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På 3F’s kongres i september 

2019 vedtog vi, at velfærds

forligets skal justeres 

På 3F’s kongres i september 2019 vedtog vi, at vel-
færdsforligets skal justeres og forudsætningerne 
bringes i balance med en eventuel højere pensions-
alder. 

3F vil derfor arbejde for at der ændres i velfærds-
forliget, så den planlagte stigning af pensionsalderen 
i 2035 suspenderes, så der er tid til at arbejde med 
eftersyn og justering af forliget. 

3F vil sikre, at en værdig tilbagetrækning er en ret-
tighed.

Efter kongressen er dette indskrevet i 3F´s faglige 
politiske grundlag.

Forhøjelsen fra 68 til 69 år ligger indbygget i vel-
færdsforliget, der blev indgået i 2006 og skal gen-
forhandles i efteråret 2020. Forliget betyder, at efter-
løns- og folkepensionsalderen løbende skal forhøjes i 
takt med befolkningens levealder.

3F’ere forlader arbejdsmarkedet tidligere
Vi ved allerede nu, at ikke alle vores medlemmer får 
gavn af en suspendering af en forhøjelse af pensions-
alderen. Simpelthen fordi de ikke når at blive hverken 
68 eller for den sags skyld 69 år. 59 procent af de 
ufaglærte grupper havde i 2017 forladt arbejdsmar-
kedet helt, allerede inden de var fyldt 62 år. 

En pensionsalder på 68 år / 69 år er derfor alt, alt 

Værdig tilbagetrækning... 

Velfærdsforliget skal justeres 
og forudsætningerne bringes i balance 
med en eventuel højere pensionsalder... 

SYNSPUNKT AF JOHN HANSEN
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for høj for mange af 3F´s medlemmer. 

3F analyse skal oplyse folketingspolitikerne
3F er i gang med at analysere hvad en suspendering 
vil betyde for 3F´s medlemmer? Når vi kan se at man-
ge ikke når den nuværende folkepensionsalder, vil det 
nok være fornuftigt at undersøge konsekvenserne på 
kort og på langt sigt. Umiddelbart ser det jo ud til, 
at det ikke er nok at stoppe ved 68 år. Resultatet af 
analysen skal vi sende videre til folketingspolitikerne 
på Christiansborg.

Forskellig tilbagetrækningsalder
Hvordan sikrer vi i fremtiden at det samlede rådig-
hedsbeløb ikke deles ud på alle, men sikres de 3F 
medlemmer som reelt ikke er i stand til at blive på 
arbejdsmarkedet? De skal efter min mening, have 
mulighed for og en ret til at kunne trække sig værdigt 
tilbage. 

Værdig tilbagetrækning... 

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  ................................................. 09.00 - 16.00
Tirsdag  ................................................. 09.00 - 16.00
Onsdag  ................................................. 09.00 - 13.00
Torsdag  ................................................. 09.00 - 17.00
Fredag  ................................................. 09.00 - 12.00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag  ..........................  09.00 - 16.00
Tirsdag  ..........................  09.00 - 16.00
Onsdag  ..........................  LUKKET
Torsdag  ..........................  09.00 - 17.00
Fredag  ..........................  09.00 - 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 2020
Årgang 29. 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 25. MARTS 2020

Kl. 19.00 på Hotel Amerika, Hobro

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.

Kontakt 
Marianne Clemmensen 

tlf. 88923668 
marianne.clemmensen@3f.dk
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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:
   Afdelingsformand John Hansen (for 3 år) er villig til genvalg.  
   Følger vedtægternes §11 stk.5 (særskilt valg af formand/næstformand) 
   Jan Jæger (for 3 år) er villig til genvalg
   Brian Sørensen (for 3 år) er villig til genvalg
   Ole Bech (for 3 år) er villig til genvalg
   Karen Ralde Jensen (for 3 år) er villig til genvalg
   + Valg af 5 suppleanter – (1 års periode)
  2) Valg af bilagskontrollant
  3) Valg af bilagskontrollantsuppleant
  4) Valg af fanebærer
G Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes på  
Hotel Amerika, Hobro, onsdag den 25. marts 2020 fra klokken 19.00

Spisning starter klokken 18.00 - Husk tilmelding i afdelingen senest 23. 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 25. MARTS 2020

Kl. 19.00 på Hotel Amerika, Hobro

Indkomne forslag skalvære afdelingen i hændesenest d. 16. marts 2020og vil sammen medregnskab mv. liggetil gennemsyn i afdelingen19. marts 2020

HUSK
OGSÅ TILMELDING

TIL SPISNING SENEST 

23. MARTS kl. 12.00

TIL AFDELINGEN
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I forbindelse med overenskomstforhandlinger 2020 
har det ”næsten altid” været industrien der har for-
handlet først, hvilket også er sket denne gang. 

Der blev indgået forlig på området i weekenden d. 
8 og 9 februar. (I skrivende stund, d. 12.2.) kender 
vi ikke alle detaljer i forliget men der er kommet en 
del frem.

En kort opsummering af de vigtigste elementer:
a) Fritvalgskontoen hæves fra 4 til 7% i overens-

komstperioden. Noget som har været rigtigt po-
pulært i den forgangne overenskomstperiode. 
En god ting da den kommer alle til gode og at 

Overenskomst 2020 

Forlig på 
industriens område

man kan bruge den meget fleksibelt i forhold til 
hvor man er i sit arbejdsliv.

b) Løn under sygdom i yderlige 5 uger, disse uger 
dog uden genetillæg. Medlemmer på skiftehold 
og i weekend arbejde kompenseres på timeløn-
nen i disse uger. Dette er supergodt for dem, 
da de indtil nu har haft en lønnedgang under 
sygdom.

c) 5 ugers øremærket barsel til mænd
d) Mindstelønningerne stiger med 3 x 2,50 kr. 

i perioden. Tillæg for holddrift, forskudt tid, 
weekend arbejde og overarbejde reguleres med 
1,6%. Udover forhøjelse af tillæggene vil mange 
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industrivirksomheder ikke umiddelbart få for-
nøjelse af dette, da lønnen jo typisk forhandles 
lokalt. Vi har dog virksomheder i vores område, 
hvor medarbejderne udelukkende får den over-
enskomstmæssige mindste løn. Det vil sikkert 
også have en afsmittende virkning på virksom-
heder som ikke har overenskomst.

e) Tildeling af feriefridagene flyttes, således de 
fremadrettet tildeles d. 1.9. Dette gælder fra 
1.9.21. 1.maj 2020 tildeles medarbejdere 6,67 
feriedage. De almindelige anciennitetsbestem-
melser er fortsat gældende.

f) Bedre pensionsregler for lærlinge. 

Der er mange andre protokollater, som jeg ikke 
her vil komme ind på. 

Det skal dog også siges, at der er en del af de rig-
tig gode krav, som blev stillet op til overenskomst-
fornyelsen, ikke er indfriet.

Overenskomstforligene på det øvrige private 
område: 
Stort set alle de andre områder er i gang eller kom-
mer det indenfor den nærmeste fremtid. En del af 
indholdet i industriens overenskomst vil uden tvivl 
blive indarbejdet i de andre overenskomster. Men 
indenfor en del områder er der store udfordringer 
med eksempelvis socialdumping og billig uden-
landsk arbejdskraft. Problematikker der har været 
oppe tidligere, men som endnu ikke er løst. Dette 
blot et eksempel. Der vil være mange af de ting som 
er i industrien som ikke er relevant for de øvrige 
overenskomstområder. I deres kan og vil der være 
mange andre vigtige elementer. 

Når alle områder har været forhandlet og må-
ske enighed på alle vil der typisk komme et samlet 
mæglingsforslag som kommer til afstemning blandt 
medlemmerne. 

Man kobler alle områderne sammen – de så-
kaldte sammenkædningsregler. Dette betyder at 
selv mindre områder som ikke er specielt stærke 
alene, vil få de væsentligste forbedringer som ligger 
indenfor de øvrige områder. Sagt på dansk står man 
sammen og hjælper de svage områder. 

Overenskomst 2020 og 3F Mariager Fjord.
Afdelingen har selvsagt ikke taget stilling til hvad 
man anbefaler medlemmerne når alle forlig ikke er 
forhandlet. Vi har heller ikke besluttet hvilke tiltag 
vi vil gøre for at oplyse medlemmerne om forligene. 
Dette vil blive offentligt gjort andre steder: hjemme-
side, Facebook med mere. 

Uanset om man stemmer ja eller nej til sin tid er 
det yderst vigtigt at så mange som muligt deltager i 
denne demokratiske proces. 

Det drejer sig om vores løn og arbejdsforhold de 
næste 3 år.

Orla Thomsen

 

Kontakt: 
Orla Thomsen

orla.thomsen@3f.dk
JA eller NEJ

Det yderst vigtigt at 

flest muligt 

deltager i 

den demokratiske 

proces
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Valg af tillidsvalgte på din arbejdsplads

3F Mariager Fjord har fået en senior klub

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT 

Når der har været afholdt valg på din arbejdsplads, så 
husk at give afdelingen besked.

Det er vigtigt at vi får valget registreret, da tillids-
valgte er omfattet af en særlig beskyttelse. 

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan-
ter er særligt beskyttet mod afskedigelse og forrin-
gelse af arbejdsforhold. 

Det betyder, at afskedigelser skal begrundes i 
”tvingende årsager”, og at din arbejdsgiver har pligt 
til at give dig et længere opsigelsesvarsel end andre 
ansatte. 

En Tillidsrepræsentant er som hovedregel ikke 
valgt for en bestemt periode – undtaget er dog 
byggeoverenskomsterne.

Målgruppen for seniornetværket er faglige medlem-
mer af 3F Mariager Fjord som 60 år eller mere.  Man 
kan tage fat i en anden 3F´er indenfor målgruppen 
og invitere ham eller hende med. Eneste betingelse 
er 3F medlemskabet. Ledsagere kan deltage med 
egenbetaling.

Transport til alle udenbys arrangementer er ligele-
des egenbetaling.

I 2020 planlægger seniorklubben en tur til Søby 
Brunkulsmuseum, som er blevet udvidet og åbner i 
april 2020.

Senere på året er planen en guidet tur rundt i Lille 
Vildmose.

Alle er velkomne til at komme med forslag/gode 
ideer til aktiviteter

En Arbejdsmiljørepræsentant er valg for en 2årig 
periode, og der skal inden udløb af perioden være 
valg igen. Genvalg er muligt.

3F Tillidsvalgte på Facebook
Hvis du er AMR eller TR på din arbejdsplads, kan du 
blive en del af Facebook-gruppen 3F Tillidsvalgte, 
hvor du kan udveksle erfaringer og få gode råd af 
andre tillidsvalgte. 

Gruppen er lukket og administreres af 3F.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen hvis 
du er i tvivl. 

Har du lyst til at være med, eller til at høre nær-
mere, er du velkommen til at kontakte Ole Larsen på 
tlf. 23 20 24 68 Eller på mail: ole.byrial@outlook.dk

Med venlig hilsen Faglige Seniorer.                
3F. Mariager Fjord
v/ Formand Ole Larsen

Senior klubben er opstartet af:

Erik Bülov Nielsen

Knud Schnoor

Anni Quist Nielsen

Birgit Levring

John Hansen Nielsen

Karen Margrethe Vinter Jensen

Lars Nielsen

Liselotte Levisen

Poul Henning Levisen

Sinne Birgit Nielsen

Ole Larsen
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NYT FRA SOCIALRÅDGIVEREN...

Pr 1. januar 2020 trådte reglerne om seniorpension i 
kraft – og afløste den seniorførtidspensionsordning, 
der var gældende til og med 31. december 2019.

I 2020 er det din bopælskommune, der træffer af-
gørelse om tilkendelse af seniorpension. 

Hvilke betingelser skal opfyldes for at kunne blive 
berettiget til seniorpension ?
• Der må højest være 6 år til din folkepensionsal-

der
o Du kan søge en seniorpension 6 måneder in-

den, at du opfylder alderskravet. Det vil sige, 
at du kan søge seniorpension 6,5 år inden 
din folkepensionsalder.

• Du skal have haft lang tilknytning til arbejdsmar-
kedet
o Du skal have haft en lang tilknytning til ar-

bejdsmarkedet på mindst 25 års beskæfti-

Kontakt afdelingen, når du har være udsat for en ar-
bejdsskade 

– og gør det inden du selv besvarer spørgeskema-
er sendt fra forsikringsselskab eller Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring/”Arbejdsskadesstyrelsen”. 

Desværre har vi haft svært ved at hjælpe afgørende 
i nogle arbejdsskadesager, hvor vi er kommet ”for 
sent” ind i sagerne. Så kontakt os hurtigst muligt.

gelse. Din arbejdstid skal være mindst 27 
timer om ugen. Hvis du har haft deltidsar-
bejde, omregnes til forholdsmæssigt til fuld-
tidsarbejde.

• Du må højest kunne arbejde 15 timer om ugen 
og din arbejdsevne skal være varigt nedsat. 
o Din arbejdsevne vurderes i forhold til dit se-

neste arbejde af ca. 12 måneders varighed.

Udover kravet om 6 år til folkepension, som jo er en 
fast størrelse, da ligger der i de to andre krav nogle 
fortolkningsmuligheder af reglerne. 

Derfor vil vi opfordre dig til at kontakte din bopæls-
kommune og høre nærmere, om du kan komme i be-
tragtning til en seniorpension, selvom du ved 1. øje-
kast ikke ses at opfylde en eller to af de sidst nævnte 
betingelser.

Kontakt: 
Jane Klitgaard

jane.klitgaard@3f.dk

Nyt fra det sociale område: 

Seniorpension  
til nedslidte medlemmer med 6 år til folkepensionen

Nyt fra arbejdsskadeområdet:

Arbejdsulykke eller erhvervssygdomme 
= ARBEJDSSKADE

Kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du kom-
mer til skade på dit arbejde:
Telefon 7030 0854 – og spørg efter Jane Klit-
gaard – eller skriv til: jane.klitgaard@3f.dk 

VED ARBEJDSSKADE 

KONTAKT OS HURTIGST MULIGT 
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JOHN HANSEN
john.hansen@3f.dk

Afdelingsformand

MARIANNE CLEMMENSEN
marianne.clemmensen@3f.dk

Faglig sekretær

KARSTEN SØRENSEN
karsten.sorensen@3f.dk

Faglig sekretær

ANNETTE ØSTERGAARD
annette.ostergaard@3f.dk

Økonomiansvarlig

BENNY KARLSEN
benny.karlsen@3f.dk

Næstformand

ORLA THOMSEN
orla.thomsen@3f.dk
Faglig sekretær

METTE THORDAHL
mette.thordahl@3f.dk
Faglig sekretær

JANE KLITGAARD
jane.klitgaard@3f.dk

Socialrådgiver
Telefontid mellem 09.00-10.00

Daglig ledelse i din fagforening:

Fagligt team:

Økonomiansvarlig: Socialrådgiver:

Daglig drift i afdelingen samt faglige områder: 
A-kasseleder, Pedelområdet, Falck, Kirkegårde

Servicering af tillidsvalgte / Fleksjob
Overlap fagligt

Vi hjælper dig bl.a. med:

•  Overenskomstspørgsmål
•  Løn- og arbejdsforhold

•  Bedre arbejdsmiljø
•  Faglige kurser
•  Forhandler lokale overenskom-

ster

•  Opmåling Bygge & Anlæg
•  Faglige møder
•  3F sikrer på landsplan mere en 1 

milliard kr. i erstatning hvert år

Byggeområdet / Hotel & Restauration /Privat 
service / Medlemsfastholdelse

Kontingent / Medlemskab

Daglig drift i afdelingen samt offentligt område: 
Kommune, Region, Stat

Industri området

Transportområdet og Grønne område

Arbejdsskader
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BIRGITTE POULSEN
birgitte.poulsen@3f.dk

Sagsbehandler A-kassen

TOM HANSEN
tom.hansen@3f.dk

Sagsbehandler A-kassen

ANNE FACIUS
anne.facius@3f.dk

Sagsbehandler A-kassen

RIKKE GRAVESEN
rikke.gravesen@3f.dk

Sagsbehandler A-kassen

A-kasse team:

Spørgsmål - A-kasse - Cpr. nr. 24-31
Spørgsmål - Efterløn - Cpr. nr. 21-31

Vi hjælper dig bl.a. med:

•  Dagpengeudbetaling   
•  Ledighedserklæring
•  G-dage

•  6 ugers jobrett. udd.
•  Mit 3F.dk
•  Efterløn
•  Seniorjob
•  CV og vejledning

• Arbejdsfordeling 
(+faglig fordeling)

• Feriedagpenge
• Jobformidling
• Jobsøgning

• Kursusvejledning
• 2 timers vejledning
• Samarbejde med 

jobcentre
.... og meget, meget mere

Spørgsmål - A-kasse - Cpr. nr. 01-09
Spørgsmål - Efterløn - Cpr. nr. 01-10

Spørgsmål - A-kasse - Cpr. nr. 10-17
Spørgsmål - Efterløn - Cpr. nr. 11-20

Spørgsmål - A-kasse - Cpr. nr. 18-23
Kontingent / Medlemsadministration

Når du modtager en sms 
om at der er post til dig 
fra 3f på www.mit.3f.dk 

SÅ HUSK AT LÆSE 
HELE BESKEDEN !
Der står nemlig i SMSen 
i hvilken af dine tre post-
kasser på mit3f du kan 

finde brevet i

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

-er nu også på Facebook 

 

   Følg os og like  
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   Følg os og like  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

-er nu også på Facebook 

 

   Følg os og like  



SIDE 12

Kom og 

vær med
;)

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. Netværksgruppen 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 kommer i den 
udstrækning man har tid og lyst til.

• 3F giver altid kaffe/te/vand til netværksmøderne, og nogle gange 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

Mødedatoer i 2020
11. juni kl. 16.30
17. september 16.30
17. december 17.30 – juleafslutning, så tilmelding er nødvendig.
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3F Mariager Fjords bestyrelse har vedtaget 
budgettet og dermed også kontingentet til af
delingen for 2020.

Kontingentet til afdelingen får en stigning på kr. 
3,00 pr. måned.
Kontingentet til Forbundet får en stigning på kr. 
2,00 pr. måned.

Et ordinært fuldtidsmedlemskab af fagforeningen 
koster i 2020 kr. 470,00 pr. måned.

Fagligt Forbunds– og afdelingsmedlem heltid 470,00 kr. 
Fagligt Forbunds– og afdelingsmedlem deltid 355,00 kr.
Ordinær heltid med Akasse  983,00 kr.  
Ordinær heltid med Akasse og efterløn 1.497,00 kr. 
Efterløn heltid 753,50 kr.
Lærlinge incl. akasse  65,00 kr.
Fritidsjob under 18 år 30,00 kr.
Studerende 1825 år med fritidsjob 65,00 kr.
Førtidspension 91,00 kr. 
Pensionist uden arbejde 43,50 kr. 
Fritidsulykkesforsikringen 38,00 kr.

KONTINGENT 2020

UDVALGTE KONTINGENTPRISER 2020 PR. MÅNED

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. 513,00 pr. 
måned – en stigning på kr. 6,00. Efterlønsbidraget 
i 2020 er kr. 514,00 pr. måned – en stigning på kr. 
6,00.

3F Forbundet  233,00
Akassen   513,00
Efterlønsbidrag  514,00
3F Mariager Fjord afd.  237,00

Hvis du er ordinært medlem af fagforening 
og arbejdsløshedskasse, samt betaler til 
efterlønsordningen, fordeler kontingentet 
sig som vist på billedet.
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Med den nye finanslov for 2020 
blev opholdskravet afskaffet

Lidt arbejde betyder meget for dine dagpenge:

Selvstændig virksomhed

Regler om supplerende dagpenge pr 01.10.18

• Opholdskravet afskaffes fra 1. februar 2020

• Medlemmer, som har bedt om dagpenge inden 1. februar 2020, vil stadig skulle opfylde opholdskravet

• Har medlemmet meldt sig ud af a-kassen i perioden 1. januar 2019 til 1. februar 2020, kan medlemmet få gen-
oprettet sit medlemskab uden tab af anciennitet – Henvend dig straks i a-kassen, hvis du ønsker genoptagelse.

Du skal som ledig dagpengemodtager pålægges karens, 
svarende til én dags dagpenge (7,4 time= 881 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 hoved-

beskæftigelse.
• 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).

• Hvis du arbejder på nedsat tid eller driver selvstændig 
virksomhed 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 gælden-
de regler for at modtage dagpenge.

• Supplerende dagpenge kan udbetales i 30 uger inden-

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.

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.

Du er ALTID velkommen i afdelingen i vores 
åbningstid, vi hjælper dig gerne!  HUSK NEM-id

Det kræver følgende:
• Ved udmeldelse af a-kassen opfyldte medlemmet ikke 

opholdskravet.
• Medlemmet skal anmode om genopretning efter den 

1. februar 2020 og inden den 31. juli 2020. 
• Medlemmet betaler kontingent for den periode, ved-

kommende ikke var medlem.

• Opfylder medlemmet de øvrige krav til dagpenge, (- 
minimum 1 års medlemskab i alt og opfyldelse af ind-
tægtskravet kr. 238.512/159.012) er der lagt op til, at 
medlemmet kan få dagpenge fra den 1. i den måned, 
medlemmet ønsker genopretning af sit medlemskab.
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NYT FRA A-KASSEN

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

Satser pr. 1. januar 2020:
Max. dagpenge pr. måned:

Fuldtidsforsikrede  19.083 kr.
Deltidsforsikrede  12.722 kr. 
Dimittendsats forsørgere 15.648 kr.
Dimittendsats ikkeforsørgere 13.644 kr.

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse:
1 g-dag   881 kr. 
½ g-dag  441 kr.

Timeløn for at kunne opnå højeste 
dagpengesats i 2020:  143,79 kr.

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

Fuldtidsfors. (91% sats) 17.366 kr.
Fuldtidsfors. (100 % sats) 19.083 kr.

Skattefri præmie:
Fuldtidsforsikrede  13.740 kr.
Lempeligt fradrag:  39.878 kr.

Udbetalingsperioder 2020:
Periode: Måned: Dagpengekortet indsendes fra/til:
1/1-31/1 Januar 24.1.2020  /  28.1.2020
1/2-29/2 Februar 21.2.2020  /  25.2.2020
1/3-31/3 Marts 24.3.2020  /  26.3.2020
1/4-30/4 April 23.4.2020  /  27.4.2020
1/5-31/5 Maj 22.5.2020  /  26.5.2020
1/6-30/6 Juni 23.6.2020  /  25.6.2020
01/7-31/7 Juli 24.7.2020  /  28.7.2020
01/8-31/8 August 24.8.2020  /  26.8.2020
01/9-30/9 September 23.9.2020  /  25.9.2020
01/10-31/10 Oktober 23.10.2020  /  27.10.2020
01/11-30/11 November 23.11.2020  /  25.11.2020
01/12-31/12 December 21.12.2020  /  22.12.2020
Dagpengene er til udbetaling sidste bankdag i måneden. 

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 oplys-
ninger og send kortet endnu engang til os.
Når dit ydelseskort indsendes er det vigtigt, at vi har alle 
de nødvendige oplysninger for at vi kan betale dig dag-
pengene til tiden.
Dagpengene indsættes på din NEM-konto.

Acontoudbetaling
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 nødven-
digvis kender de præcise arbejdstimer fremad, må du 
gætte dig frem til timetallet.

LEDIG - Hvad gør jeg ???
- Kontakt din TR eller henvend dig i a-kasse/fagforening
- Gør brug af din ret til 2 timers vejledning i a-kasse/fagforening i opsigelses-

perioden
- Tilmeld dig som ledig på www.jobnet.dk på første ledige dag også selvom 

du evt. skal have en karantæne.
- Opret dit CV på www.jobnet.dk 
- Ansøg om dagpenge på www.mit.3F.dk 
- Søg job (mindst 2 pr uge) og registrer din jobsøgning på www.jobnet.dk eller 

www.mit.3F.dk 
- Book cv-samtale, når du modtager en SMS/mail om dette fra a-kassen.

Vigtigt for ledige - læs bagsiden...
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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!


