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Vinteren 2019/2020 har vist tegn på klimaforandringer. Gennemsnitstemperaturen for vintermånederne december, januar og februar har slået alle varmerekorder – og februar brilierede 
med en nedbørsrekord. Foto: Tommy Svensson.

Våd og varm vinter

Der er run på bestillingerne til 
ophold i 3F Kastrups skovhyt-
te i Markaryd, der ligger cirka 

Stor efterspørgsel på fagforeningens 
hytte i Sverige

er der kun 8 ledige uger tilba-
ge – højsæsonen i skolernes 
sommerferie er allerede boo-
ket, fortæller Allan Kreutz-
feldt, der er vicevært i fagfor-
eningshuset på Saltværksvej 
og ansvarlig for udlejning af 
hytten.

– Sommerhuset har alle de 
faciliteter, man har brug for 
hele året. Det bliver løbende 
vedligeholdt og moderniseret 
– der er blandt andet i februar 
blevet installeret en varme-
pumpe for at spare på energi-
en, siger han.

– Huset ligger ude i en fre-
delig skov. Så de fleste tager 
derop for at slappe af. Der er 
gode fiskemuligheder, så det 
er der mange, der benytter sig 
af. Hvis der skal ske lidt andet, 
så ligger der en elgsafari i nær-
heden, hvor man ud over elge 
også kan se bisonokser. Og i 
vinterhalvåret er Vallåsen, 
som er et skisportsted, måske 
et interessant udflugtsmål, si-
ger Allan Kreutzfeldt.

Leje af hytten i Markaryd 
koster 1.550 kroner for en uge 
uden for skolernes ferier. 

I ferierne er prisen 2.550 
kroner. 

Leje i weekender eller midt-
uger (mandag-fredag) koster 
850 kroner – uden for ferierne. 

Pensionister, langtidssyge 
og arbejdsløse kan få 50 pro-
cents rabat – uden for skolefe-
rierne.

Hytten har otte sengeplad-
ser.

Er du interesseret i at leje 
skovhytten, så læs mere og 
book sommerhuset på 
hjemmesiden 3f.dk/kastrup 
eller ring torsdage kl. 15.00 
-17.00 på 70 300 950.

80 kilometer nordøst for Hel-
singborg.

– I de næste otte måneder 

Medlemmer af 3F Kastrup kan leje fagforeningens 
skovhytte i Markaryd for en rimelig pris – men man 
skal være ude i god tid.

3F Kastrups skovhytte i Sverige har otte sengepladser og kan bruges hele året.



avisen  3

L
e

d
e

r
 ...

3F Kastrup afventer forlig 
på alle de vigtigste områ-
der før der tages stilling 
til et samlet mæglings-
forslag.

I februar blev forhandlerne på 
Industriens, Privat Services og 
Transportens områder enige 
om forlig, der skal til afstem-
ning blandt de organiserede 
lønmodtagere. 

Normalt bliver alle forlig 
kædet sammen – også med 
Byggeriet og andre områder – 
og sendes til afstemning som 
et mæglingsforslag.

– Vi vil se resultater fra alle 
områder, før vi tager stilling 
til, om vi anbefaler ja eller nej 
til overenskomstforligene, si-
ger Henrik Bay-Clausen, for-
mand for 3F Kastrup.

– Foreløbig er jeg overve-
jende positiv – der ser ud til at 
blive reallønsfremgang med 
forhøjelsen af mindsteløn og 
frit-valgskonto. Der er bedre 
sygedagpenge og orlovsord-
ninger. Og på transportområ-
det også et værn mod opsigel-
se under sygdom og nogle 
bløde tekster om udenlandsk 
arbejdskraft.

– Vi håber, at resultaterne 

Forligene for Industrien og Transporten
Forligsskitsen for Industrien var den første, der kom i hus – og den danner 
bl.a. grundlag for resultater på andre områder.
Forligsskitserne for Industrien og Transporten er treårige og indeholder 
bl.a.:
l Hævelse af frit-valgskontoen fra fire til syv procent over tre år. 
l Hævelse af mindstelønnen i Industrien med 7,50 kr./timen over tre år.
l Grundlønsforhøjelse til alle i Transporten på 9,55 kr./timen over tre år.
l Tre ugers forøget barselsorlov til den anden forælder.
l Løn under sygdom forøges fra ni til 14 uger i Industrien.
l Løn under sygdom forøges fra 54 dage til 70 dage i Transporten.
l Ny regel om stop for fyring under betalt sygdom i Transporten.
l Forøgelse af uddannelsesmuligheder i opsigelsesperioden fra to til fem 

uger – dog uden fuld løn.
l Bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter.

Nye overenskomster:

Reallønsfremgang, 
bedre sygedagpenge 
og orlovsordninger

Jannie Bunk, forhandlingssekretær i 3F Industrigruppe, gennemgik og diskuterede i februar Industriens forlig 
med 35 repræsentanter for 3F Kastrups arbejdspladser.

på de to områder kan veksles 
til brugbare redskaber imod 
social dumping og et lønløft i 
bunden på især byggeriets 
område. Nu er det vigtigt med 
opbakning til Byggeriet, der 
endnu ikke er kommet i hus, 
siger Henrik Bay-Clausen.

To fremmede planter
Indeholder forligene også tilbage-
skridt?

– Der er to ting i industrifor-
liget, der ikke er vokset i vores 
have: Muligheden for uddan-
nelse i en opsigelsesperiode 
øges fra to til fem uger, men 
det bliver kun for 85 procent af 
ens hidtidige løn, siger han. 

– Den nedsatte betaling, 
som man nu får fra IKUF-fon-
den, er ikke vores kop te. Men 
man kan håbe, at flere faktisk 
får uddannelse under opsigel-
se, når det er en fond og ikke 
den ikke enkelte arbejdsgiver, 
der betaler. 

– Arbejdsgiverne har des-
uden krævet en formulering 
om, at forøgelsen af frit-valgs-
kontoen skal medregnes ved 
lokale lønforhandlinger. Den 
holdning har arbejdsgiverne 
altid haft, men nu står den så 
på tryk. Det får dog næppe be-
tydning, i hvert fald ikke i Ka-
strup, siger han. 

Henrik Bay-Clausen, 
formand, 3F Kastrup.

Man tror det er løgn: Udenlandske entrepre-
nører kommer til landet. De tiltræder danske 
overenskomster og dermed det fagretlige sy-
stem. Men de har ikke antydning af hensigt 
om at overholde noget som helst.

Byggeriet ser flot ud. Og det bliver det nok også, 
når det er færdigt. 
Det er Ferrings nye domicil på Amager Strand-

vej, jeg tænker på. Der hvor de svenske ejere i en 
schweizisk baseret medicinalkoncern kan stå og se 
hjem til fædrelandet.

Multinationale er de i Ferring. De valgte itali-
ensk, da de valgte entreprenøren til byggeriet. De 
var angiveligt langt billigere end alle andre. Den 
slags kan være for godt til at være sandt, og det 
gjaldt også i dette tilfælde.

Efter stort arbejde i forbund 
og afdeling fik vi endelig 
domme for vores krav til de 
italienske arbejdere. For de 
blev naturligvis snydt „big 
time”. 

Men kendelserne betyder 
intet for de italienske entre-
prenører. For dem har de in-
gen planer om at respektere. 
De betaler simpelthen ikke én 
krone af det, de skylder deres 
folk.

Det er slemt nok, at de an-
satte bliver snydt. Men det er 
hele arbejdsmarkedet, der undergraves, statskas-
sen, der uddrages, og ordentlige firmaer, der ikke 
får de opgaver, de burde have. 

I denne omgang blev de italienske kolleger red-
det på målstregen. For som de første nogensinde 
fik vi skaffet dem udbetaling fra AFU, Arbejdsmar-
kedets Fond for Udstationeret arbejdskraft. 

Men hvor er Ferring? I budgettet for koncernens 
milliardbyggeri burde den nok kunne finde de re-
lativt få kroner, der kan sikre, at de ansatte på byg-
geriet får, hvad de skal have.

Problemet med social dumping er skyllet ind 
over Danmark på grund af arbejdskraftens fri be-
vægelighed i EU – især efter østudvidelsen. Men 
EU har ikke været til stor hjælp til at løse proble-
merne, der følger med det åbne marked.

Vi må gerne bygge hegn imod vildsvin, men EU 
sætter skarpe grænser for, hvad Folketinget må 
vedtage for at hindre en underminering af danske 
arbejdsforhold. 

Fagforeninger og EU’s udstationeringsdirektiv 
beskytter ansatte til en vis grad. Men det er ikke 
nok. 

Vi skal forhindre, at udenlandske firmaer løber 
fra efterbetaling og bod. En lovgivning om, at byg-
herrer skal stille med en garantisum på forhånd, vil 
være forebyggende. 

Men det forhindrer EU’s prioritering af virksom-
hedernes konkurrencevilkår over sociale rettighe-
der.

3F og den danske regering må lægge pres på for 
at få vedtaget en social protokol i EU og for dansk 
lovgivning til værne om vores løn- og arbejdsfor-
hold.

Unfair Ferring

Lufthavnsforlig indgået
Dansk Industri indgik den 27. februar et treårigt forlig med 3F for lufthavnsområdet.

Forliget følger i hovedtrækkene transportforliget (se nedenfor). 
Der er forbedringer i forhold til lærlinge, tillidsmandsregler og firmaets mulighed for 

at lægge afspadsering i opsigelsesperiode.
Det er aftalt at samarbejde mellem parterne om udvikling af lufthavnen i grøn retning 

og ved indførelse af ny teknologi, så medarbejdernes uddannelse og kompetencer ind-
tænkes og så job sikres.
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To italienske byggefirma-
er er løbet fra regningen 
for en Faglig Voldgifts-
dom. Men 3F har skaffet 
3F-medlemmer i virksom-
hederne erstatning for 
underbetalingen via en 
nyoprettet, arbejdsgiver-
finansieret fond.

To italienske underentrepre-
nører på medicinalkoncernen 
Ferrings prestigebyggeri på 
Amager Strandvej blev i en 
Faglig Voldgift sidste forår 
dømt til at efterbetale en mil-
liongæld til 123 udenlandske 
arbejdere for systematisk un-
derbetaling.

Voldgiftskendelserne lød 
på 7,8 millioner kroner til 108 
byggearbejdere fra selskabet 
Edilmaf og 15 fra BCI Service. 
Men de to firmaer har ignore-
ret dommen og aldrig betalt en 
krone.

Heller ikke hovedentrepre-
nøren MPNM Byggeri eller 
medicinalfirmaet Ferring er 
kommet de udenlandske ar-
bejdere til undsætning.

Men før jul lykkedes det 3F 
at skaffe penge til de byggear-
bejdere, der var medlem af 3F, 
gennem en nyoprettet fond 

med navnet AFU. AFU er en 
forkortelse for Arbejdsmarke-
dets Fond for Udstationerede 
arbejdere.

AFU kan udbetale løn, pen-
sion, feriepenge mv. hvis et 
arbejde er overenskomstdæk-
ket og fagretsligt behandlet. 
Penge til fonden indbetales fra 
arbejdsgivere, herunder uden-
landske firmaer, der sælger 
tjenesteydelser i Danmark, 
men ikke indbetaler ATP for 
deres ansatte.

3F indbragte Ferring-sagen 
for AFU i oktober – og lige før 
jul blev alle krav imødekom-
met.

Det er historisk – for det er 
første gang fonden udbetaler 
penge til ansatte, der er blevet 
underbetalt.

Ressourcekrævende sag 
– Det er ikke nogen hemmelig-
hed, at det har været en enorm 
ressourcekrævende sag, som 
der er brugt hundredvis af ti-
mer på, siger Lars Brogaard, 
der er faglig sekretær i 3F Ka-
strup.

– Det havde været umuligt 
at føre sagen, hvis vi ikke med 
forbundets støtte havde fået 
ansat Kasper Kraiberg som 
faglig sekretær. Han har sam-
men med Søren „Opmåler” 
Jensen leveret en fantastisk ar-

bejdsindsats. De har også fået 
stor støtte fra byggegruppens 
Team Udenlandsk Arbejds-
kraft, siger han.

– Vores rolle har været at 
indsamle oplysningerne og 
have kontakt til de italienske, 
rumænske og albanske arbej-
dere – og så har forbundet kørt 
sagerne i forhold til Faglig 
Voldgift og AFU, siger Kasper 
Kraiberg.

– Det har på lange stræk 
været en kamp op ad bakke – 
for det har ikke kun været 
sproglige barrierer, der har 
skulle overvindes, men også 
kulturelle. Blandt andet med 
en helt anden arbejdsmar-
kedskultur, hvor underhånds-
aftaler og aflønninger uden 
om officielle systemer er mere 
almindelige, siger han.

– Men de italienske firmaer 
har ikke kun kørt på kanten af 
lovgivningen. De har også 
overskredet den. Med falske 
underskrifter, falske lønsedler 
og fup og fidus. Vi har kunne 
bevise, at firmaerne har lavet 
officielle danske lønsedler, 
som de kunne vise os, og helt 
andre andre til de ansatte, si-
ger Lars Brogaard.

Broget sag
Sagen om underbetaling er 
opstået selv om Ferring-kon-

Systematisk lønsnyd på Ferring-byggeriet:

Underbetalte byggearbejdere 
får udbetalt erstatning

cernen oprindeligt har ind-
bygget en klausul om, at alt 
arbejde skulle udføres på 
overenskomstmæssige vilkår. 
Hovedentreprisen blev vun-
det af det dansk indregistre-
rede firma MPNM Byggeri, 
der er blevet dannet af to vel-
konsoliderede italienske byg-
gevirksomheder. 

– Men hverken Ferring eller 
MPNM Byggeri har taget an-
svar for underbetalingen af 
byggearbejderne. Man har ta-
get afstand fra underbetalin-
gen, men ikke løftet en finger 
for sikre erstatning til arbej-
derne, siger Lars Brogaard.

Sagen ser dog ud til at have 
udløst en krise mellem Ferring 
og hovedentreprenøren 
MPNM Byggeri.

– For MPNM er blevet 
skrottet som hovedentrepre-
nør – og det er ikke alminde-
ligt. Eller billigt. Ferring har 
angivet flere årsager: Forsin-
kelser, fejl og mangler, sikker-
hedsbrud. Og social dumping! 
siger Lars Brogaard. 

Faglig erfaring: Vi vinder, 
men virksomhederne 
løber fra regningen
Hvad er den faglige erfaring af 
sagen?

– At vores værste formod-
ninger viste sig at holde stik – 

selv om der var indskrevet 
klausuler om overenskomst-
forhold. Firmaerne har snydt 
og bedraget – og så er de stuk-
ket af fra regningen, siger Kas-
per Kraiberg.

Er sagerne om underbetaling 
på Ferringbyggeriet begrænset til 
de to italienske firmaer?

– Nej, vi har tre andre fir-
maer i kikkerten for brud på 
overenskomsten. Men de sa-
ger er ikke kørt i stilling end-
nu, siger Lars Brogaard.

Kan de sager vindes?
– Vi er optimistiske i for-

hold til at vinde dem i det fag-
retslige system, men pessimi-
stiske med hensyn til at få ind-
drevet de penge, virksomhe-
derne får i bod, siger Kasper 
Kraiberg.

– Efter at rygterne, om at vi 
har skaffet penge til de ansatte 
i Edilmaf og BCI Service, har 
andre arbejdere på firmaerne 
henvendt sig til os med krav 
om efterbetaling, siger Lars 
Brogaard.

– Mon ikke de arbejdere, 
der har fået erstatning, nu bli-
ver gode ambassadører for 3F 
– for vi ved jo at de udenland-
ske arbejdere også udveksler 
oplysninger og erfaringer på 
de sociale medier, siger Kas-
per Kraiberg.

Prestigebyggeri
Byggeriet på Amager Strandvej skal være det nye hovedkvarter for medicinalvirksomheden Ferring 
Pharmaceuticals A/S. Virksomheden ejes af den svensk-danske mangemilliardær Frederik Paulsen. 
Byggeriet blev påbegyndt i 2017 og var planlagt færdigt i efteråret 2019. Det meste betonarbejde er 
færdigt, men før resten af byggeriet og indretningen er færdig, når man hen sidst på året.

Ferrings fremtidige hovedsæde på Amager Strandvej er et prestigeprojekt – men ikke så stort, at medicinalkoncernen er kommet underbetalte byggearbejdere til undsætning. Den har 3F måtte 
gøre.
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Merete Eilersen og Vinni 
Nielsen er et travlt mak-
kerpar i Seniorklubben 
i 3F Kastrup. Sammen 
med andre ildsjæle hjæl-
per de fagforeningen, når 
den holder møder, fester 
og andre medlemsar-
rangementer. De laver 
bl.a. mad til alle møder, 
som Oplysningsudvalget 
holder. 

Merete Eilersen og Vinni Niel-
sen er et par søde, ældre kvin-
der, der er aktive i 3F Kastrups 
Seniorklub. 

De er også „Morgenbolle-
damer.” Ja, de har endda di-
plom på det.

For sammen med en række 
andre kvindelige medlemmer 
af 3F Kastrup modtog de for 
fire år siden Aktivprisen, som 
3F Kastrup hvert år uddeler 1. 
maj. 

Og på prisen er de tituleret 
morgenbolledamer. Årsag: 
Deltagelse i valgkampen i 
2015 med uddeling af 3F-løbe-
sedler og rundstykker tidligt 
om morgenen.

Merete Eilersen og Vinni 
Nielsen er to ud af de flere 
håndfulde ildsjæle, der får ak-
tiviteter i 3F Kastrup til at for-
løbe glat. Det er et arbejde, 
som ikke altid er synligt for 
alle – men det generer ikke de 
to kvinder.

– Faktisk er det at stille sig 
frem og få tak for fx madlav-
ning, noget vi ikke rigtigt bry-
der os om, siger Merete Eiler-
sen.

Banko hver uge
Merete Eilersen og Vinni Niel-
sen er begge aktive i Senior-

klubben, der hver onsdag 
trækker 60-70 ældre medlem-
mer af 3F Kastrup til banko i 
den store sal.

– Bankospillet starter kl. 
10.30, men der er åbent fra 9.30 
– for det sociale samvær er me-
get vigtigt, fortæller Merete 
Eilersen.

– Og så slutter vi kl. 13, si-
ger Vinni Nielsen.

Venskab siden 70’erne
De to kvinder har kendt hin-
anden siden midten af 70’erne, 
hvor de mødte hinanden i ca-
teringselskabet SAS Service 
Partner. 

Merete Eilersen startede her 
i 1972 og Vinni Nielsen kom til 
i 1976.

– Siden har vi været venin-
der. Vi ses også privat, siger 
Vinni Nielsen.

– … og vi bor næsten dør 
om dør, tilføjer Merete Eiler-
sen.

Venskabet betyder, at man-
ge af deres aktiviteter i fagfor-
eningen foregår sammen.

De to kvinder er kommet i 
Seniorklubben de sidste syv 
år. 

Det ugentlige bankospil er 
Seniorklubbens hovedaktivi-
tet, men derudover byder den 
også på udflugter, foredrag og 
lejlighedsvis undervisning.

– Hvert femte år holder vi 
også en jubilæumsfest for 
klubben. For så kan alle få den 
oplevelse – for der er jo et vist 
naturligt frafald i klubben, si-
ger Merete Eilersen.

Hun har i de sidste to år væ-
ret næstformand i klubben. Et 
af hendes aftryk er afskaffel-
sen af en ellers fast indkøbstur 
til Tyskland.

– Sidste år tog vi i stedet på 
juleudflugt til Kragerup Gods 
og spiste bagefter middag i 
Ringsted, fortæller hun.

Merete Eilersen er også ind-
valgt i Oplysningsudvalget i 
fagforeningen. Her har hun 
bl.a. påtaget sig at stå for ma-
den til debat- og oplysnings-
møderne.

– Så det er Merete, der har 
overblikket og ringer til mig, 
når vi skal stå for madlavning 
sammen, siger Vinni Nielsen.

– Det kræver noget arbejde 
at få aktiviteterne til at køre – 
dække op, lave mad, rydde af 
og vaske op – men det også 
sjovt og hyggeligt, siger Me-
rete Eilersen.

Medlemsportræt:

Ildsjæle holder fagforeningen 
i gang

Udover Seniorklub og Op-
lysningsudvalg hjælper venin-
derne også til med den årlige 
juletræsfest, jubilarfest og ud-
delinger af juleudbetaling.

– Så i december er vi her 
næsten på fuld tid, siger Me-
rete Eilersen.

Svømning
Ved siden af aktiviteterne i 
fagforeningen, mødes de to 
kvinder to gange om ugen til 
svømning i Kastrup Svømme-
hal. 

– Om mandagen bliver vi 
undervist, torsdag hygger vi 
os sammen, siger Vinni Niel-
sen.

– ...og ordner verdenssitua-
tionen. Ja, det kan man faktisk 
også godt gøre i vandet, siger 
Merete Eilersen.

Lige nu er Vinni Nielsen 
især optaget af de offentlige 
trafikselskabers planer om at 
afskaffe eller ændre det så-
kaldte mimrekort. 

Hun har derfor i februar for 
første gang i sit liv været med 
til en demonstration på Chri-
stiansborg Slotsplads imod 
planerne om afskaffelse af 
pensionistkortet.

Hun er så indigneret over 
de planer, at hun ligefrem ad-
varer imod at sætte hende i 
gang med at tale om det:

– Jeg kan holde lange fore-
drag om, hvor urimeligt det 
er. For hvordan skal jeg så 
komme rundt til alle mine ak-
tiviteter? spørger hun.

Og hun tilføjer:
– Også selv om du mange 

gange er sød til at tage mig 
med i bilen, Merete.  

Væk fra arbejdet i  
Kastrup nogle år
De to kvinder var, da de nåede 
pensionsalderen, begge holdt 
op med at arbejde med cate-
ring i lufthavnen. 

Merete Eilersen stoppede i 
lufthavnen, da hun fik et barn 
i 1980’erne.

– Min mand arbejdede også 
i lufthavnen – og det var me-
get svært at have et barn med 
de skiftende arbejdstider i luft-
havnen. I stedet startede jeg i 
cafeteriet på Statsanstalten for 
Livsforsikring, der lå i de sam-
me bygninger, som 3F nu har i 
Kampmannsgade, siger hun.

Vinni Nielsen fulgte deri-
mod med over i Gate Gour-
met, da SAS Service Partner 
ophørte. Men her stoppede 
hun ved årtusindskiftet, fordi 
hun som mellemleder var 
funktionæransat, da LSG 
overtog de fleste opgaver fra 
Gate Gourmet.

Ingen af dem har derfor 
kunne fejre rundt medlemsju-
bilæum i 3F Kastrup.

– Men vi har holdt 50 årsju-
bilæum for medlemskabet 
med forbundet. Det gjorde vi 
sidste år sammen med 700 an-
dre jubilarer i Messe C i Frede-
ricia, siger Merete Eilersen.

– Det var så godt. Godt ar-
rangeret, god mad og god un-
derholdning, hvor Dario Cam-
peotto optrådte, siger Vinni 
Nielsen.

15. januar kunne Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, fejre at have roteret 60 gange 
rundt om solen sammen med jordkloden. Den runde fødselsdag blev fejret dagen efter med 
en reception i Salen i fagforeningshuset på Saltværksvej, hvor både medlemmer og samar-
bejdspartnere dukkede op.

Her holder Jane Larsen, næstformand i 3F Kastrup, tale for Henrik Bay-Clausen. 

Formanden fyldte rundt

Veninderne Merete Eilersen (til venstre) og Vinni Nielsen har kendt hinanden siden midten af 70’erne – og 
hjælper gerne med opdækning, madlavning, afrydning og opvask, når 3F Kastrup holder 
medlemsarrangementer. 
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Bedre materiel, tak
Skraldemændene i City 
Renovation er så småt 
ved at indstille sig på at 
få Amager Ressource 
Center som ny arbejdsgi-
ver om godt to år. 

Skraldemændene i City Reno-
vation, der i de sidste 4 ½ år 
har stået for næsten al renova-
tion på Østerbro og Nørrebro, 
er ved at forberede sig på 
overgangen til Amager Res-
source Center, ARC, der fin-
der sted i efteråret 2022.

– Vi er begyndt at opstille 
vores forventninger og udar-
bejde krav til det nye kørema-
teriel, der skal indkøbes. Så 
fabrikanter kan begynde at 
byde ind på udviklingen, for-
tæller Kim Rosenberg, der er 
tillidsrepræsentant for skral-
demændene i City Renovati-
on.

– For os er det afgørende, at 
der er store forruder, nem ad-
gang til kabine og høj indlæs-
ning bag i bilen, så man und-
går tab af skrald og støvgener, 
siger han.

Møder mellem ARC og til-
lidsfolk er gået i gang allerede 
i starten af året.

Overenskomststridig 
strejke
Og netop krav til skraldebiler 
har været et stort issue blandt 
skraldemændene i firmaet. I 
november måned resulterede 
planer om udskiftning af last-
biler i en overenskomststridig 
arbejdsnedlæggelse.

Ledelsen i City Renovation 
havde ønsket at udskifte fem 
af firmaets biler ud med nogle 
fra andre afdelinger af vogn-
mandskoncernen HC Svend-
sen, som City Renovation er 
en del af. De nye biler levede 
ifølge skraldemændene ikke 
op til de miljøkrav, som blandt 
andet Københavns Kommune 
havde opstillet som betingelse 
for licitationen.

– Det endte med at, vi fik 
lov til at køre videre med vo-
res biler – og at der skal for-
handles mellem os, City Reno-
vation, Københavns kommu-
ne og ARC, hvis der skal skif-
tes ud i bilparken, siger Kim 
Rosenberg.

Der er i dag ansat 65 skral-
demænd i City Renovation. 
Det er næsten to håndfulde 
mere, end de 56 skraldemænd, 
der blev virksomhedsoverdra-
get for 4½ år siden.

Årsagen til forøgelsen skyl-
des dels øgede skraldemæng-
der og dels mere genbrug.

– Og det er jo lig med ar-
bejdspladser, siger Kim Ro-
senberg.

Mere teknik giver flere 
problemer
– Bilerne bør også være meget 

Virksomhedsportræt:

Skraldemændene i City Renovation ønsker, at deres biler bl.a. er driftssikre, har store forruder, nem adgang til kabine og høj indlæsning, så tab af skrald 
og støvgener undgås.
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Bedre materiel, tak
lettere at komme ind og ud af, 
siger Allan Larsen.

Han har været skraldemand 
siden 1991 – og han er lige er 
kommet tilbage til City Reno-
vation efter en længere syge-
melding. 

Dog ikke på fuld tid.
– Der er kommet mange 

flere problemer med bilerne 
efter, de ikke længere kun skal 

betjene en fraktion, siger han.
– Når bilerne skal være tek-

nisk avancerede og indeholde 
både to eller tre kamre, ja så 
fører det jo til flere tekniske 
problemer, siger han. 

Gode forhold
Allan Larsen er en af de skral-
demænd, der kom til City Re-
novation fra M. Larsen for næ-
sten fem år siden. 

– Vi har gode fysiske for-
hold herude på City Renova-
tion, blandt andet med om-
klædning og opholdsstue. Og 
de ansatte på kontoret er søde 
og rare, så det er nemt at sam-
arbejde med dem. Kommuni-
kationen er to-vejs. Vi bliver 
ikke bare bedt om at parere or-
drer, siger han.

Skiftende makkere
Specielt glad for sin tid i City 
Renovation er Allan Larsen 
dog ikke – for han har været 
hårdt ramt af sygdom, blandt 
andet to diskusprolapser i ryg-
gen.

I det første år at kørte han 
med almindelig dagrenovati-
on på Østerbro. Men på grund 
af utilfredshed med turens til-
rettelæggelse og mængden af 
spande, stoppede hans faste 
makker gennem mange år i 
firmaet.

– Vi havde en meget lang 
rute, som tog længere tid end 
mange andre på grund af dens 
udstrækning, siger han.

Efter makkerens opsigelse 
havde Allan Larsen en række 
skiftende makkere. 

– Men det blev aldrig en 
succes, så jeg søgte og fik i ste-
det arbejde i en af vores to mi-
krobiler, fortæller han.

Mikrobil gjorde noget 
ved kroppen
Mikrobilerne tager sig af dag-
renovationen i de gårde, hvor 
belægningen er for dårlig til at 
trække spande ud til de store 
skraldebiler, eller hvor stand-
pladser spærrer for bilernes 
adgang.

– Det skulle have været 
mindre hårdt for kroppen. 
Men jeg har aldrig haft så 
mange problemer og skader, 
som siden jeg startede i mikro-
bilen. Det gjorde noget ved 

min krop, siger han.
Det skyldes ifølge Allan 

Larsen blandt andet bilen:
– Den har simpelthen for 

dårlig affjedring under fører-
sædet, og den er for besværlig 
at komme ind og ud af, siger 
han.

Plan: Fast rute i stor bil
Lige nu arbejder Allan Larsen 

på grund af sine 
problemer med ryg 
og arme på nedsat 
arbejdstid.

– Jeg har haft en 
fysioterapeut med 

herude for at se på forholdene 
– og anvise, hvilket arbejde jeg 
kan lave. Lige nu på nedsat 
tid, fortæller han.

Hvad er dine planer på længe-
re sigt?

– Jeg skal væk fra mikrobi-
len – og over i den almindelige 
dagrenovation. Det kommer 
også til at ske. Det er et spørgs-
mål om tid. Lige nu er der ikke 
nogen faste ruter, jeg kan 
komme på. Så det vil betyde, 
at jeg skal kastes rundt på ru-
ter, jeg ikke kender. Og det er 
et problem, for jeg har også 
børn, der skal hentes, siger 
han.

ARC – fremskridt, men 
ikke vidundermedicin
Hvad er dine forventninger til 
overgangen til ARC om et par år 
– vil det give dig bedre mulighe-
der for at arbejde med dine ryg-
problemer?

– Det ved jeg ikke. Der vil 
vel stadig være et krav om, at 
alle skal køre maximum – selv 
om ingen kan holde til det i 
længden. Skraldearbejde er jo 
ikke almindeligt arbejde – vi 
kører eksempelvis helt uden at 
holde pauser. Man kan ikke 
holde til at køre i 7½ time med 
så mange tunge ting, uden at 
det sætter sig fysiske aftryk, 
siger han.

– Udliciteringen fra R98 be-
tød, at alle har fået meget mere 
at lave. Det vil overgangen til 
ARC næppe lave om på – for 
ARC ser vel også på renovati-
onen som en forretning. Og 
mindre nedslidende ruter vil 
være penge op af lommen, si-
ger han.

– Men vi vil som skralde-
mænd og klub nok komme til 
at stå stærkere over for ledel-
sen – selv om det er svært at se 
alle forringelserne efter udlici-
teringerne rullet tilbage, siger 
han. 

Men vi vil som skraldemænd 
og klub nok komme til at stå 

stærkere over for ledelsen

– Udliciteringen fra R98 betyder, at alle har fået meget mere at lave. Det vil overgangen til ARC næppe lave om på. Men vi vil som skraldemænd nok 
komme til at stå stærkere, mener Allan Larsen.

Skraldearbejde er stadigt hårdt fysisk arbejde.
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– Vi har lavet en kampagne for 
efterregulering af dagpengene 
under overskriften: Dagpenge 
på udsalg. Det er en kampag-

Fra årsskiftet skal ar-
bejdsløse ikke længere 
klikke sig arbejdssøgende 
på Jobnet.dk hver uge. 
Folk med job, barsel eller 
pension i udsigt behøver 
heller ikke søge to job 
om ugen de sidste seks 
uger. 

Livet som arbejdsløs er blevet 
en lille smule lettere. Ikke me-
get, men lidt. Fra første januar 
er pligten til én gang ugentligt 
at gå ind på Jobnet.dk og klik-
ke på en knap, der bekræfter, 
at man er aktivt jobsøgende, 
blevet afskaffet. 

Arbejdsløse er hidtil blevet 
trukket i dagpenge, hvis man 
har overset det.

– Men man skal stadig være 
aktivt jobsøgende, dvs. søge 
relevante job og minimum to 

om ugen, siger Winnie Søren-
sen, A-kasseleder i 3F Kastrup.

– Og de job, man søger, skal 
stadig skrives ind i ens Joblog, 
som nu automatisk scannes 
for at se om der søges nok job, 
siger hun.

Undtagelse fra jobsøgning
Kravet om minimum to job-
søgninger om ugen er samti-
dig blevet løsnet lidt. For nog-
le. 

Arbejdsløse, der har et job 
på hånden eller er på vej på 
pension, barsel eller efterløn, 
behøver ikke længere søge job 
de sidste seks uger inden start. 

Ansatte, der bliver hjem-
sendt fra arbejde på grund af 
vejrlig eller materialemangler, 
behøver heller ikke længere 
sende ansøgninger, hvis perio-
den ikke er længere end seks 
uger.

A-kassen:

Krav om højere dagpenge vinder 
politisk gehør

4.500 arbejdsløse miste-
de sidste år ret til dag-
penge – og mange står 
siden helt uden forsør-
gelsesgrundlag.

Selv om der lige nu er lav le-
dighed, er der fortsat omkring 
4.500 dagpengemodtagere, 
der falder ud af dagpengesy-
stemet hvert år. Det er en stig-
ning i forhold til de to foregå-
ende år.

Dagpengeperioden blev i 
2012 halveret fra fire til to år – 
og i det første år faldt 37.000 
arbejdsløse ud af systemet og 

året efter godt 16.000. Udfal-
det ramte især hårdt blandt 
3F’ere.

I 2015 blev lovgivningen re-
videret, så man nu kan få dag-
penge i to år inden for en tre år 
lang periode. Har man haft pe-
riodisk arbejde, inden de to års 
dagpenge er opbrugt, er der 
mulighed for forlængelse med 
et år.

Alligevel bekymrer de store 
udfald af systemet Eva Ob-
drup, forretningsfører for 3F’s 
A-kasse,

– Systemet fungerer ikke 
godt nok, når der trods høj-
konjunktur stadig er så man-

ge, der ikke kommer i gang, 
før perioden er gået, siger hun. 

Fire ud af ti arbejdsløse, der 
mister ret til dagpenge, får 
bagefter hverken løn eller pen-
ge fra det offentlige.

– Vi ved ikke ret meget om, 
hvad de lever af. Nogle er sik-
kert blevet selvstændige. An-
dre bliver formentlig forsørget 
af deres ægtefælle. Man får jo 
ikke kontanthjælp, hvis man 
har penge eller en ægtefælle, 
der tjener nogenlunde godt, 
siger Eva Obdrup.

Arbejdsløse falder stadig 
ud af dagpengesystemet

Kravet om syv års op-
hold i EU/Danmark for 
ret til dagpenge er rullet 
tilbage.

I januar måned vedtog Folke-
tinget endelig at afskaffe det 
såkaldte „opholdskrav,” hvor 
arbejdsløse, der har boet et be-

stemt antal år i udlandet, ikke 
kan få dagpenge. Afskaffelsen 
var en del af årets finanslovs-
aftale mellem den socialdemo-
kratiske mindretalsregering 
og dens støttepartier, SF, En-
hedslisten og Radikale Ven-
stre.

– Det er vi glade for i 3F. For 
det er en uskik at ville føre ud-

lændingepolitik gennem A-
kasserne, siger Winnie Søren-
sen, A-kasseleder i 3F Kastrup.

– Presset for at få afskaffet 
opholdskravet har heldigvis 
været bredt og blevet imøde-
kommet af det nye flertal i Fol-
ketinget efter valget i sommer, 
siger hun.

Opholdskravet blev vedta-

get af den borgerlige V-LA-K-
regering med støtte fra Dansk 
Folkeparti med virkning fra 
årsskiftet 2019-20. 

Medlemmer, som har meldt 
sig ud af A-kasserne i 2019 el-
ler januar 2020, fordi de ikke 
opfyldte opholdskravet, kan 
få genoprettet deres medlem-
skab. 

Man skal søge om genop-
retningen inden 31. juli.

3F Kastrup Avisen har fulgt 
sagen tæt, siden medlemmer 
og tillidsfolk i DHL tog sagen 
op og startede protester mod 
opholdskravet.

Opholdskrav afskaffet

Arbejdsløshed:

Ugentligt klik-kontrol
er afskaffetDagpengeregler og lovgivning om arbejdsløshed er svært overskuelige – men arbejdsløse er velkomne til at søge 

rådgivning og hjælp i 3F’s A-kasse på Saltværksvej.

Omkring jul og nytår lancerede 3F en kampagne for 
forøgelse af dagpengesatser sammen med HK, FOA 
og Dansk Metal. I kølvandet på kampagnen erklærede 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
sten sig villige til at støtte kravet – men den socialde-
mokratiske regering tøver.

ne, der vil blive genoptaget 
senere på foråret – når over-
enskomstsituationen er afkla-
ret, siger Eva Opdrup, der er 

forretningsfører for 3F’s A-
kasse og medlem af forbun-
dets daglige ledelse. 

Baggrunden for kravet om 
en forhøjelse af dagpenge er, 
at den såkaldte kompensati-
onsgrad er faldet siden 
1990’erne. 

Dvs. at forskellen mellem 
løn og dagpenge er blevet 
større, fordi dagpengene er 
blevet reguleret med en stig-

ningstakst, der er mindre end 
lønningerne. 

Nye beregninger fra Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation 
(tidligere LO) viser, at dag-
pengenes værdi for alminde-
lige lønmodtagere er faldet fra 
ca. 57 procent i 1994 til 48 pro-
cent i dag. 

Med planlagte forringelser 
af dagpengene vil kompensa-
tionsgraden falde til 46 pro-
cent af en gennemsnitslønning 
i 2023. 

For 3F Kastrups medlem-
mer er dækningsgraden tæt på 
FH`s gennemsnitstal: nemlig 
50,81 procent.

Positive 
tilbagemeldinger
De politiske reaktioner på 
kampagnen har været overra-
skende positive. Mest overra-
skende er, at kravet også er 
faldet i god jord hos Dansk 
Folkeparti, hvis formand Kri-
stian Thulesen Dahl har erklæ-
ret sig rede til at forhandle 
dagpengesatser med regerin-
gen. 

Dermed tegnede der sig 
mulighed for at skabe et flertal 

for en regulering bestående af 
Socialdemokratiet, SF, En-
hedslisten og DF.

Den socialdemokratiske re-
gering har dog været mere for-
beholden – både Beskæftigel-
sesminister Peter Hummel-
gaard og Statsminister Mette 
Frederiksen har udtalt, at en 
forhøjelse af dagpengene ikke 
er noget regeringen vil priori-
tere lige nu.

– Vi siger med helt åbne 
øjne, at der er andre opgaver, 
der skal varetages først. Dem, 
der er mest nedslidte efter et 
langt arbejdsliv, tager vi først. 
Man kan ikke gøre det hele på 
en gang, udtalte Statsministe-
ren i januar.

Det stiller dog ikke fagbe-
vægelsen tilfreds.

– Vi har lagt kampagnen 
stille under overenskomstfor-
handlingerne. Men når de er 
overstået, vil vi genoptage 
den. For vores medlemmer 
har brug for tryghed på et flek-
sibelt arbejdsmarked – og pro-
blemerne er ikke løst, siger 
Eva Opdrup.
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Et medlemsblad fra 1966 
fortæller, at 53 medlem-
mer fra to håndfulde 
fabrikker danner Arbejds-
mændenes Fagforbund 
for Kastrup og Omegn i 
1896.

23. februar 1896 blev Arbejds-
mændenes Forbund for Ka-
strup og omegn stiftet på Ka-
strup Kro. Om et år kan 3F 
Kastrup derfor fejre 125 årsju-
bilæum.

Oplysninger om fagfor-
eningens dannelse fortaber sig 
dog i historiens tåger. For da 
tyskerne under Anden Ver-
denskrig bombede Gestapos 
hovedkvarter i Shellhuset i 
Vester Farimagsgade, blev na-
bohuset, Lyngsiehus, også 
ramt – og Arbejdsmandsfor-
bundets arkiver gik til.

Forhistorien: To strejker 
på syrefabrik
I et jubilæumskrift, som 3F Ka-
strup (eller rettere: SiD Ka-
strup) udgav i 1996, måtte 
man derfor opgive at finde 
frem til oplysninger om stiftel-
sen. 

Jubilæumsskriftet skriver 
mere om optakten til dannel-
sen end stiftelsen. Det fortæl-
ler bl.a. at der allerede i 1891 
under en lockout af arbejderne 
på Kastrup Gødnings- og Sy-
refabrik blev dannet en forlø-
ber for fagforeningen. 

De lockoutede arbejdere, 

der havde formastet sig til at 
anmode om forbedring af de-
res arbejdsvilkår, blev støttet 
af Arbejdsmændenes Forbund 
for København og Omegn. Kø-
benhavnerfagforeningen var 
kun et par måneder gammel, 
men det indkaldte til et offent-
ligt møde til støtte for arbej-
derne på Kastrup Kro. Og lør-
dag den 21. juni 1891 stiftes en 
Kastrup-afdeling af fagfor-
eningen.

I de næste to år kan man i 
avisen Socialdemokraten læse 
om aktiviteter, bl.a. ved en ar-
bejdskonflikt på Gødningsfa-
brikken i 1893. Her nægtede 
arbejderne at underskrive en 
erklæring, om at afstå fra at 
være medlem af en organisa-
tion – mod at få 15 øre mere i 
løn om dagen. 

Efter konflikten, hvor ledel-
sen til sidst måtte give sig – 
både med hensyn til løn og 
organisering – hører man intet 
om fagforeningen i nogle år. 
Den glider ud af afdelingsfor-
tegnelsen over afdelinger i Ar-
bejdsmændenes Forbund – og 
er sandsynligvis gået i opløs-
ning. 11. juli 1893 er sidste 
gang den nævnes i Socialde-
mokraten  

Ny arbejdskonflikt fører 
til genskabelse
Men i februar 1896 bryder en 
ny arbejdskonflikt ud på Gød-
ningsfabrikken, fordi fabriks-
lederen vil sætte lønnen ned. 
Fem dage efter gendannes Ar-
bejdsmændenes Forbund for 

Kastrup og Omegn – og nu er 
grundlaget for fagforeningen 
så solidt, at den har eksisteret 
siden.

Der eksisterer dog først 
protokoller for fagforeningen 

fra 1913 – og det er udeluk-
kende gennem dem at man 
kan stedfæste Kastrupafdelin-
gens fødselsdag til den 23. fe-
bruar.

Men nu har research i fag-

3F Kastrup 125 år i 2021:

Fagforeningens dannelse 
fortaber sig i historiens tåger

foreningens arkiv føjet ny vi-
den til oplysningerne i jubilæ-
umsskriftet.

Medlemsblad fra 1966 
sætter tal og navne på
Fagforeniingen har siden de-
cember 1964 udgivet et lokalt 
medlemsblad. Det hed den 
gang Arbejdsmanden. Fagfor-
eningens navn er nu Arbejds-
mændenes og Specialarbejder-
nes Forbund for Kastrup og 
Omegn. Bladet udkom – lige-
som 3F Kastrup Avisen – fire 
gange om året.

Og i februar 1966 kan bladet 
i en artikel om fagforeningens 
70 års fødselsdag fortælle 
mere om stiftelsen: 

Fagforeningen er blevet 
dannet af „54 medlemmer og 
omfattede Syre og Gødnings-
fabrik, Glasværk, Valseværk, 
Maskin-, Margarine-, Kalk- og 
Sandstensfabrikker samt Mur-, 
Jord- og Betonarbejdere.”

Bladet sætter også et navn 
på den første formand, nemlig 
J. C. Thomsen. I festskriftet fra 
1996 omtales først en formand, 
J. P. C. Jørgensen, fra 1899 – 
han bliver til gengæld på pos-
ten indtil 1919.

Tvivlsomme  
oplysninger?
Hvor bladet har de oplysnin-
ger fra er ikke klart. Og er må-
ske gætteri – for der var næp-
pe mange medlemmer fra den 
tidligste fagforeningsperiode, 
der stadig levede her i 1966. 

Men da fagforeningen i 
1946 kunne fejre 50 års jubi-
læum blev fire medlemmer, 
der havde været med til dan-
nelsen inviteret med til festen 
– og fotograferet. De fire med-
lemmer hed Alfred Carlsen, 
Alfred Andersen, Peter Han-
sen og Chr.Westergaard, der 
var kasserer i afdelingen fra 
1907.

Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup og Omegn, 3F Kastrups forløber, opstod i 1890’erne ud af konflikter om retten til at være organiseret på Kastrup 
Syre- og Gødningsfabrik. Fabrikken blev i folkemunde kaldt Kastrup Møghus på grund af dens forurening. Her er arbejdere og ledelse samlet foran 
syretanke tidligt i 1900-tallet. 

Indkaldelse til den stiftende generalforsamling på Kastrup Kro for Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup og 
Omegn den 27. juni 1891. Fagforeningen opløstes efter to år – og genopstod igen den 23. februar 1896. Det er nu 
3F Kastrups officielle fødselsdag.
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FAG LI G T- NYT / Ole Donbæk Jensen

DSI fornyet overenskomst
3F Kastrup har fornyet overenskomsten for flycleaningsfir-
maet DSI. DSI skal arbejde som underleverandør for det 
svenske firma RENAB. Overenskomsten er på niveau med 
overenskomsterne for Sodexo og Europehandling.

Menzies
Efter at firmaet havde fyret en medarbejder, har der været 
en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på 23 timer. 
Efterfølgende er fyringen blevet behandlet i Afskedigelses-
nævnet mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, 
og Dansk Arbejdsgiverforening, DA. Der er indgået et for-
lig i sagen.

Nyt handlingsselskab
3F Kastrup er i kontakt med et firma, som ønsker at starte 
flyhandling. Der er god dialog med firmaet, om at vilkår 
skal være på niveau med de andre handlingsselskaber i 
lufthavnen. Hvis det ender med, at det nye firma får kon-
trakter og starter virksomheden op.

OK 2020: Lokaloverenskomster og 
lokalforhandlinger
Udover de centrale forhandlinger om overenskomster, har 
3F Kastrup også en række lokaloverenskomster, der skal 
forhandles.

Når hovedforhandlingerne er afsluttet, vil der komme 
lokalforhandlinger om løn og lokalaftaler i mange af fir-
maerne. 

Tillidsrepræsentanter for 
3F’erne i Aviator og CFS 
er overvejende positive 
over for salget af Aviator-
koncernen til fly- og luft-
havnsvirksomheden Avia 
Solution Group. Men lidt 
nervøsitet for fremtiden 
melder sig også.

 
Den 17. februar underskrev 
Avia Solution Group (ASG) en 
salgsaftale om køb af hele 
Avia tor-koncernen – som i Kø-
benhavns lufthavn er hand-
lingsselskaberne Aviator Den-
mark og Copenhagen Flight 

Services (CFS) samt lounge-
firmaet Aviator Relaxium.

 
Samme ledelse, 
uniformer og navn
ASG har købt Aviator af kapi-
talfonden Accent Equity, der 
har ejet Aviator i ti år. Salget 
omfatter også 17 andre statio-
ner i Skandinavien – 13 i Nor-
ge, tre i Sverige og en i Fin-
land.

Ledelsen af Aviator har 
meddelt, at overtagelsen ikke 
umiddelbart vil have synlige 
konsekvenser – virksomheden 
vil fortsat blive drevet under 
navnet samme navne, i de 
samme arbejdsuniformer og 
med samme ledelse.

Godt det ikke var en 
fond
Tillidsrepræsentanterne for 
3F’erne i Aviator Danmark, 
Allan Slawecki, og CFS, Clay 
Travis Hansen, er begge glade 
for, at det er et regulært luft-
havnsselskab, der har opkøbt 
koncernen.

– Jeg er glad for det ikke er 
en fond, hvor hovedformålet 

Ny ejer af Aviator-koncernen:

Vi har et godt udgangspunkt

Fly- og handlingsselskab
Avia Solution Group er et internationalt fly- og handlingselskab, der 
er dannet efter privatiseringen af Lithuanian Airline, Litauens tidligere 
statslige flyselskab. 
ASG har i dag i hovedsæde på Cypern, men den største station er i 
Vilnius, hovedstaden i Litauen. 
Selskabet har mere end 5.500 ansatte fordelt på 65 kontorer og 
produktionsafdelinger i hele verden.
Selskabet er især aktiv i Øst- og Mellemeuropa.

er salg med profit. Men at det 
er en regulær virksomhed 
med interesse for luftfart, siger 
Clay Travis Hansen

 – Og så kan jeg se fordele i, 
at ASG har erfaring med drift 
af handling, cargo, fuel osv., 
siger han.

– Jeg er også positivt stemt, 
siger Allan Slawecki.

– Et regulært lufthavnsfir-
ma med en stærk økonomi 
kan smitte positivt af på vores 
forhold, fordi ASG er en stor 
spiller inden for lufthavnsud-
styr, IT og fueling. Det kan 
give os muligheder for at ligge 
i spidsen teknologisk og inno-
vativt, siger han.

– Jeg synes også det er posi-
tivt, at virksomheden har et 
mere åbent regnskab end en 
fond, siger han.

 
Nervøsitet
Clay Travis Hansen mener 
dog ikke fremtiden nødven-
digvis er helt lyserød:

– Jeg kan godt være lidt uro-
lig. Det er ikke første gang, jeg 
oplever et skifte til udenland-
ske ejere. Det har altid medført 

ændringer i virksomheds-, le-
delses- og samarbejdskultu-
ren. Og det er ikke alle virk-
somheder, der har forståelse 
for Den Danske Arbejdsmar-
kedsmodel, siger han.

– Det er godt, at der ikke 
ændres i ledelsen på kort sigt, 
men hvis tallene her ude fra 
ikke er gode, hva’ så? siger 
han.

En række 3F-afdelinger 
indsamler underskrif-
ter til et forslag om at 
pålægge regeringen, at 
stoppe forhøjelsen af 
pensionsalderen.

Til efteråret vil Folketinget 
med stor sandsynlighed ved-
tage at hæve pensionsalderen. 
Igen. For det er konsekvensen 
af det såkaldte Velfærdsforlig, 
der blev indgået i 2006 mellem 
den daværende VK-regering 
og Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Socialdemokratiet. 

Det ønsker en række 3F af-

Dette er CPH Markens 
nye medarbejder. 

Tidligere var det landmålere 
og andre, der lavede opstreg-
ninger i lufthavnen. Nu har 
CPH indkøbt en robot til det. 

Robotten kan kun opmær-
ke, den kan ikke male, når den 
er sat rigtig op og Markens 
medarbejdere er oplært i brug 
af den.

Velkommen til Markens 
nyeste medarbejder

delinger at 
sætte en 
s t o p p e r 
for. Der-
for har de 
taget ini-
tiativ til 
en un-
d e r -
skriftsindsamling under titlen 
„Stop 68 – Nej til højere pensi-
onsalder”.

Initiativtagerne håber på 
bredere støtte end 3F.

Borgerforsalg skal rejses 
i Folketinget
Underskriftsindsamlingen 
sker som et såkaldt borgerfor-

slag. Det betyder at forslaget, 
hvis det opnår mere end 50.000 
underskrifter, skal stilles i Fol-
ketinget – og politikerne altså 
tage aktiv stilling for eller 
imod.

Underskriftsindsamlingen 
blev sat i gang den 13. februar 
og skal være afsluttet i august. 
Ved deadline var der indsam-
let knap 4.000 underskrifter.

Initiativtagerne har dannet 
gruppen Stop68, der kan føl-
ges og likes på Facebook. 

Underskrifter kan afgives på 
www.borgerforslag.dk 
– søg på ordet „Nej til højere 
pension”.

Underskriftsindsamling mod 
højere pensionsalder

Ilja Nordberg-Rasmussen 
har siden den 1. novem-
ber arbejdet som sags-
behandler i 3F Kastrups 
A-kasse. 

– Så er min tre måneder lange 
prøveperiode udløbet – og jeg 
er her stadig, siger han. Med 
en tydelig humoristisk under-
tone.

Hvordan har det været at star-
te i A-kassen?

– Jeg synes, jeg er kommet 
til at arbejde med et spænden-
de område og i et hus med et 
godt samarbejde mellem den 
faglige afdeling og A-kassen, 
siger han.

Ny sagsbehandler i A-kassen:

En spændende udfordring
Ilja Nordberg-Rasmussen 

har tidligere arbejdet som 
sagsbehandler i Jobcenter Kø-
benhavn, der har sin egen ud-
dannelse. 

Men han har derudover en 
akademisk uddannelse i etno-
logi.

– Det var her, at jeg begynd-
te at interessere mig for og 
specialisere mig i danske ar-
bejdsmarkedsforhold. Jeg var 
fx i praktik i Bygge-, Anlæg og 
Trækartellet, BAT, der er et 
fagligt samarbejde mellem syv 
fagforeninger. BAT holder 
møder i 3F’s forbundshus i In-
dre By, siger han. 

Allan Slawecki.

Clay Travis Hansen.
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Mens vi venter på, at 
regeringen fremlægger 
et forslag til nye pensi-
onsvilkår, er den tidligere 
regerings seniorpension 
trådt i kraft ved årsskiftet.

Af Joan Sølyst

Den 1. januar trådte en ny lov-
givning om seniorpension i 
kraft. Den åbner mulighed for 
at trække sig lidt tidligere til-
bage fra arbejdsmarkedet end 
folkepensionen. Vi har i fag-
foreningshuset på Saltværks-
vej allerede nu oplevet en stor 
interesse fra medlemmer.

Afløser seniorførtids-
pension
Kort fortalt afløser seniorpen-
sion den tidligere seniorfør-
tidspension. Og den er et lille 
fremskridt. For den udvider 
perioden, hvor man kan få 
pension fra fem til seks år. Og 
man kan søge den 6½ år før, 
fordi man regner med en sags-
behandlingstid på et halvt år. 

Man kan få seniorpension, 
hvis ens arbejdsevne bliver 
vurderet til at være mindre 
end 15 timer om ugen inden 
for ens seneste job af tolv må-
neders varighed. Det er et 
mere præcist og gennemskue-
ligt kriterium end tidligere. 

Sagsbehandling i 
kommuner og ATP
Behandlingen af ansøgninger 
om seniorpension skal i 2020 
ske i kommunerne – og det er 
altså her der siges ja eller nej til 
den enkelte ansøger. 

Men fra næste år vil ordnin-
gen blive administreret af 
ATP. Det skyldes bl.a. kritik af 
kommunerne for tidligere at 
have administreret lovgivnin-

gen meget forskelligt. Nogle 
kommuner har slet ikke hjul-
pet eller bevilget seniorfør-
tidspension til sine borgere.

Intentionen med at lægge 
administrationen i ATP er alt-
så en ensartet sagsbehandling 
i hele landet. 

Jeg er meget spændt på, 
hvordan udmøntningen af 
lovgivningen bliver i praksis, 
Indtil videre har jeg ikke været 
imponeret over kommunernes 
indsats. For nu at sige det di-
plomatisk. Det bliver interes-
sant at se, hvordan ATP vil 
løfte opgaven. 

Flere penge end 
folkepension
Den nye lovgivning om se-
niorpension kan kritiseres for 
ikke i tilstrækkelig grad at løse 
de problemer, der er opstået 
med en forhøjet pensionsalder 
og en udhulet efterlønsord-
ning. Især de mange proble-
mer med nedslidning, der sta-
dig rammer folk med hårdt 
fysisk arbejde.

Men det er en forbedring i 
forhold til tidligere, fordi den 
giver nedslidte bedre mulig-
heder for at trække sig fra ar-

Pssst … fra en 3F’er til en anden

6 års ret til 
seniorpension
Seniorpension kan kun op-
nås de sidste seks år inden 
folkepensionen. Man kan 
søge et halvt år før, man op-
fylder kravet, altså 6½ år 
inden pensionsalderen.

Beskæftigelseskrav
Man skal normalt have haft 
25 års tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. 

Har man mindre, men 
mere end 20, skal der laves 
en konkret vurdering, om 
man opfylder beskæftigel-
seskravet. Bl.a. af hvor fy-
sisk eller psykisk nedsli-
dende ens arbejde har væ-
ret.

Arbejdsevne
Man må højst kunne arbej-
de 15 timer om ugen, og 
nedsættelsen af arbejdsev-
nen skal være permanent. 
Arbejdsevnen skal vurderes 
ud fra ens seneste job af 
cirka 12 måneders varig-
hed.

Kommunen må ikke for-
søge at udvide ens arbejds-
evne – fx iværksætte indsat-
ser, ressourceforløb mv. 

Oplysninger til vurde-
ring af arbejdsevne
Arbejdsevnen skal vurderes 
på baggrund af oplysnin-
ger, der allerede er tilgæn-
gelige. Men der kan også 
indhentes flere oplysninger 
fx. gennem egen læge eller 
Klinisk Funktion.

Fleksjob eller 
ledighedsydelse
Er man i fleksjob har kom-
munen allerede vurderet 
ens arbejdsevne. Er man an-
sat i fleksjob med en ar-
bejdstid på 15 timer eller 
mindre, er man derfor prin-
cipielt berettiget til senior-
pension – men kommunen 

skal lave en konkret vurde-
ring. 
Er man på ledighedsydelse, 
vil man sandsynligvis op-
fylde kravet om nedsat ar-
bejdsevne – men også her 
skal myndighederne lave 
en konkret vurdering.

Indsamling af 
oplysninger
I 2020 er det kommunen, 
der skal indhente informa-
tion og dokumentation. 

På baggrund af lægeer-
klæringer og andre attester 
skal der udarbejdes en fag-
lig vurdering. Der kan ind-
hentes supplerende hel-
bredsoplysninger fra fx 
læge eller Klinisk Funktion.

Sagsbehandlingen
Skal være afsluttet inden for 
seks måneder efter ansøg-
ning. 

Seniorpension kan 
ikke frakendes
Har man opnået seniorpen-
sion, kan den ikke fraken-
des igen. 

Men den kan blive „hvi-
lende,” hvis man selv an-
moder om det, eller hvis 
man har arbejdsindtægter i 
længere tid.

Afslag
I 2020 har kommunerne an-
svar for administration og 
tilkendelse af seniorpensi-
on. 

Ved årsskiftet overgår 
det til en ny enhed i ATP. 

Har man fået afslag i 
2020, fordi arbejdsevnen er 
vurderet til at være over 15 
timer om ugen, kan sagen 
blive genoptaget i ATP.

Klage
Man kan klage over afgørel-
ser til Ankestyrelsen. 

Det skal ske senest fire 
uger efter en afgørelse.

Seniorpension – i punktform

Kontakt din afdeling
Vil du søge seniorpension eller vide mere, så kontakt 
Joan Sølyst, der er socialrådgiver i 3F Kastrup. 

bejdsmarkedet på vilkår, der 
minder om førtidspensioni-
sternes. 

Lige nu kan enlige få om-
kring 19.000 kroner om måne-
den og gifte/samlevende 
16.200 kroner – det er bedre 
end folkepensionen. 

Nogle seniorpensionister 
vil også have muligheder for 
at få suppleret deres pension 
med deres arbejdsmarkeds-
pension eller andre bidrag.

Kan ikke stå alene
Det er ikke nogen hemmelig-
hed, at vi i 3F gerne ville have 
en endnu bedre ordning. 3F 
ønsker, at man kan søge og få 
seniorpension ti år før pensi-
onsalderen. 

Det ville være et langt bedre 
udgangspunkt for at dæmme 
op for problemerne med ned-
slidning

For mange mærker allerede 
nedslidningen, når man er i 
50’erne. Og så er det mange år, 
man skal vente i usikkerhed 
om ens sociale, økonomiske 
og arbejdsmæssige situation.

Meget ville selvfølgelig bli-
ve løst, hvis det var lettere at 

Seniorpension er et lille 
fremskridt

Faglig sekretær Ole Don-
bæk Jensen har 25 års 
jubilæum i 3F Kastrup.

Det fejrer 3F Kastrup med 
reception:
Fredag den 17. april 
fra kl. 12.00 til 16.00.

i Salen i fagforeningshuset, 
Saltværksvej 68, 2770 
Kastrup.

Alle medlemmer 
samt med- og modparter er 
velkomne.

opnå førtidspension. Altså 
hvis lovgivningen ikke blev 
administreret så restriktivt, så 
førtidspension i praksis er 
umulig at opnå for folk, der 
vurderes at have blot lidt ar-
bejdsevne tilbage.

Her er den nye Seniorpen-
sion et lille skridt i den rigtige 
retning. Selv om ordningen 
bør følges op af nye initiativer 

og et stop for den stigende 
pensionsalder. Den giver dog 
flere muligheder for, at folk 
kan trække sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet med værdig-
hed.

Overvejer du at søge 
seniorpension, så tag kontakt 
til 3F Kastrup. 

Joan Sølyst er socialrådgiver i 3F Kastrup. 

25 års jubilæum



Første maj
3F Kastrup og Metal afd. 16 inviterer til

Kl. 8.00-12.00 i 3F Kastrup, Saltværksvej 68

Bente Kure og Leif Ernstsen spiller
Cirkus Panik for børn og barnlige sjæle
Uddeling af 3F Kastrups Aktivpris

Alle er velkommen

Fællessang og hygge

Morgenbrød, kaffe

Grillpølser i gården

Selv om der kommer 
flere almene boliger i 
Tårnby, er mangel på le-
jeboliger og boligmangel 
fortsat et problem.

Det almennyttige boligselskab 
Tårnbyhus fik sidste år kom-
munal tilladelse til at bygge 
den tidligere fabrik, Plyssen, 
om til 142 almene boliger. 

Fabrikkens to baghuse på 
Amager Strandvej skal rives 
ned og give plads til syv nye 
punkthuse på fire etager. For-
husene bevares – og ombyg-
ges til lejelejligheder. Arbejdet 
går først i gang i 2023, da der 
stadig er lejemål i bygningen. 

Der også er almene boliger 
på vej på bl.a. Tårnby Torv og 

i Tømmerup Haveby. OK Fon-
den skal desuden bygge et se-
niorbofællesskab, og på Tårn-
by Stadion kommer ungdoms-
boliger.

Men Tårnbys borgmester, 
Allan S Andersen (S) erken-
der, at boligmanglen i kom-
munen er en udfordring – lige-
som i resten af hovedstadsom-
rådet. 

– Vi ønsker en kommune, 
hvor der er plads til alle. Vari-
erede boformer er her helt af-
gørende. For der skal være 
muligheder for alle i Tårnby, 
siger han.

Lovændringer nødvendige
Tårnby kommunalbestyrelse 
og borgmesteren har tidligere 
vedtaget, at bruge lovgivnin-

gens muligheder for at sikre 25 
procent almene boliger i ny-
byggeri, når der vedtages lo-
kalplaner.

– Det er en målsætning, som 
vi i kommunen stadig forføl-
ger. Og vi ser gerne procenten 
øget – men det kræver en lov-
ændring af Planloven i Folke-
tinget, siger Allan Andersen.

– Vi har udmøntet politik-
ken ved at sikre almene boli-
ger med 25 procent på Tårnby 
Torv og 40 procent i Tømme-
rup Have. Når procenten her 
er mere end 25, sker det efter 
aftale, siger han. 

Loft for pris per 
boligkvadratmeter
Ventelisterne til de almene bo-
liger i Tårnby er meget lange 

– bl.a. fordi mange ældre boli-
ger er billige. Det er nybyggeri 

ikke, selv om der årligt fast-
sættes et maximumbeløb for, 
hvad en kvadratmeter må ko-
ste at bygge. Og dermed græn-
ser for huslejens størrelse.

– Vi har i kommunen ikke 
mulighed for at påvirke husle-
jen for nybyggeri til et lavere 
beløb. Der er i de seneste år 
ikke bygget under maksi-
mumbeløbet på grund af akti-
viteten i byggeriet generelt, 
siger Allan Andersen.

– Der er dog ingen meldin-
ger fra de almene boligselska-
ber om udlejningsvanskelig-
heder i nybyggeriet. Huslejen 
i de nye boliger ligger stadig 
en del under gennemsnittet 
for private udlejningsboliger, 
siger han.

Borgmester Allan S. Andersen:

Vi vil gerne øge andelen af 
almene boliger

Karsten Hønge
Socialistisk Folkeparti

Busafgang til fælledparken kl. 11.45

Pernille Skipper
Enhedslisten

Peter Hummelgaard 
Thomsen
Socialdemokratiet


