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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

VI VENTER PÅ
FINANSLOVEN
Sommeren er veloverstået, alle de ferierende er efterhånden vendt tilbage til hverdagens glæde og virkelyst.
Politikerne på borgen er også trukket i arbejdstøjet efter en velfortjent
ferie ovenpå valgkampens strabadser. Og hvilken valgkamp. For en
gangs skyld meget indhold og meget lidt mudderkastning.
Resultatet blev den ventede sejr til Mette Frederiksen og en socialdemokratisk mindretalsregering, som desværre har et meget usikkert parlamentarisk grundlag. Det kræver noget af en balancekunstner at få så
forskellige standpunkter som Enhedslistens og Radikales trukket i samme retning.
Finansloven skal nu på plads, og den ser vi frem til med spænding. Det
er her, vi får den første reelle pejling af, om vi har fået en ny politik, eller
vi bare har fået en ny regering. Vi har her i 3F Nordsjælland Øst store forventninger til en ny retning, hvor vi får forbedret forholdene for arbejdsmarkeds-uddannelserne, Arbejdstilsynet, bekæmpelse af løndumpning
og velfærden for både børn og ældre.
Mette Frederiksen har lovet, at hun vil gøre alt, der står i hendes magt
for at levere forbedring af tilbagetræknings-mulighederne for blandt andet en række af 3Fs mest fysisk udsatte medlemmer.
Men det kan blive meget svært, når Arbejdsgiverne nægter at indgå i
konstruktive forhandlinger, når Radikale har sat sig som mål at forhindre
ethvert tiltag i den retning, og Dansk folkeparti i panik over det dårlige
valg, nu forsøger at lægge så meget distance til Mette Frederiksen som
overhovedet muligt.
Derfor lever vi i håbet om, at det lykkes at få lavet en aftale, men vi
forventer det ikke, og skylden ligger helt ensidigt hos de Radikale, der
hellere vil gå i døden end give Socialdemokraterne den indrømmelse.
Så meget desto vigtigere er det at spænde buen omkring arbejdsmiljøet.
Det kan ikke være rigtigt, at lønmodtagere nedslides af dårligt arbejdsmiljø samtidig med, at politikerne kræver, vi skal være længere tid på
arbejdsmarkedet.
Så derfor, se nu at få lavet en reel opgradering af Arbejdstilsynet og dets
beføjelser, og få skruet nogle bødestørrelser sammen, der gør, at det
IKKE kan betale sig at se stort på medarbejdernes sikkerhed og sundhed
i på arbejdspladserne.
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Af faglig konsulent
Tasja Lundberg

JOBPATRULJEN PÅ TUR

I DET NORDSJÆLLANDSKE

Igen i år har jobpatruljen været
i Nordsjælland for at besøge de
unge fritidsjobbere, der bruger deres sommerferie på at tjene nogle
penge.
Jobpatruljens har faktisk 40-års
fødselsdag i år – siden 1979 har jobpatruljen taget rundt i landet hvert
år, for at tale med de yngste på
arbejdsmarkedet om, hvilke regler
der er for arbejdet, hvilke rettigheder de har som lønmodtagere
og kontrollere om overenskomster
og arbejdsmiljølovgivningen bliver
overholdt.
Jobpatruljen udfylder et spørgeskema sammen med fritidsjobberen, hvor de snakker om, hvor
tungt må man løfte, hvor lang må

ens arbejdsdag være, ret til løn
under sygdom mv. Alle spørgeskemaerne fra hele landet samles og hvert år udgiver jobpatruljen en rapport om, hvordan
arbejdsmarkedet ser ud for de
unge 13-17-årige
Rapporten fra 2019 er endnu ikke
færdig, men fra jobpatruljens aktivister, som har brugt afdelingsfaciliteter i løbet af sommeren,
hører vi at det er arbejdsmiljøet
som især er problematisk i år,
manglende sikkerhedssko, al for
tunge løft og lovændringen om
at unge under 18 år må arbejde
i lokaler, hvor der udskænkes alkohol er heller ikke uden problemer.
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FLERE UNGE
SKAL BLIVE FAGLÆRTE!

Af faglig konsulent
Tasja Lundberg

3F har forsat fokus på, at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I de seneste år er der
snakket meget om behovet for at
flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Politikere, arbejdsgivere og fagbevægelse er
alle enige om, at flere unge bør
vælge en erhvervsuddannelse og
at fremtidens Danmark kommer
til at mangle faglært arbejdskraft
– faktisk er der allerede begyndt at
opstå problemer med mangel på
faglært arbejdskraft på udvalgte
områder.
Den store mangel på praktikpladser er medvirkende til at færre
unge er blevet faglært, og igennem
flere år har vi i 3F sat fokus på denne udfordring med kampagner.

hvervs- og gymnasial uddannelse.
Modsat er der 74 % af de unge, der
har søgt ind på en gymnasial uddannelse.
Og Nordsjælland er den landsdel
hvor færrest unge vælger en erhvervsuddannelse. Ungdommens
tendens til at vælge de gymnasiale
uddannelser er også en udfordring
for samfundet, for selv om fremtidens samfund nok altid vil mangle
flere ingeniører og læger – så viser
alle prognoser, at det er de faglærte medarbejdere som vi kommer til
at mangle.

Derfor deltager 3F Nordsjælland
Øst igen i år på uddannelsesmessen i Frederiksborghallen d. 2. og 3.
oktober. Vi taler med de unge om
hvilke erhvervsuddannelsesmuligheder der er, hvilke fag der mangler
elever, hvad er løn og arbejdsvilkår
er, og hvad der er af job og efteruddannelsesmuligheder, når man
er udlært.
Det er nemlig vigtigt at forstå at en
erhvervsuddannelse, lige som en
gymnasialuddannelse, er adgangsgivende til rigtig mange diplom- og
akademiuddannelser.

Det var også derfor at 3F sammen
med resten af fagbevægelsen indgik en Trepartsaftale med arbejdsgiverforeningerne og regeringen i
2016 om 8.000 – 10.000 flere praktikpladser i 2025. Dette skal opnås
ved, at virksomheder der ikke tager
elever og som ikke er med til at sikre faglærte medarbejdere i fremtiden - de skal betale en bøde. Hvorimod virksomheder som uddanner
elever, får en belønning.
Allerede nu kan vi se at ordningen
har den ønskede virkning, og i 2018
blev der oprettet 3.000 flere elevpladser end i 2016. Vi er på vej i den
rigtige retning – men der er stadigvæk et godt stykke vej endnu, før vi
kommer i mål.
I 2019 på landsplan har 20,1 af de
unge % søgt ind på en erhvervsuddannelse, det er en lille stigning.
Hver tredje af dem tager en EUX
som er en kombination af en er-
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Vi håber, at andre virksomheder kan blive inspireret
af Restaurant Tinggården,
fordi det er super-vigtigt
for både virksomhederne,
arbejdstagerne og det danske samfund, at der skabes
gode og attraktive lærlingepladser i Danmark.

3F HYLDER
LOKAL VIRKSOMHED FOR
LÆRLINGEARBEJDET

Restaurant Tinggården gør en særlig indsats på lærlingeområdet. Det
skal belønnes, og derfor overrakte
3F i starten af juli en festlig ”lærlinge-lagkage” til restauranten og
dens medarbejdere.
”Det er umuligt at finde en bedre
læreplads,” så enkelt kunne det siges, da 3F spurgte en af eleverne,
hvad han syntes om at stå i lære på
Restaurant Tinggården.
3F har søsat en landsdækkende
kampagne, hvor vi sætter fokus
på at fremhæve de arbejdspladser,
hvor man gør en særlig indsats for
lærlingearbejdet. Og med en udtalelse som den fra eleven på Restaurant Tinggården, blev det en
anelse nemmere, da vi skulle vælge den arbejdsgiver der skulle have
en særlig ros.
Præmien for hæderen som foregangsvirksomhed på lærlingeområdet er en flot og festlig lagkage,
som faglig konsulent Lasse Treu
afleverede ved en lille reception,
så både medarbejdere og ledelse
kunne få lidt til den søde tand at
gå hjem på.
Der var stor glæde og begejstring
da vi overrakte lagkagen, og både
arbejdsgiver og elever var meget
stolte og glade for anerkendelsen
fra 3F. For indehaver af Restaurant Tinggården Jan Friis Mikkelsen, der også selv er uddannet kok
og hver dag står side om side med
eleverne, er uddannelse meget vigtigt. Jan gør et stort arbejde ud af,
at eleverne trives og lærer noget.
Samtidig er han også meget opmærksom på, at der også i fremtiden er hårdt brug for dygtig og
faglært arbejdskraft, og derfor hå-
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ber han også på at kunne inspirere andre arbejdspladser til at tage
flere elever.

Attraktive lærepladser skal sikre
faglært arbejdskraft
3F har ofte travlt med at kritisere
virksomhederne, når de ikke opretter praktikpladser nok. Men det er
lige så vigtigt at hylde de virksomheder, der gør det ekstraordinært
godt på lærlingeområdet, og det
gør Restaurant Tinggården.
Derfor valgte 3F Nordsjælland Øst
at lægge vejen forbi Restaurant
Tinggården og overrække dem en
lærlingekage.
Når man taler med eleverne, udtrykker de stor begejstring for at
stå i lære på Restaurant Tinggården. De fremhæver både den gode
tone, kammeratskabet og de muligheder man får, hvis man byder
sig til.
Eleverne lærer at lave mad fra bunden og gå i dybden med deres fag.

De får lov til at arbejde med mange
forskellige råvarer og gå på opdagelse i gastronomiens univers. Hvis
eleverne har gode idéer eller gerne
vil prøve kræfter med nye projekter
i køkkenet, så bliver de støttet, og
der bliver lyttet til eleverne. Eleverne er nemlig meget vigtige for
restaurantens udvikling, siger Jan
Friis Mikkelsen.
”Vi håber, at andre virksomheder
kan blive inspireret af Restaurant Tinggården, fordi det er super-vigtigt for både virksomhederne, arbejdstagerne og det danske
samfund, at der skabes gode og
attraktive lærlingepladser i Danmark. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, og
derfor er det vigtigt med attraktive
og spændende praktikforløb for de
unge, så de i højere grad søger mod
erhvervsuddannelserne i stedet for
de gymnasiale uddannelser,” siger
formand for 3F Nordsjælland Øst,
Hans Nissen.
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NYHEDER FRA A-KASSEN

A

KASSE

SE DIN JOBLOG PÅ MIT3F

Vi har tidligere skrevet om hvordan, du som ledige, skal udfylde
din joblog. Når du ikke udfylder
din joblog rigtig, modtager du en
sms om, at du skal registrere dine
jobsøgninger i henhold til din aftale med a-kassen.

Gør du ikke det, vil du få en sms/
mail om, at du skal booke et
joblogmøde i a-kassen.
3F har som noget nyt oprettet en
side på mit3F, hvor du selv kan følge med i, hvordan din joblog ser ud.
Du logger dig ind på www.mit3F.
dk, hvor du ude i venstre side går
ind på ”Min jobsøgning” og her finder du ”Joblog overblik”.
Når du er nået så langt, vil du kunne se, hvordan din joblog ser ud.

Siden er stadig under udarbejdelse
og vil – forhåbentligt – inden længe
blive bedre.
Hvis alt er ok, vil du kunne se en
grøn smiley 😊  og  der  vil  stå  en  besked til dig om, at du er i fuld gang
med at søge job og har registreret
dine jobsøgninger korrekt i joblog.
Der er så også muligheden for, at
din joblog ikke er helt god og du vil
kunne se en gul smiley 😊,  og  en  besked om, at du mangler at opdatere din joblog. Der vil samtidig være
en beskrivelse af, hvad du mangler
og i hvilken uger det er.
Hvis den er helt gal, så vil du kunne
se en rød smiley 😊  og  du  vil  få  en 
besked om, at du IKKE har opdateret din joblog og overholdt vores
aftale i ”krav til jobsøgning”: Der

A-kasseleder
Lene T. Poulsen

vil her også være en beskrivelse af,
hvad du mangler og, i hvilke uger
du ikke har overholdt vores aftale.
Hvis du ikke registrerer dine jobsøgninger i jobloggen, så skal du
selv booke en samtale i a-kassen,
det vil du få en sms/mail om at
gøre, indenfor en tidsperiode. Booker du ikke denne samtale, kan du
miste retten til dine dagpenge.
Hvis du ikke er ledig, vil der stå at
funktionen ikke er aktuel, da du
kun som dagpengemodtager er
pligtig til løbende at registrere oplysninger om din jobsøgning.
Husk !!! Hvis du har problemer med
at registrere dine jobsøgninger i
joblog, er du altid velkommen til at
kontakte a-kassen og vi vil gerne
vise dig, hvordan du skal gøre.

UNDERVISNING I AFDELINGEN
Du har mulighed for at få dansk-,
matematik- og ordblindeundervisning i afdelingen, men du skal
først gennemgå en screening, så
du kommer på det rigtige hold.

Det er AOF Nordsjælland, der står
for undervisningen, men du skal
henvende dig i afdelingen og vi vil
skabe kontakten mellem dig og
underviseren, så I kan aftale nærmere.

Undervisningen foregår i afdelingen på følgende dage:
Ordblinde:
Tirsdage mellem 15.00 – 18.00
Onsdage mellem 13.00 – 16.00
Dansk: 2 halve dage om ugen.
Dagene er afhængelige af, hvilke
hold du kommer på. Tidspunkterne er i dagtimerne.
Matematik: 2 gange om ugen i
dagtimerne.

Hvis du har behov for dansk eller
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matematik udenfor almindelig
arbejdstid, kan du ligeledes kontakte os. Disse hold foregår i Hillerød, men hvis vi kan få samlet nok
medlemmer til et hold, kan det
evt. oprettes i vores egen afdeling.
Har du behov for undervisning i
jobsøgning og CV, kan du komme
på kursus i Hillerød. Dette kursus
foregår på Milnersvej 35 hver fredag fra 9.30 – 14.15. Du skal henvende dig i afdelingen og vi vil skabe kontakten.

FÅ FEM TIMERS

RÅDGIVNING AF JURIST
SOM MEDLEM AF 3F

Beskyt dig selv, dine kære og dine
værdier med juridisk gyldige dokumenter.
Skal din familie kunne blive boende i huset, hvis du går bort? Din
søster have ansvaret for børnene,
hvis der sker noget?
Livet er fyldt med overraskelser,
nogle kan være ubehagelige. På
den nye online-tjeneste, Testaviva.dk, kan man oprette et juridisk
gyldigt testamente, ægtepagt og
samejekontrakt og meget mere.
Det er services, man ellers skulle
til en dyr advokat for at få ordnet
før, men nu kan det altså klares
online på Testevita.dk.

gratis juridisk vejledning fra en
jurist i forbindelse med oprettelsen af dokumenter.
Den gratis rådgivning kan strække
sig helt op til 5 timer.

For at få den personlige rådgivning, skal du ringe direkte til
TestaViva på 8862 6050 og så kan
rådgivningen begynde derfra.
Se mere på https://testaviva.dk/

• TestaViva er en online platform, der gør det nemt og
sikkert at holde styr på vigtige dokumenter.

• Du kan oprette juridisk gyldigt testamente, ægtepagt,

samejekontrakt og begunstigelseserklæring, og som 3F
medlem få gratis rådgivning i forbindelse med opretelsen.

• TestaViva er blandt andet ejet KMD Ventures og Arbejdernes Landsbank

3F har indgået aftale med Testevita om, at 3F medlemmer kan få
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UDDANNELSE
SKAL OGSÅ BRUGES TIL NOGET
Af Svend Dyrholm,
faglig konsulent

Så er der wienerbrød drenge!
Papæsken fra Den søde Bager blev sat på bordet i spisestuen. Minh var kommet tilbage fra det sidste forløb på Erhvervsskolen i Hillerød. Nu havde han papir
på, at han var faglært Lager- og Logistikoperatør.
Kollegerne havde knoklet imens han var på skolebænken, så de fortjente et skulderklap.
Som 18-årig var planen at han skulle være tømrer.
Men han manglede penge til en bil, og ville lige tage
en sommerferie på tøjlageret i Gilleleje for at spare
penge sammen. Et på måneder, blev til et par år og nu
havde han snart været der i 25 år.
Minh havde indstillet sig på livet som ufaglært. Kollegerne var gode og lønnen var ok, så det var der ikke
noget i vejen med.
Men i dag stod han alligevel der. 43 år og med et
svendebrev i hånden. Det var sgu’ stort.

Stadig flere går fra ufaglært til faglært
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Nye kompetencer. Samme job.
Da bassen var spist og morgenkaffen drukket, var der
opbrud. Kollegerne skulle ud på lageret igen, for arbejdet skulle i gang.
Der stod Minhs truck. Den samme gamle truck, som
stod der før han tog på uddannelse. Da han fik sine
arbejdsopgaver på morgenens tavlemøde, var det
også de samme gamle opgaver han fik. Og da han
14 dage senere fik sin første lønseddel som faglært,
stod der de samme gamle beløb på bundlinjen.

Når man har taget uddannelse, har man vist, at man
kan og vil noget mere. Derfor er det vigtigt, at man
allerede inden uddannelsen er slut, tager en snak med
sin leder – hvad skal jeg gøre når jeg kommer hjem,
hvordan kan jeg tage mere ansvar og hvad vil i betale
for det.

Hvis du ikke ved, hvordan du skal tage den snak, så
hiv fat i din tillidsrepræsentant eller ring ned i fagforeningen.
Svend Dyrholm er ansat som opsøgende medarbejder,
og artiklen er en sammenskrivning af samtaler med
flere kolleger på forskellige arbejdspladser. Navne og
steder er ændret.

Faktisk lidt mindre, fordi han havde sagt nej til noget
overarbejde.
Da Minhs kollega Søren senere på måneden spurgte,
om ikke også han kunne tage lageruddannelsen, sagde lagerchefen nej. Det havde jo ikke gjort nogen forskel på Minh, og virksomheden ville ikke poste flere
penge uddannelse.

Hvert år uddanner flere og flere ufaglærte 3F’ere sig
til faglærte. Her lokalt i Nordsjælland bliver stadigt
flere efteruddannet som industri-, lager- og logistikoperatør.

Den stolthed Minh havde da han delte wienerbrød
ud var væk. Han følte sig faktisk snydt. Hvad skulle
det svendebrev til for, hvis
virksomheden ikke ville
bruge det til noget

Det er en god ide, fordi det sikrer os i vores job. Hvis
der er fyringsrunde, vil det sjældent være de faglærte der bliver fyret. Hvis uheldet er ude, vil det typisk
være meget nemmere at finde nyt job som faglært.

Alt for mange virksomheder tænker ikke over, hvad
der skal ske efter vi har taget efteruddannelse. Det
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er ikke nok, bare at komme tilbage til samme job og
den samme løn.
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NYT FRA SOCIALRÅDGIVERNE

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

SENIORPENSION

MURERNE NORDSJÆLLAND

OG TIDLIG TILBAGETRÆKNING
I skrivende stund holder den nye regering indledende møder med fagbevægelsens hovedorganisation
(FH) om deres flagskib ”tidlig tilbagetrækning” fra
arbejdsmarkedet.
Samtidig indføres den tidligere regerings plan om ny
seniorpension, med ikrafttræden 1. januar 2020.
Men, hvad er egentlig forskellen på de 2 ordninger?
Det er selvfølgelig svært at svare på når den nuværende regerings forslag endnu er i planlægningsfasen.
Begge ordninger berører det samme område, nemlig
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før man når folkepensionsalderen.
Den daværende regering og Radikale venstre lave-

de et forlig om seniorpension, der skal erstatte, den
”gamle” seniorførtidspensionsordning.
Den nye ordning er en forbedring i forhold til den gamle. Dels grundet at man kan trække sig 1 år tidligere
(6 år før i stedet for 5) man når folkepensionsalderen.
Endnu bedre er det, at man kun skal vurderes i forhold
til sit seneste erhverv og ikke i forhold til alle erhverv,
som den tidligere ordning fordrede. (Se bestemmelserne, nederst i artiklen)
Alligevel skal man igennem den kommunale mølle,
hvor man skal vurderes af kommunens rehabiliteringsteam.
I den kommende ordning om tidlig tilbagetrækning, er
der lagt op til, at man skal være nedslidt som følge af

mange års arbejde. Hvem der så skal være omfattet,
må vise sig når forslaget fremsættes. Det er dog oplagt, at mange af 3F´s brancher vil være selvskrevne.
Den helt store forskel vurderes dog at være, at der er
tale om en ret og ikke et ræs på diagnoser- en kvalificering gennem sygdomme.
Det er for at sikre, at så mange som muligt, får en
værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og ikke
skal gå den lange gang til kontrol og opfølgningssamtaler i sundhedsvæsnet og på de kommunale konto-

rer, med alle de negative personlige oplevelser disse
forløb kan medføre.
Dette mål, står dog ikke alene. Det er også et håb fra
fagbevægelsen, at der kan gøres op med den ulighed i
sundhed og levealder, som er alt for stor i dag mellem
de lavere og højere uddannede grupper i samfundet.
Det er 3F Nordsjælland Øst ønske og håb til forhandlingerne, at denne ulighed begrænses, så det ikke kun
er høje uddannelser, der giver adgang til et sundt og
værdigt liv efter arbejdslivet, men en mulighed alle
har.

Regler for ny seniorpension 1. januar 2020
Ny seniorpension
Seniorpension indføres som en ny, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med nedsat arbejdsevne og langvarig arbejdsmarkedstilknytning.
Ordningen træder i kraft den 1. januar 2020 og erstatter den nuværende seniorførtidspensionsordning.
Seniorer, der opfylder følgende betingelser, får ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på seniorpension:
• Maksimalt 6 år til folkepension
• Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (20-25 års arbejde, hvor en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer
opgøres som fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsbeskæftigelse kan omregnes forholdsmæssigt til fuldtidsbeskæftigelse)
• Arbejdsevne på 15 timer om ugen eller mindre
Arbejdsevnevurderingen foretages kun i forhold til borgerens seneste job – uanset branche. Det betyder, at arbejdsevnen hos en person, der fx har arbejdet som murer, skal vurderes i forhold til murerfaget og ikke i forhold
til om vedkommende kan arbejde i andre brancher såsom fx i butik.
Vurderes arbejdsevnen til at være nedsat til 15 timer om ugen eller mindre – dvs. at personen vurderes til at
kunne arbejde mindre end ca. to dage om ugen – tilkendes seniorpension.
I arbejdsevnevurderingen skal der lægges særlig vægt på helbredsmæssige oplysninger, og der må ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen, som fx arbejdsprøvning etc.

Ydelsesniveau og tilgrænsende ordninger
Seniorpension ydes med en sats, der svarer niveauet for førtidspension på 18.875 kr. pr. måned for enlige og
16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).
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LÆKKERI SOM CHOKOLADE
OG KAGER KRÆVER
MASKINER

- DEM LEVERER AASTED I FARUM

Af Næstformand
Ronny Iversen

I Farum ligger Aasted, en virksomhed som har mere en 24.000 kvm
produktionsareal i Farum, med
400 ansatte hvoraf de 190 er i produktionen. Der bruges masser af
robotter og kraner til fremstilling
af de store chokolademaskiner.
Der er ikke mange, som ved at når
man køber en flødebolle eller køber småkager, så er det tit Aasted,
som har leveret maskinen som
fremtryller lækkerierne.

14
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Aasted en gammel solid dansk familieejet virksomhed, som er mere
en 100 år gammel, den har været i
familiens hænder i 4 generationer,
de producerer nemlig maskiner
til chokolade- og bagerindustrien
med stor succes. Man eksporterer
omkring 90% af produktionen.
Familien er fortsat aktivt med i
driften, og er der dagligt hele 3
generationer arbejder på virksomheden.
Fortsættes

➜
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Af faglig konsulent
Per Nielsen

Døren til direktørens kontor er altid
åben og alle medarbejdere, uanset
hvor i virksomheden man arbejder,
kan banke på og få en snak.
Virksomheden er velorganiseret
og har en lokal tiltrædelsesaftale med Metal og 3F, man bruger
til stor tilfredshed overenskomstens muligheder, og der er lavet
mange lokalaftaler, hvor man be-

nytter mulighederne i Industriens
Overenskomst til at honorere med
højere betaling, eksempelvis overtidsbetaling.
På virksomheden har man en Fællesklub, hvor både El-forbundet,
Metal og 3F er med, vi har nu på
3 år Allan Nielsen som 3F’ernes
tillidsrepræsentant, Allan Nielsen
har været 12 år på Aasted.

Aasted tager også et samfundsansvar, idet de hele tiden tager lærlinge i virksomheden.
Produktionen i Farum, er en rigtig
mandehørmer arbejdsplads, der er
kun ansat mænd i produktionen,
man har ikke nogen restriktioner
omkring ansættelses af kvinder,
det er bare blevet sådan at der kun
er mænd ansat.

MURER
NYT

Der er fuld gang i byggepladserne i Nordsjælland, p.t. er der 4 ledige svende. Alle
akkordsvende er ude at arbejde. Og det ser ikke ud til at aftage lige med det samme. På typehus-området mangler der svende i flere firmaer. Flere store pladser er
under opstart bl.a. i Hillerød og Ølstykke/Stenløse.
I Allerød på Amtsvejen er der en byggeplads, stort set kun med østarbejdere. Der
er sendt overenskomst-krav og begæret 48 timers møde.
På Klosterengen i Helsingør, har der været afholdt 48 timers møde omkring et litauisk sjak, som stillede gasbeton op. Det resulterede i, at folkene blev sendt væk
fra pladsen, og nu er det et dansk sjak, som har overtaget arbejdet.
Husk ring og tilmeld pladsen så vi kan komme forbi og se, hvor i arbejder.

NYT FRA PSHR – RENGØRING
Af Pia Carøe, faglig konsulent
Westfall Ejendomsservice og VPH Ressource gik konkurs i foråret, hvilket har medført en del LG-sager. Da LG har strammet gevaldigt op omkring anmeldelser, dokumentation osv., er det ikke blevet nemmere for vores medlemmer. I en af LG-sagerne måtte jeg bede kurator om at kontakte LG og meddele, at vores medlemmer ikke
arbejdede i firmaet mere samt skrive en opsigelse til dem.
Et af firmaerne lukkede ned om aftenen og startede et nyt firma op næste morgen!!!
Desværre er der nogle arbejdsgivere, som ikke er klar over, at hvis de tager deres medarbejdere med over i det
nye firma, ja så er det virksomhedsoverdragelsesloven, der gælder. Medlemmerne bliver ansat på ringere vilkår
i det nye firma, så det giver en anden form for sagsbehandling.
Løntjek:
Der kommer stadig ønsker om løntjek fra vores medlemmer.

NY TILLIDSREPRÆSENTANT

Tillykke til Brian Kuhre Marott med valget som Tillidsrepræsentant for Neff
Lagerhotel i Allerød.
Brian er den første tillidsrepræsentant på Neff. Den næste tid skal der arbejdes for
en ny transportoverenskomst og valget af en Arbejdsmiljørepræsentant.

16
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BYSKOLEN I
HELSINGØR

Murerbranchen har været på besøg på
Byskolen i Helsingør, hvor Larsen og
Egelund har et murersjak i gang. Byskolen gennemgår et kæmpe renoveringsarbejde og der er rigtigt meget murerarbejde, der skal udføres. Selv om det er

ferietid, skal stenene alligevel stables,
så Hans og Martin på billedet holder
skansen, mens resten af sjakket er draget på ferie. Billedet er taget af John
Grønbæk, der er murerarbejdsmand i
sjakket.
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FREDERIKSSUND

ESPERGÆRDE

18

Også en sommerhilsen fra Frederikssund
I Frederikssund bygges der på livet løs
som i resten af Nordsjælland. Her er det
et murersjak hos Bang og Nielsen, der er
i fuld gang med en akkord på skalmur.
Men selv i akkordræsets hellige navn
skal der da lige være tid til at sende en

varm hilsen til 3F’erne i Nordsjælland
Øst her fra sjakket i Frederikssund.
Også Mikkel, Lars, Benjamin og Kristian
håber, at flere vil gå i gang med uddannelsen som murer, så byggeriet også i
fremtiden kan levere det solide og gode
håndværk, som murerne gør i dag.

Vi bringer, lige her på falderebet til efteråret, en dejlig varm sommerhilsen
fra murersjakket hos Kornerup, der
arbejder på et større byggeri i Espergærde. Udover at ønske et dejligt efterår til alle, ønsker sjakket også, at flere
får øjnene op for det gode liv, og den
faglige stolthed, man har som murer. Vi

kommer nemlig til at mangle kollegaer
på stilladserne i årene fremover.
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På billedet ser vi fra venstre: Henning
Vestergaard, Kasper Witt, Mathias, Jep
pe, Thomas Kristensen, Steffen Laur
sen, Frank Frederiksen, Michael Liesk.

BLIV MURER!

-masser af frisk luft, ingen behov for fitnesscenter og ikke
mindst; en temmelig pæn løn…
Murerfaget er et af de fag, hvor beskæftigelsen er meget høj og, hvor
lønningerne ligger i den pæne ende
af skalaen, Det er ikke unormalt,
at akkordafregninger her i området nærmer sig 400 kr. i timen. At
være murer er et fysisk betonet job,
men slet ikke i den skala, som det
var tidligere, fordi der over tiden er
kommet hjælpemidler, som tager
toppen af byrderne.
Der vil også mange år frem i tiden
være brug for dygtige murere i byggeriet, selv om meget byggeri i Danmark opføres i andre materialer end
bare lige mursten.
En vigtig del af murerens arbejde
er at kunne læse en arbejdstegning
og bygge et hus nøjagtigt derefter.
Som murer lærer du også at støbe
sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve. Mange murere bruger også uddannelsen
og erfaringen som springbræt til at
starte deres egen murermesterforretning.
Så hvis du, eller din søn eller datter,
ja, kvinder har også holdt deres indtog på stilladserne, skulle have lyst
til at være med til at mure fremtidens Danmark, så henvend dig til 3F
Nordsjælland Øst, murerbranchen,
vi vil meget gerne være behjælpelig
med kontakt til skole m.m.
At blive murer tager fra 3 år og 11
måneder til 4 år og 5 måneder. For
at komme i gang med uddannelsen kræver det, at du har taget folkeskolens afgangseksamen med
mindst karakteren 2 i dansk og matematik,
Du kan tage uddannelsen med eux
og blive faglært murer og student
samtidig. Med eux har du nemlig mulighed for at kombinere erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen.
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UDDANNELSESCAFÉ
I 3F NORDSJÆLLAND ØST

Kom og hør om dine muligheder og rettigheder til efteruddannelse.
Få hjælp til at finde det kursus, der lige er det, du har brug for og som giver mening for dig.
Du skal ikke bestille tid, du møder bare op til en personlig vejledning
		Datoer i 2019:

Torsdag d. 12. september
Torsdag d. 3. oktober
Torsdag d. 7. november
Torsdag d. 5. december

Hvor: 3F Nordsjælland Øst, Rønnebær Allé 106, 3000 Helsingør
Vi glæder os til at se dig
					Medbring dit

