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KÆRE TILLIDSVALGTE. KÆRE DELEGEREDE.

Velkommen til kongres 2022
Jeg glæder mig – som I gør det – til vores kongres i 3F
og delegeretmødet i a-kassen. For når vi samles, når vi
diskuterer, og når vi træffer beslutninger om retningen
for vores fællesskab, så kan vi mærke energien, engagementet og stoltheden over, at vi på kongressen er
vist den store tillid at skulle repræsentere stemmerne og interesserne fra vores mere end en kvart million
medlemmer.
Her i den skriftlige beretning for kongresperioden
kan vi genopfriske og læse om nogle af de vigtigste
ting, som er sket siden vores kongres i 2019. Rigtig
mange ting at være stolte af. Og selvfølgelig også ting
at drage erfaringer fra og lære af.
I rygsækken til kongressen bringer enhver af os historier, oplevelser, kritik og ros fra ivrige medlemmer,
der som os er optaget af 3F som et stærkt fællesskab.
Optaget af vores sammenhold og vores faglige indsats. Deres holdninger er vigtige bidrag, hvad enten
de bliver videregivet under debatterne fra talerstolen
eller i de utallige snakke, vi har med hinanden over en
kop morgenkaffe, frokosten eller en aftenvand.
Som I ved, har jeg knap et halvt års erfaring som forbundsformand, når vi åbner kongressen i Aalborg. Jeg
vil gerne her varmt takke for den stærke opbakning,
jeg har fået – både i Odense og sidenhen. På de sociale medier, på mail, på møder i mange egne af landet
og i vores møder i hovedbestyrelsen og i den daglige
ledelse.

Jeg opfatter det som et bevis på, hvad der er en af
3F’s vigtige kerneværdier: Vores sammenhold, fællesskab og opbakning til de kollegaer, der skal sørge for,
at vores fælles beslutninger bliver ført ud i livet.
Det gælder arbejdsmiljørepræsentanten. Tillidsrepræsentanten. Vores kollega i samarbejdsudvalget.
De tillidsvalgte i afdelinger, a-kassen og forbundet.
Dét sammenhold, dén opbakning, betyder, at der er
saft og kraft bag vores løfte til medlemmerne: “3F gør
dig stærkere!”
Vi kan desværre ikke invitere alle vores medlemmer
med til kongressen! Men de vil være til stede alligevel,
i vores hoveder og tanker, når vi vejer for og imod nye
initiativer og forslag. Og når vi skal se hinanden i øjnene og finde den bedste vej til, at vores fagforening kan
komme endnu tættere på medlemmerne. Når vi skal
finde den bedste vej til, at forbund og afdelinger kan
bakke vores mange tillidsvalgte på arbejdspladserne
endnu stærkere op.
Jeg forventer, at vores debat og beslutninger på
kongres og delegeretmøde vil være præget af den
profil, vi også tilstræber for 3F i kommuner, regioner,
på landsplan og europæisk: Aktiv, kritisk, men også altid en konstruktiv og positiv medspiller med løsningsforslag i debatten – til gavn for vores medlemmer.
God læselyst med den skriftlige beretning – og rigtig god kongres og delegeretmøde.

John Frederiksen, konstitueret gruppeformand
Privat Service, Hotel og
Restauration

Henning Overgaard,
Lydia Frydendal Callesen,
gruppeformand
Den Offentlige Gruppe
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INDHOLD TEKST + TAL

SKRIFTLIG BERETNING 2022
Dette er den skriftlige beretning til 3F’s ordinære kongres og a-kassens delegeretmøde
2022.
Beretningen beskriver væsentlige aktiviteter og resultater i kongresperioden 2019-2022.
Beretningen bygger på indlæg fra de faglige grupper, diverse sekretariater og fra a-kassen,
som derefter er bearbejdet og redigeret.
Desuden indeholder beretningen dele af 3F’s økonomiske regnskab for kongresperioden
og væsentlige tal og fakta om 3F med mere. Strukturen af beretningen fremgår af indholdsfortegnelsen. Redaktionen er afsluttet 8. juli 2022.

Side 14: Tidlig pension: En historisk landvinding
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Side 20: Corona: Da coronaen ramte 3F’ernes arbejdspladser
Side 24: Inddrevne midler: Har hente 4,7 milliarder hjem på tre år
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LEDELSENS BERETNING:

O1
LEDELSENS BERETNING

Tre usædvanlige år
Kongresperioden har været præget af usædvanlige
begivenheder, nybrud og gennembrud.

Både organisatorisk, fagligt og politisk har de sidste
tre år været domineret af corona-smitte og delvis
nedlukning af samfundet samt Ruslands overfalds
krig mod Ukraine. Samtidig har vi formået at opnå
nogle faglige og politiske landvindinger, som ikke er
set i mange år.
Positive resultater fra overenskomstforhandlingerne har fået stor opbakning blandt vores medlemmer. Retten til tidlig pension, Arne-pension, er
trådt i kraft. Mange har fået tildelt seniorpension.
I EU fik vi med vejpakken en stor europæisk aftale
imod social dumping. Herhjemme fik regeringen politisk opbakning til en hårdt tiltrængt, historisk stærk
myndighedsindsats imod social dumping. Plus at
der på baggrund af 3F’s ihærdige anbefalinger er
indført en ny, særlig straffelovsbestemmelse mod
“menneskeudnyttelse.” Samtidig er der indgået politisk aftale om blandt andet et løft i dagpengene i de
første ledighedsmåneder og permanent mulighed
for uddannelsesløft på 110 procent dagpengesats.
Samarbejdet i FH er både på landsplan – og i de
regionale sektioner siden 1. januar 2021 – kommet
godt ud af starthullerne, selvom der naturligvis her
og der har været knaster. Vores egen visionsplan for
3F-organisationen er rullet ud.

Hverdagens helte, herunder rigtig mange af 3F’s
medlemmer, holdt de mest afgørende samfundshjul i gang, sørgede for rengøringskvalitet i top og
begrænsede smittespredningen. Det var blandt
andet tilfældet i sundhedsvæsenet og plejesektoren
inden for renovation, detailhandel, kollektiv trafik
og varetransport, storkøkkener med videre. Og i
takt med den gradvise genåbning af samfundet
fik endnu flere danskere øjnene op og respekt for
rengøringskollegaernes indsats i eksempelvis skoler
og børneinstitutioner med videre.
I forbundet, a-kassen og afdelingerne varetog vi
det faglige arbejde så godt, vi kunne, gennem digitale møder og kommunikation med medlemmerne,
kollegaerne og vores faglige og politiske samarbejdspartnere.
Trods udfordringerne er jeg derfor ekstra stolt
over, at det også hvert år i 2019-2021 er lykkedes for
3F at hente 1,5 milliard kroner hjem til medlemmerne i efterbetalingssager, arbejdsskadesager, sociale
sager og forsikringssager. Det svarer til, at forbundet
og afdelingerne hvert eneste år har hentet i gennemsnit cirka 6.000 kroner hjem – til hvert enkelt
medlem.

Corona-krisen

Knap var vi – i de fleste vestlige lande – kommet
igennem corona-krisen, i hvert fald for denne
omgang, før Rusland i foråret 2022 invaderede og
startede en brutal krig mod Ukraine. Millioner af
ukrainere flygtede, tusindvis blev dræbt i kamp eller
henrettet og fundet i massegrave, og flere ukrainske
byer blev bogstavelig talt jævnet med jorden. Ruslands aggression på det europæiske kontinent er en
skelsættende begivenhed, der vil præge også dansk
sikkerheds- og forsvarspolitik fremover.
Folketingets beslutning om at bruge langt flere
penge på dansk forsvar i de kommende år får også

Corona-krisen ramte vidt og bredt i det danske
samfund, men regeringen handlede resolut med
opbakning fra alle Folketingets partier. Gennem
forpligtende trepartsaftaler med arbejdsgiverne
og fagbevægelsen blev der spændt et finmasket
sikkerhedsnet ud under arbejdspladser, virksomheder og lønmodtagere. Det var altid 3F’s mål at
sikre, at færrest muligt mistede arbejdet på grund af
nedlukningerne. Denne strategi har været afgørende
for, at Danmark blev ét af de lande i Europa, der kom
bedst igennem corona-krisen.
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betydning for andre samfundsøkonomiske prioriteter. Det påtrængende behov for en ambitiøs grøn
omstilling og indsats mod klimaforandringer kræves
nu yderligere fremrykket, da det samtidig vil gøre
Danmark (og Europa) mindre afhængig af gasleverancer fra Rusland.
Samlet betyder det ændrede forudsætninger for
vores danske samfundsdebat om skattetryk, velfærdsinvesteringer, råderum med videre.

Kamp om ressourcerne
Her får vi i 3F en afgørende rolle i samfundsdebatten, også frem mod det kommende valg til Folketinget. For vi kender alt for godt de bedrestilledes
skamløse opskrift, når der er smalhals og kamp om
ressourcerne: Nedskæringer i velfærden. Forringelser for de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Skatte- og afgiftslettelser, der især favoriserer
de bedst stillede og samtidig forværrer muligheden
for fælles samfundsinvesteringer i grøn omstilling,
ungdommen og uddannelse samt tryghed for de
mest udsatte danskere.
En af de borgerlige partiledere har eksempelvis
erklæret krig imod Arne-pension og kaldt retten til
tidlig pension for “rendyrket socialisme” og “pension
for andre folks penge.” To store borgerlige partier vil
medfinansiere den grønne omstilling ved at afskaffe
retten til et seniorjob for ledige kollegaer, som har
mistet deres dagpengeret. En tidligere borgerlig
statsminister vil sænke beløbsgrænsen for arbejdssøgende fra lande udenfor EU endnu mere, end det
desværre netop er aftalt.
Ja, vi kan godt forberede os på, at den samfundsmæssige solidaritet, vi har oplevet under corona-krisen – hvor selvstændige bestemt ikke kunne
nøjes med et forsørgelsesgrundlag, der hidtil har
været det maksimale for ledige på dagpenge – kan
nogle af de bedst stillede godt klare sig uden, nu
hvor krybben kun er halvt fyldt, og der skal prioriteres omkring skattetryk, tryghed og velfærd.

også en krævende opgave for vores forhandlere og
deres faglige bagland. En høj og i mange år uset
inflation betyder udhuling af reallønnen, samtidig
med at arbejdsgivere og nogle økonomer advarer
ihærdigt imod lønstigninger, som kan forstærke
inflationen.
Vi hørte ikke de samme advarsler imod eksplosionen i boligpriser, der har øget uligheden og skabt
enorme friværdier i velhaverkvartererne. Vi har heller
ikke hørt de samme advarsler over for uhørt store
direktionslønninger, høje aktieudbytter, rekordstore
overskud i visse brancher og selskaber og så videre.

Fælles ansvar for den danske model
I den kommende kongresperiode skal vi følge op på
den store indsats, der er lagt i forbundet og afdelingerne omkring at styrke organiseringen og udmønte
vores strategi for de kommende år.
Med hensyn til organisering og forsvar for de
overenskomstaftaler, vi indgår med arbejdsgiverne,
har det dog i alt for mange år kun været fagbevægelsen, som har løftet sit ansvar. Vi vil kræve, at
arbejdsgiverne stepper op og ikke blot i skåltaler,
men konkret i dagligdagen prioriterer organisering
af virksomheder og siger fra over for systematiske
og bevidste brud på overenskomstaftalerne.
Samtidig er vi klar til at give de respektable virksomheder med ordnede forhold bedre rammevilkår
og nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft, så
de ikke udsættes for unfair konkurrence fra plattenslagerne, der snyder, hvor det er muligt.
Vi vil eksempelvis også gerne formidle jobs fra
OK-virksomheder til de medlemmer, som i en overgangsperiode har set sig nødsaget til at tage job på
en ikke-OK-dækket virksomhed.
Også på dette felt er vi i 3F aktive og kritiske.
Samtidig med at vi er positivt konstruktive og bringer løsningsforslag med til forhandlingsbordet. Det
er sådan, at 3F gør medlemmerne stærkere!

Svære OK-forhandlinger
Overenskomstfornyelsen i 2021 på det offentlige
område var en hård nød at knække, men endte med,
at et overvældende flertal af 3F’erne stemte ja. Forhandlingsresultatet var præget af corona-situationen, men var et forlig, der ud over lønstigninger gav
forbedringer for seniorer og i arbejdsmiljøet.
De kommende overenskomstforhandlinger bliver
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Formandsskifte i utide

Kongressen kort

FORLØB

To ubehagelige personsager ramte 3F i foråret
2022 og førte til udskiftninger i ledelsen.
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I januar 2022 bragte BT en
historie om, at 3F’s daværende formand, Per Christensen,
gennem længere tid havde levet
et dobbeltliv med to forskellige
kvinder og familier.
Historien såede tvivl om tilliden
til Per Christensen som formand
for 3F, og i forbindelse med et
ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 25. januar trak han sig
efter otte år på posten, i gensidig
forståelse. Næstformand Tina
Christensen blev konstitueret
som formand, og der blev indkaldt til en ekstraordinær kongres
i april med ét punkt på dagsordenen: Valg af ny forbundsformand.
Midt i februar meddelte daværende forbundssekretær Henning
Overgaard, at han var kandidat til
formandsposten. Kort efter stod
det klart, at Henning Overgaard
var eneste kandidat fra forbundets ledelse.
Andre kandidater kunne melde
sig på banen lige op til selve
valghandlingen på den ekstraordinære kongres i Odense 8. april,
men det skete ikke, og Henning Overgaard blev valgt med

stående klapsalver. Efter valget
fortsatte Tina Christensen som
næstformand.

Nultolerance over for MeToo
Kort efter Per Christensens afgang blev 3F ramt af en krænkelsessag, hvor en medarbejder
tilbage i 2019 havde følt sig
krænket af en politisk valgt leder
i forbundet. MeToo-sagen havde
intet at gøre med Per Christensen
og hans sag, hverken direkte eller
indirekte.
Det var den konstituerede
formand på det tidspunkt, Tina
Christensen, som håndterede
MeToo-sagen. I første omgang
blev lederen sendt på orlov, og
kort efter blev det i februar 2022
aftalt, at den pågældende fratrådte sin stilling i forbundet.
Tina Christensen understregede i forbindelse med sagen, at
3F har en nultolerance over for
MeToo-sager. 3F oprettede i 2021
en ekstern whistleblowerordning,
som medarbejderne kan bruge,
hvis de bliver udsat for eller bekendt med MeToo-sager.

• Kongressen i 2022 er 3F’s sjette ordinære kongres og holdes i
Aalborg Kongres & Kultur Center fra 24. september.
• På kongressen vedtages blandt andet 3F’s love, det faglige og
politiske grundlag, og man vælger 3F’s ledelse og hovedbestyrelse.
• De seks branchegrupper i 3F holder hver sin konference onsdag
28. september.
• Gruppekonferencerne drøfter gruppernes interne forhold og
vælger de personer, der indstilles til valg til hovedbestyrelse,
gruppeformænd, gruppebestyrelse og forhandlingssekretærer.

DELEGEREDE
• Kongressen har 708 delegerede med stemmeret - heraf er de
566 delegerede, som afdelingerne har valgt.
• Desuden er der 25 delegerede uden stemmeret. Det er blandt
andet landsklubformænd.

3FKONGRES.DK
• Kongressen har en temaside på nettet, www.3fkongres.dk. Her
kan du læse den skriftlige beretning og se flere artikler om kongressen.
• Fra lørdag 24. september til og med onsdag 28. september kan
du desuden følge med i kongressen i Aalborg via livestream, og
du kan også se a-kassens delegeretmøde torsdag 29. september.
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INDFØRELSEN AF TIDLIG PENSION:

En historisk landvinding
Indførelsen af tidlig pension har stor betydning for mange 3F-medlemmer. De første tal viste, at ordningen netop
ramte faglærte og ufaglærte, som den var tiltænkt. I løbet
af efteråret 2021 fik 2.726 3F-medlemmer mulighed for at
gå på tidlig pension i 2022.

Fra 1. januar 2022 kom den
endelig. Tidlig pension – populært kaldet Arne-pension.
Muligheden for, at tusinder med
et langt arbejdsliv bag sig kan
trække sig lidt tidligere tilbage fra
arbejdsmarkedet og nyde deres
tilværelse som pensionist, før de
er helt nedslidte eller ødelagte af
smerter.
Som bekendt gælder ordningen for personer, der har været
mindst 42 år på arbejdsmarkedet,
opgjort seks år før folkepensionsalderen.

Dermed er der nu en vej for
mange, som måske ellers ville
være gået på efterløn, og hundredvis af mennesker sad klar til at
søge ved telefoner og computere,
da der blev åbnet for ansøgninger
1. august sidste år.
Ved årsskiftet 2021-22 kunne
Beskæftigelsesministeriet oplyse,
at godt 34.000 personer havde
søgt om tidlig pension. Af tallene
kunne man også se, at der var
relativt flest håndværkere og
slagteriarbejdere, som fik ret til
at gå på tidlig pension i 2022, og

TIDLIG PENSION:
ANTAL 3F-MEDLEMMER MED RET TIL PENSION
2.726 medlemmer af 3F kan gå på tidlig pension i løbet af 2022
1.821 medlemmer er gået på tidlig pension først på året 2022*
3F havde 21.618 søgeberettigede medlemmer
3F’s medlemmer udgør mere end hver 4. af dem, der har fået ret
til tidlig pension i 2022 (27%)
Opgørelsen er pr. 31.12.2021. Kilde: Beskæftigelsesministeriet *Opgjort maj 2022, kilde 3FA
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særligt i Morsø, Billund og Tårnby
kommuner. Dermed ser ordningen ud til at nå de lønmodtagergrupper, den var tiltænkt.
Knap 11.000 borgere kan få tidlig pension allerede i 2022 – hvis
de ønsker det – ifølge ministeriets tal.

Tæt dialog med myndighederne
I 3F har diskussionen om tidlig
pension fyldt meget og længe og
var en del af vores tilbagetrækningsudspil tilbage i 2018, altså
før det blev en del af valgkampen
i 2019.
For det var helt centralt for 3F,
at der kom en ordning, der var
målrettet mod de slidte med
mange år på arbejdsmarkedet
bag sig.
Vi har blandt andet spillet ind
med analyser, som har afdækket problemer med manglende
administrative oplysninger. Vi
har kortlagt de problemer, der
oprindeligt var i modellen, hvor
ledighedsoplysninger før 1985 i
første omgang ikke kunne findes

BJARNE VAR MED TIL AT SKRIVE HISTORIE
Ved indgangen til 2022 var 64-årige Bjarne Bertelsen
Pedersen fra Svenstrup med til at skrive historie sammen
med 3.700 andre danskere. Han var nemlig en af de allerførste, der gik på tidlig pension.
Det var hans tillidsrepræsentant Steen Nielsen, der
hjalp Bjarne med at søge om tidlig pension. Samtidig blev
Steen Nielsen bekendt med proceduren, så han fremover
kan hjælpe andre kollegaer. Og det tog kun to minutter.
For Bjarne Bertelsen Pedersen blev det til i alt over 47
år på arbejdsmarkedet. På sidste arbejdsdag fik han morgenbrød sammen med kollegaerne. Og så var det slut.

- Det var en hyggelig afslutning, men det var da vemodigt efter over 40 år på samme arbejdsplads. Men jeg
tænker også, at nu starter en ny epoke i mit liv, hvor jeg
kan gøre, hvad jeg vil, sagde Bjarne Bertelsen Pedersen til
Fagbladet kort efter nytår.
Han er taknemmelig for, at hans krop ikke er helt
ødelagt på trods af årtiers hårdt fysisk arbejde. Men han
kan godt mærke, at han bliver hurtigere træt, og kan også
godt have ondt i muskler og led.
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i registrene. De oplysninger har
regeringen sidenhen fundet frem,
så ledighedsoplysninger fra 1980
og frem nu automatisk tælles
med i modellen. Det betød, at
flere af vores medlemmer kunne
få gavn af modellen.
3F har desuden fulgt lovarbejdet undervejs og har fra begyndelsen haft et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen af
det kontor i ATP, som administrerer tidlig pension.
Vi har løbende holdt møder
og har givet input til det system,
som man udviklede. Tilbagemeldingerne fra både afdelinger og
medlemmer er, at det er nemt og
hurtigt at søge. En ukompliceret
ansøgning kan tage ned til bare
få minutter – medmindre man
mangler dokumentation for de
perioder, hvor ATP ikke har registerdata for beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Her
skal ansøgeren selv forsøge at
skaffe dokumentation, fortrinsvis
i Rigsarkivet.
Før der kom lovgivning om,
at Rigsarkivet hurtigt skulle
behandle ansøgningerne, så vi
med bekymring mod potentielt
lange sagsbehandlingstider, som

ikke måtte være skyld i, at nogle
af vores medlemmer risikerede at
miste retten til tidlig pension.
Men både lovgiver og administrative myndigheder har været
gode til at arbejde hurtigt og at
prioritere de sager først, hvor
medlemmerne ville kunne få tidlig pension allerede fra begyndelsen af 2022.
Socialpolitisk sekretariat,
a-kassen og Fagbladet har samarbejdet om at hjælpe og informere afdelinger og medlemmer
med vejledninger, guides, artikler
med mere. Særligt har det været
en udfordring for mange, om
efterløn eller tidlig pension bedst
har kunnet betale sig for dem.

Krav er for hårde
Men der er også torne på roserne.
Den værste er bekendtgørelsen
om optælling og dokumentation af anciennitet. Allerede da
bekendtgørelsen udkom, kunne
vi se, at den ville give problemer,
da kravene til dokumentation
er hårde. Derfor har vi spillet ind
både i høringsfasen via Fagbevægelsens Hovedorganisation
og individuelt, som tidligere
beskrevet.

ANTAL MEDLEMMER MED RET TIL TIDLIG
PENSION I 2022 – TOP 5 A-KASSER

3F:
HK:
FOA:
FTF:
METAL:

2.726
1.443
952
847
680

Vi har desuden skrevet til
ministeren om konkrete klager.
Vi kan ikke acceptere, at man
administrativt ikke kan omregne
skattepligtig indkomst til løntimer
for en periode i midt 70’erne, når
medlemmet via Rigsarkivet kan
dokumentere at have haft en
skattepligtig indkomst. Ingen kan
forventes at gemme den slags
papirer i over 40 år. Heldigvis
vil udfordringerne her forsvinde
automatisk, da der om få år vil
være registerdata på alle årene
for ansøgerne.
Politisk set er “Arne-pension”
blandt andet blevet beskyldt
for at trække for mange ud af
arbejdsmarkedet. Særligt den
konservative partiformand, Søren
Pape Poulsen, har sat sig for at få
afskaffet ordningen igen.
For 3F er det helt uhørt. I takt
med at pensionsalderen stiger,
har vores medlemmer i den grad
brug for, at der er en mulighed
for tidlig pension. Der bør være ro
og tryghed om tilbagetrækning.
Man skal ikke skalte og valte med
noget så alvorligt som pensionsalder og tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet.

PER KAN IKKE FÅ GODKENDT INDKOMST
Per H. Jensen fra Slagelse har arbejdet, siden han
var 16. Men han kan ikke bevise det. Og med mindre at han finder et eller andet, så bliver det seks
dage – eller 0,017 år – som kommer til at koste
ham fuld ret til tidlig pension. Så lidt dokumentation mangler han.
Ydermere har Per H. Jensen via skatteoplysninger fundet i Rigsarkivet dokumenteret, at han har
haft en skattepligtig indkomst som ung. Proble-

met er, at Udbetaling Danmark ikke kan – eller vil
– omregne indkomsten til løntimer.
- Jeg bliver lidt kulret af det her, fordi det føles så
uretfærdigt, sagde Per H. Jensen til Fagbladet 3F.
3F’s socialpolitiske sekretariat er gået ind i Pers
sag og har hjulpet ham med at anke afgørelsen.
Socialpolitisk Sekretariat har også kontaktet
beskæftigelsesministeren om sagen. I skrivende
stund er der ikke en afklaring.

Opgørelsen er pr. 31.12.2021.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet
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DAGPENGE:

Vigtigt løft af
dagpengene på vej
Efter årtiers forringelser er der nu for første gang i nyere tid politisk
flertal for at lade dagpengene stige i de første tre måneder.

Dine dagpenge er blevet mindre
værd. Sådan lød en kampagne, som 3F sammen med HK,
FOA og Dansk Metal kørte ved
årsskiftet 2019/2020. For selvom
der på Christiansborg igennem lang tid ikke havde været
stemning for at gøre noget ved
den løbende forringelse af dagpengene, så ville 3F ikke opgive
indsatsen.
I flere år, også før 2019 – og
på flere tidligere kongresser
– havde 3F presset på for at
få udhulingen af dagpengene
sat på politikernes dagsorden.
En udhuling, som betyder, at
dagpengene er blevet mindre og
mindre værd for helt almindelige
lønmodtagere. Også faglærte og
ufaglærte.
Årtiers forringelser skal stoppes. Dels skal man som lønmodtager ikke straffes unødigt,
når man uden skyld mister sit
arbejde. Dels handler det også
om fremtidssikring af systemet:
Uden et trygt økonomisk sikkerhedsnet ved ledighed vælter det
fleksible arbejdsmarked.
Forringelserne skyldes, at
dagpengene reguleres med en
lavere andel end de generelle lønstigninger. 3F har længe
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arbejdet på at få fjernet mindrereguleringen. I disse år er
mindrereguleringen ekstra høj,
og udhulingen går hurtigere. Den
ekstra mindreregulering forsvinder dog igen fra 2023.
Da coronaen svøbte sig om
landet, og ledigheden strøg i vejret, var 3F hurtigt på banen med
et forslag om, at dagpengene
midlertidigt skulle forhøjes med
et corona-tillæg. Det lykkedes
dog ikke at komme igennem
med det.

Trappemodellen fra FH
Også i regi af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har 3F
kæmpet for dagpengene. I FH
blev der enighed om at foreslå
en trappemodel med 2-4.000
kroner i ekstra dagpenge i de
første ledighedsmåneder, målrettet lønmodtagere med en fast
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det betød også noget, at flere
og flere lønmodtagere køber en
privat lønsikring. Det kan på længere sigt udfordre opbakningen
til det fælles dagpengesystem
og skabe et a-hold med sikre
stillinger og billige lønsikringer
og et b-hold med løsere job og
ingen eller dyrere forsikringer.

Set med 3F’s briller var
FH-modellen ikke optimal, selvom den ville tilgodese en stor del
af medlemmerne. Men det var
et konkret og muligt skridt i den
rigtige retning.
Selve tanken om en trappemodel er ikke helt ny. I 2014
præsenterede De Økonomiske
Vismænd noget lignende.
En afgørende bremse for dagpengeforbedringer indtil nu har
været Finansministeriets måde
at regne på. For her er højere
dagpenge ensbetydende med
flere ledige og færre hænder
på arbejdsmarkedet. Derfor har
Finansministeriet regnet sådan,
at de umiddelbare udgifter til
højere dagpenge skulle fire- eller
femdobles. Alt sammen ud fra
en slags forventet “dovenhedseffekt”. 3F og resten af fagbevægelsen har dog udfordret regnemetoden i kongresperioden. Det
fik i 2021 ministeriet til at revidere
effekterne af trappemodellen. Og
det var med til at bane vejen for
et nybrud senere på året.

Forbedringer på vej
Indtil efteråret 2021 så det ikke
positivt ud. Men så kom regeringens udspil “Danmark kan

mere I”, og her præsenterede
man en lignende model, dog kun
med ét trappetrin mod FH’s to,
men ellers minder forslagene
om hinanden. Begge forslag vil
tilgodese kernetropperne med
en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Og i januar 2022 landede så
en politisk aftale om at give et
tillæg til dagpengene i de første
tre måneder. Kravet vil blandt
andet være, at man skal have
været medlem af en a-kasse de
seneste fire år og haft mindst to
års arbejde inden for tre år.
Ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
vil cirka 70 procent af 3F’erne
kunne få det fulde beløb på
cirka 23.000 kroner i dagpenge
før skat. Man vil nemlig stadig
højst kunne få 90 procent af sin
tidligere løn i dagpenge.
Aftalen kan ikke genoprette de
sidste mange års forringelser af
dagpengene. Men det er et godt
skridt. For første gang længe er
der tale om at give frem for at
tage.
3F’s forbund og a-kasse er
dem, der har presset hårdest
på. Der blev også lyttet til 3F’s
ønsker om, at også de mest
fleksible lønmodtagere – som
håndværkeren med få dages
opsigelsesvarsel og flere korte
ledighedsperioder på et år – skal
kunne få glæde af tillægget.
I samme aftale vedtog politikerne at afskaffe de såkaldt
tekniske belægninger på dagpengekortet. Det er vi særligt
glade for. Det er en regel, som
har betydet, at folk er blevet
modregnet for timer, de reelt
aldrig har haft, alene fordi de har
arbejdet på skæve tider og holdt
fri på almindelige hverdage.

Det koster omkring 5.000 kroner om måneden efter skat for anlægsgartner Morten Christiansen fra Sønderborg, når han hver vinter fra januar til marts sendes hjem på dagpenge. Det betyder blandt andet, at han må
tænke over hver krone, han bruger, for råderummet er begrænset.
- Dagpengene KAN ikke blive mindre! Det er kun, fordi jeg i det daglige lægger lidt til side, at jeg klarer mig om
vinteren, sagde han i Fagbladet 3F i november 2020.

I begyndelsen af juni 2022
blev forslaget om højere dagpenge vedtaget af et flertal i
Folketinget. Det er en historisk
beslutning, for det er første gang
i mange år, at dagpengene får et
løft, og det vil styrke trygheden i
systemet.
Men 3F står samlet om, at det
ikke er nok. Der skal mere til.
Årtiers forringelser rettes ikke op
med et enkelt tillæg.

Ikke 3F’s kop te
Det var heller ikke alle dele af
dagpengeaftalen, som 3F var
enig i. For eksempel at tillægget
til dagpenge skulle betales af de
nyuddannede i form af en lavere
dimittendsats. Dog blev der
blødt op undervejs. For eksempel træder de lavere dimittenddagpenge først i kraft efter tre
måneders arbejdsløshed. Og da

mange nyuddannede hurtigt finder arbejde, vil det redde mange.
Samtidig kan lærlinge og
elever med løn få beregnet en
individuel sats baseret på deres
lærlinge- eller elevløn, hvilket i
dag vil gælde omkring halvdelen
af 3F’s dimittender.
Det betyder, at det for mange
lærlinge og elever kan betale
sig at melde sig ind i a-kassen,
omkring 18 måneder før de er
færdige, så de kan nå at være
medlem af a-kassen et år og
mindst have tjent 244.000
kroner – hvilket er kravet for at få
en individuelt beregnet sats. Gør
de det, vil mange lærlinge kunne
slippe for den lavere dimittendsats, og hermed har vi et godt
argument for at rekruttere unge
lærlingemedlemmer. Det er gratis at være medlem af a-kassen
som lærling.
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CORONA:

Da coronaen ramte 3F’ernes
arbejdspladser
3F’s medlemmer blev hårdest ramt, da coronaen nåede
Danmark. Men der var samtidig mange, som holdt hjulene i
gang trods smitte og restriktioner. Et rekordstort antal trepartsaftaler var med til at holde hånden under jobbene.

Da statsministeren i marts 2020
sendte de offentligt ansatte hjem
og kort efter lukkede ned for storcentre, frisører, restauranter med
mere, så ramte det 3F’s medlemmer allerhårdest.
Der blev næsten stille i lufthavnene, på restauranter, caféer og
hoteller. I perioden fra februar til
april 2020 under den første nedlukning steg arbejdsløsheden i 3F
voldsomt med 8.000 personer.
I marts vurderede over halvdelen af 3F’s tillidsvalgte i en rundspørge, at deres arbejdsplads var
negativt påvirket af corona-krisen.
Men trods alt fortsatte et flertal
af medlemmerne med at stå op
hver dag og gå på arbejde, selvom
der på mange arbejdspladser
var udbredt bekymring for selve
smitten. Sidst på året i 2020 viste
en ny rundspørge blandt de tillidsvalgte, at de vurderede, at hver
tredje af deres kollegaer havde
en høj eller endda meget høj
bekymring for smitte på arbejdspladsen. Dertil kom, at næsten
hver anden kollega “i nogen grad”
var bekymret.
Bekymringerne var ikke helt
grundløse. Der kom større udbrud
af smitte på flere arbejdspladser,
blandt andet nogle slagterier og
20
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nogle store byggepladser. Her var
det blandt andet boligforholdene
hos udenlandske kollegaer, som
gjorde det svært at holde afstand
og undgå spredning af smitte.
Men samlet lykkedes det dog at
holde smittespredningen på byggepladserne lavere end i mange
andre brancher. Se også side 53.

Hverdagens helte
Som nævnt var det ikke kun
sygeplejersker og pædagoger,
der måtte passe deres arbejde
under corona-krisen og dermed
var mere udsat for corona-smitte
end andre faggrupper, som kunne
arbejde fra en computer hjemme
ved køkkenbordet.
For selvom det mest var sundhedspersonalet, der – fortjent –
blev rost for at tage en ekstra tørn
for at hjælpe svage og gamle, så
var der mange andre helte i hverdagen, som udførte samfundsvigtige funktioner. Ikke mindst blandt
3F’s medlemmer. Blandt andet
følte mange chauffører sig ekstra
udsatte, særligt før flere trafikselskaber fik lukket fordørene, så
passagererne ikke længere skulle
passere tæt forbi chaufføren. Der
var også rengøringspersonalet,
som gør rent på sygehusene, og

på mange lagre og i industrivirksomheder fortsatte produktionen
næsten som før, medmindre man
lavede corona-relaterede produkter, så produktionen endda steg.
Efterhånden fik mange arbejdspladser styr på, hvordan smitten
skulle håndteres. Der kom forskudte spisepauser. Portionsanretning i stedet for buffet. Masser
af håndsprit. Krav om mundbind,
hvis man forlod sin maskine.
Underlap i stedet for overlap
mellem skiftehold. Fysisk afstand
i frokoststue eller kantine. Ekstra
rengøring og afspritning. Negative
corona-test.
Som man siger: Før corona skulle man være positiv, når man kom
på arbejde, og ikke lugte af sprit.
Nu er det omvendt.

Rekordmange aftaler
Efterhånden stod det klart, at vi
ville komme nogenlunde gennem
krisen, både sundhedsmæssigt og
økonomisk. En af forklaringerne
var de historisk mange aftaler,
som blev indgået mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen
- de såkaldte trepartsaftaler.
Der har været trepartsaftaler før.
Men aldrig så mange på så kort
tid. Hele 19 blev det til i perioden
fra marts 2020 til februar 2022.
Aftalerne blev løbende tilpasset,
i takt med at smittespredningen
steg og faldt, og restriktionerne
tilsvarende var hårde eller mindre
hårde.
Med trepartsaftalerne sikrede
regeringen og arbejdsmarkedets
parter i fællesskab, at corona-kri-

HVERDAGENS HELTE:
SUSANNE KØRTE CORONA-VACCINER UD I LANDET
Hvert år kører Susanne Klausen 100.000 kilometer i sit job,
uden at det ligefrem fører til store overskrifter i aviserne eller
vækker den store opsigt. Men da hun 2. juledag 2020 svingede varebilen ind til Odense Universitetshospital (OUH), var
det med politieskorte og for rullende kameraer, for Susanne var med til at køre de længe ventede og eftertragtede
dråber ud i landet.
- Det var en spændende og anderledes opgave. Hele dagen var speciel. Jeg fik flere og flere sommerfugle i maven,
jo tættere på vi kom, sagde hun til Fagbladet 3F.

- Normalt ved jeg, at jeg skal køre gods fra punkt A til
punkt B, men det her var noget særligt, siger Susanne Klausen, der er ansat ved BHS Logistics’ afdeling i Odense. Til
daglig kører hun med medicin, lægemidler og kliniske prøver
i Region Syddanmark og dele af Region Midtjylland.
- Det var ikke nemt at køre eskorte, men det var spændende at prøve og en spændende opgave. Hvor tit kommer der
lige en ny vaccine og kur mod en pandemi? Det sker cirka
aldrig, sagde Susanne Klausen, der er stolt over at have ydet
et lille bidrag til danmarkshistorien.
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Marcell Jaqué blev
sammen med 400
andre 3F’ere fyret hos
SAS i Københavns
Lufthavn i den store
fyringsrunde i 2020.
Her havde han ellers
været hele sit arbejdsliv og havde regnet
med at blive der, til
han skulle pensioneres. Men så kom
coronaen.
I stedet blev han
skraldemand for City
Container, fortalte han
i Fagbladet 3F i februar 2021. Og selvom der
igen skulle være brug
for ham i lufthavnen,
vil han ikke tilbage.

sen i mindst muligt omfang ramte
danskernes arbejde og levebrød.
En af de aftaler, der kom til at
betyde mest, var aftalen om lønkompensation. Med trepartsaftalerne om lønkompensation sikrede
regeringen og arbejdsmarkedets
parter, at virksomheder, der var
tvangslukkede eller oplevede ordrenedgang og færre kunder som
følge af corona-krisen og derfor
ikke kunne beskæftige deres
medarbejdere, kunne få delvis refusion for deres lønudgifter, mens
medarbejderne kunne sendes
hjem med løn. På et tidspunkt i
foråret 2020 var en kvart million
danskere hjemme med lønkompensation.
Støtten til virksomhederne udgjorde 75 procent for funktionærer
og 90 procent for ikke-funktionærer, dog højst 30.000 kroner
om måneden pr. fuldtidsansat i
ordningen. Der blev desuden aftalt lønkompensation for lærlinge
og elever, så virksomhederne også
kunne fastholde dem.
I den periode hvor virksomhe-

22

I

6. ORDINÆRE KONGRES

derne fik kompensation, måtte
de ikke fyre medarbejdere af
økonomiske årsager og forpligtede sig dermed til at beholde
arbejdskraften.
I de trepartsaftaler, som løb
over ferieperioder, blev der stillet
krav om, at medarbejderne bidrog
ved at afvikle en del af deres ferie
eller afspadsering i kompensationsperioden.
Samlet set blev der brugt knap
20 milliarder kroner på lønkompensation.

Med om bordet
For 3F var det helt afgørende, at
trepartsaftalerne om lønkompensation sikrede, at medarbejderne
beholdt deres job – forhåbentlig
også på den anden side af nedlukningerne. Samtidig kæmpede vi
for, at de medarbejdere, som blev
omfattet af lønkompensation, selv
skulle betale mindst muligt i form
af feriedage eller lignende.
Set med 3F-øjne kan vi være
meget tilfredse, selvom vi dog
ikke kom igennem med et coro-

na-tillæg til dagpengene. Men
trepartsaftalerne om lønkompensation har i høj grad opfyldt
formålet, har været et afgørende
værn mod massefyringer og
har dermed holdt hånden under
mange af vores medlemmers job
under krisen.
At det ser langt bedre ud, end
mange eksperter havde frygtet,
og at beskæftigelsen i en lang
periode har sat rekord, er forklaringen på, at vores ledighed i foråret
2022 var rekordlav, og endda
lavere end før finanskrisen. Det er
den bedste nyhed i lang tid.
Vi er stolte over at have været
med ved forhandlingsbordet.
Trepartsaftaler er en institution
i Danmark, hvor regeringen og
arbejdsmarkedets parter sætter
sig sammen for at løse større
problemstillinger i samfundet. Det
er en del af den danske model, og
den model har under meget svære
forhold vist sit værd. 3F ser meget
gerne, at endnu flere og andre
samfundsudfordringer finder sine
løsninger om bordet.

TREPARTSAFTALER UNDER CORONA
– ET OVERBLIK
2020
Marts 20:
Marts 20:
Marts 20:
April 20:
Maj 20:
Maj 20:
August 20:
September 20:
November 20:
November 20:
November 20:
December 20:
December 20:
December 20:
2021:
Januar 21:
Januar 21:
April 21:
Oktober 21:
November 21:
November 21:
December 21:

December 21:
2022:
Januar 22:
Februar 22:
Marts 22:

Midlertidig lønkompensation indtil juni
Lønkompensation for lærlinge/elever
Højere støtte i lønkompensationsaftalen
Forlængelse af lønkompensation indtil juli
(flere lærepladser)
Ekstra hjælp til lærlinge og elever
Gradvis udfasning af aftalen om lønkompensation
Midlertidig arbejdsfordeling med højere dagpenge året ud
Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn året ud
Ny lokal lønkompensation til Nordjylland
Flere lærepladser
Forlængelse af midlertidig arbejdsfordeling til hele 2021
Genindførelse af lønkompensation
Justeringer af IGU-ordningen
(integrationsgrunduddannelsen)
Prioriterede mål for arbejdsmiljøindsatsen indtil 2030

Forlængelse af lønkompensation
Yderligere forlængelse af aftalen (lønkompensation)
Tilpasning af lønkompensation ved gradvis åbning
Mangel på arbejdskraft – skaffe flere hænder
Krav om corona-pas på arbejdspladser
Suspendering af arbejdsgiverperioden + genindførelse af
barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn
Genindførelse af lønkompensation for tvangslukkede
virksomheder og ramte over jul/nytår og forlængelse af
ny arbejdsfordeling
Forlængelse af lønkompensation

Forlængelse af lønkompensationsordning i januar måned
Forlængelse af IGU (integrationsgrunduddannelsen)
Aftale om at ændre kultur på arbejdspladser pga.
seksuel chikane

(Note: Ikke alle trepartsaftaler vedrører corona-krisen. En nærmere beskrivelse af hver aftale kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside).

6. ORDINÆRE KONGRES

I

23

SK RIFT LIG B E R E T N I N G 2 0 2 2 FO K U S

INDDREVNE MIDLER:
3F hjælper medlemmerne:

Har hentet 4,5 milliarder
kroner hjem på tre år
3F har fået i alt 4,5 milliarder hjem til medlemmerne
i erstatninger med mere i løbet af de seneste tre år.

Det er ikke gratis at være medlem af 3F. Til gengæld er hjælpen
nær, når der er brug for den. Det
giver også kontante resultater.
Fra 2019 til 2021 har 3F hentet
4,5 milliarder hjem til medlemmerne i form af erstatninger med
mere.
Pengene stammer fra både
arbejdsskadesager, sociale sager,
faglige sager, hvor arbejdsgivere
er idømt en bod, og så videre.
Det er både lokalafdelingerne og
forbundet, som har rejst sager-

ne og kradset pengene hjem til
medlemmerne.
I 2021 faldt det samlede beløb
med omkring 19 procent sammenlignet med året før. Det kan
have flere årsager, men 3F vurderer, at det kan hænge sammen
med corona-smitten. Man kan
forestille sig, at flere har været
bekymrede for fremtiden på deres arbejdsplads, hvilket kan have
afholdt nogle fra at rejse en sag
mod en nuværende eller tidligere
arbejdsgiver.

Den samlede værdi af at være
medlem af 3F er svær at gøre op
i kroner og ører. Hvad er værdien af en overenskomst med de
lønstigninger, den indebærer, for
eksempel?
Men når 3F hjælper medlemmerne med at få over 1,5 milliarder hjem i gennemsnit de seneste
tre år, så dokumenterer det, at
der fortsat er brug for en aktiv
fagforening, der hjælper, når det
kniber.

INDDREVNE MIDLER 2019-2021

2019

2020

2021

Arbejdsskadesager

706 mio.

707 mio.

669 mio.

Sociale sager

555 mio.

645 mio.

515 mio.

70 mio.

71 mio.

63 mio.

129 mio.

246 mio.

101 mio.

9 mio.

16 mio.

13 mio.

1.468 mio.

1.685 mio.

1.361 mio.

Forsikringssager
Efterbetalingssager
Inddrevet bod
I alt

Hans-Peter Harenberg – forrest – var glad for at være tilbage i sit gamle sjak efter flere års sygemelding og genoptræning, efter han fik knust
sin fod ved en arbejdsulykke i 2016. Han har fået anerkendt sin arbejdsskade med en méngrad på 15 procent og vurderet sit erhvervsevnetab
til at være 40 procent. Med hjælp fra 3F Sydsjælland, som førte hans
arbejdsskadesag, er han blevet tilkendt en stor erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, varigt mén og svie og smerte.

Tallene er afrundet til hele antal millioner, og er trukket primo juli 2022..Kilde: 3F
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Alle 3F’ere fik nye overenskomster
Selvom corona-pandemien også fik lagt sin mørke skygge hen over overenskomstforhandlingerne, endte det med konkrete forbedringer for alle, blandt andet forøgelse af fritvalgskontoen
i industrien, bedre vilkår for mødre i håndværksfag samt bedre pausefaciliteter til chauffører.

Den 9. februar 2020 – en måned inden
corona-pandemien for alvor rullede ind
over Danmark – landede industriens
overenskomst for 230.000 medarbejdere. Det skete efter hårde forhandlinger mellem CO-industri og Dansk
Industri (DI) – anført af henholdsvis hovedforhandlerne Claus Jensen, Dansk
Metal, og Mads Andersen, 3F Industri,
på den ene side og Lars Sandahl Sørensen, DI’s administrerende direktør,
og Kim Graugaard, DI’s viceadministrerende direktør, på den anden side.
Blandt resultaterne i den treårige aftale kan nævnes, at fritvalgskontoen er
steget fra fire procent til syv procent.
Børnefamilierne fik bedre rettigheder,
herunder blev perioden med løn under
forældreorlov udvidet med tre uger til
den anden forælder. Ordningen med
aftalt uddannelse blev gjort permanent, og der kom adgang til mere uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig blev den samlede periode
med løn under sygdom forlænget med
fem uger til i alt 14 uger.
Nedlukningen af Danmark 11. marts
2020 betød, at en række medlemsmøder om overenskomsten blev aflyst.
Alligevel nåede gruppeformand Mads

Andersen at besøge over 30 afdelinger
inden nedlukningen, så medlemmerne
blev klar til at stemme. Resultatet af
urafstemningen blev et ja med 87,5
procent af de afgivne stemmer på
tværs af CO-industris ni medlemsforbund. Blandt 3F-medlemmerne i
industrien stemte 76,7 procent ja.

Byggeriet var en tur forbi Forligsen
Corona-pandemien fik også en afgørende betydning for Byggegruppens
OK20-forhandlinger. 3F Byggegruppen
havde så svært ved at nå til enighed
med arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, at
forhandlingerne var blevet overtaget
af forligsmanden. Byggegruppen var
derfor med hele sit forhandlingsudvalg
forsamlet i Forligsinstitutionen sammen med modparten – Dansk Byggeri
– da Mette Frederiksen lukkede landet
ned i marts 2020. Forhandlingerne blev
afbrudt, men genoptaget. Og på trods
af corona fik Byggegruppen landet et
solidt resultat, som 54 procent af de
medlemmer, der stemte, sagde ja til.
Stemmeprocenten blev ved OK20 på
43,5 procent af de stemmeberettigede
i 3F Byggegruppen. Det er er lidt lavere
end i 2017.

Byggegruppen gik til forhandlingerne med et hovedkrav om et markant
løft af lønnen i bunden af overenskomsten. Det fik vi ikke. Men til gengæld
fik vi forhandlet andre gode resultater
hjem til medlemmerne:
På lønsiden kan medlemmerne se
frem til et løft af lønnen på 7,5 kroner
over de næste tre år, samtidig med at
satserne for akkordarbejde stiger. Det
vil i 2023 svare til mellem 35.000 og
40.000 kroner ekstra i lønningsposen
årligt.
Lærlinge i byggeriet begynder med
OK20 at opspare pension, fra de fylder
18 år, hvor de før skulle være 20 år.
Lærlinge får desuden en særlig opsparing, hvor arbejdsgiveren hver måned
skal indbetale penge til dem. Den særlige opsparing for lærlinge begynder
på én procent og vokser til tre procent
af lønnen i 2023.
Også SH-kontoen, der fungerer som
en opsparing for den enkelte medarbejder, får et mærkbart nøk opad – den
stiger med én procent årligt, så den i
2023 er på 12,9 procent.
Endelig er der sikret tre ugers ekstra
forældreorlov, bedre rettigheder til
arbejdsmiljørepræsentanter, og der er

6. ORDINÆRE KONGRES

I

27

SK RIFT LIG B E R E T N I N G 2 0 2 2 OV E R E N SKOMST ER

3F Byggegruppen og Dansk Håndværk indgik i kongresperioden en ny
overenskomst, der giver netop fuld
løn til kvindelige håndværkere under deres barsel. I kongresperioden
havde Fagbladet 3F netop fokus på
de problemer, kvinder i byggebranchen oplever, når de bliver gravide.
Den nye aftale kommer dog kun til
at dække en lille del af de kvinder,
der arbejder som håndværkere
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lavet en aftale om, at medarbejdere med mindst fire måneders
anciennitet ikke kan opsiges på
grund af sygdom de første otte
uger.

Særligt for aftalen med Dansk
Håndværk i 2021
3F’s Byggegruppe indgik i begyndelsen af marts 2021 ny aftale
med Dansk Håndværk. Den nye
OK21-aftale giver blandt andet
medlemmerne store forbedringer
på barselsområdet. Mødre får
med aftalen i hånden mulighed
for fuld løn under graviditetsorlov
og barsel. Og også kommende
fædre kan se frem til forbedringer, idet de fremover får fuld løn i
de to ugers fædreorlov.
Det er et stort skridt for ligestillingen, at der med den nye
aftale sikres fuld løn under de
forskellige orlovstyper. Tidligere
ville gravide kvinder på barsel
eller graviditetsorlov og mænd
på fædreorlov opleve en stor lønnedgang, når de gik fra på orlov.
Det er med OK21 nu udjævnet.
Dette initiativ er også tænkt som
et led i indsatsen for at få flere
kvinder ind i byggebranchen og
vil forhåbentlig gøre en forskel,
når kvinder fremover skal vælge,
om de skal tage en erhvervsuddannelse.
Aftalen med Dansk Håndværk
rummer også initiativer, der skal
være med til at styrke indsatsen
mod social dumping, hvor Dansk
Håndværk har vist stor vilje, når
det handler om at hindre social
dumping og dårlige vilkår for
både ansatte og virksomheder i
byggeriet. For eksempel en fælles
opfordring til, at der indføres IDkort ved lovgivning, så det omfatter alle i byggebranchen. Og
enighed om en samarbejdsaftale

om “fairplay-byggeri”, der sætter
rammerne for et fælles ønske
om at bekæmpe kriminalitet,
menneskehandel, tvangsarbejde,
sort arbejde og organisationsforfølgelse, som vi desværre oplever
i stigende grad i byggeriet.
OK21 rummer også elementer, der udvider medarbejdernes
mulighed for efteruddannelse
og opkvalificering, blandt andet
ved at medarbejderne nu har
ret til uddannelse ved opsigelse
samt ret til at få en erhvervs- eller
kontraktuddannelse inden for det
område, virksomheden beskæftiger sig med, hvis medarbejdere
har været ansat i virksomheden i
12 måneder.
Den økonomiske ramme er
identisk med rammen fra OK20
med Dansk Byggeri.

Ordentlige pausefaciliteter til
chauffører
Også 3F Transport fornyede sine
overenskomster i foråret 2020
for godt 50.000 medlemmer
med blandt andre DI og Dansk
Erhverv. Både optakten og selve
forhandlingerne var præget af
debat og krav om bedre arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne
arbejdsvilkår. Ikke mindst blandt
landets buschauffører.
Ud over højere løn og stigninger på fritvalgskontoen, der gav
hver enkelt en direkte lønstigning
på 2.200 kroner om måneden,
plus gennemslag på pension
og feriepenge, fik ansatte på
transportområdet bedre vilkår for
arbejdsmiljørepræsentanter og
bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til
ny teknologi på transportområdets virksomheder.
Samtidig er det blevet aftalt, at
landets buschauffører sikres ret

til pauser og ordentlige pause
faciliteter. Det betyder blandt
andet, at brud på reglerne om
pausefaciliteter kan behandles
fagretsligt og ende i Arbejdsretten. Det er en nyskabelse, at
arbejdsmiljø, der normalt bæres
af lovgivning, skrives ind i overenskomsten.

Nultimerskontrakter for
transporten i fokus
De nye overenskomster på
transportens område indeholder også et nybrud i forhold til
såkaldte nultimerskontrakter og
andre prekære ansættelsesvilkår.
3F Transport og arbejdsgiverne
har forpligtet sig til at afdække udfordringerne med usikre
ansættelsesvilkår, såkaldte nul
timerskontrakter, og omgåelse af
overenskomsterne på transportområdet, og at undersøge bud på
løsninger. Arbejdet og analyserne
kan give et godt grundlag for
varige løsninger, når der igen skal
forhandles fornyelse af overenskomsterne i foråret 2023.

Offentlige forhandlinger:
Skal, skal ikke?
Forberedelserne til de offentlige
overenskomstforhandlinger i
2021 gik i gang i 2020, efter de
private var afsluttet. I lyset af den
pressede corona-situation, som
hele landet stod i, var der rigtig
mange overvejelser om, hvorvidt
de skulle og kunne gennemføres
eller ej. Der var skabt stor usikkerhed omkring samfundsøkonomien, og vi vidste, at vi så ind i en
smal økonomisk ramme.
Der blev i al fortrolighed rettet
henvendelse til de kommunale,
regionale og statslige forhandlere vedrørende de muligheder, vi
så ind i. Der var flere overvejelser
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i spil: Skulle forhandlingerne udsættes
et år? Skulle vi ud i en toårs udsættelse? Skulle vi forhandle, men med
forkortede perioder? Vi måtte forberede os på alle scenarier.
I sidste ende blev det besluttet, at
forhandlingerne skulle gennemføres,
og vi fik treårige overenskomster –
2021-2024. Mange af forhandlingerne
blev gennemført virtuelt.
Med den smalle økonomiske ramme
i baghovedet landede vi et fornuftigt resultat, der betød en sikring af
reallønnen på daværende tidspunkt.
Af andre resultater, som har betydning
for 3F’erne, kan fremhæves aftalen på
seniorområdet, projektet Fra ufaglært
til faglært og ikke mindst at der er
afsat penge i perioden til at forny og
forbedre de enkelte overenskomster.

De grønne læner sig op ad transporten
Også Den Grønne Gruppe forhandlede
alle gruppens hovedoverenskomster i
kongresperioden.
Overenskomsterne med Danske
Anlægsgartnere (DAG), DI II (SBA)
samt Dansk Erhverv, Arbejdsgivere for
Boligselskabernes Landsforening og
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
(DI Overenskomst II) blev forhandlet
i 2020, og overenskomsterne med
Gartneri,- Land- og Skovbrugets
Arbejdsgivere (GLS-A) blev fornyet i
2021. Alle overenskomster blev fornyet
med treårige aftaler. Det økonomiske
afsæt for alle forligene lå på linje med
det toneangivende normallønsforlig på
transportområdet.
Således steg timelønnen med 3,20
kroner de første to år og med 3,15
kroner det sidste overenskomstår. Genetillæg blev hævet med 1,6 procent
pr. år. Lærlingelønningerne blev årligt
reguleret med 1,7 procent.
Derudover indeholdt forligene hovedparten af de elementer, som indgik
i normallønsforliget i 2020, herunder
en stigning på fritvalgspuljerne på i alt
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tre procent i overenskomstperioderne
og ret til løn ved barnets anden hele
sygedag samt ved lægebesøg, som
finansieres via fritvalgspuljen.
Løn under forældreorlov blev forhøjet med tre uger, så forældre sikres ret
til hver otte ugers betalt forældreorlov
med normal løn. Løn under sygdom og
tilskadekomst blev udvidet fra otte til
ti uger.
Lærlinge blev sikret ret til minipension, når de fylder 18 år. Fra det
tidspunkt lærlingen fylder 20 år, stiger
satsen til 12 procent, på GLS-A-området til 12,99 procent.

Forbedringer for grønne
tillidsrepræsentanter
Der skete også forbedringer for de
tillidsvalgte på det grønne område. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal til udførelse af deres
erhverv have adgang til IT-faciliteter,
herunder internet.
Arbejdsmiljørepræsentanter skal i
lighed med tillidsrepræsentanter have
adgang til deltagelse i 3F’s faglige
arbejdsmiljøkurser. Desuden er det
aftalt, at arbejdsmiljørepræsentanter
i større omfang skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen,
herunder gives den fornødne tid til at
varetage deres pligter i arbejdstiden.
Overenskomstforhandlingerne
sikrede også bedre beskyttelse mod
afskedigelse ved sygdom. Ansatte
med tre års anciennitet i virksomheden
er sikret mod opsigelse i op til 70 dage
i den periode, hvor der betales løn
under sygdom.

Særligt for anlægsgartnerområdet
Ansatte under en overenskomst med
Danske Anlægsgartnere blev sikret
normal løn ved barsel, fædreorlov og
barns første hele sygedag. Desuden
blev det aftalt, at der også betales
normal løn uden lønloft ved den første
uges sygdom pr. sygeforhold.

Ved opsigelse gives der adgang til
to ugers lønnet efteruddannelse samt
yderligere to uger i umiddelbar forlængelse af opsigelsesperioden.
Forsøgsordningen om frivillig flekstid blev gjort permanent, og feriefridag
blev ændret til 37 fritimer, som kan
bruges som hele dage eller enkelte
timer.
Tillidsrepræsentanter blev desuden
sikret større indflydelse og adgang til at
indgå lokalaftaler på arbejdspladsen.

Særligt for mejeriområdet
Fællesoverenskomsten for mejeriområdet indeholdt ligesom anlægsgartnerområdet de samme overordnede
elementer som de øvrige normallønsforlig på DA/LO-området.
Derudover var nogle af de centrale
temaer ved forhandlingerne bedre
betaling for arbejde på lørdage, alle
fagtillæg blev udspecificeret og tillagt
én krone samt ret til faglært uddannelse for 60 chauffører i den aftalte treårs
fornyelsesperiode.

Særligt for GLS-A-området
Ligesom anlægsgartnerområdet blev
der på hele GLS-A-området aftalt
mulighed for uddannelse i opsigelsesperioden. Medarbejdere, der er blevet
opsagt, og som har et års anciennitet i
virksomheden, sikres ret til at deltage
i to ugers uddannelse efter eget valg
samt yderligere to ugers uddannelse i
umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode.
Ansatte, som beskæftiges med anlægsgartnerarbejde under GLS-A, skal
følge anlægsgartneroverenskomsten
indgået med Danske Anlægsgartnere på en række væsentlige områder,
herunder i forhold til 100 procent tillæg
ved overarbejde, fuld normalløn ved
sygdom og barsel med videre samt ret
til skur- og kørepenge. Desuden blev
der også aftalt mulighed for at indgå
aftaler om flekstid.

KORT OM STATEN:
MINIPENSION: Der sker en stor forbedring af pensionsordningen. Fra 1. april 2022 er det aftalt, at karenstiden nedsættes fra fire til to år, og aldersgrænsen på 25 år fjernes.
Det betyder, at efter to år på minipension stiger pensionen
fra 11,19 procent til 15,00 procent.
SENIORBONUS: Fra 1. april 2022 får statsansatte ret til seniorbonus fra det kalenderår, hvor man fylder 62 år. Seniorbonus kan veksles til to fridage eller til pension. Seniorbonus udbetales én gang årligt, og vil medarbejderen hellere
have seniorfridage eller pension, skal man vælge det for et
år ad gangen.
KOMPETENCEUDVIKLING: Aftalen om statens kompetencefond fortsætter uændret og med samme økonomiske
ramme. For at få mere gang i uddannelse og efteruddannelse af ufaglærte og kortuddannede 3F’ere i staten, har vi
aftalt to særlige indsatser i OAO’s fondsområde i Den Statslige Kompetencefond: Fra ufaglært til faglært med fuld løn
samt almen kvalificering – Bedre til ord, tal og IT. Hvis du
deltager i de to indsatsområder, er du sikret din sædvanlige løn under uddannelsesforløbene, og arbejdsgiverne får
lønkompensation.
SORGORLOV: Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage
er blevet forbedret i forhold til dødfødsel, barnets død inden
det fyldte 18. år eller bortadoption. Hvis barnet er dødfødt
eller dør inden det fyldte 18. år, har hver af forældrene ret til
løn under orlov i indtil 26 uger efter barnets død. Den samme ret gælder for adoptanter. Hvis barnet bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har hver af forældrene
ret til fravær med løn i indtil 14 uger efter bortadoption. De
nye regler gælder fra 1. april 2021.

SAMARBEJDSUDVALG:
• Medarbejderinddragelse i forbindelse med udbud, gen
udbud og udlicitering
• Samarbejde SU/AMO med fokus på psykisk arbejdsmiljø
• Fokus på grøn omstilling inkorporeres i opgaveløsningen
og indretningen af statslige arbejdspladser
• Muligheden for SU i Folkekirken afdækkes. Det sker med
henblik på aftaledækning i OK24.
TILLIDSREPRÆSENTANTER:
• Drøftelse af tidsforbrug i forhold til sædvanlige opgaver,
herunder eventuel reduktion af arbejdsopgaver
• Relevante lønoplysninger skal tilfalde TR eller organisationen (hvor der ikke er TR)
• Pr. 2. marts 2022 er det blevet muligt at vælge TR på
landsbykirkegårde.
ANSÆTTELSE PÅ BRUDTE DATOER: Fremover skal ansættelse så vidt muligt ske fra den 1. i en måned, og afskedigelser så vidt muligt ske til udgangen af en måned. Dette har
stor betydning for sæsonansatte 3F’ere.
ALLE SKAL HAVE EN OVERENSKOMST: Pr. 1. juni skal pensionister, der er ansat på 3F’s organisationsaftaler, og som
har aktiveret deres pensionsudbetalinger, alle indplaceres
på én aftale.
FORBEDRINGER I PENSIONSORDNINGEN: Vi får følgende
forbedringer i aftalen med Sampension: Sundhedsordning,
mulighed for delpension samt depotsikring.
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KORT OM KOMMUNER OG REGIONER:
EKSTRA LØNMIDLER TIL LAVTLØN OG LIGELØN: 1. april
2022 kommer en kroneforhøjelse af trin 11-21. Der er ligeledes afsat midler målrettet kvindedominerede grupper for at
bidrage til at udligne uligeløn mellem køn. Midlerne udmøntes sammen med organisationsmidlerne for de omfattede
grupper.
PENSION: For alle månedslønnede bliver pensionskarensen
nedsat med fem måneder.
UDDANNELSE: Uddannelsesløft Fra ufaglært til faglært
bliver videreført.
Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede og kortuddannede inden for følgende overenskomstområder: 3F, FOA,
HK-Kommunal, Serviceforbundet, SL, TL og BUPL.
STYRKET SENIORPOLITISK INDSATS: Rammeaftalen
om seniorpolitik bliver tilpasset, og der etableres et nyt
partnerskab om et godt og langt seniorarbejdsliv på det
kommunale arbejdsmarked. Målet er at fastholde seniorer
ved at understøtte en kultur om et langt og godt arbejdsliv
via styrket indsats og nye muligheder. Omdrejningspunktet
er dialog mellem leder og medarbejder og mere inddragelse
af MED og TR.
STYRKET INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ:
Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne
(SPARK) styrker fokus på udvikling og spredning af erfaringer, viden og handlemuligheder for at forbedre arbejdet
med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. SPARK udvikler også nye tilbud i perioden, for eksempel netværksforløb
med temaer om psykisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhed på
arbejdspladserne.
FÆLLES FOKUS PÅ FULDTID MED MERE: De initiativer, der
blev aftalt i overenskomstperioden 2018-2021 om at få flere
medarbejdere i kommuner og regioner op i tid samt ansat
på fuld tid, fortsætter i den nye overenskomstperiode. Desuden undersøges muligheder for at få statistik på brugen af
tidsbegrænsede ansættelser.
VIDEREFØRELSE AF TRYGHEDSPULJEN PÅ DET KOMMUNALE OMRÅDE: Tryghedspuljen, der finansierer tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse, bliver
ført videre i overenskomstperioden. Vi er med KL enige
om, at der fortsat er behov for fokus på tryghed for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner som følge
af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af
institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer.
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KORT OM PRIVAT RENGØRING OG SERVICE:
TRYGHEDSPULJE PÅ DET REGIONALE OMRÅDE: Som
noget nyt kommer der fra 1. september 2021 en Tryghedspulje i regionerne. Tryghedspuljen er et supplement til den
eksisterende praksis i forbindelse med afskedigelse af
medarbejdere. Den enkelte afskedigede kan søge om op
til 10.000 kroner til individuel rådgivning. Tilskuddet kan
forhøjes op til 20.000 kroner, hvis der søges til kompetenceudvikling og efteruddannelse.
GRØN OMSTILLING OG BÆREDYGTIGHED: Der igangsættes initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere
i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.
Der igangsættes en kampagne, der skal indsamle gode
idéer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn
omstilling på de kommunale arbejdspladser. Idéerne
samles og formidles via en app, der udvikles til formålet.
Desuden holdes en konference, hvor udvalgte idéer og
løsninger præsenteres.
DET DIGITALE ARBEJDSLIV: Parterne er enige om at
drøfte og behandle, hvad den digitale udvikling betyder for
løsning af kerneopgaven og for borgerne og brugere samt
de ansatte.
SORGORLOV: Retten til løn under sorgorlov udvides fra 14
til 26 uger og gælder nu til barnets fyldte 18. år.
ELEVER: Månedslønnen for EGU-elever forhøjes 1. april
2022, og der er aftalt en politisk dialog om muligheden for
flere elevpladser samt en drøftelse af pension til elever.

LØN: Normaltimelønnen og præstationslønnen steg med i
alt 9,55 kroner i timen over de tre år.
TILLÆG: Aften- og nattillæggene steg med 1,6 procent i
hvert af de tre år.
Tillæg, særbestemmelser om skadesservice, levnedsmiddelindustrien og togservice: Hovedparten steg med 1,6
procent i hvert af de tre år.
ELEVER: Satserne steg med 1,7 procent i hvert af de tre år.
SYGDOM: Løn under sygdom blev hævet til 70 kalenderdage inden for 12 på hinanden følgende måneder, og for
særbestemmelserne til “maksimalt 107 kalenderdage” inden
for 12 på hinanden følgende måneder.
Faglært tillæg ved sygdom. Medarbejdere på sygeløn kan
ikke opsiges, hvis de har over tre års anciennitet.
FAMILIE: 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Forældre, der
kaldes hjem i forbindelse med barns sygdom, får fuld løn –
både den dag, de kaldes hjem, og barnets første hele sygedag. Hvis barnets fortsat er sygt efter første hele sygedag,
er der ret til yderligere én fridag, dog uden løn.
UDDANNELSE: I de første seks måneder af ansættelsesforholdet kan medarbejdere deltage i grundlæggende faglig
kvalificering. Forud for deltagelse skal medarbejderne have
gennemført en realkompetencevurdering, en vejledende
realkompetencevurdering eller en individuel kompetencevurdering.
“FLYVERE”: Virksomheden kan ansætte medarbejdere
som “flyvere”. Det er medarbejdere, der ansættes til et fast
garanteret timetal inden for et nærmere bestemt geografisk
område. “Flyvere” skifter driftssteder efter virksomhedens
behov.

KORT OM HOTEL OG RESTAURATION:
LØN: Minimallønnen steg med 7,50 kroner og tjenernes
garantiløn med 9,55 kroner over tre år. Lønnen for medhjælpere under 18 år steg 4,30 kroner.
TILLÆG: Det særlige løntillæg steg til med ét procentpoint
pr. år til i alt 6,85 procent pr. 1. marts 2022. Tillægget udbetales to gange om året – i juni og december. Der kan ved
lokalaftale aftales andre udbetalingsterminer. Forskudttidssatserne steg med 1,6 procent pr. år.
ELEVER: Elevlønnen steg med 1,7 procent pr. år. Det særlige
løntillæg for elever steg til seks procent. Forskudttidssatserne steg med 1,6 procent pr. år.
Elever, der er fyldt 18 år og har to måneders anciennitet, fik
ret til pension.
FAMILIE: 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Forældre, der
kaldes hjem i forbindelse med barns sygdom, får fuld løn
– både den dag de kaldes hjem og barnets første hele sygedag. Hvis barnet fortsat er sygt efter første hele sygedag, er
der ret til yderligere én fridag, dog uden løn.
UDDANNELSE: Forsøgsordningen fra 2017 om aftalt uddannelse er blevet gjort permanent.
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KORT OM BYGGERIET:
LØNNINGER OG AKKORD: Mindstelønnen stiger 2,5 kroner
pr. time 1. marts 2020, 2,5 kroner pr. time 1. marts 2021 og
2,5 kroner pr. time 1. marts 2022. Akkordprislisterne stiger
2,1 procent 1. marts 2020, 2,1 procent 1. marts 2021 og 2,1
procent 1. marts 2022. Samtidig stiger akkordudbetalingen
7,5 kroner i perioden.
GENETILLÆG: Stigning på 1,6 procent.
LÆRLINGE: Stigning i lærlingeløn på 1,7 procent 1. marts
2020, 1,7 procent 1. marts 2021 og 1,7 procent 1. marts 2022.
Samtidig optjener lærlinge over 18 år nu pension (4 procent
/ 2 procent). Lærlinge fik en såkaldt “særlig opsparing” med
1 procent pr. år i perioden, som noget nyt.
SH-SATSEN: Stigning på 1 procent 1. marts 2020, 1 procent
1. marts 2021 og 1 procent 1. marts 2022, og ender derfor på
12,9 procent i perioden. Samtidig muliggøres udbetaling af
en del af SH-kontoen sammen med lønnen.
SYGDOM OG BARN SYG: Løn under sygdom, barn syg
og barsel stiger med 2,5 kroner pr. time 1. marts 2020, 2,5
kroner pr. time 1. marts 2021 og 2,5 kroner pr. time 1. marts
2022. Samtidig etableres ret til fri ved barnets 2. sygedag.
FORÆLDREORLOV: Yderligere tre ugers forældreorlov til
fuld løn.
ARBEJDSMILJØ: Tilskud til fond om samarbejde og arbejdsmiljø stiger med 5 øre. AMR ret til at deltage i introkursus for tillidsvalgte efter aftale med virksomheden.
Byggeriet lykkedes desuden med at afvise diverse optrapningsordninger på pension og SH/fritvalg, som blev tilføjet i
de andre forlig.
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KORT OM GRØN GRUPPE:
TIMELØNNEN stiger med 3,20 kroner de første to år og med
3,15 kroner det sidste overenskomstår.
GENETILLÆG bliver hævet med 1,6 procent pr. år.
LÆRLINGELØNNINGERNE bliver årligt reguleret med 1,7
procent.
FRIT VALG: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat
frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, er
hævet til i alt tre procent af lønnen.
ØGET FRIHED I ARBEJDSLIVET: Ret til løn ved barnets
anden hele sygedag samt ved lægebesøg, finansieret via
fritvalgs-puljen.
Lærlinge bliver sikret ret til minipension, når de bliver 18 år.
Fra det tidspunkt lærlingen fylder 20 år, stiger satsen til 12
procent. På GLS-A området stiger den til 12,99 procent.
LØN UNDER SYGDOM: Løn under sygdom og tilskadekomst bliver udvidet fra otte til ti uger.
Ansatte med tre års anciennitet i virksomheden kan ikke
opsiges i op til 70 dage i den periode, hvor der betales løn
under sygdom.
UDVIDET FORÆLDREORLOV: Løn under forældreorlov bliver forhøjet med tre uger, så forældre sikres ret til hver otte
ugers betalt forældreorlov med normal løn.
SÆRLIGT FOR TR OG AMR: Der skal være adgang til IT-faciliteter og internet, og AMR skal have mulighed for at deltage
i 3F´s faglige arbejdsmiljøkurser.

KORT OM TRANSPORTEN:
Hovedlinjerne i overenskomsterne på det såkaldte normallønsområde gav følgende resultater i 2020:
TIMELØN STEG MED: 3,20 kroner pr. time 1. marts 2020.
3,20 kroner pr. time 1. marts 2021. 3,15 kroner pr. time 1.
marts 2022.
GENETILLÆG STEG MED: 1,6 procent pr. 1. marts 2020. 1,6
procent pr. 1. marts 2021. 1,6 procent pr. 1. marts 2022.
FRIT VALG: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat
frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, er
hævet fra fire til syv procent af lønnen.
ØGET FRIHED I ARBEJDSLIVET: Brug af særlig konto til
frihed i arbejdslivet er udvidet til ret til fravær ved barns 2.
sygedag, og når barn skal til lægen.
Lærlingeløn steg med: 1,7 procent pr. 1. marts 2020. 1,7 procent pr. 1. marts 2021. 1,7 procent pr. 1. marts 2022. Lærlinge
får ret til pensionsindbetaling fra de fylder 18 år i stedet for
den dag, de fylder 20 år.
LØN UNDER SYGDOM: Perioden med sygeløn til ansatte
forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over tre års
anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til
sygeløn.
UDVIDET FORÆLDREORLOV: Forældreorlov tilføjes tre
ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det
betyder i alt 16 ugers forældreorlov.
PLANLAGT UDDANNELSE: Ansatte på transportområdet
får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse
sammen med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder
for uddannelse ved opsigelse.

KORT OM INDUSTRIEN:
FRITVALGSKONTO: Bidraget til fritvalgskontoen forhøjes
til fem procent i 2020, herefter til seks procent i 2021 og syv
procent i 2022.
BØRNEFAMILIER: Forældreorlov udvides med tre uger til
samlet 16 ugers forældreorlov med løn. Ret til frihed på
barnets anden sygedag samt ret til frihed ved lægebesøg
med barn.
SENIORER: Udbygning af seniorordningen, så der kan holdes flere seniorfridage med de nye tre procent fra fritvalgskontoen.
LØN UNDER SYGDOM: Periode med betalt sygeløn udvides
med fem uger til i alt 14 uger.
UDDANNELSE: Aftalt uddannelse blev gjort permanent, så
endnu flere sikres mulighed for at gå fra ufaglært til faglært.
LÆRLINGE OG ELEVER: Pensionsopsparing fra det fyldte
18. år.
UDENLANDSKE MEDARBEJDERE: Bedre værktøjer til at
afklare udenlandske ansattes løn- og arbejdsforhold.
LØN OG SATSER: Mindstebetaling forhøjes med 2,50 kroner
årligt pr. 1. marts henholdsvis i 2020, 2021 og 2022. Det betyder, at satsen går fra 119,65 kroner til 127,15 kroner i løbet
af perioden.
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ORGANISATIONEN I
UDVIKLING

Stadig langt fra ligestilling

De tillidsvalgte er krumtappen
Coronaen fik ikke lov at ødelægge uddannelserne for de tillidsvalgte
i kongresperioden. I stedet tog vi de digitale muligheder i brug – og
der er kommet flere nye tilbud på hylderne.

De tillidsvalgte er helt centrale i 3F.
De er 3F på arbejdspladserne. Det er
deres arbejde, som oftest afgør, om
en ny kollega melder sig ind i 3F’s
fællesskab.
Derfor har vi i kongresperioden
arbejdet mere med organisering
på vores grundkurser – og arbejdet
fortsætter. Vi skal have flere – både
nuværende og nye kollegaer – til at
blive medlem af 3F.
Som et led i arbejdet er det besluttet, at alle vores tillidsvalgte skal have
afklaret deres kompetencer. For nye
tillidsvalgte vil det ske i forbindelse
med grundkursets modul fire. For dem
der har afsluttet grunduddannelsen,
vil afklaringen ske i egen lokalafdeling
og i samarbejde med forbundet. Målet
er at få mere præcis viden om, hvilke
kompetencer de tillidsvalgte har brug

for, og også at blive bedre til at planlægge kursustilbud ud fra de konkrete
behov, frem for antagelser.

Kurser ramt af corona
Nedlukningerne, som var helt nødvendige af sundhedsmæssige årsager,
satte i kongresperioden også sine spor
på de tillidsvalgtes muligheder for
uddannelse. Hele tre gange nedlukninger var der, som samlet set kostede
omkring 170 aflyste kurser for vores
tillidsvalgte kollegaer.
Det betød dog ikke, at al undervisning gik i stå. Så snart nedlukningerne
var en realitet, blev der hurtigt etableret digitale alternativer. Ikke alternativer, som skulle erstatte de oprindelige kurser, men nærmere en slags
midlertidig nødhjælp, så man som
helt nyvalgt tillidsvalgt ikke stod helt

ANTAL TILLIDSVALGTE FORDELT PÅ KØN OG TILLIDSHVERV 2022

Tillidshverv

TR / FTR

AMR

Total

Kvinder

800

841

1.641

Mænd

3.437

3.376

6.813

Total

4.237

4.217

8.454

AMR = Arbejdsmiljørepræsentant, TR = tillidsrepræsentant, FTR = fællestillidsrepræsentant. Antallet er
opgjort som aktuelt antal i marts 22. Tallene er eksklusive eventuelle dobbeltregistreringer af samme person
for hver type af tillidshverv. Den samme person kan dog være registreret både som TR og AMR.
Kilde: 3F
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uden viden eller værktøj til at fungere
på arbejdspladsen til gavn for sine
kollegaer.
De tillidsvalgte har undervejs fået
tilbud om onlineuddannelse og webinarer med emner, som de havde mest
brug for. Da der på et tidspunkt var et
forsamlingsforbud på ti personer, blev
der afviklet kurser med ni deltagere og
én underviser, for at det kunne lade sig
gøre.
Selvom de tillidsvalgte deltog i
fjernundervisning og lignende, betyder
det ikke, at de blev snydt for et fysisk
kursus. Så snart der igen var åbent for
fysisk fremmøde, stod undervisere og
personale på skolerne klar til at tage
imod igen. Efter den korte anden nedlukning blev der hurtigt tilbudt kviktest
mandag og onsdag på alle skoler. Det
var med til at give ro og tryghed om at
deltage igen.
Men perioderne med nedlukning gav
et ekstra pres på grunduddannelsen,
og der blev arbejdet hårdt på at få
indhentet den pukkel, der var opstået.
Forbundets daglige ledelse besluttede, at det særligt var grunduddannelsernes modul ét til fire, som skulle
prioriteres.
Sagen er nemlig også, at når det
nu fremgår af overenskomsten, at en
gennemført grunduddannelse udløser
et tillæg, så er det selvfølgelig ekstra
uheldigt, at nogle er blevet forsinket
og dermed er gået glip af tillægget.
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Derfor arbejder vi på højtryk for at få
de sidste igennem.

Nedlukninger gav digital læring
Selvom nedlukningerne var en hård tid
for de tillidsvalgte, så betød det dog
samtidig, at konsulenter og undervisere var tvunget til at tage et stort spring
i forhold til digital læring, og mange
undervisere fik nye idéer og vinkler.
De erfaringer vil vi bygge videre på,
selvom digital læring ikke skal erstatte
det fysiske møde mellem undervisere
og kursister.
Hvad siger de tillidsvalgte selv til
det? Det har vi spurgt om, og langt de
fleste synes, det er en mulighed, der
kan bruges. Nogle har endda sagt, at

det øger deres muligheder for at deltage. Det er kun en lille del, som helt klart
giver udtryk for, at det ikke er en form,
de bryder sig om.

Nyt på hylderne
Vores tillidsvalgte har krav på, at der
hele tiden er opdaterede tilbud, og at
de kan få den læring, som kan understøtte og lette deres arbejde på
arbejdspladserne.
Derfor har vi også i denne kongresperiode tilføjet nye kurser til kursuskataloget.
I samfundsugen er det kurset “Vores
EU”, som er et kursus med helt grundlæggende viden om EU. Det giver en
god forståelse af, hvor meget EU påvir-

FORDELING AF KURSER 2019-2021

2019

2020

2021

1. Grunduddannelse

74

52

51

2. Brancheaktiviteter

92

54

55

3. Øvrige kurser

234

155

198

5. Konventum

145

53

57

6. FIU-ligestilling

110

62

92

Tallene viser antallet af kurser i årene, og afspejler perioden med Corona, aflysninger, suspenderinger og afbud.

ÅRETS TILLIDSVALGTE 2020:
**TR Finn Pedersen, TR Lindy Kongsdahl Petersen, TR Rosa Kolb, TR Lars
Meldgaard og TR Rasmus Bredde Jensen.
Der blev desuden uddelt særpriser til TR Milla Mehl Nielsen og TR Jennifer
Tillemand.
Desuden var der særpriser til følgende tillidsvalgte fra Kastrup Lufthavn:
TR Bo Larsen, TR Kim John Christiansen, AMR* Søren Gaarn Jensen, TR
Allan Slawecki, AMR Jan Thygesen, TR Rasmus Albertsen, TR Dan Hansen,
TR Peter Vium, TR Karin Timmermann, AMR Bibbi Bang, TR Anna Cecillie
Larsen, TR Jan Thomsen, TR Clay Travis Hansen, TR Niklas Larsen, TR Kurt
Henriksen, TR Kim Buchholdt og TR Stefan Lillelund Sørensen.
*AMR = Arbejdsmiljørepræsentant. **TR = Tillidsrepræsentant.
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ker hverdagen, både arbejdsmæssigt
og privat.
Vi har også lanceret kurset “Vores
verdensmål”. Det handler om FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling –
herunder blandt andet anstændige job
og økonomisk vækst. Kurset handler
blandt andet om, hvordan man som
tillidsvalgt kan bruge verdensmålene
og få sat dem på dagsordenen i sin
virksomhed.
Det er en rigtig god idé at tale om
uddannelse på arbejdspladserne. Mange overenskomster har tilknyttet kompetencefonde med penge, som giver
mulighed for at tage mere uddannelse.
Men det kan være svært at overskue
de mange muligheder og finde rundt i
dem. Derfor kan det være en god idé at
tage kurset “Uddannelsesambassadør”,
uanset hvilken branchegruppe man
kommer fra. Her introduceres man til
kompetencefondene og til, hvordan
man søger om pengene.
Endelig er der i foråret 2022 sat
gang i en helt ny uddannelse for
tillidsvalgte, der måske har ambitioner
og vil lidt mere. Det er et længere forløb over et år med otte moduler. Vi har
kaldt det “Faglig frontkæmper”. Planen
er at udbyde et forløb hvert år.

Nyvalgte
I mange år har nye tillidsvalgte fået et
velkomstbrev fra forbundsformanden.
I 2022 har brevet fået et digitalt løft.
Fremover får alle tillidsvalgte et link til
siden, hvor der både ligger en video
hilsen fra forbundsformanden, fra
afdelingsformanden, fra den ansvarlige for de tillidsvalgte, fra undervisere
og fra andre tillidsvalgte. Man kan
desuden klikke sig igennem kursustilbud og andet, der netop er rettet mod
det tillidshverv, man har. Der er også
podcasts fra “det faglige monopol”,
film om forskellige temaer med mere.
Læs selv mere på:
tillykkemedvalget.dk

ANTAL KURSER 2019-2021

Egne FIU-kurser

322

Overnatninger (egne aktiviteter)
Kursusdage, inkl. tværfaglige

9.329
30.444

Tallene viser antal kurser i gennemsnit pr. år for kongresperioden. Tallene afspejler perioden med corona, aflysninger, suspenderinger og afbud.

ANTAL KURSISTER 2019-2021

Antal kursusdeltagere
Heraf kvinder
Heraf mænd
Tillidsrepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter
Øvrige*

10.579
64,4%
35,5%
35,4%
20,2%
44,3%

Note: *øvrige dækker over bl.a. sjakbajser, bestyrelsesmedlemmer,
SU/MED-Repræsentanter m.v.

ÅRETS TILLIDSVALGTE 2021:
JEG TROEDE, DET VAR TELEFONFIS
Hvert år kårer forbundet årets tillidsvalgte. Det er en
hæder for at anerkende de tillidsvalgtes store indsats.
I 2021 foregik kåringen på de såkaldte forbundsdage i
Billund.
Da vinderne via telefonen fik overbragt beskeden,
troede Bjarne Birger Nielsen først, at det var telefonfis.
- Jeg skal være ærlig og sige, at jeg bare ventede på,
at damen i telefonen bad om mit kontonummer, sagde
Bjarne Birger Nielsen, som blev årets tillidsvalgte i Region Sjælland.
- Men da jeg fandt ud af, at den var god nok, blev jeg
da både rørt og stolt over, at nogen havde taget sig tid
til at nominere mig.
De øvrige årets tillidsvalgte i 2021 er: AMR* Peter Tallquist Nielsen, TR** Paw Maj Lynggaard, TR/AMR Birgitta
Marina Lyckegaard og TR Grethe Lykke Knudsen.
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REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE:

Forbundet rykker tættere
på medlemmerne

En nær relation mellem
forbund, afdelinger og
medlemmer har topprioritet. De nye indsatser
giver gode resultater.
Og det skal de også, for
vi skal have flere med i
fællesskabet.

ALLE FÅR ET OPKALD
I 3F Midtfjord er formand Lene Haugbølle
efterhånden blevet ekspert i at aflæse grafer
og holde øje med udviklingen. Lene følger
blandt andet nøje med i, hvordan det går med
at fastholde medlemmer. Det går godt.
- Vi fastholder nu mere end 80 procent. Vi
er faktisk gået fra 60 procent til 84 procent af
dem, vi rykker, siger hun.
I 3F Midtfjord bliver alle medlemmer, der
skylder kontingent, ringet op af en fra afdelingen, og får en god samtale. Opgaven må ikke
drukne i hverdagens øvrige travlhed.
- Som leder kan jeg gøre en forskel ved at
følge med anerkende mine kollegaers arbejde
og sørge for, at det, vi gør, er synligt. Der skal
også være tid til at ringe, også når vi ellers har
travlt, siger Lene Haugbølle.
Det er ikke kun folk, der skylder, som bliver
ringet op. Det gælder også nye medlemmer.
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Hvert år forlader cirka 25.000
medlemmer 3F. Hvis vi i 2021
havde fastholdt bare 15 procent
af dem, så ville vores samlede
medlemstal gå frem i stedet for
tilbage.
For der er også mere end
20.000, der hvert år melder sig
ind i 3F. Inden for flere af vores
brancher er der fremgang. Og
der skal ikke ret meget til at
tippe den samlede balance, så
hele 3F får en nettotilgang af
medlemmer.
I kongresperioden har 3F sat
en række initiativer i gang, som
skal vende udviklingen og dermed bidrage til et endnu stærkere forbund.

Flere kontakter giver færre
udmeldte
En af metoderne er at holde en
tættere kontakt til medlemmerne. Man skal mærke, hvad det vil
sige at være medlem af en rigtig
fagforening. I kongresperioden
fortsatte arbejdet med at tage
kontakt til alle nye medlemmer
i 3F, og også alle dem, der er
kommet i restance. Alle lokale
afdelinger har fået IT, som giver
et overblik og gør resultaterne
synlige.
Sammenlignet med 2018
fastholder vi 1.700 flere medlemmer hvert år, der var bagud med
betaling. Hver måned kommer i

gennemsnit cirka 1.700 medlemmer på listen over dem, der skal
have en rykker. Cirka 600 af dem
bliver slettet. Det er nu en fast
opgave at ringe til dem for at
opfordre dem til at få betalt det
beløb, de skylder.
Indsatsen har givet resultater,
så en større del af restanterne nu
bliver fastholdt – sammenlignet
med i 2018. Se også side 45.
I 2022 kommer vi til at foretage i alt omkring 72.000 opkald
over telefonen for at forsøge at
fastholde medlemmer. Opkaldene går til nye medlemmer,
medlemmer der overvejer at
melde sig ud, og medlemmer der
skylder for kontingent.
Det var i 2021, at vores kontakt
til medlemmerne blev udvidet
til at gælde alle, der overvejer at
melde sig ud, uanset årsag.
De foreløbige resultater viser,
at der er en positiv sammenhæng mellem, at vi kontakter
medlemmet via telefon, og
fastholdelse. Kort sagt: Jo flere
vi kontakter, jo flere bliver i organisationen.
Opgaven med at ringe op
ligger i de lokale aftaler, men i
kongresperioden har afdelingerne også kunnet vælge, at call
centret løser opgaven. Lige nu
løser callcentret cirka 15 procent
af opgaverne med at ringe til restanter og medlemmer på vej ud.

De pågældende medarbejdere
i callcentret har opkaldene som
deres primære arbejdsopgave
og er derfor specialister i netop
den opgave.
Det er dermed samtidig afdelingerne selv, som står for langt
de fleste opkald. Der tikker omkring 6.000 opkaldsopgaver ind
i alt hver måned, som omfatter
både udmeldte, restanter, dimittender og nye medlemmer.
I den kommende kongresperiode vil opgaverne kun blive flere,
for hovedbestyrelsen har sat et
mål om, at alle medlemmer er
i kontakt med 3F mindst hvert
andet år. Det skal sammen med
de andre initiativer sikre, at vi

øger den generelle kontakt til
alle vores medlemmer.

Kampen mod “de gule”
Mange har oplevet at blive ringet
op af Det Faglige Hus eller Krifa
(Kristelig Fagforening) og blive
tilbudt medlemskab. Det skal
vi gå op mod. Vores opkald,
som har til formål at fastholde
medlemmer, gælder derfor også
dem, der overvejer at flytte til de
“de gule”.
Heldigvis er medlemsafgangen til “de gule” ikke på samme
niveau, som vi har set tidligere,
og faktisk er der ofte positive tal
på bundlinjen, når vi ser på vores
månedlige til- og afgangstal.

Omkring 4.000 medlemmer
flytter hvert år fra os til en af “de
gule”. Det svarer til cirka 15 procent af alle dem, som forlader
3F.
Omvendt er der cirka 3.300
personer, som kommer fra “de
gule” til os. Vi så gerne, at vi havde en større tilgang end afgang.
Afgangstallet skal ned.
Hovedbestyrelsen har også
besluttet, at alle, der overvejer at melde sig ud, skal have
en opringning med det mål at
fastholde folk. Vi skal gøre alt,
hvad vi kan, for, at man er helt
klar over, hvad man mister, hvis
man lader sig lokke over i en af
de “faglige forsikringer”.
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Det vil betyde, at vi forventeligt vil komme til at foretage
omkring 20-25.000 opkald
hvert år alene til medlemmer,
som overvejer at melde sig ud
eller lade sig overflytte. Nogle
af opkaldene vil resultere i et
pænt farvel, nemlig dem, hvor
medlemmet har en god grund
til at forlade 3F – herunder skift
til en anden branche, som ikke
hører under vores overenskomstområder.
Men mange opkald kommer
til at handle om, hvor vigtigt det
er at være fagligt organiseret,
og hvilke konsekvenser det har
for lige netop den person, der er
i røret. Vi skal gøre, hvad vi kan,
for at fastholde medlemmerne i
det faglige fællesskab, som hver
dag kæmper for et ordentligt
arbejdsliv for dem og deres børn.

Ny organiseringsplan
I dag er det ikke givet at være
medlem af en fagforening, ligesom det var førhen. Vores indtryk
er også, at det nogle gange kan
være sværere at organisere sig.
Der er medarbejdere, der af frygt
for repressalier ikke tør melde sig
ind i fagforeningen.
Samtidig stiger antallet af
vikarer, af løse ansættelser, nultimerskontrakter. Det er særligt
unge mennesker og udenlandske kollegaer, som presses, og
nogle arbejdsgivere udnytter
deres manglende kendskab til
deres rettigheder.
Tilsammen er det med til at
lægge et pres på vores aftalesystem, og det kan være svært for
3F at få fodfæste på en arbejdsplads.
Vores modsvar er vores fællesskab i 3F. Igennem nogle år har
3F arbejdet med systematisk at
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(gen)opbygge vores organiseringsarbejde, og vi har en samlet
plan for det.
Planen har haft forskellige
overskrifter og er løbende justeret
og udvidet i takt med de resul
tater, vi har nået – og ikke nået.
Midt i 2021 vedtog hovedbestyrelsen et strategisk fundament for området - nemlig en
plan for en række områder, hvor
rekruttering og fastholdelse
både skal driftes og understøttes effektivt.
Planen har fire hovedtemaer:
1. Rekruttering
2. Fastholdelse
3. Unge
4. Tillidsvalgte
Under hvert punkt er flere forskellige initiativer og indsatser.
Nu sætter vi mål for arbejdet,
helt ned på de enkelte delområder og konkrete indsatser.
Den samlede plan er ambitiøs
– men også realistisk.

Unge er fundamentet
I flere kongresperioder har vi
haft et særligt fokus på de unge.
Vi skal blandt andet have flere
medlemmer på erhvervsskolerne. Derfor har vi arbejdet systematisk med skolebesøg. Målet
er, at eleverne på erhvervsskolerne skal møde 3F mindst tre
gange i løbet af deres uddannelse. Læs også side 48-51.
Selvom antallet af lærlingemedlemmer er steget, så er der
stadig et stort potentiale blandt
eleverne. Organiseringsgraden
blandt eleverne på skolerne
har ikke flyttet sig meget over
de senere år, mens der samtidig er kommet flere elever på
erhvervsskolerne. Der er dog
store forskelle fra uddannelse til
uddannelse.

3F’s mål er, at unge elever skal
opleve, at fagforeningen er der
tidligt i deres arbejdsliv. Det er
derfor, at vi nu udvider arbejdet
med skolebesøg, så alle elever
skal møde 3F allerede på grundforløbet.
Samtidig har hovedbestyrelsen vedtaget nye kontingenter
- blandt andet får unge studerende, der midlertidigt arbejder
inden for 3F’s brancheområder,
lettere adgang. Se side 152.
De får ikke alle de faglige fordele, men får foden indenfor og
senere mulighed for et ordinært
medlemskab. De nye kontingentkategorier med virkning fra
august 2021 har allerede givet et
antal medlemmer.

Velkommen til 3F
Endnu et redskab i værktøjskassen er afdelingernes kontakt
med de tillidsvalgte – og de
tillidsvalgtes kontakt med kollegaerne på arbejdspladserne.
Tidligere erfaringer har vist,
at mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har savnet
konkrete redskaber i hverdagen.
For eksempel til at få overblik
over deres opgaver, til faste
aftaler med deres kollegaer eller
regelmæssig kontakt med deres
lokale afdeling.
Derfor er det også en del af
3F’s indsats at støtte dem. Det
gør en forskel, hvis tillidsvalgte
og afdelinger har en plan, mål og
faste aftaler, så det ikke drukner i hverdagens almindelige
travlhed.
Hen over seks måneder i 2021
og begyndelsen af 2022 har 67
tillidsvalgte fra forskellige brancher og virksomheder arbejdet
intenst med at få en bedre struktur på deres faglige arbejde. Ar-

PAW HAR ORGANISERET 70 KOLLEGAER
I to år har Paw Maj Lynggaard, 30, været tillidsrepræsentant på
Jysks centrallager (Jysk Distribution Center) i Uldum.
Siden da har han fået meldt over 70 kollegaer ind i 3F med god
opbakning fra andre gode faglige kollegaer.
Paw Maj Lynggaard er en af de tillidsvalgte, som deltog i 3F’s
organiseringsindsats for tillidsvalgte.
Paw Maj Lynggaard synes, man skal gøre noget. Man skal ikke
bare sidde i sofaen og brokke sig.
- Jeg synes ikke, det nytter noget at være defensiv som tillidsrepræsentant. Vi skal ikke vente på, at ledelsen siger “hop”, og
så hopper vi. I min bog skal vi snakke med kollegaerne om, hvad
de har lyst til. Om det så er kaffemaskiner eller hvad som helst.
Vi skal have en holdning og turde snakke med vores kollegaer.
Ellers sker der ingenting, mener den unge tillidsrepræsentant.
Særlig indsats er en strategisk byggesten i arbejdet. Afdelinger og tillidsvalgte samarbejder om at opdyrke et stærkt fagligt
fællesskab blandt kollegaerne på en arbejdsplads. Arbejdspladserne udvælges af grupper og afdelinger.
- Vi skal være aktive og påvirke vores arbejdsforhold positivt.
Det er sådan, jeg tænker om min rolle på arbejdspladsen, siger
Paw Maj Lynggaard:
- Vi må ikke læne os tilbage, men skal stå sammen. Kun på
den måde kan vi stå imod, for eksempel i forhold til, hvor hurtigt
ledelsen mener, vi kan arbejde, siger han.

bejdet har også omfattet en tæt
kontakt med de 19 lokalafdelinger og faglige medarbejdere i
afdelingerne, hvor de tillidsvalgte
er medlemmer fordelt på 24
forskellige arbejdspladser. Et af
de konkrete mål var, at de tillidsvalgte skulle organisere deres
kollegaer. I løbet af perioden blev
272 nye medlemmer meldt ind.
Mange steder har de tillidsvalgte i dag vanskelige vilkår.
For eksempel var det tidligere normalt mange steder, at
tillidsrepræsentanten bød nye
kollegaer velkommen. I dag er
det ofte kun ledelsen, der siger
velkommen – enten fordi tillidsrepræsentanten bevidst er blevet
udelukket, eller fordi det bare er
sket glidende, uden at man helt
har bemærket det.
Men det kan ændres igen. Og
det er sket i projektet med de
67 tillidsvalgte. Der, hvor de ikke
længere var en del af “velkomstpakken”, er de blevet det igen de
fleste steder.
At møde sin tillidsrepræsentant på første arbejdsdag betyder meget og gør det lettere for
tillidsrepræsentanterne at få nye
kollegaer med i fællesskabet.
Velkomstsamtalen er derfor
vigtig. Men det kræver træning
at gennemføre en god velkomstsamtale, og den handler ikke kun
om kontingent, men også om
værdien af at være med og at
holde fokus på arbejdspladsen
og arbejdsforholdene på stedet.
Vores tillidsvalgte er krumtappen i den faglige organisering.
Når vi får talt systematisk med
nye kollegaer om deres arbejdsliv og arbejdsplads, når vores
tillidsvalgte står sammen og har
styr på opgaverne, så giver det
resultater.
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VISIONSPLANEN:

560 handleplaner ruller den
samlede visionsplan ud
Stort set alle afdelinger er i gang med en eller flere handleplaner
for at opfylde Visionsplanen. Og det begynder at give resultater.

Når flere ledige kommer på
læse- og stavekurser og i arbejde. Når vi får flere tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter og
flere overenskomster. Når flere
bliver organiserede inden for
udvalgte områder. Når vi som
organisation bliver mere synlige
på arbejdspladserne og i lokalsamfundene. Når det lykkes at
fastholde medlemmerne og få
flere medlemmer der, hvor man
knokler for det – ja, så er det
også resultaterne af den visionsplan, som blev vedtaget i 2018.
Siden Kongressen i 2016
vedtog 3F’s vision og senere
Visionsplanen i foråret 2018, har
3F’s visionsplan leveret en lang
række resultater, som samlet set
har styrket foreningens image
som Danmarks stærkeste faglige
fællesskab.

ANTAL AFDELINGER MED HANDLEPLAN FOR UDDANNELSE FOR
LEDIGE 2019-2021

19

44

49

2019

2020

2021
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Resultaterne er skabt af
engagerede og initiativrige
tillidsvalgte og af medarbejdere i
afdelingerne, som har givet visionsarbejdet luft under vingerne.
Helt konkret er der 560
handleplaner, som er eller skal
føres ud i livet, og stort set alle
lokalafdelinger er i gang.

Baggrunden for Visionsplanen
Formålet med Visionsplanen har
fra begyndelsen været at styrke
3F’s fundament og robusthed, samt at 3F også fremover
kan være et professionelt, effektivt, relevant og værdiskabende
fællesskab.
Fælles principper er:
• At indsatserne er midlertidige,
men har permanent effekt.
• At der er klare mål for indsatserne, som der følges op på.
• At indsatserne – fortrinsvis
– understøtter og skalerer
eksisterende aktiviteter.
Visionsplanen er dermed først
og fremmest et projekt, der skal
udvikle vores organisation og
fremtidssikre 3F.
En grundsten i arbejdet er at
afprøve nye metoder og arbejdsformer og lære af de positive
erfaringer.
Visionsplanens vigtigste
bidrag til organisationen er den
nytænkning, der kommer i spil,

når indsatserne skal føres ud i
livet. En af pointerne i planen
var faktisk, at den skal bygge på
ting, vi allerede kender – organisering, uddannelse, formidling af
job, udvikling af kompetencer –
men på nye måder.
Den vision, der blev vedtaget
på kongressen i 2016, er målet.
Visionsplanen fra 2018 er strategien.
En anden grundsten i arbejdet
er, at vi skal sætte medlemmerne i fokus. Det betyder blandt
andet, at det, vi gør, skal skabe
værdi for medlemmerne. Derfor
har vi blandt andet haft fokus
på at formidle job og vejlede om
uddannelse, både til ledige og
medlemmer i arbejde.
Der har også været mere
indirekte indsatser. Det er sket i
form af øget organisering, flere
tillidsvalgte og flere overenskomster. Alle tre indsatsområder
handler om at gøre den danske
model så stærk som overhovedet muligt og at sikre, at vi selv
er rygraden i modellen.

Styrket organisering
Et af de områder, vi satser på, er
at skaffe flere medlemmer, øge
organiseringsgraden, dyrke den
politiske bevidsthed, involvere
medlemmer og skabe fællesskab.

Det har været en succes. Vi
fastholder nu otte procentpoint
flere af de medlemmer, som
må rykkes for kontingentbetaling, og fastholdelsesgraden er
steget fra 63 til 71 procentpoint.
I enkelte afdelinger, som var
med til at udvikle metoden, er
stigningen endnu højere.
Fastholdelsesgraden for slettede medlemmer er steget fra
22 procent i 2018 til 27 procent
i 2021. Også her er stigningen
højere blandt de særlige pilotafdelinger.
Konklusionen er entydig. Det
har en effekt, når afdelingerne
sætter fokus på de medlemmer,
der er i betalingsrestance, og
på slettede medlemmer og gør
noget ekstra for at undgå, at de
falder ud.

Styrket faglig indsats
Det næste område er at styrke
den faglige indsats. Målet er at
styrke det faglige fundament,
vi står på, ved at tegne overenskomster med flere arbejdspladser, ved at få flere og bedre
uddannede tillidsvalgte og ved
at yde den samme faglige service over for alle medlemmer.
Undervejs i forløbet har den
styrkede faglige indsats –
kyndigt ledet af de seks faglige
grupper i forbundet – modtaget

HVAD ER VISIONSPLANEN?
3F har fire strategiske områder:
• Medlemmet i fokus
• Slagkraftig i omverdenen
• Effektiv og sammenhængende organisation
• Ledelse og styring.
Hovedbestyrelsen har prioriteret en række indsatser både i forbund og afdelinger, som skal medvirke til at nå målene.
Der er afsat 500 millioner kroner til at dække udgifter ved
indsatserne.
Dermed er det den største investering i udvikling af organisationen i forbundets historie.
Visionsplanen strækker sig frem til midten af 2023.
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og godkendt 93 handleplaner.
Det dækker over forskellige
planer, som har mål for flere
overenskomster, mål for egen
organiseringsindsats, mål for
valg af flere tillidsvalgte og mål
for øget faglig service.
Indtil videre har indsatsen givet mere end 1.350 nye
tillidsvalgte og cirka 6.000 nye
medlemmer. Over 2.500 virksomheder er besøgt.
Det er afdelingerne selv, der
har sat sig disse mål. Alle aktiviteter er beskrevet i handleplaner, som indeholder både mål,
metode og permanente effekter. Alle planerne følges op af
statusrapporter og det, vi kalder
en læringsnote. På den måde
kan vi sikre, at alle får fulgt op på
resultaterne, og at den læring,
der opstår i arbejdet med handleplanerne, også bliver formuleret og kommunikeret. Læringen
kommer fra, at afdelingerne har
arbejdet systematisk og fokuseret med deres projekter. Undervejs har mange oplevet at gå fra
frustration over alle de ting, de

skal tage stilling til i en handleplan, og over til at kunne bruge
det som et styringsværktøj.

Tilbud, der skaber værdi
Det tredje område er de tilbud,
der direkte giver værdi for medlemmerne. Det er formidling af
arbejde og tilbud om uddannelse.
Også her er der fine resultater.
I perioden 2019-2021 har mellem
2.300 og 2.500 3F’ere fået nyt
job gennem deres fagforening.
Se også side 97 og 99.
I forhold til uddannelse til
ledige har 3F’s a-kasse flere
steder i landet som forsøg haft
kontakten med de ledige i de tre
første måneder. De to indsatser
tilsammen har blandt andet
betydet en mangedobling af de
3F’ere, der i dag går fra ledighed
over i et uddannelsesløft fra
ufaglært til faglært. Se også side
100-103.
Derudover er antallet af registrerede samtaler i opsigelsesperioden også øget. Højest var
det i 2020 – formentlig på grund
af den stigende ledighed i køl-

AKTIVITETER FOR LEDIGE I AFDELINGER MED TILSKUD FRA VISIONEN 2019-2021

2019

2020

2021

377

1.303

516

49

326

280

447

2.662

2.473

Uddannelsesløft

46

218

473

Voksenlærlinge**

51

52

56

Samtaler i opsigelsesperioden*
FVU-kurser
Seks ugers jobrettet

Note: Tallene dækker de afdelinger i 3F, der har en handleplan for uddannelse i forhold til ledige, og som derfor får tilskud via visionsplanen, dvs. at tallene ikke dækker de samlede aktiviteter i a-kassen. *Samtaler i opsigelsesperioden gælder beskæftigede. **Antal
voksenlærlinge dækker alene ledige, der kommer i voksenlære.
FVU = forberedende voksenundervisning. “Seks ugers jobrettet” er en rettighed for blandt andet faglærte og ufaglærte til at tage
uddannelse under ledighed. Uddannelsesløft er ligeledes en rettighed til grupper af ledige til at uddanne sig til faglært niveau.
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vandet på corona – hvor der blev
registreret over 1.300 samtaler.
En samtale i opsigelsesperioden
er vigtig for medlemmerne. En
god samtale kan være med til at
forkorte ledighedsperioden bagefter – eller helt undgå ledighed.
Endelig har 3F haft stor succes
med tilbuddet om forberedende
voksenundervisning til ledige.
I 2020 holdt 3F langt over 300
kurser til ordblinde og andre
medlemmer med svage færdigheder i læsning/stavning og
regning. I 2021 blev der holdt 307
kurser – på trods af corona.
Over for beskæftigede medlemmer har indsatsen været at
præsentere og vejlede dem om
opkvalificering, almene kurser,
AMU og forberedende voksenundervisning, og flere afdelinger
har haft uddannelsescaféer,
uddannelsesprojekter med mere.
Internt har vi arbejdet med en
strategi for, at medarbejderne i
organisationen også skal have
løftet kompetencerne. Den største succes har været 3F-uddannelsen, et tilbud til alle valgte
og ansatte. Målet er at skabe en
sammenhæng i hele organisationen og en forståelse af værdier
og baggrund.

Det har vi lært
Én ting er de målbare resultater
som færre sletninger. En anden
ting er de organisatoriske effekter. I 2021 var der netop fokus på
det på den konference, vi kalder
“forbundsdage”.
Her havde repræsentanter
fra alle afdelinger mulighed for
blandt andet at fortælle om
gode og dårlige erfaringer med
arbejdet med Visionsplanen.
På det generelle niveau lød
det, at det har haft en positiv

effekt at skrive arbejdsgangen
ned og arbejde koncentreret
med mål, delmål og en struktur
for processen/projektet. Det
giver overblik, fokus og ejerskab,
særligt hvis man inddrager alle
relevante kollegaer tidligt. Men
det blev også nævnt, at handleplanerne kan være svære at
arbejde med.
For lederne kan det i en travl
hverdag være vanskeligt at holde
fokus på udvalgte, større mål.
Der er en risiko for at gøre, som vi
plejer, og så forsvinder motivationen for at løse opgaverne på
nye måder. Konklusionen var, at
ledelserne i afdelingerne skal
prioritere og gå forrest. Det er
også dem, der skal kommunikere, inddrage andre, motivere og
gøre opgaverne synlige.
Flere påpegede, at de har
haft succes med klart at vide,
hvem der gør hvad i en helt
bestemt situation. Det kan være
et velkomstopkald, formidling
af et arbejde eller andet. Når et

medlem står med en bestemt
udfordring, kan vi løse det professionelt, når arbejdsgangen er
lagt fast.
Det gælder ikke mindst, når
faglig afdeling og a-kasse arbejder sammen – og gerne sammen
med andre 3F-afdelinger også.
Til gengæld er det sværere at
skabe hurtige resultater og enkle
arbejdsgange, når kontakten til
medlemmerne udelukkende sker
på vores initiativ. Det gælder
for eksempel uddannelse til
beskæftigede, organisering og
faglig indsats. Her skal vi løse
opgaverne gennem erfaring,
lokalt kendskab og helt nye måder, som passer til den enkelte
afdeling og til lokalområdet.

Fokus på læring og formidling
Frem til efteråret 2023, hvor Visionsplanen udløber, skal vi have
fat i det, vi har lært via arbejdet
med planen. 3F er allerede i gang
med at samle op, og første fase,
som handler om udfordringer

med at starte projekter op, er
gennemført.
Her har vi blandt andet lært,
hvor vigtigt det er at have fokus
på blandt andet effekter, mål
og delmål, kortlægning, inddragelse, synlighed og rollefordeling – for blot at nævne nogle af
hovedresultaterne.
Har man adgang til 3FI, kan
man allerede nu finde små
eksempler og erfaringer med
systematik og projektledelse i
hverdagen og viden om arbejde
med relationer i Visionsplanens
Inspirationsbank.
I 2022 skal der samles yderligere op – det gælder blandt
andet arbejdet med at få flere
tillidsvalgte. Det vil ske blandt
andet via en stribe af fokusgruppeinterviews.
Senere i 2022 bliver der sat
fokus på, hvordan 3F får flere
medlemmer.
Målet er, at alle gode erfaringer samles op og bruges i det
fremadrettede arbejde i 3F.
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UNGE I 3F:

Ungdomsarbejde er
også organisering
Organisering og fællesskab for unge er nogle af målene for ungdomsarbejdet i 3F. Det arbejder vi med på flere måder og opsøger
unge både i skoler og på arbejdspladser.

Vi skal organisere flere unge. Vi
skal skabe faglige fællesskaber for unge. Og vi skal skabe
politisk viden og interesse hos
målgruppen.
Sådan lyder målsætningen for
ungdomsindsatsen i forbundets
visionsplan, som er vedtaget af
hovedbestyrelsen. Og i kongres
perioden er målet i fuld gang
med at blive udført i form af syv
handlingsplaner, som er sat i
gang.
Et af målene er, at flere unge
skal organiseres og derefter
fastholdes som medlemmer, og
flere afdelinger er i gang med

2019:

38.221

2019:

257

281

som man ikke nødvendigvis får
på skolen eller på lærepladserne.
Håbet er, at det kan være med til
at fastholde unge på uddannelsen, og at de unge bliver endnu
dygtigere. Erfaringerne viser, at
mange unge ikke ved ret meget
om, hvad fagbevægelsen er, eller
hvad den har at byde på – også
til unge.
Fælles for begge projekter er,
at vi er med til at skabe værdi for
de unge medlemmer. Samtidig
kan vi som organisation lære
noget af dem, fordi de kan være
med til at udvikle og forny.
Også 3F Aarhus Rymarken, 3F
Transport, Logistik og Byg, 3F
Skagerak og 3F Søhøjlandet er
godt i gang med at organisere
unge medlemmer. Desuden har
syv nordjyske afdelinger lavet et
fælles projekt med en ungdoms
konsulent, som skal skabe
faglige fællesskaber for unge
medlemmer i regionen.
Dermed er vi godt i gang.

2020:

38.552

2020:

260

294

Skoletjenesten

2021:

38.243

2021:

248

288

Vi møder vores unge medlemmer – og kommende medlemmer – på flere måder, og ikke kun
via de beskrevne projekter.

ANTAL MEDLEMMER
UNDER 31 ÅR, 2019-2021

Tallene er opgjort pr. marts i hvert af
årene og er eksklusive rene a-kassemedlemmer. Kilde: 3F
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opgaven. I 3F København er
ansat en projektmedarbejder,
hvis primære opgave er at få fat i
unge under 30, særligt i fastfoodbranchen. Det er udfordrende, særligt fordi der er en hurtig
udskiftning blandt de unge.
Måden at få kontakt er at møde
medarbejderne én til én og også
spotte “meningsdannere” på
arbejdspladserne, som man kan
få i tale.
I 3F Randers arbejder man
med at hverve medlemmer på
erhvervsskolen Tradium. Her
kommer medarbejdere fra 3F og
giver de unge det faglige input,

ANTAL TILLIDS- OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER UNDER 31 ÅR, 2019-2021

TR

AMR

Tallene er opgjort pr. marts i hvert af årene. Kilde: 3F

FLERE UNGE SKAL STEMME TIL OK
Ved afstemningen om OK20 deltog 3F Ungdom med en husk-at-stemme-kampagne. Baggrunden var, at unge har en lavere stemmeprocent end resten af organisationen. Kampagnen bestod blandt andet i “Uncle Sam”-plakaten med 3F Ungdoms
formand, Morten Ryom, som model, og en fælles plakat med flere unge samlet.
Stemmeprocenten blandt de 13-29-årige blev på 34,5, hvilket er lavere end den
samlede stemmeprocent. Dermed trækker unge stemmeprocenten ned – på trods
af kampagner på sociale medier med en rækkevidde på 50.000 personer og plakater på erhvervsskolerne.
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Siden 2017 har 3F været en
del af Fagbevægelsens Skoletjeneste, som er et samarbejde
mellem HK, FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Dansk
Metal, Dansk El-forbund, Serviceforbundet og 3F. I Fagbevægelsens Skoletjeneste tilbyder vi
gratis undervisning af skoleelever i 7.-10. klasse i hele landet.
Undervisningen handler om
den danske model og om rettigheder i fritidsjob og på arbejdsmarkedet generelt.
Vi har cirka 30 undervisere
i alderen 20 til 35 år, som er
geografisk spredt ud over hele
landet og har forskellige faglige
baggrunde. I foråret 2022 var der
26 aktive undervisere.
Siden seneste kongres har
Fagbevægelsens Skoletjeneste undervist næsten 15.000

grundskoleelever, og dette er på
trods af massive nedlukninger i
skolerne under corona-krisen.

På patrulje for unges job
Det er ikke kun gennem undervisning i grundskolen, at 3F får
kontakt med unge. Vi er også
naturligvis fortsat en del af den
årlige sommerkampagne Jobpatruljen. Her rejser frivillige land
og rige rundt og besøger unge
under 18 år på deres arbejdspladser for at oplyse dem om
deres rettigheder.
I 2021 besøgte Jobpatruljen
op mod 10.000 virksomheder
og snakkede med 2.877 unge på
deres arbejdspladser.
I 3F Ungdom holder vi også
hele tiden øje med unge, der kan
være meningsdannere for andre
unge på arbejdspladserne. Og

JOBPATRULJEN: ANTAL SAMTALER MED UNGE 2019-2021

Område

Antal interview/samtaler
2019

2020

2021

Hovedstaden

641

808

774

Sjælland

622

563

683

Fyn og Fredericia

469

305

189

Sydjylland

313

308

305

Midt- og Vestjylland

368

271

236

Østjylland

326

206

313

Nordjylland

521

407

377

3.260

2.868

2.877

Total
Kilde: Jobpatruljen.
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ikke kun på arbejdspladsen, men
også lokalt og nationalt.
Derfor har vi holdt særlige
kurser kun for unge meningsdannere i 2019, 2020 og 2021.

arbejder i Jensens Bøfhus. Det
handler om alle unge. Vi skal ikke
acceptere, at man kan forringe
vilkårene på arbejdspladser ved
at melde sig ud af arbejdsgiverorganisationen for at komme ud
af overenskomsten.

De digitalt indfødte unge
Under de lange perioder med
corona-nedlukninger har 3F
Ungdom forsøgt sig med at
afvikle nogle digitale workshops.
Derfor afviklede man tre online
workshops under navnet “Værktøjskassen’’. Formålet var at give
medlemmer nye redskaber til
hverdagen på arbejdspladsen.
De tre workshops handlede om
Nej til EU-mindsteløn, Tjek din
lønseddel og Pas på din krop.

På barrikaden for vores kollegaer
3F Ungdom har ofte været på
barrikaderne sammen med andre
faglige kammerater. Det har både
været i forbindelse med Nemlig.
com-konflikten, men særligt også
da Jensens Bøfhus konfliktede
sig ud af deres overenskomst. Vi
ved, at vores kollegaer primært er
og var unge mennesker, så derfor
var vi naturligvis ekstra opmærksomme på den konflikt. Se også
side 58-59.
Vi planlagde demonstrationer
foran Jensens Bøfhus-restauranterne i København, Hillerød, Horsens, Holbæk, Odense, Viborg,
Randers, Aarhus og Aalborg på
Black Friday 27. november 2020
og igen på den første store julehandelsdag 5. december 2020.
Her var vi på gaden for vores
kollegaers løn- og arbejdsvilkår
i samarbejde med blandt andet
NNF Ungdom, Metal Ungdom,
FOA Ungdom, DSU og HK Ungdom.
For 3F Ungdom handler det
ikke kun om kollegaerne, som

Konference om “Working Poor”

MATHILDES STEMME BLIVER HØRT
Mathilde Agermose, 30, er et af de unge medlemmer i 3F, som
deltog på den særlige uddannelse for unge meningsdannere i
2021.
En meningsdanner er én, som påvirker samfundsdebatten.
Unge faglige meningsdannere kan være med til at fortælle
politikerne, hvordan virkeligheden ser ud fra vores side.
På 3F Ungdomskurset handler det om at lære at udtrykke
sine meninger både på arbejdspladsen og i samfundet.
- Jeg meldte mig til kurset, fordi jeg blev kontaktet af min
lokale afdeling, 3F Odense GOPS, som syntes, at det lige ville
være noget for mig, fortæller Mathilde Agermose.
- Så sprang jeg ud i det, og det var rigtig godt. Jeg har fået
en masse redskaber til, hvordan jeg kan deltage i debatter i
fremtiden og få min stemme hørt, siger hun.
Hun vil blandt andet gerne se, om hun kan påvirke kokkefaget i en positiv retning:
- For kokkefaget er et rigtig hårdt fag, så vi har brug for at
stå sammen og skabe nogle bedre arbejdsvilkår.

ANTAL BESØGTE SKOLEKLASSER VIA FAG
BEVÆGELSENS SKOLETJENESTE 2019-2021

3F Ungdom har også arbejdet
med begrebet Working Poor. Altså folk, der har svært ved at leve
af den løn og de timer, de kan få,
og ofte må have flere job for at
have råd til at betale udgifterne.
Det er ofte unge mennesker,
der er påvirket af det fleksible
arbejdsmarked med svingende
timetal og nogle gange daglejerlignende forhold. Derfor har vi
holdt en politisk konference om
det, man også kalder det prekære
arbejdsmarked.
Det er et område, vi vil arbejde
mere med i fremtiden.

ANTAL LIKES PÅ 3F
UNGDOMS FACEBOOKSIDE 2019-2021

2019: 

3.400

204

202

180

2020: 

3.580

2019

2020

2021

2021: 

3.700
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DET FAGLIGE ARBEJDE:

O4
DET FAGLIGE ARBEJDE

Fagligt arbejde med
mange facetter
Konkrete sager og målrettede kampagner har været med til at løfte det faglige arbejde i
kongresperioden. Grøn omstilling, uddannelse og kampen for et bedre arbejdsmiljø har
været gennemgående overskrifter i indsatsen – krydret med lidt corona.

I denne kongresperiode såvel som tidligere har der været en
højlydt debat om manglen på hænder – ikke mindst i byggeriet. Arbejdsgiverne og politikere fra blå blok har overbudt
hinanden i dommedagsprofetier om konsekvenserne af den.
Deres bud på en løsning har gennem hele perioden været,
at der bør lempes på muligheden for at hente arbejdskraft
til landet fra ikke-EU-lande. Svaret fra Byggegruppen har i
mange sammenhænge været, at der fortsat er ledige hænder i byggeriet, at der er alt for mange unge i skolepraktik eller uden læreplads, og at der er 13 millioner ledige i EU, man
kunne hente til landet, inden man begynder at hente billig
arbejdskraft fra Pakistan, Filippinerne eller andre lande.
Arbejdsgivere og oppositionen har gennem hele perioden
argumenteret for at sænke den såkaldte beløbsgrænse for
at gøre det muligt at få kvalificeret arbejdskraft til landet.
Men fra Byggegruppens perspektiv lugter det langt væk
af ønsket om at skaffe billig arbejdskraft – ikke nødvendigvis kvalificeret. Byggegruppen har i fællesskab med
BAT argumenteret imod en sænkelse af beløbsgrænsen og
har blandt andet besøgt søsterorganisationen Byggnad i
Sydsverige for at tale med 45 af deres ledige håndværkere,
der alle var interesserede i at køre over broen til Danmark for
at komme i arbejde. Byggegruppen er ikke i tvivl om, at man
med en sænkelse af beløbsgrænsen vil fjerne de hegnspæle, der i dag gør det svært at hente billig arbejdskraft til
landet. Se også side 94-96.

Corona på det offentlige arbejdsmarked
Kongresperioden har også været præget af corona-situationen. Situationen har fordret, at offentlige arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationer løbende har været i dialog om
indsatser og opfølgninger på blandt andet de nødvendige
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og vidtgående skridt, som regeringen tog i intentionerne om
at afbøde udbredelsen af corona-virus.
Allerede efter første nedlukning i marts 2020 blev der indgået fælleserklæringer mellem Forhandlingsfællesskabet
og henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske
Regioner. Parterne var enige om, at den ekstraordinære
situation krævede stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og
vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt. Fælleserklæringerne satte blandt andet fokus på, at situationen
vil kunne medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelser,
opgaver med videre, og der blev lagt vægt på lokal dialog
og drøftelser.
Særligt for sundhedsvæsenet fik indsatsen og beredskabet i forhold til corona-virus stor betydning for medarbejderne – navnlig for de medarbejdere, der udførte hvad man
karakteriserede som “kritiske funktioner”.
Mod slutningen af 2021 blev der i finansloven afsat en
milliard kroner til sundhedsvæsenet med den såkaldte corona-vinterpakke. Midlerne blev omfordelt i de fem regioner
efter bloktilskuddet og fordelt blandt medarbejdere efter
lokal forhandling.  

Corona i byggeriet
Corona berørte naturligvis også byggebranchen. Både
som en markant part midt i overenskomstforhandlingerne i marts 2020 og som en alvorlig udfordring på landets
byggepladser.
Byggeriet var et af de få erhverv, der næsten eller slet ikke
stoppede under nedlukningerne i 2020 og 2021. En del større byggepladser havde undervejs udfordringer med udenlandske sjak, der boede sammen, hvor smitten spredte sig.
Diskussioner kørte også løbende om pligt til testning på
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byggepladserne, hvor især udenlandske sjak blev pålagt at
fremvise negative test inden indrejse.
Corona-pandemien betød også, at Arbejdstilsynet og
andre myndigheder havde sværere vilkår for at udføre deres
kontroller. I vinteren 2021 meldte myndighederne, at hver
anden planlagte kontrol for social dumping på arbejdsmarkedet blev aflyst, fordi både Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen sendte sine ansatte hjem.

Rengøring er det nye sort
I kongresperioden har Den Offentlige Gruppe og PSHR
Gruppen i fællesskab lavet projektet “Rengøring er det nye
sort”. Formålet med projektet har været at sætte større fokus på rengøringsassistenterne og deres arbejde. Baggrunden for vores fælles indsats var, at vi i mange år har syntes,
at arbejdsforholdene for rengøringsassistenter skulle blive
bedre.
Mange har en opfattelse af, at alle kan gøre rent, og at der
ikke stilles krav til rengøringsassistenters faglighed. Rengøringsassistenterne er også ofte de første, der bliver prikket,
når der skal ske besparelser i det offentlige – besparelser,
der betyder dårligere kvalitet i rengøringen.
Derfor har vi længe ment, at der var behov for at sætte
fokus på området. Da covid-19 situationen opstod, fornemmede vi et vist skift i befolkningens holdning til rengøring.
Under corona-krisen blev betydningen af ordentlig og
professionel rengøring igen og igen fremhævet som et
effektivt værn mod smittespredning. Også spredning af
“almindelige” infektionsbårne sygdomme.
Samtidigt betød corona-krisens fokus på øget rengøring
i det offentlige rum, at rengøringsassistenternes arbejde
pludseligt blev mere værdsat og anerkendt. Pludseligt var
rengøring vigtigt, og man satte mere pris på rengøringsassisternes arbejde. Af denne årsag mente vi, at tiden var den
rette til at iværksætte vores projekt.
Første del af projektet bestod af en rapport, udarbejdet af
Implement Consulting Group, der undersøgte erfaringerne
fra covid-19, hvor der har været et øget fokus på rengøringen og betydningen af denne for at bryde smittespredningen. Rapporten dokumenterede vigtigheden af rengøring,
herunder sammenhængen mellem god hygiejne og færre
sygedage generelt i samfundet. Rapporten blev udarbejdet sammen med forskellige interessenter, som alle havde
interesse i rengøring og hygiejne, og som dermed også var
optaget af rengørings- og hygiejnedagsordenen. Blandt
andre Rådet for Bedre Hygiejne samt skoleeleverne, som jo
i høj grad er blevet ramt at de besparelser, der har været på
skolerengøringen. Rapporten blev præsenteret på et webinar 8. oktober 2020.
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Industrigruppens formand,
Mads Andersen, besøger sammen med skatteminister Jeppe
Bruus (S) Novo Nordisk i Hillerød
for at sætte fokus på, hvordan
CO2-afgifter skal skrues rigtigt
sammen. Her ses de sammen
med fællestillidsrepræsentant
Bo Hansen.
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Formålet med denne første del af projektet var at øge befolkningens opmærksomhed på vigtigheden af professionel
rengøring og god hygiejne.
For at bevare momentum besluttede vi at lave en decideret kampagne, som vi kaldte for “Rengøring er det nye sort”.
Kampagnen startede 17. marts 2021.
Meget kort sagt handlede denne del af kampagnen om
at få øget politikernes prioritering af rengøringsområdet og
få vigtigheden af god professionel rengøring sat rigtig højt
på dagsordenen, når politikerne skal træffe beslutninger om
prioriteringen af ressourcerne ude lokalt.
Et af virkemidlerne i kampagnen var, at vi identificerede
forskellige alliancepartnere, der var enige i behovet for at
opprioritere rengøringen, ud fra devisen om, at jo flere, der
påpeger behovet, desto mere bliver der lyttet.

For at påvirke kommunernes budgetter gjorde vi følgende:
• Vi sendte en velkomstmail til alle byrådspolitikere. Mailen
indeholdt en beskrivelse af, hvilke dagsordener vi mener,
er vigtige, at byrådspolitikerne forfølger op til budgetprocessen, herunder rengøring.
• Vi afholdt en temadag om det offentlige område i kommunerne: “Den nye politiske sæson”.
Fokus på temadagen var, hvordan 3F kan få indflydelse i
kommunerne, og hvordan 3F-afdelingerne kan få deres fokusområder sat højere på kommunens dagsorden, herunder
rengøringsbudgetterne.
• Vi udsendte en “pakke” til afdelingerne. Pakken indeholdt
forskellige materialer, som afdelingerne kunne bruge i
deres lobbyindsats, delt op i temaer, for eksempel om
“Synlig rengøring”, “Øget uddannelse” og lignende.

Kampagnens tre faser:
• Første skridt var at arbejde for, at regeringen afsatte tilstrækkeligt med midler til rengøringsområdet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger med kommunerne
og regionerne.
• Næste skridt var, at kommunalpolitikerne afsætter flere
penge til rengøring i forbindelse med budgetforhandlingerne i kommunerne.
• Og endelig forsøgte vi at påvirke kommunal- og regionsvalget i november i relation til at få sat rengøring højere
på dagsordenen i de nye byråd.
Efter kommunalvalget havde vi fokus på at påvirke kommunernes budgetter for 2023, da det i bund og grund er
budgetterne, der afgør rengøringsomfanget i kommunerne.

Industrigruppen sætter aftryk på politisk strategi for life
science
I august 2020 nedsatte regeringen otte såkaldte genstartteams, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan Danmarks eksport kunne rejse sig oven på corona-krisen.
I ét af de teams havde Industrigruppen en plads ved bordet,
nemlig teamet om life science og biotek-industrien, hvor
mange af Industrigruppens medlemmer arbejder.
3F’s aftryk på genstartteamets anbefalinger blev et
stærkt fokus på dygtige medarbejdere, kompetenceudvikling og efteruddannelse. Netop dén anbefaling fandt også
vej til både regeringens strategiforslag og den endelige,
brede politiske aftale på området.
Aftalen faldt på plads i maj 2021 og siger blandt andet,

at “aftalepartierne vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal
analysere behovet for kompetenceudvikling inden for life
science-industrien.” Til det formål er der afsat to millioner
kroner årligt i 2021 og 2022 og fire millioner kroner i 2023 til
at igangsætte og gennemføre tiltag inden for eksempelvis
uddannelsesudvikling og kapacitetsopbygning på uddannelser målrettet life science.
Op til udarbejdelsen af strategien deltog Industrigruppen også i den offentlige debat om life science-industriens
potentialer, for eksempel sammen med formanden for
akademikerfagforeningen Pharmadanmark.

En grøn skattereform skal bevare danske produktionsjob
Et fokusområde i forbundets og særligt i Industrigruppens
politiske interessevaretagelse i kongresperioden har også
været den grønne skattereform. En ekspertgruppe fremlagde
i februar 2022 tre modeller for en ny CO2-afgift, som får stor
betydning for mange danske produktionsvirksomheder og
deres medarbejdere.
I slutningen af juni 2022 blev et flertal i Folketinget
bestående af regeringen, Venstre, SF, De Radikale og De
Konservative enige om en grøn skattereform. Aftalen indfører en dansk CO2-afgift og rummer for eksempel også
omstillingsstøtte til de virksomheder, der har sværest ved at
sænke deres CO2-udslip, og en pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering.
I perioden op til de politiske forhandlinger påvirkede Industrigruppen politikerne og den offentlige debat gennem både
debatindlæg i medierne, virksomhedsbesøg med skatteministeren og endelig et onlinemøde mellem skatteministeren
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og en række tillidsrepræsentanter fra industrien. Her var hovedbudskabet, at en CO2-afgift skal skrues sammen, så industrien får en seriøs mulighed for at omstille sin produktion
og ikke bare flytter både arbejdspladser og CO2-udledning
ud af landet. For dét vinder hverken klimaet eller lønmodtagerne på. Et grønt og højteknologisk foregangsland skal
netop vise resten af verden, hvordan industrien kan omstilles – ikke bare lukkes.

Indsats på mejeriområdet
I kongresperioden har Den Grønne Gruppe sammen med afdelingen 3F Ringkøbing-Skjern haft et projekt med fokus på
fire Arla-virksomheder i Videbæk området: Arinco, Danmark
Protein, Arla Troldhede og Arla Nr. Vium.
Behovet for dette fokus kom af, at det har været vanskeligt for de faglige tillidsrepræsentanter at få lov til for
eksempel at afholde en velkomstsamtale med nye kollegaer. Der har derfor været fokus på at understøtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde, herunder i forhold til dialog og
forhandling med ledelsen.
De fire virksomheder har 1.250 ansatte, og der er 26
tillidsvalgte.
I perioden har der været et rigtig godt samarbejde mellem
Den Grønne Gruppe, afdelingerne og de tillidsvalgte. Der
har været fokus på uddannelse, velkomstsamtaler og årsplaner samt dialog og forhandling med ledelsen.
Mange tillidsvalgte har deltaget i træning og uddannelser,
og de er kommet godt i gang med forhandlinger med ledelsen, velkomstsamtaler med nye kollegaer og årsplaner for
det fortsatte organiseringsarbejde på arbejdspladserne.
I 2021 førte dette også til 43 nye medlemmer på mejeriområdet, og i februar 2022 var tallet vokset til 55 nye
medlemmer på mejeriområdet.
I april 2022 er der igangsat et træningsforløb, som kører

frem til projektets afslutning i september 2022. Træningsforløbet er bygget op over en introdag og efterfølgende tre
moduler af tre dages varighed. Her trænes der i argumentationsteknik med mere. Seks repræsentanter deltager.

Opsøgende arbejdsmiljøarbejde i byggeriet
Byggegruppen har i kongresperioden haft et særligt fokus
på det opsøgende arbejdsmiljøarbejde. I 2021 blev det
besluttet at ansætte tre yderligere arbejdsmiljøkonsulenter, der sammen med de tre, der var i forvejen, skal dække
landet i deres opsøgende arbejde. Oprustningen er en del
af en vedtaget kampagne, som Byggegruppen skød i gang i
begyndelsen af 2022.
Alt for mange kommer til skade i byggebranchen. Og alt
for mange oplever gener af slid og hårdt arbejde. Så Byggegruppen vil med kampagnen øge medlemmernes bevidsthed om, at de kan og bør stille krav til deres arbejdsmiljø.
Under sloganet: “Er du sikker? – stil krav til dit arbejdsmiljø”
vil Byggegruppen de kommende år inddrage medlemmer,
afdelinger og byggeriets arbejdsgivere i en fælles indsats
for at forbedre den triste statistik på arbejdsmiljøområdet
for byggebranchen:
• Der anmeldes cirka 5.500 arbejdsulykker om året – det
svarer til omkring 22 arbejdsulykker hver arbejdsdag.
Hver fjerde arbejdsulykke er så alvorlig, at den medfører
mindst tre ugers fravær.
• Det er Arbejdstilsynets vurdering, at over 45 procent af
alle arbejdsulykker ikke anmeldes til Arbejdstilsynet.
• Over 32 procent af alle arbejdsulykker sker i nyansattes
første ansættelsesår.
• Byggebranchen har næsten tre gange så mange erhvervssygdomme som gennemsnittet for alle brancher
- i 2020 handlede 34 procent af dem om muskel- og
skeletbesvær.
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Debatten om asbest er blusset op igen, og frygten er, at der er mange flere byggepladser med asbest rundt om i landet.

ASBEST PÅ BYGGEPLADSER
I efteråret 2021 blussede debatten om asbest
op igen, da et tømrersjak i København meldte
deres byggeleder til politiet for dokumentfalsk.
Byggelederen blev mistænkt for at have fusket
med en prøve, der påviste asbest i forbindelse
med renoveringen af en række ejendomme i
København, hvor tagene skulle skiftes ud. Her
kunne op mod 20 håndværkere være blevet
udsat for potentielt dødelige asbestfibre.
Tømrersjakket fattede mistanke om, at der var
asbest på byggepladsen, og bad derfor om at
få foretaget en asbestprøve. Og det gik byggelederen med til.
Snedkermesterfirmaet sendte to prøver til
Dansk Miljøanalyse, og ugen efter fortalte byggelederen, at begge prøver var negative. Det
gjorde sjakket mistænksomme, og derfor afleverede tømrerne selv et stykke skifereternit fra
det gamle tag til Dansk Miljøanalyse, som de
af egen lomme betalte for at få lavet en hurtig
undersøgelse af. Svaret kom få timer senere og
viste, at der var asbest.

Byggelederen blev bortvist, da det kom frem,
at han havde snydt med testsvarene.
Historien er grel, men frygten er, at der er
mange flere byggepladser med asbest rundt
om i landet. Et stort renoveringsprojekt af 300
lejligheder i Herning har for eksempel fået 3F
Midtjylland og 3F Holstebro til at indlede et
større detektivarbejde, da der viste sig at være
asbest på pladsen. De to afdelinger gik derfor i
gang med at opspore alle de håndværkere, der
har arbejdet på projektet. Det skete for at sikre,
at håndværkerne bliver registreret i en asbestprotokol og kan få erstatning, hvis de senere
får lungehindekræft eller andre asbestrelaterede kræftsygdomme efter at have været udsat
for de potentielt dødelige asbestpartikler.
Bekymringen for følgerne for ansatte, der
arbejder med asbest, deler Byggegruppen i 3F
med resten af BAT-forbundene, og det har været et problem, vi har haft fokus på i mange år.
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vidt var ufravigeligt, hvilket også var den historiske praksis.
Det betød, at Jensens Bøfhus A/S ikke fik lønkompensation
gennem de følgende nedlukninger.
PSHR-gruppen vandt en efterfølgende arbejdsretssag, der var anlagt af Jensens Bøfhus A/S, som mente,
at PSHR-gruppens konflikt var for vidtgående og ude af
proportion under corona-krisen. Jensens Bøfhus A/S tabte
ligeledes en klagesag, der var rejst over for Folketingets
Ombudsmand, hvor de hævdede, at Erhvervsministeriet
handlede ulovligt, da Erhvervsstyrelsen i 2021 afviste at give
lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere.
PSHR-gruppen har besluttet, at konflikten mod Jensens
Bøfhus A/S skal fortsætte, fordi arbejdsgivere ikke skal have
held med at frigøre sig fra deres kollektive overenskomst.
Dette på trods af at ejerkredsen bag restaurantkæden har
måttet indskyde mere end 120 millioner kroner de seneste
to år og formodes at befinde sig i en dyb økonomisk krise.
Konflikten fortsætter ved beretningens aflæggelse på sit
tredje år.

Seksuel chikane

Demonstration foran Arbejdsretten, hvor 3F PSHR-gruppen
vandt en arbejdsretssag, der var anlagt af Jensens Bøfhus.

• 50 procent af faglærte bygningsarbejdere har forladt
branchen i en alder af 45 år. Mange forlader byggebranchen til fordel for andre brancher ifølge AE.

Striden om Jensens Bøfhus
I marts 2020 varslede restaurantkæden Jensens Bøfhus
A/S lockout over for deres organiserede medarbejdere. Med
lockouten ønskede restaurantkæden at frigøre sig fuldt og
endeligt fra deres overenskomst, som de mente var for dyr.
Forud for lockouten lå et længere forhandlingsforløb, hvor
arbejdsgiveren krævede at få den overenskomst, der var
indgået mellem PSHR-gruppen og restaurantkæden Flammen. Den var mere fleksibel ifølge Jensens Bøfhus A/S.
Flammen havde i nogle år haft en særoverenskomst, der
var tilpasset deres særlige buffetkoncept, hvor gæsten ikke
bliver betjent ved bordet, men henter maden ved en buffet.
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Derfor indeholdt overenskomsten ikke bestemmelser for
tjenere. Konceptet i Jensens Bøfhus A/S-restauranterne
er netop baseret på betjening ved bordene, og forbundets
forhandlere afviste derfor at give Flammens overenskomst
til Jensens Bøfhus A/S. Da lockouten havde kørt i nogen tid,
betragtede arbejdsgiver sig som frigjort fra overenskomsten.
PSHR-gruppens varslede konflikt i forlængelse af lockouten blev i første omgang udsat til september 2020 på
grund af corona-nedlukning af restaurationsbranchen. Senere blev konflikten genetableret - også selvom Folketinget
ad flere omgange lukkede restauranterne.
Det skabte en del medieopmærksomhed, at Jensens
Bøfhus A/S ikke kunne få lønkompensation under konflikten.
Og beskæftigelsesministeren blev kaldt i samråd i beskæftigelsesudvalget, hvor han måtte svare på spørgsmål om,
hvorvidt statens neutralitetsprincip, der gjorde, at staten
ikke kunne udbetale lønkompensation til restaurantkædens
hjemsendte medarbejdere, også burde gælde under corona-krisen. Ministeren fandt, at neutralitetsprincippet for så

PSHR-gruppen har i nogle år betragtet seksuel chikane i
restaurationsbranchen, rengørings- og hotelbranchen som
et af de væsentligste problemer for medlemmerne og brancherne. De få undersøgelser, som myndighederne har lavet,
har ikke været grundige eller præcise nok. Det har medført,
at PSHR-gruppen har stået alene i kampen mod seksuel
chikane, både i forhold til myndighederne og i forhold til
arbejdsgiverforeningerne.
Det kom blandt andet til udtryk, da PSHR-gruppen deltog
i evalueringsarbejdet i forhold til den nye restaurationslov,
der tillod unge ned til 15 år at arbejde på steder, hvor der
udskænkes alkohol. Alkohol og seksuelle krænkelser hænger
i PSHR-gruppens erfaring ofte sammen, men gruppen stod
meget alene med det synspunkt. Hverken myndigheder eller
arbejdsgivere mente, at en lempelse af alderskravet kunne

udsætte meget unge medarbejdere for seksuelle krænkelser.
De få undersøgelser, der indtil 2020 er udarbejdet, indikerer, at seksuel chikane ikke blot er et problem mellem
medarbejder og arbejdsgiver/leder og kunder. Problemet er
også til stede i relationen indbyrdes mellem medarbejdere.
Problemerne i restaurationsmiljøet handler ikke blot om
enkeltpersoner, der overskrider grænser. PSHR-gruppen
vurderer, at der er tale om en egentlig sexismekultur. Hvis
kulturen skal ændres, kræver det et samarbejde mellem
arbejdsgivere, myndigheder og fagforening.
I foråret 2021 gennemførte Arbejdstilsynet en undersøgelse, hvor 30.000 medarbejdere har deltaget. Det gør undersøgelsen til den største inden for arbejdsmarkedet i nyere
tid. Den viser blandt andet, at 15 procent af medarbejderne
inden for restaurationsbranchen har oplevet seksuel chikane
og/eller uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen inden for det seneste år.
PSHR-gruppens arbejde har været fokuseret på:
• at få unge under 18 år væk fra arbejdssteder, hvor der
udskænkes alkohol.
• at få arbejdsgivere og myndigheder med i et forpligtende
samarbejde for at få ændret sexismekulturen, særligt i
restaurationsbranchen.
• at få ændret lovgivningen, så det såkaldte indirekte objektive ansvar kan blive gældende i dansk ret i forhold til
seksuel chikane. Det ansvar indebærer, at hvis der forekommer krænkelser på en arbejdsplads, er det arbejdsgiver, der i første omgang skal løfte bevisbyrden for, at de
har iværksat passende og proportionelle forholdsregler
for at forhindre seksuel chikane. I modsat fald bliver
arbejdsgiver tillagt objektivt ansvar for krænkelsen.

Udbudsloven
Udbudsloven har stor betydning for mange 3F-medlemmer.
Det gælder alt fra større rengøringsudbud over transportopgaver for det offentlige til kæmpebyggerier som metro

UDVIKLING I KVINDELIGE LÆRLINGE

Træfagene
Struktør
Murer

Dec 2018
69
10
22

Dec 2021
138
25
35

Stigning i procent
100 %
150 %
59 %
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og broer. Da udbudsloven skulle evalueres og revideres, gik
3F aktivt ind i sagen for at få forbedret loven. Som en del af
“Danmark kan mere I” blev det besluttet at justere udbuds
loven, og den vigtigste ændring er, at det er lykkedes at få
obligatoriske lærlingeklausuler ind i loven.
Det er et meget vigtigt skridt mod at få flere lærepladser
og mere fair udbud, selvom vi stadig afventer den præcise
udmøntning.
Der er også mange ting, vi stadig ønsker forbedret, såsom
arbejdsklausuler, arbejdsmiljøklausuler, bedre kontrol og
endnu bedre mulighed for at udelukke virksomheder, der
ikke lever op til love, regler og overenskomster.
3F skal derfor arbejde videre med udbud – både i EU, hvor
vi søger at forbedre udbudsdirektivet, og nationalt med
henblik på at få skærpet loven endnu mere. Men også lokalt
bliver arbejdet vigtigt i forhold til at følge op på den nye
udbudslov, så de offentlige myndigheder laver endnu bedre
udbud.

Færre udliciteringer, men kommunerne strammer skruen
Vi oplever stadig udliciteringer, som kan have store konsekvenser for medlemmerne i form af højere tempo, dårligere
arbejdsmiljø, vilkårsforringelser og nogle gange afskedigelser. Vi ser dog, at tendensen med mere udlicitering er brudt,
så graden af udlicitering i kommunerne er faldet de seneste
år - efter ti år med stigninger.

Vi ser også hjemtagelser af både rengørings- og renovationsopgaver - ofte fordi den leverede service ikke har levet
op til forventningerne.
3F har gennem flere år arbejdet for at fortælle om konsekvenserne ved udlicitering og sætte fokus på kvalitet,
arbejdsklausuler og uddannelse, når offentlige myndigheder overvejer udlicitering. Resultatet kan ses nu, hvor færre
kommuner tyer til udlicitering som løsning.
Det betyder dog ikke, at problemerne ved offentlige
udbud er forsvundet. Særligt inden for rengøringsområdet, hvor arbejdsgivere som ISS, Forenede og Coor har
flere tusinde 3F’ere ansat, oplever man problemer med de
offentlige udbud. Et af de alvorligste problemer opstår, når
en kommune skifter en rengøringsentreprenør ud med en
anden, hvilket ofte sker.
Den retssikkerhed, som virksomhedsoverdragelsesloven
burde give rengøringsassistenterne, når arbejdspladsen og
arbejdet består, men et nyt firma overtager kontrakten, er
efterhånden helt væk. Det er ofte op til den arbejdsgiver,
der vinder udbuddet, at bestemme, hvorvidt virksomheden
skal ansætte de medarbejdere, der i forvejen gør rent på
arbejdspladsen.
I de seneste år er der tilmed opstået en praksis, hvor kommunerne i udbudsmaterialet bestemmer, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke er gældende efter første udbud.
Konsekvensen er, at rengøringsassistenterne i bedste fald

UDVIKLING I GRAD AF UDLICITERING I KOMMUNER 2010-2019 I %
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KVINDER I BYGGERIET
Et af de mange initiativer, som Byggegruppen
deltager i for at formidle inspiration til unge og
voksne om det positive ved at tage en faglig
uddannelse, er at støtte projektet Boss Ladies.
Boss Ladies har et ambassadørkorps af 220
unge kvinder, der alle er en del af de danske
bygge-, anlægs- og installationsbrancher. Kvinderne tager løbende ud på folke- og erhvervsskoler for at fortælle om kvinders muligheder i
håndværksfag.
Der er i kongresperioden sket en positiv ændring i antallet af kvindelige lærlinge – og ikke
mindst i, hvilke fag de vælger. Tal fra Undervisningsministeriet viser for eksempel, at andelen
af kvindelige tømrerlærlinge er steget.
Læs også side 59.
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Tækker Laura Feline
Ebbesen er én af omkring
200 ambassadører for
byggefagene – en såkaldt
“bosslady” – der skal være
med til at få flere kvinder
til at vælge en fremtid i
byggebranchen.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
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bliver sagt op og herefter nyansat hos den nye entreprenør. Men derved mister de anciennitet i forhold til sygdom,
barsel/adoption og forældreorlov, barns sygdom, frihed til
lægebesøg med barnet, to børneomsorgsdage med mere.
Dette sker, selvom medarbejderne har været beskæftiget
på arbejdspladsen i mange år. I værste fald opsiges de og
mister deres arbejde.
Det er PSHR-gruppens opfattelse, at kommunerne ikke har
nogen saglig begrundelse for at indføre disse bestemmelser i
udbudsmaterialet, og at bestemmelserne udgør en væsentlig
forringelse af rengøringsassistenternes rettigheder.
Det har ikke tidligere været muligt at få Folketinget til at
ændre udbudsreglerne, så virksomhedsoverdragelsesloven
altid er gældende, men vi arbejder videre på at få det ændret både i lovgivning og i de enkelte udbud.

Forsvaret opsiger kontrakt med ISS
Forsvarsministeriet indgik i 2017 en aftale med virksomheden ISS om at udlicitere driften af ni serviceområder, blandt
andet rengøring, bygninger, areal, pleje, tekniske installationer og kantiner (facility management). Kontrakten var
Nordens største med en værdi på tre milliarder kroner, og
den omfattede levering af ydelser til alle Forsvarsministeriets 560 etablissementer i seks år med start 1. februar 2018.
Kort tid inde i kontraktperioden blev det klart, at formålet
med kontrakten – at sikre et højt serviceniveau og opnå besparelser – ikke kunne indfries. Samtidig viste det sig, at ISS
ikke kunne levere opgaverne i en tilfredsstillende kvalitet,

hvoraf der alene i 2019 og 2020 indkom over 6.000 klager
fra Forsvarets brugere. Klager, der særligt omhandlede en
stor utilfredshed med kvaliteten af forplejningen og rengøringen på kasernerne.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og ISS blev
på den baggrund i juni 2021 enige om at ophæve kontrakten
og hjemtage alle ni serviceområder.
Mange af serviceområderne var i 2017 allerede udliciterede på flere mindre kontrakter. I 2012 blev rengøring og
kantine samt ejendomsservice på Sjælland og Bornholm
udliciteret. I 2014 kom resten af landet med. Først i 2018
blev de mindre kontrakter samlet i én stor kontrakt med
ISS som leverandør. I Perioden fra 2012 til 2018 blev der
overdraget op til 800 3F’ere til blandt andet ISS. Hjemtagelsen af facility management-opgaverne betyder nu, at der i
alt skal overdrages 850 medarbejdere fra ISS til Forsvaret,
hvoraf de cirka 600 er 3F’ere.  
For at løfte kvaliteten tilbage til tidligere standarder tilføres ekstra ressourcer, svarende til cirka 200 nye stillinger,
der fortrinsvis vil blive ansat på 3F’s overenskomster.
Forsvarets Personalestyrelse, FPS, har i forbindelse med
overdragelsen ønsket specifikke aftaler om vilkårene for
medarbejdere i både overdragelsesperioden og ved den
endelige overgang til de statslige overenskomster. Den offentlige gruppe har i processen konstateret, at aftalerne kan
betyde forringelser for medarbejderne. Dette har vi påtalt
over for FPS med et ønske om at få åbnet og genforhandlet
aftalerne.
Forsvarsministeriet ønsker en bedre løsning for soldaternes hverdag. I 3F ønsker vi tilsvarende, at de cirka 500
overdragede medarbejdere, der skal bidrage til de bedre
løsninger for soldaterne, får klart bedre vilkår end dem vi
er blevet stillet i udsigt af FPS. 3F har derfor bedt forsvarsministeren om at gå ind i sagen og sikre, at vilkårene for
medarbejderne ikke bliver forringet.

Projekt skal få flere medlemmer til at gøre brug af selvvalgt
uddannelse
I den seneste kongresperiode har Industrigruppen kørt et
uddannelsesprojekt, “AMU – En hjælpende hånd”. Projektets
formål er at hjælpe afdelingerne til at få flere medlemmer
til at tage selvvalgt uddannelse. Det ultimative mål er, at
uddannelsesplanlægning bliver lige så normalt som ferieplanlægning. Projektet er en del af En Styrket Uddannelsesindsats i forbundet.
Corona-situationen har besværliggjort projektet, men der
er alligevel kommet konkrete resultater og erfaringer:
• Tre webinarer om “AMU – En hjælpende hånd” for interesserede afdelinger. 36 deltog.
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Fagbladet 3F var i december 2019 på besøg på regionshospitalet på Bornholm, hvor alle rengøringsassistenter havde fået uddannelsen til hospitalsserviceassistenter. Uddannelsen var økonomisk støttet
af Den Regionale Kompetencefond under puljen “Fra ufaglært til faglært”

• Opfølgende kontakt til flere afdelinger, som har resulteret i løbende dialog om opstart.
• Tre “værkstedskurser” for tillidsrepræsentanter med
praktiske øvelser på computeren i forhold til at finde
AMU-kurser på amukurs.dk, ansøge om IKUF-støtte på
ikuf.dk og tilmelde sig kurser og ansøge om VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk.
• Kursusforløb i IT og digitalisering i regi af 3F Østfyn
afholdt hos AMU Fyn.
• Ni afdelinger i Hovedstaden og Nordsjælland er gået
sammen om et fælles AMU-kursuskatalog. Kurserne
afholdes hos Next København og Unord.
Desuden har Industrigruppen i efteråret 2021 afviklet to
uddannelsesambassadørkurser i regi af FIU, og tre kurser
er planlagt i 2022. Kurserne klæder tillidsrepræsentanterne
på til at motivere såvel ledelse som kollegaer til uddannelse med særlig vægt på overenskomstens muligheder for

selvvalgt og aftalt uddannelse. Erfaringerne er blevet delt
med andre grupper i overensstemmelse med En Styrket
Uddannelsesindsats.

Fra ufaglært til faglært
Mulighederne for at fastholde beskæftigelsen for ufaglærte,
løst tilknyttede medarbejdere, etniske 3F-medlemmer med
videre er størst, hvis medlemmer har en faglig uddannelse.
Og det er afgørende, at vi får flere til at gå fra ufaglært til
faglært på det offentlige arbejdsmarked, hvilket Den Offentlige Gruppe har haft stort fokus på i kongresperioden.
Gruppen har kæmpet for, at alle vores medlemmer,
uanset etnicitet, får en faglig uddannelse. Den Kommunale
Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond – og
ved OK18 fik vi også Den Statslige Kompetencefond – er
med til at understøtte økonomisk, når man går fra ufaglært
til faglært.
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Det er et stort skridt for de offentlige 3F’ere, at de kan
fastholde beskæftigelsesgraden.
En del af vores medlemmer er udsat for vinterhjemsendelse, og ved hjælp at uddannelsesplanlægning, herunder
ufaglært til faglært, er det muligt at få tilrettelagt uddannelse i vinterperioden.
Ligeledes er der større muligheder for at få fuldtidsstillinger, når 3F-medlemmerne opnår faglært status i forhold til
de bredere kompetencer, som uddannelserne også indeholder. Med de muligheder, der ligger i kompetencefondene,
er der ovenikøbet en god mulighed for organisering, når
tillidsfolk og 3F-afdelinger kan præsentere de gode muligheder for støtte til uddannelse, som Den Offentlige Gruppe
har forhandlet hjem.
Vi ser en stor stigning i ansatte, der får midler fra kompetencefondene, specielt blandt de statsligt ansatte.
Se også kapitlet om uddannelse fra side 102.

Restaurationsloven – vi venter på en evaluering
I 2017 vedtog Folketinget en række ændringer af restaurationsloven. Ændringerne medførte blandt andet, at unge
helt ned til 15-årsalderen kan arbejde på virksomheder, der
udskænker alkohol. Samtidigt med lovens vedtagelse blev
det bestemt, at den skulle evalueres efter to år. I 2019 inviterede Erhvervsstyrelsen PSHR-gruppen sammen med en
række andre interesseorganisationer, herunder Horesta og
Dansk Erhverv, til at deltage i en arbejdsgruppe, der skulle
forberede evalueringen.
I PSHR-gruppens eget høringssvar havde PSHR-gruppen anført, at den del af restaurationsbranchen, hvor der
udskænkes alkohol, er en uegnet arbejdsplads for så unge
Rengøringstekniker- og serviceassistentuddannelserne deltog for første gange
som konkurrencefag ved DM i Skills i 2022. Her ses vinderen Charlotte Exner.

RENGØRINGSTEKNIKER- OG SERVICEASSISTENTUDDANNELSERNE
MED TIL DM I SKILLS
De relativt nye uddannelser, rengøringstekniker- og
serviceassistentuddannelserne, har været med til at
sætte fokus på fagligheden i rengøring og service og ændre på fagenes renommé i samfundet.
Uddannelserne sætter fokus på, at professionel
rengøring kræver viden og faglighed, og at kundskaber om kemikalier, materialer, overflader og
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redskaber i dag er nødvendige for rengørings- eller
serviceassistenter.
I 2022 deltog begge uddannelser for første gang
som konkurrencefag ved DM i Skills, og de konkurrerende på begge uddannelser fik mulighed for
at demonstrere deres viden og faglighed foran et
publikum.

mennesker. Gruppen fremhævede dokumenterede problemer med et dårligt arbejdsmiljø, herunder seksuel chikane,
vold og trusler om vold.
I 2020 sendte Erhvervsstyrelsen et udkast til en evalueringsrapport i høring. Evalueringsrapporten konkluderede i
det store hele, at lovændringen ikke havde medført væsentlige problemer, og lagde vægt på, at branchens arbejdsgivere var meget glade for lovændringen, fordi den tilførte ny
arbejdskraft til branchen.
PSHR-gruppen afgav høringssvar til evalueringsrapporten
og fremhævede, at den i det store hele ikke levede op til
nogle helt grundlæggende krav til videnskabelige analyser. De undersøgelser, der var anvendt, var helt uegnede til
at sige noget om det problem, der blev spurgt ind til. Og
de samme undersøgelser var så lemfældige – ofte bare
rundringninger til enkeltpersoner – at man ikke kunne stole
på de data, der blev fremlagt.
Erhvervsstyrelsen valgte ikke at fremsende evalueringsrapporten til Folketinget og har i skrivende stund endnu ikke
fuldført arbejdet med at evaluere restaurationsloven.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat
I efteråret 2021 nedsatte regeringen lønstrukturkomitéen,
som var en udløber af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet.
Lønstrukturkomitéen har til formål at analysere og
sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige
sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.
Komitéens sekretariat er nedsat under Beskæftigelsesministeriet og består af eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Arbejdstagersiden er repræsenteret
under hovedorganisationerne FH og AC. I sit arbejde har FH
besluttet at nedsætte et forhandlingsudvalg, som består af
FH’s formand samt repræsentanter fra FH’s medlemsorganisationer i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg
og CFU’s forhandlingsudvalg. Fra 3F deltager gruppeformand Lydia Callesen i udvalget.  
Komitéens arbejde forventes afsluttet inden udgangen af
2022.  
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E K S T E R N E S A M A R B E J D S PA R T N E R E - P E N S I O N :
For 3F’s Offentlige Gruppe er det vigtigt, at lønstrukturkomitéen ser på:
• ligelønsproblemet som et lavtlønsproblem. 3F’s kvindegrupper i den offentlige sektor er blandt de lavest
lønnede grupper.  
• arbejde af samme værdi. Vi ser, at kvindegrupper aflønnes lavere for arbejde af samme værdi.  
• uddannelse og kompetenceudvikling i en bred fortolkning. Mange af 3F’s medlemmer har tilegnet sig megen
viden gennem blandt andet AMU-systemet og har en
bred erfaring gennem mange år på arbejdsmarkedet.
Det skal der også aflønnes for – ikke kun for formaliseret
uddannelse.

Liberalisering af forbrændingsanlæg
Fire bulgarske kvinder har efter fire års kamp endelig fået Arbejdsrettens
ord for, at Nordanic Chrom skal efterbetale dem over 200.000 kroner.

KÆMPE EFTERBETALING TIL
BULGARSKE KVINDER
Manglende løn, dårligt arbejdsmiljø og intimiderende
opførsel. Det var en perlerække af dårlige oplevelser, som
fem bulgarske kvinder tog med sig fra deres arbejde på
virksomheden Nordanic Chrom i Farum.
Men en årelang kamp endte i begyndelsen af 2022 med
en dom i Arbejdsretten, der betød, at kvinderne fik efterbetalt over 200.000 kroner. Samtidig skulle virksomheden
betale 50.000 kroner i bod.
- Vi har været ved at give op mange gange. Men det kan
lade sig gøre, selvom det tog lang tid, sagde 33-årige Denis
Remzi Mehmed til Fagbladet 3F, som skrev om kvinderne,
der blev snydt for pension, tillæg og fritvalgspenge.
Sagen startede med, at 41-årige Veneta Raycheva pludselig blev fyret i 2018 efter otte år i virksomheden. Derefter
rullede problemerne løs, og efter mislykkede forsøg på at
finde løsninger ved mæglingsmøder mellem 3F Nordsjælland Øst og firmaet, blev sagen bragt for Arbejdsretten
tilbage i maj 2019 og er først for nylig afsluttet.
Den lange sagsbehandlingstid skyldes både corona og
rigsretssagen mod Inger Støjberg. Og så forlod Nordanic
Chrom også deres arbejdsgiverorganisation DI, hvilket
dog ikke forhindrede 3F i stadig at forfølge sagen.
Få uger efter afgørelsen fik endnu en bulgarsk kvinde,
der arbejdede hos industrivirksomheden fra 2015 til 2020,
Arbejdsrettens ord for, at hun heller ikke havde fået korrekt løn. Hun fik 168.922 kroner efterbetalt af firmaet. Flere
af kvinderne er videre i andre job.
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Klimaet er kommet øverst på dagsordenen, og regeringens
første store aftale om klima handlede om affaldsområdet.
Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark producerer for meget
affald, og noget skulle gøres. Regeringens plan indeholdt i
3F’s øjne flere fine tiltag, som for eksempel mere sortering.
Men den indeholdt desværre også en liberalisering af forbrændingsanlæg, der i fremtiden skal fungere på markedsvilkår.
Vi forsøgte i 3F sammen med kommuner og borgmestre
at bremse regeringens planer. Men med bred opbakning
fra Folketinget valgte regeringen alligevel at liberalisere og
vælge en vej, hvor det i høj grad er op det private marked at
drive omstillingen til mere genanvendelse og genbrug. De
kommende år kommer affaldsområdet til at forandre sig
meget og få stor indflydelse for vores medlemmer i branchen. Vi mener, at det er en usikker vej, regeringen har valgt,
og 3F havde gerne set, at man i stedet havde bygget oven
på den velfungerende sektor, som findes i dag, og i stedet
fokuseret mere på at reducere affaldsmængderne, genbruge mere og få gang i CO2-fangst.    

#MandagensKollega
I denne kongresperiode har formanden for Industrigruppen,
Mads Andersen, givet “megafonen” på sin Facebook-side
videre til en 3F’er fra industrien – som hovedregel hver mandag. Konceptet hedder Mandagens Kollega og er en hyldest
til alle de 3F’ere, der får produktionen til at køre i hele landet,
uanset om det er i medicinalbranchen, vindmølleindustrien,
fjerkræindustrien, i postvæsenet, hos møbelproducenter eller i emballagevirksomheder – eller en helt syvende branche.
Siden sidste kongres har mere end 125 medlemmer fortalt
om deres hverdag og arbejdsliv, om deres faglige fællesskab i virksomheden og om deres kollegaskab. Se mere på
www.facebook.com/mads3F

PENSIONDANMARK:
MÅLRETTEDE FORSIKRINGER OG
SUNDHEDSORDNING MED MANGE
MULIGHEDER

INDUSTRIENS PENSION:
GODE FORSIKRINGER OG SOLIDE
LANGSIGTEDE AFKAST

To tredjedele af 3F’s
medlemmer har deres
pensionsordning i PensionDanmark, der typisk
også indeholder en
sundhedsordning. Pensionsordningen indeholder
desuden forsikringer ved
blandt andet kritisk sygdom, dødsfald og senioreller førtidspension.

Branchens højeste
langsigtede afkast og
solide forsikringer, der
sikrer en god dækning,
hvis uheldet er ude. Det
har i mange år været
blandt kendetegnene for
Industriens Pension, hvor
mange 3F’ere har pensionsordning.
Netop de solide, lang
sigtede investeringsafkast i branchens top er
et vigtigt pejlemærke, for
det betyder, at der i sidste
ende er mest muligt i
pension for medlemmerne.
Pensionsordningen
er et gode fra overenskomsten, og der er ikke
nogen aktionærer, der
skal tjene på ordningen,
så medlemmerne får hele
overskuddet.

Forbedringer siden seneste kongres
Forsikringen ved senioreller førtidspension er
blevet forhøjet, så man
nu får udbetalt op til
6.666 kroner hver måned
– afhængig af ens overenskomst.
Sundhedsordningen er
udvidet, så medlemmerne har adgang til 800
klinikker, hvor godt 2.800
fysioterapeuter og kiropraktorer står klar til at
hjælpe med at behandle
og forebygge smerter
og skader. Samtidig er
online videoadgang til
læge og psykolog blevet

én af de mange muligheder i sundhedsordningen.
PensionDanmark har
etableret et efteruddannelsessite – pension.dk/
efteruddannelse – hvor
medlemmerne nemt kan
få et personligt overblik
over deres efteruddannelsesmuligheder.
Omkostningerne i PensionDanmark er blandt
de laveste i branchen,
og lave omkostninger
betyder mere i pension
til medlemmerne.

App gør det nemt at få
overblik
Med PensionDanmarks
app kan man for eksempel tjekke saldoen på
pensionskontoen, og se,
hvad man får udbetalt,
når man går på pension.
Man kan også bestille
tider i sundhedsordningen.
Læs mere om pensionsordningen på
pension.dk

Hurtig udbetaling
I Industriens Pension
har vi prioriteret gode
forsikringer ved tab af
erhvervsevne, kritiske
sygdomme og dødsfald.
Her er hurtig udbetaling, hvis man mister
erhvervsevnen, da forsikringen ikke afhænger af
offentlig førtidspension.
Sagerne bliver afklaret

langt hurtigere, når man
ikke skal vente på kommunernes vurderinger, og
samtidig får betydeligt
flere syge medlemmer
ret til udbetalinger fra
forsikringen.

Afkast helt i top
Industriens Pension har
gennem de seneste ti år
opnået et gennemsnitligt
årligt afkast til medlemmerne på 8,5 procent.
I 2021 havde Industriens
Pension et rekordafkast til
medlemmerne på knap 17
procent på tværs af alle
aldersgrupper – branchens højeste.
Perioden siden den
forrige kongres har også
været kendetegnet ved
en betydelig udbygning af
investeringerne i vedvarende energi både i Danmark og resten af verden.
Investeringerne er med til
at sikre solide langsigtede
afkast, og de bidrager
samtidig til ambitionerne
om energi-uafhængighed
i Europa.
Som medlem kan du
følge med i Industriens
Pensions app, der kan
hentes i App Store eller
Google Play.
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Nemlig.com, Femern-forbindelsen, Storstrømsbroen, ukrainske fodermestre og kinesiske kokke.
Sagerne om social dumping og dårlige arbejdsforhold har haft mange ansigter i kongresperioden. Men myndighedernes kontrol og midler til bekæmpelse er også blevet styrket i 3F’s ånd.

At sikre langvarige og større bevillinger
til den fælles myndighedsindsats –
Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet - mod social dumping har også i
denne kongresperiode ligget 3F meget
på sinde. Og bevillingerne er faktisk
styrket markant og gradvist til et historisk niveau efter regeringsskiftet i 2019,
hvilket 3F har kæmpet for i årevis.
Hvor bevillingen i 2019 var på 162
millioner kroner, er bevillingen i indeværende år godt og vel 280 millioner
kroner, hvilket svarer til en stigning på
hele 73 procent.
Styrkelsen af myndighedsindsatsen
har udmøntet sig i betydeligt flere og
nye medarbejdere i Arbejdstilsynet og
Skattestyrelsen, ligesom SIRI nu også
er blevet tilknyttet den fælles myndighedsindsats og er begyndt med
udadgående kontroller. Samtidig har
SIRI fået øgede beføjelser, for eksempel til at kontrollere danske skibe, som
anløber danske havne på baggrund af
Safeseanet, at pålægge virksomheder
at ajourføre digital logbog samt at give
afslag på ansøgning om udenlandsk
arbejdskraft fra tredjelande i tilfælde,
hvor ansættelsesforholdet vurderes
ikke at være reelt (formodningsafslag).
Formodningsafslaget blev indført som
følge af Fagbladet 3Fs afdækning af
sagen om de kinesiske kokke og SIRI
har siden ofte givet afslag. Læs også
side 80.

Bevillingerne til Arbejdstilsynet og
Skattestyrelsen udløber ved årets
udgang og skal genforhandles i forbindelse med genforhandling af aftalen
om et godt arbejdsmiljø og ordnede
forhold samt kommende finanslovsforhandlinger.
Kontrollen på transportområdet er
ligeledes løftet markant.
• Der er afsat ti millioner kroner ekstra
om året til kontrol og håndhævelse
af ny lovgivning om “dansk løn for
dansk arbejde”, når udenlandske
chauffører kører cabotage og kombinerede transporter.
• Der er sket en styrkelse af det eksisterende budget til kontrol af cabo-

tage og ulovlige ugehvil i lastbilen
med fem millioner kroner i 2020 og
ti millioner ekstra i både 2021, 2022
og 2023.
• Der er afsat seks millioner kroner årligt fra 2022 og frem til 2024 til øget
udstyr, indsats og brug af nummerpladegenkendelse.
Derudover har regeringen indført
en meget stram dansk fortolkning af
cabotagereglerne for udenlandske
turistbusser. De nye regler betyder, at
en udenlandsk turistbus maksimalt
må køre syv sammenhængende dage
i Danmark pr. kalendermåned. Det
gør op med turistbusser fra eksempelvis Litauen og Polen, der opererer

BEVILLINGER TIL DEN FÆLLES MYNDIGHEDSINDSATS MOD SOCIAL DUMPING
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i Danmark på permanent basis i hele
sommerhalvåret.
Med finanslovsaftalen 2020 blev
der også aftalt flere lovinitiativer og
målrettede indsatser, som 3F også har
kæmpet for, blandt andet udbredelse af
ID-kort på de offentlige byggepladser,
fordobling af bøder til virksomheder for
brug af illegal arbejdskraft samt styrket
kontrol af, om de statslige klausuler om
løn- og arbejdsvilkår efterleves.

Politiforliget baner vejen for en
stærkere indsats
For 3F var det et stærkt politiforlig, der
blev indgået i 2020. Efter en langvarig
påvirkningsindsats er det lykkedes at
få en række meget vigtige elementer
med i forliget. Elementer, som vil være
væsentlige i vores indsats mod social
dumping og de meget grove former for
udnyttelse af sårbare kollegaer:
• Der oprettes en ny national efterforskningsenhed, NSK, som skal
tage sig af kompliceret kriminalitet,
herunder organiseret, grov arbejdskriminalitet som menneskesmugling
og handel med mennesker.
• Der tilknyttes en særlig statsadvokat til den nye efterforskningsenhed, som dermed opnår den
nødvendige viden om sagsområderne, herunder den grove arbejdskriminalitet.
• Indsatsen mod tvangsarbejde forstærkes fra 2023 ved at øremærke
seks ekstra personer i politistyrken
til at understøtte arbejdet i politikredsene med at udføre kontrolaktioner i risikobrancherne – såsom
kiosker, restaurationer, byggepladser og i prostitutionsmiljøet.
• Politiets hidtidige bidrag til den fælles myndighedsindsats mod social
dumping blev med finanslovsaftalen 2020 styrket (fra 15 millioner til
24 millioner kroner), og dette niveau
fastholdes, herunder indsatsen mod
ulovlig cabotagekørsel.
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• Anklagemyndigheden styrkes, hvilket meget gerne skal nedbringe de
alt for lange sagsbehandlingstider.

Ny lov mod arbejdskriminalitet
En af periodens største politiske sejre
for 3F er, at det er lykkedes at indføre
en ny og markant hårdere straffelovsparagraf mod udnyttelse af menneskers arbejdskraft.
I årevis har 3F påpeget, at straffelovens §262a om menneskehandel er
stort set uanvendelig i praksis, når det
kommer til situationer med tvangsarbejde.
3F er derfor meget tilfreds med, at
Folketinget fra 1. juni 2022 har vedtaget en ny bestemmelse i straffeloven - §262b – som imødekommer de
udfordringer, straffeloven i dag har
med at sikre retfærdighed for ofrene
for menneskeudnyttelse og for samfundet.
Indtil nu har det i praksis vist sig
meget komplekst at efterforske, sigte
og rejse tiltale i endog meget grove
og omfattende sager, og der er sket
frifindelse i de få sager, der er rejst om
tvangsarbejde herhjemme.
Den nye straffelovsbestemmelse
gør det klart, at menneskeudnyttelse
er ulovligt og strafbart. Den stiller ikke
en betingelse om, at gerningsmanden
skal have anvendt ulovlig tvang eller
lignende for at kunne straffes. Det
strafbare forhold gælder, når man som
arbejdsgiver ansætter andre under
“åbenlyst urimelige forhold” og udnytter, at en anden person står i økonomiske eller personlige vanskeligheder,
har manglende indsigt i danske forhold
eller er endt i et afhængighedsforhold
af arbejdsgiveren.
Det er 3F’s vurdering, at den nye
straffelovsbestemmelse identificerer
en række af de relevante problemer med den hidtidige indsats mod
menneskehandel, og at §262b både
vil gøre det lettere at efterforske og

løfte bevisbyrden med henblik på
domsfældelse, ligesom det vil betyde
en markant forbedring af retsstillingen
for personer udsat for menneskeudnyttelse.
Strafferammen i den nye lovbestemmelse er op til 6 års fængsel, og der
kan idømmes en tillægsstraf i form
af bøde udmålt efter den fortjeneste,
som gerningspersonen har opnået
ved udnyttelsen. Endelig er det en
skærpende omstændighed, hvis der er
tale om udnyttelse af særligt sårbare eksempelvis folk på flugt fra krig - og
så er prostitution og børnepornofotografering også omfattet af loven.
Alt i alt sættes en klar ramme for, at
udnyttelse af mennesker er både forkert, forkasteligt og nu også strafbart.
I perioden er der desuden indført
lovkrav om, at arbejdsgiveren skal sørge for, at ansatte fremviser ID-papirer
efter anmodning fra SIRI eller Arbejdstilsynet.
Ligeledes er der sket en styrkelse
af praktikantordningen på det grønne
område, hvor lovgivningen tilpasses i
forhold til aftalen mellem Den Grønne
Gruppe i 3F, GLS-A og Landbrug og
Fødevarer, der blandt andet også giver
SIRI hjemmel til uanmeldt at kontrollere
landbrug med landbrugspraktikanter.
Samtidig arbejder regeringen på flere tiltag, der vil styrke arbejdstagernes
rettigheder og forhold i fremtiden. Alle
er forhold, som 3F har kæmpet for over
længere tid.

Danmark kan mere I
Regeringen, SF, Radikale Venstre, DF
og Kristendemokraterne indgik i januar
2022 en delaftale om “Danmark kan
mere I”, der blandet andet omfatter en
vifte af tiltag, der skal understøtte et
organiseret arbejdsmarked – blandt
andet i forhold til at bekæmpe falske
selvstændige, social dumping og anvendelsen af illegal arbejdskraft, som
3F har arbejdet for i flere år.

Nogle af tiltagene var:
- at nedsætte et permanent råd
med arbejdsmarkedets parter,
der skal rådgive regeringen om
problemstillinger knyttet til det
fremtidige arbejdsmarked.
- at forhøje fradraget for fagforeningskontingenter fra 6.000 til
7.000 kroner årligt.
- at fradragsretten for private
lønforsikringer skal forudsætte et
årligt bidrag til a-kasse på 1.300
kroner.
- lovgivning om boligforhold, hvor
arbejdsgiver stiller bolig til rådighed
for udenlandske arbejdstagere.
I 3F’s øjne fik Radikale Venstre desværre spændt ben for et forslag om
at undersøge mulighederne for at
indføre en formodningsregel i lovgivningen, der betyder, at man anses for
lønmodtager, medmindre de faktiske
forhold viser, at personen reelt er
selvstændig.
Forligets initiativer for et organiseret arbejdsmarked finansieres af
forligsbelagt stof, som de borgerlige
partier er en del af. Og da de borgerlige partier blandt andet ikke vil øge
fradraget for fagforeningskontingent
og øge dagpengesatsen for de første
tre måneders ledighed, kan initiativerne først træde i kraft efter næste
folketingsvalg.
Dette forudsætter dog, at der efter
valget stadig er flertal for initiativerne. Forligspartierne havde ellers
aftalt, at de skulle træde i kraft pr. 1.
januar 2023.

Fagbladet 3F beskrev i 2021, hvordan bagmændene aldrig bliver dømt i Danmark,
når der foregår menneskehandel til tvangsarbejde. For eksempel blev ghaneserne
Reuben Kotei og Justice Numo vurderet til at være ofre for menneskehandel af
Center mod Menneskehandel, men arbejdsgiveren blev aldrig dømt.

FLERE ER HANDLET TIL
TVANGSARBEJDE I 2021
19 personer er handlet til tvangsarbejde i 2021. Det er en fordobling siden 2020, hvor ni personer var handlet til tvangsarbejde.
Seks personer er udnyttet i byggebranchen, fem er udnyttet i
restaurationsbranchen, og to er udnyttet i eksportbranchen.
Resten af personerne er for eksempel udnyttet til arbejde på et
lager, til husarbejde og til forefaldende arbejde. Ofre fra Rumænien og Kina repræsenterer tilsammen over halvdelen af personerne
udnyttet til tvangsarbejde. Seks personer er fra Rumænien, og
fem er fra Kina. Set over tid er det hyppigst mænd, der er blevet
udnyttet til tvangsarbejde i Danmark. Det gør sig også gældende
i 2021, hvor 14 af de 19 ofre for tvangsarbejde er mænd.
Kilde: Center mod Menneskehandels Årsrapport 2021

Markant styrkelse af indsatsen mod
menneskehandel i Danmark
Med et bredt forlig i Folketinget har
politikerne fordelt 861 millioner kroner
over de kommende fire år til en lang
række initiativer rettet mod sårbare
og udsatte mennesker i det danske
samfund. Blandt andre ofre for menneskehandel.
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I 3F ser vi det som uhyre positivt,
at aftalen betyder en markant styrket
indsats til ofrene for menneskehandel
gennem et økonomisk løft på cirka en
tredjedel – til cirka 118 millioner kroner
– i perioden 2022-25.
Den politiske aftale sikrer blandt andet
Center Mod Menneskehandel (CMM) en
langt mere central rolle i myndighedernes indsats over for menneskehandel til
tvangsarbejde, hvilket 3F har understreget behovet for i flere år.
Det er væsentligt, fordi den opsøgende kontrolindsats dermed vil kunne
afsløre langt flere tvangslignende
forhold, når CMM’s ekspertise inddrages. Dermed kan flere ofre udredes
og få hjælp, i stedet for at de blot
straks sendes til lufthavnen og retur
til deres hjemland og bagmændene.
Samtidig er det væsentligt, at CMM’s
udredninger vil kunne indgå i politiets
efterforskning i de ofte rystende sager,
og dermed vil endnu flere af de kyniske
bagmænd forhåbentlig blive stillet til
regnskab og straffet.
Rammerne for en styrket indsats fra
politiets side er med aftalen faldet på
plads politisk. Men vi skal naturligvis i
de kommende år nøje overvåge, at det
også bliver omsat i den daglige praksis.

I byggeriet er man gået fra social
dumping til kriminalitet
I kongresperioden har social dumping
også fyldt dagsordenen i Byggegruppen. Vi har oplevet grove sager
om menneskehandel, trusler på livet,

løndumping og alvorlig udnyttelse af
udenlandske bygningsarbejdere. Og
flere tilfælde af dårlige og uacceptable
arbejdsforhold på de store offentlige
byggeprojekter.
Byggegruppen har derfor i kongres
perioden oprustet sin bemanding på
området og holder fokus på de mange
afledte problemer, udfordringerne med
udenlandsk arbejdskraft giver.
Inden for de seneste 20 år har vi
set en udvikling med udenlandske
virksomheder og udenlandsk arbejdskraft, som er gået fra, at de ikke havde
overenskomst, til, at der nu foregår
direkte kriminelle aktiviteter, der falder
under strafferetten.
I begyndelsen så vi udenlandsk
arbejdskraft og udenlandske virksomheder på små isolerede opgaver
i villakvarterer og opførelse af sommerhuse med videre. Nu står vi i en
situation, hvor udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft har
fået en helt anden og stor rolle inden
for bygge- og anlægsbranchen. På
næsten alle vores store offentlige
bygge- og anlægsopgaver er det i dag
store udenlandske entreprenørkoncerner, som vinder opgaverne. Det har
den konsekvens, at vi oplever masser
af udstationerede virksomheder, falske
selvstændige og vikarbureauer, der leverer arbejdskraften til disse opgaver.
De virksomheder, der vinder opgaverne, har ikke meget egenproduktion og
kun ganske få ansatte, hvilket betyder,
at alt sendes i underentreprise.

ANTAL SAGER BYGGEGRUPPEN 2019-2021

I de faglige sager ser vi i dag dokumentfalsk, falske underskrifter, skjulte
ansættelseskontrakter, selvstændige,
der ikke ved, at de har et CVR-nummer,
trusler, social kontrol, vold, blacklisting
og intimidering, ulovlige boligforhold,
folk der smugles ind på byggepladser,
menneskehandel, “money collectors”,
organisationsforfølgelse, vilkårlige
afskedigelser, skattesnyd, snyd med
sociale bidrag, falske virksomhedskonstruktioner, fakturafabrikker, hvidvask,
organiseret kriminalitet og dobbelt
bogholderi.
Alt i alt oplever vi en forråelse af det
danske arbejdsmarked inden for bygge- og anlægsbranchen. Der er sket
en bevægelse fra traditionel social
dumping til direkte kriminelle strafferetlige handlinger i forbindelse med at
løse bygge- og anlægsopgaver og det
at have folk ansat.
Og det er tydeligt, at vi står foran
flere vigtige kampe for at komme både
social dumping og kriminelle aktiviteter til livs i byggeriet. Det kræver
blandt andet bedre håndhævelse
gennem indførelse af ID-kort på alle
byggepladser, et opgør med falske
selvstændige og en styrket fælles
myndighedsindsats samt en styrkelse
af klausuler og kædeansvar i vores
udbudsregler.

Dansk sejr for #FairTransport i Europa
Mindre piratkørsel, mindre social
dumping og mere fair konkurrence på
Europas veje. Det var målet med en

ANTAL FAGLIGE VOLDGIFTER BYGGEGRUPPEN 2019-2021
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Ansatte på
byggeriet af den
nye Storstrømsbro fortalte til
Fagbladet 3F,
hvordan deres arbejdsskader ikke
bliver indberettet
– her er det Kim
Hjembæk, hvis
arbejdsskade i
fingeren ikke blev
indberettet, før 3F
gik ind i sagen.

DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ
PRÆGER STORSTRØMSBYGGERI
I 2025 forventes en ny Storstrømsbro at stå
klar til biltrafik og to år efter til jernbanetrafik. Broen bliver cirka fire kilometer lang og er
Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Den samlede pris for
projektet med nedrivning af den eksisterende
Storstrømsbro er cirka 4,1 milliarder kroner.
Det er det italienske joint venture SBJV, der
bygger broen for den danske stat. Men det er
ikke sket uden udfordringer. Fagbladet 3F har
gang på gang kunnet afsløre, at arbejdsmiljøet
halter på byggeriet. Ikke færre end 140 alvorlige
påbud har Arbejdstilsynet givet. Mange af dem
har handlet om direkte livsfare for de ansatte.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)
har været kaldt i samråd om forholdene på det
offentlige milliardbyggeri.
Undervejs kunne Fagbladet 3F også afsløre,
at det italienske konsortium havde ansat en
korruptionsstraffet italiener i en vigtig rolle på
det offentlige milliardbyggeri. Det kom frem, at
den korruptionsstraffede italiener i 2018 indgik
et forlig på to års betinget fængsel for bedrageri med byggekontrakter til en samlet værdi af

500 millioner kroner på en højhastighedstogbane mellem Milano og Genova. Efter afsløringerne blev italieneren dog fjernet fra posten.
I begyndelsen af 2021 var der igen problemer
på byggeriet. To portugisiske ansatte blev fyret
uden varsel, efter at de ville repræsentere deres
kollegaer som tillidsfolk. De to bygningsarbejdere er medlemmer af 3F og ville være med
til at organisere deres kollegaer. Men da de
stillede op til et valg som tillidsrepræsentanter,
blev de opsagt uden varsel af deres arbejdsgiver, det portugisisk ejede byggeselskab New
Building Services. De to portugisere fik massiv
støtte fra faglige klubber, og Arbejdsretten
afgjorde midt i marts 2021, at der var tale om
en ulovlig fyring og pålagde arbejdsgiveren at
betale en bod på 250.000 kroner.
I april 2021 var den gal igen. Det kom frem,
at de ansatte i det italienske entreprenørfirma
Tecnoscavi løbende har tilbagebetalt en del
af deres løn i kontanter. Det fik Vejdirektoratet
til at kræve det italiensk byggefirma smidt på
porten.

(Mange sager i 2020 og 2021 er rykket grundet
corona og afventer forsat berammelse)
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Russiske søfolk, der arbejdede ulovligt, og hollandske FBC, der nægtede at indgå overenskomst. Opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen løb ind i problemer lige med det samme.

SYV MINUTTERS TOGTUR MED
STORE PROBLEMER
Femern Bælt-forbindelsen er
danmarkshistoriens største og
dyreste byggeprojekt, som forventes at løbe op i 53 milliarder
danske skattekroner. Anlægsarbejdet tog sin begyndelse i 2020
på den danske side og i 2021 på
den tyske side.
Bygherre på projektet er det
offentlige selskab Femern A/S.
Anlægsarbejdet forestås af FBC,
der er et joint venture mellem de
to hollandske selskaber Boskalis
International B.V. og Van Oord
Dredging and Marine Contractors
B.V. Forholdet mellem de to virksomheder i ejerskabet af FBC er
50 procent til hver. Konsortiet skal
bygge den nye havn i perioden
2020-2024. Når Femern-tunnelen
er færdig, vil turen mellem Rødbyhavn og Puttgarden tage syv
minutter i tog og ti minutter i bil.
Allerede i 2020 løb projektet
ind i problemer, da FBC nægtede
at indgå overenskomst og lod
deres medarbejdere arbejde i
12-timers vagter 28 dage i træk.
Arbejdsforhold, der er helt uden
fortilfælde i Danmark, men som
alligevel blev blåstemplet af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet trak
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dog senere godkendelsen tilbage,
og FBC indgik overenskomst med
de danske byggefagforbund,
hvilket satte en stopper for de
uhørte arbejdstider. Det skete
bogstaveligt talt i 11. time, hvor
en planlagt demonstration foran
Arbejdsretten derfor blev vendt til
en sejrsfest.
Sidst på året i 2020 valgte BAT i
fællesskab at oprette en ’kommandoskurvogn’ på byggepladsen, hvor konsulenter skal sørge
for en god dialog og kontakt
mellem FBC og de ansatte på
anlægsarbejdet.
I begyndelsen af 2021 blev der
under en storstilet politiaktion
på Rødbyhavns havn anholdt 28
russiske søfolk for ulovligt arbejde. Da sagen blev kendt, blev der
sået tvivl om, hvorvidt FBC havde
kendt til, at de russiske sømænd
havde arbejdet uden opholdstilladelse, og flere partier gik ud og
kritiserede, at der overhovedet
kunne foregå illegalt arbejde på
et offentligt projekt som Femern
Bælt-forbindelsen. Det førte til, at
transportminister Benny Engelbrecht blev kaldt i politisk samråd
om sagen.

stor lovpakke for transportområdet,
der i juli 2020 blev endeligt stemt
hjem af Europa-Parlamentet.
Den såkaldte “vejpakke” havde været til forhandling siden 2017, og for
både 3F Transport og resten af den
europæiske fagbevægelse er de nye
regler en stor sejr. Dels fordi reglerne
endte med at blive strammere end
forventet. Dels fordi de indeholder
store fingeraftryk fra chaufførerne
og deres fagforeninger på grund af
målrettet og intenst lobbyarbejde.
Størstedelen af de nye regler trådte
i kraft og blev til national lovgivning i
EU’s medlemslande i februar 2022.
Det betyder blandt andet:
• Transportbranchen får mere fair
konkurrence, fordi lastbilchauffører, buschauffører og chauffører
i varebiler ned til 2,5 ton bliver
omfattet af udstationeringsregler.
Det betyder, at de som minimum
skal have samme løn som kollegaerne i de lande, de kører i, når de
kører cabotagekørsel, kombineret
transport og såkaldt tredjelands
kørsel.
• Det bliver sværere at udføre
systematisk løndumping og unfair
konkurrence på vejene, fordi udenlandske lastbiler og varebiler, der
har kørt godskørsel i Danmark eller
andre EU-lande, fremover skal
holde sig væk i fire døgn, når de
har udført de op til tre ture, de må
køre i et andet land.
• Postkasseselskaber og andre
fupkonstruktioner får det sværere, fordi alle lastbiler og varebiler
fremover skal hjem til deres registreringsland mindst hver 8. uge.
• Chauffører får bedre rettigheder.
Dels får de ret til at vende hjem
hver 3. eller 4. uge. Dels skal vognmændene fremover planlægge
kørslen, så chaufførerne kan vende
hjem.

I Danmark fik de skrappere transportregler en tidligere premiere end
i resten af EU. Det skyldes den grove
sag fra Padborg, hvor 200 filippinske
chauffører boede i en slumlejr – en sag,
som Fagbladet 3F afslørede.

• Der indføres koordineret kontrol og
bedre samarbejde mellem myndighederne i EU’s medlemslande. Og
virksomheder, der gentagne gange
opfører sig særligt groft, kan fremover ende i et sortlistningsregister,
der kan hjælpe myndighederne med
at målrette kontrollen.
Samtidig skrues der op for kontrollen,
og den nye arbejdsmarkedsmyndighed
European Labour Authority,kommer til
at spille en aktiv rolle i overvågningen af
udviklingen mod mere fair transport på
transportområdet.
I Danmark fik skrappere regler en
tidligere premiere end i resten af EU.

Det skyldes den grove sag fra Padborg,
hvor 200 filippinske chauffører ansat
på polske kontrakter og lønninger i et
datterselskab til den danske transportkoncern Kurt Beier Transport A/S arbejdede med udgangspunkt i en slumlejr.
Sagen skabte store dønninger, og et
stort flertal i Folketinget vedtog regler,
der allerede i januar 2021 betød krav
om, at udenlandske chauffører skal
have løn efter niveauet i de danske
transportoverenskomster, når de kører
cabotagekørsel eller kombinerede
transporter på danske veje.
3F Transport har store forventninger til de nye EU-regler. Men succes

kræver, at alle EU-lande indfører og
håndhæver de nye regler. Og det har
givet udfordringer allerede fra starten.
De færreste lande har indført alle de
regler, de skal. Og samtidig har en
række lande i Østeuropa rejst retssager
ved EU-domstolen for at få dele af de
nye regler afskaffet igen.

Arbejdskamp på et prekært
arbejdsmarked
I foråret 2021 blev onlinevirksomheden
Nemlig.com ramt af massiv negativ
presseomtale, da Dagbladet Politiken
kunne afsløre elendige arbejdsvilkår
for lagerarbejdere og chauffører, der
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arbejder for Nemlig.com. Efterfølgende kunne Politiken afsløre de samme uacceptable arbejdsforhold hos
Nemlig.coms moderselskab Intervare.
Her kører chauffører dagligvarer ud
til ældre, svage og andre på vegne af
flere kommuner.
Flere nuværende og tidligere ansatte
kunne i blandt andet Politiken berette om uhyrlige arbejdsforhold på
virksomheden. På lageret handler det
om, at medarbejderne bliver presset af
sekundtyranni og skærme med røde,
gule og grønne farver alt efter præstationer, mens mere end halvdelen har
været ansat på 15-timers-kontrakter,
selvom de reelt har arbejdet fuldtid.
Også de chauffører, der kører
dagligvarerne ud, bliver presset hårdt.
De er ikke ansat direkte af Nemlig.
com, men i stedet af mindre underleverandører, eller som det, man kan
kalde “falske selvstændige”. Altså som
enkeltmandsfirmaer, der leaser en bil
og håber, de kan tjene penge.
Men det er Nemlig.com, der fastsætter priserne, og betalingen er meget
lav. Til gengæld er kravene til hurtig
og præcis levering høje, og arbejdsdagene lange. På op til 12 timer uden
ekstra betaling for arbejde på skæve
tidspunkter.
Det er tydeligt, at der er tale om
arbejdsforhold, der minder mere om
1922 end 2022. Og mere om Amazon i
USA end om normale danske fabrikker,
lagre eller vognmandsfirmaer.
De mange ansatte har ingen
tillidsvalgte, og de kommer fra 69
forskellige lande. De færreste af dem
kender Danmark særligt godt, og de
har svært ved at sige fra.
Afsløringer af arbejdsforholdene for
chauffører og lagerarbejdere hos Nemlig.com/Intervare viser et Danmark, vi
ikke kan være bekendt. Bødesystemer,
massiv overvågning og et umenne-
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skeligt pres på de lagerarbejdere og
chauffører, der hver dag pakker og
leverer dagligvarer til danskerne.
Vi ønsker ikke Amazon-forhold
på det danske arbejdsmarked, hvor
umenneskeligt pres, kontrol og overvågning er hverdag for medarbejderne.
Derfor har 3F Transport siden Politikens afsløringer arbejdet på at løse
problemerne. Ellers ender det med, at
vilkårene spreder sig til andre firmaer
og andre brancher.
3F Transport har løbende protesteret kraftigt over forholdene på lageret
og indledt dialog med både Nemlig.
com og arbejdsgiverforeningen Dansk
Erhverv om at rette op på forholdene. 3F Transport har også indledt en
konflikt mod Nemlig.com, fordi de ikke
vil indgå en overenskomst om løn- og
arbejdsvilkår for de mange chauffører, der bringer varer ud til kunderne.
Her har vi set lønninger på ned til 136
kroner i timen. Uden tillæg for overarbejde, uden pension og andre helt
normale rettigheder.
Samtidig har Københavns Kommune, i forbindelse med en undersøgelse
af arbejdsforholdene for chauffører
hos Intervare, afsløret arbejdsdage på
12 timer og tilfælde, hvor chauffører
ikke har holdt ferie i over et år. Det har
nu ført til, at København Kommune har
opsagt kontrakten med Intervare, og
flere kommuner har efterfølgende gjort
det samme.

Overenskomst skal sikre ordentlig
onlinehandel
Problemerne hos Nemlig.com skal i 3F
Transports øjne løses med en overenskomst. Nøjagtig på samme måde som
langt de fleste arbejdspladser i dag har
gode og trygge rammer for arbejdet
og sikkerhed om løn, ferie, pension og
andre rettigheder.
I løbet af 2021 indgik 3F Transport og

Nemlig.com også en ny aftale om dele
af vilkårene på Nemlig.coms lager. Den
nye lokalaftale sætter grænser for, hvor
mange deltidsansatte Nemlig.com må
have ad gangen. Den grænse er nu på
30 procent, og hvis man som deltidsansat alligevel har arbejdet fuldtid i to
måneder, skal man tilbydes en kontrakt
på fuldtid.
Det er en god aftale, der kan begrænse misbrug af udenlandsk arbejdskraft.
Men det betyder ikke, at Nemlig.com
er blevet et paradis for lagerarbejdere.
Derfor fortsætter dialogen og presset
på Nemlig.com om forholdene på lageret i Brøndby. Arbejdsmiljøkonsulenter
fra både 3F og Dansk Erhverv skal bistå
Nemlig.com i at forbedre arbejdsmiljøet. Det håber og tror 3F Transport på vil
give resultater.
Desværre har Nemlig.com slet ikke
vist vilje til at indgå en overenskomst
for de mange chauffører, der bringer
Nemlig.coms varer ud til kunderne. Her
skal en aftale på plads, før den hårde
kritik stopper. Det er ikke nok med en
delaftale for de ansatte på lageret, selv
om den delaftale er et skridt på vejen
mod målet.
På trods af den langvarige konflikt
med Nemlig.com var 2021 også et
rigtig godt år. For her beviste 3F Transport, Coop.dk Mad, Salling Group og
Just Eat, at ansvarlig onlinehandel kan
lade sig gøre.
Det stod klart, efter at både Coop.dk
Mad og Salling Group og 3F Transport
blev enige om en overenskomst, der
dækker chaufførerne i de varebiler,
der kører dagligvarer fra Coop.dk MAD
og Føtex til private husstande samt
erhvervskunder, kommuner og øvrige
kunder. Også takeaway-giganten Just
Eat og 3F Transport underskrev en
aftale i 2021 gældende for de bude,
der leverer pizza, burgere og andet
takeaway fra Just Eat.

Gennem en række støttedemonstrationer og aktioner har 3F Transport landet over gjort opmærksom på arbejdsforholdene hos Nemlig.com. For eksempel på Nørreport Station på Black Friday, hvor
tusindvis af danskere var på gaden for at shoppe billigt.

Overenskomsterne sikrer klare
rammer for aflønning med pension,
betaling for overarbejde og andre almindelige rettigheder, som det danske
arbejdsmarked er kendt for.
Det er alle vigtige gennembrud i en
tid, hvor onlinehandel er i stærk vækst,
mens medierne beretter om uhyrlige
forhold på den her del af arbejdsmar-

kedet. Onlinehandel gør livet lettere for
mange, men arbejdet skal naturligvis
foregå på ordentlige vilkår. Overenskomsterne sikrer, at forbrugere nu kan
vælge sikkerhed for fair transport og
ordnede forhold, når de bestiller varer
og take away. Samtidig kan de nye
overenskomster forhåbentligt medvirke til at skabe lignende rammer hos

andre virksomheder, der leverer varer
direkte til forbrugernes dørtrin eller
andre ydelser via en app.

Massiv opbakning – og flere
udfordringer
Presset på Nemlig.com/Intervare samt
aftalerne med Coop, Salling Group og
Just Eat skyldes i høj grad den massive
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DEN FØRSTE TILLIDSREPRÆSENTANT
August Madsen Bentholm på 21 år brænder for at gøre en
forskel, og det har han rig mulighed for som den første tillidsrepræsentant i Danmark for en af de fremadstormende platformsvirksomheder.
Han blev valgt som tillidsrepræsentant hos takeawaygiganten Just Eat i december 2021.
- Det er jo en nøglepost, hvis man ikke bare ønsker forandringer, men også vil skabe resultater, siger August Madsen
Bentholm, der bor i en lejlighed i Aarhus.
Han er klar til det store ansvar, det er at være den, der har
kollegaernes ryg.
- Jeg siger til kollegaerne: Jeg er her for jer og kan hjælpe jer
med det, I slås med. Jeg er jeres vagthund, siger August Madsen Bentholm, der kommer fra et meget politisk hjem med to
akademiker-forældre, hvilket har givet ham en naturlig interesse for det faglige arbejde.
Efter folkeskolen tog han HF og startede bagefter på fuldtid
hos Just Eat, hvor han har arbejdet omkring tre år.
I dag er han tillidsrepræsentant for cirka 150 Just Eat-bude,
og hans vigtigste opgave er at få folk til at melde sig ind i 3F,
fastslår han.
- Vi er gået fra at være næsten ingen 3F-medlemmer til allerede at være 23. Men vi skal have mange flere med, og hvis det
bliver svært, så får jeg en stor udfordring. Men indtil videre er
det gået godt og hurtigt, siger han.
Han prøver at få budkollegaerne til at se, at de har et fælles
mål på arbejdspladsen og er nødt til at stå sammen, hvis de vil
opnå noget.
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opbakning, som 3F Transport har fået
igennem hele forløbet fra lokalafdelinger, fagligt aktive og tillidsvalgte.
Gennem de sidste halvandet år har der
været afholdt støttedemonstrationer
ved Nemlig.coms hovedkontor i Brøndby, ved s-togstationer i København
samt flere steder rundt i landet. Det
sker for at udvise sympati og solidaritet med lagerarbejdere og chauffører
hos Nemlig.com/Intervare, og det
fortsætter, indtil der ligger en underskrevet aftale med Nemlig.com/Intervare. Indtil da hjælper 3F Transport
løbende chaufførerne med at skifte
job til virksomheder med ordentlige og
anstændige arbejdsforhold.
Endvidere er der fortsat store problemer med løn- og arbejdsvilkårene
for chauffører på Flextrafik-området,
budene hos madleveringstjenesten
Wolt samt hos flere andre arbejdsgivere. De kampe fortsætter 3F Transport
naturligvis også.
Ud over fagligt arbejde med at få
dækket det prekære arbejdsmarked
med overenskomster og ordnede
forhold arbejder 3F Transport sammen
med resten af 3F og med hele den
europæiske fagbevægelse på bedre
og mere klar lovgivning for nye typer
virksomheder, der opererer via digitale
platforme. Det gælder i forhold til
politikerne på Christiansborg og i
forhold til EU, hvor et nyt EU-direktiv
for platformsarbejdere netop nu er til
forhandling.

Working Holiday-ordningen er blevet
strammet op
Budfirmaet Wolt kom i 3F’s og mediernes søgelys, fordi det viste sig, at de
udnyttede Working Holiday-ordningen
til at indgå aftaler med et stigende
antal unge fra især Argentina og Chile.
Ordningen er lavet, så virksomheder
kan ansætte unge fra ikke EU-lande,
samtidig med at de også holder ferie i
Danmark, men i stedet valgte Wolt at

bruge dem som falske selvstændige.
Den sag førte 3F til udlændinge- og
integrationsministeren, og det har
blandt andet ført til, at en udlænding
med en opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen fremover kun
kan udføre lønarbejde i Danmark. Hvis
man som udlænding med Working
Holiday-ophold i Danmark udfører
andet arbejde end lønarbejde, og
myndighederne får kendskab til dette,
vil man som udgangspunkt få inddraget sin opholdstilladelse. Der er også
indført et gebyr på ansøgninger om
opholdstilladelse på cirka 1.900 kroner,
ligesom ordningen er blevet suspenderet for statsborgere fra Argentina,
mens der er indført en kvote på 150
tilladelser til statsborgere fra Chile.
Flertallet i Folketinget har dermed fint
lyttet til 3F’s indvendinger.

Ny praktikantordning ligestiller udenlandske praktikanter med lærlinge
Inden for gartneri- og landbrugsområdet har “praktikantordningen” eksisteret siden slutningen af 1980’erne. Ordningen er målrettet unge udlændinge
fra tredjelande, det vil sige lande uden
for Europa, som i forbindelse med at
være i gang med en grøn uddannelse
i hjemlandet kan få et praktikophold i
Danmark.
Særligt har ordningen rekrutteret
unge fra Ukraine, men de senere år er
der også rekrutteret unge fra Sydøstasien og afrikanske stater.
En ny aftale fra oktober 2021 mellem
Integrationsministeriet, 3F, Landbrug
og Fødevarer og GLS-A har medført en
lovændring i Udlændingeloven, som
styrker de udenlandske praktikanters
retsstilling. Praktikantordningen er

styrket på en række områder, som er
væsentlige for 3F:
• Virksomheden skal have søgt
erhvervsuddannelseselever/lærlinge for at kunne få praktikanter (via
www.laerepladsen.dk).
• Administrativt flytter nuværende tilsyn af praktikanter fra Jordbrugets
Uddannelser til SIRI (udlændingemyndighederne).
• SIRI får overordnet ansvar for tilsyn
og udtager fem procent af virksomhederne til tilsyn – og koordinerer.
• Faglige udvalg (L&F, GLS-A og 3F)
deltager i tilsyn. Parternes rolle
ved tilsyn bliver at “bistå SIRI med
forskellige forhold på virksomheden
– herunder at praktikanten udfører
relevante opgaver.”
• Praktikanters retsstilling styrkes:
Udenlandske praktikanter sidestilles

FAGBLADET AFSLØRER USLE FORHOLD FOR UKRAINSKE ARBEJDERE
I forsommeren 2021 fortalte Fagbladet 3F de første
historier om ukrainske fodermestre, der blev tvunget til at
betale en stor del af deres løn tilbage kontant eller som
forhøjet husleje – eller de blev truet med at miste jobbet
og dermed blive smidt ud af landet. Ved hjælp af skjult
kamera bragte Fagbladet 3F historien om Denys, der
måned efter måned skulle betale flere tusind kroner tilbage sin arbejdsgiver. Og herefter tippede flere ukrainere
efterfølgende Fagbladet 3F med lignende historier om
tilbagebetaling af løn, der strakte sig op til ti år tilbage.
Samtidig kunne Fagbladet 3F fortælle om ukrainske
praktikanter i landbruget, der måtte sove på staldlofter,
arbejde illegalt op til 70 timer om ugen – uden ekstra
betaling og uden nogle klagemuligheder. Selv “misrøgt”
var ikke nok til, at en landmand kunne miste godkendelse
som uddannelsessted.
Officielt kommer praktikanter fra landbrugsskoler
i Ukraine, men reelt kan uddannelsesbeviser købes i
Ukraine. Lydoptagelser har vist, hvordan danske rekrutteringsbureauer formidler kontakt til både papirfalsknere i
Ukraine og danske arbejdsgivere for 15.000 kroner.

Historierne førte til, at vilkårene for de tusindvis af
ukrainere, der arbejder i landbruget i Danmark, blev
diskuteret flere gange på Christiansborg. Med en ny
aftale fik udenlandske praktikanter papir på rettigheder
og klagemuligheder, og med hjælp fra 3F Aabenraa fik
fodermesteren Denys og en kollega i alt 248.000 kroner
tilbage i løn, få dage efter at historierne blev bragt. Læs
også side 143.
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I slutningen af 2019 bragte
3F Fagbladet en række
artikler om kinesiske kokke
og de vilkår, de blev tilbudt
på danske restauranter.

3F’s klausulundersøgelse i 2021
I 2017 fik 3F gennemført en klausulundersøgelse, som i denne kongres
periode er blevet fulgt op af en ny op
til kommunalvalget i 2021. Analysebureauet Analyse & Tal undersøgte i
sommeren 2021 således for 3F, hvordan kommuner og regioner anvender
og kontrollerer sociale klausuler. Her
følger hovedresultater og 3F’s fremadrettede anbefalinger til vores kommunale og regionale politikere:

Arbejdsklausuler

med danske erhvervsuddannelseselever, det vil sige, at praktikanterne
kan klage til det faglige udvalg
(oplæringsforhold og løn), der skal
søge forlig. Sagen kan føres til Tvist
ighedsnævnet, og der skal kunne
træffes afgørelse om erstatning og
godtgørelse.
• Længden på opholdet er blevet
øget til op til 18 måneder mod 12
måneder nu.
I 2022 er der cirka 2.000 udenlandske praktikanter i Danmark ifølge SIRI.

Kinesiske kokke
Kinesiske restauranter i Danmark har i
mange år været et vanskeligt område
at organisere og overenskomstdække.
I slutningen af 2019 bragte Fagbladet 3F en række artikler om kinesiske
kokke og de vilkår, de blev tilbudt på
danske restauranter: 12 timers arbejds
dage med én eller to fridage om
måneden til en månedsløn på 7.0009.000 kroner, svarende til en timeløn
på 20-25 kroner.
Hertil kom mistanke om egentlig menneskehandel, hvor kinesiske
kokke fortalte, at de måtte betale op
til 100.000 kroner for overhovedet at
komme til Danmark.
Nogle af kokkene fortalte også,
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hvordan de måtte betale 5.000 kroner
om måneden for et loftskammer, og at
deres arbejdsgiver beholdt deres pas,
så de ikke flygtede.
Problemernes karakter går langt ud
over, hvad de faglige organisationer
alene kan rette op på. Derfor er der
behov for, at både arbejdsmarkedets
parter og regeringen samarbejder for
at komme problemerne i de kinesiske
restauranter til livs.
PSHR-gruppen i 3F har derfor
blandt andet foreslået, at staten ud
fra en række objektive kriterier, såsom
fag, geografi, forretningskoncept og
lignende, rent administrativt udpeger
særligt udfordrede områder i udvalgte brancher – for eksempel kinesiske
restauranter i restaurationsbranchen
– og pålægger dem en række krav.
Det kan være, at restauranter kun kan
hyre kinesiske kokke, hvis det foregår
på overenskomstmæssige vilkår, og at
der indføres omvendt bevisbyrde for,
at der betales overenskomstmæssig
løn, eller at arbejdsgivere ikke må have
økonomiske interesser i kokkens bopæl
med mere.

Atypiske ansættelser i det offentlige
Mange tror, at det offentlige arbejdsmarked er trygt og godt. Desværre er

sandheden, at der også findes masser
af atypiske ansættelser i det offentlige
på 3F’s områder.
Der findes løse ansættelser på
genbrugspladser og i vej- og parkafdelinger, og der er også udpræget brug af
deltidsansættelser inden for rengøring. Men inden for omsorgsområdet
er problemet allerstørst med næsten
8.000 timelønnede og dertil nultimers
kontrakter og andre usikre ansættelsesformer.
Heldigvis lykkedes det ved OK21 at
overbevise arbejdsgiverne om, at det er
et reelt problem – i hvert fald inden for
omsorgsområdet. Vi fik både forbedret
arbejdstidsaftalen og aftalt projekter,
som afdækker området og forhåbentlig
kommer med nogle bud på, hvordan arbejdet kan organiseres og planlægges,
så der kommer færre atypiske ansatte
på det offentlige område.
På rengøringsområdet, hvor ufrivilig
deltid er udbredt, er det lykkedes at
igangsætte et projekt om at løfte flere
fra deltid til fuldtid. Projektet laves med
KL og skal løfte problemstillingen på
alle relevante og kommunale områder.
Vores mål er, at de indsatser og redskaber som afprøves på rengøringsområdet, kan få flere på fuldtid og udbredes
til alle kommuner.

Næsten ni ud af ti kommuner har
ifølge undersøgelsen indarbejdet
arbejdsklausuler i deres udbuds- og
indkøbspolitik. Det er en klar fremgang
i forhold til 2017, hvor det var godt hver
anden kommune, som brugte arbejdsklausuler inden for alle områder.
3F anbefaler, at alle kommuner og
regioner sikrer indarbejdelse af deres
klausuler i myndighedens indkøbs- og
udbudspolitik, så arbejdsklausuler altid
anvendes på alle områder.
Alt efter område kontrollerer kun en
femtedel til en tredjedel af kommunerne ofte eller altid overholdelsen af
deres arbejdsklausuler.
Byråd og regionsråd anbefales
at træffe politisk beslutning om, at
der skal føres løbende kontrol med
overholdelse af klausuler inden for alle
udbudsområder. Information om omfanget og resultaterne af kontrollerne
samt eventuelle sanktioner for brud på
klausuler bør tilgå det valgte politiske
niveau halvårligt.
3F anbefaler desuden, at man samler
kræfterne i én central kontrolenhed og
sikrer, at klausulen indeholder en bred
vifte af sanktionsmuligheder, der kan
anvendes i forhold til misligholdelse.
86 procent af kommunerne anvender ifølge undersøgelsen kædeansvar.
Men der er stor forskel på anvendelsen
inden for de forskellige områder. Inden

for teknisk service gælder det kun
hvert andet udbud, mens det inden for
bygge- og anlæg gælder for ni ud af ti
udbud. Ud over Region Midtjylland, der
ikke har besvaret spørgsmålet, bruger
de fire andre regioner kædeansvar
inden for de undersøgte områder.
Politikerne anbefales at sikre kædeansvar i klausuler på alle områder,
hvor klausuler samtidig skal forankres
i kommunens/regionens indkøbs- og
udbudspolitik, således at de altid
anvendes.
3F anbefaler også, at byrådet/regionsrådet sikrer, at selvejende institutioner også er forpligtet til at anvende
klausulerne, så eksempelvis leverandører af varer til en institution eller udførte tjenesteydelser for institutionen
vil være forpligtet til blandt andet at
efterleve almindelige løn- og arbejdsvilkår. På den måde kan institutionen
for eksempel også udstede dagbøder
eller opsige en leverandør ved grov
misligholdelse af kontrakten.

Lærlingeklausuler
Ifølge analysen er det kun hver tredje
kommune, der anvender muligheden
for at bruge lærlingeklausuler, mens
alle regionerne dog har klausulen med
inden for bygge- og anlægsområdet.
I Danmark var der i februar 2022
ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet 7.677 unge, der søgte
en læreplads, og Danmark vil i 2030
mangle omkring 99.000 faglærte
ifølge en analyse fra AE. Derfor er det
vigtigt, at kommunalt og regionalt udbudte opgaver bidrager til antallet af
lærepladser og sikrer, at skattekronerne gavner to gange. Endvidere er det
vigtigt, at kommunerne og regionerne
får udført en opgave, der igen akkumulerer lærepladser og understøtter
behovet for faglærte.
Ifølge 3F er lærlingeklausuler garant
for lærepladser. Og 3F anbefaler, at de

skal benyttes ved alle udbud, uanset
sektor.
Der er brug for løbende kontrol på
alle lærlingeklausuler og partnerskabsaftaler. Vi opfordrer derfor hver
kommune og region til at lave en
årlig opgørelse over, hvor mange og
hvilke lærlinge kommunens/regionens
udbud akkumulerer. Det skal være en
offentlig opgørelse, der giver borgene
og politikerne indsigt i og viden om,
hvor mange serviceassistentlærlinge,
gartnerlærlinge, brolæggerlærlinge og
så videre, som deres kommune/region
bliver rigere.
Der bør også være mærkbare konsekvenser for de virksomheder, der ikke
overholder lærlingeklausuler, såsom
dagbøder.

Arbejdsmiljøklausuler
Klausulundersøgelsen har overrasket
positivt, hvad angår arbejdsmiljø.
Flertallet af kommuner og regioner gør
brug af klausuler om arbejdsmiljø ved
udbud, og det er glædeligt.
At fastsætte krav om arbejdsmiljø er
dog kun det første af de tre klausultrin:
Krav – kontrol – sanktion.
Næste skridt må derfor være at stille
skarpt på kontrol og sanktioner ved at
spørge: Fører udbyder effektiv kontrol
med, at alle klausuler om arbejdsmiljø
overholdes? Og hvad er der af sanktioner ved brud på klausulerne om
arbejdsmiljø?
3F anbefaler, at man beder kommunen eller regionen om at fremlægge
dokumentation for, hvordan den i
praksis fører kontrol med, om alle klausuler om arbejdsmiljø overholdes. Man
kan bede om en redegørelse af, hvad
dokumentationen over kontrolindsatsen viser.
3F anbefaler også, at byråd eller
regionsråd skriver ind i sin politik for
indkøb og udbud, at udbud altid skal
indeholde klausuler om arbejdsmiljø.
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ERHVERVSPOLITIK:

O6

Fokus på grønne job og
digitalisering for alle
3F’s medlemmer skal ikke betale regningen for grøn omstilling, fordi vores klassiske job forsvinder. Samtidig skal vi sikre, at alle kan følge med, når samfundet
bliver mere og mere digitalt. Sådan lyder nogle af 3F’s erhvervspolitiske mål.

ERHVERVSPOLITIK
Selvom 3F er en fagforening og
ikke en erhvervsorganisation, så
er det vigtigt, at vi også engagerer os i erhvervspolitik. For
samtidig med at virksomhederne
skal have så gode muligheder
for vækst som muligt, så skal vi
være med til at sikre en balance, hvor vækst ikke sker på
bekostning af vores værdier som
fællesskab, social ansvarlighed,
ligestilling og regional balance.
I 3F ligger en stor del af det
erhvervspolitiske arbejde i de
faglige grupper. Det er her, vi
varetager de konkrete erhvervspolitiske interesser i de enkelte brancher og kommer med
indspark, øver politisk påvirkning
med videre.
De kommende år bliver både
udfordrende og vil skabe nye
muligheder for erhvervslivet.
Det gælder blandt andet den
grønne omstilling, som vil kræve
store investeringer i ny infrastruktur, energi, bæredygtige
materialer med mere. Det vil
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også kræve, at mange medarbejdere skal have nye kompetencer. Det samme gælder den
digitalisering, som er på vej.
Grønne job og digitalisering er
noget af det, vi har haft fokus på
i kongresperioden.

Grønne job
Den grønne omstilling giver
masser af nye muligheder for
grønne job, når Danmark de
kommende år skal fyre op under
indsatsen for at hjælpe klimaet.
I 2020 viste en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
at mere klimavenlig energi kan
give arbejde til 6.700 3F’ere inden for en periode på fem år. Det
vil især være inden for udbygning
af fjernvarme, i forbindelse med
udskiftning af olie- og gasfyr og
ved opsætning af nye vindmøller.
På den anden side har 3F også
fået lavet en analyse, der viser,
at andelen af faglært/ufaglært
arbejdskraft er overrepræsenteret i de CO2-tunge brancher. Be-

skæftigelsen for ufaglærte i de ti
mest CO2-forurenende brancher
udgør i dag 42,5 procent og tilsvarende 40 procent for faglærte. Modsat fylder beskæftigelsen
med videregående uddannelser
kun knap 18 procent. Med andre
ord kan de job være i farezonen,
når den gamle energi udfases.
I kongresperioden har 3F
arbejdet for at blive en klar medspiller på området. Blandt andet
holdt vi i 2020 en erhvervspolitisk konference om den grønne
omstilling, og siden da har 3F
fremhævet budskaberne om, at
vi skal huske at få alle med, og
ikke mindst, at man også skal
have fokus på, hvordan og hvor
hurtigt omstillingen kan ske for
de industrier og brancheområder, som vil blive udsat som
følge af strenge klimakrav.
Selvom vi skal være et grønt
foregangsland, skal vi samtidig
holde fast i, at de nye løsninger
ikke får en slagside, som rammer
skævt. Regningen for den grønne
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omstilling skal vi være fælles om
– den skal ikke kun betales af de
lønmodtagere, der i dag arbejder
i de CO2-tunge brancher.
Skal vi være et grønt foregangsland, skal vi være sikre på
at få reelle CO2-reduktioner.
Vi skal ikke indføre modeller,
som bare flytter job og CO2 ud
af Danmark. Det bliver verden
ikke bedre af.

Digital omstilling
I foråret 2021 præsenterede
regeringen et nyt digitaliseringspartnerskab. Partnerskabet skal
sætte fut i den digitale omstilling, som allerede er i fuld gang.
Også 3F var med i partnerskabet og satte blandt andet fokus
på, at digitalisering skal være
for alle, og at vi skal involvere

almindelige lønmodtagere, når
der skal laves smarte løsninger
på arbejdspladserne.
I Danmark er vi allerede langt
foran mange andre lande. Den
position skal vi holde fast i, men
samtidig skal mere digitalisering ikke kun være et projekt for
eliten. Et mere digitalt samfund
skal komme alle til gavn. Der er
stadig mange mennesker, som
for eksempel mangler basale
IT-kompetencer. Derfor skal digitalisering ind i alle dele af vores
uddannelsessektor, særligt når
det gælder efteruddannelse og
opkvalificering og ikke mindst på
arbejdspladserne.
I partnerskabet har 3F desuden lagt særligt vægt på, at
medarbejderne er helt uundværlige, når der skal skabes

nye løsninger og udvikling i
virksomhederne. Der er rigtig
mange medarbejdere, der hver
dag får gode idéer til, hvordan
tingene kan gøres anderledes og
smartere. Det er i samarbejdet
i virksomhederne, at de gode
løsninger ligger.
Partnerskabet afleverede i
efteråret 2021 sine visioner og
anbefalinger til, hvordan vi kan
fortsætte som et foregangsland
i den digitale udvikling. Der er
46 konkrete anbefalinger. Vi vil
i de kommende år følge, om
anbefalingerne føres ud i livet,
så alle borgere, arbejdstagere og
virksomheder kan nyde godt af
og udnytte den øgede digitalisering.

3F-UNDERSØGELSE:
VI MANGLER FÆRDIGHEDER
I januar 2022 lavede 3F en rundspørge blandt 3F’s mange tillidsrepræsentanter om digitalisering. Svarene viste, at der
stadig er lang vej:
•
Det er særligt de større virksomheder, som har fokus på digitalisering og automatisering.
•
Kun 30 procent af virksomhederne har ingen udfordringer med digitalisering, ifølge de tillidsvalgtes opfattelse.
•
Over 70 procent af svarerne mener, at der er kollegaer, som har brug for at blive bedre til at læse/regne for at
kunne følge med.
•
Barriererne for mere digitalisering og opkvalificering kan både være manglende tid, utryghed ved at tale med
arbejdsgiveren og andet.
Kilde: 3F. Undersøgelsen er lavet i januar 2022 og har 1.231 besvarelser ud af 3.898 inviterede tillidsrepræsentanter. Det er en svarprocent på 32.
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3F’S ÅRLIGE ERHVERVSKONFERENCE:

Vision Danmark er
også erhvervspolitik
3F’s årlige Vision Danmark-konference er
erhvervspolitik i praksis.

Hvad har Jakob Ellemann Jensen,
Mette Frederiksen, Lars Løkke
Rasmussen og tidligere bestyrelsesformand i Mærsk-koncernen Jim
Hagemann Snabe tilfælles?
Jo, de har alle holdt tale ved én af
3F’s årlige erhvervspolitiske konferencer, Vision Danmark. Konferencen lykkes hvert år med at tiltrække
et eksklusivt panel af eksperter,
toppolitikere og andre relevante
personer. På den måde er 3F med til
at sætte en dagsorden og påvirke
politisk.
I 2021 var konferencen aflyst på
grund af corona, men i 2022 løb
konferencen af stablen i marts. Her
var dagen dedikeret til Ukraine, og
til hvad krigen kommer til at betyde
for dansk erhvervsliv og for den

økonomiske udvikling – også herhjemme – og ikke mindst: Hvordan
vi håndterer forandringerne. Blandt
deltagerne på scenen var blandt
andet repræsentanter fra DLG – et
af landets største landbrugs- og
energiselskaber – Dansk Industri,
foruden den ukrainske ambassadør.
I 2020 var konferencen i januar,
og her var der fokus på grønne job.
I den forbindelse havde AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
lavet en analyse, der viste, at alene
etablering af mere klimavenlig
energi kan give arbejde til 6.700
3F-medlemmer over en periode på
fem år. Halvdelen af jobbene inden
for udbygningen af fjernvarme, og
knap 2.000 ved udskiftning af olieog gasfyr.

Vision Danmark-konferencen 2022 var dedikeret til Ukraine, og blandt dem som holdt oplæg,
var de to tidligere udenrigsministre Per Stig Møller (K) og Mogens Lykketoft (S) – her med
ordstyrer Anja Bo. Til højre er det Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, der indtrængende opfordrede danske virksomheder til at trække sig ud af Rusland.

86

I

6. ORDINÆRE KONGRES

Paneldebat på Vision Danmark 2022. Fra venstre mod højre: Ordstyrer Anja Bo,
erhvervspolitisk chef hos Landbrug & Fødevarer Morten Holm Østergaard, daværende
direktør i Dansk Energi Lars Aagaard, gruppeformand i 3F Jan Villadsen og vicekoncerndirektør i landbrugs- og energiselskabet DLG Mogens Frederiksen.
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ÅRETS ARBEJDSPLADS:

Vi sætter pris på gode
arbejdspladser
3F har kåret Danmarks bedste arbejdsplads to gange siden sidste kongres.

Tømrer- og
snedkervirksomheden S. Guldfeldt
Nielsen fra Odense
blev i begyndelsen
af 2022 kåret som
Årets Arbejdsplads 2021. På
billedet er det i
forgrunden Tina
Christensen, som
på det tidspunkt
var konstitueret
som forbundsformand, sammen
med koncernchef
Claus Larsen med
diplomet.

Sidst i januar 2020 kårede 3F Årets Arbejdsplads
nummer 28. Prisen gik til industrivirksomheden
Kamstrup i Stilling, der laver vand-, varme- og
elmålere og printproduktion. På tidspunktet for
kåringen var der omkring 1.300 ansatte i Stilling,
heraf cirka 290 timelønnede, og Kamstrup fik
blandt andet prisen for at investere i de ansatte.
I 2020 vurderede 3F, at det på grund af corona-restriktioner og nedlukninger ville blive svært
at gennemføre konkurrencen, og besluttede derfor
modvilligt at aflyse Årets Arbejdsplads 2020.
Men i 2021 blev konkurrencen genoptaget, og
selvom kåringen blev udskudt et par måneder, blev
prisen uddelt i forbindelse med erhvervskonferencen Vision Danmark i DR Byen midt i marts måned
i år. Her var det snedker- og tømrervirksomheden
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S. Guldfeldt Nielsen fra Odense, der løb med æren,
blandt andet for sit høje niveau for uddannelse af
lærlinge.
For 3F er kåringen af Årets Arbejdsplads en måde
at sætte fokus på de virksomheder, som gør noget
ekstraordinært for deres ansatte, og som kan være
et forbillede for andre virksomheder. Samtidig
demonstrerer 3F, at vi i den grad sætter pris på de
arbejdspladser, som medlemmerne selv indstiller
til konkurrencen, fordi de er glade og stolte over
deres egen arbejdsplads.
Ud over 3F’s ledelse deltager også eksterne
dommere i juryen, nemlig (indtil for nylig) administrerende direktør og ejer af LINAK på Als Bent
Jensen og administrerende direktør i Pension
Danmark Torben Möger Pedersen.
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Corona sendte ledigheden
og beskæftigelsen på en
uventet rutsjetur
Først steg antallet af ledige vildt – så faldt det igen næsten
og på dagpengereglerne, som blev ændret i rekordfart. Det

støttede den ekstraordinære situation. Det gjaldt blandt andet,
at forbruget af dagpenge blev
suspenderet i flere perioder.

krævede hurtige omstillinger – også i a-kassen.

På overarbejde

lige så vildt: Coronaen fik også afsmitning på ledigheden

I 2019 var ledigheden lav, og
beskæftigelsen var pænt høj.
I september 2019 var der godt
10.000 ledige i 3FA, svarende
til en ledighedsprocent på 4,3.
Og indtil foråret 2020 så den
gode udvikling ud til at fortsætte
stille og roligt. Ingen kunne være
forberedt på, hvor voldsomt coronaen ramte. Men det gjorde den.
Særligt i begyndelsen af krisen
i det tidlige forår 2020 var der
rigtig mange, som mistede deres
arbejde, og ledigheden steg
med cirka 50.000 personer på få
måneder.
Det betød også, at beskæftigelsen raslede ned. Alene
fra februar til maj 2020 faldt
beskæftigelsen med 70.000 personer. Beskæftigelsen for 3F’s
medlemmer har ligget stabilt
i kongresperioden på omkring
200.000 personer – frem til nedlukningen i begyndelsen af 2020,
hvor 3F-beskæftigelsen faldt
med 5.500 på tre måneder.
Også 3F’s medlemmer blev
ramt af en kraftig bølge af opsi-

gelser og hjemsendelser kort efter den første nedlukning. I nogle
brancher er hjemsendelser ikke
ualmindelige, men nu blev også
mange kollegaer i faste stillinger
ramt, som ikke var vant til sæsonudsving og lignende. På kort
tid blev over 8.000 ledige i 3F, og
dermed var 3FA den a-kasse, hvor
medlemmerne under den første
nedlukning blev hårdest ramt.
At 3F’s medlemmer blev særligt hårdt ramt af nedlukningerne
skal ses i lyset af, at mange af
3F’erne arbejdede i de nedlukkede brancher, herunder særligt
privat service, hotel og restauration. Men også at der i medlemsskaren er mange timelønnede,
som ikke blev reddet af lønkompensationspakkerne.
Og havde det ikke været for dén
ordning, som holdt hånden under
helt op mod 350.000 arbejdspladser, var det selvsagt gået
langt værre. Se også side 20.
Samtidig vedtog politikerne
ret hurtigt at tilpasse dagpengereglerne, så reglerne under-

Men mange var uforberedte på, hvad det indebærer at
være ledig. Det kom til at stille
store krav til a-kassen, da der var
ekstra brug for vejledning af de
mange nye ledige. For de mange
nye ledige og mange nye regler
sendte indimellem a-kassens
medarbejdere på overarbejde.
Særligt nogle brancher, afdelinger og geografiske områder var
hårdt ramt, andre steder mærkede man det mindre. Derfor satte
a-kassen et kriseberedskab i
værk, hvor de afdelinger, som
havde luft til det, kunne hjælpe
andre afdelinger med mange
berørte. Dermed kunne medlemmerne få en hurtigere service.
Samtidig måtte afdelingerne
vænne sig til at arbejde på andre
måder, da kontorerne blev lukket
i perioder, og medlemmerne
måtte nøjes med at have kontakt
via telefon og mail.
Det er dog ikke gået helt skidt.
I løbet af perioden har a-kassen
spurgt medlemmerne, hvordan
de har oplevet hjælpen, og de
fleste har været godt tilfredse.
Mindre end hvert 10. medlem var
utilfreds – på trods af den usædvanlige situation, som både de
og 3FA stod i.
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Midlertidige ændringer
Ud over suspenderingen af
dagpengeforbruget – som 3F
havde presset på for - kom der
flere midlertidige ændringer af
reglerne inden for a-kasse-lovgivningen: Arbejdsgiverne slap
for at betale G-dage. Reglen om
mindsteudbetaling blev også
suspenderet.
En af de mest bemærkelsesværdige ændringer var, at i foråret 2020 blev lediges pligt til at
stå til rådighed for arbejdsmarkedet suspenderet. Det betød,
at ingen behøvede at deltage i
praktik, samtaler og lignende –
og heller ikke søge job. Pligten
til at søge arbejde er ellers helt
central for at få dagpenge. Men
det var en god løsning set i forhold til et midlertidigt nedlukket
arbejdsmarked.
Da anden nedlukning kom i
efteråret 2020, var love og bekendtgørelser på plads og blev
tilpasset til den nye situation.
A-kassen fik mere fleksible
rammer i forhold til at vurdere
rådighed og muligheder for at
holde samtaler via telefonen.
Forbundet og a-kassen pressede på for, at ingen skulle miste
deres forsørgelsesgrundlag på
grund af nedlukningerne. Et af
resultaterne blev, at alle, der
opbrugte deres dagpenge i 2021,
fik ret til to måneders ekstra
dagpenge.

Flere langtidsledige
Folketingets tilgang til corona-krisen i form af massive
hjælpepakker til erhvervslivet
og investering i at fastholde
arbejdspladser bar frugt.
I sommeren 2021, da landet
var på vej ud af den anden store
nedlukning, var arbejdsmarkedet i fuld sving igen, og mange
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af vores ledige kollegaer kom
i arbejde. Men samtidig var
antallet af langtidsledige medlemmer vokset markant efter
krisen. Derfor var der i sommeren
2021 enighed i 3F om at gøre en
ekstra indsats for at hjælpe vores
ledige kollegaer i arbejde, særligt
de langtidsledige.
I foråret fik 3F sammen med
FOA penge fra en pulje fra STAR
(Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering), som skal bruges
til få langtidsledigheden ned
blandt seniorer.
I projektet skal langtidsledige
seniorer deltage i et to ugers
forløb, hvor AOF skal afklare, om
de mangler kompetencer, og
hvad de har af ønsker. Målet er,
at den enkelte får lavet et godt
CV og mestrer en jobsamtale.
Efter de to uger fortsætter medlemmet med FVU-undervisning,
en ugentlig jobcafé og kontakt
til en jobformidler. Forløbet skal
fortsætte, indtil den ledige har
fået et job eller går i gang med
uddannelse. Ni 3F-afdelinger er
foreløbigt med. Projektet løber
i 2022.
Heldigvis trækker de gode
konjunkturer med høj beskæftigelse i den rigtige retning, og
også langtidsledigheden går den
rigtige vej.

Ny, midlertidig arbejdsfordeling
En aftale om midlertidig arbejdsfordeling (MAF) var endnu
et redskab aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
for at undgå krisefyringer. Loven
trådte i kraft i september 2020.
Ordningen ligner den arbejdsfordeling, vi kender i forvejen.
Det nye var blandt andet, at det
blev muligt at lave arbejdsfordeling med varierende grader
af arbejdstidsnedsættelse fra

virksomhed til virksomhed og at
starte og stoppe arbejdsfordelinger med én dags varsel. Det
gjorde ordningen mere fleksibel.
For medarbejderne blev der
mulighed for at blive hjemsendt
med forhøjede dagpenge på
op til godt 23.000 kroner om
måneden. Loven var forbeholdt
medlemmer af a-kasserne, men
det blev dog muligt at blive
optaget i a-kasserne med kort
varsel og derved blive omfattet.
Det kostede dog et ekstra højt
statsbidrag. Også loven kom
med kort varsel, så a-kasserne
fik lov at administrere reglerne
og foretage udbetalinger uden
om it-systemerne, indtil en
it-løsning var udviklet.
I 3FA påtog hovedkontoret
sig i begyndelsen opgaven
med at administrere reglerne
og gennemføre udbetalingerne
med hjælp fra de afdelinger, som
havde kræfter til det. I april 2021
blev opgaven dog lagt ud i afdelingerne, da der nu var udviklet
en IT-løsning. Hovedkontoret
fortsatte dog med at hjælpe
med administration af reglerne
for Kastrup og Omegn, der fortsat var hårdt belastet af krisen.
3FA har godkendt mere end
3.000 medlemmer til MAF og
udbetalt mere end 200 millioner
kroner i ordningen. Det har været
en tung og krævende opgave for
alle, samtidig med at ledigheden var høj. I starten af 2022 var
der kun få medlemmer tilbage
i ordningen, og den var udfaset
ved udgangen af marts.
Selvom håndteringen af de
mange nye regler var udfordrende, blev det gjort, og dermed
blev det også bevist overfor
politikere og myndigheder, at
a-kassen kan løse de opgaver,
den bliver pålagt.

ANTAL FULDTIDSLEDIGE, SÆSONKORRIGERET, 3FA, 2019-2021
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Da ledigheden var højst i perioden, var ledighedsprocenten på 9. I december 2021
var den nede på 3,5. Kilde: 3F på baggrund af Danmarks Statistik.

ANTAL BESKÆFTIGEDE MEDLEMMER AF 3F, JANUAR 2019-JUNI 2021
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Tallene for beskæftigelsen opgøres forsinket, så der findes ikke nyere tal ved
afslutning af beretningen. Kilde: 3F, på baggrund af Danmarks Statistik
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Kampen om arbejdskraften
– og om dagsordenen
Mens arbejdsgiverne tilsyneladende mener, at udfordringerne med
at få tilstrækkelig arbejdskraft bedst kan løses ved at hente arbejdskraft fra tredjelande, så er 3F imod at hente almindelig arbejdskraft fra den anden side af jordkloden. Frygten er lønpres mod
helt normale faglærte/ufaglærte job.

Særligt i 2021 blev debatten om
mangel på arbejdskraft heftig. For efter at restriktionerne
forsvandt, og vi igen mere eller
mindre kunne lægge mundbind
og kviktest væk, er beskæftigelsen kommet op i højt gear.
I december måned sidste år
var rekordmange i arbejde – og
endda flere end før corona. Det
samme gælder arbejdsløsheden
– bare omvendt. I april 2022 var
70.000 ledige – det er kun cirka
4.000 flere end den rekordlave
ledighed før finanskrisen.
Men selvom ledigheden er
faldet hurtigt, er beskæftigelsen
steget endnu hurtigere. Det vil
sige, arbejdsstyrken er udvidet
betragteligt: Aldrig har flere været i arbejde. Det skyldes blandt
andet, at flere udlændinge, flere
unge og personer på kanten af
arbejdsmarkedet er kommet i arbejde. Samtidig er flere seniorer
fortsat på arbejdsmarkedet på
grund af den højere pensionsalder.
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Samtidig har arbejdsgiverne
og de borgerlige partier – inklusiv Radikale Venstre – længe
argumenteret for, at der er en
massiv mangel på arbejdskraft,
og at det ville bremse den danske vækst og føre til overophedning af arbejdsmarkedet, hvis
man ikke gør det meget lettere
for virksomhederne at hente
udenlandsk arbejdskraft fra
tredjelande til Danmark. Særligt
vil de gerne have sænket beløbsgrænsen. Altså den grænse,
der siger, hvor meget en dansk
virksomhed skal betale i løn
inklusiv pension og feriepenge til
en udenlandsk medarbejder fra
tredjelande, for at medarbejderen kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.
3F mener ikke, vi skal hente
helt almindelig arbejdskraft på
den anden side af jordkloden
og risikere at udsætte danske
lønmodtagere for urimeligt
pres på både løn- og arbejdsforhold. Efter 3F’s opfattelse

bør virksomhederne bruge den
arbejdskraft, der fortsat findes
både i Danmark og EU, når det
gælder normale job. Her er nogle
af argumenterne:
• Der er stadig 70.000 ledige
i Danmark, herunder cirka
8.000 3F’ere. Der er fortsat
omkring 11.500 flere ledige med dagpenge end før
finanskrisen.
• Der er stadig mange unge,
der mangler en læreplads. Det
gælder også inden for hotelog restaurationsbranchen og
bygge- og anlægsbranchen,
som ellers er nogle af de
brancher, der siges at have
problemer med at rekruttere.
• Hvis ikkevestlige indvandrere og efterkommere får den
samme beskæftigelsesfrekvens som personer med
dansk herkomst, vil det give
omkring 78.000 fuldtidsbeskæftigede i 2025.
• Antallet af deltidsjob er
steget de seneste år. Mange
deltidsansatte arbejder inden
for nogle af de brancher, hvor
virksomhederne melder om
mangel på arbejdskraft. Det
gælder for eksempel i rengøring, handel samt hotel og
restauration. Tal fra Danmarks
Statistik har vist, at 56.000
deltidsansatte ønsker at
arbejde fuldtid.
• Der er cirka 13,3 millioner
ledige i EU, herunder alene

6,1 millioner i Sydeuropa.
Mange af dem søger arbejde i
Danmark. 3F mener, at danske
virksomheder skal blive bedre
til at finde arbejdskraft i EU i
stedet for tredjelande. Blandt
andet har vi foreslået, at der
oprettes EU-jobcentre i flere
europæiske hovedstæder. 3F
har fået foretaget en undersøgelse blandt 2.000 unge
(20-40 år) i Spanien, Portugal, Italien og Rumænien og
spurgt, om de kunne tænke
sig at komme til Danmark
og arbejde. 70-80 procent af
dem siger ja. Den europæiske
arbejdskraft kan komme hertil
helt uden bureaukrati.
• Den udenlandske arbejds-

kraft slår rekord måned efter
måned, og i marts 2022 var
der 341.000 udenlandske
lønmodtagere i Danmark. Det
er 47.000 flere end året før.
Pointerne havde vi med både
til den trepartsaftale, der blev
indgået i efteråret 2021, og i de
politiske drøftelser op til regeringens aftale om udenlandsk
arbejdskraft, som blev indgået i
januar 2022.

Trepartsaftale om mangel på
arbejdskraft
I oktober sidste år indgik regeringen, arbejdsgiverne, lønmodtagerne og Kommunernes
Landsforening en trepartsaftale
om mangel på arbejdskraft, der

blandt andet skal styrke a-kassernes og kommunernes fokus
på at formidle job. Desuden skal
voksenlærlingeforsøget videreføres, regionale arbejdsmarkedsråd
kan lave initiativer over for brancher, der mangler arbejdskraft,
og der bliver penge til en særlig
indsats for at få seniorer i arbejde.
Herunder et forbud mod at bede
om alder i jobansøgninger.
3F kan være yderst tilfreds
med resultatet, da alle elementerne ligger i tråd med den
politiske lobbyindsats, som 3F
har dyrket i tiden op til aftalen.
Det er også vigtigt at hæfte
sig ved det, der ikke er med i
aftalen, nemlig en lempelse af
reglerne for at tiltrække billige-
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DEBATTEN OM ARBEJDSKRAFTEN ER IKKE NY
16. juni 2014

re arbejdskraft fra tredjelande
samt markante rådigheds- og
sanktionsstramninger, idet det
lykkedes 3F – trods arbejdsgivernes modstand – at forhandle
disse elementer ud af den endelige aftale.

23. december 2014

Flertal for lavere beløbsordning
På trods af 3F’s højlydte protester - både over for politikere og i
medier - mod at sænke beløbsgrænsen indgik regeringen sidst
i juni en aftale med et bredt politisk flertal om, at beløbsgrænsen
alligevel sættes ned i tre år, fra
de nuværende 448.000 kroner
om året til 375.000 kroner.
3F er dybt skuffet over aftalen.
Ændringerne er helt unødvendige. Der er rigeligt med andre
ordninger – og med både dansk
og europæisk arbejdskraft.
Åbner vi sluserne for endnu
mere udenlandsk arbejdskraft,
sætter vi vores danske kollegaer
under et urimelig hårdt kon-

22. august 2018

19. juni 2018

30. juni 2021
28. juni 2019

kurrencepres. Det gælder helt
almindelige jobfunktioner som
chauffører, kokke, murere og
tømrere, selvom ordningen er
tænkt til specialiseret arbejdskraft.
Desuden risikerer vi endnu flere sager om udnyttelse af udenlandske kollegaer. Som Fagbladet3F har afsløret, har der blandt
andet i restaurationsbranchen
været tilfælde med udnyttelse af
udenlandske arbejdere i ordningen. Vi frygter, at det kun vil blive
værre.
Dog er der indbygget to
bremser i aftalen. Hvis mere end
15.000 udlændinge får arbejde i
Danmark under ordningen, skal
den kunne begrænses. Desuden stopper tilladelserne, hvis
arbejdsløsheden overstiger 3,75
procent.
3F vil holde et skarpt øje med
udviklingen, for misbrug skal
undgås.

De første meldinger om mangel på arbejdskraft startede helt
tilbage i 2014 — 342.000 lønmodtagere færre end i dag.
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3F og 3FA arbejder ihærdigt med at
formidle job. Det er et af de tilbud,
som skaber stor, direkte værdi for
vores medlemmer, og det er et
strategisk mål at øge antallet af
jobformidlinger.
Og vi er godt på vej. I 2021 har
afdelingerne fået besat 2.450 stillinger via jobordrer i afdelingerne.
Det er en stigning på syv procent i
forhold til året før.
Siden visionsplanens start i 2018
har de lokale afdelinger registreret
mere end 9.000 jobformidlinger,
som er resulteret i en ansættelse.
Samtidig er det lykkedes afdelingerne at besætte næsten alle de jobordrer, der er kommet ind – nemlig 98
procent.

Udvidede mål

2.600

96

VI FORMIDLER TUSINDER AF JOB

09

6. ORDINÆRE KONGRES

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

Det er ikke kun vores ledige kollegaer, vi hjælper. Vi udvider indsatsen
og satser også på at øge samarbejdet med de lokale virksomheder
og få udbredt kendskabet til 3F

Jobformidling til vores kollegaer,
som er i arbejde.
Målsætningerne på området er,
at:
• Alle afdelinger prioriterer jobformidling.
• Antallet af jobformidlinger øges
i de fem år, som visionsplanen
løber.
• Afdelingerne deler viden om de
mest effektive arbejdsmetoder til
jobformidling (kontaktpersoner,
erfa-grupper med videre).
• Alle afdelinger systematisk arbejder med at indgå aftaler om jobformidling med virksomhederne.
Den sidste målsætning er kommet til sidst.
Afdelingerne har fokus på virksomhedsaftaler, og der er allerede
indgået mange samarbejdsaftaler
med forskellige virksomheder.

millioner kroner om året i 2022 og
2023 til jobformidling og service
over for virksomheder, der mangler
arbejdskraft.
Pengene kunne søges af kommuner og a-kasser. 3FA søgte sammen
med en række andre forbund og
a-kasser om penge fra puljen, og
i forsommeren blev det afgjort, at
vi får del i pengene. Det vil komme
vores medlemmer til gavn.
På side 97 kan du læse om Michal
Slomski, der via en tæt kontakt med
sin a-kasse er kommet i arbejde
igen.

ANTAL JOBORDRER 2019-2021

2019

2.287 stillinger besat

2020

2.280 stillinger besat

Flere penge til arbejdet

2021

2.450 stillinger besat

I efteråret 2021 i forbindelse med
en trepartsaftale blev der afsat 15

Kilde: 3F
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Oprydning i
gakkede regler

KØREKORT TIL NYE MULIGHEDER
Det var et hårdt slid for Michal Slomski at lære dansk og

Regeringen har fået fjernet nogle af de værste tidsler fra dagpengereformen.

få buskørekort. Men da kortet var hjemme, fik han nyt

Men der er stadig hængepartier, og 3F presser på for at få dem rettet op.

arbejde – takket være 3F.

Gruppen af urimelige og uforståelige regler i dagpengesystemet
blev en smule mindre 1. februar 2020. For da forsvandt det
såkaldte opholdskrav. Det skete
i forbindelse med regeringens
første finanslov.
3F havde kæmpet for at få
afskaffet kravet, lige siden det
blev præsenteret første gang
og vedtaget et par år tidligere
af den daværende regering og
Dansk Folkeparti. Kravet gik ud
på, at man skulle have opholdt
sig i Danmark eller EU i mindst
syv år inden for de seneste 12 år
for at få dagpenge.
3F mente, at det var symbolpolitik, som ikke hører hjemme
i dagpengesystemet, der alene
baserer sig på krav, der hører til
arbejdsliv og a-kasseforhold.
Samtidig var det administrativt
håbløst og generede mange
mennesker. Kravet ramte nemlig
også danskere, der havde arbejdet eller boet i udlandet i over
fem år inden for de seneste 12 år.
Beregninger fra a-kassernes
brancheorganisation Danske
A-kasser viste, at syv måneder efter at loven trådte i kraft
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var 3.700 a-kassemedlemmer
berørt.
3F kippede med flaget, da
loven blev skrottet igen.

Evaluering forsinket
Reglen om opholdskrav er ikke
den eneste regel, som har generet
medlemmerne i perioden, og ikke
alle gakkede regler er ryddet op.
Efter dagpengereformen, som
trådte i kraft i 2017, har flere meget uhensigtsmæssige virkninger
vist sig. Reformen skulle have
været evalueret allerede i 2020,
men blev desværre forsinket på
grund af corona.
I forbindelse med evalueringen lavede 3F og de øvrige
a-kasser i DAK (Danske A-kasser) et katalog med forslag til
forbedringer og justeringer af
reglerne. A-kassernes forslag tog
udgangspunkt i målene for reformen, blandt andet at reglerne
skulle være mere enkle.
Nu er de tekniske belægninger afskaffet. Men der er stadig
tidsler. Læs mere side 103.
Den samlede a-kassebranche,
som står bag kataloget, foreslår
blandt andet:

• At reglerne for supplerende
dagpenge forenkles, herunder simplere genoptjening.
Reglerne er svære at forstå for
medlemmerne og svære at
administrere.
• At justere reglerne for beregning af dagpenge ved genindplacering. I dag risikerer man
at få beregnet en uhørt lav
sats, hvis man for eksempel
har haft vikararbejde med få
timer. Vi har fastholdt kritikken, blandt andet i samarbejde med Fagbladet 3F, der har
bragt et tema om emnet.
Det er hængepartier, som bør
ændres hurtigst muligt.
Med et par års forsinkelse kom
evalueringen fra Beskæftigelsesministeriet så i april. Efter a-kassens mening er den desværre en
tynd kop te og forholder sig ikke
til den kritik, der har været rejst
på flere punkter. 3FA vil holde
politikerne op på de problemer,
som skal rettes op. Det gælder
både de lave beregninger, hvor
ledige straffes for at tage arbejde under deres dagpengeforløb, og det gælder reglerne om
supplerende dagpenge.

Michal Slomskis dansk er stadig lidt svært
at forstå. Men han gør sit bedste. Og han
har endda gjort det så godt, at han i efteråret 2021 begyndte på et nyt arbejde som
buschauffør.
Michal Slomski, der stammer fra Polen,
men nu bor i Køge, har ikke haft de bedste
oplevelser på det danske arbejdsmarked.
Men nu lysner det. For i sommeren 2020
fik han kontakt med a-kasseleder i 3F Roskilde Anne Gregersen. Sammen fandt de
ud af, at han skulle på danskkursus. Han
havde allerede været her for længe til at
have ret til mere dansk, men fik i stedet et
danskkursus betalt af forbundet. Derefter
lykkedes det ham også at tage kørekort til
bus, men det var en lang og sej indsats for
Michal, som stadig måtte knokle med det
danske sprog.
Det var på en transportmesse arrangeret af 3F Roskilde, 3F Køge Bugt og AMU
Juul, som Michal var inviteret med til, at
han fik foden indenfor i en virksomhed.
For med var også flere arbejdsgivere, og
Michal Slomski fik afleveret flere ansøgninger. 14 dage efter var han i gang som
chauffør.
- Det er min drøm. Hver dag kommer
jeg hjem og er glad. Det er svært at være
arbejdsløs, og det betyder meget at have
et arbejde. Så bliver man glad igen, sagde
Michal Slomski til Fagbladet 3F i oktober
2021.
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Mere værdifuld kontakt m
 ellem
medlemmer og a-kasse
Vejledning til job og uddannelse er a-kassens fornemste opgave. Derfor skal
kræfterne bruges på direkte service og ikke bag computerskærmene.

På a-kassens delegeretmøde
2019 lød startskuddet til en ny
strategi for a-kassen kaldet “den
vejledende a-kasse”. Strategien
skal styrke den meningsfulde
kontakt med medlemmet med
fokus på vejledning til job og
uddannelse. Kort sagt skal den
udvikle sig, så der er mere direkte
service til medlemmerne og
mindre tid brugt bag skæm og
tastatur.
I begyndelsen af 2020 gik
a-kasseudvalget i gang med
opgaven.
Næsten samtidig – og i fin
overensstemmelse med strategien - gik a-kasseforsøget i gang.
A-kassen var blevet godkendt
til at stå for kontaktforløbet
for egne ledige i de første tre
måneders ledighed. For de ledige
medlemmer betyder forsøget,
at de kun skal møde til samtaler

ANTAL MEDLEMMER AF 3FA, 2019-2021

i deres a-kasse og ikke i jobcenteret i de første tre måneder.
A-kassen havde håbet på at få
forsøget i hele landet, men blev
godkendt til at tage sig af ledige
medlemmer i 55 kommuner.
På grund af påvirkningen fra
corona-krisen trådte både “den
vejledende a-kasse” og a-kasseforsøget noget i baggrunden til
fordel for håndtering af de mange
ledige. Som tidligere beskrevet steg ledigheden hurtigt og
voldsomt, og der kom mange nye
regler, samtidig med at medarbejderne i a-kassen måtte arbejde hjemmefra uden den direkte
kontakt med medlemmerne.

Flere digitale tilbud
Da de fysiske møder med
a-kassen var suspenderet, steg
behovet for nye arbejdsgange og
nye tilbud til medlemmerne. Der

blev blandt andet udviklet flere
instruktionsvideoer, tilbudsguiden og webinarer.
Det har været højt prioriteret
at udvikle et univers på Mit3F,
hvor medlemmerne kan finde råd
og vejledning om jobsøgning,
opkvalificering og uddannelse.
Det betyder, at når vores nyledige
medlemmer går ind på Mit3F,
møder de en række relevante informationer og materialer – både
tekst og video – som kan give
klarhed over regler og muligheder, når man er ledig.
Som medlem har man også
adgang til en lang række instruktions- og informationsvideoer,
med de vigtigste oplysninger for
nyledige.
Under “min jobsøgning” – også
på Mit3F – kan man besøge et
såkaldt CV-værksted. Man kan
blandt andet finde skabeloner

ANTAL MEDLEMMER, DER BETALER
EFTERLØNSBIDRAG, 2019-2021

2019237.521

201933.469

2020233.413

202031.474

2021233.329

202127.881

Kilde: 3FA

Antallet er gjort op pr. 1.januar i årene. Det kan tilføjes, at pr.
1.1.2022 var antallet 24.420 personer. Kilde: 3FA
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til et godt CV og få vejledning
til, hvordan man forbereder
CV-samtalen.
Med et medlemsvenligt
system til selvbetjening og
med øget automatisering af de
administrative opgaver bliver der
mere tid til, at medlemmerne kan
få en bedre og individuel service
fra a-kassens medarbejdere. Og
dermed er arbejdet med at være
en a-kasse med fokus på vejledning fortsat i perioden.

Vejledning og automatisering
Det ligger i målsætningen for
“den vejledende a-kasse”, at når
et medlem bliver ledigt og gerne
allerede i opsigelsesperioden,
skal a-kassen tilbyde at vejlede
til næste job og/eller uddannelse.
Derfor skal så mange ressourcer
som muligt flyttes væk fra administration og hen til vejledning og
jobformidling.
Særligt i 2021 har a-kassen
arbejdet med to store automatiseringsprojekter, som skal
gøre det lettere for de ledige og
samtidig lette arbejdet i afdelingerne. De to projekter handler
om beregning af dagpengesats
og automatisering af udsendelser af breve.

VURDERING: 3FA ER DANMARKS BEDSTE A-KASSE
3FA har Danmarks bedste a-kasse. Sådan lød konklusionen fra Loyalty Group i
2021 i en vurdering af de ti største a-kasser i Danmark.
A-kasserne var blandt andet vurderet ud fra servicekvalitet, værdi for pengene
og image/omdømme. Ifølge Loyalty Group ligger 3FA i top på en række væsentlige områder i undersøgelsen. Blandt andet oplever medlemmerne en høj kvalitet
i det produkt og den service, de får. Medlemmerne oplever også en ansvarlig
a-kasse, der forstår deres faglige behov, og at a-kassen er med til at hjælpe dem
videre i deres arbejdsliv, når de har brug for det.
Her er det a-kassens forretningsfører Eva Obdrup (th) og viceforretningsfører
Hanne Skou Poulsen, som stolte viser prisen frem.
Loyalty Group er en virksomhed, som analyserer kundeloyalitet i en lang række
brancher.
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GAKKET DAGPENGEREGEL
FIK DØDSSTØDET

Det første projekt skal ende
med, at medlemmerne skal igennem en mere enkel proces, når
man er blevet ledig og skal søge
om dagpenge. Der kommer én ny
formular online, som skal afløse
tre forskellige formularer, som
findes i dag.
Den nye formular giver sam
tidig a-kassen bedre data, som
gør, at a-kassen bedre kan
automatisere beregning af sats
og indplacering. Første trin af
den nye formular er udviklet og
lagt i produktion. I 2022 skal hele
forenklingen være færdig og
gennemført.
Det andet projekt skal automatisere udsendelsen af nogle
af a-kassens breve. I 2021 kom
a-kassen langt med at bygge
systemet, og lige efter årsskiftet testede vi det første brev.
Brevet røg succesfuldt gennem
systemet, og i foråret 2022 vil der
sættes automatik på flere af de
breve, som sendes ud i tusindvis
hver måned.

Overtagelse af kontaktforløbet
På grund af corona måtte arbejdet med a-kasseforsøget, hvor

a-kassen overtager kontaktforløbet for egne ledige i tre måneder,
sættes på pause i perioder. Men
den gode dialog mellem medlemmer og a-kasse er dog fortsat
over telefonen. Især i 2021 har det
været muligt at prioritere forsøget højere igen.
Forsøget viste positive resultater for medlemmerne. Både
uddannelsesløftet fra ufaglært
til faglært og jobrettede kurser er
brugt flittigt. Sidste år hjalp afdelingerne 473 medlemmer i gang
med et uddannelsesløft. Det er
mere end dobbelt så mange som
året før. Og cirka 2.500 medlemmer har deltaget i seks ugers
jobrettet uddannelse.
Dertil er der formidlet mange
job. Læs mere om det på side 97.
Også forbundets egen visionsplan har fokus på netop de
samme tilbud og muligheder,
som ligger i a-kasseforsøget.
Flere eksterne evalueringer af
a-kasseforsøget har undervejs
vist, at medlemmerne er ganske
godt tilfredse. To gange sidste år
og igen i foråret 2022 har STAR/
Rambøll evalueret forsøget, og
medlemmerne blev blandt andet

spurgt, om de var tilfredse med
samtalerne, med præsentationen
af ledige job og om de alt i alt var
tilfredse.
På alle parametre er medlemmerne tilfredse, og mere tilfredse
end ledige, der er omfattet af det
ordinære forløb i jobcentrene.
I 3FA har der endog vist sig positive effekter på beskæftigelsen,
idet flere ledige kommer i arbejde
end sammenlignelige ledige, som
var tilknyttet jobcentrene.
Derfor har forbund og a-kasse arbejdet for, at forsøget blev
gjort permanent, og det var en
stor glæde, da der sidst i juni blev
indgået en politisk aftale mellem
regeringen, SF, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti plus en gruppe
folketingsmedlemmer/løsgængere om, at a-kasseforsøget skal
gøres permanent fra 2024.
For vores ledige kolleger
kommer det til at betyde, at de
får præsenteret flere muligheder
for job og alt andet lige kommer
hurtigere i arbejde. Desuden kan
de slippe for at rende til møder
i både jobcenter og a-kasse,
men kan nøjes med deres egen
a-kasse.

I foråret 2022 var der endelig
politisk flertal for at afskaffe
en regel, som har generet 3F’s
medlemmer gennem længere tid. For forestil dig, at du
bliver ledig midt i en måned og
pludselig skal modregnes for
arbejdstimer, du aldrig har haft.
Alene fordi, du har hovedparten
af din arbejdstid i weekender eller på andre skæve arbejdstider.
En regel, som på a-kassesprog
kaldes “teknisk belægning”, der
er svær at forstå, men som har
haft helt urimelige konsekvenser, fordi ledige med skæve
arbejdstider har haft ringere
vilkår i dagpengesystemet end
andre.
Det oplevede de blandt
andet på en virksomhed på Fyn,
da den over 13 uger skulle køre
arbejdsfordeling, og medarbejderne skiftevis skulle på
arbejde og gå ledige. Men på et
tidspunkt går det op for blandt
andet tillidsrepræsentant
Carsten Langkow selv, at han
ikke får de cirka 2.000 kroner i
dagpenge, han havde regnet
med. På det tidspunkt arbejdede han på fire-dages uge med
fri om fredagen. Derfor blev han
automatisk pålagt 7,4 timers
“arbejde” for flere fredage – og
nåede derfor op på så mange
“arbejdstimer”, at han ingen

dagpenge kunne få.
- En ting er, at man skal
have dagpenge i en periode,
men så får man en ekstra straf
oveni. For mig betød det, at
der var færre penge at rutte
med. Regningerne er jo som de
plejer, sagde Carsten Langkow
til Fagbladet i 2019.
Reelt set har der i flere år
været politisk forståelse for, at
reglerne ikke giver mening. Men
det var først, da socialdemokratiet i august sidste år spillede
ud med, at nu skal reglen væk,
at en afskaffelse kom på den
politiske dagsorden.
Med et politisk flertal i foråret
2022 er en afskaffelse nu rykket
tættere på. Det er i høj grad
3FA, der har presset på politisk,
samtidig med, at omtale i
Fagbladet af konkrete eksempler har vist, hvordan reglen har
ramt helt uforståeligt.

NYE MULIGHEDER FOR
UDDANNELSE TIL LEDIGE
De senere år er der kommet nye muligheder for uddannelse og opkvalificering
af ledige.
I juni 2020 blev der indgået en politisk
aftale, der skal øge opkvalificeringen
af ufaglærte. Flere af tiltagene er siden
blevet forlænget eller permanentgjort.
Blandt de nye muligheder er:
• Ledige over 30 år har fået ret til uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor
der er behov for arbejdskraft. (Skal
vedtages som lov)
• Frem til og med udgangen af året kan
faglærte i job med en forældet uddannelse blive voksenlærling. Faglærte
ledige kan blive voksenlærling allerede
efter tre måneders ledighed. I 2021-22
har det ekstraordinært gjaldt alle fag.
• I 2021 og 2022 kan ufaglærte over 25
år med mindst to års erhvervserfaring
tage – eller færdiggøre – en erhvervsuddannelse som jobrotation.
• Den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser blev hævet betydeligt i
2020 og 2021.
• FVU-digital og FVU-engelsk blev fra
august 2020 åbnet for både beskæftigede og ledige, men udløb desværre
i 2021.
Alle elementerne lå i tråd med vores politiske lobbyindsats op til aftalen.

MEDLEMMERNES OPLEVELSE AF 3FA UNDER CORONA-NEDLUKNING APRIL 2020
UDBETALINGER FRA 3FA, 2019-2021

Dagpenge

Efterløn

Total

til antal medlemmer

2019

2.381 mio.

1.573 mio.

4.285 mio.

50.102 medlemmer

2020

3.375 mio.

1.627 mio.

5.388 mio.

60.686 medlemmer

2021

2.779 mio.

1.711 mio.

4.869 mio.

53.469 medlemmer

Tallene er udtryk for a-kassens drift. Som det ses, steg udbetalingerne af dagpenge
betydeligt i 2020 på grund af corona. Tal i millioner kroner. Det vil sige, at 5.388 mio. = 5,4 milliarder.
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Meget enig/enig %

Hverken eller %

Uenig/meget uenig %

3FA har generelt været gode til at stå til rådighed og
hjælpe mig under Corona-epedemien

63,1

28,3

8,6

I min situation som ledig på nuværende tidspunkt kan
jeg få den hjælp, jeg har brug for fra 3FA

71,8

21,5

6,8

3FA har været gode til at give mig den information
om ldighed og dagpenge, som jeg har brug for under
Corona-epedimien

66,8

22,1

11,1

Kilde: Survey udarbejdet af forskere fra RUC. April 2020
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UDDANNELSE:

O8

Katastrofalt fald i
AMU-aktiviteter
Mens det lykkedes at indgå gode trepartsaftaler, som blandt andet holdt hånden
under lærlinge og elever under coronaen, så oplever AMU-uddannelserne et kraftigt
fald, og korte uddannelsesaftaler vinder indpas i erhvervsuddannelserne.

UDDANNELSE
For 3F’s medlemmer er det helt
centralt, at der er gode muligheder for at få de kompetencer, man har brug for i løbet af
arbejdslivet. Det gælder både
muligheder for at uddanne sig
til faglært niveau, det gælder
løbende opkvalificeringer inden
for ens fagområde og helt nye
kompetencer for eksempel i forbindelse med skift af branche.
AMU-kurserne har altid været
vigtige for 3F’ernes opkvalificering. Det er blandt andet her,
man får de nødvendige certifikater og beviser.
AMU er desværre faldet vold
somt i aktivitet i kongresperioden. Faktisk har AMU-aktiviteten
aldrig været lavere. Det er en
katastrofal udvikling, og det er
slet ikke holdbart for uddannelsessystemet eller for vores
medlemmer i længden med de
drastiske fald og det lave niveau.
Det er heller ikke holdbart
for den påkrævede udvikling af
kompetencer på arbejdsmarkedet og for de omstillinger, vi står

104

I

6. ORDINÆRE KONGRES

overfor. Ikke mindst klimaomstillingen.
Ser man mere historisk på udviklingen – og dermed længere
tilbage end sidste kongres – så
er aktiviteten på AMU faldet til
en tredjedel på 10-11 år.
Trepartsaftalen fra 2017, hvor
økonomien blev rettet op både
for skoler og kursister, ser ud til
at have virket, men covid-19 har
været voldsom for efteruddannelsesaktiviteten af ufaglærte og
faglærte. Dertil kommer den efterfølgende travlhed på arbejdsmarkedet og lavere ledighed,
som traditionelt rammer hårdt
på tiden til efteruddannelse. Det
er godt, at ledigheden er lav, og
at der er gang i arbejdsmarkedet,
men det er normalt ikke godt for
efteruddannelsesaktiviteten.
Der er dog store forskelle i
AMU-aktiviteten i 3F’s brancheområder. Samlet set er der store
fald, men AMU-kurser inden
for transportområdet er vokset
i kongresperioden og udgør
nu 65 procent af den samlede

AMU-aktivitet inden for 3F’s
områder.

Erhvervsuddannelserne (EUD)
Der er flere elever, der er i en
uddannelsesaftale nu end i
starten af kongresperioden.
Det er særdeles positivt. Og
det virker særligt flot i lyset af
corona-krisen, at der ligefrem er
flere under en uddannelsesaftale
nu end før. Men det er stærkt
båret af trepartsaftaler, der har
holdt hånden under uddannelsesområdet. Og det går dog ikke
bedre, end at antallet af aftaler
stadig ligger under målsætninger i trepartsaftalen fra 2016.
Den indeholdt et mål om, at der
skulle indgås 10.000 flere aftaler
om året i år 2025. I forhold til de
delmål, der blev sat, mangler der
stadig meget.
Antallet af elever, der søger
læreplads, er faldet i kongres
perioden. En del handler om, at
der er indgået flere lærepladser,
men antallet af søgende elever
står ikke mål med den fremgang.
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Det må forventes, at en del
elever er gået ud af søgekøen og
skoleoplæring (tidligere kaldet
skolepraktik) for i stedet at tage
ufaglært arbejde, som der har
været gode muligheder for i
perioden. Derfor fremgår de ikke
af Børne- og Undervisningsministeriets statistik. Dertil kommer
øvrigt frafald. Det har endvidere
også betydning, at søgningen
til erhvervsuddannelserne har
været svag.
Der er også sket et kraftigt
fald i antallet af elever i skoleoplæring.
Ministeriets tal om færre lærepladssøgende skal tages med et
gran salt. I hvert fald er der ifølge

siden lærepladsen.dk (tidligere
praktikpladsen.dk) i marts 2022
cirka 22.000 søgende elever – det
er meget langt fra ministeriets
under 6.000. Se grafik side 109.
Når der ses et stigende antal
uddannelsesaftaler i kongres
perioden, er det værd at se på,
hvad det er for typer aftaler. Det
viser sig, at den helt almindelige
uddannelsesaftale (ordinær)
stort set er gået i stå og udgør
cirka 60 procent af de aftaler,
der er indgået. Det er til gengæld særligt de korte aftaler og
“restaftalerne”, som udgør en
stigende andel.
Ved trepartsaftalen om flere
lærepladser i 2021 har 3F arbej-

3F-AMBASSADØR FOR DE SVÆRE BOGSTAVER
Lange Excel-ark med tal. Drilske manualer med svære ord. Har man svært ved at læse
eller regne, er der flere snubletråde på arbejdspladsen, eller det kan spænde ben for at
skifte til et nyt arbejde. Man regner med, at syv-otte procent af danskerne er ordblinde.
Ser man alene på de ufaglærte, stiger tallet til 10-12 procent.
I 2019 søgte 3F om penge fra en pulje i STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) specielt rettet mod at hjælpe læse- og regnesvage danskere. I projektet ville vi
gå efter, at alle ledige medlemmer skulle tilbydes screening for læse-, stave- og regnevanskeligheder, og samtidig løfte lokalafdelingerne, så de kan løse opgaven. Vi ansatte
en læse-skrive ambassadør, siden er mange medlemmer screenet, og 10.400 var eller er
meldt til læse- og skriveundervisning – både ordblinde og FVU (forberedende voksenundervisning).
Det har givet et kæmpe løft. Indsatsen for de ledige er godt indført i mange afdelinger,
og nu arbejder vi for, at også medlemmer i arbejde får mere almen opkvalificering.
I øvrigt afsatte regeringen med finanslovsaftalen om stimuli og grøn genopretning fra
december 2020 yderligere 50 millioner til samme indsats.
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det for – og lykkedes med – at
få en begrænsning af de korte
aftaler, så der nu kun kan indgås
én kort aftale mellem virksomhed og elev.
Vi har endnu til gode at se, at
mængden af korte aftaler falder.
De korte aftaler nåede et
rekordniveau i 2021 med over
7.000 aftaler i løbet af året.
Det er meget usikkert for
lærlingen at blive ansat i en kort
aftale. Konsekvensen for lærlingen/eleven er, at lærepladsen
må kombineres med skoleoplæring, eller at han eller hun må
søge en anden læreplads, mens
man stadig er i gang med den
korte aftale.

FANDT EN LÆREPLADS:
26-ÅRIGE ALPARSLAN CELIKKOL ER EN GLAD MAND
Selvom mange arbejdsgivere angiveligt mangler kvalificeret arbejdskraft, så går tusinder af unge mennesker samtidig
og venter på at få en rigtig læreplads. I stedet kan de komme i skoleoplæring (tidligere kaldet skolepraktik), men her
dropper mange ud, fordi motivationen forsvinder.
En af dem, det er lykkedes for, er 26-årige tømrerlærling Alparslan Celikkol fra Brøndby Strand, som kom ud at bygge,
save og bore i den virkelige verden. Det kostede 112 ansøgninger.
- Jeg er sindssygt glad for, at jeg endelig har fundet en god læreplads. Jeg tror, det har hjulpet, at jeg har kørekort og
noget erfaring, og så har det helt sikkert hjulpet, at jeg har søgt så mange steder, siger den unge lærling.
Alparslan mangler kun to praktikperioder, før han er udlært. Forinden har han været i to praktikker, som mislykkedes – det ene sted fordi der ikke var mere tømrerarbejde til ham, og det andet sted fordi han kom ud for en ulykke – og
bagefter fik corona.
Alparslan Celikkol er lykkelig over udsigten til at komme væk fra skoleoplæringen, men også forundret over, at det skal
være så svært at finde en læreplads.
- Vi hører jo hele tiden, at arbejdsgiverne mangler arbejdskraft, så det er trist, at der er nogle, som ikke vil tage ansvar
og hjælpe med at uddanne os. Vi vil jo helst ud i et firma og lave rigtigt arbejde i stedet for at lave opgaver på skolen,
som bliver skilt ad, når vi er færdige, siger han.
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AFTALER:

Treparter om uddannelse
siden sidste kongres

ANTAL ÅRSELEVER AMU 2019-2021

ANTAL ÅRSELEVER EUD
(ERHVERVSUDDANNELSERNE) 2019-2021

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever, lærlinge
og virksomheder holdt hånden under området.

Corona-krisen så ud til at ville ramme lærlingeområdet hårdt. Lærlinge og elever risikerede at blive
fyret, og der var også fare for en stor nedgang i nye
aftaler.
I maj blev landet en trepartsaftale på området,
som 3F var med i. Aftalen holdt hånden under hele
lærlingeområdet. Se også side 23.
Igennem en årrække var der opbygget et overskud på cirka fire milliarder kroner i AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som finansierer en
række ordninger på erhvervsuddannelsesområdet).
Penge, der skulle være udbetalt som refusion til
lærlinge på skoleophold og skolepraktikelevers
underhold. Men på grund af for lille tilgang til
erhvervsuddannelserne, for få uddannelsesaftaler
med videre havde pengene hobet sig op.
Pengene var kærkomne, da hele lærlingeområdet havde udsigter til at ligge underdrejet på grund
af corona. Aftalens primære resultat blev, at virksomhederne resten af 2020 fik dækket 75 procent
af deres igangværende lærlinges løn. Derudover
blev der givet løntilskud på 45 procent til nye korte
aftaler og hele 90 procent til almindelige uddannelsesaftaler. Aftalen kom til at virke efter hensigten, og der blev indgået flere uddannelsesaftaler
i kriseåret 2020 end i 2019. Til gengæld blev det
store overskud i AUB vendt til et underskud, som
arbejdsgiverne nu må betale af på.

November 2020: Trepartsaftale om flere lærepladser
og entydigt ansvar
I november var vi med i en trepartsaftale, som
skal skaffe flere faglærte og mindske frafaldet på
erhvervsuddannelserne.

108

I

6. ORDINÆRE KONGRES

Selvom vi med en trepartsaftale fra 2016 fik
etableret “pisk og gulerod” på lærlingeområdet,
er der brug for flere tiltag. Dengang aftalte vi, at
virksomheder, der har for få lærlinge i forhold til
deres faglærte, skulle betale et ekstra bidrag til
AUB. Omvendt er der penge at hente, hvis man har
flere lærlinge, end man skal. Selvom målene med
aftalen ikke helt nås, så går det fremad – bare for
langsomt. Derfor var der behov for at se efter andre
og nye initiativer som supplement.
Det er velkendt, at der er et stort frafald fra
erhvervsuddannelserne, særligt de elever, der ikke
overgår direkte til en læreplads, når de er færdige
med grundforløbet. En del af dem ville kunne fortsætte i skoleoplæring (tidligere skolepraktik), men
mange dropper helt ud.
Det var baggrunden for, at vi sammen med de
øvrige fagforeninger, arbejdsgiverne og regeringen
gik ind i forhandlingerne.
Trepartsaftalen giver skolerne et stort ansvar
for at formidle lærepladser til eleverne, så eleverne ikke står alene med opgaven. Faktisk skal den
enkelte skole sikre, at 60 procent af grundforløbseleverne har en uddannelsesaftale efter 15 uger
i grundforløb 2, og hele 80 procent skal have en
aftale ved grundforløbets slutning. Skolerne skal
tage et langt større ansvar for at finde lærepladser
til de elever, som ikke selv kan.
Det bliver med hjælp fra arbejdsmarkedets
parter, hvor vi igennem de faglige udvalg vil finde
mange flere lærepladser med nye muligheder for
uddannelsesaftaler.

7.686

6.338

4.080

69.564

73.498

76.709

2019

2020

2021

2019

2020

2021

ANTAL ELEVER, DER MANGLER
LÆREPLADSER 2019-2021

9.080

4.958

2019
Total

9.328

5.349

ANTAL INDGÅEDE UDDANNELSESAFTALER
FORDELT PÅ KORTE/ORDINÆRE 2019-2021

6.518

2020

4.320

6.345

2021

27.069

6.083

2019

Heraf i skoleoplæring

Korte

29.860

2020

7.513

30.693

2021

Ordinære

ANTAL INDGÅEDE UDDANNELSESAFTALER
VERSUS MÅLSÆTNING 2019-2021

37.470

35.430

2019
Mål

38.600

38.115

2020

39.610

38.387

2021

Indgåede

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
(Børne- og Undervisningsministeriet)
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SKILLS 2022:

Tre dages fest
efter to års pause
Efter to års corona-pause løb DM i Skills 2022 endelig af stablen i Høng. I tre dage
blev der muret, hugget, skrubbet og stegt. Familie og venner heppede, mens flere
tusind gæster oplevede håndværksfag helt tæt på. Tidligere statsminister og
nuværende formand for Euroskills 2025, Poul Nyrup Rasmussen, delte præmier
ud med ordene: “I dag hilser jeg på stjernerne, for I er vores ungdomsstjerner. I er
rollemodeller for alle de unge, der er i tvivl. Når de ser jer folde sig ud, så tænker
de, sådan kan jeg sgu også være, sådan kan jeg også gøre. Stor tak for jeres inspiration.” 3F-fagene udgjorde over halvdelen af årets konkurrencefag.
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SUNDHEDSMILJØ:

O9

ARBEJDSMILJØ OG
SUNDHED
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Vi skal blive mere sunde på
vores arbejdspladser
Et godt og sundt arbejdsmiljø har været 3F’s fokus i mange år. De senere år er opmærksomheden også rettet mod, hvordan vi kan blive mere sunde af at gå på arbejde. Samtidig
mangler vi stadig et opgør mod uligheden i sundhed.

Igennem mange år har 3F været meget
optaget af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Særligt de senere år er der
kommet mere og mere fokus på, hvordan vi også kan fremme sundheden på
vores arbejdspladser.
Det udspringer blandt andet af rygeloven og af reglerne for for eksempel
alkohol på arbejdspladserne. De senere år er der også sket en kulturændring.
Mange steder dyrker man motion
sammen med kollegaerne, kantinerne
serverer sund mad, og medarbejderne
kan få et sundhedstjek.
Meget af det er rigtig godt, hvis initiativerne indføres i et godt samarbejde
mellem medarbejderne og ledelsen på
arbejdspladsen.
Også forskningen interesserer sig
mere og mere for, hvad sundhed
betyder på arbejdspladserne. Hvem
får gavn af de nye tilbud – og hvad har
den største virkning på helbredet.
Men på trods af opmærksomheden
og en årelang indsats så ser vi stadig,
at tusindvis af rengøringsassistenter,
murere, tømrere og andre nedslides.
Vi ser også, at sundhedstilbuddene på
arbejdspladserne i høj grad bruges af
dem, der har mindst behov.

Sundhedsmiljø er det nye
I tæt samarbejde med Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø og
blandt andet Sundhedsstyrelsen har
3F arbejdet med et nyt begreb – sundhedsmiljø.
Et sundhedsmiljø forbedrer og fremmer sundheden for de ansatte og tager
udgangspunkt i både arbejdsmiljøarbejdet og sundhedsfremme.
Startskuddet til arbejdet med sundhedsmiljø blev taget til et rundbordsarrangement, som 3F arrangerede
på Christiansborg i november 2019.
Her var alle de vigtigste parter med
interesse for medarbejdernes helbred
inviteret med: Beskæftigelsesministeren, arbejdsmarkedets parter,
Kommunernes Landsforening, Danske
Regioner, pensionsselskaber, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
med flere.
Det blev en dag, hvor vi lagde grundstenen til at se arbejdslivet med nye
briller, og hvor visionen for sundhedsmiljø blev skabt. Visionen er, at man
som medarbejder skal være sundere,
når man går hjem fra arbejde, end når
arbejdsdagen begynder. Det er en

meget ambitiøs vision, men også et
nødvendigt mål, hvis vi for alvor skal
flytte noget.
Det er ikke arbejdspladserne, der har
hovedansvaret for befolkningens sundhed, men de er afgørende medspillere
for vores sundhed og helbred.

Ulighed i sundhed rammer stadig 3F’s
medlemmer
Uligheden i sundhed er ganske markant i Danmark. Desværre også større
end i flere af de lande, som vi normalt
sammenligner os med.
3F’s medlemmer rammes på alle
måder af stor ulighed i sundhed, både
når det handler om diagnosticering
og behandling. Risikoen for at blive
ramt af alvorlig sygdom som kræft,
hjertekarsygdomme, KOL med mere er
forbundet med ulighed. Uligheden ses
også, når det gælder mulighederne for
at få den bedste behandling, når man
er blevet syg – og i sidste ende leve
længere.
Selvom der er nye vinde rent politisk,
er der stadig langt igen. Da den socialdemokratiske regering tiltrådte i sommeren 2019, blev det klart markeret, at
det var et område med høj prioritet, og
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at regeringens klare mål var endelig at
få brudt med ulighedskurven.
3F har igennem en årrække presset
på for initiativer på området, både
gennem et politisk benarbejde overfor
sundhedsministeren og sundhedsordførerne, og via samarbejde med en
række patientorganisationer. Meldingen fra den socialdemokratiske
regering blev derfor også taget godt
imod i 3F.
Desværre har de seneste to år været
præget af en helt anden sundhedsdagsorden, nemlig kampen imod
covid-19. Fokus har derfor været et
andet sted, men nu hvor det ser ud til,
at vi er på den anden side af pandemien, forventer vi klart, at ulighed i
sundhed igen kommer på regeringens
dagsorden.
3F arbejder målrettet på, at den
kommende sundhedsreform ikke
bare flytter rundt på opgaverne i
sundhedsvæsenet, men at reformen
også kommer til at knække kurven for
ulighed i sundhed. Sundhedsreformen

skal styrke konkret forebyggelse ved
brug af sundhedstjek, så sygdom kan
spores tidligt.
Men det er ikke nok, hvis der skal
gøres op med uligheden. Blandt
andet skal vi have ændret brugerbetalingen i sundhedsvæsenet, hvor
mange 3F-medlemmer ikke får den
behandling, de har brug for på grund
af egenbetalingen. Hele 43 procent af
3F’s medlemmer svarer for eksempel,
at egenbetaling har betydning for, i
hvilket omfang de bruger fysioterapi, psykolog med videre. 30 procent
har droppet at gå til tandlæge, og ni
procent har undladt at købe nødvendig medicin – af økonomiske årsager.
Det skal ses i lyset af, at mange 3F’ere
på grund af hårdt fysisk arbejde ofte
har smerter og tager smertestillende
medicin. Det viser 3F’s helbredsundersøgelse fra 2021.
3F kan ikke leve med en stor og
fortsat stigende ulighed i sundhed,
som risikerer at ramme mange af vores
medlemmer. Derfor vil vi fortsætte det

politiske pres for at få et opgør med
uligheden i den kommende kongres
periode.

“Første gang glemmer du aldrig”
For mange unge 3F’ere er lære- eller
elevpladsen det første møde med
arbejdsmarkedet.
Førstehåndsindtrykket skal helst
være godt, for det betyder meget for
resten af arbejdslivet. Dels skal man
lære et nyt fag, og dels skal man lære,
hvordan arbejdsmarkedet fungerer og
finde sig til rette.
Flere undersøgelser viser, at de
unges trivsel ikke altid er god. Det
er en generel tendens blandt unge
mennesker, og corona-pandemien har
også spillet en rolle. Desuden kommer
mange 3F-unge tidligt ud på arbejdsmarkedet, og de har en større tendens
til at droppe ud af uddannelsen, hvis
de ikke trives.
Projektet “Første gang glemmer du
aldrig” (2021-2023) er rettet mod unge
elever/lærlinge, deres trivsel i læreti-

ANDEL MEDLEMMER MED SMERTER I KROP

21%

11%

ULIGHED I SUNDHED
Social ulighed i sundhed betyder, at
sundhed og sygdom er systematisk
skævt fordelt i samfundet.
Det betyder, at social position har
betydning for borgernes levevilkår og
sundhed, somatiske og psykiske sygdomme samt for middellevetiden.
Nogle grupper i samfundet bliver med
andre ord tidligere syge, mærker større
konsekvenser af sygdommen og dør i en
tidligere alder end andre.
Kilde: Sundhedsstyrelsen
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17%

Nej

51%

Ja, en gang imellem
Ja, ofte
Kilde: 3F’s helbredsundersøgelse 2021

BÅDE KOLESTEROLTAL OG VÆGT
FALDT EFTER SUNDHEDSTJEK
Efter et sundhedstjek stoppede
pladschef Brian Sørensen med at
ryge. Efter nogle måneder faldt
han dog i igen, men skar ned på
smøgerne.
- Uden sundhedstjekket havde
jeg ikke gjort noget. Men efterhånden går der lidt sport i tingene. Man
snakker med sine kollegaer om det,
sagde Brian Sørensen.
Det var i 2018, at driftschef Tom Søderhamn kunne se, at sygefraværet
blandt de ansatte i Driftsbyen, som
står for park, vej og teknik i Høje-Taastrup Kommune, var stigende.
Derfor fik medarbejderne i
2019 tilbudt et sundhedstjek af
blandt andet BMI, kolesterol og
åreforkalkning. 88 procent af de
ansatte tog imod det. Mange blev
overraskede: 39 procent var svært
overvægtige. 57 procent havde for
højt kolesterol i blodet.
På baggrund af tjekket blev der
blandt andet indført sundere mad i

kantinen, og flere af de ansatte ændrede vaner. Året efter blev der fulgt
op, og nu havde 47 procent tabt sig,
og 41 procent havde fået et lavere
kolesteroltal. Sygefraværet faldt.
Fællestillidsrepræsentant og
specialarbejder Jimmy Evensen mener, det er afgørende, at
sundhedstjekket sker på arbejdspladsen.
- Skulle det foregå på et andet
tidspunkt, tror jeg, at mange ville
falde fra, siger han.
For driftschef Tom Søderhamn er
det ikke afgørende, at sygefraværet falder på kort sigt.
- Det vigtigste er, at folk kan
passe deres arbejde, også de sidste ti år af deres arbejdsliv. Mange
har jo ikke råd til at gå af tidligere,
selvom de gerne ville, så de må
leve med skavankerne, siger han.
Det kostede kommunen 2.500
kroner pr. medarbejder at gennemføre sundhedstjekket.

den og under indtræden på arbejdsmarkedet, som kan være overvældende. I projektet støtter vi de unge, så de
kommer godt igennem og slutter som
stærke faglærte.
3F-afdelingerne Aarhus Rymarken,
Bornholm og Aalborg er med i pilotprojektet, der har tre indsatser:
• For det første kan de unge få entil-en samtale med en mentor i
afdelingen. Det er en kendt støtte til
unge, hvis der er udfordringer med
for eksempel ansættelseskontrakt,
lønseddel, arbejdsmiljø eller andet.
Men i projektet er der også fokus
på de unges trivsel og på at give
de bedste muligheder for et godt
uddannelsesforløb.
• For det andet inviterer mentorerne
alle de unge til netværksmøder. Her
får de unge tilbud om at få tjekket
lønseddel, ansættelseskontrakt,
arbejdsmiljø med mere, og de er
samtidig sammen med andre unge
og kan skabe faglige og sociale
relationer.
• Endelig opsøger og informerer
mentorerne de arbejdsgivere, som
har de unge i lære. Arbejdsgiverne
introduceres til projektets værktøjskasse, som giver idéer og redskaber
til, hvordan man får bedre trivsel på
arbejdspladsen for de unge – og for
hele arbejdspladsen. Hvis trivslen
er god, og alle har det godt, får de
unge en bedre start på arbejdslivet.
Projektet er støttet med eksterne midler fra Velliv Foreningen.
Læs mere på www.førstegang.dk

Ja, altid
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Arbejdsmiljøet skal stadig
blive bedre
Alt for mange 3F’ere udsættes dagligt for et hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Mange må melde sig syge på grund af forhold på arbejdspladsen, trække sig
tilbage for tidligt, får nedsat arbejdsevne og et kortere arbejdsliv.
Sådan skal det ikke være. Derfor har 3F i kongresperioden styrket arbejdsmiljøet
og arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne.

Mere end tre ud af fire 3F’ere er
trætte efter en typisk arbejdsdag, og over halvdelen af 3F’s
medlemmer oplever, at arbejdet
tager så meget energi, at det går
ud over privatlivet.
Samtidig har syv ud af ti
3F-medlemmer fysisk hårdt arbejde med tunge løft og dårlige
arbejdsstillinger. Hver tiende
bliver udsat for en arbejdsulykke
– og hver femte er blevet udsat
for mobning det seneste år.
Det viser undersøgelser, som
3F har fået lavet blandt 3F’s
medlemmer i kongresperioden.
I de senere år er det blevet
mere tydeligt, at platformsvirksomheder sætter arbejdsmiljøet under pres. Presseomtale,
faglige indsatser og dialog med
det politiske system og med
Arbejdstilsynet har været med
til at skabe mere synlighed om,
at der i høj grad er brug for at
gøre noget ved arbejdsmiljøet i
platformsvirksomhederne.
I kongresperioden har vi
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arbejdet med at styrke arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne
og med at understøtte arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde.
Der er i hele organisationen
gennemført et hav af aktiviteter
som fyraftensmøder og arbejdspladsbesøg foruden kurser,
undervisning og webinarer. Alt
sammen for at støtte arbejdsmiljørepræsentanterne.
Også 3F’s afdelinger har styrket arbejdsmiljøarbejdet og får i
stigende omfang bygget en god
og løbende kontakt til arbejdsmiljørepræsentanterne op.

Aktionsdag
I efteråret 2019 fastlagde det
arbejdsmiljøpolitiske udvalg,
som er nedsat på kongressen,
en handleplan for 3F’s arbejdsmiljøarbejde for kongresperioden. Udvalget besluttede
blandt andet, at der hvert år skal
gennemføres en aktionsdag om
arbejdsmiljø. Formålet er, at der
på denne dag i uge 43 skal sæt-

tes fokus på arbejdsmiljøet i hele
landet via aktiviteter og arrangementer om arbejdsmiljø.
I 2020 blev den første aktionsdag gennemført. På trods af
at landet var præget af corona,
lykkedes det at gennemføre en
lang række arrangementer. Det
samme gjorde sig gældende i
2021. 3F vil gøre aktionsdagen til
en tilbagevendende succes.
I forlængelse af det har 3F sat
gang i flere ting, der skal styrke
arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne yderligere. Blandt
andet at afdelingerne skal have
tættere kontakt og dialog til
arbejdsmiljørepræsentanterne
for at understøtte dem i deres
arbejde.

Bevillinger til Arbejdstilsynet
3F har længe kæmpet for flere
midler til Arbejdstilsynet. En økonomisk saltvandsindsprøjtning i
2019 på over 60 millioner kroner
årligt til Arbejdstilsynet står til at
udløbe med udgangen af 2022.
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En så markant nedskæring vil
have store negative konsekvenser for Arbejdstilsynets kontrol
af arbejdsmiljøet. Derfor har
3F i kongresperioden benyttet
enhver mulighed for at drøfte
emnet med regeringen og politikere på Christiansborg. Vi ønsker,
at Arbejdstilsynet sikres penge
på et fast, højt niveau.

Virksomhedsrettet indsats
3F har længe efterspurgt flere
midler til arbejdsmiljørådgivning
til små og mellemstore virksomheder. Med den politiske aftale
om seniorpension blev der i
2019 oprettet en arbejdsmiljøpulje med lidt over 100 millioner
kroner i tre år til netop det formål
samt til træning i arbejdstiden
og leje af tekniske hjælpemidler.
I kongresperioden er der brugt
ressourcer på at hjælpe virksomheder med at søge om støtte fra
puljen og på at udbrede kendskabet til puljen. En lang række
virksomheder inden for 3F’s områder har søgt og fået midler fra
puljen. Midler, som går direkte og
målrettet til at forbedre arbejdsmiljøet på virksomheder med op
til 50 ansatte. Det er vi meget
tilfredse med.
Desuden er der tildelt ekstra
midler til Branchefællesskaberne
for arbejdsmiljø (BFA). Her er der
sat gang i en stribe af virksomhedsrettede tiltag i udvalgte
brancher for at forbedre det psykiske, ergonomiske og kemiske
arbejdsmiljø – og for at undgå
ulykker.
3F’s repræsentanter i BFA’erne har ydet en kæmpe indsats
i kongresperioden for at sikre,
at BFA’erne fortsat er det fælles
omdrejningspunkt for et godt ar-

bejdsmiljø i de mange brancher,
som 3F’s medlemmer arbejder i.

Ny bekendtgørelse om psykisk
arbejdsmiljø
3F har længe kæmpet for at få
samlet alle regler om psykisk arbejdsmiljø i én samlet bekendtgørelse. Derfor var det en sejr,
at bekendtgørelsen om psykisk
arbejdsmiljø trådte i kraft i november 2020. Vi har været med
til at udforme både bekendtgørelsen og vejledningerne fra
Arbejdstilsynet om blandt andet
stor arbejdsmængde, tidspres
og krænkende handlinger.
3F har undervist i og udbredt
kendskabet til bekendtgørelsen
og vejledningerne via webinarer
for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Ny aftale om nationale mål for
arbejdsmiljøet
I december 2020 blev der indgået en trepartsaftale om nye
nationale mål for arbejdsmiljøet.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om, at
færre skal udsættes for belastninger i det fysiske, psykiske og
kemiske arbejdsmiljø, og at der
skal værre færre arbejdsulykker.
3F har udbredt kendskabet til de
nye mål og indsatser, blandt andet på arbejdsmiljøpolitisk chef
Ulla Sørensens Facebook-side, i
debatindlæg og i anden mediedækning.
Et sikkert og sundt arbejdsliv
er helt afgørende for 3F’s medlemmer. Vi har brug for, at politikerne på Christiansborg kræver
en langt bedre forebyggelsesindsats på arbejdspladserne. Et
bedre arbejdsmiljø forudsætter,
at arbejdsgiverne skal holdes

fast på, at det er deres ansvar at
sikre, at arbejdet er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt.
Vores mange dygtige tillidsvalgte og de øvrige medlemmer skal naturligvis involveres i
arbejdet for et godt arbejdsmiljø
på arbejdspladserne. En styrket
myndighedsindsats, et godt
partsamarbejde og let adgang til
arbejdsmiljørådgivning er også
afgørende.

Højt på dagsordenen
Et godt arbejdsmiljø kommer
ikke af sig selv. Derfor skal 3F
fortsat sætte medlemmernes arbejdsmiljø højt på den politiske
dagsorden. Vores medlemmer
skal ikke slides ned, mens de
passer deres arbejde.
• Nedslidning ved hårdt fysisk
arbejde, arbejdsulykker og
psykisk arbejdsmiljø skal
forebygges.
• Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er arbejdsgivernes
ansvar, og når de svigter, skal
det kunne mærkes.
• Arbejdsmiljørepræsentanterne i virksomhederne skal
styrkes og have klare beføjelser, så de ikke overhøres.
• Arbejdsmiljørepræsentanterne skal sikres adgang til
uddannelse.

TRÆTHED EFTER ARBEJDSDAG – 3F-MEDLEMMER OG ANDRE 2021

I hvilken grad er du træt efter en typisk
arbejdsdag? - Sammenlignet med hele landet
60%
50%

50%

41%
40%
31%
30%

27%

24%
20%

20%
10%

4%

3%
0%
I høj grad

I nogen grad
3F

I mindre grad

Slet ikke

Gennemsnit for hele landet

Kilde: 3F’s arbejdsmiljøundersøgelse 2021

FORVENTNINGER TIL VARIGHED AF ARBEJDSLIV – 3F-MEDLEMMER 2021

Forventer du at kunne arbejde, til du når folkepensionsalderen,
i den type arbejde, du har nu?
50%
43%

45%
40%
35%

31%

30%

26%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ja

Nej

Ved ikke

Kilde: 3F’s arbejdsmiljøundersøgelse 2021
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SYGE OG REFORMRAMTE:

10
SOCIALPOLITIK OG
RETSSIKKERHED
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Retssikkerheden er
stadig under pres
Fleksjobbernes forhold, medlemmernes ret til privat- og fritidsliv samt Ankestyrelsens vilkårlige praksis har fyldt i 3F’s socialpolitiske fokus i kongresperioden. Og så
har medlemmerne haft behov for viden og vejledning om de to nye pensionsformer,
Arne-pension og seniorpension.
3F har gennem den seneste kongres
periode haft fokus på medlemmers ret
til et privat- og fritidsliv, selvom man
er sygemeldt eller i et afklaringsforløb i
det kommunale regi.
Vi oplever, at flere kommuner bruger
for eksempel sociale medier og kontoudtog fra banken i sager om medlemmers arbejdsevne. Samtidig stilles der
spørgsmål ved, at man er syg, eller
kommunen mistænker, at medlemmet
prøver at snyde systemet.
Kommunen indhenter oplysninger
om, hvad man laver i fritiden, og de
oplysninger indgår i vurderingen af den
sygemeldtes arbejdsevne på lige fod
med lægelige oplysninger, resultater af
praktikforløb med mere.
Kommuners brug af sociale medier
er fuldt ud lovligt, når der er tale om
åbne profiler som f.eks. Facebook,
videoer på Youtube og Instagram.
Det er klart, at det er nødvendigt
med en vis form for kontrol af offentlige ydelser for at undgå misbrug.
Men denne kontrol skal udøves på en
retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde,
som sikrer at syge medlemmer har ret
til et privat- og fritidsliv, som alle andre
har, selvom de er sygemeldte og får en
offentlig ydelse.
Vi mener, at kommuners brug af
sociale medier til overvågning af syge
medlemmers privat- og fritidsliv er
krænkende. Det udgør et stort rets-

sikkerhedsmæssigt problem, da den
sygemeldte ofte bliver forfulgt uden
mulighed for at stoppe det.

Retssikkerhed og Ankestyrelsen
Socialpolitisk sekretariat har gennem
den sidste kongresperiode stævnet
Ankestyrelsen i en række sager. Vi oplever nemlig en bekymrende udvikling,
hvor en sag påklages til Ankestyrelsen,
som giver kommunen ret.
Vi får typisk sagen ind i sekretariatet
og vurderer, at den er principiel. Det
første, som vi gør, er at anmode Ankestyrelsen om genoptagelse af egen
drift – altså vi gør dem opmærksomme
på, at vi mener, at deres afgørelse er i
strid med loven – og hvorfor.
Dette afviser Ankestyrelsen, hvorefter vi overdrager sagen til en advokat,
der stævner. Når Ankestyrelsen så
modtager stævningen, genoptager de
sagen af egen drift og omgør den.
Generelt oplever vi problemer
med Ankestyrelsen. For eksempel at
styrelsen træffer afgørelser, som ikke
inddrager eller blot ignorerer faktuelle
oplysninger i sagen – eksempelvis vurderinger fra de læger, som rent faktisk
behandler medlemmet. Men vi oplever
også, at dét skøn, som Ankestyrelsen
foretager, ikke bygger på faktuelle eller
konkrete oplysninger i sagen, men blot
på flyvske formodninger om, hvilke
arbejdsfunktioner eller udviklings-

muligheder et medlem kan varetage
eller have uden kobling til det reelle
arbejdsmarked.
Det giver anledning til, at vi i højere
grad har fået fokus på muligheden for
at bringe sagerne for en domstol.

Ressourceforløb – forbedringer og fejl
Allerede kort tid efter reformen om førtidspension og fleksjob trådte i kraft,
begyndte vi at se eksempler på, at
kommunerne brugte ressourceforløb
på en uhensigtsmæssig måde.
Vi oplevede, at udviklingen accelererede i takt med, at vi blev bekendt
med flere og flere eksempler på, at
3F-medlemmer blev sendt i meningsløse – og nogle gange decideret
skadelige forløb.
Dette er klart i strid med 3F’s faglige
politiske grundlag om, at “der skal
sikres en forbedret og værdig adgang
til førtidspension og seniorførtidspension”.
Det virkede som om, at kommunerne
fejlfortolkede de nye kriterier om en
strammere tilkendelse til førtidspension
i den retning, at man kun kunne komme
på førtidspension, hvis man havde været igennem et ressourceforløb.
Ressourceforløbene blev nærmest
givet helt automatisk, før kommunen
foretog en realitetsvurdering af ansøgningen om førtidspension.
For at gøre opmærksom på denne
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TORBEN VANDT I LANDSRETTEN
I efteråret 2019 begyndte
sagen om Torben Hedegaard.
Fagbladet 3F beskrev første
gang, hvordan Thisted Kommune modtog et anonymt brev
om, at den nu 49-årige Torben
Hedegaard tog naturfotos i sin
fritid. Fotos, som han ifølge den
anonyme person tjente “fede
penge” på via en Facebookside.
Og dette skete altså samtidig
med, at Torben Hedegaard var
på sygedagpenge, lød den anonymes anklage.
Efter det anonyme tip gik
Thisted Kommune minutiøst ind
og så på Torben Hedegaards
Facebook-opdateringer.
Herefter kontaktede kommunen Torben Hedegaard og
oplyste ham om, at man på den
baggrund havde besluttet at
lukke for hans sygedagpenge.
Desuden skulle Torben Hedegaard med det samme aflevere
sine nøgler og afslutte det
praktikforløb hos Jem og Fix,
hvor han ellers var i gang med
en afklaring til et fleksjob.
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Efter en klage fra Torben Hedegaard og 3F, afviste Thisted
Kommune at ændre på afgørelsen.
Derfor valgte 3F på vegne af
Torben Hedegaard at stævne
kommunen, og i byretten led
Thisted Kommune nederlag.
Kommunen valgte at anke
afgørelsen, men Landsretten
stadfæstede i april 2022 byrettens dom: Der skal mere end et
anonymt tip og lidt research på
Facebook til, at en kommune
kan hive det økonomiske grundlag væk hos en syg borger, slog
Landsretten fast. Kommunens
fratagelse af hans sygedagpenge blev “ikke truffet på et
tilstrækkeligt oplyst grundlag,
og der foreligger derfor en
væsentlig retlig mangel, således
at afgørelsen er ugyldig”, skrev
Vestre Landsret i dommen.
Hvad dommens udfald får
af betydning for Torben Hedegaard økonomisk og arbejdsmæssigt er fortsat uafklaret.

forkerte praksis, fik vi en del historier
bragt ud i eksterne medier, og Fagbladet 3F bragte også en del artikler om
problemet.
Samme strategi brugte andre fagforbund.
For yderligere at presse på dannede
vi alliancen VærdigReform i 2017. Det
er en alliance bestående af 65 organisationer, som alle oplever, hvordan
syge, nedslidte og handicappede
slår sig alvorligt på hjælpesystemet.
Alliancen har som formål at arbejde
for, at seks krav til en forbedring af
førtidspension- og fleksjobreformen
bliver virkeliggjort. Herunder krav om
forbedringer af ordningen om ressourceforløb.
Vores indsats har båret frugt, idet
beskæftigelsesministeren udsendte
et såkaldt “hyrdebrev” (en skrivelse til
samtlige kommuner) i marts 2017, hvori
det blev beskrevet, at kommunernes
nuværende praksis var i strid med
lovens hensigt. Ministerens brev blev
fulgt op med en ændring af bekendtgørelsen, hvori det blev præciseret,
hvornår og hvordan ressourceforløb
bør benyttes.
I starten af 2020 afholdte vi i regi af
VærdigReform en høring, hvor forligspartierne deltog. På høringen deltog
også et 3F-medlem, som fortalte,
hvordan hans ressourceforløb var forløbet helt galt.
Dette førte til, at ministeren på
høringen lovede, at han ville forbedre
ordningen om ressourceforløb “inden
udgangen af året”. Ultimo 2020 blev
forligspartierne enige om en “Aftale
om bedre ressourceforløb”. 3F mener,
at aftalen er et skridt i den rigtige
retning, men stadigvæk langt fra
tilstrækkelig.
Vores medieindsats kombineret med
ministerens hyrdebrev, den efterfølgende ændring i bekendtgørelsen
samt “Aftale om bedre ressourceforløb”, er ført til, at vi har oplevet en

bedring i situationen, idet antallet af
uhensigtsmæssige ressourceforløb,
som vi fik kendskab til, er faldet.
Det skal dog bemærkes, at vi desværre stadig ser eksempler på helt
horrible ressourceforløb og også af
denne årsag, følger vi området tæt. Vi
er stadig af den holdning, at fremfor at
afprøve medlemmernes arbejdsevne
i et ressourceforløb kan man i mange
tilfælde med fordel afprøve arbejdsevnen i et fleksjob.

Seniorpension – en succes med en bagside
I januar 2020 blev seniorførtidspension
erstattet med en ny seniorpension. Det
betød forbedringer på mange områder, blandt andet at seniorpension kan
tilkendes, når arbejdsevnen er på 15
timer og derunder om ugen vurderet i
forhold til det seneste job. Det betyder,
at det ikke skal undersøges, om man
kan klare en anden type job. Tilkendelsen af seniorpension blev 1. januar
2021 flyttet fra kommunerne til seniorpensionsenheden i ATP. Mange har
fået tilkendt seniorpension, idet 7.760
fik tilkendt seniorpension i 2021. Heraf
var 1.491 personer medlem af 3F inden
tilkendelsen (2020), svarende til 19 %.
Vi havde dog gerne set, at man kunne søge seniorpensionen tidligere end
seks år før folkepensionsalderen, da
mange medlemmer er nedslidte langt
tidligere.
For at hjælpe 3F medlemmerne
bedst igennem ansøgningsproceduren, har vi haft et konstruktivt samarbejde med ATP’s Seniorpensionsenhed.
Vi er også meget opmærksomme
på det fald i andelen af tilkendelser,
som vi har konstateret, der er sket,
efter administrationen af ordningen er
overgået til Seniorpensionsenheden.
For faldet er stort.
Da Seniorpensionsenheden overtog
administrationen, fik 85 procent af ansøgerne tilkendt seniorpension, når de

søgte. Dette tal faldt til 68 procent tre
kvartaler senere i 3. kvartal 2021 ifølge
jobindsats.dk.
Vi ser en tendens til, at vurderingen
af arbejdsevnen i forhold til, hvornår
den er nedsat til 15 timer og derunder,
bliver mere og mere skærpet. Vi ser
også flere medlemmer, som får afslag
på seniorpension, da seniorpensionsenheden vurderer, at der ikke er
årsagssammenhæng mellem arbejdet
og nedslidning/sygdomme – og det
er nemlig et krav, når ancienniteten på
arbejdsmarkedet er mellem 20-25 år.
Her ser vi, at oplysninger om årsagssammenhænge mellem arbejdsmiljø
og nedslidning ikke tillægges væsentlig betydning – eller slet ikke indhentes
af seniorpensionsenheden. Socialpolitisk sekretariat er bekymret over denne
udvikling, og vi vil følge den tæt for at
undgå, at lovforbedringerne udvandes
gennem den administrative praksis.
Socialpolitisk sekretariatet har i
kongresperioden også arbejdet med
den nye pensionsform, tidlig pension.
Læs side 14-17.

Fleksjobbere i fokus
3F har en meget høj organiseringsgrad
af fleksjobberne inden for vores område, og derfor har vi i kongresperioden
haft stort fokus på deres forhold.
Da man indførte den nuværende
fleksjobordning, fjernede man den
automatiske inddragelse af de faglige
organisationer i etableringen af jobbet
samt kravet om, at ansættelsen skal
følge en overenskomst. Vi har gennem
alle årene arbejdet for, at begge dele
blev genindført.
Samtidig har vi haft fokus på faglige
sager og sager om forskelsbehandling
af fleksjobbere. 3F har gennem de
sidste to kongresperioder vundet flere
gode sager på dette område. Både i
forhold til spekulation i effektivitetsfastsættelse, og også i forhold til, at
fleksjobbernes løn kun må afvige med

den sammenlignelige overenskomst i
timelønnen. Når vi har nogle flere sager
samlet, håber vi at kunne bruge dem
til at sikre, at kommunerne vejleder
arbejdsgiverne bedre, og på den måde
kan forebygge nogle af de grimme
sager, som vi ser.
For vi ser stadig rigtig mange fejl
i beregningerne fra kommunerne i
forhold til fleksjobbere. Ankestyrelsen
finder da også fejl i næsten hver anden
påklagede sag. Det er rigtig svært at
efterberegne disse sager, men i løbet
af den forgangne kongresperiode har
alle kommuner implementeret et nyt
udbetalingssystem, og udbetalingsspecifikationerne derfra er langt bedre.
For at understøtte de faglige medarbejdere i afdelingerne, som sidder med
lønsager på fleksjobområdet, har vi
lavet et nyt undervisningstilbud i form
af fysiske kurser, og som et fast virtuelt
tilbud i flekslønsberegning.

For rask til sygedagpenge og for syg til
understøttelse
Socialpolitisk sekretariat har sat fokus
på en urimelig praksis for syge medlemmer, som opstår, når arbejdsevnen
vurderes efter det såkaldte “uarbejdsdygtighedsbegreb” i sygedagpengelovens §7.
Kommunen skal efter sygedagpengeloven vurdere sygemeldtes
arbejdsevne i forhold til, om de kan
stå til rådighed for arbejdsmarkedet,
og hvilke job de kan varetage. Denne
vurdering kan få store konsekvenser
for syge medlemmer, da nogle falder
mellem to stole: De vurderes for raske
til at kunne modtage sygedagpenge
og samtidig for syge til at kunne få
arbejdsløshedsdagpenge.
I de gældende regler skal kommunen
ikke dokumentere, hvorvidt personen rent faktisk kan varetage det job,
som kommunen mener, personen kan
klare. Derfor ser vi alt for mange syge
medlemmer, som får stoppet deres
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sygedagpenge, og som ikke kan stå til
rådighed på arbejdsmarkedet.
Det, mener vi, skal laves om.
Derfor har vi flere gange haft foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og fortalt om medlemmer, som
har fået frataget deres sygedagpenge,
selvom de er syge og derfor ikke kan
påtage sig et job.
Konkret arbejder vi for at ændre
loven ved, at kommunen – inden
raskmeldingen til det “brede” arbejdsområde – skal tilbyde den sygemeldte virksomhedspraktik. For så kan
praktikken afklare, om den sygemeldte
kan varetage de konkrete arbejdsfunktioner, som der ligger til grund for raskmeldingen. Desuden arbejder vi for, at
kommunen skal have holdt en samtale
med a-kassen, inden den lukker en
sygedagpengesag på §7.
For at sætte yderligere pres på
politikerne har vi gennemført en særlig
indsats hvor vi havde foretræde for
Folketingets Beskæftigelsesudvalg, vi
har udarbejdet en casesamling med 13
eksempler på medlemmer som er blevet behandlet helt urimeligt som følge
af loven, og vi har afholdt en konference 14. juni 2022 om emnet.
Det politiske arbejde fortsætter i
næste kongresperiode.

Den gensidige forsørgerpligt blev delvist
afskaffet
Det følger af 3F’s faglige og politiske
grundlag, at “der skal sikres et velfærdssystem, hvor fattigdom bekæmpes, og ikke grundlægges.”
Der står ligeledes, at “3F skal arbejde
for at afskaffe den gensidige forsørgerpligt”.
De to ting hænger sammen, idet
afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt vil medvirke til at reducere
fattigdom og uligheden.
3F har ved flere lejligheder spillet
vores forslag om afskaffelse af den
gensidige forsørgerpligt ind i den
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politiske debat. Blandt andet i regi af
den nedsatte Ydelseskommission, som
blev nedsat med det formål at komme
med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem.
Arbejdet med at påvirke Ydelseskommissionen foregik hovedsageligt i
regi af FH, som udarbejdede et forslag

HVORDAN TØRRER DU DIG, BRIAN?
“Hvordan tørrer du din numse?”
Det spørgsmål ramte den 51-årige
Brian Larsen lige i smasken, da han
i 2019 var til møde i det kommunale
jobcenter i Hedensted.
Siden gik historien om Brian
Larsen land og rige rundt og endte
også på beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaards (S) bord.
Ministeren kaldte sagen for
“meget trist” og et bevis på, at der
er borgere, der føler sig svigtet af
systemet, sagde Peter Hummelgaard. Sagen blev også et symbol
på, hvordan borgere cykler for lang
tid rundt i ressourceforløb, uden de
bliver afklaret.
– Det er et cirkus, hvor man bare
bliver sendt rundt til forskellige ting
og bliver mistænkeliggjort hele
tiden. Jeg står i dag samme sted,
hvor jeg startede for mange år siden.
Til gengæld kan jeg mærke, at jeg er
blevet mere og mere psykisk påvirket af det hele, fortalte Brian Larsen
til Fagbladet 3F i sommeren 2021.
Brian Larsen var i sit første ressourceforløb i oktober 2019, da han
blev indkaldt til et møde i jobcenteret for at drøfte et praktikforløb,
hvor han havde pakket ting og
sat mærkater på. Det havde skabt
stærke smerter i hænderne.
I forvejen har Brian Larsen
problemer med sine luftveje. Han

har også en skulderskade efter en
arbejdsulykke, og han har haft en
blodprop i højre hånd.
På jobcenteret ville de vide,
hvordan han i det daglige klarede
sig med de dårlige hænder. I den
forbindelse spurgte en af kommunens medarbejdere pludselig, hvordan han kunne tørre sig i numsen.
Og de bad ham rejse sig op og vise
hvordan.
Dét var dråben. Brian Larsen brød
sammen efter det grænseoverskridende møde.
I 2021 var han igen stærk nok til
at sige ja til, at 3F klagede til Ligebehandlingsnævnet over Hedensted Kommunes opførsel. Advokat
Emil Kiørboe hos Ehmer Pramming
Advokater fører sagen for Brian Larsen og 3F, og han vurderer, at Brian
Larsen i mødet med kommunen er
blevet udsat for chikane på grund
af handicap.
- Det afgørende i sagen er her, at
kommunen har udsat Brian Larsen
for en nedværdigende og ydmygende behandling. Han har følt sig
krænket på grund af sit handicap,
og de, der har krænket ham, vidste
eller burde vide, at den adfærd, de
udviste, var krænkende, siger advokat Emil Kiørboe.
Brian Larsen og 3F venter nu på
Ligebehandlingsnævnets dom.

til et nyt kontanthjælpssystem, som
hele fagbevægelsen stod bag. 3F
deltog i dette FH-arbejde, og også
her spillede vi forslaget om at ophæve
forsørgerpligten ind.
21. april 2021 indgik et flertal i Folketinget aftalen om “Hurtigere i job og
et stærkere arbejdsmarked”. Som en

del af denne aftale bliver modregningen i folkepension, seniorpension og
førtidspension på grund af en partners
arbejdsindkomst afskaffet. Forslaget
skønnes at gavne 100.000 borgere og
træder i kraft 1. januar 2023.

BIRGITTE ENDTE I INGENMANDSLAND
Den 42-årige Birgitte Nielsen faldt
i februar 2020 langt ned i et hul.
Aarhus Kommune erklærede hende
rask nok til at tage et helt almindeligt
arbejde på normale vilkår – og tog
derfor sygedagpengene fra hende.
Men Birgitte Nielsen baksede på
det tidspunkt med en meget kompleks stressbelastning og var derfor
syg. Hendes læge og psykolog havde
sagt, at hun stadigvæk ikke var rask,
men anbefalede et stille og roligt
opstartsforløb i en praktik.
Og både a-kassen og kommunens
kontanthjælpssystem vurderede
også efterfølgende, at hun ikke
var rask nok til at tage et ordinært
arbejde.
Derfor endte Birgitte Nielsen, der
er uddannet beklædningshåndværker, i februar 2020 i et ingenmandsland, hvor hun hverken kunne få
sygedagpenge eller dagpenge, men
røg på kontanthjælp, selvom hun
fortsat var syg.
– Jeg havde et håb om, at systemet ville passe på mig – men det
gjorde det ikke. Hvis jeg kan smides
ud, kan alle smides ud af systemet.
Det har været en dybt ubehagelig
oplevelse, fortæller Birgitte Nielsen.
Birgitte Nielsen var sammen med
repræsentanter fra 3F’s socialpolitiske sekretariat i marts 2022 til

foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg for at fortælle om dét
dilemma, hun havnede i i 2020.
3F klagede over afgørelsen i Birgitte Nielsens sag. Men Ankestyrelsen
gav Aarhus kommune ret i, at Birgitte
Nielsen ikke længere var berettiget til
sygedagpenge.
I sidste ende stævnede 3F Ankestyrelsen på vegne af Birgitte Nielsen
med henblik på at få sagen prøvet
ved en domstol.

Men efter at have modtaget
stævningen vendte Ankestyrelsen på
en tallerken og traf en ny afgørelse
i sagen i januar 2021 og sagde, at
Birgitte Nielsen havde ret til sygedagpenge i februar 2020.
Birgitte Nielsens konkrete sygedagpengesag er derfor afsluttet.
- Men jeg er jo godt klar over, at
jeg ikke er den eneste, der er blevet
behandlet på den her måde i kommunerne, siger hun.
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JURIDISK:

Professionel hjælp
giver stor værdi
Næsten 2.000 medlemmer har i kongresperioden fået juridisk
bistand i forbindelse med deres arbejdsskade.

Medlemmer i 3F kan trække på
et stort korps af eksperter, når
de har brug for det. Det gælder
både i de lokale afdelinger og
i forbundet. Mange sager ville
man aldrig have en chance for at
komme igennem uden bistand.
Når det gælder ansættelsesretlige sager på områder, der ikke er
dækket af en overenskomst, kan
3F’s lokalafdelinger overlade sagerne til behandling i forbundets
juridiske sekretariat.
Den ordning har nu varet i fem
år. I årene er antallet af sager
steget, og de fleste afdelinger
benytter sig af ordningen.
Fra sidste kongres til og med
2021 har 1.099 3F-medlemmer

fået juridisk hjælp fra forbundet
(Juridisk Sekretariat) i forbindelse
med deres ansættelsesforhold.
Nogle sager slutter, alene fordi
der indtræder en advokat. I andre
sager indgås der fornuftige forlig
– eller der indledes en retssag.
Det er kun et fåtal af sager, hvor
den professionelle vurdering er, at
der ikke er noget at komme efter.
Sagerne drejer sig typisk om
manglende løn, pension eller feriepenge, mangelfuldt ansættelsesbevis, uberettiget bortvisning
med mere.
Der er også sager indenfor
arbejdstid, forskelsbehandling/
ligebehandling, og der er flere og
flere sager om seksuel chikane.

Desuden udfordrer vi løbende
afgørelser fra Lønmodtagernes
Garantifond.

Næsten 2.000 arbejdsskadesager
I kongresperioden har næsten
2.000 medlemmer fået juridisk
bistand fra forbundet i forbindelse med deres arbejdsskade.
Hjælpen består typisk i, at vi anlægger en retssag mod arbejdsgiveren og på den måde sikrer,
at medlemmet får erstatning for
det tab, vedkommende har lidt.
Vi fører også retssager mod
arbejdsskademyndighederne, så
medlemmerne kan få anerkendt
deres skade i systemet og få den
rette erstatning. Se også side 24.

3F’s klageråd

ANTAL KLAGESAGER I 3F’S KLAGERÅD 2019-2021

2019

2020

2021

Helt medhold til medlem

4

7

6

Delvist medhold til medlem

5

3

1

Ikke medhold til medlem

32

25

17

Ikke realitetsbehandlet

13

17

14

I alt

54

52

38
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Formålet med 3F’s klageråd er at
give medlemmerne en hurtig og
nem mulighed for at få behandlet klager over sagsbehandlingen i 3F. Rådet behandler kun
klager, hvor medlemmet mener
at have lidt et økonomisk tab
som følge af sagsbehandlingen i
afdelingen eller forbundet.
Klager behandles i udgangspunkt først af klagerådet – med
mulighed for at klage videre til
mæglingsmanden. Mæglingsmanden har i kongresperioden

været forhenværende sekretariatsleder i Arbejdsretten og
forhenværende retspræsident
Niels Waage.
I kongresperioden er klagerådets sekretariat begyndt på en ny
praksis. Efter klagen er modtaget,
holdes der et møde med parterne
i sagen. Formålet er at få sagen
hurtigt belyst og få alle oplysninger på bordet. Møderne kan også
føre til, at sagen genoptages,
eller at der findes en mindelig
løsning.
Antallet af klager er ikke stort
i forhold til de mange tusinde
sager, som forbund og afdelinger
behandler hvert år.

KURSER

• Forbundets juridiske sekretariat, som blandt andet
består af professionelle
advokater, tilbyder afdelingerne en lang række kurser
indenfor ansættelsesret og
arbejdsskader, herunder
kurser om sagsbehandling
og rådgiveransvar.
• På den måde får afdelingerne det bedst mulige afsæt
for at kunne hjælpe medlemmerne.

CHAUFFØR FIK MILLIONERSTATNING
EFTER ALVORLIG ULYKKE
Franciscus van de Wijgert brækkede ryggen, da han væltede ned fra ladet af en lastbil i en gaffeltruck. Det var en
lang, sej kamp at få erstatning og få ansvaret placeret.

Hollandskfødte Franciscus van de
Wijgert har været gennem både
operation, masser af genoptræning og
arbejdsprøvninger, efter at han i 2015
væltede over en meter ned fra ladet af
en lastbil i en 2,5 ton tung gaffeltruck.
- Jeg brækkede ryggen to steder,
slog hovedet og var helt væk. Da jeg
kom til mig selv, var der en tililende
bilist, der havde set ulykken, som
sagde, at jeg skulle blive liggende, da
der var blevet ringet efter en ambulance, sagde Franciscus van de Wijgert til
Fagbladet 3F i juni 2021.
- Hvis jeg ikke havde haft en sikkerhedssele på og brugt styrtbøjlen, var
det gået helt galt, sagde han.
3F førte sagen på vegne af medlemmet mod hans daværende arbejdsgi-

ver med krav om erstatning. 3F vandt
sagen ved Vestre Landsret i maj sidste
år. Landsretten fandt det bevist, at det
var Franciscus van de Wijgerts tidligere arbejdsgiver, som var ansvarlig for
ulykken, da arbejdsgiveren ikke havde
tilrettelagt arbejdet sikkerheds- eller
sundhedsmæssigt forsvarligt. Dommen var en stadfæstelse af en tidligere
afgørelse ved Retten i Sønderborg fra
september 2019.
Efter dommen fik Franciscus van de
Wijgert en stor erstatning. Han er glad
for, at der endelig er placeret et ansvar.
- Men jeg ville hellere have haft mit
gode helbred, siger Franciscus van de
Wijgert, der siden har fået et fleksjob,
hvor han arbejder 7-16 timer om ugen.
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Historiske fremskridt for
ligestilling
“MeToo” og bedre rettigheder til nybagte fædre har fyldt meget de senere
år. Men ikke alle ligestillings- og ligebehandlingsmål er nået endnu.

LIGESTILLING
MANGFOLDIGHED
INKLUSION
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Seksuel chikane og en seksualiseret kultur er ikke alene noget,
som har fundet sted på store
mediearbejdspladser. Faktisk
viste en undersøgelse foretaget
af Analyse Danmark for 3F i sommeren 2020, at seksuel chikane
er hverdag for mange medlemmer. I analysen svarede mere
end hvert 10. medlem, at de har
oplevet vittigheder eller krænkende og ubehagelige kommentarer med seksuelle undertoner
om deres udseende, påklædning
og udstråling på deres arbejdsplads.
Det er alt for mange, og det
skal der sættes en stopper for.
Et af vores mål er, at enhver
form for chikane, overgreb, misbrug og vold samt handel med
mennesker skal bekæmpes.
I en lang periode fra slutningen af 2020 og ind i 2022 var
MeToo, sexistisk kultur og chikane i mediernes søgelys med
en lang række af vidnesbyrd om
krænkelser, som var med til at
bryde tabuet.

Som sagt fik vi også undersøgt
omfanget af problemet på vores
egne 3F-arbejdspladser. Vores
medlemmers oplevelser går lige
fra vittigheder med seksuelle
undertoner, til uønskede opfordringer og til kollegaer, der har
blottet sig for andre.
På den baggrund satte 3F
gang i en bred indsats, hvor
lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne
blev tilbudt efteruddannelse i
forebyggelse. Også underviserne
på vores egne kurser blev klædt
på til at forebygge sexisme i
eget undervisningsrum, og vi
fik lavet pjecer med gode råd
om, hvordan man forebygger og
håndterer problemerne, hvis de
opstår.
Også politikerne var påvirket
af debatten. Allerede i efteråret
2020 indkaldte beskæftigelsesministeren til forhandlinger med
arbejdsmarkedets parter om
en trepartsaftale for at skabe
en kulturændring på danske arbejdspladser. Arbejdspladserne

skal være bedre til at forebygge
seksuel chikane og være bedre
til at håndtere dem konsekvent.
Undervejs blev forhandlingerne bremset af corona, men det
endte med en trepartsaftale i
marts 2022, som 3F er rimelig
tilfreds med.
Blandt andet lægges der op
til, at arbejdsgiverne får højere
bøder i grove tilfælde af sexchikane. Det bliver også muligt
at udelukke firmaer fra at have
lærlinge og elever, hvis de har
fortilfælde med sexchikanesager. Desuden forpligtes arbejdsgiverne til i langt højere grad at
sikre et trygt arbejdsmiljø uden
chikane.
Det er et stort skridt.

Barsel til far
Lige siden 3F så dagens lys,
har vi arbejdet for bedre barselsrettigheder til fædre, og
siden kongressen i 2019 også
for forbedrede rettigheder til
LGBT+-personer.
Medlemsundersøgelser har
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vist, at mange 3F-fædre egentlig
gerne ville tage mere barsel,
end de gjorde, men har følt sig
lidt pressede af både kollegaer,
arbejdsgivere og koner til ikke
at bruge så meget af barselsorloven.
Fra interne undersøgelser ved
vi, at 3F-fædre er blandt den
gruppe af fædre, der mindst bruger barselsorlovens muligheder.
Nu har et EU-direktiv – hvis
mål er at skabe en bedre sammenhæng mellem arbejds- og
familieliv – givet fædre ni ugers
øremærket barselsorlov. Det har
også resulteret i, at regnbuefamilier får mulighed for at have
andel i orloven, således at op til
fire forældre deler barsel.
Det er et historisk stort fremskridt for ligestilling. En bedre
og mere lige fordelt barselsorlov
vil formentlig føre til et mindre
løngab og mere ligestillede karrieremuligheder.
Forbundet er i gang med
en række fyraftensmøder om
emnet, så tillidsrepræsentanter
klædes på til at informere og
motivere andre til at bruge de
nye muligheder. Vi laver tilhørende materialer.

LGBT+-ligestilling
Det er et mål for 3F, at LGBT+
personer skal trives på arbejdsmarkedet som alle andre.
Undersøgelser viser, at LGBT+personer generelt trives ringere, marginaliseres og oplever
det svært at være sig selv som
minoritet.
Hvad der er problematisk for
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os som fagorganisation er, at de
heller ikke forventer, at fagforeningen vil eller kan hjælpe dem.
Derfor har vi i kongresperioden
arbejdet med at sikre oplysning
og viden til valgte/ansatte i 3F,
så vi er klædt på til at møde alle
vores medlemmer professionelt
og inkluderende. Vi har tilbud til
LGBT+-medlemmer om at være
med i netværk, og om uddannelse til LGBT+-meningsdannere.
Det er vores forventning, at
LGBT+-medlemmer (og potentielle LGBT+-medlemmer) ikke
længere kan være i tvivl om, at
3F aktivt bakker alles trivsel og
rettigheder op, også de udfordringer, man måtte have som
LGBT+ person.

Det kønsopdelte arbejdsmarked
Men der er også ting, som ikke er
lykkedes i kongresperioden. Et
af vores mål i 3F er at nedbryde
det kønsopdelte arbejdsmarked.
Altså at mænd og kvinder vælger uddannelse og job mindre
kønsstereotypt og i højere grad
arbejder sammen.
Kort kan det siges, at det mål
ikke er nået. Ved kongresperiodens start, var det klart, at målet
er langsigtet, og at vi kun kan
tage nogle skridt ad gangen.
Blandt andet ved at sætte gang
i mentorordninger for det køn,
som er underrepræsenteret på
arbejdspladsen. Ved at sikre
trivsel på skolerne for kønsminoriteter. Og ved at påvirke politisk.
Målet er, at vi får åbnet det
kønsopdelte arbejdsmarked i
vores 3F-fag, så kønsfordelingen

rettes op, og at ingen 3F-fag
og brancher skal have en mere
skæv kønsfordeling end 20/80 –
senest i 2030. I skrivende stund
ser der dog ikke ud til at være en
egentlig forbedring i kongresperioden.

Ligeløn
Et andet mål, som desværre
heller ikke er nået, er at fjerne uligeløn. Hvis udviklingen
fortsætter med samme fart som
de seneste 10 år, vil det tage
cirka 70 år, før der er ligeløn. Men
ligeløn er kompleks. De seneste
tal viser, at kvindelige medlemmer tjener 11,4 procent mindre
end mandlige medlemmer, når
man sammenligner den standardberegnede timefortjeneste.
Det er et mindre løngab end på
landsplan, og set i det lys kan 3F
være tilfredse med, at det dermed er mindre slemt end i andre
fag. Vi har imidlertid i en årrække
set, at de øvrige fag haler ind på
3F, idet løngabet bliver mindre i
andre fag end i vores.
Det kan vi ikke være tilfredse
med.
I kongresperioden har vi gennemført kampagnen “Kvindernes
sidste arbejdsdag” – altså den
dag, hvor kvinderne ikke behøvede at arbejde mere resten af
året, hvis de ellers tjente det
samme i løn som mændene.
Vi har også arbejdet med
forslag til et direktiv om åbenhed
om løn.
Der venter stadig et stort arbejde forude i de kommende år,
hvis vi skal nå en reel ligeløn.

DER ER IKKE MANGE SOM GRY
Gry Astrup fik sidste år papir på, at
hun er Danmarks bedste unge murer.
Nemlig da hun vandt kategorien ved
Danmarksmesterskabet, der blev afholdt i stedet for Skills, som var aflyst
på grund af corona.
Gry Astrup, 19, er den første kvinde,
der er kåret som danmarksmester i
murerfaget. Det er dog ikke noget, hun
selv går så højt op i.

- Men fint nok, hvis jeg med titlen
kan bane vejen for, at flere kvinder
begynder som murere, sagde hun til
Fagbladet 3F.
Hendes drøm er at overtage sin fars
murerfirma en dag. Og så vil hun være
god til at uddanne lærlinge.
Bygge- og anlægsområdet er en af
de brancher, som kan siges at være
kønsopdelte. I 3F’s Byggegruppe

er kun to procent af medlemmerne
kvinder. Andre fag i byggebranchen
har dog betydeligt flere kvinder, for eksempel malerne. Her er der dog stadig
kun godt 2.000 kvinder ud af 8.000
medlemmer i alt.
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INTEGRATION OG INKLUSION:

3F’S MEDLEMSSAMMENSÆTNING I FORHOLD
TIL MINORITETSBAGGRUND 2021

Nye faglige aktionsgrupper vil
hjælpe landsmænd og -kvinder

• 17% af medlemmerne har etnisk minoritetsbaggrund.
• 14% af 3F’s etniske minoritets-medlemmer har oprindelse i Tyrkiet
og er den største gruppe af etniske minoritets-medlemmer.
• PSHR-gruppen er den gruppe i 3F, som har flest medlemmer med
etnisk minoritets-baggrund (38%).
• Kun 3% af 3F’s tillidsvalgte har etnisk minoritetsbaggrund.
• Der er en samlet tilgang af etniske minoritets-medlemmer.
Tallene er fra 2021. Kilde: 3F

Aktive medlemmer med forskellig sproglig baggrund vil organisere og
integrere deres landsmænd og -kvinder i nye faglige aktionsgrupper.

I 3F har vi mange medlemmer, som
taler forskellige og andre sprog end
dansk. I alt har 17 procent af vores
medlemmer etnisk minoritetsbaggrund. De aktive blandt dem har valgt
at gøre en indsats for at sikre en bedre
organisering og faglig integrering af
deres landsmænd og -kvinder – både i
3F og i det danske samfund.
Derfor har de etableret 3F Faglige
Aktionsgrupper.
De faglige aktionsgrupper vil formidle viden om 3F, om den danske model,
om vigtigheden af organisering blandt
medlemmerne og om fordelene ved at
være medlem af en fagforening.
De vil også belyse forskellene mellem de gule fagforeninger og 3F – i
særdeleshed over for ikke-medlemmer – gennem dialog på deres eget
modersmål.

Således er der opstået både en
Litauisk Faglig Aktionsgruppe, en
Rumænsk Faglig Aktionsgruppe, en
Polsk Faglig Aktionsgruppe, en Ukrainsk Faglig Aktionsgruppe, en Bulgarsk
Faglig Aktionsgruppe og en Nepalesisk
Faglig Aktionsgruppe.
Aktionsgrupperne drives af frivillig
indsats fra vores aktive medlemmer,
som brænder for at være ambassadører for både 3F og for den danske
model på arbejdsmarkedet.
Succesen kunne allerede måles
efter de faglige aktionsgrupper havde
holdt det første møde med deres
landsmænd og -kvinder. Ud over at
rigtig mange både medlemmer og ikke-medlemmer deltog i møderne, blev
der alene på de første to møder organiseret 37 nye medlemmer på tværs af
de faglige aktionsgrupper. 12 af de nye

ANTAL OG ANDEL AF MEDLEMMER MED DANSK OG ETNISK
MINORITETSBAGGRUND FORDELT PÅ KØN, 2021

Dansk baggrund

Etnisk minoritetsbaggrund

Total

Procent

Kvinder

63.037

18.613

81.650

27 %

Mænd

190.176

31.434

221.610

73 %

Total

253.213

50.047

303.260

100 %

83 %

17 %

100 %

Procent

Tallene indeholder både faglige og a-kassemedlemmer, inklusive
dem, der alene er medlem af a-kassen. Kilde: 3F
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medlemmer skiftede til 3F fra en af de
gule fagforeninger.
De faglige aktionsgrupper har også
vist, at når medlemmerne selv tager
skeen i egen hånd og gør en aktiv indsats, så virker det.

Ukrainere i Danmark
Det var det ukrainske faglige netværk,
som startede en indsamling til at
støtte krigsflygtningene i Ukraine på
baggrund af en henvendelse fra den
ukrainske ambassade.
I foråret 2022 forventede både regeringen og den ukrainske ambassade,
at der vil kunne komme over 100.000
ukrainere til Danmark på baggrund af
krigen.
For at undgå at lave de samme fejl,
som vi tidligere har begået i forbindelse med integration af flygtninge, er
det vigtigt, at alle gør en indsats. En
uorganiseret ukrainer, der arbejder i
et ikke-overenskomstdækket område
kan være en “trojansk hest” mod den
danske model, altså ødelægge den
indefra.
Derfor skal vi arbejde for en guidet
og kontrolleret integration på arbejdspladserne af de ukrainske flygtninge,
i samarbejde med andre institutioner.
For vi kan ikke gøre alting selv. Men
hvis vi ikke selv hjælper ukrainerne
med at komme indenfor i vores overenskomstdækkede områder, risikerer
vi, at ukrainerne bliver ansat uden om
os, og så mister vi føringen og kontrol-

len og risikerer at tabe mulighederne
for en god integration af ukrainere i
vores faglige fællesskab.
Så mange ukrainere som muligt skal
undgå at ende som let bytte for misbrug på arbejdsmarkedet. Derfor skal
vi som fagbevægelse give vores bidrag
til at håndtere den største menneskelige flygtningekatastrofe i Europa siden
2. verdenskrig.
Hvis vi kan hjælpe ukrainerne på
arbejdsmarkedet, så kan vi ikke blot
sikre dem mod udnyttelse, men også
være med til at modvirke flaskehalsproblemer.

OVERBLIK: 3F’S UKRAINE-
INDSATS FORÅR 2022
• Lokalafdelingerne har samlet ind til
fordel for Ukraine via den ukrainske
ambassade.
• Via “Faglig integrationsguide-uddannelsen” har vi uddannet fagligt
aktive ukrainere til at integrere
ukrainske flygtninge på arbejdsmarkedet og i samfundet.
• Antallet af ukrainske faglige netværk i afdelingerne er øget.
• Der er lavet en hjemmeside på ukrainsk med information om 3F/3FA og
om 3F’s Jobformidling.
• 3F jobformidling åbnes for ukrainere.
• Materialer om 3F/3FA er oversat til
russisk og ukrainsk.
• Vi har oprettet en hotline for ukrainere.

MEDLEMMER FORDELT PÅ KØN OG BRANCHEGRUPPER I 3F 2022

Kvinder

Mænd

Byggegruppen

2,0 %

98,0 %

Den Grønne Gruppe

31,3 %

68,7 %

Den Offentlige Gruppe

46,5 %

53,5 %

Industrigruppen

31,1 %

68,9 %

Privat Service, Hotel og Restauration

64,0 %

36,0 %

Transportgruppen

12,5 %

87,5 %

STOR VILJE TIL AT
HJÆLPE UKRAINERE
Tøj. Masser af sække med tøj. Men
også tandpasta, sæbe, bind, bleer.
Og penge.
Næsten samme dag som russerne gik ind i Ukraine, begyndte
3F’s indsamling til de flygtende
ukrainere. Og viljen til at hjælpe
var stor.
I 3F Vejle lagde formand Martin
Jensen et opslag på Facebook,
og i løbet af små 14 dage var der
samlet så meget, at det fyldte to
lastbiltrailere. Også borgere, der
ikke er medlemmer af 3F, viste stor
solidaritet og kom med ting.
Derefter blev tingene kørt et
sted hen og sorteret, før de blev
kørt videre og distribueret via de
ukrainske ambassader i Ukraines
nabolande.
På billedet er faglig sekretær og
opmåler fra byggegruppen i 3F
Vejle Jack Rasmussen og faglig
sekretær i Industri, Lager og Transportgruppen i afdelingen Tenna
Knudsen i gang med at læsse en
af bilerne med donationerne.

Opgørelsen er lavet 1. marts 2022. Kilde: 3F
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EU:

12
INTERNATIONALT
OG EU

Til kamp for et mere fair EU
Bedre regler for lønmodtagere, bedre håndhævelse af reglerne og respekt for
den danske model. Det er overskrifterne for vores arbejde i EU. Særligt har EU’s
idé om en europæisk mindsteløn, vores eget ønske om et europæisk ID-kort og
bedre vilkår for platformsarbejdere haft høj prioritet i EU-indsatsen.

Kongresperioden har været pakket med sager i
EU, som er relevante for 3F’s medlemmer. Nogle af
sagerne har vi været glade for, andre er ikke groet
i vores baghave. Noget var ventet – andet var helt
uventet.
Samtidig har corona, Brexit, Ukraine og også
klimakrisen præget dagsordenerne i Bruxelles.

Tre lys i lagkagen

Stadig langt fra ligestilling
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1. januar 2022 kunne 3F’s eget kontor i Bruxelles
sætte tre lys i lagkagen. De tre første år har vi brugt
på at få et godt og solidt fodfæste i Bruxelles ved
at etablere netværk, lave indspil, og finde nye
metoder til at sikre forbundets indflydelse på vores
mærkesager.
Det daglige arbejde for 3F’ernes sag er koncentreret om tre overskrifter:
1. Bedre regler for lønmodtagerne i EU
2. Bedre håndhævelse af de eksisterende EU-regler for lønmodtagerne
3. En klokkeklar respekt for den danske model
Netop respekten for den danske model er de
seneste år kommet højere på 3F’s EU-dagsorden.
På den ene side glæder vi os over, at EU-systemet
er kommet i omdrejninger for lønmodtagernes
rettigheder. Det har vi set med den nye arbejdsmarkedsmyndighed, det nye arbejdsvilkårsdirektiv,
vejpakken, det nye udstationeringsdirektiv og på
det seneste med forslaget til løngennemsigtighedsdirektivet og med direktivet om arbejdsvilkår
for platformsarbejdere.

På den anden side ser vi en bekymrende tendens
til, at EU-systemet i iver for at løfte de mest sårbare lønmodtagere foreslår initiativer, der burde høre
hjemme i de nationale parlamenter i medlemslandene. Det kedeligste eksempel på det er forslaget
om et europæisk mindstelønsdirektiv, som er en
farlig glidebane for EU’s indblanding i nationale
forhold – og dybt problematisk for den danske
model, hvor vi aftaler tingene mellem parterne.
Heldigvis har vi dog også set mange eksempler
på, at det kan lade sig gøre både at løfte lønmodtagernes dagsorden i EU og samtidig respektere
det danske arbejdsmarked.
Men balancegangen kommer ikke af sig selv.
Derfor er det ikke blevet mindre vigtigt at være til
stede i Bruxelles gennem de seneste tre år eller at
have værdifulde netværk i Europa-Parlamentet,
EU-Kommissionen, den danske repræsentation og
i europæisk fagbevægelse. Det gør en forskel at
kunne mødes med nøglepersoner dagligt. At levere
indspil fra 3F. At sætte gode kræfter i Forbundshuset og afdelingerne i kontakt med beslutningstagerne i Bruxelles, så vi kan gøre en forskel for
medlemmerne – også i det store EU-system.

Nej tak til europæisk mindsteløn
Der gik ikke mange dage efter 3F-kongressen i
2019, før den nyudnævnte beskæftigelseskommissær i EU, Nicolas Schmit, satte fart på initiativet til
europæisk mindsteløn. Det havde stor opbakning
fra størstedelen af europæisk fagbevægelse, cen-
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trum-venstre i Europa-Parlamentet,
EU-Kommissionsformand Ursula von
der Leyen og en række store EU-lande som Frankrig, Italien, Spanien og
Portugal.
Men idéen vakte mildt sagt både
undren og voldsom bekymring i 3F. Løn
er nemlig et område, som EU ikke må
blande sig i. Derfor satte 3F’s politiske
ledelse straks en række møder op med
kommissær Schmit, hvor vi sagde et
højt og tydeligt nej tak til europæisk
mindsteløn. Vi gjorde det tydeligt, at
vi afviser alle afarter af EU-initiativer,
der på nogen som helst måde kan true
vores gode danske model.

3F kæmper i nordisk og europæisk fagbevægelse
I 2020 fulgte to lange seje kampe i
Europæisk Fagbevægelse i forbindelse
med høringen om udkast til mindstelønsdirektivet. Her kæmpede 3F’s
grupper og Bruxelleskontoret gennem en række internationale, faglige
organisationer (IndustriAll, EFBWT,
EFFAT, ETF, UniEuropa og EPSU) imod
forslaget.
På samme måde kæmpede FH i den
europæiske faglige sammenslutning
EFS. Desværre endte 80 procent af
EFS’s medlemmer med i august 2020
at stemme ja til at anbefale EU-Kommissionen et direktiv om europæisk
mindsteløn.

Europaparlament og ministerråd i hver sin
retning
Med baggrund i det fremsatte
EU-Kommissionen i efteråret 2020
forslag til et rammedirektiv om europæiske mindstelønninger. Her forsøgte
EU-Kommissionen at undtage kollektive aftale-modeller som den danske i
direktivet.
Men desværre kunne der i praksis
ikke gives en sådan undtagelsesgaranti for Danmark på grund af den individuelle klageadgang for den enkelte
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lønmodtager gennem EU-domstolen.
3F, FH og DA’s svar til regeringen,
Folketinget og til EU-Kommissionen
lød akkurat som året før: Nej tak! Den
holdning valgte regeringen og Folketinget at bakke op om. Samtidig
brugte 3F og FH kræfter i Bruxelles på
at klæde de danske europaparlamentarikere på med skarpe argumenter og
analyser imod europæisk mindsteløn.

Solidt flertal for et direktiv gav dårlige odds
Processen omkring direktivet begyndte med, at de europæiske regeringer i
Ministerrådet skulle fastlægge deres
positioner. De mest tydelige kritikere
af forslaget var Danmark og Sverige.
Men kritikken stoppede heldigvis ikke
der. Lande som Bulgarien, Holland,
Finland, Slovakiet, Polen, Litauen,
Ungarn, Estland og Malta var også
kritiske. I Ministerrådets forhandlinger
lykkedes det Danmark og Sverige at
få store dele af indstillingen ændret så
meget, at medlemsstaterne pegede
på et mindre forpligtende og udtyndet
rammedirektiv end det, som EU-Kommissionen oprindeligt lagde op til.
Europa-Parlamentet var på ingen
måde tilfredse med denne udvanding
af direktivet. Derfor trak de alt, hvad de
kunne, i en helt anden retning med intet mindre end 905 vidtgående forslag
om et mere bindende direktiv, konkrete
mindstelønssatser på procentdele af
medianen og mindstelønnen, og at EU
skal have en større overvågningsrolle
at spille i forhold til overenskomstdækningen.
Trods tre års insisterende indsatser
fra dansk fagbevægelse lykkedes det
desværre EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet at
lande en såkaldt trilogaftale i juni
2022. Selv om Danmark som udgangspunkt er undtaget fra direktivet, er der
en risiko for, at vi kan få mindsteløn ind
ad bagdøren via en sag ved EU-domstolen.

Derfor vil 3F nu bruge alle tænkelige
værktøjer i værktøjskassen til at sikre,
at Danmark, den danske model og
lønmodtagere i Danmark ikke bliver
påvirket af direktivet – hverken i dag, i
morgen eller i fremtiden.

Byggepladsbesøg på daginstitution ved skolen
på Amagerbro om 3F’s ønske om et europæisk ID-kort i november 2020. Fra venstre mod
højre er det Claus von Elling fra Byggegruppen,
Peter Kaae Holm fra Grøn Gruppe, CSR-chef
David Salomonson fra Københavns Kommune,
europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) og Andreas Kiel (S) fra Københavns
Borgerrepræsentation. Nederste venstre hjørne
er byggepladsens entreprenørrepræsentant
fra Enemærke og Petersen, der fremviser den
tekniske anvendelse af ID-kortet.

Ja tak til et europæisk ID-kort
Mens vi har kæmpet med næb og klør
mod EU-mindsteløn, så har en af vores
aktive mærkesager til gengæld været
forslaget om et europæisk ID-kort.
Kortet skal indeholde oplysninger om
arbejdstagernes arbejdsplads, identitet, social sikring og forsikring, plus
skattebetaling.
Formålet med ID-kortet er at bidrage
med et praktisk redskab til at styrke
kampen mod underbetaling, svindel
og misbrug af sociale ydelser på EU’s
indre marked. Et europæisk ID-kort kan
bruges til at kontrollere lønmodtagernes arbejdsvilkår og dermed også sikre
en bedre håndhævelse af de regler, der
gælder for den vandrende arbejdskraft
– lønmodtagere, der arbejder i et andet
EU-land.
3F har i kongresperioden udarbejdet et konkret indspil til, hvordan
et europæisk ID-kort kan udformes
i sammenhæng med den allerede
eksisterende idé om et europæisk
socialsikringsnummer/pas, med en
tilhørende teknisk redegørelse for,
hvordan det kan sættes op digitalt. Det
er i perioden lykkedes med at skabe
strategiske alliancepartnere i FH, Europæisk Fagbevægelse, hos den danske
regering og i Europa-Parlamentet.
I 2020 og 2021 arbejdede vi for at få
Europa-Parlamentet til at tage stilling
til digitale værktøjer, som gør det lettere at håndhæve reglerne og samtidig
kunne lægge pres på EU-Kommissionen for at komme med et forslag. Det
lykkedes i november 2021, hvor det
samlede Europa-Parlament stemte for
en resolution om et europæisk socialsikringspas med krav om en håndhæ-

velsesdimension, som gør instrumentet til et digitalt ID-kort.
Rapporten er et stort fremskridt i
3F’s langvarige arbejde for et europæisk ID-kort, da vi nu er et skridt nærmere et nyt værktøj, der kan bidrage til
at forhindre løndumping. Med kravet
fra Europa-Parlamentet støttet af en
samlet europæisk fagbevægelse håber
vi, at EU-Kommissionen er klar til at
udvide sine planer for et europæisk
socialsikringspas med de redskaber, vi
har efterspurgt, som gør det lettere at
håndhæve reglerne for arbejdsvilkår.

Bedre vilkår for platformsansatte
Det såkaldte platformsarbejde –
eksempelvis Wolt og Happy Helper –
vokser ikke bare i Danmark, men i hele
EU. Desværre vokser problemerne med
uacceptable arbejdsvilkår på plat-

formene samtidig. Fra 2016–2021 er
økonomien i arbejdsplatformsvirksomhederne femdoblet, mens platformsarbejderes indtægt i samme periode kun
er vokset 2,5 gange.
Og selvom hovedparten af platformsarbejdet er klassiske lønmodtageropgaver som taxakørsel og madudbringning, er omtrent 93 procent af
platformsarbejdere i EU i kategorien
“selvstændige”. Langt hovedparten
af dem er desværre åbenlyst falske
selvstændige. Men de er registreret
som selvstændige, så arbejdsgiveren
slipper for sit arbejdsgiveransvar.
Det er således en stor opgave at
styrke beskyttelsen af de ansatte på
atypiske vilkår og på digitale platforme.
I december 2021 fremlagde
EU-Kommissionen to initiativer med

intention om at forbedre platformsansattes vilkår med:
- Et forslag til et platformsdirektiv –
som 3F er tilhænger af.
- Nye retningslinjer for platformsansatte og soloselvstændige – som vi
ikke er tilhænger af.
For 3F er direktivet et meget vigtigt
skridt i den rigtige retning. Det kan få
stor betydning og vil på længere sigt
kunne bruges til at sikre lønmodtagervilkår for falske selvstændige på det
øvrige arbejdsmarked. Blandt andet er
det i direktivet platformsarbejdsgiverne selv, der skal bevise, at platformsarbejdstagerne ikke er arbejdstagere.
Det er vigtigt, for normalt ligger bevisbyrden hos arbejdstageren.
Det andet forslag, som er fremsat
af den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, er vi derimod meget
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skeptiske overfor. Vi ønsker ikke at
åbne for kollektive forhandlinger for
solo-selvstændige, før vi har fjernet
den store gruppe af falske selvstændige fra denne kategori. Retningslinjerne
skal ikke forhandles i EU-systemet,
men vil være umiddelbart gældende i
Danmark.
For 3F handler platformsindsatsen
i EU først og fremmest om at sikre,
at platformene har et ansvar som
arbejdsgivere, og om at bekæmpe
falske selvstændige. Alt sammen med
respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel. 3F mener, at det først og
fremmest kan løses ved at definere
klart og entydigt, hvornår man er
arbejdstager, og ved at overenskomstdække de berørte brancher.
3F går ind for bedre vilkår til de ansatte i platformsvirksomhederne. Men
problemet er bredere, og vi skal gå op
imod brugen af falske selvstændige,
ufrivillige deltidsansatte, den stigende
brug af korttidskontrakter og nultimerskontrakter.
Vi følger forhandlingerne i Europa-
Parlamentet og Ministerrådet tæt og
er sammen med FH i dialog med nøg-

lepersoner i parlamentet, i Europæisk
Fagbevægelse og arbejdsmarkedets
parter om ovenstående interesser.

Corona, Brexit, Ukraine og klima
Også EU-arbejdet har været præget
af både covid-19, Brexit, klimaet og
Ukrainekrigen. Behovet for, at arbejdsmarkedets parter har en afgørende
rolle i krise- og genopretningsplaner, er
blevet tydelig. Der er brug for, at nogen
er opmærksomme på, at kriser typisk
rammer skævt.
Det er de unge, faglærte og ufaglærte, seniorerne, ikkevestlige indvandrere
og efterkommere, der bliver hårdest
ramt, når kriser af forskellig art rammer
os. Det er vigtigt for 3F, at der tages
højde for de skævheder i kølvandet på
kriserne.
Da EU i 2020 vedtog den gigantiske
genopretningspakke på samlet set 750
milliarder euro, fandt 3F det afgørende,
at den danske genopretningspakke på
11,4 milliarder både tilgodeså lønmodtagerinteresser og social retfærdighed
i genopretningen. Vi mente, at pengene skulle gavne både danske virksomheder, lønmodtagere og borgere, så

3 GODE GRUNDE: DERFOR ER 3F IMOD
EUROPÆISK MINDSTELØN
1. Det er i strid med traktat: En lovfastsat europæisk mindsteløn er i direkte strid
med EU-traktaten, som er EU’s “grundlov”. I EU-traktaten står der i artikel 153
(5), at EU ikke må blande sig i, hvordan medlemsstaterne fastsætter løn.
2. En farlig glidebane: Velfungerende kollektive arbejdsmarkedsmodeller som
den danske har leveret høje lønninger og gode arbejdsforhold for lønmodtagerne og stabilitet på arbejdsmarkedet. Direktivet risikerer at give Danmark
mindsteløn af bagdøren via EU-domstolen, og dermed er det en fare for den
danske model.
3. Mindsteløn risikerer at blive maksimumsløn: En lovbestemt europæisk mindsteløn vil risikere at blive et loft over lønnen i stedet for den tiltænkte bund og
dermed sætte en dæmper på lønstigninger for de europæiske lønmodtagere.
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genopretningen bliver for de mange og
ikke for de få.
Også i forbindelse med Brexit har
Danmark fået adgang til krisemidler. 3F har ved Brexit haft to mål: At
lønmodtagerne skal tilgodeses, og
at Storbritanniens udtræden af EU
ikke skaber ulighed mellem EU og
Storbritannien, så løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og miljøregler kan
underbydes af vores store britiske
nabo. I den forbindelse har vi været
særligt optagede af fiskeriet og fiskeindustrien og har foreslået regeringen
en Brexit-omstillingsfond med penge
til efter- og videreuddannelse til de
lønmodtagere, der blev påvirket af
Brexit. Derfor var vi glade, da regeringen i december 2021 offentliggjorde,
at der i Brexit-tilpasningsreserven var
afsat 20 millioner øremærket til efterog videreuddannelse – udover de 640
millioner kroner til opkvalificering- og
varslingsindsatser.

Målrettet og medlemsorienteret EU-indsats
For 3F er der mange fordele og
arbejdspladser forbundet ved, at vi
er med i EU. Men det europæiske

samarbejde og arbejdskraftens frie
bevægelighed skal ikke ske på bekostning af den danske aftalemodel eller af
ordentlige arbejdsvilkår.
Derfor samlede 3F i efteråret 2021
“50 forslag til et mere fair EU”, som kan
gennemføres uden at skade nationale
arbejdsmarkedsmodeller.
Forslagene skal fremme en fair
bevægelighed uden social dumping
i EU, og et fair arbejdsmarked for alle
på tværs af 27 forskellige lande. Derfor
indeholder kataloget også forslag
til, hvordan vi sikrer fair faglig repræsentation i respekt for de nationale
forskelle, ligesom vi skal sikre en grøn

fremtid med en smart digital omstilling, hvor alle betaler deres retmæssige
skat.
I kongresperioden har 3F samtidig
oprustet indsatsen for at få EU-indsatsen ud blandt medlemmerne, blandt
andet ved at udgive 3F’s egen EU-ABC
til EU-samarbejdet i 3F “Sådan forandrer vi EU” og de kvartalsvise nyhedsbreve, hvor de aktuelle sager skitseres.
3F har også oprustet undervisningen
om EU blandt de tillidsvalgte. Desuden
offentliggør vi ofte materialer og holder oplæg for afdelinger, landsbrancheklubber, gruppebestyrelser med
videre.

Forbundsformand Henning Overgaard
til møde med EU’s beskæftigelseskommissær, Nicolas Schmit, i september
2020 om 3F’s ønsker til fair vilkår for
platformsarbejdere.
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INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING:

Stærkere søsterorganisationer er
et forsvar for den danske model
Bedre arbejdsforhold for lønmodtagere uden for Danmark mindsker presset mod løn- og
arbejdsforholdene herhjemme. Derfor hjælper 3F fagbevægelsen i andre dele af verden.

Det er i 3F’s egen interesse, at fagbevægelsen i
andre dele af verden bliver stærkere og får større
indflydelse. Bedre arbejdsforhold udenfor landets
grænser mindsker presset mod de gode forhold
herhjemme. Det bidrager også til at styrke de
internationale fagforbund, 3F er medlem af. Det
er der stigende brug for i en globaliseret økonomi
domineret af multinationale selskaber.
Med vores hjælp har de søsterorganisationer,
vi støtter, haft en mindre medlemsfremgang i
kongresperioden. Fagforeninger for landarbejdere
i Zambia og Zimbabwe organiserede tilsammen
31.000 flere medlemmer og bidrog stærkt til det
positive resultat.
Uden corona-krisen ville fremgangen have været
større. På verdensplan blev der i 2020 og 2021 tabt
125 millioner fuldtidsjob ifølge den internationale
arbejdsorganisation, ILO. En nedgang på 4,3 procent. Ikke underligt, at de fagforeninger, 3F støtter,
mistede næsten fire procent af deres medlemmer
i 2020. De var heldigvis i stand til at genvinde det
tabte i 2021.

Fremgang trods modvind
Om vores støtte virker, måler vi blandt andet på
antal medlemmer – herunder kvindelige medlemmer – antal overenskomstdækkede arbejdere og
antal arbejdspladser med fungerende arbejdsmiljøudvalg. Selvom der har været ekstremt mange
hindringer, har der været fremgang.
Generelt blev kvinder hårdere ramt af corona-krisen end mænd. Alligevel var der en lille fremgang i
kvindernes andel af medlemmer i 2020. Vi så også
flere kvinder blandt tillidsvalgte.
Men mange af vores søsterorganisationer er
blevet hårdt ramt af tilbageslag for demokrati og
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menneskerettigheder i kongresperioden. Militærkuppet i Myanmar i starten af 2020 var i særklasse.
De to industriarbejderforbund, som 3F støtter i
Myanmar, har mistet mindst 10.000 medlemmer
og må nu arbejde i hemmelighed. I dag sidder formanden for den ene søsterorganisation i fængsel –
uretfærdigt anklaget og dømt af diktaturet – mens
den anden er i eksil i Europa. Tillidsfolk fra tøjfabrikkerne gemmer sig for diktaturet, og fagbevægelsens ledelse er drevet ud af landet.
2020 og 2021 var også forbandede år for den
uafhængige fagbevægelse i Belarus. Diktatoren
Lukasjenko lod sig vælge for sjette gang til præsident. De største protester i hans regeringstid blev
mødt med voldsom undertrykkelse. Det gik hårdt
ud over de to fagforeninger, 3F har støttet.
I Honduras bidrog vi til demokrati og menneskerettigheder ved at øge støtten til fagforbundene
for landarbejdere og arbejdere i eksportzonerne.
De fik engageret og mobiliseret mange unge
arbejdere til at stemme, da der var valg i 2021.
Honduras kom ud af valget med nyt håb efter udskiftning af en korrupt regering, der var støttet af
overklassen, kupmagere og narkomafiaen.

Kampen for fred
Den russiske invasion af Ukraine i februar 2022
ændrede situationen fuldstændig – også for 3F’s
internationale prioriteringer. For angrebet ramte
samtidig fagbevægelsen.
Præsident Volodomir Zelenskyj var ikke fagbevægelsens nærmeste ven, da hans reformer ville
afskaffe mange faglige rettigheder. Efter stærke
protester var det dog lykkedes at få indledt en
trepartsdialog. Men forudsætningen for at komme
videre med social dialog for bedre arbejdsforhold

SOLDREVET FAGFORENING BLEV
LANDSBYENS SAMLINGSPUNKT
Midt under corona-krisen blev landarbejdernes fagforening et
samlingspunkt for landsbyens beboere i et par af Zimbabwes
landdistrikter. Vedvarende energi var en helt ny organiseringsstrategi.
Fagforeningen er nu altid klar til at deltage i onlinemøder og
-forhandlinger eller fremlægge medlemmernes sager for en
domstol.
Fagforeningskontoret blev eneste sted i området med sikker
elforsyning, så arbejderne både kunne få deres lønsedler og
kontrakter tjekket og samtidig få ladet mobilen op.
Mens andre fagforeninger tabte medlemmer på grund af
nedlukninger og krise, steg medlemstallet hos landarbejderene
i GAPWUZ, der organiserer de fattigste af de fattige. Den lokale
afdeling fik hurtigt 835 nye medlemmer, så de nu er 3.000
De to GAPWUZ regionale kontorer, i Karoi og Concession, har
fordele af solpanelerne på flere måder:
• Fagforeningen har lys om natten og er blevet samlingspunkt
for hele landsbyen.
• Solenergien kan bruges til at oplade laptops og spille musik
efter fagforeningsmøderne
• Solenergi kan også pumpe vand op - til en nyttehave bag
fagforeningen
• Medlemmerne er blevet store fortalere for vedvarende energi.
De foreslår nu farmerne at købe lamper og ladere til solenergi
hvor de før måtte bruge stearinlys.
• Vedligeholdelse af strømforsyningen har skabt en ny fællesskabsfølelse, som også har medført et større ejerskab af
fagforeningskontoret
Arbejdet blev startet med en ansøgning til 3F’s interne forening, Solidaritet over Grænser.
Det er et eksempel på, at mindre beløb til det helt rigtige
formål kan give et kæmpe udbytte for fattige arbejdere og for
fagbevægelsen.

er, at de russiske tropper trækkes ud, og befolkningen igen bliver herrer i eget hus.
3F besluttede på hovedbestyrelsesmøde i marts
2022, at kongresindsamlingen skulle gå til søsterorganisationer i Ukraine.
3F International samarbejdede med 3F Odense
GOPS og 3F ukrainer-netværk om støtte og erfaringsudveksling med de ukrainske fagforeninger
for land-, fødevare- og kommunalarbejdere. Det
satte krigen en stopper for.
Sammen med Ulandssekretariatet søgte og fik
vi ekstra midler fra Udenrigsministeriet til fagbevægelsen FPU i Ukraine, som huser omkring 7.000
internt fordrevne på deres ferie- og rekreationscentre. Vi arbejder også på at holde hånden under
de søsterorganisationer, vi allerede havde et samarbejde med. Foruden landarbejdere og kommunalarbejderes fagforeninger er det fagforeninger
for arbejdere i byggeriet, stålindustrien, maritim
transport samt energi og atomkraftarbejdere.
Krigen, corona-krisen og anslagene mod demokrati og menneskerettigheder betyder, at den
positive udvikling frem mod FN’s verdensmål blev
slået flere år baglæns. Det gælder både fattigdom, ulighed, ligestilling, ordentlige arbejdsforhold, mere klimavenlig produktion og fred.
På den baggrund har kongresperioden igen
bekræftet, at fagbevægelsen og den internationale solidaritet har stor betydning for en positiv
udvikling i verden.

Den danske model i arbejde
3F udgør sammen med Ulandssekretariatet og
Dansk Industri det danske arbejdsmarkedskonsortium. Det er en unik fordel, som andre lande
misunder os. Fra 2018 fik konsortiet en strategisk
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samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet. I første runde faldt støtten til fagbevægelsen, men det
lykkedes at indhente noget af det tabte gennem
andre bevillinger.
Det er positivt, at arbejdsmarkedsparterne i
Danmark nu samarbejder om at fremme en bæredygtig udvikling i andre lande med respekt for
rettighederne.
I 2021 fornyede vi partnerskabsaftalen med
ministeriet med en højere bevilling for perioden
2022 –25, som sikrede det økonomiske grundlag
for 3F’s indsats i den kommende periode. Det

DANSKE TREPARTSAFTALER
INSPIREREDE VERDEN
Da Corona-krisen brød igennem, besluttede danske
arbejdsmarkedsparter sig hurtigt for at oversætte og
sprede kendskabet til de første danske trepartsaftaler,
herunder om lønkompensation. 3F, DI og Ulandssekretariatet sørgede for at aftalerne kunne blive til inspiration
for andre.
En af 3F’s søsterorganisationer, der tog handsken op
midt i en hård nedlukning, var FTZ-GSEU i Sri Lanka. De
fremlagde nogle forslag og blev medlem af regeringens
treparts task-force. Det lykkedes at sikre hjemsendte
industriarbejdere en indkomst svarende til halvdelen
af normal løn og få gennemført obligatoriske to-parts
sundhedsudvalg på virksomhederne for at forebygge
smitte.
Mange af 3F’s partnere sørgede for at sprede de rigtige
sundhedsmæssige budskaber til medlemmer og andre
arbejdere. Nogle kom meget længere ud end regeringerne – blandt andet landarbejderne i Zambia og Zimbabwe. Nogle brugte videoer med rap-musik indspillet af
unge medlemmer.
Nødhjælp i form af daglige fornødenheder, mundbind
med videre blev også - med 3F støtte - distribueret af
fagforeninger i Asien, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika. I Beirut blev det kombineret med byggematerialer, så
bygningsarbejdere selv kunne reparere ødelagte boliger
efter den gigantiske eksplosion på havnen 4. august
2020.
Det har skabt større respekt om 3F’s søsterorganisationer, og flere regeringer inviterer dem nu med til lovgivnings-arbejde og andre initiativer.
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lykkedes også 3F at blive en del af kredsen bag Ny
Demokratifond sammen med Dansk Kulturinstitut, International Media Support, Dansk Ungdoms
Fællesråd og Dansk Industri. Fra 2021 har vi derfor
kunnet øge støtten til faglige søsterorganisationer
i de østlige nabostater Moldova, Belarus, Ukraine,
Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Der er udsigt
til forlængelse i 2023-25.

Kampen for retfærdig omstilling
Tidens store udfordring er at stoppe ødelæggelsen
af klodens klima uden at øge de sociale skævheder. For at nå større, afbalancerede, holdbare løsninger er det afgørende at bygge på den erfaring
og viden, der findes hos arbejdstagerne, som kender produktionsmetoderne ud og ind. Med vores
internationale samarbejde med søsterorganisationer i udviklingslande kan vi genbruge de mange
gode eksempler blandt andet på energibesparelser
og vedvarende energi til en retfærdig grøn omstilling i endnu større skala.
Arbejdsmarkedskonsortiet har det rigtige potentiale og engagement, når det bringer indsigt
og perspektiver fra både arbejdsgiver- og arbejdstagerside sammen. Vi er med til at gøre danske
grønne løsninger kendte i verden, hjælpe andre
lande, mens det også bidrager til at skabe flere
gode danske arbejdspladser.
Et eksempel er projektet om erhvervsuddannelse indenfor bygge- og vandsektoren i Kenya. Det
handler samtidig om ligestilling og grøn omstilling
og gennemføres af arbejdsmarkeds-konsortiet med 3F i spidsen. Det sker i tæt samarbejde
med organisationen Divérs, som herhjemme har
etableret “Boss Ladies”, unge ambassadører for, at
kvinder søger ind i byggefagene og andre mandsdominerede brancher.
Både arbejdsgivere, fagforeninger og tekniske
skoler har vist stor interesse for den danske indsats. Vi arbejder sammen med et større dansk projekt om vandforsyning og vandrensning. Der skal
bygges spildevandsrensningsanlæg, som involverer danske virksomheder. Vi kan derved bidrage til
at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft i
Kenya, så man ikke fortsat henter faglærte fra Kina,
som det ofte er sket med større projekter.

Søsterorganisationer efterspørger mere og
mere de erfaringer, 3F har gjort sig med fremme
af grønne job og efteruddannelse til den grønne omstilling. Med vores kollegaer i Sydafrika,
Ukraine, Georgien med flere har vi i den forløbne
periode udvekslet erfaringer i samarbejde med det
globale forbund IndustriALL. Det er en brændende
platform for arbejdere indenfor kul, olie og naturgas, hvor der er optræk til masseafskedigelser.
Søsterorganisationer skriger på gode forslag for at
afværge en social katastrofe, der risikerer at føre til
oprør vendt mod grøn omstilling.

Nej til social dumping – både ude og hjemme
Social dumping har der været mange eksempler
på i Danmark, som 3F bekæmper med alle midler.
Det foregår også på tværs af landegrænser og i
andre lande fjernt herfra.
Vi arbejder blandt andet for at fremme anstændige arbejdsvilkår i nærområderne i Jordan, Libanon og Tyrkiet, hvor tusindvis af syriske
flygtninge søger arbejde. 3F støtter fagforeninger i
de tre lande i at organisere og beskytte de syriske
flygtninge og deres rettigheder, så de ikke bliver
ofre for social dumping. Det gælder blandt andet
efteruddannelse og certificering af faglige kompetencer. Samtidig arbejder søsterorganisationerne
for, at øvrige medlemmer ikke udsættes for forringelser, som kan føre til fjendtlige holdninger mod
kollegaer af andre nationaliteter. De fagforeninger,
vi samarbejder med, er enige i, at indbyrdes kamp
mellem arbejdstagere af forskellige nationaliteter
kun gavner modparten.

Opfører danske virksomheders sig ordentligt derude?
Vi har fortsat diskuteret etisk handel og virksomhedernes samfundsmæssige ansvar – blandt andet via bestyrelsesposten i Dansk Initiativ for Etisk
Handel. Diskussionerne fokuserer mere og mere på
klima. Vi må gentage, at retten til at organisere sig
fagligt for at kunne forhandle sine arbejdsforhold
kollektivt, er en grundlæggende menneskeret.
Fagbevægelsen er nødt til at være til stede, for at
det ikke bliver glemt.
Et eksempel er fra Honduras. Det irske frugtfirma Fyffes har nægtet fattige melonarbejdere

– hvoraf de fleste er kvinder – at anerkende deres
fagforening og at sætte sig til forhandlingsbordet
med dem. Fagforeningen rejste overenskomstkrav i 2016, som endnu ikke er forhandlet. Det har
medført et tab af indkomst for den enkelte og for
det ekstremt fattige lokalsamfund. Det er helt urimeligt, at virksomheder som Fyffes kan løbe med
en ekstra fortjeneste ved at knægte arbejdernes
grundlæggende rettigheder og forsinke overenskomstforhandlinger i årevis.
Vi anbefaler desuden, at virksomhederne inddrager deres egne tillidsfolk og samarbejdsudvalg
i at tackle arbejdstagerrettigheder og arbejdsmarkedsforhold i udlandet. Det handler også om, at
tillidsfolk og A/S-repræsentanter uddannes til at
deltage i arbejdet og række ud til kollegaer i andre
lande for at bidrage til, at rettighederne respekteres. I flere tilfælde er vi blevet kontaktet af faglige
repræsentanter i udlandet, som har klaget over
danske virksomheders adfærd og ønsker kontakt
med faglige repræsentanter i danske virksomheder.

Uundværligt aktivt bagland
Det aktive bagland er uundværligt for vores fælles
internationale indsats. Søsterorganisationerne
efterspørger mere og mere, hvordan vi konkret gør
tingene hos os. De ønsker mere viden og rådgivning om fagforeningsarbejde, end om hvordan
man gennemfører projekter efter donors forventninger. Behovet for tæt samarbejde med sekretariater, grupper, afdelinger og solidaritetsgrupper i 3F
er derfor stigende.
I kongresperioden har mulighederne for at besøge partnerne og få genbesøg af dem i Danmark
været stærkt begrænsede på grund af corona.
Det er også gået ud over solidaritetsarbejdet. Men
styrken i 3F’s internationale indsats og grunden
til, at politikerne og embedsmændene i udenrigsministeriet tager os alvorligt, er netop det aktive
bagland. Derfor har det også været vigtigt for os at
gennemføre internationale solidaritetskonferencer
både i 2020 og 2022, og udvekslingsbesøg vil også
blive prioriteret fremover.

6. ORDINÆRE KONGRES

I

143

SK RIFT LIG B E R E T N I N G 2 0 2 2

13
KOMMUNIKATION

Kommunikation. Kommunikation.
Kommunikation.
Både Fagbladet 3F og hjemmesiden har fået et markant løft og nyt design,
mens kampagner for tidlig pension og mere fællesskab har fyldt i medierne.
Det store fællesskab bliver også fundamentet for kommende kampagner.

Bettina vasker over
10 mio. stykker tøj
i løbet af sit liv

Dem med de hårdeste jobs skal
kunne gå tidligere på pension
Det handler om retfærdighed. Om at alle skal have mulighed
for gode år efter et langt arbejdsliv. Regeringens forslag betyder, at over 6.000 3F’ere vil kunne trække sig værdigt tilbage.
Vi arbejder for, at endnu flere kan komme med. Men det her er
et kæmpe skridt på vejen.
Læs mere på www.3f.dk/tidligpension

Stadig langt fra ligestilling

SIDEVISNINGER
FAGBLADET3F.DK
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2019: 

5.286.000

2020: 

7.485.000

2021: 

9.262.000

I starten af 2020 gik vi i luften med det
nye 3f.dk i et helt nyt design og med
mulighed for at personalisere indhold
til det enkelte medlem. Det betyder,
at vi både har fået et mere ensartet og
genkendeligt udtryk. Og at vi samtidig
nu kan målrette vores tilbud og kommunikation til hvert enkelt medlem og
den situation, han og hun står i.

Kampagner
I efteråret 2020 var vi ude med en stor
pensionskampagne, hvor vi brugte
rigtige medlemmer i både film og
outdoor. Her sagde vi: Os med de hårdeste job, det er ofte os, der har arbejdet
længst. Er det ikke nu, vi skal have ret til
tidlig pension?
Vi er i gang med en langsigtet
kampagne, der skal stille os bedre i
kampen mod de gule. Kampagnen
indbefatter både en mere direkte tone
de steder, hvor de gule markerer sig
mest – men også et mere langsigtet
og strategisk sigte, hvor vi vil stille os
bedre over for de yngre, der ikke i samme grad som deres ældre kollegaer er
med i vores fællesskab.
Derudover er vi nu i gang med et
stort såkaldt emotionelt spor, hvor vi
vil skabe et klarere, venligere og mere
omfavnende billede af vores organisation. I slut april 2022 igangsatte vi

derfor en stor fællesskabskampagne
med et simpelt budskab: Fællesskab.
Fællesskab. Fællesskab. Grunden til
dette budskab er, at vi vil skabe en ny
platform til vores kommunikation. Det
er en mere inddragende og afvæbnende kommunikation, end 3F plejer at
bruge. Det ved vi fra utallige målinger
betyder meget for de medlemmer, der
skifter. Og kampagnen lægger op til
videre forløb, hvor vi kan have medlemmerne i fokus. Det er deres fællesskab, som resulterer i, at Danmark som
samfund og Den Danske Model består.
Vi taler altså ikke kun om det lille
fællesskab – men det helt store, der får
Danmark til at hænge sammen. Som
3F er garant for at sikre.
Denne tone vil være fundamentet for
de kommende kampagner også.
I sporet med at have medlemmerne
i centrum lancerede vi også kampagnen Virkelighedens Stemmer under
Kommunal- og Regionsrådsvalget
2021, hvor vi var outdoor og på sociale
medier med Virkelighedens eksperter
og Stemmer fra virkeligheden. Se også
side 148-149.

Corona
Da corona ramte Danmark, blev landet
lukket ned. I marts 2020 krævede det
en ufattelig omstillingsparathed for
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3F’s kommunikationsafdeling, da al
information nu skulle foregå digitalt
via 3f.dk, Mit3F og på sociale medier.
Her var fokus på at få vores medlemmer godt igennem den historiske krise,
som vi ikke vidste, hvornår ville toppe
eller ende. Der blev kommunikeret
regler og rettigheder om blandt andet
hjælpepakker. Vi kørte slutfasen af
overenskomstforhandlingerne Sammen om OK20 digitalt, og vi lavede en
kampagne, Vi passer på Danmark, hvor
vi hyldede 3F’erne, som i den grad var
dem, som var frontpersonale under
hele corona-krisen.

Fagbladet 3F
Fagbladet 3F har været gennem
markante omlægninger de seneste
år. Vi må sande, at vores medlemmer
stadig betragter vores magasin som
kernemediet. Derfor har printmagasinet gennemgået en meget markant forandring, hvor vi i samarbejde

ÅBNINGSPROCENT STEG EFTER NYT DESIGN

Fagbladet 1
Fagbladet 2
Fagbladet 3
Fagbladet 4
Fagbladet 5
Fagbladet 6
Fagbladet 7
Fagbladet 8
Gennemsnit

2018
52,4
55,9
53,4
52,3
52,2
52,1
54,5
52,7
53,2

2019
59
57,6
63,4
55,1
57,2
60,5*
60,8
57,9
58,9

2020
65,4
62,1
62,6
57
57,6
73,8
64,1
64,3
63,4

2021
65
65,3
64,3
53,7
62,3
63,5
62,8
58,2
61,9

Note: Tallene viser i procent, hvor stor en andel der åbner Fagbladet 3F. I nr. 6 2019 fik Fagbladet 3F nyt design
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med nogle af landets allerdygtigste
grafikere og layoutere har forandret
udtrykket fra et lidt billigt ugebladslignende udtryk til et egentligt eksklusivt
magasin. Vi laver nu et magasin, der
skal have en visuel og indholdsmæssig
værdi og kvalitet, der gør, at man har
lyst til at lade det ligge fremme. Det
har læserne taget overvældende godt
imod. Læsertallet er løftet betydeligt
i perioden. Vi har gjort magasinet til
landingssted for vores allerbedste
historier og artikler.
Vi har også vækst i antallet af digitale brugere, men ikke så meget, som
vi ønsker. Der er i det seneste halvår
sat gang i et arbejde, der skal give os
endnu flere digitale brugere i den kommende periode. Det indebærer øget
brug af nye platforme – SoMe, podcast
og levende billeder.
Vores journalistiske mantra er, at
vi skal dække de dele af arbejdsmarkedet, som de store betalingsmedier
desværre i højere og højere grad
vender det blinde øje til. Vi stiller os
selv følgende spørgsmål: Hvis ikke vi
skriver eller afslører dette – hvem gør
så? Og svaret er i stigende grad: ingen.
Derfor er det også et selvstændigt mål
at få vores historier spredt til andre
medier. Netop de ubelyste områder af
arbejdsmarkedet har ført til nogle af
de største journalistiske sejre for Fagbladet 3F i de seneste år med historier
om blandt andet menneskehandel,
chauffører på slaveløn, udnyttede
kinesiske kokke – og kulminationen, da
vi i 2021 blev nomineret til den største
journalistpris, Cavlingprisen, for en
artikelserie om misbrug af ukrainere på
det grønne område. Den anerkendelse
har ingen andre fagmedier opnået i en
menneskealder.
En vigtig udfordring for Fagbladet

3F i de seneste år har været, at mange
lobbyister forsøger at svække os. Det
gør de ved at omtale os som et kamp
organ for 3F’s ledelse med henblik på
at svække troværdigheden af vores
journalistik – for dermed at undgå at
vores journalistik spredes til andre medier. Det har ført til langt flere pressenævnssager i år, som vi med en enkelt
undtagelse alle har vundet.

Sociale medier

FLOT NOMINERING TIL
FAGBLADET 3F’S JOURNALISTIK
I 2021 blev Fagbladet 3F nomineret til den største journalistpris, Cavlingprisen, for en artikelserie – Bondefanget i Danmark – om misbrug af ukrainere på det grønne
område. Den anerkendelse har ingen andre fagmedier
opnået i en menneskealder.
I en lang serie af artikler har Fagbladet 3F’s journalister Morten Halskov, Susanne Junker og Anders Palm
Olesen afsløret, hvordan østeuropæiske landbrugsarbejdere bliver tvunget til at levere tusindvis af lønkroner
tilbage til deres arbejdsgivere, som dermed omgås lovgivningen, og hvordan agenter tager mange penge for
at skaffe falske papirer, som gør det muligt for særligt
ukrainere uden landbrugsbaggrund at få arbejde i dansk
landbrug.
Afsløringerne bygger både på kilder i miljøet, aktindsigter og samtaler med både landbrugsarbejdere og
landmænd.

2019
2020
2021

Gns. besøgstid på 3f.dk
2.40 min
2.78 min
2.56 min

Vi har i perioden åbnet flere nye SoMe-kanaler – som for eksempel Tiktok
og Instagram. Facebook er dog stadig
vores største kanal. Udviklingen af indhold til SoMe er et vigtigt fokuspunkt
for hele kommunikationsafdelingen –
herunder presseenheden – og vi har de
seneste år været i gang med et arbejde, der skal løfte vores tilstedeværelse
og antallet af interaktioner.

Pressearbejdet
Pressearbejdet er i stor udstrækning
afhængigt af, hvad der sker i omverdenen. Og perioden har været præget af
flere store sager som lufthavn, Falck,
corona og de velbeskrevne forhold omkring den afgåede formand, en gruppeformand og arbejdsmiljøet i en enkelt
afdeling i Forbundshuset. Derudover
har der været kampagner rettet mod 3F
og 3F’s interesseområder (eksempelvis
mangel på arbejdskraft, beløbsgrænse, fagforeningstvang med mere). På
trods af, at de sager fylder en del i det
daglige arbejde, er det gruppens mål
at arbejde proaktivt med at sætte 3F’s
medlemmer og dagsordener i medierne. Det har vi gjort ved at levere mange
3F cases på nedslidning og behovet for
tidlig pension. Vi har siden 2021 haft
fokus på i samarbejde med afdelinger
at få præsenteret og synliggjort langt
flere almindelige 3F’ere i medierne.
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Partipolitisk fordeling af valgte 3F-medlemmer ved kommunalog regionsrådsvalg i november 2021. Kilde: 3F.
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Ud af de 235 blev 97 valgt ind.
Det er en tilbagegang i forhold til
valget fra 2017, hvor 115 blev valgt.
91 blev valgt til kommunalbestyrelserne fordelt på 59 kommuner,
og seks 3F-kandidater blev valgt
fordelt på tre regioner: Midtjylland,
Nordjylland og Syddanmark.
Flest 3F-kandidater stillede op
for Socialdemokratiet, og de fik
samlet en lille fremgang sammenlignet med forrige kommunalvalg.
Set i lyset af Socialdemokratiets
generelle tilbagegang var det
ikke så ringe. Der var også en lille
fremgang til SF, lokallisterne og
Nye Borgerlige, som stillede op for
første gang. Størst tilbagegang
havde Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre.
Kun 34 af 3F-kandidaterne, som
stillede op, var kvinder. Ud af dem
blev 14 valgt.
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møderække, med kandidattræning
og med materialer (flyers/roll-ups).
Desuden holdt 3F et samlet møde
foruden regionale møder med
kandidaterne, hvor den politiske
situation blev præsenteret som
optakt til kandidaternes egne
overvejelser om deres personlige
kampagner og standpunkter.
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Der var også en stor kampagne
med billeder af 3F-medlemmer
med overskrifter som “Virkelighedens eksperter” med videre. Indsatsen var både synlig i bybilledet, i
aviser og på sociale medier.
235 3F-kandidater stillede op,
fordelt på 81 kommuner og alle
fem regioner.
Forbundet støttede op om
3F-kandidaterne med en virtuel
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Stem på en fra virkeligheden.
Sådan lød forslaget fra 3F, da
danskerne i november 2021 skulle
til valgurnerne for at sammensætte landets nye byråd/kommunalbestyrelser og regionsråd.
Bag sloganet lå et ønske om at
få flere faglærte og ufaglærte valgt
ind, idet faglærte/ufaglærte er underrepræsenterede i de folkevalgte
organer i dag.
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for kommunal- og regionrådsvalget i november 2021.
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“Stem på en fra virkeligheden” lød opfordringen fra 3F forud
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... alle disse, og en hel masse flere har valgt
at støtte op om 3F’s mærkesager. Tak!
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3F’S ØKONOMI:

14

Fortsat balance i økonomien
Driften af forbundet skal økonomisk være i balance. Samtidig har der i kongresperioden været
mange ekstraordinære omkostninger, men også gode afkast fra forbundets investeringer.

ØKONOMI

Stadig langt fra ligestilling

Man skal ikke bruge flere penge, end
man får ind. Det er et godt princip, og
det er også det, vi styrer økonomien
efter i 3F.
Oven i det kommer, at den store visionsplan, som blev vedtaget på sidste
kongres, betyder, at der er afsat 500
millioner kroner over fem år til at skaffe
flere medlemmer og gøre forbundet
mere slagkraftigt.
Det påvirker vores driftsresultat, at
der er sat så mange penge af til aktiviteter hvert år. Men hvis man renser
tallene for de ekstra bevillinger, som
knytter sig til visionsplanen, er der
balance i driften.
Derudover har vi meget pæne indtægter fra vores investeringer i blandt
andet aktier.

Ekstraordinære omkostninger – og
besparelser
Det er ikke kun visionsplanen, som har
givet ekstraomkostninger i kongresperioden – på knap 177 millioner kroner.
Vi har også haft ekstraudgifter til vores
sponsorat af 3F Superligaen på 55
millioner kroner i perioden.
Desuden har der været tilskud til
driften til afdelingerne på 323 millioner
(fordelt med 233 millioner i 2019, to
gange 30 millioner i 2020 og 30 millioner kroner i 2021).
Der har også været ekstraomkostninger forbundet med, at afdelingerne
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satte kontingentet til ledige ned under
corona-krisen. Det har kostet godt 29
millioner kroner.
Samtidig har corona-krisen faktisk
sparet os nogle penge på andre områder. For eksempel har der været færre
udgifter til fysiske møder og kurser
særligt i 2020 og 2021. Vi regner med,
at vi har sparet omkring 40-50 millioner kroner af den grund. Vi forventer,
at vi fortsat skal bruge færre penge
på fysiske møder fremover, fordi flere
møder og kurser formentlig vil blive
holdt online. Det sparer både udgifter
til lokaler, rejser og andet.
Efter at vi solgte vores aktier i Alka
i 2018, har vi haft pæne indtægter på
vores værdipapirer. I den forbindelse
blev en del af overskuddet fra salget
overført til afdelingerne. Kongressen
besluttede nemlig i 2016, at der skulle
sendes et administrationstilskud ud til
afdelingerne i årene 2016-2019 på 33
millioner om året.
På kongressen i 2019 blev det afløst
af to forslag: dels et engangstilskud
på 30 millioner i 2020 og dels et årligt
tilskud på 30 millioner om året i årene
2020-2022. Alt i alt betyder det, at der i
kongresperioden er sendt 323 millioner
kroner til lokalafdelingerne.

Større overskud på bundlinjen
For 3F er det vigtigt at sikre en sund og
solid drift. Vi har været gode til at hol-

de hus med pengene. Har vi investeret
for eksempel i en visionsplan eller nye
arbejdsgange til gavn for medlemmerne, har vi været helt bevidste om
resultatet på bundlinjen.
Det vil sige, at vi er meget opmærksomme på, at vi ikke må tære på vores
egenkapital (formuen). Vi holder også
øje med, at vi har et stærkt konfliktberedskab: Strejkekassen.
Da kongresperioden startede 1. januar 2019, havde vi en egenkapital på
6.713 millioner kroner. Ved udgangen af
perioden – 31. december 2021 – udgjorde den 7.567 millioner. Det er en
fremgang på 854 millioner – svarende
til 12,7 procent.
Det betyder, at vi har et plus på
bundlinjen og et rigtig stærkt konfliktberedskab.

Medlemmer og kontingent
I forhold til forbundets økonomi arbejder vi med vægtede medlemstal. Det
betyder, at kontingentkategorierne
regnes om til “almindelige fuldtidsmedlemmer”. Det gør det nemmere at
lægge budget og følge udviklingen.
Desværre falder antallet af medlemmer fortsat. Det er faldet med to
procent fra 2019 til 2021.
Medlemstallet falder dog ikke så
meget, som det har gjort tidligere. Fra
2016-2019 mistede 3F cirka 12.700
medlemmer. Fra 2019 til 2021 er faldet
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på cirka 10.000 fuldt betalende
medlemmer. Men det betyder, at
vores indtægt fra kontingenter
faldt med én procent i samme
periode.
2020 var et anderledes år på
grund af corona-virus i samfundet. Hovedbestyrelsen besluttede, at faglige medlemmer, som
blev ledige, ikke skulle betale
kontingent i en måned. Det kostede forbundet en indtægt på
godt 24 millioner. Som tidligere
nævnt blev lokalafdelingerne
kompenseret for, at de satte
kontingentet til afdelingerne
ned.
På grund af det faldende medlemstal – og fordi vi dermed har
færre indtægter – og for at følge
den almindelige prisudvikling,
har hovedbestyrelsen besluttet

at hæve kontingentet til forbundet med to kroner om måneden i
årene 2019, 2020 og 2021.
Som noget nyt besluttede
hovedbestyrelsen i 2021 at sætte
gang i et toårigt forsøg med lavt
kontingent til unge mennesker,
som har et studiejob inden for
3F’s områder, men som allerede
kan være medlem af en fagforening inden for det fag, de
studerer.
Det blev til to nye typer af
medlemmer: SU-Gratis og SU+.
SU-Gratis er, som det fremgår af
navnet, gratis for medlemmet og
giver begrænsede rettigheder.
For 65 kroner om måneden kan
medlemskabet opgraderes til at
omfatte alle medlemsrettigheder i forbundet. Over 500 medlemmer har tilvalgt det. Projektet

evalueres halvvejs igennem
forsøget.

Budgetter og rammeplaner
Vi holder løbende øje med,
hvordan det går med forbundets
økonomi. Tendensen er, at der
er en begyndende ubalance
mellem vores indtægter og udgifter til drift. Det skal vi holde et
skarpt øje med, og det gør vi. Vi
arbejder med en anden styring
af økonomien, som ikke alene
giver et overblik her og nu, men
som også kan se ud i fremtiden.
Desuden arbejder budgetudvalget, som er nedsat af kongressen, også med økonomisk
styring, opfølgninger og budget.
Vi er opmærksomme og kan gribe ind, hvis det er nødvendigt.

Indsæt footer tekst fra Indsæt - Sidehoved & SIdefod

FORBUNDETS SKOLER
Forbundet ejer og driver to
kursuscentre, nemlig Langsøhus
i Silkeborg og Smålandshavet i
Karrebæksminde. Ejendommenes værdi indgår i forbundets
balance, og driftsresultaterne
indgår i et samlet beløb i forbundets resultatopgørelse under “oplysnings- og kursusvirksomhed”.
Skolerne havde en samlet omsætning på godt 50 millioner i
2021, heraf stammer de 41,6 millioner (82 procent) fra forbundet.
For Langsøhus’ vedkommende
udgør forbundsandelen 90
procent og for Smålandshavet
udgør den 76 procent.
Begge forbundsskoler giver
som regel overskud på driften.
Men i corona-perioden, hvor
skolernes aktiviteter var lukket
helt ned i lange perioder, faldt

152

I

6. ORDINÆRE KONGRES

omsætningen på skolerne med
7,4 millioner kroner – fra 58
millioner til 50,6 millioner i 2021.
Det svarer til et fald på godt 16
procent.
Skolernes samlede egenkapital udgør 9,1 millioner kroner
ved udgangen af 2021 mod 9,7
millioner ved udgangen af sidste
kongresperiode. Det skyldes
naturligvis også den faldende
aktivitet.

Ny forbundsskole
Hovedbestyrelsen besluttede i
2021 at etablere en ny forbundsskole til at afløse Smålandshavet. Desværre måtte vi erkende,
at tiden er løbet fra den naturskønne beliggende kursusejendom i Karrebæksminde.
Den nye forbundsskole bliver

det nuværende Grand Park
Hotel i Korsør. Bygningerne vil
blive sat i stand, og der bygges
desuden til. Skolen vil kunne
rumme op til seks kursushold, og
dermed flere hold og kursister.
Samtidig er skolen tænkt som
et fælles 3F-hus, hvor afdelinger
og forbund kan mødes. Konferencefaciliteterne er helt i top,
og foruden kursister har skolen
mulighed for at rumme op til
400 deltagere til konferencer.
Skolen vil styrke uddannelsen
af 3F’s tillidsvalgte. Blandt andet
er det besluttet, at al kursusudvikling og kursusadministration
flyttes fra forbundshuset i København til den nye skole i Korsør. Derved bliver skolen for alvor
et samlingspunkt og kraftcenter
for 3F’s egne uddannelser.

1

DEN NYE SKOLE I KORSØR
• Den nye forbundsskole i Korsør (det nuværende
Grand Park Hotel) bliver på cirka 11.500 kvadrat
meter, måske mere.
• Her er godt 9.000 kvadratmeter eksisterende skole/
værelsesdel + godt 1.100 kvadratmeter fredede ejendomme. Desuden forventer vi noget nybyggeri.
• Der bliver cirka 135 værelser.
• Skolen får plads til 120 kursister, seks undervisningslokaler med plads til 20 kursister i hvert lokale.
• Skolen har den bedst tænkelige placering rent geografisk, tæt ved jernbanen og ved motorvejen.
• Skolen ventes at være klar engang i 2024.
• Det er ikke besluttet, hvad der skal ske med
Smålandshavet, den gamle skole i Karrebæksminde.

6. ORDINÆRE KONGRES

I

153

SK RIFT LIG B E R E T N I N G 2 0 2 2

EN KONTINGENTKRONE BLEV FORDELT SÅLEDES I 2021:

HOVEDTAL I MIO. KR. *
Forbund 13%
Konflikt 1%
Gruppeliv 2%

Efterløn 34%
Afdelinger 16%

A-kasseforsikring 24%
A-kasseadministration 10%

FORBUNDETS UDGIFTSFORDELING I KONGRESPERIODEN

Andet 20%

Resultatopgørelse
Kontingentindtægt
Driftsresultat før finansielle poster
Finansielle poster, netto
Årets resultat

494
-113
627
423

2021

Aktivsum
Gæld
Egenkapital

8.633
1.517
7.115

8.911
1.537
7.374

9.059
1.492
7.567

				
Aktiverne består af:				
Ejendomme
949
1.045
1.126
Inventar
11
15
10
Bank- og kontantbeholdninger
343
468
263
Børsnoterede obligationer og aktier
5.436
5.570
5.440
Andele i tilknyttede virksomheder m.v.
1.308
1.413
1.670
Andre tilgodehavender m.v.
585
399
551
				
		

2019

2020

2021

65

66

64

		

Medlemstal				
		

Gns. antal heltidsansatte medarbejdere

Administration og IT 11%

474
-198
362
115

2020

Afdelingsmedlemmer

Fagbladet 3F 3%

500
-381
866
402

2019

Kvinder
Mænd
I alt

Møder og rejser 5%

2021

Balance

Antal afdelinger

Overenskomst
annoncering
og marketing 7%

2020

				
		

Andre forhold

Løn og
personaleudgifter 35%

2019

71.554
198.157
269.711

70.537
196.703
267.240

69.426
194.593
264.019

3.317

2.894

2.650

584

586

594

NOTE: *INKL. KONFLIKTFORMÅL OG MIDLER TIL SÆRLIGE FORHOLD

Oplysning og kurser 9%
Ejendomme 2%
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Kontingenter 8%
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EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE - BANK OG FORSIKRING:
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ALKA: SÆRLIGE FORDELE OG HØJ
TILFREDSHED

ARBEJDERNES LANDSBANK:
DANSKERNES FORETRUKNE BANK

Alka har i over 100 år
leveret gode forsikringer
til medlemmerne, og det
fortsætter Alka med i årene fremover. 3F har netop
fornyet aftalegrundlaget
med Alka.
Det betyder, at 3F’s
medlemmer fortsat har
adgang til den særlige
Forbunds Indboforsikring
og ti procent rabat.
Derudover har vi fået et
par nye fordele med i den
nye aftale, nemlig at 3F’s
medlemmer ikke pålægges opkrævningsgebyrer,
og at der ikke vil være
generelle præmiestigninger frem til 31. december
2028. Medlemsfordelene
i Alka er historiske.
Selvom ejerforholdet
har ændret sig, så Alka nu
er en del af Tryg-familien,
så er det tætte samarbejde mellem Alka og 3F det
samme.
Som noget særligt får
3F’s medlemmer med
forsikringer i Alka igen i
år en bonus på de private
forsikringer – denne gang
hele otte procent.
Samarbejdet betyder,
at det stadig er medlemmerne, der er i fokus.
Et medlemskab hos os

Arbejdernes Landsbank
har vokset sig til at være
Danmarks sjettestørste
bank med i alt 344.000
kunder og 70 filialer
fordelt over hele landet.
I 2022 er vi kåret til
“danskernes foretrukne
bank” for 13. år i træk
i den største og mest
omfattende tilfredshedsmåling i sektoren.

I
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skaber sikkerhed både i
arbejdslivet og i privatlivet.

Høj medlemstilfredshed
Loyalty Group, der måler
tilfredshed i mange
brancher – herunder
forsikringsbranchen,
har i marts 2021 offentliggjort, at Alka er det
åbne selskab med højest
tilfredshed og loyalitet og
nummer ét på digitalisering. Alka har som mål
at være det mest enkle
selskab for vores medlemmer.

Nye mobilfordele
Alka har i over 100 år sparet medlemmerne penge
på forsikringer med et
skarpt fokus på lav pris
og god dækning. Siden
marts 2021 har Alka gjort
det samme på mobilområdet for medlemmernes
mobilabonnementer
via Alka Mobil, som blev
kåret til “Bedst i test” af
Forbrugerrådet Tænk. Det
er et mobilabonnement
til 79 kroner pr. måned,
som vandt testen.
Læs mere her: alkamobil.
dk/nyheder-tips-info/
bedstitest2021

3F ejer 33 procent
3F er med godt 33
procent af aktierne
den største aktionær i
Arbejdernes Landsbank
og spiller en vigtig rolle
i udviklingen i banken.
Ulla Sørensen, hovedkasserer i 3F, er 3F’s
bestyrelsesmedlem i
banken.
Arbejdernes Landsbank vokser med
10.000-15.000 kunder
om året. Banken vokser
også via opkøb, og i
2021 erhvervede vi med
73 procent aktiemajoriteten i Vestjysk Bank,
som står særligt stærkt
på erhvervsområdet i
Midt- og Vestjylland.

SIFI og bedste regnskab
Med Vestjysk Bank som
nyt datterselskab har
koncernen Arbejdernes
Landsbank opnået en

størrelse, som har gjort
os til en systemisk vigtig
bank (SIFI) på linje med
de fem største banker i
Danmark.
Effekterne af opkøbet af Vestjysk Bank
medvirkede i 2021 også
til at opnå bankens
bedste årsregnskab nogensinde, 1,3 milliarder
kroner før skat. For 2022
forventes et resultat på
knap én milliard kroner.

Flere og mere tilfredse
kunder
I 2022 fortsætter vi med
vores strategi “flere og
mere tilfredse kunder”.
Vi går blandt andet
efter at blive større og
stærkere på erhvervsområdet.
På privatområdet har
vi som en af de eneste
banker fortsat gratis
lønkonto til alle kunder,
og vi har nogle af markedets mest attraktive
tilbud inden for boligfinansiering.
Alle – både kunder og
ikke-kunder – kan ringe
til os på 38 48 48 48 på
hverdage klokken 8-20
og i weekenden klokken
10-16. Man kan også
læse mere på al-bank.
dk/blivkunde
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www.3fkongres.dk
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