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Vi har stået i en ny situation
i afdelingen på grund af
Coronavirus 

Jeg vil gerne sige jer alle en 
stor tak. Vi har i afdelingen, lige- 
som alle vores medlemmer, stå- 
et i en ny situation, som hed- 
der Corona. Vi har været nødt 
til at lukke afdelingen i en peri- 
ode, for at overholde sundheds- 
myndighederne retningslinjer. 
Dette har ikke været nemt for 
os, da vi altid gerne vil levere 
den bedste service til jer. Det- 
te har ikke været muligt, hvis 
det var forbundet med et fysisk 
fremmøde. Den tak tilkommer 
jer. I har taget det i strakt arm, 
og vi har i fællesskab fundet løs- 
ninger. Afdelingen har ikke væ- 
ret lukket for medlemsservice 
og personalet har på skift arbej- 
det hjemmefra.

Vi ved godt, at alt måske ikke 
bliver, som det var tidligere. Vi 
vil dog gå langt, for at give jer 
den gode service tilbage, når 
det er muligt igen, så længe det 
er sikkerheds- og sundhedsmæs- 
sigt forsvarligt. I kan altid holde 
jer opdateret på vores hjem- 
meside eller give os et kald. 

Vi har aldrig i de næsten 10 
år, jeg har været aktiv i fag- 
bevægelsen, oplevet en næ- 
sten fordobling af vores ledig- 
hedstal. Dette har stillet store 
krav til vores medarbejdere i a- 
kassen, men også til jer, da der 
desværre har været lidt læn- 

gere sagsbehandling og ven- 
tetid end normalt nogle gan- 
ge. Vi takker for forståelsen.  

Det er dog ikke alle brancher, 
der være lukket ned. Det er 
meget forskelligt, hvor og hvor- 
dan ledighed har ramt. Nogle 
virksomheder har valgt at 
bruge regeringens hjælpepak- 
ker, og derfor ikke fyret eller 
hjemsendt medarbejderne. Der 
har dog være arbejdsgivere, som 
af den ene eller anden årsag ik- 
ke har valgt disse muligheder, 
men opsagt folk. Vi kan se, at 
det er inden for persontrans- 
port og fødevarekørsel, vi har 
været særlig hårdt ramt. Jeg vil 
også gerne appellere til, at vi 
alle tænker på dem, som har holdt 
hjulene i gang selv fra Corona - 
krisens start. Der er en del 
eksempler på, at nogle af disse 
medlemmer har haft mere 
travlt end før. Det er blandt 
andet vores skraldemænd, byg- 
ningsarbejdere og mange flere.

 
Tak fordi du har valgt os til
Selv i denne Corona tid, er vi 
rigtig glade for, at vi kan by- 
de velkommen til de nye med- 
lemmer der har valgt afdelin- 
gen til. Vi håber I bliver glade for 
jeres valg.
  
Krav om højere 
dagpengeniveau
Det har altid været et mål for 
mig, at vores dagpengeniveau 
skulle forhøjes væsentligt. 
Dagpengene er ikke fulgt med 
i takt med stigningen i udgifter 
og lønningerne. Det vil sige, at 
der er mange, som har svært 
ved at leve af dagpengene. Jeg 

har derfor haft flere læserbreve 
i SN Taastrup, hvor I kan læse 
om emnet. Jeg mener, dette er 
en vigtig opgave, der skal have 
en høj politisk status. 

Derudover har der været fo- 
kus på at få sat gang i opkva- 
lificering af medlemmerne un- 
der krisen. Det kan være med 
online kurser eller andre kur- 
ser, der har været muligt at 
afvikle. Jeg mener, at dette er en 
vigtig opgave, sådan at vores 
ledige kollegaer er rustet til at ta- 
ge et af de job, der måtte kom- 
me, når vi er på den anden side 
af Corona krisen. 

Jeg vil også i den forbindelse 
gerne slå et slag for vores 
jobformidling. I kan som med- 
lem logge ind på 3f.dk og så 
vælge jobformidling. Det er vo- 
res jobportal, hvor du som fag- 
ligt medlem har mulighed for 
at se de ledige job, som er 
opslået, og dem som arbejds- 
giverne ringer til os om. 

Hører du om en arbejdsgiver, 
som står og mangler arbejds- 
kraft så tag gerne fat i Yeser i 
a-kassen. Så vil han prøve at 
hjælpe jer med at finde et le- 
digt medlem der matcher stil- 
lingen.

Af Søren Grøn
Formand
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Nye medlemmer trods Corona-nedlukning

Af Morten Mikkelsen,
Organisator

59 nye medlemmer. 
Det er status på organiserings- 
projektet for industrien på Vest- 
egnen. Heraf er 27 blevet med- 
lem i 3F Høje-Taastrup. 

Corona-krisen har ellers sat 
en stopper for de fleste aktivi- 
teter under projektet, men det 
har altså ikke forhindret orga- 

niseringen af kollegerne ude på 
arbejdspladserne. 

Derfor skylder vi også vores 
kolleger på arbejdspladserne en 
kæmpe tak. Især i denne Coro- 
natid har mange af jer været 
gode ambassadører og hjulpet 
til, når nye medarbejdere skulle 
meldes ind. Det har været en 
uvurderlig hjælp, og skal vores 
fællesskab fortsætte med at  
vokse, er I de vigtigste am- 

bassadører. Vi håber derfor, at 
I fortsat vil give en hånd med 
at organisere flere kolleger. 

Organiseringsprojektet har 
til formål at få flere fagfore- 
ningsmedlemmer på industri- 
området på Vestegnen og 
løber over de næste to år. 
Efterhånden som landet åb- 
ner, genoptager vi løbende de 
tilknyttede aktiviteter.

Store problemer i ”Nærheden”

Af Tue Tortzen
Faglig medarbejder Byg/Grøn

På byggepladsen ”Nærheden” 
i Hedehusene er der fortsat sto- 
re problemer med at få over- 
enskomster og sikkerhedsreg- 
ler overholdt. Der er folk fra 
mange lande, og mange af 
dem taler og forstår ikke dansk. 
De kender ikke sikkerheds- 
reglerne, og forstår ikke de 
anvisninger der bliver givet. 
De kender heller ikke deres 
faglige rettigheder, og ofte 
får de besked om, at de bliver 
sendt hjem hvis de kontakter 
fagforeningen.

I den senere tid har vi teg- 

net overenskomst med 7 un- 
derentreprenører, dette er jo  
første forudsætning for at fol- 
kene har ret til ordentlig løn, 
pension, SH overarbejdsbeta- 
ling og så videre.

5 firmaer mangler at under- 
skrive – hvis de ikke vil det, bli- 
ver de blokeret. Det vil sige, at 
andre firmaer på pladsen ikke 
må samarbejde med dem, og at 
de ikke får leveret materialer. 
Det plejer at hjælpe.

Vi har holdt møde med 13 
firmaer som har overenskomst. 
De har pligt til at vise os løn- 
sedler og timesedler så vi kan 
kontrollere om de får rigtig løn. 
Der er mange som har noget til 
gode. Hvis de er medlemmer, 

får de pengene – hvis ikke går 
pengene til fagforeningen.

Men det var jo noget bed- 
re, hvis alle firmaer skulle stå 
inde for at, deres underentre- 
prenører betaler efter overens- 
komsten. Det kaldes kædean- 
svar.

Heldigvis er der nogen firma- 
er og bygherrer, som godt kan 
se at tingene skal være i orden.
Det selskab som står for salg 
og bebyggelse af Høje Taastrup 
C kræver simpelthen af dem 
der køber grundene, at de skal 
sikre at alle firmaer i byggeriet 
– små som store - har overens- 
komst. Hvis der var sådan en 
regel i ”Nærheden” ville man- 
ge problemer være løst.
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Bornholms Allè igangsætter mega byggeri

Af John Friedrichsen, Faglig medarbejder

Ny Bornholms Allé igangsætter mega byggeri
Færdiggørelsen af den nye Bornholms Allé gør 
det muligt, at påbegynde nyt byggeri mellem 
jernbanen og City 2.

Med start her i foråret og frem til forår 2021 
påbegyndes anlægs- og bygningsarbejdet på de 
24 byggearealer.

Når det hele står færdigt, vil det kunne huse 
boliger til 4.000 nye borgere og arbejdspladser 
til 4.000 ansatte.

Allerede nu startes arbejdet op med at anlægge 
en park på 46.000 m2, som skal indeholde vand- 
reservoir og en skaterbane.

Kommunen får også et nyt rådhus på 8 etager.
3F Høje Taastrup følger arbejdet tæt, og ser 

frem til et godt samarbejde med bygherre og 
entreprenørerne. I købsmaterialet er der ind- 
føjet en klausul med, at arbejdet på arealerne skal 
udføres af entreprenører med overenskomst. 
Det letter afdelingens arbejde en smule, for så 
skal vi konstatere, at de også har overenskomst 
og overholder den.



Siden efteråret 2019 har der i 3F Høje-Taastrup 
været øget fokus på virksomheder uden overens- 
komst. 

Dette har medvirket at virksomheder som 
DUO Frugt ApS og WHT Spedition A/S har valgt 
at tegne overenskomst ved indmeldelse i en ar- 
bejdsgiverforening. 

Seneste skud på stammen er konditoremballage 
leverandøren Condi ApS. Efter en positiv dialog 
valgte virksomheden, at melde sig ind i arbejds- 
giverforeningen Dansk Erhverv og dermed blive 
omfattet af lageroverenskomsten.

Når afdelingen starter overenskomstdækning 
af en virksomhed, er der en fuldstændig fast- 
lagt arbejdsproces. Dette medvirker at virksom- 
heden modtager et brev, et såkaldt konfliktbrev, 
hvor afdelingen anmoder om dialog med virk- 
somheden, som første skridt i processen. 

På nuværende tidspunkt har afdelingen af- 
sendt et sådant brev til flere virksomheder. 
Blandt andet Derman Pack ApS, Eksotiske Deli- 
katesser A/S, MEGA HOUSE ApS, Frisk Snit og 
Unisport. 
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3F Høje-Taastrup tegner overenskomster!

Da arbejdsmarkedet i Danmark er reguleret 
gennem overenskomsterne, altså løn, pension, 
de 5 feriefridage osv. er det at tegne overens- 
komster i lokalområdet, med til at sikre lige løn 
og gode arbejdsforhold. Ligeledes er det med 
til at styrke fair konkurrence for det danske 
arbejdsmarked i sin helhed.

Har du fået nyt arbejde kan det være betryg- 
gende at vide, om der er overenskomst eller ej, 
det kan have stor betydning for din løn og an- 
sættelsesforhold. 

Derfor kan du altid ringe til afdelingen og give 
virksomhedens oplysninger.

Vi kan hurtigt tjekke om de har overenskomst. 
Kender du en virksomhed, som ikke har en 

overenskomst, eller arbejder du måske på en, så 
er du altid velkommen til at kontakte afdelingen. 
Vi vil meget gerne høre om det. 

Samlet har afdelingen tegnet overenskomst 
med 8 virksomheder i perioden september 2019 
til april 2020, på lager og transportområdet.

Afdelingen skaffer arbejde i Corona-tider!

Tilbage i marts valgte Dagrofa 
Foodservice at hjemsende knap 
130 lagerarbejdere og 60 chauf- 
fører på dagpenge grundet ned- 
gang i produktion. Dette var en 
barsk konsekvens grundet Co- 
vid-19. 

Virksomheden lever af at le- 
vere cateringvarer til forskellige 
restauranter, delikatesseafde- 
linger mm. og i takt med nedluk- 
ningen af Danmark, oplevede 
virksomheden tilsvarende ord- 
renedgang.

 Dette bevirkede at medarbej- 

derne skulle meldes ledig og 
modtage dagpenge, i stedet for 
fuld løn. 

Da der var medlemmer, som 
gerne ville tage andet midler- 
tidigt arbejde, fik vi lynhurtigt 
undersøgt hvorledes, de var 
tilladt dette i deres hjemsen- 
delsesperiode. Det var de!

I samarbejde med virksom- 
heden Agri Norcold, - som i mod- 
sætning til Dagrofa Foodser- 
vice, havde øget ordremæng- 
de, og faktisk stod og manglede 
midlertidig arbejdskraft, fik vi 

med fælles TR Kim Nielsen og 
deres HR-afdeling, skræddersyet 
kontrakterne til den ekstraordi- 
nære situation. Dette for at sik- 
re vores medlemmer ikke kom 
i klemme.  

På denne måde lykkedes det 
afdelingen at omplacere 3 med- 
lemmer til andet midlertidig ar- 
bejde. 

Dagrofa Foodservice har ef- 
terfølgende valgt at gøre brug 
af trepartsaftalen, så medar- 
bejderne modtager fuld løn un- 
der deres hjemsendelse.

Af Louise Bruun, Faglig medarbejder lager/transport

Af Louise Bruun, Faglig medarbejder lager/transport
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Af Betina H. Binder
A-kassen

Bliv opkvalificeret mens du 
er på dagpenge. 
3F har lavet en aftale med AOF, 
hvor vores ledige medlemmer, 
får muligheden for at opkvalifi- 
cere sig mens de modtager 
dagpenge. 

Det drejer sig til at starte 
med, FVU-dansk og ordblin- 
deundervisning. FVU-undervis- 
ningen er delt op i 4 trin, når 
det sidste trin er gennemført, 
kan man vælge at gå op til en 
prøve og få bevis på det. Hvis 
der er nok, der er interesseret 
i det, vil det også være muligt 
at stable et matematikhold på 
benene. Her er det også delt 
ind i 4 trin. 

Bliv opkvalificeret

Når både Dansk og 
Matematik er gennem- 
ført og bestået, er det 
tilsvarende en 9/10. klas- 
se, og dermed adgangs- 
givende til erhvervsud- 
dannelser eller lign. 

Som noget nyt, har vi I 3F 
Høje-Taastrup forsøgt at få 
et hold, med det der hedder 
FVU-start. Det er et tilbud til 
de ledige medlemmer som 
endnu ikke taler dansk, hvor 
de har mulighed for at lære 
dansk, og herefter forsætte på 
FVU-dansk trin 1. (Ved dead- 
line har vi ikke haft mulighed 
for at se effekten af dette) 

Under Corona epidemien 
har AOF valgt at forsætte un- 
dervisningen, dog digitalt, så 
selvom der ikke har kunne væ- 

Bliv voksenlærling og lær et nyt fag

Af Betina H. Binder
A-kassen 

Bliv voksenlærling, 
lær et nyt fag eller gå fra 
ufaglært til faglært

Alt for mange er forsat ufag- 
lært på de danske arbejdsplad- 
ser, det vil vi gøre noget for at 
ændre i 3F Høje-Taastrup. 

Der er mulighed for at blive 
voksenlærling, enten hvis du er 
ledig, eller hvis du er ufaglært 
på en arbejdsplads. Alt efter 
hvilken tilgang der er til voksen- 
lærlingevejen, så er der nogle 
forskellige krav, der skal være 

opfyldt, og der er også forskel 
på det tilskud virksomheden kan 
få. 

Virksomheden får nemlig et 
tilskud fra kommunen, hvis de 
tager en voksenlærling, tilskud- 
det er op til 45 kr. i timen. 

Hvad skal der til for at
blive voksenlærling? 
Du skal være over 25 år,
hvis du har tidligere erfaring in- 
denfor området, har du mulig- 
hed for at få, en Real-kompe- 
tencevurdering (RKV) som kan 
godskrive din erfaring og give 
dig merit, som betyder kortere 
uddannelse. En RKV kan man 
kontakte uddannelsesstedet for, 
så laver de en, det er gratis, hvis 
du er ufaglært eller, hvis du har 
en erhvervsuddannelse, som 
den højeste uddannelse. Du har 
ret til at få vurderet dine kom- 
petencer, før du begynder på en 
voksen- eller efteruddannelse. 

Når du skal have lavet en 
RKV, skal du også have noget 
dokumentation med, det kun- 

ne være udtalelser fra arbejds- 
giver eller kursusbeviser.

Der er forskellige regler alt efter, 
om du er ledig ufaglært, ledig 
faglært med forældet uddan- 
nelse, ledig faglært, eller om 
du arbejder som ufaglært. Der 
er også forskel på, hvor lang tid 
virksomheden kan få tilskud.

Hvis du er ledig, kan virksom- 
heden få tilskud i hele ud- 
dannelsesperioden, hvis du er 
i beskæftigelse, kan virksom- 
heden få tilskud i op til 2 år.

 Derfor vil vi altid anbefale 
dig at kontakte afdelingen for 
at høre nærmere. Du kan også 
læse mere på hjemmesiden: 
voksenlaerling.nu

re fysisk undervisning, har med- 
lemmerne stadig haft mulighed 
for at opkvalificere sig. 

I 3F Høje-Taastrup har vi 
haft første hold af FVU-dansk 
igennem, med succes, men 
der er altid plads til flere. Der- 
for skal du ikke være i tvivl, 
om at kontakte os, hvis du 
ønsker at høre mere om til- 
buddet, eller hvis du ønsker at 
høre om dine muligheder for at 
starte op på et af de tre hold.
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Af Ida Risom Dam 

Efterlønspræmien er det beløb 
du kan optjene, hvis du fort- 
sætter med at arbejde efter 
du har modtaget dit efterløns- 
bevis. Muligheden for efter- 
lønspræmie bortfalder, hvis du 
vælger at bruge din ret til at gå 
på efterløn.

Tidligere var det sådan, at 
du ikke kunne få erstatning for 
mistet efterlønspræmie, hvis 
du, grundet en arbejdsskade, 
var nødt til at gå på efterløn 
før du havde planlagt, med- 
mindre, at du havde påbegyndt 
optjeningen af efterlønspræ- 
mie.

Det er derimod blevet lavet 
om grundet to helt nye domme 
i februar 2020.

 
Hvis du tidligere har fået 

anerkendt en arbejdsskade, og 
derigennem er blevet tilkendt 
erstatning for tab af erhvervs- 
evne, kan der nu være mulighed 
for at få genoptaget sagen 
med henblik på at få vurderet 
om du har ret til en erstatning 
for mistet efterlønspræmie.

Arbejdsskade - mistet efterlønspræmie

Du kan få genoptaget din 
sag, hvis du tidligere har fået 
afslag på, at få tillagt mistet 
efterlønspræmie med den be- 
grundelse, at du ikke var be- 
gyndt at optjene. Og du kan 
også anmode om genoptagel- 
se af din sag, hvis du selv 
mener, at du har mistet efter- 
lønspræmie som følge af en 
arbejdsskade og der ikke blev 
taget stilling til dette da din 
årsløn blev fastsat.  

Der er dog flere parametre 
der skal opfyldes, blandt an- 
det skal du have indbetalt til 
efterlønsordningen helt frem 
til din arbejdsulykke, ellers ville 
du ikke have kunne gøre brug 
af ordningen, og du har derfor 
ikke mistet noget. Ligesom 
din alder og tilknytning til ar- 
bejdsmarkedet, har også en vis 
betydning, og vi skal også kun- 
ne sandsynliggøre, at planen 
var at blive ved med at ar- 
bejde.

Et opmærksomhedspunkt er 
dog, at hvis du ved en genvur- 

dering af sagen får medhold, 
så vil det rent teknisk blive 
tilkendt som en forhøjelse af 
årslønnen. Dette har betydning, 
da der er et max på hvor høj 
årslønnen kan fastsættes til i 
forbindelse med erstatning for 
tab af erhvervsevne. Det vil sige, 
at hvis du allerede modtager det 
maximale beløb, så kan det 
ikke forhøjes yderligere, heller 
ikke selvom du har mistet mu- 
ligheden for efterlønspræmie.

Ønsker du at få genoptaget 
din sag, så skal henvendelsen 
rettes til Arbejdsmarkedets Er- 
hvervssikring. Der kan henvises 
til Principafgørelse 2-20.

Det kan du selv gøre, men 
du er også velkommen til at 
kontakte os i fagforeningen. Så 
kan vi tage en snak om sagen, 
og vi kan hjælpe dig med at 
rejse den hvis du ønsker det.
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Peter havde haft arbejde 
som flyttemand inden han 
skiftede arbejde.

Han havde ikke fået 
Søgne/Helligdagsbetaling, 
særlig opsparing og pen- 
sionsindbetaling.

3F Høje-Taastrup opret- 
tede en sag, som førte til, at 
Peter fik, hvad han havde 
til gode. Der blev indsat 
36.000 på hans pensions- 
ordning og derudover 
16.000 i efterbetaling.

Peter er et af de medlem- 
mer, der har fået hjælp af 
sin fagforening. 

Af Tue Tortzen

Murersjak i
strejke
På SuperBrugsen i Nærheden 
måtte et murersjak nedlægge 
arbejdet 2 gange, fordi de ikke 
havde fået løn. Hvis ikke lønnen 
falder til aftalt tid skal man 
stoppe arbejdet og meddele 
firmaet, at det er blokeret 
indtil pengene falder. Man 
skal så møde hver dag og af- 
vente i skuret, og når der kom- 
mer penge, skal man gå i gang 
igen. Der skal betales fuld 
løn i ventetiden.Det har forelø- 
big kostet mester 6 arbejdsda- 
ge for 14 mand uden at få ar- 
bejde for pengene, en rigtig 
skidt forretning. Når der 
arbejdes på akkord, kan mester 
ikke fyre folkene før arbejdet 
er færdiggjort.

Platform A/S 
Firmaets direktør havde skre- 
vet ud til sine folk, at de bare 
kunne komme på arbejde 1. maj. 

MT Anlæg 
og Byg
Firmaet skylder et af vore 
medlemmer godt 70.000 for 
manglende overtidsbetaling, 
pension, s/h optjening  og frit- 
valgspulje  Desuden er ansæt- 
telsesbeviset ikke lovligt.

Sagen er sendt til Forbundet, 
da firmaet ikke vil finde en 
lokal løsning med vor afde- 
ling.

JH planter,
Sengeløse
Vi har haft mange sager mod 
dette firma, som selv har over- 
enskomst, men har  brugt Lit- 
hauiske underentreprenører til 
at udføre arbejdet til under- 
betaling.

Sidste år blokerede vi firma- 
et med det resultat at de op- 
gav underentreprenøren og 
begyndte at betale efter den 
almindelige overenskomst.

Men nu svarer de ikke, når 
vi gerne vil besøge dem og se 
om forholdene er i orden. Så 
det hele starter måske forfra 
igen. Vi vil i altfald ikke accep- 
tere, at folk ikke får pension og 
løn efter danske regler, og hvis 
det viser sig, at tingene ikke er 
i orden blokerer vi JH planter 
igen.

Korndal
Et af vore medlemmer var 
antaget i firmaet Korndal på 
funktionærlignende kontrakt.

Han kom til skade med sin 
fod og havde derfor en del 
sygdom. Dette irriterede me- 
ster og vores mand blev bort- 
vist.

Det kan man ikke på grund 
af sygdom, så vi kræver 3 må- 
neders løn efterbetalt. Men da 
vi gik lønsedler og kontrakt nær- 
mere igennem fandt vi flere 
fejl, og vi har gjort et krav op 
på godt 300.000 kr. som nu er 
sendt til inkasso.

Faglige sager siden sidst...

Det skulle ”de røde fagforenin- 
ger” ikke bestemme.

Samtidig skrev han, at hvis 
de kom på arbejde fik de ikke 
overtidsbetaling.

Det er dels en fjendtlig hand- 
ling mod 3F, og dels er det i 
strid med bygge/anlægsover- 
enskomsten, som klart siger 
at der er overtidsbetaling ved 
arbejde på fridage.

Mester vil ikke mødes med 
3f Høje Taastrup, så nu har vi 
kaldt ham og dansk byggeri 
til møde med vores Forbund. 
Vi kræver at han betaler over- 
tid til dem, der har været på 
arbejde og en stor bod til Høje 
-Taastrup afdeling, så nu har vi 
kaldt ham og Dansk byggeri til 
møde med vores Forbund.

TM Ventilation
Firmaet skiftede navn og CVR 
nummer sidste forår, og et af 
vore medlemmer havde 29.000 
kr til gode i det gamle firma. 
Efter meget skriveri frem og 
tilbage har det nye firma nu 
betalt pengene.

Peter fik efterbetalt,
hvad han havde til gode
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Af Søren Laursen
A-kasseleder

Covid-19 har i den grad været 
en mærkbar faktor i A-kassen. 
Fra den 12. marts steg vo- 
res ledighed fra 157 ledige til 
283 ledige/hjemsendte – så vi 
må sige, det var en meget 
kaotisk periode. Men heldigvis 
udviste alle både medlemmer 
og sagsbehandlere en fantas- 
stisk hjælpsomhed så opga- 
ven blev klaret og medlem- 
merne fik deres dagpenge til 
tiden. Desværre måtte vi er- 
kende, at det ikke var alle der 
kunne få dagpenge selvom 
de var hjemsendt fra den 23. 
marts. Det skyldes nogle helt 
uretfærdige a-kasseregler om 
tekniske belægninger på de 
dage, hvor der ikke var til- 
meldt jobcenter, og hvor man 
bl.a. havde 12 timers vagt.
 Afdelingen har via vores ho- 
vedkontor klaget over denne 
forskelsbehandling til beskæf- 
tigelsesministeren. Han vil nu 
se på regelsættet endnu en- 
gang.

I forbindelse med denne 
voldsomme stigning af ledig- 
heden blev flere a-kasseregler 
suspenderet og senest forlæn- 
get til den 30. juni, hvilket må 
siges at være positivt tiltag fra 
regeringens side. Hvis jeg skal 
nævne nogle af de væsentlige 
regler som er blevet suspende- 
ret, kan det oplyses at:

•	 diverse	 cv	 –	 og	 rådigheds- 
samtaler i A-kassen samt 
fællessamtaler mellem med- 
lem/a-kassen og jobcenter. 

•	 Ingen	 medlemmer	 har	 pligt	
til at søge minimum 2 job pr. 
uge. 

•	 Alt	 uddannelse	 bl.a.	 6	 uger	
jobrettet uddannelse som 
medlemmer var påbegyndt, 
blev lukket ned. Nu påbe- 
gyndt igen eventuelt via on- 
line undervisning. 

•	 Arbejdsgiver	 ikke	 skulle	 be- 

Coronavirus - en mærkbar faktor i A-kassen

tale for 2 arbejdsgivergodtgø- 
relse (G-dage) fra 27. marts 
ved hjemsendelse og ar- 
bejdsfordeling. Ved alminde- 
lig opsigelse skal arbejdsgi- 
ver dog fortsat betale to g- 
dage. 

•	 Alt	 forbrug	 af	 dagpengepe- 
rioden/supplerende dagpen- 
ge i perioden 1/3 – 30/6 bli- 
ver betragtet som en død 
periode (altså værende ikke 
brugt)

•	 Eventuelt	 pålagte	 karens- 
dage i perioden efterfølgen- 
de vil blive efterbetalt.

Der er naturligvis mange an- 
dre regler, der er suspenderet, 
men det vil være for omfat- 
tende at nævne her – eventuelt 
kontakt afdelingen hvis du er i 
tvivl. 

Jeg vil også godt nævne at 
afdelings sprog- og ordblinde 
undervisning foregår pt. pr. on- 
line med AOF, og alle ny- 
ledige får tilbuddet, hvis de 
ønsker det. 

Afdelingen har via hoved- 
forbundet påbegyndt en kam- 
pagne om jobformidling så 
virksomheder kan rette hen- 
vendelse til afdelingen, når de 
mangler ansatte. (Se anden 
artikel i bladet).

Sluttelig vil jeg gerne takke 
alle medlemmer for den store 
tålmodighed, der har været ud- 
vist, samt at det ikke har væ- 
ret muligt at komme i afde- 
lingen personlig, men kun pr. 
telefon og mail.  

Lad os håbe at sommeren bli- 
ver god.

Ta’ med i ZOO

Oven på Corona trænger vi alle sammen til frisk luft og gode oplevelser.
3F Høje Taastrup inviterer alle medlemmer, mænd, koner eller kærester, 
samt børn med i Zoologisk have lørdag 19 september 2020.

Vi mødes i fagforeningen på Pile Alle 18 Taastrup kl. 10.00, hvor bussen venter på os.  
Hvis du hellere vil møde op foran Zoo kan det aftales.
Bussen kører fra Zoo igen kl. 17.00

Pris:  100 kr. pr. voksen (over 16) og gratis for børn (egne og samlevende)
Du må tage din samlever med til samme pris.

Tilmelding senest den 14. september kl. 12.00 til :
Tue.Tortzen@3f.dk på sms til 22857362 eller på vores hjemmeside.

Lørdag den 19. september
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Af Ida Risom Dam 

Vi får tit spørgsmålet:
Hvad kan jeg bruge min 
fagforening til?

Fagforeningen kan bruges til
mere en løn og ferie

Det vil vi her prøve at give 
nogle svar på
Selvfølgelig kan du bruge din 
fagforening til de klassiske ting, 
som at få tjekket din lønsed- 
del, ansætteseskontrakt, med 
videre.

Vi laver stadig godt gammel- 
dags fagligt arbejde. Vi besø-
ger arbejdspladser, tegner over- 
enskomster og hjælper med- 
lemmerne, hvis de har brug for 
det.

Vi har dog også tilbud, der 
ikke er helt så klassiske, som 
ovenstående: der er mulig- 
heden for LO Plus, som er 
en rabatordning med for- 
skellige tilbud. Vi har til- 
bud om, at man kan leje 
sommerhuse, der 
er forskellige be- 
tingelser for det, 
som man kan læ- 
se meget mere om på 
hjemmesiden:
www.3f.dk/om-3f/feriehuse).

Man kan komme gratis på 
Arbejdermuseet og til fodbold- 
kampe, ligesom vi også lokalt i 
afdelingen afholder forskellige 
arrangementer med varierende 
indhold.

Vi har også en socialråd- 
giver tilknyttet i afdelingen
Her kan du få hjælp, hvis du 
kommer ud for en arbejdsulyk- 
ke. Det kan være i forhold til 
at få anmeldt arbejdsulykken, 
men også når din sag er under 
partshøring eller til at forstå 
afgørelsen eller nogle af alle 
de papirer, der skal udfyldes 
undervejs.

Du kan også få generel 
hjælp og vejledning i forhold 
til kontakten til Kommunen, 
hvis du er på sygedagpenge, 
kontanthjælp eller en anden 
forsørgelsesydelse.

Hvad kan jeg bruge min fagforening til?

Det kan også være, at du har 
svært ved at komme tilbage 
til arbejdsmarkedet igen ef- 
ter sygdom eller skade, her kan 
vores socialrådgiver også være 
behjælpelig, f.eks. i en sag 
om afklaring til flexjob eller 
lignende.

Socialrådgiveren fortæller:
”Senest havde jeg en sag med 

et medlem, der var ved at køre 
helt af sporet. Vores medlem 
havde gennem længere tid væ- 
ret deltidsraskmeldt, og havde 
derfor kun arbejdet ca. halv tid. 
Grundet nogle misforståelser 
havde medlemmet fået at vi- 

de, at han skulle raskmelde sig, 
hvilket han havde gjort et par 
måneder før. Problemet var ba- 
re, at han ikke kunne arbejde 
37 timer længere, og al afkla- 
ring viste, at han højest kunne 
arbejde 20 timer om ugen. Og 
selvom han, på papiret stod 
til at være rask, så var det ikke 
virkeligheden, at han kunne ar- 
bejde 37 timer på ordinære vil- 
kår. 

Heldigvis fik vi opdaget sa- 
gen, og vi fik rykket på det. Og 
i et godt samarbejde med bå- 
de den kommunale sagsbe- 
handler og hans arbejdsplads 
kunne vi her i starten af året 
ånde lettet op, da han blev 
tildelt et flexjob.

Det er den gode historie, 
hvor vi fik den hevet i land på 
målstregen. Og det betyder me- 

get for vores medlem, at han 
kan beholde det arbejde, som 
han er rigtig glad for og god 
til. Det betyder meget, både 
personligt, men det gør også 
en stor forskel økonomisk, om 
man er i arbejde eller udeluk- 
kende på offentlig forsørgelse.

Og det er bare helt fantas- 
tisk, når det lykkes.

I seneste nyhedsbrev for- 
talte vi også om ”vores” før- 
ste seniorpensionist, Tage. I 
det konkrete tilfælde har de 
selv kørt det meste af sagen 
i forhold til seniorpensionen, 
men her er et andet eksempel 
på, hvor vi kan gå ind og hjæl- 
pe og vejlede.

Det gælder også, hvis man 
får sygedagpenge fra kom- 

munen. Jeg oplever, at med- 
lemmerne er glade for at 
have en, de kan tale de- 
res sag igennem med. 
Nogle gange kan det 
være svært at forstå, 

hvad det præcis 
er, der står i bre- 
vene, og hvad 

det konkret vil 
betyde. Og der er 

desværre ikke altid tid 
og plads til de lange for- 

klaringer i det kommunale sy- 
stem. Jeg hjælper også med 
sagsbehandlingen med at over- 
sætte, hvad der står i brevene, 
med at lave en vurdering af sa- 
gen, eller hvis der skal formule- 
res en klage over en afgørelse.

Desværre sker det alt for tit, 
at medlemmerne ikke er klar 
over, at vi også hjælper med 
denne slags sager, og så 
kommer de først, når alle mu- 
ligheder er udtømt.

Det vil sige, at der f.eks. ikke 
længere er mulighed for at kla- 
ge over en afgørelse, hvis vi er 
ude over klagefristen. I forhold 
til lovgivningen er der ikke så 
mange muligheder, hvis først 
deadlines er overskredet.

 
Det er helt afgørende, at med- 
lemmerne kommer så hurtigt 
som muligt.
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Her er vi alle....
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Pension er også løn!

Af Ida Risom Dam 

Pension er ikke det mest sinds- 
oprivende emne, og der er man- 
ge, der ikke lige får tjekket de- 
res pension.

Det er dog vigtigt, at vi lige 
får orienteret jer: 

Pensionen betragtes juridisk 
som al andet løn.

Det betyder, at det er dit an- 
svar at tjekke jævnligt inde 
på din pensionsordning, at din 
arbejdsgiver reelt også indbeta- 
ler til din pension og ikke kun 
skriver det på din lønseddel. 

Betaler arbejdsgiveren ikke, 
er det vigtigt at du reagerer på 
det overfor din arbejdsgiver, og 
meget gerne skriftligt, så du 
har dokumentationen i orden.

Det er også vigtigt, at du 
kontakter fagforeningen hur- 
tigst muligt.

Det er det, fordi pensionen 
skal ”forfølges uden ugrundet 
ophold”. Det betyder at kra- 
vet skal behandles ligesom alle 
andre løndele. Hvis du ikke fik 
din løn udbetalt, så ville du 
reagere, og det skal man 

også i forhold til pensio- 
nen, og man skal blive 
ved. Og man skal også 
forfølge det retsligt, hvis 
ikke arbejdsgiveren beta- 
ler.

Gør du ikke det, risikerer 
du at miste pensionen, fordi 
loven er så striks.

Det er især et problem hvis 
din arbejdsgiver går konkurs 
fordi så nægter Lønmodtager- 
nes Garantifond at dække dit 
tab, fordi du ikke har gjort op- 
mærksom på, hvad du mangler 
at få udbetalt i tide.

Vi har et eksempel på et med- 
lem, der opdager at han mang- 
ler pensionsindbetaling for ja- 
nuar måned. Han gør sin ar- 
bejdsgiver opmærksom på det, 
men pengene bliver ikke ind- 
betalt. På et tidspunkt mister 
medlemmet tålmodigheden og 
kommer ned i fagforeningen.

Tiden er jo gået med at vente 
på arbejdsgiveren, så vi er nu i 

maj måned. Fag- 
foreningen skriver 
hurtigst muligt til 
arbejdsgiveren.
Afgørelsen fra 

Lønmodtagernes 
Garantifond kom- 
mer tilbage blandt 
andet med beske- 

den:
”……Endvidere er 

der ikke indsendt doku- 
mentation for, at pensionskra- 
vet vedrørende januar. 20xx er 
forfulgt med korte intervaller 
fra pensionskravet forfaldt til 
betaling den 31. januar 20xx. 

Det første påkrav er sendt til 
den tidligere arbejdsgiver den 
2x. maj 20xx, hvilket er mere 
end 2-3 måneder efter, pensions- 
kravet forfaldt til betaling. Pen- 
sionskravet for januar 20xx er 
således allerede ved påkravs- 
skrivelsen den 2x. maj 20xx 
ikke forfulgt uden ugrundet op- 
holdt, og er allerede af denne 
grund ikke omfattet af LG’s 
dækning.”

Det betyder, at det des- 
værre haster, så snart at du 
konstaterer at din arbejdsgiver 
ikke har betalt. Ellers kan du 
miste pengene, fordi Lønmod- 
tagernes Garantifond tolker lo- 
ven så striks.

I ovennævnte sag, prøver vi 
stadig at hente medlemmets 
penge hjem, men det ser des- 
værre lidt sort ud.

Derfor skal opfordringen her- 
fra lyde:

Kontakt os så snart du kon- 
staterer, at du mangler at få 
udbetalt nogle af dine løndele, 
og vær især opmærksom på 
din pension! - det bliver til man- 
ge penge på et helt arbejdsliv!

Årshjul med arrangementer

Vi har i afdelingen et Årshjul 
i produktion, hvor du kan se 
hvilke arrangementer der er i 
afdelingen i løbet af året.

Årshjulet dækker både fag- 
forenings- og A-kasse arran- 
gementer og kommer i en trykt 
version, der kan hænges op på 
din arbejdsplads.

Som med så meget andet 
er det i øjeblikket, på grund 
af Corona situation, svært at 
fastsætte tidspunkter på de 
forskellige arrangementer, men 
vi forventer at have overblik 
over dem i august måned, hvor 
årshjul så også vil være til- 
gængeligt.
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Af Betina H. Binder
A-kassen 

Hvem har ret til
feriedagpenge?
Alle medlemmer, både tidlige- 
re, og nuværende medlemer 
af a-kassen, har modtaget en 
optjeningsmeddelelse angående 
feriedagpenge. Når du ansøger 
om feriedagpenge fra a-kassen, 
skal du have brugt alt andet 
ferie først, det vil sige du skal 
have brugt alt ferie fra tidligere 
arbejdsgiver først, før du kan 
få udbetalt feriedagpenge fra 
a-kassen. 

Fra 1. januar 2017 optjenes der 
ikke længere ret til feriedag- 
penge på grundlaget af udbe- 
talte sygedagpenge. 

Sådan søger du ferie- 
dagpenge fra a-kassen:
Blanketten finder du, ved at 
logge på 3F.dk, under min a- 
kasse og herefter vælger du  
blanketter. Du skal kun oplyse 
de dage du søger om feriedag- 
penge for, og ikke hele din fe- 
rieperiode. Det vil sige, hvis du 
holder 10 dages ferie, men de 
5 af dagene er optjent ferie fra 
din tidligere arbejdsgiver, skal 
du kun skrive de sidste 5 dage, 
som du skal have feriedagpenge 
for, på ansøgningen. 

De nye regler om
feriedagpenge:
De nye regler om feriedagpen- 
ge, følger principperne i den 
nye ferielov om samtidigheds- 
ferie, flytning af fe- 
rieåret og indførel- 
sel af ny ferieaf- 
holdelsesperiode.
De øvrige princip- 
per i ferie dagpen- 
gesystemet fasthol- 
des.

I perioden fra den 
1. januar 2019 til og 
med den 31. decem- 
ber 2019, optjenes 
der højest 16,6 dage 
med feriedagpenge, 
som kan afholdes fra 
den 1. maj 2020 til 

Ferieloven og feriedagpenge?

og med 31. august 2020. 
I periden fra den 1. januar 

2020 til og med den 31. au- 
gust 2020 optjenes der ikke 
ret til feriedagpenge. Fra 1. 
september 2020 optjenes fe- 
riedagpenge efter et samti- 
dighedsprincip, på samme må- 
de som efter den nye ferie- 
lov. Optjeningsperioden ænd- 
res ligeledes så den nu løber 
fra 1. september til 31. august. 

Når du har modtaget ydel- 
ser (dagpenge eller barselsdag- 
penge fra udbetaling Danmark) 
for 160,33 timer, vil du optjene 
2,08 feriedage.

 
Feriedagpenge generelt:
Man kan ikke modtage ferie- 
dagpenge for lørdage og søn- 
dage, kun hvis man skulle have 
været på arbejde de pågældende 
dage, hvis man ikke hav- 
de holdt ferie. Man kan godt 

modtage feriedagpenge for hel- 
ligdage, hvis disse indgår i ferien. 

Retten til feriedagpenge kan 
ikke overføres fra et år til et 
andet. 

For at have ret til feriedagpen- 
ge skal man enten være ledig, 
eller lønmodtager. Hvis man 
er ledig, skal man ligeledes 
stå til rådighed. Du skal også 
opholde dig i Danmark når du 
ansøger om feriedagpenge, for 
at have ret til at få udbetalt 
feriedagpenge. 

Ferie uanset om det er 
feriedagpenge, eller ferie fra tid- 
ligere arbejdsgiver, skal altid 
meldes via jobnet.dk når du er 
ledig. 

Hvis der er mere end 14 da- 
ge til ferieafholdelsen kan du 
selv melde det, er der min- 
dre end 14 dage, skal du ta- 
ge kontakt til jobcenteret, da der 
kan være aktivering planlagt.

2019 2020

Optjening af feriedagpenge 1. jan. – 31. dec. = max 16,6 dage Der optjenes ikke feriedagpenge Samtidighedsferie

1. januar 2019

1. maj 2019 1. maj 2020 1. sept. 2020

Afholdelse af ferie 
Optjent i 2017

Afholdelse af ferie
Optjent i 2018 (25 dage)

Afholdelse af ferie
Optjent 1. jan. 19 - 31. dec.19

Afholdelse af ferie af 
samtidighedsferie 

1. januar 2020

Overgangsregler - feriedagpenge



Tirsdag den 
6. oktober
Banko

Tirsdag den
20. oktober
Høstfest med 
levende musik

Tirsdag den 
3. november
Banko
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Nyt på hjemmesiden
Som noget nyt har vi lavet et 
tiltag på vores hjemmeside, 
hvor du som medlem kan 
følge med i hvad der sker 
af nyt inden for dit faglige 
område. 
Her vil der løbende blive lagt 

Til afdelingens efterlønnere og pensionister

Vi i 3F Høje-Taastrup Efter- 
løns- og Pensionistklub ret- 
ter henvendelse til dig for at 
fortælle lidt om vores klub, og 
de aktiviteter, vi har i klubben.

Vi synes, det er vigtigt, at vi 
ikke går i stå, bare fordi vi har 
forladt arbejdsmarkedet. 

Vi synes, det er vigtigt med 
sociale kontakter, og at kun- 
ne mødes med andre ligesin- 
dede til samvær om sociale, 
politiske eller faglige ting. 
Mange tager deres samlevere 
med, det skal der også være 
plads til.

Vores aktiviteter foregår i en 
forårs- og en efterårssæson, 
med start i januar til først i 
juni, og efter sommerferien 
mødes vi igen i slutningen af 
august til først i december.

Vi mødes hver anden tirsdag 

kl. 12.00 i ulige uger, og vo- 
res program annonceres i af- 
delingens blad et halvt år frem.

Vi håber, at Coronakrisen er 
aftaget så meget, at det er 
forsvarligt at mødes til gene- 
ralforsamling i august.

Det koster 150 kr. at være 
medlem hos os, og der vil 
være deltagerbetaling ved ar- 
rangementer med spisning og 
busture o.lign.

Klubben ledes af en besty- 
relse, valgt på den årlige ge- 
neralforsamling. Klubben er 
tillige medlem af 3f Seniorer 
Region Hovedstaden, hvor 
der også er aktiviteter, såsom 
bankospil, skovtur til bakken, 
”Musik i Gården”, julebanko 
samt Julefrokost på Bakkens 
restaurant ”Hvide Hest”.

Vi er endvidere tilsluttet Fag- 

lige Seniorer, som er et sam- 
arbejdsorgan for medlemmer 
og fagforeninger under FH (Fag- 
bevægelsens Hovedorganisa- 
tion).

Faglige Seniorer udgiver hvert 
år ”Seniorhåndbogen”, et  fan- 
tastisk opslagsværk for efter- 
lønnere og pensionister, der 
vil vide mere om f.eks. ældre- 
check, pensionisters økonomi/
pensionssatser og mange andre 
forhold for os pensionister. Du 
kan tilmelde dig Nyhedsbrevet 
hos Faglige Seniorer.

Har dette vakt din interesse, 
kan du kontakte klubben gen- 
nem:
Formand Vilfred Post
tlf. 60 77 49 07
Kasserer Jan Petersen,
tlf. 23 88 86 53

Efterårets program er som følger

nyheder og ny tiltag inden 
for de forskellige faggrupper 
som afdelingen dækker. 
Du finder de forskellige sider 
under Fagforening på vores 
hjemmeside:
www.3f.dk/hoeje-taastrup 

3F jobformidling, brug os til 
at finde dit næste job, eller 
din nye kollega. Kontakt os 
på telefon 70 300 956 og hør 
nærmere.  

Tirsdag den
25. august
Generalforsamling

Tirsdag den
8. september
Banko 

Tirsdag den
22. september
Skovtur

Tirsdag den
17. november
Pakkefest

Tirsdag den
24. november
Julegave- 
uddeling i 3F

Tirsdag den
1. december
Juleafslutning
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Højt afkast til pensionsopsparinger i 2019

Industriens Pension leverede 
sidste år et afkast på 20,0 
mia. kr. til medlemmerne.

Efter et år med fuld fart på ak- 
tiemarkederne har Industriens 
Pension leveret et afkast på 
20,0 mia. kr. svarende til 12,0 
procent for den samlede porte- 
følje i 2019.

Det betyder, at de samlede 
investeringsaktiver i Industriens 
Pension nu udgør 189 mia. kr. 
Det høje afkast skyldes især 
store kursstigninger på det 
børsnoterede aktiemarked, men 
også unoterede aktier og kredit- 
obligationsmarkedet har leve- 
ret solide afkast.

Året var præget af endnu et 
rentedyk og et aktiemarked i 
absolut topform. Det blev et rig- 
tig godt investeringsår for med- 
lemmerne, men det vigtigste 
er dog vores rigtig gode lang- 
sigtede resultater. Det er det, 
der for alvor batter for med- 
lemmerne,” siger adm. direktør i 
Industriens Pension, Laila Mor- 
tensen.

markedssituationer. Siden In- 
dustriens Pension blev etableret 
og fik de første indbetalinger i 
1993 har det gennemsnitlige 
årlige afkast på den samlede 
portefølje været 8,9 procent i 
den 27-årige periode.
”Vi har vedvarende fokus på 
at sikre en robust portefølje og 
solide resultater på den lange 
bane. Vi optimerer hele tiden 
porteføljen med henblik på at 
skabe gode afkast i forhold til 
risikoen, og vi er stolte over så 
mange år med gode resultater,” 
siger Laila Mortensen.

Laila Mortensen, adm. direktør i 
Industriens Pension. 
”Året var præget af endnu et rente- 
dyk og et aktiemarked i absolut top- 
form. Det blev et rigtig godt investe- 
ringsår for medlemmerne, men det 
vigtigste er dog vores rigtig gode lang- 
sigtede resultater. Det er det, der 
for alvor batter for medlemmerne,” 
siger adm. direktør i Industriens Pen- 
sion, Laila Mortensen.Fo
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Set over de seneste fem år 
har Industriens Pension opnået 
et gennemsnitligt årligt afkast 
på 8,0 procent for medlemmer 
med 20 år til pension. Det er 
ifølge konsulenthuset Morning- 
star det højeste årlige afkast i 
branchen set over den femårige 
periode.

Afkast på 8,9 procent
om året i 27 år
Hvis man går endnu længere 
tilbage, vidner tallene ligele- 
des om stor stabilitet og gode 
resultater i meget forskellige 



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

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

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 blan-
ketten nedenfor, eller gå ind på: www.3f.dk
og udfyld dine kontakt oplysninger.

Lukkedage
Afdelingen holder lukket 1. januar, 1. maj, 5. juni 
(Grundlovsdag), 24. december (Juleaftensdag), 
31. december (Nytårsaftensdag) og fredagen ef-
ter Kristi Himmelfartsdag.

Pile Allé 18-20, 2630 Taastrup
Tlf: 70 300 956 

Mail: hoeje-taastrup@3f.dk
Hjemmeside: www.3f.dk/hoeje-taastrup

Høje-Taastrup

Kontingent for
medlemmer
med efterløn og
fritidsulykke forsikring  1551,50 kr.

Kontingent for
medlemmer
uden efterløn, men med
fritidsulykke forsikring  1037,50 kr.

  2018 2019 2020 Stigning
Efterløns bidrag  502 508 514 6
A-Kassen statsbidrag  404  410 417 7
Administrationsbidrag A-kassen afdelingen  97 97 96 -1
Alka Fritidsulykke forsikring  40 38 38 0
Forbund + Gruppeliv  229 231 233 2
Afdelingen    248,50 251,50 253,5 2
   1520,50 1535,50 1551,50 16

I 2020 fordeler kontingentet sig således:

Kontingent 2020
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Adm Bidrag a-kassen

Alka Fritidsulykke forsikring
38,00

Efterløns bidrag: 514,00

A_Kassen statsbidrag 417,00

forbund+gr liv 233,00

Afdelingen 253,50

Kontingent 2020

afdelingen 9 ,009 


