejde / nyt arbejde.
Vores jobdatabase leder dagligt efter ledige stillinger på alle jobbaser

såsom Jobindex, Step Stone samt
virksomhedernes hjemmesider.
Lokalt har vi indgået flere samarbejdsaftaler med virksomheder i
vores lokalområder. Afdelingens
målsætning i 2019 var at hjælpe
mindst 55 medlemmer i arbejde,
vi kan glædelig fortælle, at dette
mål er nået, men vi fortsætter det

NYT FRA SOCIALRÅDGIVERNE
Socialrådgiverne:
Klaus Hornemann Møller og
Mikkel Kryger Rasmussen.

MURERNE NORDSJÆLLAND
end 7 år, da det kan tage ekstra tid,
hvis A-kassen skal skrive efter dokumentationen og det kan betyde,
at dine dagpenge kan blive forsinket.
Udover opholdskravet skal du selvfølgelig opfylde de almindelige
regler for at opnå ret til dagpenge.
Er du i tvivl, er du altid velkommen
til at kontakte A-kassen.

gode arbejde.Du har adgang til 3F
Jobformidling via 3F.dk under ”Mit
3F”. Det er meget vigtigt, at du
opretter dit CV eller opdatere det
eksisterende på siden. CV’et skal
være grundigt udfyldt, så vi har
mulighed for at lave det bedste
match mellem dig og arbejdsgiveren.

OBS OBS OBS

Hvis du får nyt telefonnummer eller skifter din email adresse, skal du ændre dine oplysninger i www.mit3f.dk
under min profil. Hvis du skal have ydelser fra A-kassen, er det vigtigt, at vi har de rigtige kontantoplysninger,
da vi bruger dem til, at sende dig breve, sms og koder til selvbookning. Og har vi ikke dine oplysninger, og du
ikke modtager vores beskeder, kan det få konsekvenser for udbetalinger af dine ydelser.

ARBEJDERNES LANDSBANK - EN DEL AF FAMILIEN
Arbejdernes Landsbank er en
bank der 100 % er ejet af lønmodtagerne i den gamle LO-fagbevægelse, og derfor har som formål at
skabe gode vilkår for os når det
drejer sig om vores penge.
Det vil ikke være Arbejdernes
Landsbank der kommer til at trække de store overskrifter i medierne
for medvirken til hvidvask og lyssky pengetransaktioner, for det er
ikke Arbejdernes Landsbanks mål,
tværtimod.
Det er en af årsagerne til, at Arbejdernes Landsbank på det seneste
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har fået et meget stort antal nye
kunder, som gerne vil være rimeligt
sikre på, at deres bank ikke medvirker til at malke statskasser eller
formidle hvidvask af sorte penge som det er sket i f.eks. Danske
Bank og Nordea.
Bankens formand, Forbundsformand Per Christensen fra 3F, er
en af de stærke garanter for, at
moral og anstændighed er en del
af Arbejdernes Landsbank DNA, ligesom en ordentlig behandling af
ALLE kunder er det.
Mange går i overvejelser om at
skifte bank, og hvis du også gør
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det, kan vi her fra 3F Nordsjælland
Øst klart anbefale, at man tager
Arbejdernes Landsbank med i sine
overvejelser.
Kig ind i Banken og hør hvad de
kan tilbyde dig, hvis du skulle blive
kunde i banken. Du vil helt sikkert
blive modtaget med åbne arme og
ikke mindst personlig betjening,
hvad man efterhånden skal lede
længe efter i øvrige banker.

ÅRETS INTERNATIONALE ARBEJDSMILJØDAG
Årets internationale arbejdsmiljødag 28 april, blev afholdt i samarbejde mellem afdelingerne, 3F
Kastrup, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Sømændene og 3F
Nordsjælland Øst.

Der var ca. 50 deltagere der kunne
afholde højtideligheden for de 32
der døde på danske arbejdspladser
i 2018.
Arbejdstilsynet var inviteret ved
Karsten Bach Christensen, direktør for Tilsynscenter Øst. Karsten
holdt oplæg om Arbejdstilsynets
prioriteringer, deres tilsynsstrategi samt, hvordan de behandler
klager. Alt dette med baggrund i
arbejdstilsynet er beskåret i flere
omgange af den blå regering, både

med Anders Fogh og Lars løkke ved
roret.
Der blev spurgt interesseret ind til
deres tilsyn, men der blev også givet kritik, hvor medlemmer af 3F
klart oplevede at Arbejdstilsynet
havde mistet noget af sin styrke
og ikke altid fik den respekt på arbejdspladserne, som vi i 3F ønsker
den skal være.
Foredraget blev fulgt op af et diskussionsforum, formet som ”Mads
og Monopolet” hvor 6 dilemmaer blev læst op og diskuteret af
Monopolet som bestod af Ulla
Sørensen (Hovedkasserer i 3F og
politisk ansvarlig for arbejdsmiljøindsatsen), Peter Hasle (Professor, Aalborg Universitet), Thomas
Strømsholt
(Landskubformand

Stilladsarbejdernes Landsklub) og
Victoria Velasques (Folketingskandidat Enhedslisten).
Det blev nogle spændende diskussioner, med synspunkter på
forskellige niveauer i samfundet,
både fra arbejdspladserne, beslutningstagerne, politikerne, samt
eksperterne. Janne Hansen var facilitator og havde rollen som Mads.
Det var underholdende og metoden gav lidt liv til en ellers alvorlig
debat.
Inden dagen blev rundet af med
noget at spise, blev der afholdt en
kort højtidelighed ved de 32 kors,
som var sat op til lejligheden, et for
hver døde arbejder i 2018.


Arbejdsmiljøudvalget.

FOREDRAG OM KROM-6 I 3F NORDSJÆLLAND ØST
Sidste år kørte Berlingske Tidende en artikelserie om krom-6. 3F
Nordsjælland Øst var hovedkilden
til deres artikelserie, med baggrund i flere medlemmer, der har
pådraget sig alvorlige sygdomme
som cancer, luftvejslidelser og eksemlidelser i forbindelse med arbejde med krom-6.

speciallæge i Arbejds- og Miljømedicin og Sudakaran Gnanasegaram
Introduktionslæge Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital vil komme og holde
foredrag om krom-6, hvad et er og
hvilke påvirkninger vi mennesker
bliver udsat for i forbindelse med
at arbejde med krom-6.

Foredraget bliver afholdt d. 22.
august kl. 17.00 i vores lokaler på
Rønnebær Allé 106 i Helsingør.
Tilmelding sker ved at skrive til
klaus.moeller@3f.dk
Kun for medlemmer.

Arbejdsmiljøudvalget.
De arbejdsmedicinske klinikker
ved Harald Meyer Overlæge, ph.d.
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MURERPENSIO
NISTERNE TIL
HYGGEFROKOST

Den 17. april var der endnu engang
tid til at holde en rigtig dejlig hyggefrokost med murerpensionisterne. Det var en dejlig dag med

Af faglig konsulent
Per Nielsen

GENERALFORSAMLING
Den 13-3-2019 holdt Murerbrancheklubben generalforsamling på
teknisk skole i Hillerød. Lidt over
70 svende og lærlinge med en gennemsnitsalder på lige omkring de
30 år var mødt frem.
Aftenen forløb uden de helt store
problemer og sluttede af med et
godt måltid mad.
Der blev givet en opfordring til at
ringe efter vores opmåler Silas Jensen, når man har en opgave, der
kan måles op.
Silas Jensen er foreløbigt ansat til

at måle op for både København og
Nordsjælland indtil udgangen af
2019.
Vi kan se en tendens til, at de stenpriser, der er blevet tilbudt, ligger i
underkanten af, hvad vi kan måle
op til, så der burde være mulighed
for at kunne tjene lidt ekstra ved
hjælp af en opmåler.
Jeppe Grønbæk fra bestyrelsen
fortalte om den seneste runde af
vores ”plads kontakt system”, hvor
kollegaer melder ind med hvad de
har tjent på deres seneste arbejde,

gennemsnitslønnen for en murersvend/ murerarbejdsmand på timeløn ligger lige nu på Ca. 230 kr. pr.
time.
Gennemsnitslønnen for de murersvende/arbejdsmænd der går på akkord, ligger lige nu på Ca. 350 kr. pr.
time. (resultaterne er baseret på
tilbagemeldinger fra 235 kollegaer
på 34 forskellige arbejdspladser.)
Fra generalforsamlingen skal der
også lyde en stor opfordring til at
forlange at have en lærling med.

LÆRLINGE PÅ
KURSUS!

Der er igen i år blevet afholdt kursus om akkord for vores murerlærlinge. Akkordkurserne afholdes i
en weekend i Rørvig, denne gang
var det den 5.-6- og 7. april. Kurset
bliver i fællesskab med med andre
lærlinge fra 3F byggefag fra hele
landet.
Det er en rigtig god weekend med
masserer af spørgelystne og interesserede unge mennesker, der
får masserer af gode fif og et godt
sammenhold.
Så hvis du har en lærling i sjakket
der endnu ikke har væres afsted

på akkordkursus, så er det på tide
at skubbe på. De kan lige så godt
lære fra starten af hvordan man

skriver en skurbog og hvordan man
skriver en akkorderingsseddel.

NYE DYGTIGE SVENDE

Den 28-3-2019 blev der udlært 15 nye svende, 1 sølvmedalje, 1 bronze og 3 ros blev der uddelt. Så velkommen til
dem.De blev fejret på teknisk skole med musik spillet af lærerne, og fagforeningen stod for en gril, så der var
både vådt og tørt.
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1. MAJ 2019

1. maj 2019 blev behørigt fejret
med taler, kultur og grillmad ved
3F huset på Rønnebær Allé i Helsingør. Også i år mødte mange
feststemte folk frem for at fejre
dagen i fællesskabet på plænen,
godt 200 nåede vi op på.
Dagen blev indledt med skønsang
leveret af mandskoret Tubal Kain,
hvor tidligere SID formand Benny
Jørgensen sammen med kammeraterne i koret synger igennem så
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intet øje på pladsen er tørt. Det
musikalske indslag stoppede ikke
her, for også Stig Skovlind og Kaffeorkestret lod liflige toner klinge
ud på pladsen mellem alle talerne.
Superflot underholdning.
Da vores sædvanlige ”køkkenchef”,
Bjarne Larsen, har valgt at gå på
pension, var Produktionsskolen
hyret ind til at forestå det kulinariske traktement, og de dygtige grillmestre og salatmaestroer bestod
opgaven med glans, så vi håber,
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vi kan få en aftale med dem også
til næste år. Traditionen tro lagde
4 talere vejen forbi, det var 2 lokale fagforeningsformænd; Lene
Lindberg fra FOA Nordsjælland og
Allan Thomsen fra Metal Nordsjælland. Herudover Henrik Møller,
folketingskandidat for S samt Forbundssekretær i 3F, Søren Hejsel.
Gode, og tydeligt engagerede talere, der kom ind på dels lokale
emner, og ikke mindst det tema,
der er i fokus på landsplan; nemlig

problemet med den stigende pensionsalder og bedre muligheder for
dem, der har taget det tungeste
slæb i arbejdslivet, for at trække
sig lidt tidligere tilbage og få nogle
rimelige år i den sidste del af livet.
DUI – leg og virke lavede bålarrangement for de mindste med snobrød og popcorn, så jo, intet var
overladt til tilfældighederne.
Vi glæder os allerede til at rulle fanerne ud igen og fejre 1. maj 2020
her i 3F Nordsjælland Øst.
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PLADSKONTAKT
3F BJMF/3F NORDSJÆLLAND ØST

ELEKTRONISK POST FRA
3F NORDSJÆLLAND ØST

De seneste tal fra arbejdspladskontakterne viser, at det generelt ser ret godt ud, både med indtjeningen og med organiseringen. Resultatet er beskrevet i det følgende.
Jan Pedersen
Økonomiansvarlig

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange aktive arbejdspladskonter for at sende besvarelserne ind til os, så vi kan få et godt fælles billede status på vores arbejdspladser.
Husk at klippe artiklen ud hæng den op til kollegaerne i skuret. Debatten om resultaterne er måden at få kolleger til at benytte resultaterne ved lønforhandling, organisering osv., så vi i fællesskab kan hæve niveauet for
alle.

Og så til resultaterne:
Det er lykkedes at få tilbagemelding fra 50 pladskontakter fra 34 forskellige pladser.
Besvarelserne dækker 232 murersvende, arbejdsmænd og lærlinge.
Ud af svarene var 7 mand ledig og 7 gik i sjak med en anden pladskontakt der besvarede skemaet for dem.

Organisering

• På 9/34 pladser var der både valgt tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant
• På 7/34 pladser var der kun valgt arbejdsmiljørepræsentant
• På 2/34 pladser var der kun valgt tillidsmand
• På 16/34 pladser havde hverken tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant valgt.
• På 32 ud af 34 pladser var alle medlem af 3F
Akkord
135 mand arbejdede på akkord fordelt i 16 sjak var repræsenterede i undersøgelsen.
Gennemsnitslønnen på afsluttede akkorder for 128 mand er 361,78kr
Gennemsnittet for udbetalingen ligger lige nu på 239,26kr

Vi oplever desværre fortsat, at en
hel del medlemmer glemmer at
tjekke deres post i www.mit.3f.dk
Den nye GDPR-lovgivning, har betydet en mærkbar ændring i den
måde, vi må kommunikere med
medlemmerne på, og det gør det
ekstra vigtigt, at du er opmærksom på at få tjekket mit.3f.dk.
Du logger på mit.3f.dk med dit
NemID, når du er logget ind, kan
du tjekke om vi har det rigtige telefonnummer, og den rigtige mailadresse til dig, hvis ikke, så kan du
selv rettet det på siden.
Hvis vi har de rigtige oplysninger,
så vil du modtage en SMS eller en

mail, hver gang vi lægger nye meddelelser til dig i mit.3f.dk.
GDPR-Lovgivningen gør, at vi ikke
længere må sende dig en mail med
personfølsomme oplysninger.
Hvis du skal skrive til os, så kan det
ske via en henvendelse fra din side
på mit.3f.dk, disse henvendelser
sendes, via en krypteret forbindelse, og oprettes automatisk i vores
sagsbehandlingssystem,
vores
svar vil, ligeledes via en krypteret
forbindelse, blive lagt i din side på
mit.3f.dk, og du vil få en SMS eller
mail, med besked om, at du har
modtaget ny post i mit.3f.fk
Det kan virke unødigt besværligt,
men der er tale om ganske store

bøder, hvis man som dataansvarlig
(afsender) bryder GDPR-lovgivningen, og vi skal selvsagt overholde
gældende lovgivning.
Der er dog en lille gevinst ved at
bruge henvendelser via mit.3f.dk,
og det er, at vi i sagsbehandlingssystemet, kan se hvor mange henvendelser der ligger ubesvaret, og
få dem håndteret korrekt.
I ”gamle dage”, kunne medlemmernes mails risikere, at ligge i en
personlig mailboks, hos en medarbejder der var på ferie eller sygemeldt, eller sågar ikke var ansat
mere, uden at der var nogle der vidste at de lå der.

Timeløn
97 mand arbejdede på timeløn fordelt i 18 sjak/pladser og var repræsenteret i undersøgelsen.
Gennemsnitslønnen på timeløn er 223,08kr
Timelønningerne lå mellem 195kr. og 300kr. pr. time.

Arbejdsmænd
21 pladser ud af 34 var der arbejdsmænd.
10 ud af 12 akkorder med arbejdsmænd havde arbejdsmændene med i akkorden, de andre 2 pladser havde arbejdsmændene deres egen akkord.
8 ud af 11 timelønspladser havde arbejdsmanden samme timeløn som svendene.

Lærlinge
15 pladser ud af 34 havde en lærling eller flere og 6 ud af 7 pladser der kørte på akkord, delte overskuddet med
lærlingene.
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Skrevet af Preben Kongsbak, AMR Løgstrup – i samarbejde med Tasja Lundberg, Faglig konsulent 3F.

Kilder: 3F, CRS, AT, BAR

HVAD KOSTER DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ?
Et godt arbejdsmiljø
starter ved dig!

Hvis du bruger denne holdning i
din arbejdsdag, kan det forbedre dine muligheder for et langt og
godt arbejdsliv. Dertil kommer den
tillidsvalgte AMR der med uddannelse og sammenhold blandt kollegaerne kan støtte i kampen for
bedre arbejdsmiljø. Fokus på godt
arbejdsmiljø kan også give resultater i regnskabet og dermed et bedre grundlag for forhandling af løn.
Udregninger fra Arbejdstilsynet
Preben Kongsbak, AMR Løgstrup

viser, at hver gang en ansat bliver
sygemeldt i over 30 dage på grund
af dårligt arbejdsmiljø, koster det i
gennemsnit arbejdsgiverne 82.400
kroner.
Fokus på arbejdsmiljøet
BAR har lavet en analyse der viser,
at 92% af danske topledere anser,
det at have et godt arbejdsmiljø
som værende afgørende for virksomhedens økonomiske mål. Men
kun 20% har miljø på dagsordenen
hver uge, og for hovedparten er det
mere månedligt eller kvartalsvist.
Så er det svært at bruge godt miljø
til, at forbedre de økonomiske mål.
Arbejdsskader og dårligt arbejdsmiljø koster dyrt, hver fraværsdag,
hver tilskadekomst, hver udskiftning af nedslidte medarbejdere
koster virksomheder og samfund
dyrt. Dårligt arbejdsmiljø årligt koster Danmark 60 - 80 milliarder.
(dette har ugebrevet Mandag Morgen, dog beregnet til 110 milliarder
hvert år, men det er en mere usikker beregning)
Den ansatte betaler for dårligt
arbejdsmiljø med sygefravær, behandlings behov og jobskifte.
Virksomhedens udgifter er til sygedagpenge, brug af vikarer, produktionstab, evt. tab af renommé
mv.Hertil kommer afledte omkostninger (Der kan være forskellige afledte omkostninger ved problemer
med arbejdsmiljø)
• Tiden, lederen (eller andre) skal
bruge på at håndtere fraværet. Tid
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til at finde, introducere og instruere en vikar, bede kolleger om at
arbejde over eller orientere brugere
om, at en service ikke bliver leveret
på grund af sygdom. Det omfatter
også tid til at gennemføre fraværssamtale, orientere kollegerne og
rapportere videre i systemet om,
hvad der er sket.
• Tid, til at arbejdsmiljøgruppen
og/eller arbejdsmiljøorganisationen skal anmelde, undersøge og
analysere den pludselige hændelse
(for eksempel arbejdsulykke eller
forflytningsskade), som i nogle tilfælde er årsag til fraværet. Der skal
muligvis også bruges tid til dialog
med Arbejdstilsynet.
• Tid til at kollegerne kan bearbejde og tale om en pludselig hændelse eller en uventet sygemelding.
• Honorar til krisepsykolog eller
lignende.
• Honorar til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som Arbejdstilsynet kan påbyde arbejdspladsen at bruge til at løse problemet.
• Tid til at personaleafdelingen
skal håndtere fraværet og sikre refusion af sygedagpenge, hvis fraværet er langvarigt.
• Udgifter til udbedring af materielle skader i forbindelse med en
arbejdsulykke eller voldsepisode.
• Lønafregning ved brug af vikar,
dvs. forskellen mellem en fastansat og en vikars løn og arbejdsvilkår.
• Produktivitetstab ved brug af en
urutineret vikar eller kollega.
Samfunds omkostninger er sygedagpenge, hospitalsvæsen, øvrige
helbreds-omkostninger og førtidspension. Spild af faglærte kompetencer, omskoling, belastning
af kommunernes servicesystemer
mv.

Hvordan skaber man en forandring i arbejdsmiljø?
Først og fremmest kræver det
mentalt overskud at gøre noget
ved et dårligt arbejdsmiljø. Hvis
man knap har ressourcer til at løse
kerneopgaven, så er arbejdsmiljøarbejdet typisk noget af det, der
bliver nedprioriteret - selvom det
måske kunne bidrage til en bedre
opgaveløsning.

En anden barriere kan være, at
der er forskellige opfattelser på
arbejdspladsen af, hvornår noget
er et problem. Det kan også være
svært at finde ud af, hvad man helt
konkret skal gøre ved problemerne
og sidst men ikke mindst, kan der
være en økonomisk barriere f.eks.,
at der ikke er penge til at foretage
de forbedringer, man ønsker sig.
Alt dette står i kontrast til de problemer og følgevirkninger et dårligt
arbejdsmiljø har samt de økonomiske gevinster en forbedring af arbejdsmiljøet kan give. Faktisk viser
en ROI-undersøgelse en gevinst på

op til 2,2 kr. for hver 1 kr. investeret, både i det fysiske- såvel som
det psykiske-arbejdsmiljø.

3F Arbejdsmiljøberegneren
I slutningen af 2015 offentliggjorde
3F et redskab, der skal hjælpe særligt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter til et bedre overblik over
sammenhæng mellem arbejdsmiljø, sygefravær, forebyggelse og
virksomhedens økonomi.
’Arbejdsmiljøberegneren’ har 3F
udviklet sammen med rådgivningsfirmaet COWI, som også stod
bag den oprindelige udgave udviklet til fagforbundet FOA i 2013.
Arbejdsmiljøberegneren kan stadig bruges som et værktøj til at
kortlægge arbejdsmiljø udfordringer på arbejdspladsen og give et
konservativ bud på udgifter af dårligt arbejdsmiljø. Men særligt kan
3F Arbejdsmiljøberegneren bruges
til at få startet en dialog med ledelsen om hvilke udfordringer I har
med arbejdsmiljø.

SOMMER, SOMMER OG SOL

- HAVET OG BLÆSTEN OG DUFT AF KAPRIFOL…
Sommeren er over os, vi tager snart hul på juli måned. I hobetal drager danskerne
ud i ferielandet, eller tager fly, tog eller bil for at komme til fjerne himmelstrøg og
nyde en velfortjent ferie. Nogle vælger at holde ferien hjemme på terrassen eller
hos familien. Der er mange muligheder.
Men, uanset hvilken mulighed du vælger, eller at du måske vælger slet ikke at
holde ferie, så ønsker vi har fra 3F Nordøstsjælland jer alle sammen en

RIGTIG DEJLIG SOMMER
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NY
HJEMMESIDE

Udviklingen går stærkt og mens vi venter på en ret til tidligere pensionsalder, så har vi valgt at sende vores gamle hjemmeside på pension.
Vi har i stedet lavet en ny, som kan give dig et overblik over de mest relevante ting, du måske har brug for at vide. Der vil løbende blive informeret om
medlemsarrangementer og andre spændende nyheder.
Adressen er den samme som altid

www.fagforeningen.dk

