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Nyt fra A-kassen
Af Søren Laursen

 

 
Corona virussen hærger fortsat. Dette har medført at 
vores ledighed fortsat er ca. 50 % højere end den var 
før krisen. Heldigvis har udbetalingen af dagpenge fra 
1. marts til 31. august ikke medført forbrug af dagpen-
geretten.

Fra 1. september er det de almindelige regler der er 
gældende. Det gælder forbruget af dagpengeretten, 
men også forbruget af de supplerende dagpenge. Ar-
bejdsgiver skal ved hjemsendelse/afskedigelse igen be-
tale 2 dages arbejdsgivergodtgørelser og alle lovpligti-
ge samtaler i a-kassen og jobcenter skal igen afholdes. 
Dette vil fortsat ske ved telefonsamtale.

For at afhjælpe den større ledighed, har regeringen ind-
ført flere tiltag. Blandt andet ved større mulighed for ud-
dannelse, både for beskæftigede og ledige, til en højere 
udbetalingssats. Kontakt afdelingen om mulighederne.

Der er fra 14. september indført en ny arbejdsfordelings-
ordning. De hjemsendte i ordningen kan modtage en for-
højet dagpengesats, op til 143,50 kr. pr. time, svarende 
23.001,00 kr. pr. måned. Det kræver at, den individuelle 
satsberegning, berettiger til det. Det er vigtigt, at arbejds-
giveren kontakter Jobcentret, med information om hvilke 
personer der er omfattet af arbejdsfordelingen.

Personer, som endnu ikke er medlem af en a-kasse, 
kan melde sig ind og med det samme få ret til dagpen-
ge under den midlertidige arbejdsfordeling.

Der skal, ud over almindeligt kontingent, betales et 
ekstra kontingent svarende til 2 måneders statsbidrag, 
så længe medlemmet får dagpenge under arbejdsfor-
deling.

Under den nye arbejdsfordeling skal der oprettes et 
CV på jobnet.dk og man skal stå til rådighed for henvist 
arbejde.

Kontakt afdelingen hvis du bliver omfattet af den nye 
arbejdsfordeling.



Vertical farm i Høje-Taastrup

Af John Friedrichsen

En af Europas største vertikale farme i Høje-Taastrup 
kan snart begynde produktionen af krydderurter og sa-
later i lokaler i Copenhagen Markets i Høje-Taastrup. 

Det er iværksættervirksomheden Nordic Harvest, der 
har opført et helt nyt produktionsanlæg efter bæredyg-
tige principper.

Planterne dyrkes i reoler i op til 14 etagers højde. De 
kan høstes 15 gange om året.

3F Høje-Taastrup arbejder på at få overenskomstdæk-
ket virksomheden, så de kommende medarbejdere er 
sikret løn- og arbejdsvilkår.

Udbetaling af penge
fra Feriefonden

Der er endnu ikke åbnet op for ansøgning af udbetaling 
af feriepenge fra Feriefonden.
Det forventes at være på plads i starten af oktober.
Se mere om udbetalingen på www.borger.dk.

3F Efterløn- og Seniorklubben 
i Hedehusene

Program
1. oktober – 31. december 2020.

Oktober 
1. oktober
Tøjparty

8. oktober 
Banko

22. oktober 
Høstfest

29. oktober 
Banko

November
5. november
Rafleturnering

12. november
Banko

19. november
Musik

26. november
Julebanko

December
3. december
Klubdag

10. december
Juleafslutning

Yderligere oplysninger hos
formand Valborg Juntunen, 21 43 53 48

Seniorpræmie

Af Ida Risom Dam

Hvis du er nået folkepensionsalderen og fortsætter med 
at arbejde, kan du have ret til en seniorpræmie, som er 
et skattefrit engangsbeløb. Du skal dog være født den 
1. januar 1954 eller senere for at kunne få seniorpræmi-
en. Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i 
seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter 
med at arbejde. Du kan få:

•	 et	engangsbeløb	på	42.840	kr.	(2020),	hvis	du	arbej-
der i det første år, efter du er nået folkepensionsal-
deren og desuden opfylder betingelserne.

•	 et	engangsbeløb	på	25.500	kr.	(2020),	hvis	du	arbej-
der i det andet år, efter du er nået folkepensionsalde-
ren og opfylder de øvrige betingelser.

Er du lønmodtager får du udbetalt 
seniorpræmien automatisk
Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du 
automatisk få beløbet for første seniorpræmie udbe-
talt, ca. 14 måneder efter du er nået folkepensionsalde-
ren. Beløbet for anden seniorpræmie vil du få udbetalt, 
ca. 26 måneder efter du er nået folkepensionsalderen.

Grundet den aktuelle corona situation, er afde-
lingen droslet ned på bemandingen. Vi vil gerne 
opfordre dig til at overveje, om din henvendelse 
kan ske på telefon eller via www.Mit3f.dk.
Vi vil gerne, at du ringer og laver aftale 
inden du kommer. Vi håber på din forståelse.

Leder:
Corona situationen



Af Betina H. Binder og Louise Bruun

Når man er i den uheldige situation at blive opsagt fra 
sin arbejdsplads er der masser af værktøjer at tage i brug 
i opsigelsesperioden. Værktøjer som kan øge dine job-
muligheder fremadrettet, værktøjer som kan sikre dig 
uddannelse og dygtiggørelse indenfor flere områder. 

I de fleste overenskomster er medlemmet sikret for-
skellige rettigheder, for eks. to timers vejledning i fag-
forening og A-kasse i arbejdstiden med løn. Ret til kur-
sus i opsigelsesperioden, og ret til fri hvis man ønsker 
realkompetencevurdering - dette i forhold til at tage 
merituddannelse som eks. chauffør og få et svende-
brev på det man har udført af arbejde i mange år.

3F Høje-Taastrup tilbyder vejledningssamtaler til alle 
opsagte medlemmer. Det er en kombineret samtale 
med medlemmet hvor både en faglig og A-kasse medar-
bejder er til stede og sikre sig at du som medlem får den 
bedst mulige hjælp til at komme videre i dit arbejdsliv. 

Det er vigtigt samtalen gennemføres så hurtigt som 
muligt efter opsigelsen har fundet sted. 

A-kassen vil til disse samtaler, give en generel vej-
ledning om ledighed og de indsatser vi kan lave når 

Få vejledning i opsigelsesperioden

ledigheden indtræffer, hvad skal der ske første ledig-
hedsdag, vigtigheden af et godt CV, samt udlevere 
nogle pjecer og en skabelon til hvordan man laver en 
ansøgning.

Som Tillidsrepræsentant er det vigtigt at have denne 
viden, da medarbejderne tit ikke er klar over disse mu-
ligheder. Er du i tvivl om reglerne i din overenskomst er 
du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Af John Friedrichsen

Dagsordenen for 2020 er væltet helt omkuld på ver-
densplan. Vi skulle have fokus på Grøn bæredygtig ud-
vikling, bekæmpelse af fattigdom og ulighed i verde-
nen, og arbejde intenst med de andre Verdensmål, som 
FN har fremsat.

Så blev vi ramt af pandemien Corona, og alt fokus 
blev rettet mod at bekæmpe virussen. I Danmark har 
vi haft en handledygtig og ansvarlig regering, som er 
fremkommet med det ene tiltag efter det andet med 
det formål, at holde sygdommen nede og samtidig hol-
de gang i beskæftigelsen.

Således er den ene hjælpepakke sat i søen efter den 
anden. Den kan være svært at følge med i, hvad de sid-
ste nye tiltag indebærer for vores medlemmer. Lige nu 
er der en hjælpepakke, der skal sikre barer, restauranter 
og caféer kompensation fordi alle skal lukke kl. 22.

I 3F Høje-Taastrup har vi ikke mange medlemmer, der 
arbejder inden for restaurationsområdet og vi har heller 
ikke mange medlemmer, der arbejder på virksomheder, 

der benytter arbejdsfordelingsordningen, hvor man er 
hjemsendt på dagpenge noget af arbejdstiden.

Men - vi har rigtig mange henvendelser om, hvordan 
regler er for fravær i forbindelse med Corona.

•	 Føler	du	dig	selv	lidt	sløj,	utilpas	eller	har	 influenza	
symptomer, så skal du sygemelde dig på sædvanlig 
vis. Bliv testet, hvis du eller din læge har mistanke til, 
at det kan være Corona.

•	Har	din	nærmeste	familie	været	udsat	for	smitte,	så	
få lavet en test. Du har ikke ret til fravær og skal 
møde på arbejde, hvis du er rask. Andre forhold kan 
aftales med din arbejdsgiver, men du kan ikke for-
lange løn, hvis du ikke er på arbejde. Hold afstand til 
kollegaerne.

•	Hvis	dit	barn	har	været	udsat	for	konkret	smitte	og	er	
hjemsendt fra daginstitution eller skole, så er regler-
ne, at der er mulighed for kompensation, hvis du skal 
passe dit barn. Du har ikke ret til frihed eller løn. Aftal 
med din arbejdsgiver og få arbejdsgiveren til at søge 
om lønkompensation til dig. Forhør dig i afdelingen 
om disse regler.

Dagsordenen er væltet omkuld



Oplysninger:
Du kan finde mange flere oplysninger om blandt 
andet afdelingsbestyrelsen, vedtægter, hvem der er 
ansat, aktiviteter og retningslinjer m.m. på afdelin-
gens 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 mailadresse eller
telefonnummer, så gå ind på:
www.mit3f.dk
og udfyld dine kontakt oplysninger.

Ansvarshavende redaktør: 
Formand Søren Grøn. Redaktør: 
Uffe Feldfoss Petersen.
Nyhedsbrevudvalg: Søren Grøn, 
Johnny Larsen, Uffe F. Petersen, 
Tue	Tortzen,	Louise	Bruun

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

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: 9-12 og 13-15 . Tirsdag: 9-12. Onsdag: 9-12 
og 13-15. Torsdag: 9-12 og 13-17. Fredag: 9-12.
Tirsdag: A-kassen – Lukket

Kontaktoplysninger:
Telefonnr. til faglig afdeling, A-kassen og 
administration: 70 300 956. Telefonnr. til de faglige: 
Formanden: 88927109 Industri og Offentlig: 88927117. 
Transport: 88927123 og 88927121.
Byg og Grøn: 88927116. Social og Juridisk: 88927110.

Nyhedsbrevet:
Udkommer 4 gange årligt. Forslag til artikler, sendes 
til blad-hoeje-taastrup@3f.dk

Af Ida Risom Dam

Der er nogle ret hårde deadlines i forhold til at søge 
løn og andet dækket i Lønmodtagernes Garantifond, 
og bliver de overskredet er det ikke muligt at få f.eks. 
løn dækket.

Når du kommer ned i Fagforeningen, så er det en god 
ide at medbringe følgende:

•	 Ansættelsesbevis
•	 Opsigelse
•	 Skrivelse	om	konkurs	(hvis	du	har	fået	en)
•	 Lønsedler	6	mdr.	tilbage
•	 Udskrift	fra	feriekonto
•	 Pensionsoversigt	6	mdr.	baglæns
•	 Dokumentation	for	eventuelle	andre	krav.

Lønmodtagernes Garantifond dækker typisk seks måne-
der forud for konkursen, hvis vi kan dokumentere dit tab.

Det er dog ikke alt Lønmodtagernes Garantifond 
dækker. Er du f.eks. omfattet flex-tid, hvor du ikke fået 
eventuelle overskydende timer udbetalt, hvis du stop-
per på arbejdspladsen. Disse timer dækker Lønmodta-
gernes Garantifond ikke.

Går din arbejdsgiver konkurs?
- så er det vigtigt at kontakte
Fagforeningen hurtigst muligt

Af Ida Risom Dam

Der gælder helt særlige regler, hvis du er blevet 
fritstillet.

Typisk bliver der lavet en aftale om fritstilling mellem 
din chef og din tillidsrepræsentant om at du fritstilles i 
opsigelsesperioden. Denne aftale betyder, at du bliver 
opsagt fra dit job, og at du ikke er forpligtet til at møde 
op i den aftalte periode.

Du skal være opmærksom på, at medmindre der står: 
”Fritstillet uden pligt til at søge andet arbejde”, i afta-
len, så er du underlagt reglerne om tabsminimering, 
hvilket betyder at du er forpligtet til at forsøge at mini-
mere	din	(tidligere)	arbejdsgivers	tab,	hvilket	betyder	at	
du skal søge arbejde i perioden.

Du skal endvidere være opmærksom på, at medmin-
dre der står: ”Fritstillet uden der vil ske modregning i 
tilfælde af andet arbejde” i aftalen, så er du forpligtet 
til at kontakte din tidligere arbejdsgiver og oplyse om 
nyt arbejde, såfremt at du finder et nyt arbejde indenfor 
den periode, hvor du er fritstillet.

Man skal huske at lave klare aftaler om ferie. Har 
man ikke aftalt noget, vil ferien blive betragtet som 
afholdt i fritstillingsperioden.

Er du blevet fritstillet?


