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Som Fjordsidens læsere nok har bemærket, er 3F i en 
ny kampagne gået til kamp imod uligheden. Ulighe-
den er blevet uanstændig og vi er nødt til at råbe op! 
Vi gør det på en måde, så vi når ind i bevidstheden i 
befolkningen og vi gør det på en måde, så Folketinget 
tvinges til at tage vores bekymring alvorligt.

Baggrunden er alvorlig. Det handler blandt andet 
om at dem der har meget, selv kan bestemme hvor-
når de vil stoppe med at arbejde, mens de fleste 3F 
medlemmer tvinges til at arbejde indtil de er langt 
oppe i 70´erne. Samtidig rammes dem der har den 
laveste uddannelse af de hårdeste belastninger i ar-
bejdsmiljøet.

Smerter og medicin er dagligdag for mange
Langt flere 3F’ere døjer med smerter, eller har behov 

for behandling på grund af deres arbejde end resten 
af befolkningen. Det viser en ny undersøgelse. Hår-
dest ramt er aldersgruppen 50-59 år, hvor smerter 
har sendt 62 procent af 3F’erne en tur på apoteket, 
til en læge, en fysioterapeut, en kiropraktor eller en 
anden form for behandling inden for det seneste år. 
Desværre har også en tredjedel af de unge 18 – 
29-årige måttet have behandling eller medicin. Sta-
tistisk lever en akademiker 7,5 år længere end en 
ufaglært!

Uligheden viser sig også hvis man mister sit ar-
bejde. Her er dagpengenes værdi blevet udhulet. Det 
sker samtidig med at politikerne har bevilget adskil-
lige milliarder kroner i skattelettelser og gjort det so-
ciale sikkerhedsnet mindre fintmasket.

Der er i dag en fjerdedel flere millionærer blandt 

3F er gået til kamp 
imod uligheden... 

Fra 2016 til 2017 er antallet af fattige 
børn i Mariagerfjord steget 
fra 380 til 470 – altså 90 børn... 

SYNSPUNKT AF JOHN HANSEN
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danskerne, samtidig med at antallet af fattige børn er 
fordoblet siden 2002. 

I Mariagerfjord har den rigeste tiendedel en gen-
nemsnitlig nettoformue på 4,3 millioner kr. 

Til sammenligning har den fattigste tiendedel en 
gennemsnitlig nettoformue på minus 521.000 kr.

Fra 2016 til 2017 er antallet af fattige børn i Mari-
agerfjord steget fra 380 til 470 – altså 90 børn. Hver 
eneste er et for meget! Det skyldes især at regeringen 
har sænket de laveste sociale ydelser.  Jo - uligheden 
rammer også lokalt - den rammer lige omkring os.

Hellere velfærd end skattelettelser
Jeg syntes at det er på tide at stoppe skattelettel-
serne til de rigeste og satse mere på velfærd. Jeg 
har ikke noget imod rige og dem der tjener mange 
penge, men jeg har MEGET imod at man er ligeglad 
med dem der falder bagud i vores samfund!

3F er gået til kamp 
imod uligheden... 

3F Mariager Fjord
Smedevej 26, 9500 Hobro
Telefon 70 30 08 54. Fax 70 30 08 55
mariagerfjord@3f.dk 

www.3f.dk/mariagerfjord

TELEFONTIDER:
Mandag  ................................................. 08.30 - 16.00
Tirsdag  ................................................. 08.30 - 16.00
Onsdag  ................................................. 08.30 - 13.00
Torsdag  ................................................. 08.30 - 17.00
Fredag  ................................................. 08.30 - 12.00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag  ..........................  08.30 - 16.00
Tirsdag  ..........................  08.30 - 16.00
Onsdag  ..........................  LUKKET
Torsdag  ..........................  08.30 - 17.00
Fredag  ..........................  08.30 - 12.00

På www.3f.dk/mariagerfjord finder du
mange nyttige oplysninger og links
• Info om afdelingens medarbejdere
• Læs Fjordsiden
• Læs Fagbladet
• Links til spisesteder med gode forhold
• Se hvad / hvor LO-Plus-Kort kan bruges
• Link til 3F’s feriehuse.
• Se kontingentpriser
• Du kan tilmelde dig betalingsservice.
• Se arrangementer i afdelingen
• Meddele, hvis du er valgt som TR/AMR
• Link til jobnet
• Se ledige stillinger i vores område
• Du kan meddele jobskifte
• Gratis opmåling på byggeområdet

FJORDSIDEN MARTS 2019
Årgang 28. 1. udgave. Tryk 2.800 eks.
Redaktion: Marianne Clemmensen og 
Ben ny Karlsen. Grafisk Produktion: Mit 
Bureau, Fjordparken 91, Hobro.

Kom ind 
i kampen...!
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Meget VIGTIGTHvis du ringer til afdelingen og ikke kan komme igennem til os, skal du blot bede omstillingen om at give os besked, oplyse dit tlf.nr. og cpr.nr og gerne hvad det drejer sig om, så ringer vi tilbage.

HUSK HUSK HUSK ...
Fortæl det til os!

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 27. MARTS 2019

Kl. 19.00 på Færgekroen, Hadsund

Kontakt
Marianne Clemmensen
Telefon 7030 0854 eller
mail marianne.clemmensen@3f.dk

VIGTIGT

I de situationer, hvor ændringen har indflydelse på kontingen-

tet, kan ændringen tidligst træde i kraft fra den dag, afdelingen får 

henvendelse herom.

VIGTIGT - Tjek ”mit.3F.dk”

Vi sender post til dig i www.mit.3f.dk

så husk at tjekke - det er vigtigt!

Hvis du bliver tilkendt førtidspensionGIV AFDELINGEN BESKED - I den situation skal der ske udmel-delse af A-kassen og evt. indbetalt efterlønsbidrag kan tilbagebetales.

Hvis du bliver visiteret til FLEKSJOB

GIV AFDELINGEN BESKED - Dette for at sikre, at du bliver korrekt 

indplaceret lønmæssigt i forhold til dit fleksjob.

Visitation til fleksjob har indflydelse på kontingentets sammen-

sætning.

Når du starter uddannelseGIV AFDELINGEN BESKED, NÅR DU STARTER PÅ UDDANNELSE.Deltagelse i uddannelse kan få indflydelse på dit kontingent

Hvis du har mailadresse

Hvis du skifter mailadresse fortæl os det, så vi ikke sender 

mail til en mailadresse som ikke eksisterer mere.

Hvis du skifter tlf.nr.Rigtig mange af vores medlemmer skifter ind i mellem mobilnr, og glemmer at få det rettet hos os, det bevirker at vi ofte sidder og ringer til et mobilnr. som ikke er det rigtige.

Hvis du skifter arbejdsgiver

Oplys din nye arbejdsgivers navn og adresse, hvilken dato du starter, 

timetal samt stillingsbetegnelse.

Det har betydning for din stemmeret i forbindelse med  

overenskomstfornyelse.
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A. Valg af dirigent
B. Valg af stemmeudvalg
  1) Godkendelse af dagsorden
  2) Gennemgang af afstemningsregler
C.  Bestyrelsens beretning v/John Hansen
D.  Regnskab/Kontingent v/Annette Østergaard
E.  Indkomne forslag
F.  Personvalg
  1) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer – (3 års periode)
 PÅ VALG ER:
   Næstformand Benny E. Karlsen (for 3 år) er villig til genvalg.  
   Følger vedtægternes § 11 stk.5 (særskilt valg af formand/næstformand) 
   Helle M. Amdi Kristensen (for 3 år) er villig til genvalg
   Bente Østergaard (for 3 år) ønsker ikke genvalg
   Kirsten Kilian (for 3 år) ønsker ikke genvalg
   Jørgen Lindskov Nielsen (for 3 år) er villig til genvalg
   + Valg af 5 suppleanter – (1 års periode)
  2) Valg af kongresdelegerede
  3) Valg af bilagskontrollant
  4) Valg af bilagskontrollantsuppleant
  5) Valg af fanebærer
G Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes på  
Færgekroen Hadsund onsdag den 27. marts 2019 fra klokken 19.00

Spisning starter klokken 18.00 - Husk tilmelding i afdelingen senest 25. marts kl. 12.00
Telefon 7030 0854, www.3f.dk/mariagerfjord  

eller mail mariagerfjord@3f.dk / marianne.clemmensen@3f.dk

Vel mødt! - Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 27. MARTS 2019

Kl. 19.00 på Færgekroen, Hadsund

Indkomne forslag skalvære afdelingen i hændesenest d. 14. marts 2019og vil sammen medregnskab mv. liggetil gennemsyn i afdelingen16. marts 2019

HUSK
OGSÅ TILMELDING

TIL SPISNING SENEST 

25. MARTS kl. 12.00

TIL AFDELINGEN
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I 2020 skal en stor del af overenskomsterne på det 
private arbejdsmarked fornyes. 

I forbindelse med overenskomstfornyelserne er 
det vigtigt at I som medlemmer er med til at stille 
de forslag som rører sig ude på arbejdspladserne. 
Hvis de forslag som vores forbund forhandler med 
arbejdsgiverne, ikke har sine rødder i de ting som I 
som medlemmer mener er de rigtige, vil vore for-
handlere stå svagere overfor arbejdsgiversiden.

Ligeledes vil et kommende resultat som ikke 
bunder i medlemmernes krav, have svært ved at 
skabe den store interesse for overenskomstforny-
elserne. Og dette vil højst sandsynligt betyde en lav 
stemmedeltagelse. 

Vi ser rigtig mange ansættelser indenfor landbru-
get, hvor medlemmer er ansat til ”37 timer pr. uge, 
samt weekendarbejde hver anden eller hver tredje 
weekend”.

Nye overenskomster, hvilke forslag 
til forbedringer skal vi stille?

DET GRØNNE OMRÅDE:
Tjek din løn og dine timer – der kan være penge at hente!

OVERENSKOMSTERNE 2020

Derfor er det vigtigt at du/I diskuterer tingene på 
jeres arbejdsplads. Når I har forslag, bedes i kon-
takte 3F Mariager Fjord afdeling. 

Sidste frister for at indsende forslag: 
Industri:  25.83.2019
Det grønne område: 30.88.2019
Byggeområdet: 03.09.2019 
PSHR:  01.08.2019

Transportgruppen har vi ikke den endelige dato  
på endnu, men regner med i starten af august, følg 
med på vores hjemmeside. Eller kontakt afdelingen.

Udfordringerne opstår når der skal aflønnes kor-
rekt, for er de 37 timer inklusive weekendarbejde, 
altså får man tilsvarende fri på hverdage før eller 
efter en arbejdsweekend?

Eller er weekendarbejde ud over de normale 37 
timer i løbet af ugen, og derfor overarbejde?

Er du i tvivl om hvordan din kontrakt er, 
eller om du får den rigtige løn, opfordres 
du til at komme ind i afdelingen og få et 
løntjek.
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Det har igennem de senere år hersket tvivl om, 
hvorvidt arbejdsgiver har pligt til at anmelde ar-
bejdsulykker under forskellige forhold, fx når med-
arbejderen kan møde dagen efter til at udføre andet 
arbejde. 3F har derfor bedt AT (Arbejdstilsynet) om 
juridisk respons. 

AT er helt enige med 3F i, at ulykker skal anmel-
des, når det sædvanlige arbejde ikke kan udføres 
dagen efter tilskadekomsten (også selvom denne 
måske er en lørdag, hvor medarbejderen havde fri). 

 
Hele AT’s svar fremgår af nedenstående:
”Arbejdstilsynet er enig i, at arbejdsulykker, der 
medfører, at personen ikke kan foretage sit sæd-
vanlige arbejde i en dag eller mere udover tilskade-
komstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet ifølge 
arbejdsmiljølovgivningen.

 I anmeldebekendtgørelsen anvendes udtryk-
ket ’arbejdsudygtighed’. Med arbejdsudygtighed 
menes, at den tilskadekomne ikke er eller vil være 
i stand til at udføre sit sædvanlige arbejde. Hvad 
der forstås ved den tilskadekomnes sædvanlige ar-
bejde, kommer an på en konkret vurdering. Det kan 
fx fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskon-
trakt eller af den tilskadekomnes stillingsbetegnelse 
på virksomheden.

 I en kommende vejledning på området forven-
ter Arbejdstilsynet at anvende begrebet ’fravær’ i 
stedet for arbejdsudygtighed, da det i omverdenen 
er en mere gængs betegnelse. Men der menes det 
samme: at der er tale om fravær fra sit sædvanlige 
arbejde, og ikke nødvendigvis om egentligt sygefra-
vær fra virksomheden.

 Det er således ikke afgørende, om den tilska-
dekomne faktisk er sygemeldt næste dag, men om 
vedkommende ville kunne udføre sit sædvanlige 
arbejde, såfremt næste dag var en arbejdsdag. Det 
betyder, at en arbejdsulykke skal anmeldes i til-
fælde, hvor den tilskadekomne har skiftende vagter 
og fx ikke skal på arbejde næste dag. Tilsvarende 
gælder op til weekender, ferier og fridage i øvrigt.

 En arbejdsulykke har medført arbejdsudygtig-
hed (= fravær fra det sædvanlige arbejde) i en dag 

Anmeldelse af 
arbejdsulykker

§
Juridisk

vurdering
§

eller mere, hvis der er helt eller delvist fravær fra 
det sædvanlige arbejde dagen efter hændelsen. 
Det betyder, at anmeldepligten træder i kraft første 
gang, der er helt eller delvist fravær fra det sæd-
vanlige arbejde udover tilskadekomstdagen, og der 
kan ikke summeres op til en hel (arbejds-)dag ud fra 
fraværstimer fordelt på flere dage.

 En ”fredagsulykke” skal anmeldes, hvis den til-
skadekomne har fri i weekenden, men møder ind 
om mandagen.

Hvis personen ikke ville være i stand til at ud-
føre sit sædvanlige arbejde om lørdagen, men kan 
komme på arbejde om mandagen, er ulykken an-
meldepligtig. 

 
Konkrete eksempler:
1) Medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke, 

men bliver bedt om at møde op næste dag og 
sættes til andet lettere arbejde. Ulykken er for-
mentlig anmeldepligtig, da der er fravær fra det 
sædvanlige arbejde udover tilskadekomstda-
gen. Jf. ovenfor kommer det an på, hvad ”det 
sædvanlige arbejde” er.

 
2) Medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke, 

men bliver bedt om at møde op næste dag og 
stemple ind, for en kort samtale, hvorefter ved-
kommende sendes hjem. Ulykken er anmelde-
pligtig.

 
3) En vikar udsættes for en arbejdsulykke på sin 

sidste arbejdsdag på brugervirksomheden. 
Selvom der er efterfølgende fravær, vil bru-
gervirksomheden ikke anmelde, da de ikke 
længere er arbejdsgiver, og fraværet indtræder 
efter ansættelsen. Her følger det direkte af be-
kendtgørelsesteksten (bkg. 615 af 08/06/2010, 
§1, stk. 1), at arbejdsulykker, der er sket ved 
arbejde for arbejdsgiveren, skal anmeldes af 
arbejdsgiveren. Anmeldepligten påhviler den 
arbejdsgiver, hvor ulykken er sket. Det er uden 
betydning, hvilken arbejdsgiver den tilskade-
komne har efter tilskadekomstdagen.”

 

Det går nok væk af sig selv...
NEJ!
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Besparelserne i Mariagerfjord kommune har fyldt rig-
tig meget i efteråret og vinteren. Der er afskediget 6 
3Fére pga. af disse besparelser, og uroen og fokus 
har især været på at Mariagerfjord kommune har 
valgt at afskedige 6 tillidsvalgte i denne spare øvelse. 

Opfattelsen fra de faglige organisationer har også 
været at dette tiltag ikke var acceptabelt, da tillids-
valgte altid skal være de sidste der ryger ud. Det har 
givet gnidninger og det vil tage tid inden samarbejdet 
igen vil være tillidsfuldt mellem de faglige organisati-
oner og ledelsen i Mariagerfjord kommune. Utilfreds-
heden blev markeret ved en demonstration forud for 

Lidt info fra det offentlige område

DET OFFENTLIGE OMRÅDE

de faglige organisationers møde med borgmester og 
hele økonomiudvalget den 23. januar 2019.

En anden del af budget 2019 er beslutning om at 
samle rengøringsområdet på skoler og institutioner 
og administrationsbygningerne under ét pr. 1. august 
2019. 3F Mariager Fjord afdeling har indgået en sam-
arbejdsaftale som betyder at 3F sørger for gennem-
gang af alle huse/lokaler, og udarbejde rengørings-
planer. Der bliver ansat en hel ny leder for området, 
og det betyder at dette område nu i lighed med man-
ge andre får sit eget MED-system hvor vi håber det 
lykkes at få valgt en tillidsrepræsentant på området. 

Det har været et år med udfordringer i 
forhold til Hotel og Restaurationsbranchen

Nogen har måske bemærket, at afdelingen har 
krydset klinger med A’Porta, Mariager og MF’er Kim 
Christiansen igen. Sidst om manglende betaling af 
sygedagpenge. Desværre er det langt fra den eneste 
udfordring i den branche.

I løbet af 2018 har vi mistet overenskomst på 
Theaterrestauranten i Hobro, fordi den har skiftet for-
pagter og på Rold Gl. Kro som er gået konkurs. Der 
blev også skiftet forpagter i Hobro Idrætscenter, men 
den nye forpagter Claus Svendsen har heldigvis valgt 
at fortsætte med overenskomst. 2019 skal være året, 
hvor vi får nye steder med overenskomst.

Vi er opmærksom på, at der fortsat mangler velre-

nommerede steder hele vejen omkring fjorden som 
ikke har ønsket at tiltræde en overenskomst. De vil 
dermed ikke give deres ansatte helt almindelige 
grundlæggende vilkår som pension, overtidsbetaling, 
den 6. ferieuge, løn under sygdom, forhøjet betaling 
for aften/weekend og meget mere.

3F Mariager Fjord opfordrer dig til at bruge de ste-
der, der har overenskomst, og undlade at bruge dem 
som ikke har - så er du med til at skabe et bedre 
samfund for os alle. Du kan altid få aktuelle oplysnin-
ger om hvilke spisesteder der har overenskomst i dit 
område, ved at bruge hjemmesiden www.okforhold.
dk eller hent app’en ”okforhold”.

• Madværkstedet i Arden
• McDonald i Haverslev
• Sunset Boulevard, Haverslev

• Hobro Idrætscenter, Claus Café 
og Catering samt Danhostel

• Landgangen i Mariager

• St. Binderup Kro
• Hadsund Færgekro
• Hotel Amerika

Her kan du stadig spise med god smag i munden, for de har overenskomst
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Buschaufførerne i Danmark 
besluttede i sommers at nu 
var det ”Tid til at trykke stop” 

NU er det på høje tid at politikkerne, der 
kræver billigere og billigere tilbud på den 
offentlige transport, forstår at grænsen er 
nået.

Chaufførerne har i mange år kæmpet 
med strammere og strammere kørepla-
ner, hvor deres pausetid igen og igen er 
blevet beskåret.

Hvem tænker over hvad det betyder for 
en chaufførs pauser at bussen er forsin-
ket, nej vel? Der er en køreplan der skal 
overholdes, for ellers bliver passagererne 
utilfredse. De færreste tænker på om 
chaufføren har været på toilettet eller har 
nået at spise sin frokost.

Vognmand og arbejdsgiver bør tage ansvaret
Bussernes stand er også et fokuspunkt, hvis ikke ar-
bejdsgiveren eller vognmanden sørger for at bussen 
er i orden og forsvarlig at køre i, er det chaufførens 
ansvar hvis der sker uheld på grund af en defekt 
bremse eller andet.

Mange vil sige, jamen, chaufføren kan jo bare 
nægte at køre, men helt ærligt…… det er de fær-
reste der stiller sig ved chefens skrivebord og siger: ” 
Beklager chef, men bussens bremser virker ikke som 
de skal, så jeg kan ikke køre rute 17, før de er blevet 
ordnet.” 

En undersøgelse blandt chaufførene i Danmark 
gav følgende resultat:
• Syv ud af 10 fortæller, at vi ikke kan holde de 

nødvendige pauser, som vi ifølge overenskom-
sten har ret til, fordi køreplanerne ikke passer til 
dagligdagen i trafikken. 

• Næsten halvdelen (46%) klager over manglende 
toiletfaciliteter i løbet af dagen. 

• Halvdelen (50%) har fået pause placeret i star-
ten/slutningen af en vagt (hvor den jo ikke hjæl-
per dem stort). 

• Tre ud af fem (59%) klager over manglende tid i 
arbejdsplanen til opstart af bus. 

I november 2018 var der indkaldt til Stormøde i 
Odense. En fantastik dag med stor kampgejst – nu 
er det ”Tid til at trykke stop” – Chaufførerne lovede 
hinanden at der skulle lægges pres på de ansvarlige 
politikere og trafikselskaber, for at få deres udfordrin-
ger sat på dagsordenen.

Der har allerede været møder med trafikselska-
berne rundt i landet og har flere steder været inviteret 
lokale politikere til lyttemøder, hvor chauffører har 
fortalt om deres pressede arbejdsdag.

Når der i 2020 skal forhandles overenskomst, vil 
fokus også være på disse problemstillinger, og kra-
vene er helt klare – der skal sikres ordentlige vilkår 
for landets mange chauffører.

temning fra stormødet – tak til alle! 

TAK FOR STORMØDE 
Knap 900 kolleger stemplede ind i Odense for et par uger 
siden. Vores stormøde satte aftryk på landets medier – store 
som små i flere dage. Vores stemme bliver HØRT! Og det 
mandat, vi har givet videre skal nu bruges – til HANDLING. 

 

 

 

www-bus-undersøgelsen – resultater 

• Syv ud af 10 fortæller, at vi ikke kan holde  
de nødvendige pauser, som vi ifølge  
overenskomsten har ret til, fordi  
køreplanerne ikke passer til dagligdagen  
i trafikken. 

• Næsten halvdelen (46%) klager  
over manglende toiletfaciliteter  
i løbet af dagen. 

• Halvdelen (50%) har fået pause placeret  
i starten/slutningen af en vagt  
(hvor den jo ikke hjælper dem stort). 

• Tre ud af fem (59%) klager over manglende  
tid i arbejdsplanen til opstart af bus. 

 

 
 
 VI FORTSÆTTER INDSATSEN indtil vi er i mål 

OG HUSK SAMMEN STÅR VI STÆRKEST! 
 

Pressedækning af stormødet 

Vi havde massiv dækning i følgende medier: 

TV2 Østjylland, TV MidtVest, TV2 Nord, TV Syd, 
Fagbladet 3F, TV Syd, DR, BT, Avisen.dk, 
Ekstrabladet, TV2 Nord, DR, DR, TV2 Fyn, Århus 
Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Jydske 
Vestkysten, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Vejle 
Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Fyens 
Stiftstidende - Fyns Amts Avis, Lemvig Folkeblad, 
Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro-
Struer, Randers Amtsavis, Sjællands Nyheder, 
Midtjyllands Avis, Fredericia Dagblad, Vejle Amts 
Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Lemvig 
Folkeblad, Børsen. TV2 Lorry, DR P4, DR1, TV2, 
DR1, DR P1, TV MidtVest, TV2 Østjylland, DR P4 
Midt & Vest, Nordjyske, DR P4 Nord, TV2 Nord, 
TV2 Fyn, TV Syd, DR P4 Fyn, DR P4 Syd, DR P4 
Trekanten, DR P4 Esbjerg. 

 

Det nytter noget

temning fra stormødet – tak til alle! 

TAK FOR STORMØDE Knap 900 kolleger stemplede ind i Odense for et par uger 
siden. Vores stormøde satte aftryk på landets medier – store 
som små i flere dage. Vores stemme bliver HØRT! Og det 
mandat, vi har givet videre skal nu bruges – til HANDLING. 

 

 

 

www-bus-undersøgelsen – resultater 
• Syv ud af 10 fortæller, at vi ikke kan holde  de nødvendige pauser, som vi ifølge  overenskomsten har ret til, fordi  køreplanerne ikke passer til dagligdagen  i trafikken. 

• Næsten halvdelen (46%) klager  over manglende toiletfaciliteter  i løbet af dagen. • Halvdelen (50%) har fået pause placeret  i starten/slutningen af en vagt  (hvor den jo ikke hjælper dem stort). • Tre ud af fem (59%) klager over manglende  tid i arbejdsplanen til opstart af bus. 
 

  
 

VI FORTSÆTTER INDSATSEN indtil vi er i mål OG HUSK SAMMEN STÅR VI STÆRKEST! 
 

Pressedækning af stormødet Vi havde massiv dækning i følgende medier: TV2 Østjylland, TV MidtVest, TV2 Nord, TV Syd, Fagbladet 3F, TV Syd, DR, BT, Avisen.dk, Ekstrabladet, TV2 Nord, DR, DR, TV2 Fyn, Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Jydske Vestkysten, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Fyens Stiftstidende - Fyns Amts Avis, Lemvig Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro-Struer, Randers Amtsavis, Sjællands Nyheder, Midtjyllands Avis, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Lemvig Folkeblad, Børsen. TV2 Lorry, DR P4, DR1, TV2, DR1, DR P1, TV MidtVest, TV2 Østjylland, DR P4 Midt & Vest, Nordjyske, DR P4 Nord, TV2 Nord, TV2 Fyn, TV Syd, DR P4 Fyn, DR P4 Syd, DR P4 Trekanten, DR P4 Esbjerg. 
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I 3F Mariager Fjord har vi et arbejdsmiljøudvalg be-
stående af arbejdsmiljørepræsentanter og andre som 
er interesseret i arbejdsmiljø.

Hvad er arbejdsmiljøudvalget?
• Vi mødes 4 gange om året
• Vi snakker om arbejdsmiljø
• Informere om nye regler og tiltag i forhold til 

arbejdsmiljø
• Debat om aktuelle emner som har været frem-

me i medierne eller fagbladet

• En snak om de udfordringer der i arbejds-miljø-
arbejdet på vores egen arbejdsplads

• Er du ny arbejdsmiljørepræsentant har du mu-
lighed for at få råd og vejledning af erfarne ar-
bejdsmiljørepræsentanter

• Arrangerer fyraftensmøder

Hvis det har din interesse…?
Så prøv at møde op
Du forpligter dig ikke til mere end du selv vil være 
med til…

 
 

Er du arbejdsmiljørepræsentant 
eller interesseret i arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøudvalget består i øjeblikket af:
Ole Bech AMR, Knauf A/S, obech@email.dk, 98544914
Lone Andersen AMR, Mariagerfjord Kommune, loneandersen21@live.dk, 60811416
Birgitte Poulsen AMR, 3F Mariager Fjord, birgitte.poulsen@3f.dk, 70300854
Jane Klitgaard, 3F Mariager Fjord, jane.klitgaard@3f.dk, 70300854
Johnny Faber Jørgensen TR, Aage Vestergaard Larsen, johnny.faber@hotmail.com, 28353820
Jørn Boje Nielsen, Knauf A/S, jornb@sol.dk, 28749600
Marianne Clemmensen, 3F Mariager Fjord, marianne.clemmensen@3f.dk, 88923668
Ole Larsen, tidligere ansat 3F Mariagerfjord, ole.byrial@outlook.dk, 23202468
Per Horn, Mariagerfjord Kommune, pehor@mariagerfjord.dk, 22483874

cpr.nr. 24-31 cpr.nr. 10-17

cpr.nr. 18-23
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Har du lyst til at høre mere så kontakt 
Marianne Clemmensen 
Enten på tlf. 88923668 

eller på mail: marianne.clemmensen@3f.dk

Fleksjobber i 3F Mariager Fjord
Kom og vær med i vores netværk for dig som er visiteret til et fleksjob

I 3F Mariager Fjord afdeling har vi 117 medlemmer som er visiteret til fleksjob.
Dem har vi startet en netværksgruppe for. Der er rigtig fin tilslutning, men vi kan sagtens 
være flere.

Formålet med netværksgruppen er, at mødes med andre, som er i samme situation som en 
selv, udveksle erfaringer, snakke om tiltag som er interessante for netop jer. Netværksgrup-
pen aftaler også temaaftner med emner som i selv er med til at bestemme indholdet af.
Når i har besluttet hvad et temamøde skal indeholde, sørger 3F for at undersøge om det er 
noget som kan lade sig gøre, tager kontakt til en evt. oplægsholder og sender invitationen ud 
til alle jer som er visiteret til fleksjob, ved disse temamøder inviterer 3F også på en bid mad.

• Man er ikke forpligtiget til at deltage på alle møder, men kom-
mer i den udstrækning man har tid og lyst til.

• 3F giver altid kaffe/te/vand til netværksmøderne, og nogle gan-
ge er der også en som har bagt en kage.

• 3F deltager i den udstrækning det er muligt, og står til rådighed 
med hjælp når der er behov for det.

Der er også oprettet en Facebook 
gruppe, kun for jer som er medlem 
i 3F Mariager Fjord, og er visiteret 
til fleksjob. 
I finder den ved at skrive 
Fleks Job Mariager Fjord
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3F Mariager Fjords bestyrelse har vedtaget 
budgettet og dermed også kontingentet til af-
delingen for 2019.

Kontingentet til afdelingen får en stigning på kr. 
5,00 pr. måned.
Kontingentet til Forbundet får en stigning på kr. 
2,00 pr. måned.

Et ordinært fuldtidsmedlemskab af fagforeningen 
koster i 2019 kr. 465,00 pr. måned.

Fagligt Forbunds– og afdelingsmedlem heltid 465,00 kr. 
Fagligt Forbunds– og afdelingsmedlem deltid 350,50 kr.
Ordinær heltid med A-kasse  972,00 kr.  
Ordinær heltid med A-kasse og efterløn 1.480,00 kr. 
Efterløn heltid 742,50 kr.
Lærlinge incl. a-kasse  65,00 kr.
Fritidsjob under 18 år 30,00 kr.
Studerende 18-25 år med fritidsjob 65,00 kr.
Førtidspension 87,00 kr. 
Pensionist uden arbejde 39,00 kr. 
Fritidsulykkesforsikringen 38,00 kr.

KONTINGENT 2019

UDVALGTE KONTINGENTPRISER 2019 PR. MÅNED
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Kontakt
Annette Østergaard

mail annette.ostergaard@3f.dk

Medlemmer af fagforeningen har mulighed for at 
være omfattet af en kollektiv fritidsulykkesforsik-
ring – den koster kr. 38,00 om måneden.

Arbejdsløshedsforsikringen koster kr. 507,00 pr. 
måned – en stigning på kr. 6,00. Efterlønsbidraget 
i 2019 er kr. 508,00 pr. måned – en stigning på kr. 
6,00.

3F Forbundet  231,00
A-kassen   507,00
Efterlønsbidrag  508,00
3F Mariager Fjord afd.  234,00

Hvis du er ordinært medlem af fagforening 
og arbejdsløshedskasse, samt betaler til 
efterlønsordningen, fordeler kontingentet 
sig som vist på billedet.
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Opholdskravet fra. 1. januar 2019

Nye regler om supplerende dagpenge pr 01.10.18

Lidt arbejde betyder meget for dine dagpenge:

Selvstændig virksomhed

Den 1. januar 2019 indføres et opholdskrav for ret til dag-
penge. 

Dette betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark 
eller andet EU/EØS-land i 7 ud af 12 år, før man kan få ret 

Hvis du arbejder på nedsat tid eller driver selvstændig virk-
somhed som bibeskæftigelse, kan der evt. være mulighed 
for at få udbetalt supplerende dagpenge.

Du skal have en frigørelsesattest og ansættelseskon-
trakt fra arbejdsgiveren og du skal opfylde de gældende 
regler for at modtage dagpenge.

Supplerende dagpenge kan udbetales i 30 uger inden-

Du skal som ledig dagpengemodtager pålægges karens, 
svarende til én dags dagpenge (7,4 time= 860 kr (fuldtid)) 
hver gang du har været ledig i 4 måneder. 

Du kan starte selvstændig virksomhed som selvstændig 
bibeskæftigelse i dagpengeperioden.
• Virksomheden må gerne drives med henblik på ho-

vedbeskæftigelse.
• Virksomheden må ikke være til hinder for at du kan 

deltage i aktiviteter eller overtage arbejde med dags 
varsel.

Når du ophører med drift af selvstændig virksomhed, skal du:
• Indenfor 6 måneder dokumentere at virksomheden 

er ophørt (ellers mistes retten til dagpenge.

til ydelser fra a-kassen. 
Der er en indkøringsfase på to år. Man skal ved ny dag-

pengeret derfor have haft ophold i DK/EØS/EU/Schweiz 
som anført herunder:

for 104 uger. Kun uger med nedsat tid tælles med i de 30 
uger.

Når perioden på 30 ugers med supplerende dagpenge 
er opbrugt, kan du få forlænget din dagpengeret med op til 
12 uger, hvis du indenfor de seneste 12 måneder har fået 
indberettet løntimer eller drevet selvstændig virksomhed i 
et vist omfang.

Karensdagen bortfalder dog, hvis du har haft lønmodta-
gerarbejde i minimum 148 timer som fuldtidsforsikret/ 97 
timer som deltidsforsikret indenfor de 4 måneder.

• Dokumentere ophøret på en tro & love erklæring.
• Timer der bruges på afvikling, skal modregnes i dag-

pengene.

Ved ophør af selvstændig virksomhed vil der være en 3 
ugers karensperiode (uden dagpenge).

Du skal være opmærksom på at du kun må ophøre med 
selvstændig virksomhed én gang pr dagpengeperiode.

Ny virksomhed må ikke opstartes indenfor 6 måneder 
efter et ophør af selvstændig virksomhed.

Du er ALTID velkommen i afdelingen i 
vores åbningstid, vi hjælper dig gerne!
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NYT FRA A-KASSEN

Kontakt
Anne Facius
Telefon 7030 0854 eller
mail anne.facius@3f.dk

Satser pr. 1. januar 2019:
Max. dagpenge pr. måned:

Fuldtidsforsikrede  18.866 kr.
Deltidsforsikrede  12.577 kr. 
Dimittendsats forsørgere 15.470 kr.
Dimittendsats ikkeforsørgere 13.489 kr.

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse:
1 g-dag   871 kr. 
½ g-dag  436 kr.

Timeløn for at kunne opnå højeste 
dagpengesats i 2019:  144,11 kr.

Satser kun for efterlønnere:
Max. efterløn pr. dag:

Fuldtidsfors. (91% sats) 17.168 kr.
Fuldtidsfors. (100 % sats) 18.866 kr.

Skattefri præmie:
Fuldtidsforsikrede  13.854 kr.
Lempeligt fradrag:  39.096 kr.

Udbetalingsperioder 2019:
Periode: Måned: Dagpengekortet indsendes fra/til:
1/1-31/1 Januar 24.1.2019  /  28.1.2019
1/2-28/2 Februar 21.2.2019  /  25.2.2019
1/3-31/3 Marts 22.3.2019  /  26.3.2019
1/4-30/4 April 23.4.2019  /  25.4.2019
1/5-31/5 Maj 22.5.2019  /  24.5.2019
1/6-30/6 Juni 21.6.2019  /  25.6.2019
01/7-31/7 Juli 24.7.2019  /  26.7.2019
01/8-31/8 August 23.8.2019  /  27.8.2019
01/9-30/9 September 23.9.2019  /  25.9.2019
01/10-31/10 Oktober 24.10.2019  /  28.10.2019
01/11-30/11 November 22.11.2019  /  26.11.2019
01/12-31/12 December 19.12.2019  /  23.12.2019
Når dit ydelseskort indsendes er det vigtigt, at vi har alle 
de nødvendige oplysninger for at vi kan betale dig dagpen-
gene til tiden.
Dagpengene indsættes på din NEM-konto.
Aconto-udbetaling
Når du søger dagpenge, skal du være opmærksom på, at 
dine dagpenge udbetales for en hel måned ad gangen.
Når du sender dit dagpengekort, skal du derfor udfylde 
dagpengekortet for hele måneden. Da du ikke nødvendig-
vis kender de præcise arbejdstimer fremad, må du gætte 
dig frem til timetallet.
Når måneden er gået, skal du senest den 7. i måneden 
efter, rette dit dagpengekort, hvis du har rettelser til det 
indsendte kort.
Åbn dit dagpengekort for måneden igen, ret dine oplysnin-
ger og send kortet endnu engang til os.

Huskeseddel, hvis du bliver ledig!
Den første ledige dag bedes du selv elektronisk tilmelde dig på www.jobnet.dk og udfylde 
din ”Ansøgning om dagpenge” på  www.mit.3f.dk 
Når disse 2 ting er klaret, er du meldt ledig og har søgt om dagpenge.
Vi sender et brev til dig på ”mit arkiv” på www.mit.3f.dk om din dagpengeret, når vi har 
godkendt din ansøgning. 
Nogen gange kan vi dog få brug for supplerende oplysninger fra dig inden godkendelsen. 
Så kontakter vi dig, inden vi godkender din ansøgning.
Du skal derfor ikke nødvendigvis møde op i afdelingen, før vi indkalder dig.
Er du i tvivl om noget, utryg ved selvbetjening eller lignende, så ring eller kom i afdelingen 
medbringende din NemID. 

Er du i tvivl om noget, utryg ved selvbetjening eller lignende, så ring eller kom i afdelingen 
medbringende din NemID. - For du er selvfølgelig stadig velkommen til at møde op personligt i 
3F Mariager Fjord!

Vigtigt for ledige - læs bagsiden...



3F Mariager Fjord
Smedevej 26
9500 Hobro

www.mit-bureau.dk

Har A-kassen dine 
personlige oplysninger 
korrekt registreret?
Da al skriftlig kontakt foregår via www.mit.3f.dk er det vigtigt, at vi altid har dine 
kontaktoplysninger (telefonnummer & mail-adresse) i vores system. Dette gælder 
uanset om du er ledig eller i arbejde.

Du skal derfor sikre, at vi har dine korrekte kontaktoplysninger.

• Tjek dine oplysninger: Gå på www.mit.3f.dk – log ind med NEM-id. Gå til: ”Min 
profil” – tjek at dine oplysninger er korrekte.

• Du har selv mulighed for at rette fastnetnummer, mobilnummer og mail-adresse 
i systemet.

• Er der fejl i dit navn eller din adresse, skal du selv henvende dig til folkeregistret 
i din kommune.

• Er din arbejdsplads ikke korrekt registreret på din profil – bedes du kontakte din 
3F-afdeling. 

Booking af samtaler:
Når du modtager en sms/mail fra os at du skal booke en samtale, skal du følge 
teksten du får tilsendt. HUSK dit booking-nr.!

Vælg afdeling

1. svar ”ja” til at du er blevet indkaldt til samtale

2. ”Vælg mødetype;  indtast dit cpr.nr. og dit booking-nr. og ”fortsæt”

3. ”Find tider” – ”Sted” – Vælg din sagsbehandler og tryk ”Find tider”

4. Vælg en af de listede ledige tider og ”ja tak til kvittering” samt ”book valgte tid”

5. Bookingen er nu gennemført og du vil modtage en sms 24 timer før dit møde.

Ændring af booket tid:
Skulle du blive forhindret er det vigtigt at du ændrer mødetidspunktet før du skal 
møde.

Log ind igen og vælg en ny tid!


