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Overenskomstforhandlinger
2020
Lederen

Af Søren Grøn, formand
Så nærmer tiden sig igen for
at der skal forhandles overenskomst på en del af det private
arbejdsmarked. Man kan godt
sidde og tænke, at de løber jo
frem til 1. marts 2020, så hvorfor begynde at bruge tid på det
nu.
Det forarbejde der ligger i at
skulle udtage krav og få dem
indsendt starter allerede i starten af 2019. Som vi også havde en god debat om ved den
sidste generalforsamling, vil vi
gerne prøve at gøre processen
mere inddragende for medlemmerne.
Vi kommer til at holde nogle
klassiske møder for tillidsvalgte

og andre interessenter. Derudover vil det også være et
tema til generalforsamlingen
under den mundtlige beretning.
I er også velkommen til at sende
de forskellige forslag i har til
den faglige på jeres område,
også vil den faglige tage dem
med til medlemsmøderne.
Vi vil til vores møder før og
efter overenskomstforhandlingerne prøve at få nogle af dem
ud, som skal og har forhandlet
overenskomsterne.
Har I forslag til andre tiltag
vi kan lave, hører jeg gerne fra
dig.
Håber du vil være med til at
bidrage til processen.
Jeg håber vi ses til generalforsamlingen hvor vi kommer ind på
overenskomstforhandlingerne
og krav til disse.

Har du jubilæum i år?
Har du været medlem i 25 år, 30 år, 40 år
eller 50 år – så vil 3F Høje–Taastrup gerne
se dig til et lille arrangement i afdelingen.
Dette års arrangement for jubilarer finder
sted torsdag d. 28.11.2019. Der vil komme
indbydelse direkte ud til dig. MEN – selvom
den nye teknik er nyttig – så kan den svigte en
gang imellem. Ligger der ikke en indbydelse

i din postkasse senest midt september, kan
det være fordi teknikken har svigtet os.
I så fald bedes du kontakte os på tlf. 70
300 956 eller mail: hoeje-taastrup@3f.dk
Vi håber på at se mange af jer.
Ved tilmelding oplys venligst hvor lang tid
du har været medlem.

Kolofon
3F Høje-Taastrup
Pile Alle 18-20
2630 - Taastrup
Afdelingsbladet udkommer
2 gange årligt.
Forslag til artikler, sendes til
blad-hoeje-taastrup@3f.dk
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Dagsorden
1. Velkomst
v/ afdelingsformand Søren Grøn
2. Valg af dirigent
Forslag:
John Friedrichsen
3. Valg af referent
Forslag:
Tue Tortzen
4. Valg af 3 stemmetællere
Forslag: Jan Petersen
(Formand for stemmeudvalget)
Forslag: Mogens Pedersen
Forslag: Michael Jensen
5. Beretning
6. Regnskab
7. Indkomne forslag
1. Personvalg

A. Valg til bestyrelsen
For 2 år
Valg af 1 transport
bestyrelsesmedlem:
Brian Petersen Ilva/IDDesign
Modtager genvalg
Valg af 1 industri
bestyrelsesmedlem:
Per Flørning Post Nord
Modtager genvalg
Valg af 1 offentlig
bestyrelsesmedlem:
Jimmy Eversen
Høje – Taastrup forsyning
Modtager genvalg
Valg af 1 et grøn
bestyrelsesmedlem:
Jack Hansen – Arla Food Ishøj
Modtager genvalg
Fortsættes på næste side.
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Generalforsamling 2019
Afdelingsgeneralforsamling 2019 fortsat fra forrige side.
B. Valg af bestyrelsessuppleanter
For 1 år
Karsten M. Nielsen – Skanol
Modtager genvalg
Jacob Kjær – SCT
Modtager genvalg
Claus Pedersen – Unicon
Nyvalg
C. Valg af bilagskontrollanter
For 2 år
Michael Jensen
Modtager genvalg
D. Bilagskontrollant Suppleant
For 2 år
Ukendt
For 1 år
Ukendt
E. Valg af 1 fanebærer
For 1 år
Jan Wyrik - DISA
Modtager genvalg

F. Valg af 1 fanebærer suppleant
For 1 år
Jakob Kjær – SCT
Modtager genvalg
G. Valg af 3 kongresdelegeret 2019
A: Jimmy Eversen - HTK
B: Jack Hansen - Arla
C: Lars Pedersen - Uncion
H: Valg af 5 personlige kongres
suppleanter 2019
A: Valg for A: Christian B. Birkner
B: Valg for B
C: Valg for C
D: Valg for Næstformanden
E: Valg for A-kasselederen:
		 Kim Molbech
2: Forslag til 3F’s kongres
A: Bestyrelsen forslag vedr.
		skolebesøg
8. Eventuelt

3F’s pensionsselskaber er landets billigste
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En ny opgørelse fra Finanstilsynet viser, at Industriens Pension og PensionDanmark har landets
laveste administrationsomkostninger pr. medlem. De lave omkostninger betyder, at der bliver
mere i pension til medlemmerne.
Industriens Pension og PensionDanmark, der
er de primære pensionsselskaber for medlemmerne af 3F, er de mest omkostningseffektive
selskaber i branchen. Det fremgår af en ny
statistik fra Finanstilsynet om danske pensionsselskabers omkostninger.
Ifølge Finanstilsynets nøgletal lå administrationsomkostningerne pr. medlem i 2017 på 278 kr.
i Industriens Pension og 298 kr. i Pension
Danmark. De fleste øvrige arbejdsmarkedspensionsselskaber svinger til sammenligning
mellem 373 kr. og omkring 600 kr. årligt pr.
medlem. De kommercielle pensionsselskaber

er typisk betydeligt dyrere.
De lave omkostninger i 3F’ernes pensionsselskaber skyldes en stor omkostningsbevidsthed
og et konstant fokus på effektive processer.
”Vi tænker meget over, at vi er her for de
ansatte i industrien. Det hele handler i sagens
natur om, hvordan vi forvalter ordningen på
bedst mulig vis i medlemmernes interesse.
Lave omkostninger betyder, at der i sidste ende
bliver mere i pension,” siger Laila Mortensen,
adm. direktør i Industriens Pension.
”Vi skal levere god service og rådgivning
til medlemmerne, samtidig med at vi holder
omkostningerne i bund. Den balance lykkes vi
med via en høj grad af digitalisering af vores
processer og kommunikation til medlemmerne,”
siger adm. direktør Torben Möger Pedersen,
PensionDanmark.

3F’s ungdomslandsmøde
Af Luise Dehn
Faglig medarbejder
3F’s ungdomslandsmøde
- en mulighed for dig
Er du ung 3F´er under 31 år er 3F
ungdom måske også noget for
dig. For første gang i år havde
jeg fornøjelsen af at deltage på
det årlige landsmøde. Det foregik på kursuscenteret Langsøhus, ved Silkeborg, en kold
november weekend.
Og hvordan foregår sådan
et årsmøde så egentlig? Det
starter fredag aften med en
velkomst middag, så maverne
er fyldte til når det hele går løs.
Søndag middag slutter man af
med frokost, så man ikke køre
hjem på tom mave. Meget af
arrangementet foregår i selve
salen, hvor der blandt andet
laves afstemninger, der bliver
diskuteret politiske udtalelser,
valgt regionsformænd og meget andet. Så har man lyst til at
sige sin mening og være med
til at bane vejen som de unge
3Fér skal gå på, så er det her
man melder sig
Derudover er der selvfølgelig

rig mulighed for inspiration i
form af forskellige workshops
man kan deltage i, i løbet af
lørdagen. Der var blandt andet
en workshop for de kreative
hænder, så man lærte et par
gode fif til når de store plakater
skal tegnes og dekoreres. En
anden mulighed var også hvordan man holder et godt oplæg,

skal holde en tale eller lign. der
fik man rigtig mange gode råd
med på vejen som kan hjælpe
en og gøre en meget bedre.
Alt i alt en interessant og sjov
weekend, der er plads til alle,
så har du lyst til at engagere
dig i ungdommen, så tag en
snak med 3F Høje Taastrup, så
hjælper vi dig i gang.

Nyt fra A-kassen
Vi har i forbindelse med dagpengereformen
i 2017, fået en del nye arbejdsopgaver i akassen. En af de opgaver, der kræver flest
ressourcer, er kontrolreguleringen, som vi skal
foretage hver måned. Vi skal sammenkøre
oplysningerne som man har oplyst på dagpengekortet, med de oplysninger som arbejdsgiverne har indberettet til indkomstregistret. Det giver store udfordringer, da alle lønperioder ikke er ens, samt de fleste lønperioder ikke følger a-kassens udbetalingsperioder.
Derfor er det ekstra vigtigt, at man oplyser
de korrekte timer, på de korrekte dage, når
man indsender dagpengekortet.
I forbindelse med den nye optjeningsmodel
af feriepenge, så vil det også få indflydelse

på dagpenge, afholdelse af ferie og optjening
af feriedagpenge. På nuværende tidspunkt
er der ikke meldt noget ud om dette, og jeg
vil, så snart det er muligt, oplyse om dette.
I løbet af foråret vil vi forsøge at afholde et
fyraftensmøde vedrørende efterløn. Vi vil få
en ekspert fra hovedkontoret til at komme,
og fortælle om alle reglerne vedrørende
overgang til efterløn. Datoen vi blive meddelt
på vores hjemmeside.
Alt kommunikation til og fra a-kassen
forgår i dag digitalt. Der er derfor vigtigt,
at vi altid har din rigtige e-mail og telefon
nummer. Gå ind på ”Min side” på 3F.dk og
se, om vi har de rigtige oplysninger.
Allan Pilgård,
A-kasseleder

5

Arbejdsskade hvad gør jeg?
Af Parvaneh Elmi
Jurist
Der skelnes mellem to typer
arbejdsskader:

- Ulykker
- Erhvervssygdomme
En arbejdsulykke er en
fysisk eller psykisk skade, som opstår efter
en pludselig hændelse
eller påvirkning eller en
påvirkning inden for 5
dage.
En erhvervssygdom er
en skade eller sygdom,
som opstår efter en
kortere eller længere
periode pga. arbejdet eller de forhold man arbejder under.
Hvis du får en arbejdsskade,
skal du:
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Kontakt din læge eller en
autoriseret behandler
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Hvis du har fået en arbejdsskade, skal du kontakte din
læge eller en skadestue, og
bliver tilset. Det er vigtigt,
at du henvender dig hos lægen eller en godkendt behandler og får registreret, at
du har været udsat for en
ulykke eller er blevet syg på
grund af dit arbejde.
Du skal samtidig gøre din
læge eller behandler opmærksom på, at skaden er
sket i forbindelse med dit
arbejde. Husk at nævne alle
de gener du har fået, da de
gener som ikke føles som
så smertefulde til at starte

med, kan gå hen og blive
dem der generer mest på
sigt. Det er vigtigt at blive
tilset af en læge, fordi bevisbyrden for, at du er kommet
til skade på dit arbejde, ligger hos dig.
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Anmeld din ulykke eller
sygdom
Når du har været udsat for
en ulykke eller er blevet syg
på dit arbejde, skal det anmeldes som en arbejdsskade. En arbejdsskade kan anmeldes direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(AES) eller til din arbejdsgivers forsikringsselskab. Når
en af disse to parter er blevet underrettet om din arbejdsskade, vil det blive betragtet som anmeldt.
Når der er tale om ulykker
på arbejdspladsen, vil det typisk være din arbejdsgiver
som anmelder arbejdsskaden til sit forsikringsselskab,
da din arbejdsgiver har pligt
til at anmelde skader som
er opstået efter en ulykke
på arbejdspladsen.
Selvom din arbejdsgiver har
pligt til at anmelde skader som
er opstået efter ulykker, er det
er op til dig at sikre, at arbejdsskaden er anmeldt. Det
vil derfor være en god ide at
spørge din arbejdsgiver, om
arbejdsskaden er korrekt anmeldt, og eventuelt få en
udskrift af anmeldelsen.
Hvis din arbejdsgiver af den
ene eller anden grund ikke
får anmeldt din arbejdsskade,så kontakt os så vi kan
hjælpe dig med at få den
anmeldt.
Hvis du er blevet syg på
grund af dit arbejde, vil
det typisk være den be-

handlende læge der anmelder din sygdom som en
arbejdsskade. Det er ofte hos
lægen, at man bliver bevidst om, at en sygdom eller
gene som man har udviklet
over en længere periode,
skyldes arbejdet. Lægen har
derfor pligt til at anmelde
sygdomme, som er opstået
som følge af arbejde til AES.
Hvis din læge konstaterer,
at din sygdom skyldes dit
arbejde, skal du bede din
læge om at anmelde det til
AES som en erhvervssygdom. Hvis lægen ikke får
anmeldt din sygdom, kan du
ligeledes også her få hjælp
til at få anmeldt din sygdom
direkte til AES.
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Kontakt 3F Høje-Taastrup
Det er ofte en god ide at få
din fagforening med på sidelinjen fra start. Vi opfordrer
derfor altid til, at du kontakter
3F Høje Taastrup når du har
fået en arbejdsskade, så vi
kan give dig den rette rådgivning. Vi kan holde øje
med, om din sag bliver
behandlet korrekt, og bistå
dig under hele processen.
Det er bedre at få hjælp
og rådgivning løbende og
inden der er truffet en afgørelse fra AES, end først
at henvende sig, når der er
truffet en afgørelse som
man ikke er enig i. Hvis vi
er med fra starten, kan vi sikre, at AES får de nødvendige
oplysninger, der skal til, for
at de kan træffes en korrekt
afgørelse, og ligeledes anke
afgørelsen til Ankestyrelsen, hvis vi vurderer, at
afgørelsen fra AES ikke er
korrekt eller retvisende.

Uddannelse eller hvad?
For at sikre os alle en plads
på arbejdsmarkedet frem
over, er det vigtigt at vi
løbende tager de uddannelser vi har mulighed for.
Når jeg så skriver uddannelse, er der måske nogen der
tænker flere uger eller måneder på skolebænken, men
det er også uddannelse når
man som eksempel bruger
en dag på at lære at lagerføre på en tablet eller hvis
man laver en overbygning på
sit kørerkort.
I lyset af at den ny teknologis indtog på de danske arbejdspladser er det vigtigt at
medarbejderne opkvalificeres tilsvarende. Epinion har
lavet en måling for LO blandt
mere end 1.200 beskæftigede i Danmark, hvor de blev
spurgt om hvorvidt der er behov for at nytænke efterog videreuddannelses- området. Som det ses på
diagram, var hele 68% helt
enige eller overvejende enige
i, at det er der behov for.
Det vi kan tilbyde som arbejdstagere er, at vi er omstillingsparat og imødekomme
overfor nye kompetencebehov, og gerne vil udvikle

Kilde: Epinion for LO Sagsnr. 16-2712

Af Uffe Feldfoss Petersen
faglig medarbejder

os i vores arbejde gennem
uddannelse.
På nogle arbejdspladser får
man tilbud om at blive uddannet gennem ens arbejdsgiver,
andre har det skrevet ind i
overenskomsten eller i lokalaftaler og så er der nogen
der ikke får tilbudt nogen
form for opkvalificering.
Hvis der ikke ligger noget tilbud om uddannelse på arbejdspladsen kan man tage
en snak med ledelsen, enten
gennem samarbejdsudvalg
eller ved at nedsætte en
arbejdsgruppe, der kan tænke
hele arbejdspladsen ind i en
kompetenceudvikling
af
medarbejderne.
Uanset må det være et
plus for en arbejdsgiver, at
der er kompetente medarbejdere på arbejdspladsen

og medarbejderne kan desuden have viden om arbejdsgange og uudnyttede potentialer,
som
kan
udvikles - gennem uddannelse,
til gavn for både medarbejder og arbejdspladsen.
Opfordringen herfra skal
være, at hvis mulighed for
at opkvalificere sig gennem
kurser eller anden uddannelse er tilstede, vil det være
en god indgang til at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet.
Afdelingen har mulighed
for at arrangere temaaftener,
foredrag og lignende, så hvis
du har en ide til et emne,
som kan være spændende
at få belyst så tag kontakt
til os og vi vil så se på
mulighederne for at lave et
arrangement.

Vi har brug for din hjælp
Vi har brug for din hjælp. For at vi kan
komme i kontakt med dig og du modtager
de korrekte oplysninger for os, er det vigtig
at vi har de rigtige oplysninger på dig. Her
tænker vi på arbejdsplads, mail og mobil nr.
Du kan kontakte afdelingen på 70 300 956 så

skal vi hjælpe dig med at tjekke og rette evt.
oplysninger. Du kan også selv gøre det ved
at gå ind på www.mit3f.dk og selv rette dine
oplysninger.Vi håber du vil hjælpe os med at
få rette dine oplysninger så vi kan komme i
kontakt med dig.

7

Aktuelt fagligt arbejde
Energifacader 2020

Firmaet udfører en større renovering på
Storstræde 21 i Albertslund. Der beskæftiges
polske arbejdere, en del af dem bor på
ejendommen. Der har været nabo- klager over
byggestøj i weekenderne, men på lønsedlerne
står der kun 37 timer om ugen.
Vi kunne desværre ikke bevise at folkene får
løn for færre timer end de harv udført.
Men til gengæld stod der ”murerarbejdsmand”
på deres ansættelsesbeviser.I overenskomsten
for murerarbejdsmænd og svende er der
”akkordafsavn”, altså man får en erstatning for
at arbejdet ikke kan udføres i akkord. Den er
på 20 kr i timen, og det havde Mester ”glemt”.
Vi indgik derfor forlig om at firmaet betaler
50.000 kr i erstatning til 3F.Da ingen af de
polske arbejdere er medlem af fagforeningen
deles boden mellem Hovedforbundet og Høje
Taastrup afdeling. Pengene bliver brugt til øget
indsats mod underbetaling af udenlandske
arbejdere.

Quickentreprise

En rumænsk mand har startet firmaet op og
antaget folk hjemmefra. i Selvom han er medlem
af Dansk Byggeri var ansættelseskontrakterne
ulovlige, bl.a. stod der at de højest kan have
100 timer om måneden. Det giver mistanke
om at de arbejder mange flere timer end de
får løn for. Løn – og ugesedler var – ligesom
ansættelsesbeviserne - meget mangelfulde,
så det var svært at regne ud hvad folkene var
blevet snydt for. Vi indgik derfor forlig om at
firmaet betaler 35.000 til 3F Høje Taastrup for
Ørnebo – og 25.000 til 3F BJMF for en sag på
Øster Søgade.

Urban Byg
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I sidste blad omtalte vi en sag på Kongsager i
Albertslund hvor urban Byg renoverede en villa.
Firmaet er blokeret fordi de ikke vil indgå
overenskomst. Det endte med at bygherren
smed firmaet ud fra byggepladsen fordi andre
entreprenører ikke vil udføre arbejde på en
blokeret plads.
Nu er Urban Byg dukket op på Strømsvej /
Hovmarksstien ved Katrinebjerg Hovmark. De
er i gang med at renovere en større landejendom
helt fra grunden. Her gælder det samme – når
firmaet er ramt af blokade og sympatikonflikt
skal arbejder fra andre firmaer nægte at levere
eller udføre arbejde for firmaet. Vi holder øje
med hvad der sker og taler med de firmaer der
leverer varer m.v. til byggepladsen.

Meget tyder på at det er illegal arbejdskraft,
politiet har anholdt 3 mand uden arbejdstilladelse.
Hvis du ser ”Urban Byg” så giv straks besked
til fagforeningen.

Digitale akkordregnskaber

Det er blevet almindeligt at lave sine akkordregnskaber på Ipad, og det er godt nok hvis det
gøres rigtigt.
Et akkordregnskab skal indeholde de mængder
der er udført den aftalte pris samt daglønstimer
og ekstraarbejder så man kan se hvordan det er
regnet ud.
I nogle af de elektroniske systemer, f.eks.
”Entempus” er der kun plads til de udførte
mængder – ikke til dagløn og ekstraarbejder.
I et brolæggerfirma som bruger ”Entempus” er
det eneste regnskab folkene får at se en rubrik
på lønsedlen hvor der står ”akkordoverskud”
f.eks 3900 kr for en måned.
Det er helt umuligt for svendene at kontrollere
om de har fået hvad de skal have,
Hvis du får udleveret et elektronisk
akkordsystem er det klogt at komme ned i
fagforeningen så vi kan se om det lever op til
overenskomsten.

Fundamentet

- Er en landsklub for struktører, jord- og betonarbejdere, anlægsfolk og brolæggere.
Der var landsmøde i Hillerød i begyndelsen
af November, hvor over 100 kolleger fra hele
landet var samlet for at tale om sikkerhed –
akkord- uddannelse og mange andre ting som
har vores interesse. Det er altdi spændene at
høre hvordan kollegerne arbejder i andre dele
af landet. Og irriterende at vi altid skal hør at
jyderne tjener mere end os. Men de er sgu gode
til at lave akkorder…
Vi vil gerne starte nogen lokale aktiviteter op
sammen med nabo- afdelingerne, så hvis du
har lyst til at være med er du velkommen til at
kontakte Tue på mail tue.tortzen@3f.dk , telefon
22857362 eller kom forbi kontoret på Pile alle.

Gartner –
tiltrædelsesoverenskomst

Anlægsgartner JF haveservice fra Ishøj har
indgået tiltrædelsesoverenskomst med vores
fagforening.
Det betyder at folkene fremover har ret til
pension, 5 feriefridage , Sh- betaling og særlig
opsparing.

MODELFOTO

Det samme gælder 37 timers uge, mindsteløn
og akkordpriskuranten.
De havde det såmænd godt nok i forvejen –
men nu har de papir på deres rettigheder.
Hvis du arbejder i et firma uden overenskomst
får du ment 20 % for lidt i løn, pension og
SH- dage, så det er en god ide at finde ud af
om mester er i arbejdsgiverforeningen eller
har tiltrædelsesoverenskomst. Hvis ikke – så
giv os et praj og vi sørger for at der tegnes
overenskomst.

JH planter

Gartneriet i Sengeløse har ikke selv
ansat gartneriarbejdere – de bruger en
underentreprenør. som skifter navn med jævne
mellemrum. Indtil 1-10 hed det JNG gruppen og
var ejet af tidligere undervisningsminister Tina
Nedergaard (V) – så skiftede de navn til ”Admin”
et selskab med adresse i København.
Folkene kommer fra Lithauen. De tør ikke
melde sig ind i fagforeningen, og derfor får de
en meget lille timeløn og vi har mistanke om at
de ikke får betaling for alle de timer de arbejder.
Vi har rejst krav om overenskomst og
sympatikonflikt mod ”Nimda”, og vi er ved at
samle oplysninger om hvem der leverer varer
og ydelser til dem og JH Gartner.
Hvis du ser lastbiler eller andre firmabiler
ved adressen Ingersvej 4, Sengeløse så skriv
firmanavn of CVR nummer op og giv det til
fagforeningen.

Alstrup skovservice

Firmaet ejes af en vestjydsk skoventreprenør
og kører i Vestskoven. Ved et besøg fandt vi ud
af at de ikke har overenskomst, og det stillede
vi krav om.
Når man arbejder for stat, region eller
kommune (i dette tilfælde staten) er man
forpligtet af ILO konvention 94 (en international
aftale) som siger at man ” ikke må stille sine
arbejdere ringere end det der fremgår af de
kollektive overenskomster”
Eftersom firmaet hører hjemme i vestjylland

blev det aftalt at vores kammerater i 3F
Ringkøbing tog sig af forhandlingerne. Og
så i oktober måned kom det gode budskab :
Alstrup Skovservice har indbeldt sig i Land- og
skovbrugets arbejdsgiverforening, og er dermed
dækket af overenskomsten. Så må de godt
arbejde i vores skov….

Letbanen

I 2019 begynder arbejdet med ”letbanen” fra
Ishøj til Lyngby for alvor. Frem til 2022 skal
der bruges ca 300 mand til beton, anlæg og
kabelarbejde – og de bliver svære at finde når
der i forvejen er god beskæftigelse.
Det er danske firmaer – MJ Eriksen – Årslef og
C G jensen der skal udføre arbejdet.
Her er chancen for at komme ind i
byggebranchen hvis du har lyst til at prøve
noget nyt.
Du kan starte med at tage et kursus i bygge
– eller kloakarbejde på skolerne i Glostrup,
Hillerød eller Næstved så du er klar til de
begynder at søge folk her i foråret.
Kontakt Tue i fagforeningen hvis du er
interesseret i at være med til at bygge Letbanen.

Pension ved nyansættelse
i kommune/region

Normalt følger arbejdsmarkedspensionen med
uden problemer når man skifter firma.
Men hvis du skifter arbejde fra privat
arbejdsgiver til en kommune eller regionen får
du først pension efter 9 måneder -med mindre
du tidligere har arbejdet for en kommune, et af
de gamle amter eller en region. Hvis du har det
får du pension fra første dag, så det er vigtigt at
fortælle ved ansættelsen.
Hvis du ikke kan få pension fra første dag
skal du kontakte dit pensionsselskab og aftale
at du indbetaler f.eks 500 kr om måneden selv
i de 9 måneder. Så er du fortsat dækket af
forsikringer, udbetaling ved kritisk sygdom osv.
Når de 9 måneder er gået begynder kommunen/
regionen at indbetale for dig.
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Aktivitetsplan for Seniorerne
1. halvår 2019

1. halvår 2019

Høje-Taastrup,
Efterløns- og Seniorklub:

Hedehusene,
Efterløns- og Seniorklub:

Januar:

Yderligere oplysninger eller tilmeldinger:
Formand Valborg Juntunen tlf. 21 43 53 48

15. kl. 12:00 Nytårsfest
29. kl. 13.00 Foredrag

Februar: 12. kl. 12.00 Bankospil
26. kl. 12.00 Fastelavn
Marts:

12. kl. 12.00 Bankospil
26. kl. 13.00 Film

April:

9. kl. 12.00 Påskefrokost
23. kl. 12.00 Bankospil

Maj:
7. kl. 12.00 Forårs/sommerfest
			
med musik og dans
21. kl. 12.00 Bankospil
Juni:

Januar:

Banko
Foredrag
Banko
Musikunderholdning

Februar: 7.
14.
21.
28

Banko
Fastelavnsfest
Lukket i Hedehusene
Foredrag

Marts:

7.
14.
21.
28.

Tøjparty
Banko
Klubdag
Banko

April:

4. Pakkefest
11. Banko
25. Klubdag

Maj:

2.
9.
16.
23.

4. kl. 12:00 Grillfest i haven

Bestyrelsens telefonliste:
Formand Vilfred Post – 60 70 49 07
Kasserer Jan Pedersen – 23 88 86 53
Næstform. Jørgen Pedersen – 43 52 46 61
Besty.medl. Erik Olsen – 42 77 94 42
Besty.medl. Kirsten Hansen – 26 55 61 07
Besty.suppl. Kirsten Nielsen – 43 62 50 95
Besty.suppl. Poul Erik Hansen – 24 26 90 65

10.
17.
24.
31.

Juni:

Banko
Musikunderholdning
Sommerbanko
Generalforsamling

6. Sommerfest

Tjekker du din lønseddel?
Af Luise Dehn
Faglig medarbejder
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En service man kan få som medlem i 3F er at få tjekket sin løn.
Måske flere af jer hørte den
radioreklame fra LO om at rigtig mange ikke tjekker sin lønseddel. Det er en helt naturlig ting for rigtig mange mennesker at kigge på tallet i bunden, og hurtigt vurdere om det
cirka passer eller ej.
Desværre er det tit at lønsedlen ikke stemmer. Faktisk så tit
at i 2013 fandt 54% af lønmodtagerne fejl på deres lønseddel.
Nogle gange er det rigtig mange penge der er tale om, andre
gange er fejlene så små man
knap kan få øje på dem, men

de er der. Derfor har du som
medlem, altid mulighed for at
komme ned i 3F Høje-Taastrup
og få lavet et løntjek.
Det et løntjek går ud på, er at
der laves en nøje beregning af
din timeløn og dit antal timer.
Hvis virksomheden har overenskomst, er der regler for timeløn,
men også overtidstillæg og
meget andet. For rigtig mange
mennesker er lønsedlen en
kompliceret og indviklet ting.
Og desværre har mange givet
op på forståelsen af den. Vi
kan i 3Fhjælpe dig med at læse din lønseddel korrekt. Vi
kan regne efter om, du får det
rigtige i løn, og hjælpe dig med
at få dit evt. tilgodehavende.
Det vigtigste er at man huser

at skrive sine timer ned. Det er
altafgørende for et løntjek, at
vi har noget at sammenligne
lønsedlen med. Det kan være
alt fra dagssedler, timesedler,
men allerbedst din 3F’s lommebog som du kan hente i
afdelingen. Skriv ned hver dag,
din arbejdstid, hvis du er syg,
har ferie, har en feriefridag,
ikke har holdt pause osv.
Hvis du ønsker at få lavet et
løntjek er du meget velkommen
i afdelingen, medbring blot din
kontrakt, lønsedler for perioden
du ønsker løntjek for, timesedler eller lommebog. Så skal vi
nok hjælpe dig!

Digitalisering på arbejdspladsen
kompetencer, der efterspørges på fremtidens
arbejdsmarked.” Kilde: Arbejdsmarked 4.0. LO
Vi skal altså alle være omstillingsparat og
være indstillet på, at digitaliseringen også vil
påvirke vores arbejdsplads.

Af Uffe Feldfoss Petersen
Faglig medarbejder
Arbejdsmarkedet er under kraftig forandring og
den teknologiske udvikling går hurtigere end
nogensinde før. Vi står midt i det, der kaldes
”Den fjerde industrielle revolution” eller ”Industri
4.0”, som er karakteriseret af digitaliseringens
indvirkning på den måde, vores arbejdspladser
udvikler sig på.
I debatten om digitalisering af arbejdsmarkedet
tales der om ”Disruption”, der betyder rod i den
eksisterende orden. I denne sammenhæng
betyder det, at arbejdsmarkedet fremover ikke
kommer til at ligne det arbejdsmarked vi har i
dag og at disruption både nedlægger og skaber
arbejdspladser.
Industrielle revolutioner:
Fra industri 1.0 til industri 4.0

Kilde: Arbejdsmarked 4.0. LO
Arbejdsmarket og teknologien
For at sikre at vi også kan genkende os selv i
et fremtidigt arbejdsmarked har LO udarbejdet
”Arbejdsmarked 4.0”, hvor der ligges vægt på
at alle parter på det danske arbejdsmarked
inddrages i omstillingen til den ny teknologi.
LO formand Lizette Risgaard udtaler: ”Den
fjerde industrielle revolution handler ikke
kun om industrien, men vil omfatte hele
arbejdsmarkedet, både den private og offentlige
sektor. Vi må sikre os, at vi alle tidsnok får de nye

Den ny teknologi og arbejdsmiljøet
Rutinepræget arbejde forsvinder og der vil være
mindre af det fysisk belastende arbejde og det
kan jo være en gevinst på arbejdsmiljøet, men kan
samtidig skabe nye udfordringer og problemer
for vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er
derfor vigtigt at være opmærksom på konstante
forandringer og fokus på ergonomien ved brug
af digitale arbejdsredskaber.
De konstante forandringer på arbejdspladserne
og forventninger om at skulle blive længere på
arbejdsmarkedet i fremtiden vender op og ned
på arbejdslivet for mange. Det mærkes på det
psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte. Man kan
med fordel inddrage sin arbejdsmiljørepræsentant
når der indføres ny teknologi på arbejdspladsen,
så der kan udarbejdes en arbejdspladsvurdering
for at synliggøre de risici, der kan være forbundet
med nye arbejdsgange og nye arbejdsredskaber.
Den ny teknologi i tal
I rapport udarbejdet af McKinsey & Company
vurderes det, at 40 % af alle arbejdstimer kan
automatiseres i Danmark – og det gælder på alle
niveauer og inden for alle brancher, flest inden for fremstillingserhvervene (67%) og
færrest i den offentlige sektor (27%). Andre brancher så som
handel, transport og
bygge-anlæg kan også stå over for omfattende automatiseringer, over 50 %. Kortuddannedes job er mest
i fare (52%) og højtuddannedes mindst (24%).
Kilde: Industry 4.0 - McKinsey & Company.
Ved indførsel af ny teknologi på arbejdspladsen
er det derfor vigtigt med udvikling af specifikke
kompetencer hos medarbejderne bredt, men også at medarbejderne på arbejdspladsen inddrages
med deres viden ved udvikling og kvalificering
af nye systemer, for at styrke en efterfølgende
gevinstrealisering på arbejdspladsen.

Fremtiden er nu.
Lad os sikre at den ny teknologi bliver
en medspiller på vores arbejdspladser.
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Høje-Taastrup
Pile alle 18 – 20, 2630 Taastrup · Tlf: 70 300 956		
Mail: hoeje-taastrup@3f.dk
Hjemmeside: www.3f.dk/hoeje-taastrup

Åbningstider og telefontider
Mandag: 09:00-12:00 samt 13:00-15:00
Tirsdag: 09:00-12:00 – A-kassen – Lukket
Onsdag: 09:00-12:00 samt 13:00-15:00
Torsdag: 09:00-12:00 samt 13:00-17:00
Fredag: 09:00-12:00

Oplysninger
Du kan finde mange flere oplysninger om blandt
andet afdelingsbestyrelsen, vedtægter, hvem
der er ansat, aktiviteter og retningslinjer m.m.
på afdelingens hjemmeside som er:
www.3f.dk/hoeje-taastrup
Derudover har vi også brug for dine oplysninger!
Hvis du f.eks. skifter arbejde, flytter, får ny mail
adresse eller telefonnummer, så udfyld blanketten nedenfor, eller gå ind på: www.mit3f.dk
og udfyld dine kontakt oplysninger.

Kontaktoplysninger
Telefonnummer til faglig afdeling,
A-kassen og administration: 70 300 956.
Telefonnummer til de faglige:
Formanden 88927109
Industri, offentlig og grøn – 88927117
Transport – 88927123
Byg – 88927116
Juridisk – 88927110

Lukkedage
Afdelingen holder lukket 1. januar, 1. maj, 5. juni
(grundlovsdag), 24. december (juleaftensdag) og
fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.

2019
KontingentKontingent
2019
I 2019 fordeler kontingentet sig således:

I 2019 fordeler kontingentet sig således:
		
2017
2018
Efterløns
bidrag		
502
Kontingent
type
2017
2018
2019 495 Stigning
Efterlønsbidrag
495
502
508 400
6,00
A-Kassen
statsbidrag		
404
A-Kasse statsbidrag
400
404
410
6,00
Administrationsbidrag
A-kassen afdelingen		
Adm.bidrag A-kassen afdeling
97
97
97 97
0,00 97
Alka -Fritidsulykke
Fritidsulykkesforsikring
41,5
40
38 41,5
-2,0040
Alka
forsikring		
Forbund incl. gruppeliv
227
229
231
2,00
Forbund + Gruppeliv		
227
229
Afdeling
244,5
248,5
251,5
3,00
Afdelingen
244,5
248,5
1505 1520,5 1535,5
15,00
		
1505
1520,5

Stigning i kontingentet for 2018 er på 15,00 kr. uden klub kontingent.

2019
508
410
97
38
231
251,5
1535,5

Stigning
6
6
0
-2
2
3
15

Kontingent 2019
Efterløns bidrag: 508,00
A_Kassen statsbidrag 410,00

16%
33%
15%
3%
6%

Adm Bidrag a-kassen
afdelingen 97,00
Alka Fritidsulykke forsikring
38,00

27%

forbund+gr liv 231,00
Afdelingen 251,50

01 Kontingent for medlem med efterløn og fritidsulykke forsikring

Kontingent for
medlemmer
med efterløn og
fritidsulykke forsikring

1535,5 kr.

Kontingent for
medlemmer
uden efterløn, men med
fritidsulykke forsikring
1027,5 kr.

1535,50 kr.

