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Invitation til medlemmer
af Fælles Service 3F Holstebro

(Offentlig gruppe, Privat Service, Hotel Restauration, Grøn gruppe)

Rundvisning på Politigården i Holstebro
Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00

Vi mødes ved hovedindgangen hos Midt og Vestjyllands politi, Stationsvej 74,
hvor vi starter med at få en rundvisning.

Efter rundvisningen er der kaffe/the og småkager i kantinen
og et oplæg om politikredsen.

Tilmelding til afdelingen senest tirsdag d. 3. marts 2020:
Tlf.: 70300 870 eller mail: hoLstebro@3F.dk

Med venLige hiLsner
Gruppebestyrelsen Fælles Service

ÅBNINGSTIDER

Holstebro
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

Struer
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Herning
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

TeLefontider
på 70 300 870
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag 09.00-12.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-12,00

Den 1. januar 2020 er der sket lovæn
dringer i forhold til anerkendelse af
arbejdsulykker.

Tidligere har det været sådan, at
en arbejdsulykke der ikke krævede
behandling eller som man forventede
gik over af sig selv over tid, ikke blev
anerkendt som en arbejdsskade.

Lovændringen betyder, at selv om
ulykken ikke kræver behandling eller
man forventer, at den går over af sig
selv over tid, vil den nu blive aner
kendt som en arbejdsskade.

Grænsen for udbetaling af varigt
mèn er fortsat på 5 %•

Det betyder altså, at får du en
arbejdsskade, så skal den anmeldes
— også selv om dU tænker at den for
svinder af sig selv.

Jeg vil også opfordre alle vores
AMR’er til at være opmærksomme på
denne ændring, således at I er med
til at sikre at ALLE ulykker rent faktisk
bliver anmeldte.

Har I spørgsmål er I meget velkom
men til at kontakte mig eller min kol
lega Lykke Thomsen, i afdelingen.

Vigtig information
om arbejdsulykker

Lukket
Lukket
Lukket
10.00 -17. 00
Lukket

Lukket
10.00-16.00
Lukket
10.00-17.00
Lukket

Meritta Bjerregaard, Socialrådgiver
og Lykke Thomsen,

Arbejdsskadesagsbehandler
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Her i skrivende stund, midt i den var
meste vinter i mange år, begynder
vi at kunne se de første resultater af
den nye regeringspolitik.

Der er præsenteret en finanslov,
hvor alle partier i rød blok er samlet
om en rød-grøn aftale.

Finansloven sætter en ny retning,
hvor velfærden og den grønne omstil
ling prioriteres. Omvendt ruller rege
ringen en række skattesænkninger til
bage. Det er socialt retfærdigt og giver
mulighed for vigtige prioriteringer.

Opholdskravet fjernes, og der sæt
tes rekord i bevillingerne til indsatsen
mod social dumping.

Der er åbnet op for udenlandsk
arbejdskraft fra ikke-vestlige lande
gennem positivlisten, men ordningen

er indrettet på en måde, som gør det
svært at folde ud i stor skala, fordi den
kobles til krav om, at man bl.a. skal
være AUB-virksomhed. Men sagen
med de kinesiske kokke viser, at selv
ret strenge krav kan omgås. Derfor
må vi kræve betydelig mere kontrol
med ordningerne, så de ikke misbru
ges. Med finanslovsaftalen har vi dog
undgået at beløbsgrænsen sættes
ned. Den diskussion må nu være ført
til ende.

Oppositionen har svært ved at fin
de sine ben. De lykkedes aldrig med at
stemple regeringen som løfte brydere
og politisk skyder de i alle retninger.

Kort efter finanslovsaftalen blev
det dog til en bred - og verdenshisto
risk - klimalov. Kun Liberal Alliance og

Nye Borgerlige står uden for. Næste
milepæl i dette arbejde bliver konkreti
sering af de ambitiøse mål.

Nu ser vi frem efter statsministe
rens nytårstale, som bla. handlede om
bedre vilkår for udsatte børn, og om
der bliver en klar markering at, at re
geringen i 2020 går efter en model for
tidlig tilbagetrækning.

Næste store politiske forlig må
forventes at blive en aftale om en ny
udligningsordning. Det vil formentlig
også være første gang Venstres nye
leder kommer i ilden. Venstres bag-
land vil således forvente, at partiet er
med og øver indflydelse.

I disse dage løber Skills 2020 af
stablen i Bella Center (se billeder på
forsiden), og her har vi mange unge
mennesker med fra det vestjyske om-

Det vidner om, at skoler og virk
som hederne gør et stort arbejde for,
at vores unge mennesker får en rigtig
god oplæring under deres uddan
nelse, både på skolerne og i virksom
hederne.

Skills er med til at vise, hvad og
hvor mange forskellige muligheder,
man har for at tage en uddannelse i
Danmark.

Flemming L Sørensen,
formand 3F Holstebro

Klik dig ind på

www.3f.dklholstebro

Formandens

råde.
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Så er vi startet på et nyt
år, med mange nye og
spændende reg (er og
tiltag foran os.

Allerførst kan vi glæde os over, at der
forbindelse med finansloven blev

vedtaget, at opholdskravet bliver
fjernet fra 1. februar 2020 samt en
overgangsordning der gør, at de med
lemmer, der har meldt sig ud på grUnd
af opholdskravet, får mulighed for at
genoprette deres medlemskab.

Den 1. januar 2020 trådte en ny lov
om aktiv beskæftigelsesindsats i kraft,
hvilket giver flere gode ændringer på
dagpengeområdet. Der er nu bla.
mulighed for at kravene til ledige lem
pes i de sidste 6 uger af led ighedspe
rioden, hvilket giver rigtig god mening

for hvorfor skal man blive ved med
at søge arbejde, når man har fået ar
bejde, man skal starte på om kort tid.

Endelig er vi blevet en del af forsø
get med mere ansvar til a-kasserne
(kontaktforløbet) som er en 4-årig
periode, hvor a-kasserne har kontakt-
forløbet med den ledige i de første

tre måneder af ledighedsperioden.
Forsøget er for de medlemmer. der
bor i forsøgskommunerne og som
indplaceres eller genindplaceres i
dag pengesystemet. Det betyder, at
nogle ledige fremover kun harkontakt
med a- kassen i de først 3 måneder af
deres ledighed, Vi forventer osmeget
af forsøget, og er helt overbevte
om, at vi kan løse opgaven. davi har
et stort kendskab til vores meclem
mer og de virksomheder, der er i vores
dækningsområde.

Lotte Rom Klem ensen

Seniorpension
4
.

Den 1. januar 2020 trådte den nye
Seniorpension til nedslidte i kraft.
Seniorpensionen afløser Seniorfør
tidspensionen, som aldrig helt korn til
at fungere. I perioden fra d. 1. januar
2020 31. december 2020 er det
kommunerne, der kommer til at ad
ministrere ordningen og bevillingen
af seniorpensionen. Herefter overgår
dette til ATP.

Betingelserne for at få tilkendt se
niorpension er som følgende (alle 3
betingelser skal være opfyldte):

Alder:
6 år eller mindre til folkepensionsal
deren. Der kan ansøges fra 6 måneder
før man har 6 år til folkepensionsal
deren.

BeskæftigeLseskrav:
Ansøgeren skal have en langvarig
tilknytning til arbejdsmarkedet i sam
menlagt mindst 20-25 år på fuld tid.
I denne sammenhæng regnes der
med fuld tid fra 27 timer om ugen.

Har man haft beskæftigelse på under
27 timer om ugen, vil der skulle ske
en omregning forholdsmæssigt til
fuldtidsbeskæftigelse. Har man haft
fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20
år men mindre end 25 år, vil der ske en
konkret vurdering af, om man opfylder
beskæftigelseskravet. I den forbin
delse vil man blandt andet se på, om
ansøgeren har arbejdet mange timer
over mindstekravet i hele eller store
dele af beskæftigelsesperioden. Der
ses også på arbejdets karakter; altså
om arbejdet har været fysisk eller psy
kisk nedslidende, og om ansøgerens
helbred er påvirket efter mange år på
arbejd s marked et.

HeLbred:
Det vurderes desuden, om ansøgers
helbred er varigt nedsat og udgør
højest 15 timer om ugen. Her kigger
man på det seneste job, ansøgeren
har haft i en længere periode (omkring
12 mdr. eller mere). Her kan der være
tale om både ordinært job og fleks
job. Der ses derfor ikke på, om man
ved at skifte branche vil kunne opnå
en højere arbejdsevne, men tager
alene udgangspunkt i det seneste
arbejde. Har man i en årrække arbej
det som feks. vikar og dermed ikke
haft længere ansættelse, vil man se
p samme jobtype frem for seneste
ansættelse - feks. hvis man har været

vikaransat inden for industrien vil man
vurdere arbejdsevnen ud fra arbejde
inden for dette område.

økonomi:
Ydelsen på Seniorpension er den
samme som på førtidspension, og der
gælder de samme regler for eventu
elle modregninger af indtægter og
ægtefælleindkornst mv.

Sådan søger man:
Hvis du ønsker at ansøge om Se
niorpension, skal du henvende dig
til jobcentret i din kommune, som vil
starte sagsbehandlingen af din sag.
Du skal forvente at sagsbehand
lingstiden er op til 6 måneder. Du kan
tidligst blive tilkendt Seniorpension
fra det tidspunkt, hvor du har 6 år eller
mindre til din folkepension — også selv
om du kan søge 6 mdr, før du opfylder
dette krav.

Hvis du får afslag:
Hvis du får afslag på din ansøgning
om Seniorpension af kommunen,
har du mulighed for at søge igen, når
sagsbehandlingen overgår til ATP i
2020.

Har du spørgsmål til Seniorpen
sion, er du velkommen til at kontakte
mig i afdelingen.

Meritta Bjerregaard
Socialrddgiver
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Satser pr. måned i 2020

‘bli’.] 3I1:I

Hojeste dagpengesats 19.083 12.722

Dimittend forsørger 15.648 10.432

Dimittend ej forsørger 13.644 9.096

50% ungesats 9.542 6.361

Efterløn 91% 17.366 11.577

Skattefri præmieportion 13.740 9.160

. ...
i:i

Arbejdsgivergodtgorelse (G-dage) 881 441

— — — — — — — —

Tjek din
lonseddel

Du skal stadig huske at
tjekke din lønseddel hver

måned, også selv om
den kommer i din e-boks.

Det er vigtigt, at den er
korrekt. Er du i tvivl, så

kontakt afdelingen for at
få den gennemgået.

— — — — — — — —

— — — — — — — —

Mit3F og
digital post
Hvis du har brug for at
kommunikere sikkert

med os, så skal du
benytte henvendelser

inde i Mit3F. Det er også
altid her, vi svarer på

dine mails til os.

— — — — — — — —

‘l
Gratis

retshjælp

_____

På kontorerne i 3F afdeLingerne i
Midt- og VestjylLand tilbydes gratis
retshjælp til alle.

• Det er ganske gratis

• Ingen sager er for små

• Besvarelse af generelle spørgsmål

• Rådgivning i konkrete situationer

Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer,

for eksempeL: Familieret - Forbrugerret - Kontraktret - Socialret - Lejeret
- Andre retsområder.

Tidsbestilling nødvendig.

Retshjælpen kan bestiLles påfølgende dage:

3F Holstebro - Torsdage i lige uger kl. 3F Ringkøbing-Skjern - Mandage i lige
16.00 - 18.00. uger kL 16.00 - 18.00.
Tujavej 20, Holstebro. I Byskellet 33, Ringkøbing.
Tidsbestilling på tlf.: 70300 870. Tidsbestilting på tlf.: 70300874.

1-
3F Midtjylland - Hver torsdag 3F Vest - Mandage i ulige uger
kl. 15.30-18.00. kl. 16.00 — 18.00.
Birk Centerpark 4, Herning. Storegade 23, Lemvig.
Tidsbestilling på tlf..: 70300868. Tidsbestilling på tlf.: 70300872.
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Styrket indsats mod piratkørsel
og dansk løn på danske veje
Ny finanslov skal sikre, at udenlandske
chauffører får dansk løn, når de kører
på danske veje. Samtidig sættes der
ind mod ulovlig cabotagekørsel med
flere penge til kontrol og nummerpla
degenkendelse.

Flere penge til kontrol og digital nurn
merpladegenkendelse skal styrke jag
ten på udenlandske vognmænd, der
står bag ulovlig cabotagekørsel på de
danske veje - også kaldet piratkørsel.

Endvidere skal chauffører fra uden
landske transportvirksomheder, der
kører cabotagekørsel og kombineret
transport, sikres dansk løn.

Det er de vigtigste punkter finans
loven på transportområdet.

Dansk løn på danske veje
Regeringen, De Radikale, SF, Enheds
listen og Alternativet er enige med
arbejdsmarkedets parter om at prio
ritere indsatsen mod social dumping
på vejtransportområdet.

Det betyder, at der via lovgivning
skal sikres danske lonvilkår for chauffø
rer fra udenlandske transportvirksom
heder, der kører cabotagekørsel i Dan
mark. Der afsættes 10 millioner kroner
i perioden 2020-2023 til kontrol af, om
kravene til aflønning overholdes.

Det er meget vigtigt med regler.
der skaber fair konkurrence og kontrol
af, om love og regler overholdes. Af-

talen spiller godt sammen med EU’s
Vej pakke.

Nu sidestilles danske og udenland
ske chauffører. Det har 3F Transport
arbejdet længe og ihærdigt på. Det er
godt for både vognmænd og danske
chauffører, der nu har en chance for
også at have et chaufførjob om 10 år.
Det er en god dag for dansk transport.
Vi er glade for, at 3F er blevet inddra
get og lyttet til.

Tilfredse vognmænd
Også vognmændene er godt tilfredse
med finansloven.

At sikre dansk løn til de uden land
ske chauffører betyder, at en ladeport,
der alt for længe har stået på vid
gab, bliver lukket for de speditører og
vognmænd, der hidtil har spekuleret i
at underbyde det danske marked.

øget kontrol
Kontrollen får et ordentligt hug opad
med den styrkede indsats på tung
vognsområdet: Fem millioner kroner
ekstra i 2020 og 10 millioner kroner
ekstra årligt i perioden 2021-2023,
hvilket vil være en fordobling i 2021.

Ud over kontrol af ulovlig cabota
gekørsel og dansk løn går midlerne til
kontrol af chaufførers ulovlige week
endhvil i lastbilførerhusene.

Konkret afsættes der flere penge
til flere kontrolmedarbejdere i politiet,

ligesom landets tre tungvog nscentre,
der kontrollerer lastbiler og busser,
bliver styrket.

Ifølge loven må en udenlandsk
lastbil kun udføre tre kørsler i Danmark
på syv dage, før lastbilen skal forlade
landet igen. Bliver lastbilen i Danmark
ud over de syv dage og kører rundt
med gods, er der tale om ulovlig ca
botagekørsel.

Flere nummerpladescannere
Der er også enighed om at øge
anvendelsen at de såkaldte ANPG
kameraer. De bruges til automatisk
nummerpladegenkendelse og skal
styrke politiets indsats på tungvogns
området.

Der afsættes 300.000 kroner i 2021
og seks millioner kroner årligt i perio
den 2022-2023 til flere kameraer. De
fordeles ud på de politikredse, der har
størst behov for at sikre et så fintma
sket kameranet som muligt.

ANPG er et intelligent system med
nummerpladescannere. som kan
alarmere politiet, hvis et køretøj, som
er registreret i politiets systemer, pas
serer et kamera. ANPG er samtidig et
effektivt middel til kontrol af lastbiler
med henblik på at afsløre ulovlig ca
hotagekørsel i Danmark.

Gorm Max Tommerup



Alka er stadig Alka
Efter at Alka er blevet solgt til Tryg, har
flere spurgt om, hvordan samarbejdet
er mellem 3F og Alka. Jeg kan i den
forbindelse sige, at Alka er et selv
stændigt “brand” i Tryg og at samar
bejdet mellem 3F og Alka fortsætter
uændret.

Bedre ulykkesforsikring
Vores kollektive ulykkesforsikring er
blevet forbedret og dækker nu også
tyggeskader og farlig sport. 3F’s med
lemmer får den forbedrede forsikring,
og til samme pris som før.

10 % rabat - og gratis
indboforsikring til nyudlærte
3F’s medlemmer får fortsat 10 °k rabat
på alle private forsikringer — undtagen
vores egen Forbunds indboforsikring,
der i stedet har en max pris. Nyud lær
te 3F-medlemmer får endda tilbudt
indboforsikringen et helt år kvit og frit.
Se mere på www.alka.dk/tillykke3f.

Bonus og Bedst i test
Som noget nyt får 3F’s medlemmer
mulighed for bonus. I princippet bety
der det, at man kan få lidt af sin præ

mie tilbage - i 2019 var det B %

Alka høster igen flere priser for de
res forsikringer. Forbrugerrådet Tænk
har f.eks. kåret Alkas bilforsikring som
“Bedst i test’ fordi forsikringen er god
og billig.

Alka er der for 3F’s medlemmer
4 ud af 5 oplever at spare penge, når
de skifter til Alka — det viser en under
søgelse fra Kantar Gallup. Jeg vil der-

for opfordre til, at I fortsat anbefaler
Alka ijeres dialog med medlemmer
ne. Alka er som nævnt stadig Alka, og
fordelene for vores medlemmer er kun
blevet bedre. Ja, selv åbningstiden
er forlænget. Nu kan vores medlem
mer få tjekket deres forsikringer helt
frem til kl. 20.00 mandag - torsdag og
mellem kl. 10-15.00 lørdag og søndag.

Flemming Sørensen

Fleksjob
klubben
Kom og vær med i fleksjobklubben i 3F
Holstebro. Vi mødes første torsdag i må
neden til netværk og faglig information.
Fleksjobklubben er for alle faglige med
lemmer af 3F Holstebro, der ervisiteret
til fleksjob — både de som er i arbejde og
de som er ledige.

12020 mødes vi:
6. februar, 5. marts, 2. april, 7. maj,
4. juni, 3. september, 1. oktober,
5. november og 3. december.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Du tilmelder dig ved at kontakte afde
lingen på 70 300 870 eller ved at sende
en email til meritta.bjerregaard@3f.dk

Vi glæder os til at se dig!
Vi blev i afdelingen spurgt om vi havde lyst til at sponsorere et bordfodbold til UC
Holstebro, som eleverne kunne få glæde af i deres pauser. Bestyrelsen sagde heldig
vis ja, og bordet er som set på billedet leveret, og det er til stor glæde for eleverne.
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Minutter omregnet til decimaler
Når du udfylder dit dagpengekort eller efterlonskort
skal minutterne skrives i 100 dele (decimaler)
6 timer og 40 minutter skrives som: 6,66

7 timer og 20 minutter skrives som: 7,33

7 timer og 25 minutter skrives som: 7,42

Minut tal DecimaL tal

imin 0,02
2min 0,03
3min 0,05
4min 0,07
5min 0,08
6 min 0,10
7 min 0,12
8 min 0,13
9min 0,15

10 min 0,17
11 min 0,18
12 min 0,20
13 min 0,22
14. min 0,23
l5min 0,25
l6min 0,27
17 min 0,28
18 min 0,30
19 min 0,32

Minut tal DecimaL tal

20 min 0,33
21 min 0,35
22 min 0,37
23 min 0,38
24 min 0,40
25 min 0,42
26 min 0,43
27 min 0,45
28 min 0,47
29 min 0,48

30 min 0,50
3lmin 0,52
32 min 0,53
33 min 0,55
34 min 0,57
35 min 0,58
36 min 0,60
37min 0,62
38 min 0,63
39 min 0,65

Minut tal Decimal tal

40 min 0,66
41 min 0,68
42 min 0,70
43 min 0,72
44 min 0,73
45 min 0,75
46 min 0,77
47 min 0,78
48 min 0,80
49 min 0,82

50 min 0,83
51 min 0,85
52 min 0,87
53 min 0,88
54 min 0,90
55 min 0,92
56 min 0,93
57min 0,95
58 min 0,97
59 min 0,98
60 min 1,00

II (

- n r
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Fyraftermøde
3FHOLS

Kom og mød kolLegaer fra andre ku
samt få en masse nye informationer og Ut:

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00-20.00
på adressen Tujavej 20,7500 Holstebro

I år har vi inviteret Psykolog Lisbeth Bulig. Lisbeth vil bl.a. fortælle om:

Sorg - et fæLles vilkår

Sorg er en naturlig og sund reaktion, når vi mister noget afholdt.
Det er en fundamental del af menneskelivet. Sorg er ikke et problem der skal løses.

Sorg er en byrde, der skal bæres. Når vi møder mennesker i dyb sorg, mærker vi sorgens tyngde.
Vi skal turde at være i sorgens tunge landskab sammen med hinanden,

vi kan ikke fjerne den andens sorg, vi kan hjælpe med at bære den.
Der vil i oplægget være fokus på sorgens forskellige udtryk, samt på, hvordan vi bedst muligt

støtter hinanden i sorgen.

Hanne Gram vil fortælle om den nye ferielov.
Anni Svinth samt undertegnede vil også deltage i mødet.

Der vil også blive rig mulighed for at stille spørgsmål.

Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din
tilmelding senest tirsdag den 24. marts 2020 på tlf. 70 30 08 70.

Vi glæder os til at se dig, og håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Gitte Hansen

Faglig sekretær
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NYHEDSBREV
Om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
3F Holstebro

NY LOV OG STØRRE BØDER SKAL
FORBEDRE ARBEJDSMILJØET
D. 19/11 fremlagde beskæftigelses
ministeren et nyt forslag til revision af
arbejdsmiljøloven.

Forslagene tager udgangspunkt i
nogle forslag som et ekspertudvalg
har fundet frem til gennem mere end
et års arbejde. Desværre er ikke alle
forslagene lige gode. Der skal bla.
laves konkrete måltal for arbejdsmil
jøindsatsen på brancheniveau. Fint
nok. Reglerne skal gøres mere klare.
Det kan ingen vel have noget imod,
så længe de ikke forringes ... Så får
ministeren mulighed for at indføre et
gebyr ved skærpet tilsyn (primært ved
gentagelser). Så stiger bøderne på to
områder: Grundbøder for materielle
overtrædelser af loven og bøder ved
alvorlige overtrædelser stiger. Der
bliver også indført en mulighed for, at
firmaer kan lave aftaler med AT — Ar
bejdstilsynet for forbedring af arbejds
miljøet. Dermed kan de slippe for en
bøde eller et påbud. Den ændring er
vi meget skeptiske overfor. Lovforsla
gene er pt. til høring.

APV i virksomheden.
Mange steder har man efterlyst et

elektronisk værktøj, og det nye værk
tøj falder derfor på et tørt sted. Det er
super gennemarbejdet og kan tilpas
ses den enkelte branche. Der er 57
forskellige branche-APV ‘er, og under
hver enkelt er der allerede 20 forbe
redte spørgsmål.

Man kan så vælge at tilføje nye,
at fjerne nogen eller bare bruge det
som det er. Man skal oprette sig som
bruger for at prøve værktøjet, men her
kan man bare opdigte et navn. Prøv
værktøjet ved at trykke her.

RISIKO FOR PCBVED
GULVSLIBNI NG
Gulve i ældre etageejendomme er tit
lakerede. Hvis lakken er fra 1950-70
indeholder den sandsynligvis stoffet
PCB, som ellers mest kendes i fuge-
masser og maling. PCB er ikke farlig
når den ikke påvirkes, men når man
fx skal slibe lakken af med roterende
værktøj, og det derved opvarmes,ja
så er den gal. Så frigives POB’en til
omgivelserne og kan optages i krop
pen ved indånding eller hudkontakt.
Så står man overfor at skulle slibe et
ferniseret gulv fra 1950-70 bør der
foretages prøver. PCB kan også findes
i betongulve der er malet i farverne
blodrød, mørkegrøn og grå. Læs mere
om risikoen ved PCB og beskyttelse
imod det her.

STOP-PRINCIPPET BESKREVET I NY
VEJLEDNING OM EPOXY
AT har udgivet en ny og god vejled
ning om arbejde med epoxy- og iso
cyanatholdige produkter.

Vejledningen gennemgår bla.
STOP-princippet som skal bruges fra
toppen og ned:

5 = Substitution. Produktet skal er
stattes af et mindre skadeligt produkt,
hvis det findes

T Tekniske foranstaltninger, hvis
brugen ikke kan Undgås, fx indkaps
ling eller procesventilation

0 = Organisatoriske tiltag, fx be
grænse antallet af udsatte, forflytte
arbejdet til om aftenen ol.

P = Personlige værnemidler til at
beskytte de ansatte mod sundheds
farerne ved produktet. Vejledningen
gennemgår også krav til uddannelse,
instruktion, kemisk risikovurdering og
krav til velfærdsforanstaltninger.

Faglig sekretær
Jan Ramsgaard

Brug AT og Bambus:
Husk at hvis man i 3F Holstebros
område opdager problemer med
arbejdsmiljøet på byggepladser, og
man ikke selv kan tage sig af dem, så
kontakt arbejdstilsynet på 7012 1288
eller til branchens egen arbejdsmiljø-
tjeneste BAM BUS på 7217 0013.

Kontakt:
For spørgsmål omkring arbejdsmiljø
på din byggeplads i Bygge og Anlæg,
kontakt da venligst en af de ansatte i
3F Holstebros Byggegruppe.

NYT APV-VÆRKTØJ FRA
ARBEJDSTILSYNET
Arbejdstilsynet (AT) har udviklet et

. rigtig godt digitalt værktøj til at lave -
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Kontingentet fordeling for 2020 fuldtid med efterløn

Fritid &

Afdelingen;
321,00
2 1,07%

U lykkes
forsikringen;

38,00 - 2,49%
[7A

Hoved kontor;
291,00-
19,10%

Staten
* Efterlønsbidrag
* A-kasse

ATP

514,00 kr.
352,00 kr.

7,00 kr.
873,00 kr.

Folketingetdtinanslov

Folketingetlfinanslov

Folketinget/tinanslov

7* dagpengesats 12 mdr
4,8* dagpengesats 12 mdr.

Hovedkontoret
Strejkefond

*cal/3 Faglig
* A-kasse administratiDn

Gruppelivs forsikring

Afdelingen Holstebro
*cal/3 Faglig kontingent
* A-kasse administration

Stjernemarkeringerne

5,00 kr.
195,50 kr.
58,00 kr.
32,50 kr.

291,00 kr.

225,00 kr.
96,00 kr.

321,00 kr.
(*) er fradragsberettiget

HB
HB
HB
Alka

Pris for et fuldtidsforsikret medlem pr. mdr 1.485,00

Fritids & ulykkesforsikringen skal tillægges ovenstående pris

Fritids & Ulykkesforsikring kr.

Samlet pris incl. Fritids & Ulykkesforsikringen 1523,00

Holstebro

Staten;
873,00
57,65%

Afdelingen
HB

38,00
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?ensionJanmark

Få hjælp til at komme hurtigt

igennem sundhedssystemet

Husk, at du som en del at din pensi
onsordning i PensionDanmark også
har en sundhedsordning. Den giver
dig bl.a. adgang til hurtig diagnose,
hvor du kan få hjælp til hLlrtig ud-
redning og genoptræning. Alene i
2019 har over 5,500 medlemmer fået
hjælp.

“Hurtig diagnose” hjælper dig med
hurtigt at finde ud at, hvad du fejler,

hvis du er blevet henvist til en special-
læge fra din egen læge. Når du ringer
til PensionDanmarks sundhedsteam,
taler du med en sygeplejerske, der
hjælper dig, så ski kommer bedst
muligt igennem sundhedssystemet —

uden unødig ventetid. Sygeplejersken
følger op på din sag, og du kan også
selv kontakte sygeplejersken under
hele forløbet.

Sådan kan du bruge hurtig diagnose
Har du fx alvorlige rygproblemer, og
har din læge mistanke om en diskLis
prolaps, så er ventetiden ikke sjov
- både pga. smerterne og uvisheden
om sygdommens alvor. Her er det
oplagt at bruge mulighederne i hurtig
diagnose, som er en del at din sund
hedsord ning.

Du kan også få hjælp til at komme
til en speciallæge (fx ortopædkirurg,
reumatolog eller psykiater), eller hvis
du fx har brug for en scanning, rønt
gen, ultralyd eller kikkertundersøgelse.
Husk, at du først skal have en henvis
ning fra din læge.

Ring til PensionDanmarks sund
hedsteam på telefon 7012 1335 alle
hverdage kl. 8-21. Læs mere om de
forskellige tilbud i sundhedsordningen
på pension/sundhed.

Udbetalingsoversigt 2020

Oversigt over indsendelse af dagpenge- og efterLønskort samt udbetaling af ydelser

Januar 24. januar 28. januar 31. januar

Februar 21. februar 25. februar 28. februar

Marts 24. marts 26. marts 31. marts

April 23. april 27. april 30. april

Maj 22. maj 26. maj 29. maj

Juni 23.juni 25.juni 30.juni

Juli 24.juli 28.juli 31.juti

August 24. august 26. august 31. august

September 23. september 25. september 30. september

Oktober 23. oktober 27. oktober 30. oktober

November 23. november 25. november 30. november

December 21. december 23. december 30. december

Hvis ydelseskortet er indsendt efter seneste indsendelsesdato, vil pengene som udgangspunkt være til disposition 2

bank dage efter. OBS Ydelseskortet kan indsendes op til i måned + 10 dage efter sidste dag i den måned, kortet vedrører.
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Juletræsfest 2019
i Struer Energy Park
Ca. 650 børn og voksne mødte
festglade op den 28. december 2019
tit juletræsfest i Struer Energy Park.

Brian Thomsen Trio spillede op til
sang og dans. Dejligt at se så mange
børn og voksne være klar til, både at
danse om juletræ med nissefamilien,
men også deltage i diverse sanglege.

Igen i år havde vi inviteret Mikkel
RLIgholm, der korn med sit forrygende
juleshow ‘Sjov, spas ogjuleknas”, Han

faldt i god jord hos det unge publi
kum, der glade og højlydte var med
på alle hans sjove påfund.

Vi har taget en masse dejlige bil
leder - Vi viser nogle enkelte her, men
vil I se dem alle kan det sagtens lade
sige gøre I skal blot gå ind på 3F
Holstebros hjemmeside, hvor I skal
vælge “se om 3F Holstebro” og deref
ter vælge Galleri.

Tak for en dejlig dag, og på gensyn
den 28. december 2012.

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3F Holstebro. Nr.1.2020 13



Chaufførernes Seniorklub
3F Holstebro
PROGRAM FORÅR 2020

Onsdag d. 8. januar kl. 11.00
3F generalforsamling

Onsdag d. 4. marts kl. 13.30
3F Hyggemøde.

Onsdag d. 15. april kl. 13.30
3F Pladespil.

Onsdag d. 15. januar kl. 13.30
3F Hyggemøde.

Onsdag d. 22. januar kl. 13.30
besøg Holstebro Museum.
Pris inkl. Indgang, Rundvisning og
Kaffebord 100,00 kr.
Tilmelding til besøg Holstebro
Museum senest d. 15. januar

Onsdag d. 29. januar kl 13.30
3F Pladespil

Onsdag d. 5. februar 12.45
Bowling kl. 13.00 spisning 14.00
Pris Bowl + spisning 100,00 kr.
Kun spisning 75,00 kr.
TiLmelding til Bowling
senest d. 29. januar.

Onsdag d. 12. februar kl. 13.30
3F Hyggemøde.

Onsdag d. 19. februar kl. 13.30
3F Pladespil.

Onsdag d. 26. februar kl. 13.30
Sang og musik med Jan Kjeldsen.
Kaffebord 75.00 kr.
Tilmelding til Sang og musik
senest d. 19. februar.

Onsdag d. 11. marts kl. 13.30
Besøge Kafferisteriet Ulfborg Kirkeby
Ulfborg Kirkebyvej 1. 6990 Ulfborg
hvor der er rundvisning og kaffe
Pris 50.00 Kør selv arrangement.
TilmeLding tiL Kafferisteriet senest
d. 4. marts.

Onsdag d. 18. marts kl. 13.30
3F Pladespil.

Onsdag d. 25. marts kl. 12.00
3F Madras Show. Smørrebrød kl. 12.00
Derefter demo af magnet madras.
Kaffe og brød i pausen Pris 50.00 kr.
Tilmelding til Madras Show senest
d. 18 marts.

Onsdag d. 1. april kl. 13.30
Hans Jørgen Niwald
Fortæller om livet på Skovvang.
Pris 50.00 med kaffe og brød.
Tilmelding til foredrag om Skovvang
senest d. 25. marts.

Onsdag d. 8. april kl. 13.30
3F hyggemøde.

Onsdag d. 22. april kL. 13.30
3F Hyggemøde.

Onsdag d. 29. april kl. 13.30
Besøg Nomi Hjermvej 19 Holstebro
TiLmelding Nomi senest d. 22. apriL.
Rundvisning og Kaffe gratis.

Onsdag d. 13. maj kl. 13.30
3F Pladespil.

Onsdag d. 27. maj kl. 13.30
3F Hyggemøde.

Onsdag d. 10. juni kl. 13.30
Afslutning på 3F lokaler hvor klubben
er vært med pølser og kaffe medbring
selv kaffebrød.
TiLmelding til forårs afslutning
senest 27. maj.

Alle Tilmeldinger til Frode,
Tlf; 26 6738 60.
Samkørsel aftaler man indbyrdes.
Eller kontakt bestyrelsen.
Tilmelding er bindende.

God sommer
Bestyrelsen

(

/,
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Vejledningsvideoer

0

Hvordan udfylder
jeg mit

efterløns-kort?

rdan udfylder
jeg mit

Penekort?

0
0
0

Hvordan udfylder
jeg min joblog?

Hvordan
søger jeg om

feriedagpenge?

jegom

Se en vejledningsvideo på

www.3f.dk
— akassen

vejLedningsvideoer

Hvordan
booker jeg
tid til en
samtale?

0
0

Hvordan søger
jeg om efterløn?

0

3F’ Holstébro

Hvordan
udfylder jeg min

halvårserklæring?



Hvad er ptadskontakt?
Den lokale murerklub og den daglige
ledelse i 3F Holstebro har i et tæt
samarbejde iværksat “Projekt plads
kontakt”. Pladskontaktsystemet er
baseret på et netværk melLem hånd
værkere, og består i al sin enkelthed
af nogle simple spørgeskemaer, der
udfyldes en gang i kvartaLet. Resulta
terne kan således aflæses et kvartal
bagud. Murerne i 3F Holstebro er de
første, der i regionen har fået syste
met op at stå, og tøm rerne er snart i
mål med deres udgave. Der arbejdes
ligeledes hårdt på at Jord og Beton
området får deres eget system.

Hvad bruger vi ptadskontakt tit?
“Hvis vi kan hæve bunden, vil det
være fedt”, sådan udtalte jeg i som
meren 2019 til Fagbiadet “Mureren”,
dajournalisten Søren Dam Lavede
en artikel om det arbejde, vi har haft
med pladskontakt i afdelingen. Murer-
klubben i Holstebro har brugt meget
tid på at lave et setup, der passer til
områdets svende i forhold til det, der
rører sig hos dem.

Det har vist sig, at vi har flyttet
bundniveauet for branchen i vores
område med ca. 20 kr. på timeløn
nen. Dette kan vi fremadrettet bruge

for at hindre social dumping. To af
de store områder til de kommende
overenskomstforhandlinger bliver
social dumping og kædeansvar (hvis
vi her i området skal bestemme). Ved
at hæve bundniveauet, er vi aktivt
med til at påvirke begge områder. De
bedst lønnede svende vil også mærke
effekten af vores solidariske netværk
p sigt.

Vi har organiseret fyraftensmøder,
hviLket har været med øget deltagelse
netop pga. det netværk som er skabt
via pladskontakt. Som håndværks
gruppe kan vi hjælpe vores koLlegaer,
både i reg ionen og på landsplan, med
statistikker om løn og evt, også ud
vikle det tiL information omkring ar
bejdsmiLjø. Flere og flere 3F afdelinger
får et stærkere og stærkere netværk
på tværs af afdelingerne grundet
pLadskontakt.

Hvor meget skal vi så have i løn?
Der er altid en Livlig debat om, hvor
meget vi skal have i løn, og om vi skal
arbejde på akkord eller timeløn. I be
regningerne baseret på de statistikker,
som vi har samlet ind over det sidste
år, kan vi se hvad gennemsnitslønnen
for murer og murerarbejdsmænd er.
Vi kan desuden beregne lønforskeLLen

på timeløn og akkord. Forskellen er på
over 120 kr. pr time, når vi medregner
SH-saldoen, feriekontoen og pensio
nen (beregninger haves og deles med
pladskontakt netværket).

Tilmelding:
På tværs at alle håndværk mangler vi
tilmeldinger til pLadskontakt. Alle data
behandles fortroligt og er 100°Io ano
nymt. Alle håndværkere, både fag
lærte og tilLærte kan tilmelde sig ved
at udfylde navn, tlf. og mailadresse
på: https://forms.gLe/zJ LYmvsDMokg -
lkRj8. Man kan også tiLmelde sig ved
at kontakte en af de faglige sekretæ
rer i afdelingen.

PladskontakthoLstebro@gmaiL.com
Tlf. 3F Holstebro: 70 300 870

Tommy Christensen,
tlf. 2777 3544 — Murer.
Rene HøghoLm Henriksen,
tlf. 2330 7075 - Tømrer.
Jan Ramsgård,
tlf. 2011 6349 - Bygge og Anlæg mm.

https://forms.gLe/
zJ LYmvsDMokglkRj8.

: Generalforsamling for murerklubben d. 20. februar 2020

20 18:00 Tujavej 20, 7500 Holstebro Tilmeld dig

.

urernçi Holstebro
udnytter pladskontakt
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