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Dagpenge
i frit fald
På 20 år er dagpengene blevet
2.500 kroner mindre værd om
måneden i forhold til din løn.

HER ER 4 AF DE GODE GRUNDE
TOYOTAS KVALITET OG DRIFTSIKKERHED
5-ÅRS GARANTI VED ERHVERVSLEASING
KLASSENS BEDSTE BRÆNDSTOFØKONOMI
LIGE NU KOSTER EN FABRIKSNY PROACE

FRA KUN 119.900 KR.*

... SE RESTEN PÅ TOYOTA.DK/16GRUNDE
*Prisen er ekskl. moms, levering. Inkl. afgift. PROACE COMPACT enkelt skydedør, bagdøre uden ruder 1.6D 95 HK Base 5M/T. BrændVWRƩRUEUXJYEON·UVHONPO&2-udslip 144 g/km. Modellen kan være vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl.
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18 TEMA
DAGPENGENE SKRUMPER
3F’ernes sikkerhedsnet - dagpengene - bliver år for år udhulet.
Det betyder, at dagpengene burde være 2.500 kroner højere hver
måned, hvis de var fulgt med udviklingen.

50 INGEN LYD,
INGEN HINDRING
Om et år er Mads Gotfredsen en
stolt uddannet murer. Han er født
døv, så vejen dertil har været
lang og hård.

30 SYGEHUSBYGGERI
BLEV EN
GOD FORRETNING

32 MEDALJEHØST VED EM FOR UNGE HÅNDVÆRKERE
“Jeg kan alt, hvis bare jeg tror på mig selv”. Sådan lyder ordene fra en af medaljevinderne ved Euroskills.

Jesper og hans sjak har haft en
gennemsnitsløn på 330 kroner
i timen på sygehusbyggeriet i
Aalborg. Det er de ganske godt
tilfredse med.

Vind Apple TV
Find Mikkel inde i
bladet, og vind smart
medieafspiller fra Apple.
Se hvordan på side 56.
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Vi har taget den
“store hammer” frem
LEDER · FORBUNDSFORMAND PER CHRISTENSEN

I

3F kæmper vi dagligt for at forbedre forholdene
for medlemmerne. Ofte ved at indgå aftaler med
arbejdsgiverne. Det sker i grupperne, i afdelingerne og i forbundet.
Det er selve den danske models DNA: At vi
kan lave aftaler og siden sikre gennemførelsen
af dem. Kan vi ikke blive enige, har vi også
indrettet en model, der kan håndtere det.
Den model har både vi og arbejdsgiverne respekt for.
Men vi indgår også aftaler med skiftende regeringer, og
de lytter også ofte til os. Men ikke altid!
Derfor kan det være nødvendigt en gang i
mellem mere kontant at gøre opmærksom på
vores synspunkter. Især når man af lovgivningens vej presser vores medlemmer. Det så
vi, da man prøvede at fremrykke den forhøjede pensionsalder, hvor vi effektivt fik
stoppet det cirkus ved at samle 220.000
underskrifter ind.
For tiden kører vi også en kampagne
mod regeringens forslag om import
af arbejdskraft fra tredjelande uden
for EU. Regeringen vil sætte beløbsgrænsen ned. Det betyder, at man kan
ansætte medarbejdere fra for eksempel
Indien til en løn på 22.000 kroner
om måneden - uden feriepenge og
pension. På landbrugsområdet vil man
tillade, at man kan hyre udenlandske
landbrugspraktikanter ned til lidt over
71 kroner i timen.
Det vil vi ikke finde os i.

Der er stadig 100.000 ledige. Der er 13.000 unge,
der ikke kan finde en praktikplads. Der er små 200.000
deltidsansatte, der gerne vil på fuldtid. Og der er 16
millioner ledige i EU. Lad os begynde her. Lad os få vores
ledige i arbejde. Lad os få de unge med. Lad os få de
indvandrere med, som endnu ikke har fået job. Lad os
begynde her, før vi importerer billig arbejdskraft.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det handler
om andet og mere end om mangel på arbejdskraft. Handler det også om at presse vores lønninger? Derfor har vi
taget den store hammer frem. Vi er aktive i debatten, vi
har lavet en effektiv kampagne, og vi render politikerne på dørene. Det gør vi, fordi alle lønmodtagere skal
have en chance på arbejdsmarkedet. Fordi alle unge
skal have ret til en læreplads.
Kampen mod lønpres og social dumping er
en kamp, vi ALTID vil kæmpe. Og vi vil også
om nødvendigt kæmpe med alle midler.
Det danske velfærdssamfund handler i
den grad om, at alle lønmodtagere skal
have en løn, de kan leve af. Den vision
vil vi ALTID kæmpe for!
I øvrigt synes jeg, at politikerne
skulle bruge mere krudt på noget
meget vigtigere. Den største trussel
mod vores velfærdssamfund er
nemlig ikke mangel på arbejdskraft.
Den største trussel lige nu er de
banditter i habitter, der har lænset
de europæiske stater gennem fifleri
med udbytteskat. Se at få dem stoppet!
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Bengt Burg er Wellvita-ambassadør
og bruger af Movizin gennem 7
år. Den tidligere radio- og TV-vært
lever et aktivt liv takket være indholdsstofferne i Movizin, der holder
hans led smidige og bevægelige.

ANNONCE

Spørgsmål om
Movizin Cannabis
Er produktet lovligt at sælge,
købe og anvende?
JA! Nye regler på området betyder, at cannabis gerne må sælges
som kosttilskud, når blot indholdet
af det euforiserende stof THC er
under 80 μg og maksimalt 200 μg
total THC.
Kan man blive påvirket (’skæv’)
af Movizin Cannabis?
NEJ! Movizin Cannabis overholder
reglerne for indholdet af det euforiserende stof THC og indeholder
maksimalt 80 μg THC og maksimalt
200 μg total THC. Dermed har produktet ingen euforiserende virkning
og man kan f.eks. sagtens køre
bil, selvom man anvender Movizin
Cannabis.

Naturlige indholdsstoffer i
Movizin hjælper med til at bevare
leddenes styrke og understøtte
deres smidighed og bevægelighed.

De kendte indholdsstoffer
mod ømme og stive led
– nu med cannabis
Movizin er Danmarks mest solgte kosttilskud med indholdsstoffer mod
ømme og stive led. Nu fås Movizin i en variant, der indeholder cannabis.
Movizin Cannabis er naturligvis lovligt at købe og anvende – og helt i tråd
med de nye danske regler på området.
Der har længe været fokus på cannabis’ egenskaber og den politiske
diskussion omkring stoffet har
delt vandene. Mange har følt sig
nødsaget til at anskaffe sig cannabis illegalt. Nye regler på området
betyder imidlertid, at stoffet nu
kan sælges lovligt, når blot visse
kriterier er opfyldt. Derfor kan du
nu få det kendte Movizin-produkt
med virkestoffer til leddene, hvor
vi har erstattet boswellia med cannabis. Produktet er fuldt lovligt
at købe og fuldstændig sikkert at
anvende.
Nu med cannabis
Det er veldokumenteret, at naturlige indholdsstoffer kan hjælpe

med til at bevare leddenes styrke
og understøtte deres smidighed
og bevægelighed. Ingefær og
hyben er nogle af de plantestoffer, som har den bedste virkning.
Movizin Cannabis indeholder et
kvalitetsekstrakt af begge planter.
Derudover indeholder produktet
cannabis, der overholder de nye
grænseværdier, som gør at produktet kan sælges indenfor lovens
rammer.
Afhjælper ømme og stive led
Ingefærs betydning blev oprindeligt opdaget af forskere på et af
Danmarks førende universiteter i
1980’erne, hvor studier dokumenterede effekten. Sidenhen

VIL DU OGSÅ PRØVE MOVIZIN?
Movizin Cannabis kan prøves på leveringsservice til
halv pris. Netop nu: Kr. 119,- for 180 tabletter
(45 dages forbrug i forhold til doseringsvejledning).

Tabletterne kan bestilles
på www.wellvita.dk
eller på tlf. 82 30 30 40

har forskningen i indholdsstoffer
med en positiv effekt på leddenes
funktion dokumenteret flere
planter, der bidrager til at afhjælpe
ømme og stive led, og som angriber ledproblemer fra andre
vinkler. Derfor er Movizin også
tilsat hyben, der hjælper med til at
holde leddene sunde og smidige
og ligeledes har indflydelse på
leddenes bevægelighed. Hyben
bidrager til leddenes udholdenhed
og styrke.
Prøv det kendte præparat med de
effektive indholdsstoffer – og tilsat
cannabis.
Læs mere på
www.wellvita.dk

MIT JOB
Af Anna Lohmann Ahlbom
Foto: Thomas Arnbo
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Johnny
redder
dyrene
et vækker følelser hos folk, når
falckredder Johnny Bastian
kommer i dyreambulancen for
at tage sig af tilskadekomne
dyr. Nogle kan han hjælpe,
men andre må han aﬂive.
- Naturen kan nogle gange være
grum. Det er aldrig sjovt at tage et liv,
men det nytter ikke noget at blive blød,
hvis det i virkeligheden går ud over
dyrene, siger Johnny Bastian.
På hans CV står der både falckredder,
mekaniker og it-konsulent, men det er
naturen, der kalder hans opmærksomhed. Han tager derfor gerne dyrevagten
og kører ud, når Dyrenes Beskyttelse
ringer med en opgave til ambulancen.
- Jeg vil helst køre dyreture, så jeg
kan hjælpe dyrene og de mennesker,
der ringer, fortæller han.
Når Johnny Bastian og hans kolleger
fra Station Hvidovre vest for København
sætter sig i dyreambulancerne, så afhænger opgaven af, hvem der ringer. Jo
tættere på byen, jo ﬂere følelser vækker
dyrene hos menneskerne.
- Mange har et “disneyﬁceret” billede
af dyr og lægger en masse følelser i
dem, forklarer Johnny Bastian.
Det er dog ikke kun dyr, han som
falckredder hjælper. Når han sætter sig
bag rattet, kan opgaven byde på alt fra
vejhjælp til spærring af et motorvejsspor efter en ulykke.
- Det gode ved det her job er, at man
kan gøre en forskel. De bedste dage er
dem, hvor man hjælper nogen, siger
han.

D
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OVERBLIK

Lastbilchaufførerne knokler mest
n typisk arbejdsuge for de ﬂeste
danskere lyder på 37
timer, men ikke for
lastbilchaufførerne. De
tilhører den jobgruppe,
der kan bryste sig med
at have den længste
ugentlige arbejdstid i
Danmark.
De arbejder i gennemsnit 45,2 timer
om ugen, fastslår en
undersøgelse fra Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(NFA). Det svarer til
5,6 ﬂere timer end
gennemsnittet, som er
på 39,6 arbejdstimer
ifølge Danmarks Statistiks opmåling.

E

Hver tredje
klagesag bliver
omgjort

34%
Første spadestik sætter gang i omstridt Storstrømsbro
fter månedsvis af skandalesager startede byggeriet af Storstrømsbroen officielt 27. september,
da transportminister Ole Birk Olesen
(LA) tog første spadestik til at bygge
Danmarks tredjestørste bro.
Forud er gået et år med den ene
skandalesag efter den anden, hvor de
tre italienske ﬁrmaer, der vandt kon-

E
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trakten om at bygge Storstrømsbroen,
har været involveret i ﬂere korruptionssager, konkurser, byggesjusk og
opsagte kontrakter i en række lande.
Lokal LO-formand er nervøs for, om
billig pris på Storstrømsbroen skal
betales i dumping-løn til ansatte, når
byggeriet nu går i gang.
DR / KØ

af klagerne over Udbetaling Danmarks
afgørelser bliver
omgjort af Ankestyrelsen.
- Når mere end hver tredje sag
omgøres, er det alvorligt. Det sker
nemlig, enten fordi afgørelsen er
direkte forkert, eller fordi den er behæftet med så væsentlige retslige
mangler, at afgørelsen er ugyldig,
siger John Klausen, der er lektor i
socialret på Aalborg Universitet.
I følge ham er der plads til
forbedringer hos Udbetaling
Danmark.
NSO

Praktikaftale på vej
på omstridt
Facebook-byggeri
ovedentreprenøren på
Facebooks kæmpebyggeri i Odense vil efter hård
kritik begynde at tage imod
lærlinge.
Det sker, efter at Fagbladet
3F var med til at afsløre, at
den 1.000 mand store byggeplads næsten var blottet for
lærlinge, selvom Syddansk
Erhvervsskole ligger blot et
stenkast derfra. På skolen

H

har mange elever kæmpet
med ikke at kunne få en
rigtig praktikplads som for
eksempel tømrer, elektriker
og bygningsmaler.
Men hvis alle brikker i
aftalen falder på plads, kan
Facebook snart åbne portene
for en stor portion af skolens
håndværkerlærlinge.

DR

99 300 300

OPKVALIFICERING på dit
arbejde?

vucnordjylland.dk

Tal med din leder eller din TR’er!
Vi skræddersyr uddannelsesforløb,
ƐŽŵƉĂƐƐĞƌƟůďĊĚĞŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌŶĞƐ
og virksomhedens behov!
>čƐŵĞƌĞƉĊǀŽƌĞƐŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ
ǀƵĐŶŽƌĚũǇůůĂŶĚ͘ĚŬĞůůĞƌƌŝŶŐ
ϵϵϯϬϬϯϬϬĨŽƌĂƚŚƆƌĞŵĞƌĞ͘
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OVERBLIK
Revalidering giver job og
bedre helbred

65%

er kommet i fast job, og 63 procent melder
om, at deres helbred er blevet bedre.
Det er nogle af de resultater, forskere fra
Aalborg Universitet har fundet frem til, efter
at de har undersøgt revalidering i Sønderborg Kommune.
Revalidering er et redskab, kommunerne kan bruge over for især fysisk syge, men også psykisk syge
borgere, der ikke længere kan passe deres normale
arbejde. Med en revalidering får man en omskoling
eller uddannelse til et helt nyt fag eller branche med
henblik på at komme tilbage til arbejdsmarkedet på
fuldtid.
HO

Polakker tjener meget
mindre end danskere på
Ørsted-byggeri

p til 85 kroner
i timen. Det har
polske betonarbejdere tjent mindre
end danske betonarbejdere på Ørsteds
udbygning af varmeværket Asnæsværket
ved Kalundborg.
- Det er skidt for
polakkerne, men

O

også for danskerne,
som dermed kan
blive presset ned i
løn. Det er fuldstændig forkert, at folk på
samme arbejdsplads
får løn efter deres
nationalitet og ikke
deres kunnen, siger
faglig medarbejder
Theis Broberg Olsen
fra 3F Kalundborg.
Bag Asnæsværket
står Ørsted, Novo Nordisk og Novozymes
samt det kommunalt
ejede aktieselskab Kalundborg Forsyning.
MH

Nevø og onkel bag
millionsvindel på jobcenter
Lavtlønnede indlægges oftere
end topledere
ens topledere og
folk med høje uddannelser viger uden
om hospitalets senge,
er kontanthjælpsmodtagere og kortuddannede oftere indlagt. Det
viser tal fra Danmarks
Statistik over antallet
af indlæggelser blandt
mænd og kvinder.
- Det er faktisk rigtig

M
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dyrt for samfundet, at
vi har den her sociale
ulighed i sundhed.
Det betyder, at man
har store og stigende
udgifter til behandling
og pleje, siger professor i sundhedssociologi
og forskningsleder på
SDU, Pernille Tanggaard
Andersen.
JBS

følge politiets
sigtelse svindlede fem personer
Albertslund Kommune for mere end
seks millioner kroner,
der skulle være brugt
på svage borgere.
Tre af de sigtede

I

var i perioden 20122015 indsat som
direktører i ﬁrmaer,
hvis eneste formål
var at sende falske
regninger til betaling hos Albertslund
Kommune.
Specialanklager
hos Københavns
Vestegns Politi
Helene Yde Herborg
bekræfter, at de resterende to sigtede - en
37-årig og en 39-årig
mand - mistænkes
for at stå bag bedrageriet. De er desuden
DR
nevø og onkel.

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
AKADEMIUDDANNELSE I BYGGEKOORDINATION
MOHAMMED ALI KARIM, TØMRERSVEND, JAKON A/S
STUDERENDE PÅ KEA

S K A L D E T VÆ R E D I G
D E R FÅ R

BY G G E R I E T
T I L AT

KØ R E

PÅ

SKINNER?

L Æ S BY G G E KO O R D I N AT I O N
PÅ K E A
V I L D U H AV E E F T E R U D D A N N E L S E
FOR 40.000 KR?
S K Y N D D I G AT S Ø G E N U PÅ

KEA.DK/TILSKUD

STYRK DIN VIDEN OG KUNNEN.

Af Alexander Sokoler

I

alexander.sokoler@3f.dk

I

Graﬁk: Lars Thomsen

3F’erne
arbejder
når
andre
har fri

Særligt
lastbilchauffører og
andre, som arbejder med
transport af gods, arbejder mere
end de fleste - med et
gennemsnit på 43 timer
om ugen.

Lastbilchaufførerne har
lange arbejdsuger. Kokke
og tjenere knokler i ydertimerne. Og taxichaufførerne
arbejder om natten.
Fagbladet 3F har set på,
hvornår og hvor meget
ansatte i 3F-brancher
arbejder. Find dit job i
statistikken.

Ugentlig arbejdstid
Arbejdstid om ugen i timer:

Transport af gods (f.eks. lastbilchauffører) 143
Engroshandel (herunder lagerarbejde o.l.) 1 40

Metal og maskiner (ofte industri-arbejde) 1 40
Landbrug, skovbrug og ﬁskeri 1 39

Opførelse og nedrivning af byggeri 1 39

Plast, glas og beton (ofte industri-arbejde) 1 39

Kilde: Svarene er indhentet i forbindelse
med rapporten “Arbejdsmiljø og Helbred
i Danmark,” som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø lavede i 2016.
Brancherne er udvalgt på baggrund af
antallet af a-kassemedlemmer fra 3F’s
a-kasse fordelt på de enkelte brancher.

12
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Transport af passagerer (taxi, bus o.l.) 1 39

Kontor (herunder arbejde i vikarbureauer) 1 38
Gennemsnit for alle danskere 1 37
Rengøring 1 35

Restauranter og barer 1 31

Mere end
hver fjerde - 29 procent
- som har et job, hvor de
transporterer passagerer i
for eksempel taxi og bus,
arbejder om natten.

Andet end dagarbejde

6 af 10 - 61 procent
- som er ansat på
restauranter og barer, arbejder
ikke mellem klokken seks
morgen og seks aften, men i
døgnets ydertimer, hvor
de fleste har fri.

Procent med andet end fast dagarbejde
(f.eks. aftenarbejde) i branchen:

Restauranter og barer 161
Transport af passagerer (taxi, bus o.l.) 1 54

Transport af gods (f.eks. lastbilchauffører) 1 34
Rengøring 1 25

Natarbejde
Procent med “fast natarbejde”
eller “skiftende arbejdstider med
natarbejde” i branchen:

Transport af passagerer (taxi, bus o.l.) 129
Restauranter og barer 1 20

Transport af gods (f.eks. lastbilchauffører) 1 19

Gennemsnit for alle danskere 1 19

Plast, glas og beton (ofte industri-arbejde) 1 10

Landbrug, skovbrug og ﬁskeri 1 14

Gennemsnit for alle danskere 1 8

Engroshandel (herunder lagerarbejde o.l.) 1 8

Rengøring 1 6

Opførelse og nedrivning af byggeri 1 2

Kontor (herunder arbejde i vikarbureauer) 1 2

Plast, glas og beton (ofte industri-arbejde) 1 15

Landbrug, skovbrug og ﬁskeri 1 8

Metal og maskiner (ofte industri-arbejde) 1 13

Metal og maskiner (ofte industri-arbejde) 1 7

Kontor (herunder arbejde i vikarbureauer) 1 6

Engroshandel (herunder lagerarbejde o.l.) 1 3

Opførelse og nedrivning af byggeri 1 1
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Af Mille Redanz

I

mille.redanz@3f.dk

I

Foto: Claus Beck

EFTERUDDANNELSE:

Nu overtager
Christian lægens
job
Paramediciner Christian Holst kan
som en af landets første bryste sig med
titlen som avanceret paramediciner.
Nu spiller han en endnu større rolle,
når borgernes liv er på spil.
ed 12 års erfaring som paramediciner i
bagagen er den 42-årige 3F’er Christian
Holst efterhånden blevet dus med døden. Hans arbejdsdage går med at give
morfinpræparater og udøve genoplivning til akut syge
patienter, så de kan holde fast i livet, indtil de bliver
bragt sikkert frem til nærmeste behandlingssted.
Det er et udfordrende arbejde, men det har Christian Holst ikke noget imod.
- Jeg har altid elsket mit job som paramediciner, så
jeg sagde også ja med det samme, da Region Sjælland
tilbød mig uddannelsen i 2016.
Nu to år efter har Christian Holst som en af de førs-

M
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Christian Holst
har sommetider svært ved
at ryste dagens
oplevelser af sig.
Alligevel elsker
han sit job, fordi
han får lov til at
hjælpe andre
mennesker.

i

te i Danmark gennemført uddannelsen ‘Advanced Paramedics’ og
dermed retten til at kunne kalde
sig selv for avanceret paramediciner.
Det betyder, at han i fremtiden
blandt andet skal behandle de
alvorligt syge patienter og ledsage
dem, når de skal transporteres
fra et hospital til et andet for at
modtage behandling.
- Det er en arbejdsopgave, som
tidligere var forbeholdt unge læger
og sygeplejersker, siger Christian
Holst.
Derudover skal de avancerede
paramedicinere også trænes i at
håndtere og transportere patienter
med psykiske diagnoser og psykoser fra hjemmet til en psykiatrisk
afdeling.
Et ansvar man kan mærke
Men med den nye titel følger der
også et stort ansvar.
- Det er noget helt andet. Fuldstændigt. Jeg kan godt mærke, at det
er mere ansvarstungt end tidligere.
På de interhospitale transportture
har jeg nu fået ansvaret for at skulle
holde patienter med blodpropper i

16
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hjernen eller hjerte- og luftvejsproblemer stabile. Det er jo normalt
lægens job, fortæller han.
Alligevel føler Christian Holst
aldrig, at han står alene, når patientens blodtryk daler, og presset
stiger.
- Inden jeg tager afsted med en
patient, gennemgår jeg altid behandlingsplanen med en speciallæge fra hospitalet, forklarer han.
Desuden ligger der altid en mobil klar med akutlægens nummer
i bukselommen, hvis der skulle
opstå komplikationer på turen.
Igennem nåleøjet
Det er kun 54 paramedicinere
ud af Region Sjællands samlede
bemanding på 186 paramedcinere,
der har fået grønt lys til at gennemføre efteruddannelsen.
- Det er lidt et nåleøje at komme
igennem, for vi vil helst have nogle
meget robuste og erfarne paramedicinere, der både kan tænke
i løsninger, men som også er
opmærksomme på deres egne begrænsninger, fortæller Ole Mazur,
der er lægelig chef ved Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Paramedicinerne bliver derfor i
screeningen testet både fysisk og
psykisk, så man er sikker på, at de
magter opgaven.
Den største udfordring
Men selvom Christian Holst kan
bryste sig med at være en af de få,
særligt robuste, der blev godkendt,
så preller de daglige møder med
alvorligt syge patienter ikke altid
bare af. Nogle af dem bider sig helt
fast.
Særligt oplevelserne med de
psykisk syge patienter, som de
avancerede paramedicinere nu har
ansvaret for, kan han godt slæbe
rundt på lang tid efter, at han har
lagt sin uniform fra sig.
- Mange af dem er langt væk
eller desperate. De er ikke nødvendigvis voldelige, men det kan
stadig godt være en meget voldsom
oplevelse, fortæller han og tilføjer:
- Men vi kan se, at det rykker. Og
det hjælper virkelig. Patienterne
har det meget bedre med, at vi
henter dem frem for politiet eller
sygehuspersonalet, siger Christian
Holst.
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Sikkerhedsnettet
brister
2.500 KRONER MINDRE
OM MÅNEDEN

År efter år bliver dagpengene mindre værd
sammenlignet med løn. Det betyder, at dagpengene i
dag burde være 2.500 kroner højere hver måned, hvis
de var fulgt med udviklingen. Det mærker Neal, der i
maj røg på dagpenge. Når regningerne er betalt, er
der ikke mere tilbage, så familien sparer på blandt
andet tøj, sko og benzin. Og han er ikke alene. Hver
anden 3F’er, der var ledig for nylig, synes ikke, at
dagpengene dækker deres løntab godt nok.

AF LENE PETERSEN, ASGER WESTH, MILLE REDANZ
FOTO: LARS SALOMONSEN, HENRIK BJERREGRAV, JENS BACH
ILLUSTRATION: ALESSANDRO GOTTARDO
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Neal har nul
kroner til sig selv
I marts mistede industriarbejder Neal Dorow sit job.
I maj røg han på dagpenge, og når regningerne hver måned
er betalt, har han ingen penge tilbage til sig selv og familien.

N

eal Dorow har ingen uddannelse og for tiden
heller intet arbejde. Det piner den 50-årige industriarbejder og 3F’er, der 2. marts i år blev
fritstillet fra sit job hos BHJ i Gråsten, hvor han
i årevis var med til at producere dyrefoder.
– Jeg havde lige været indlagt med lungebetændelse, og
så røg jobbet. Jeg ﬁk at vide, at mit sygefravær var for stort,
siger Neal Dorow.
I maj røg Neal Dorow på dagpenge for anden gang i sit
arbejdsliv.
– Det er ikke noget, som jeg kan anbefale til nogen. Den
første gang var for godt 25 år siden, og det er ikke blevet
sjovere siden sidst. Dagpengene er heller ikke fulgt med
udviklingen eller blevet ﬂere, siger Neal Dorow.
Han vænner sig aldrig helt til at være på dagpenge. Især de
såkaldte karensdage er han ikke glad for. De betyder, at han
hver fjerde måned bliver trukket for et beløb svarende til én
dags dagpenge, hvis han ikke har været i arbejde.
– Det burde være sådan, at de penge, som man indbetaler
til dagpenge, også er dem, som man får, hvis man kommer
på dagpenge, siger han.
Nødt til at spare
Neal Dorow bor med sin kone og parrets to børn på 11 og
fem år i et hus i Broager vest for Sønderborg. Hans kone
arbejder som social- og sundhedshjælper, og efter at han
mistede sit arbejde, har familien måttet omprioritere sin
økonomi og forbrug.
– Jeg har det ikke godt med, at det er min kone, som skal
tjene pengene. Men vi har været nødt til at indrette os efter
situationen, og vi tager en dag ad gangen, siger Neal Dorow.
– Hvis børnene har brug for nye sko eller nyt tøj, siger vi
til dem, at de lige skal gå lidt længere i tingene. Det er ikke
så rart, men sådan er det lige nu, siger han.
To udﬂugter i sommerferien
Sommerferien i år for Neal Dorow og hans familie bestod
i en tur til Legoland og Blåvand samt en overnatning på
Filsøgård i Vestjylland.
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“Jeg havde lige
været indlagt med
lungebetændelse, og
så røg jobbet. Jeg
fik at vide, at mit
sygefravær var
for stort.”

– Den største af vores børn kender vores situation. Hun
tager det pænt, når hun hører, at klassekammeraterne
fra skolen har været på ferie i Spanien eller Italien, siger
Neal Dorow.
– Hverken børnene eller os har nogensinde haft den store
lyst til - eller behov for - at rejse til udlandet i ferien. For
tiden har vi heller ikke råd til det eller mulighed for at spare
op, siger han.
Forstående bank
Pengene til at tanke benzin til familiens bil er også blevet
færre. Derfor er der blevet skåret ned på de køreture ud i
naturen, som Neal Dorow, hans kone og børn tidligere nød
at tage på.
– Banken har været meget forstående og lavet en aftale
med os frem til december. Der skal vi tales ved igen om vores
økonomi, siger Neal Dorow.

– Når dagpengene kommer, og jeg har betalt mine regninger og de faste udgifter, har jeg i dag reelt ingen penge
at leve for, siger han.
Noget at stå op til
Neal Dorow har i perioder søgt ﬂere end 30 job om måneden.
Uden held. De samtaler, som han bliver indkaldt til på det
lokale jobcenter, er meget korte og spild af tid, synes han.
– Man kunne lige så godt samle alt på ét sted for dagpengemodtagere. Så jeg for eksempel kun skulle tale med min
fagforening, siger Neal Dorow.
Han er i dag i ulønnet praktik som pædagogisk assistent
i en skolefritidsordning i Sønderborg, og han håber at få
en læreplads.
– Jeg har det både godt og skidt med, at jeg måske skal
sadle om i mit arbejdsliv. Jeg ville gerne være fortsat med
at arbejde i industrien, men jobbet var også begyndt at
slide på kroppen. Jeg er blevet opereret i min ene skulder
og arm på grund af arbejds- og gamle fodboldskader, siger
Neal Dorow.
– Og efter at jeg er kommet i praktik, har jeg igen fået noget
at stå op til. Jeg må indrømme, at sofaen var begyndt at trække
mere og mere, mens jeg bare gik derhjemme, siger han.

Neal Dorow har i
perioder søgt ﬂere
end 30 job om måneden. Samtalerne
på jobcenteret er spild
af tid, synes han.
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Dagpengene er
blevet mindre værd
Hvert år stiger lønnen, men dagpengene bliver mindre værd.
Et sted tipper balancen, så lønmodtagerne vil kræve
en anden kompensation, vurderer overvismand.

F

or 20 år siden dækkede dagpengene omkring 60
procent af lønnen, når en almindelig LO-arbejder
blev arbejdsløs. I dag dækker dagpengene i gennemsnit kun 54 procent af lønnen. Det svarer til en
mistet indtægt på 2.500 kroner om måneden eller 30.000
kroner om året. Og dækningen vil blive endnu lavere de
kommende år. Det viser beregninger fra LO.
I kroner stiger dagpengene lidt hvert år. Men lønudviklingen er højere. Dagpengene bliver nemlig år efter år forringet
på grund af reguleringer, der betyder, at der hvert år tages
en lille bid af pengene (se boks). I år og i de kommende år
er den lille bid blevet større.
Det går ikke, mener forretningsfører i 3FA (3F’s a-kasse),
Eva Obdrup.
– Vi har brug for et godt dagpengesystem. Mange af vores
medlemmer har ingen alternativer. De vil ikke kunne få
kontanthjælp, og de har ikke en opsparing, der rækker til
at betale regningerne i længere tid, fastslår Eva Obdrup.
– Mange af vores medlemmer skifter ofte branche eller
bliver hjemsendt med få dages varsel. Derfor har de brug for
et solidt dagpengesystem. Samtidig skal det være attraktivt
for de ﬂeste, så danskerne fortsat vil være med til at bidrage
til systemet, påpeger hun.
Balancen kan tippe
Dagpengesystemet er en del af den danske ﬂeksible arbejdsmarkedsmodel, hvor dagpenge giver tryghed, hvis man bliver
ledig. Ifølge LO mener under halvdelen af lønmodtagerne i dag,
at dagpengene giver dem økonomisk tryghed. Til gengæld kan
arbejdsgiverne i nogle brancher fyre folk med få dages varsel.
Overvismand og professor ved Aarhus Universitet, Michael
Svarer, har tidligere påpeget, at et forringet dagpengesystem
kan få lønmodtagerne til at kræve højere økonomisk kompensation ved fyring eller længere opsigelsesvarsler. Det vil
svække ﬂeksibiliteten på arbejdsmarkedet.
– Der er en følelse i en del af befolkningen af, at dagpengene
ikke er gode nok. Det kan vise sig i form af krav om længere
opsigelsesvarsler. Men vi kan ikke sige, hvor balancen tipper,
siger Michael Svarer til Fagbladet 3F.
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Han forstår godt LO’s krav om, at udhulingen af dagpengene skal stoppes, fordi det vil være til fordel for medlemmerne.
Om der er råd til det, er en politisk prioritering.
– Det er svært at vurdere de mulige negative eﬀekter i form
af et mere uﬂeksibelt arbejdsmarked og derfor også svært at
regne på de eventuelle konsekvenser af det. Til gengæld siger
regnemodellerne, at den strukturelle ledighed vil stige, hvis
dagpengekompensationen stiger. Derfor vil en ensidig økonomisk beregning kunne favorisere en yderligere nedsættelse
af kompensationsgraden, siger han.
Ifølge Michael Svarer er det svært at give et præcist svar
på, hvad det samfundsmæssige optimale niveau for dagpengene er. Ifølge overvismanden kan man fra økonomisk
side ikke afgøre, om dagpengenes niveau er for højt, for lavt
eller passende.
– Det kan man ikke sætte sig til dommer over. Men vi
holder øje med udviklingen, siger Michael Svarer.
DF: Ikke os der blokerer
Dansk Folkeparti foreslog i august at stoppe udhulingen af
folkepensionen gennem satspuljen.
Hvorfor ikke også dagpengene?
– Jamen, det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil af med
den mindreregulering af overførselsindkomsterne. Vi satser
bare på at tage et skridt ad gangen og starte med pensionen.
Så må vi se, om vi kan få det igennem. Bagefter kan der så
blive åbnet for andre overførselsindkomster også, siger
beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF).
Hos Socialdemokratiet har arbejdsmarkedsordfører Leif
Lahn Jensen ikke de store forventninger til DF.
– Lad os nu se, hvad de vil, når det kommer til stykket. DF
har tidligere skuﬀet på dagpengeområdet, siger Leif Lahn
Jensen og påpeger, at DF stod bag den dagpengereform, som
halverede dagpengeperioden.
– Når det er sagt, har vi siden kæmpet sammen mod yderligere forringelser og egentlig stået last og brast, siger han.

Leif Lahn Jensen anerkender fagbevægelsens kamp for at
styrke dagpengene.
– Der er et stort problem i forhold til dagpengesatsen. Jeg
lytter og er åben for at diskutere det. Men vi har ikke taget
endelig stilling, siger han.

Sådan reguleres
dagpengene - indtil nu
•

Dagpengene - og en række andre
overførselsindkomster som for eksempel
kontanthjælp - stiger lidt hvert år, i takt med at
lønnen stiger. Ellers ville ledige, pensionister
og andre hurtigt blive meget fattige, fordi
også priserne stiger hvert år.

•

Så hvis lønnen stiger med 1,5 procent i gennemsnit, stiger dagpengene også med 1,5 procent.

•

Men når lønnen stiger med over to procent,
tager staten en del af stigningen i indkomsten til
de ledige (på op til 0,3 procent) og kommer over
i den såkaldte satspulje.

•

Blandt andet derfor vil forskellen mellem løn og
overførselsindkomst vokse med tiden.

•

Pengene i satspuljen bruges typisk til projekter
for de svageste grupper i samfundet. I 2018 var
der 770 millioner i puljen.

•

Den politiske aftale om en satspulje er fra 1990.

•

Siden ﬁnanskrisen er lønnen i gennemsnit ikke
steget mere end to procent årligt, så siden da
har udviklingen i dagpenge faktisk fulgt med
lønstigningerne.

Sådan skal dagpengene
reguleres - fremover
•

I 2012 blev der lavet en skattereform, som
betyder, at der skal ske en “afdæmpet
regulering” af overførselsindkomsterne
fra 2016-2023.

•

Med andre ord: Dagpenge og andet skal stige
mindre end hidtil.

•

Det betyder, at satsreguleringen i 2017 steg
til 0,4 procent og fra 2018 til 2023 med 0,75
procent.

•

Derfor vil forskellen mellem løn og dagpenge
vokse hurtigere de kommende år.
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Simon Friis’ dagpenge
ligger på 18.600 kroner
før skat. Det er en
tredjedel af den løn,
som han tjener, når
han er i arbejde.

Simon bliver fyret
en gang om året
Mindst en gang om året bliver murersvend Simon Friis fyret.
Derfor er han nødt til at tænke langsigtet og spare, så
økonomien kan holde til de perioder, hvor han er ledig.

F

arvel og tak. Den sætning har den 33-årige murersvend Simon Friis tit fået smidt i hovedet,
når arbejdet på byggepladsen har været ved at
slippe op.
Som murer har han kun to dages opsigelsesvarsel.
– Fyresedlen kan ramme pludseligt som en bombe, siger
Simon Friis.
Det betyder, at han ﬂere gange om året i korte perioder
får dagpenge, mens han leder efter et nyt byggeprojekt, som
mangler arbejdskraft.

18.633 kroner før skat
Hvor meget kan du få: Den højeste dagpengesats er på 18.633 kroner om måneden, før skat, i
år. Men der er andre lavere satser, hvis man for
eksempel er nyuddannet, under
25 år eller deltidsforsikret.
Hvem kan få: Man skal opfylde nogle krav for
at få dagpenge. Først og fremmest skal man
have været medlem af en a-kasse i mindst
et år, og man skal have tjent samlet mindst
228.348 kroner (før skat) inden for en periode
på tre år. Man kan højst medregne godt 19.000
kroner om måneden til optjeningskravet. Det vil
sige, at selvom man skulle tjene for eksempel
40.000 kroner på en måned, kan man stadig
kun medregne de 19.000 kroner til optjening.
Ellers ville højtlønnede have en stor fordel.

– Det er nogle hårde betingelser, man døjer med som
håndværker. Om vinteren er der oftest intet arbejde til os,
så der er jeg næsten sikker på, at jeg bliver fyret, fortæller
Simon Friis, der sammen med sin kæreste og datter bor i en
lejlighed i Aarhus.
Går en tredjedel ned
Hans dagpengesats ligger på 18.600 kroner før skat. Det
svarer til en tredjedel af den løn, som han tjener, når han
er i arbejde.
Det kan mærkes, men Simon Friis forsøger at afbøde
virkningerne ved at holde en opsparing i opgangstiderne.
– Jeg er så heldig, at jeg tjener godt i de måneder, hvor
jeg har arbejde. Så jeg kan nok sætte ﬂere penge ind på min
opsparingskonto end de ﬂeste. Men de penge får hurtigt ben
at gå på, når man står uden arbejde, siger han.
Simon Friis må derfor skære gevaldigt ned for de dyre
oplevelser, rejser og ture med familien og spare, når det
gælder madbudgettet.
– Jeg er ikke en af dem, der har det værst i det her system.
Men selvfølgelig bliver hele ens økonomi og tankegang præget
af, at man kan se frem til dagpenge minimum én gang om
året. Jeg er tvunget til at tænke langsigtet hele tiden, fordi jeg
ved, at der ligger en fyreseddel og lurer, siger han.
Et uundværligt sikkerhedsnet
Men selvom dagpengene langt fra dækker lønnen, kalder Simon Friis ydelsen for et stærkt og uundværligt sikkerhedsnet.
– Selvfølgelig sikrer dagpengene mig økonomisk. Men de
giver mig også en tryghed på arbejdet, så jeg ikke behøver
at ﬁnde mig i hvad som helst, som min arbejdsgiver gør og
siger. I stedet kan jeg stå ved min ret uden at frygte for, at
jeg havner på en meget beskeden ydelse som kontanthjælp,
fortæller han og uddyber:
– Dagpengene er en forudsætning for den måde, som jeg
og mange andre arbejder på. Ellers ville jeg ikke kunne få
det til hænge sammen overhovedet.

Der er også andre krav, for eksempel at man
skal søge job og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs mere på 3fa.dk
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“Dækker ikke
godt nok”
Hver anden 3F’er, som var ledig
for nylig, mener ikke, at dagpengene
dækker deres løntab godt nok.

H

vert andet 3F-medlem, som ﬁk dagpenge i august
måned, mener ikke, at dagpengene dækker godt
nok. Det viser en rundspørge blandt godt 1.300
medlemmer i august måned.
– Fakta er, at vi har en relativt høj andel af medlemmer
med en løn i den lavere ende. Derfor er det særligt tankevækkende, at hver anden af vores egne kolleger mener, at
dagpengene dækker for ringe, siger forretningsfører i 3F’s
a-kasse Eva Obdrup.
Hun konkluderer, at dagpenge ikke opleves som en ret
høj indtægt.
– Og det må jo i høj grad gælde dem, som har haft en god
løn. Man bliver ikke fed af at få dagpenge. Sådan er det. Men
man skal samtidig huske på alternativet, som for rigtig mange
af vores medlemmer ville være: Ingen penge - overhovedet.
For det er jo langt fra alle, som ville være berettiget til kontanthjælp, påpeger hun.
Om man kan få kontanthjælp afhænger blandt andet af
formue og af, om man for eksempel skal forsørges af en
ægtefælle.
– Derfor skal vi have stoppet udhulingen af dagpengene
nu, mener Eva Obdrup fra a-kassen.
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Dagpengene bliver
mindre værd

HVER ANDEN LEDIGE 3F’ER:

Udvikling i løn og dagpenge.
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Simona fejrer
jul på dagpenge
Som kirkegårdsgartner kan Simona Sørensen hvert år i december
se frem til at blive trukket ud af produktionen og sendt hjem med
et ønske om en god jul og en udsigt til tre måneder på dagpenge.

ulen varer længe, koster mange penge. Den sætning
kan kirkegårdsgartner Simona Sørensen godt nikke
genkendende til.
For når sommerens blomster visner, og Simona
Sørensen og de andre gartnere på Struer Kirkegård begynder
at lægge gran ved gravstederne, ved de, at der venter dem
en økonomisk usikker tid.
Hvert år, når datoen runder 15. december, lægger hun den
sidste hånd på kirkegårdens udsmykning, inden hun bliver
sendt hjem på dagpenge.
– På dagpenge får jeg omkring 18.000 kroner før skat.
Så jeg mister 7.300 kroner om måneden, når jeg går ledig,
siger Simona Sørensen.
Hun skal leve af dagpengene frem til marts året efter,
hvor hun bliver genansat som gartner på kirkegården. Indtil
det sker, er hun nødt til at skære helt ind til benet, når det
kommer til hendes privatøkonomi.
– Jeg kan godt mærke, at budgettet strammer gevaldigt til
i de måneder. Især januar lige efter julen er hård. Der bliver
jeg hele tiden nødt til at tænke over, hvad jeg bruger mine
penge på, fortæller den 30-årige 3F’er.
Bor billigt
Sammen med sin kæreste bor Simona Sørensen i et lejet
hus i landsbyen Klinkby, der ligger lige uden for Lemvig i
Vestjylland.
– Vi bor heldigvis billigt, så jeg har endnu ikke været tvunget
til at udskyde aftaler med tandlægen eller andre behandlinger,
der har med min sundhed at gøre. Men min kæreste og jeg
har bestemt ikke råd til de ting, der normalt skaber glæde og
hygge i hverdagen, siger Simona Sørensen.
Derfor bliver det ikke til nogen restaurantbesøg, biografture
eller store oplevelser de måneder, hvor hun går ledig.
– Min kæreste har heldigvis lige fået job som produktions-

28

medarbejder på en køkkenfabrik, så vi står meget stærkere
nu, end da vi begge gik uden arbejde, siger hun.
På trods af sin kærestes job mærker Simona Sørensen
stadig et pres, når den sidste løn er brugt.
– Det er stadig svært at få enderne til at mødes. Derfor
er jeg tvunget til at spare penge op for at kunne få det til
at hænge sammen. Desuden er jeg jo så “heldig”, at jeg ved
præcis, hvornår fyresedlen kommer, og så har min kæreste
og jeg heller ikke nogen børn. Så det er kun os selv, vi skal
forsørge, siger hun.

“På dagpenge
får jeg omkring
18.000 kroner før
skat. Så jeg mister
7.300 kroner om
måneden, når jeg
går ledig.”

Vi bor heldigvis
billigt, så jeg har
endnu ikke været
tvunget til at udskyde
tandlæge eller andre
behandlinger, siger
kirkegårdsgartner
Simona Sørensen.
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EN ARBEJDSPLADS I DANMARK
Af David Rebouh

I

david.rebouh@3f.dk

I Foto: Catrine Ertmann

Jesper og hans sjak
tjener kassen
på sygehusbyggeri
Sygehusbyggeriet i Aalborg
har været en god
forretning for Jesper
Hansen og hans sjak, der
har haft en gennemsnitsløn
på 330 kroner i timen.

i
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EN ARBEJDSPLADS I DANMARK

på den gode side af 50.000 kroner
plus feriepenge og pension.

F

or sjakbajs og 3F’er
Jesper Hansen handler arbejdsdagen på
sygehusbyggeriet i
Aalborg om at holde
styr på en masse tal.
98.000 kubikmeter beton for
eksempel.
Og 12.000 ton jern.
Det er så meget, hans omrejsende
sjak af betonarbejdere har opført,

Det ender på
en gennemsnitsløn på
330 kroner
i timen, og
så kommer
vores tillæg
oveni.
Jesper Hansen
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når de snart er færdige med tre års
arbejde på det store byggeri.
268.000 arbejdstimer er der lagt
på byggepladsen, og Jesper Hansen
har i alt haft 91 mand igennem sit
sjak.
76 betonarbejdere, da de var flest
i gang på samme tid.
De tal har sjakbajsen også bearbejdet på sin computer for at
regne ud, hvad han og sjakket ender
med at indkassere på opgaven i
Aalborg.
- Det ender på en gennemsnitsløn
på 330 kroner i timen, og så kommer vores tillæg oveni, fortæller
Jesper Hansen, da Fagbladet 3F
møder ham i hans blå skurvogn på
byggepladsen lige uden for Aalborg.
Det er hans faste arbejdsplads,
indtil hans sjak har lagt sidste
hånd på fundamentet til det nye
universitetshospital.
Sjakbajsen er - forståeligt nok
- rigtig godt tilfreds med regnestykket.
Med en 37 timers arbejdsuge
svarer det nemlig til en månedsløn

Indbringende akkordaftale
Det er en løn, der ligger et godt
stykke over gennemsnittet for de
danske struktører, murere, tømrere
og ufaglærte, der udgør rygraden i
Jesper Hansens betonsjak.
En nordjysk 3F’er, der laver
betonarbejde på akkord på store
anlægsprojekter, tjener typisk omkring 215-250 kroner i timen.
- Det er en høj løn, men vi har
arbejdet hårdt for det. Vi har været
effektive og tilrettelagt vores arbejde smart, siger Jesper Hansen,
der tilføjer, at sjakket i gennemsnit
har arbejdet 37 timer om ugen og
ikke har haft weekendarbejde.
En del af hemmeligheden bag
den usædvanligt flotte hyre er den
akkordaftale, som sjakbajsen har
lavet sammen med arbejdsgiveren
MT Højgaard.
Med en akkordaftale er der lavet
en fast pris på, hvad arbejdet skal
koste, og så er det op til sjakket at
tilrettelægge sit arbejde og finde ud
af, hvor meget tid der skal bruges
på opgaven.
- Når vi har kunnet arbejde os
frem til så god en løn her i Aalborg,
er det, fordi vi har stor erfaring fra
andre store byggerier, der minder
om det her. Vi er selvkørende og
har ikke brug for en formand eller
ingeniører. Der er også en masse
gentagelser på den her opgave, så
vi har kørt med en noget lavere
bemanding end normalt. Det betyder, at vi er færre til at dele lønnen,
siger Jesper Hansen.
Færdige fem måneder før tid
Den erfarne sjakbajs og hans
folk har været så effektive, at de
kan aflevere deres arbejde fem

Når Jesper Hansen og hans sjak snart pakker
sammen på sygehusbyggeriet i Aalborg, ved de
ikke, hvad den næste opgave bliver.
Formentlig endnu et kæmpebyggeri, men
sjakbajsen gør sig ikke forhåbninger om, at akkorden vil være lige så høj, som den er nu.

måneder før fristen. Det står i
skarp kontrast til andre sygehusbyggerier, som har været plaget af
store forsinkelser.
Men Jesper Hansen mener ikke,
at det handler om at løbe hurtigere
for enhver pris eller knokle ekstra
hårdt for at opnå en højere løn.
- Det er et fysisk hårdt arbejde,
og der har da været en del, som
ikke har været vant til det høje
tempo. Men vi kan ikke jappe
noget igennem, og det vil vi heller
ikke. Der bliver kvalitetssikret
løbende, og det ville blive dyrt for

alle parter i udbedringer, hvis vi
ikke er omhyggelige med vores
arbejde, siger han.
Jesper Hansen, der er selvlært
inden for bygge- og anlægsbranchen, har også fået hjælp
af moderne 3D-tegninger og den
lokale 3F-afdeling i Aalborg til
at beregne priserne i den akkordaf- tale, han har indgået med
entreprenøren MT Højgaard.
Selvom Jesper Hansen og betonarbejdere er nogle dyre drenge, så
er lønaftalen med sjakket også en
god forretning for entreprenøren

på hospitalsbyggeriet i Aalborg.
Det siger Martin Nedergaard, der
er seniorproduktionschef hos MT
Højgaard.
- Hvis et helt ukendt sjak kom
og krævede den løn, så ville
jeg falde ned af stolen. Men jeg
kender deres baggrund, og vores
akkordaftale har vist at være
rigtig fornuftig og inden for vores
budget. Kvaliteten har været i orden, og vi ender med at bruge fem
måneder mindre på råhuset, end
vi havde beregnet, siger Martin
Nedergaard.

Jesper Hansen
er ufaglært, men
har lang erfaring med store
anlægsprojekter.
Han har arbejdet
sig op til at være
sjakbajs for et
sjak med mere
end 70 mand.
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Af Asger Havstein Eriksen

I

asger.havstein@3f.dk

I

Foto: Niels Åge Skovbo

ERSTATNINGSSAG AFVIST:

71-årig

buschauffør
gruppeoverfaldet
Ulrik Kristiansen blev overfaldet
af tre maskerede mænd med kniv.
Men selvom der er faldet fængselsdom i
sagen, afviser Erstatningsnævnet
at udbetale erstatning.

D

en nu 71-årige buschauffør Ulrik
Kristiansen fik et chok, da han en
mørk februaraften i 2016 åbnede
busdøren ved endestationen i Silkeborg efter en lang arbejdsdag.
To unge hætteklædte mænd iført camouflagetøj og med kniv i hånden sprang frem af
deres skjul bag en container. De stormede ind i
bussen og råbte “hit med pengene”.
- De truede mig med kniven. Jeg var
skrækslagen for, at de ville stikke mig ned.
Jeg rystede over hele kroppen, fortæller Ulrik
Kristiansen.
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Han gav dem dagens omsætning. Først
mønterne, men de forlangte sedler. Bizart nok
rakte den ene røver hånden frem til Ulrik Kristiansen og sagde tak, før de flygtede sammen
med en tredje mand, der ventede udenfor.
- Jeg turde ikke andet end at tage røverens
hånd, selvom det var pokkers ubehageligt,
husker Ulrik Kristiansen.
Han tilkaldte politiet, blev afhørt og tog rystet hjem til ejendommen i Thorning i Midtjylland, hvor han bor alene. Han blev modtaget
af sin hund Sussi.
- Min hund er mit ét og alt. Jeg havde det
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Politiet fandt overfaldsmændene, og en af dem
tilstod med det samme.
Han blev i februar 2017 idømt
fængsel i et år og tre
måneder.

- Jeg var bange
og måtte opgive
jobbet på grund af
angsten. Selvom
mit erhvervskørekort gælder til
2020, siger Ulrik
Kristiansen.

i

skidt med angst og ubehag, men
hunden giver mig tryghed. Jeg fik
også en snak med mine naboer for
at falde til ro, siger han.
Presset på pension
Han var sygemeldt en måned, før
han kunne sætte sig bag rattet i
en bus igen. Men så mærkede han
konsekvenserne af overfaldet.
Hans rute sluttede i et øde
industriområde i Silkeborg, hvor
han skulle parkere bussen, og det
slog ham ud.
- Jeg var bange og måtte opgive
jobbet på grund af angsten. Selvom mit erhvervskørekort gælder til
2020, siger Ulrik Kristiansen.
Han gik på pension i november 2016 på grund af overfaldet,
men ville gerne selv have bestemt
tidspunktet.
- Jeg savner den daglige hyggesnak med passagererne, siger Ulrik
Kristiansen, der stadig kan blive
ramt af angst i mørke.
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Politiet fandt overfaldsmændene, og en af dem tilstod med
det samme. Han blev i februar
2017 idømt fængsel i et år og tre
måneder.
Dommen indeholdt også straf
for en række andre alvorlige
forbrydelser. Blandt andet et yderligere røveri, brugstyveri, hæleri
og trusler.
De to andre overfaldsmænd
nægtede sig skyldige. De skulle
mentalundersøges, og straffesagerne mod dem er blevet udsat
adskillige gange. Sagerne skal nu
for retten 23. januar og 4. februar
2019.
Ingen erstatning
Ulrik Kristiansen er berettiget
til at søge om erstatning hos
Erstatningsnævnet, hvilket 3F
har gjort på hans vegne. Nævnet
hører under Justitsministeriet og
er borgernes mulighed for at søge
erstatning efter en forbrydelse.

3F sendte en erstatningsopgørelse ind til Erstatningsnævnet i
marts 2017. Men Ulla Sørensen,
arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, oplyser, at 3F efterfølgende har fået
sagen afvist ad flere omgange.
- Med den begrundelse, at
forudsætningen for at behandle
en sag ved Erstatningsnævnet er,
at straffesagen er afsluttet. Men
sagen er jo afsluttet for den ene
overfaldsmand, hvilket - i min juridiske optik - er tilstrækkeligt, siger
Ulla Sørensen.
- Seneste afvisning kom 30.
august. Det betyder, at Ulrik
Kristiansen nu i halvandet år ikke
har fået erstatning fra nævnet og
heller ikke har nogen udsigt til at
få det inden for det næste lange
stykke tid. Selvom han har ret til
erstatning. Det er stærkt kritisabelt, siger Ulla Sørensen.
Chef for Erstatningsnævnets
sekretariat, Louise Ingerslev Andersen, pointerer, at grunden til,
at nævnet afventer den endelige
afgørelse af straffesagen vedrørende alle tiltalte, er, at nævnet er
bundet af en dom i straffesagen.
- Både i forhold til vurderingen
af, hvorvidt de erstatningsretlige
betingelser er opfyldt, og i forhold
til rettens eventuelle udmåling
af erstatningens størrelse, siger
hun og understreger, at Erstatningsnævnet generelt finder det
beklageligt, at en borger skal vente
længe på at få udbetalt en eventuel
erstatning.

Af Peter Keiding

I

peter.keiding@3f.dk

I

Foto: Joachim Rode

3F’S NÆSTFORMAND FYLDER 50:

Visionsplan skal ud til
alle medlemmer

F

okus på medlemmerne. Stor slagkraft. En effektiv organisation. Bedre
ledelse.
For to år siden fik 3F en ny næstformand.
Nu fylder Tina Christensen 50 år og kan se
tilbage på en periode, der meget har handlet
om at søsætte 3F’s nye vision.
- Når vi siger, at uddannelse er vigtigt for
vores medlemmer, skal vi huske, at det også
er centralt for os, der arbejder i 3F, siger
Tina Christensen.
Men hvordan kommer medlemmerne til at
mærke forandringer som følge af en intern
visionsplan?
- Afdelingerne skal gerne blive klædt
bedre på til at organisere, tegne nye overenskomster, formidle job - og i det hele
taget arbejde professionelt, lyder svaret fra
næstformanden.

Når Tina Christensen skal omsætte en
vision til handling, kan hun trække på sine
mange år med det lokale fagforeningsarbejde.
Da hun kom ind i forbundshuset i København i 2009, havde hun 15 års erfaring med
sig fra det tidligere KAD - lokalafdelingen
i Slagelse. I 3F-hovedkontoret blev Tina Christensen næstformand i Industrigruppen,
før hun på kongressen i Aalborg i 2016 blev
valgt som næstformand for hele 3F.
Her arbejder hun med en række områder.
Ud over visionsplanen og 3F’s organisation
drejer det sig blandt andet om ungdom, tilbagetrækning, sundhed, det internationale
område og EU.
I 3F’s forbundshus i København bliver
der holdt reception for Tina Christensen på
hendes fødselsdag 22. november 2018.
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AF Lene Petersen

lene.petersen@3f.dk

FOTO: Jens Bach og Nils Åge Skovbo

Malmos Landskaber,
Roskilde, vandt Årets
Arbejdsplads 2017.

Dommerkomitéen

ARBEJDSPLADSER PÅ TOPPEN:

Her ser de dig i øjnene
Tre stærke virksomheder er i finalen om
Årets Arbejdsplads 2018

N

år folk ser én i øjnene og kommer med en frisk bemærkning,
når man besøger deres arbejdsplads, fornemmer man, at de er
trygge.
Det mærkede 3F’s formand, Per
Christensen, og den øvrige dommerkomité, da de i oktober besøgte de
tre virksomheder i finalen om Årets
Arbejdsplads: midtVask i Aarhus,
Egetæpper i Herning og Westpack i
Holstebro.
- Når folk er glade og trygge,
stiller de gerne op og fortæller stolt
om deres arbejde. Det lægger man
mærke til, siger 3F-formanden, der
efter rundturen i oktober er mindst
lige så stolt:
- Vi har oplevet nogle virkeligt
stærke virksomheder, hvor udvikling
og vækst går hånd i hånd med respekt for alles indsats, og hvor mennesker vokser, når de får mulighed
for at lære noget.
Blandt finalisterne i år er der virk-
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somheder, som erkender, at alle er
værdifulde, og som anerkender dem
for det. Der er højt specialiserede
virksomheder, hvor automatisering
har skabt mere udvikling og flere
arbejdspladser.
- Det gør mig bare pavestolt og
glad, når vores kolleger rundt på
arbejdspladserne bliver værdsat og
er så dygtige, at de bidrager til vækst
og udvikling i deres virksomhed - og
endda mener, at deres arbejdsplads
bør præmieres, fordi den er et godt
sted at være, siger 3F’s formand.
3F’s konkurrence er enestående
deri, at kun medarbejderne kan indstille deres egen arbejdsplads.
Hvem der vinder, afsløres 14. november ved en erhvervskonference i
København.

Formand for dommerkomitéen er 3F’s forbundsformand, Per Christensen. Desuden har
komitéen to prominente erhvervsmænd, nemlig
ejer og administrerende direktør i Linak A/S,
Bent Jensen, og administrerende direktør i
PensionDanmark, Torben Möger Petersen. Den
øvrige dommerkomité er ledere fra 3F.

Det kigger de efter
• Løn og arbejdsforhold
• Arbejdsmiljø og sundhed
• Uddannelse
• Klima og miljø
• Samfundsansvar
• Virksomhedens udvikling.

Seneste 7 års vindere
2017: Malmos Landskaber, Roskilde
2016: Hotel Scandic City, Aarhus
2015: Entreprenørgården, Silkeborg Kommune
2014: VAM A/S, entreprenørﬁrma, Djursland
2013: Materielgården, Nordfyns Kommune
2012: Carl Hansen & Søn, Aarup
2011: Grundfos, Bjerringbro.

På de kommende tre sider kan du
læse mere om de tre arbejdspladser i
ﬁnalen.

KANDIDAT

Om Egetæpper A/S
• Stiftet af Mads Eg
Damgaard i 1938.
Er en af Europas
største producenter af gulvtæpper.
Omsætter årligt
for over én milliard
kroner.
• Har cirka 400
medarbejdere i alt
i Danmark, heraf
cirka 140 timelønnede i Herning.
• Fremstiller op til
100.000 kvadratmeter tæpper om ugen.
• Er lønførende
sammenlignet
med andre i branchen.
• 99 procent af de
timelønnede ufaglærte er medlem
af 3F.
• Har været med til
at udvikle en ny
uddannelse for
industrioperatører
med speciale i
tekstil.

BONUS

Plads til både robotter
og mennesker
Jørgen M. Nielsen
kunne ikke skrue låget
af en sodavand.
I dag har han fået
sit drømmejob.

or nogle år siden var Jørgen
M. Nielsen, 63, sygemeldt.
Skulderen havde det ikke godt
efter et fald på en glat p-plads
og efter mange års løft af tunge
tæpperuller hos Egetæpper i
Herning.
- Jeg var helt kørt ned, jeg
kunne ikke engang skrue låget af
en sodavand, fortæller han.
Men virksomheden ville gerne
beholde Jørgen, og i samarbejde
med tillidsrepræsentanten fik
Jørgen et skånejob i prøveafdelingen uden om kommunen. Her
finder han selv ud af, hvad han
kan holde til.
- Ellers havde jeg ikke arbejdet
her i dag. Jeg har mit efterlønsbevis. Men for mig er det
Danmarks bedste arbejdsplads,
og med de forhold, jeg har nu,
har jeg ikke tænkt mig at stoppe
foreløbig, siger Jørgen M. Nielsen,
der har 43 års anciennitet.
I dag er de tunge løft af tæpperuller og garnspoler afløst af
spydtrucks, automatisering og
robotter, der utrætteligt skifter
de tomme spoler. I væveriet
danser garntrådene, og et nyt

F

HVORFOR SKAL
EGETÆPPER VÆRE ÅRETS
ARBEJDSPLADS?

Fællestillidsrepræsentant
Niels Clausen:
- Vi har nogle rigtigt gode
aftaler - for eksempel kan
seniorer gå ned i tid. Desuden
har vi en god lokalaftale, som
folk ikke kan sige nej til - derfor er alle med i 3F.
Jørgen M. Nielsen

tæppe vokser frem, mens medarbejderne overvåger maskinerne.
Trods automatiseringen vokser
antallet af medarbejdere. I år
er der 15 flere ansatte i produktionen end sidste år.

Fabrikschef Aksel Heltoft:
- En del af vores kultur er, at
vi er en rummelig arbejdsplads med plads til forskelle.
Vi har respekt, både over for
hinanden, for naboer og for
miljøet.

Investeringsbudgettet er i år på 100 millioner, som blandt andet går til byggeriet af en ny flisefabrik
på 10.000 kvadratmeter. I forvejen er der 50.000 kvadratmeter under tag.
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KANDIDAT

Om Westpack A/S
• Har lavet emballage til smykkebranchen i 65
år og har tocifret
vækst årligt.
• Har 91 medarbejdere i
Holstebro, heraf
48 timelønnede,
plus 20 i Kina.
• Håndterer
dagligt 200.000
æsker og poser,
er markedsførende i DK og
eksporterer til
ﬂere lande.
• Har haft overskudsdeling
siden 1990. I år
blev der udbetalt
i alt 2,3 millioner.
• Har en ﬂad organisation - man
snakker sammen på kryds og
tværs.
• Selvom der investeres i robotter,
vokser antallet
af medarbejdere.

BONUS
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Her får alle del i overskuddet
Henrik Jensen og hans hustru får del i overskuddet i Westpack:
“Man gør lige dét ekstra”.
et går godt på Westpack i
Holstebro, og det kommer
alle de ansatte til gode. I år fik
hver ansat godt 37.000 kroner i
overskudsdeling, og alle får det
samme, uanset om man er elev,
maskinoperatør eller sælger.
Én dag hvert år lukker virksomheden, og alle bidrager med
at gennemgå alle led i kæden for
at se, om der er noget, som kan
gøres bedre, så hver funktion
og virksomheden optimeres.
Derfor skal alle også have del i
fortjenesten.
Det er noget, som Henrik
Jensen, 47, og hans hustru, som
også er på Westpack, sætter pris
på.
- Forrige år brugte vi pengene
på et nyt køkken. Sidste år holdt
vi kobberbryllup. Så man gør
noget ekstra for at få et godt
overskud, siger Henrik, der desuden er glad for, at han sidste
sommer blev udlært plastmager.
- Jeg kan godt li’ at planlægge
min egen arbejdsdag. Det trives
jeg med, og jeg tager glad på
arbejde hver dag, siger Henrik
Jensen.
De senere år har Westpack
hjemtaget produktion fra Kina.
- I stedet har vi investeret
i robotteknologi. Derfor er vi
konkurrencedygtige med Østen.
Vi er både billigere og bedre,
siger produktionsdirektør
Søren Mogensen.

D

HVORFOR SKAL
WESTPACK VÆRE
ÅRETS ARBEJDSPLADS?
Tillidsrepræsentant Lone
Andersen:
- Vi er gode til det, vi gør, og vi
passer på hinanden. Desuden
er vi ligeværdige, og det er en
meget menneskelig arbejdsplads. Jeg har aldrig været så
godt et sted.
Henrik Jensen

Administrerende direktør
Morten Dalsgaard:
- Vi har 91 medarbejdere, som
med gode indspark og idéer
bidrager til en god virksomhed.
Derfor får alle også deres del af
kagen, først og fremmest fordi
det er rimeligt.

Virksomheden har et servicecenter for arbejdsprøvning i samarbejde med kommunen.
En del af dem bliver efterfølgende ansat enten ordinært eller i fleksjob.
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KANDIDAT

Om midtVask
• Er Danmarks
største hospitalsvaskeri og
ligger i Aarhus
centrum, men
skal ﬂytte til
Skejby i løbet af
et par år.

Uddannelse giver
tro på sig selv

Helga Vorgaard

Helga Vorgaard ﬁk en faglært uddannelse,
og nu tør hun sige sin mening.

• Vasker i gennemsnit 25 ton
sengelinned,
uniformer med
videre hver dag,
fem dage om
ugen, primært
for Region Midtjylland.
• Har cirka 120
ansatte med 35
nationaliteter.
• Har et lavt korttidssygefravær
på 1,7 procent i
2017.
• Har investeret i
sundhed, fordi
man skal blive
sundere af at gå
på arbejde.
• Vasker miljøvenligt med ﬁre
liter vand pr. kilo,
hvilket er lavt for
branchen.

BONUS

er er varmt og fugtigt i
vaskeriet på midtVask
i Aarhus centrum, hvor 120
vaskeriarbejdere med 35
nationaliteter arbejder side
om side ved sorteringsbånd,
vaskemaskiner, ruller og
sammenlægningsmaskiner.
I løbet af få år har over
halvdelen af dem taget en
faglært uddannelse som
industrioperatører. Uddannelsen har typisk varet to år
- fordelt på en uge på skole,
herefter en uge i virksomheden.
Helga Vorgaard, 55, var
med på første hold. Hun blev
egentlig ansat, fordi midt-

D

Vask søgte nogle afløsere for
de ansatte, der skulle i skole.
Efter tre måneders prøvetid
fik hun selv muligheden.
- Jeg syntes, det lød utroligt
spændende, fortæller hun.
- Ud over det faglige, så
har det betydet for mig, at
jeg tror mere på mig selv nu.
Tidligere turde jeg ikke sige
min mening. Det gør jeg nu,
siger Helga Vorgaard.
- Man bliver også bedre til
at få idéer og komme med
input til, hvordan man gør
arbejdet bedre, mener hun.
I alt har over 70 uddannet
sig, hvilket i øvrigt kan ses på
bundlinjen.

HVORFOR SKAL MIDTVASK
VÆRE ÅRETS ARBEJDSPLADS?
Tillidsrepræsentant
Erik Silvester:
- Mit hjerte banker for arbejdspladsen. Jeg elsker vores forskellighed. Det gør os stærke, at vi får
så mange forskellige kulturer til at
spille sammen.
Chef Pernille Lundvang:
- Vi er i benhård konkurrence, og
alligevel er her en stemning af den
anden verden. Alle arbejder med
stor ansvarsfølelse, tager selv
opgaver og fordeler dem. Folk kan
og tør.

I oktober gik flere af flygtningene, der var færdige med en IGU (Integrationsgrunduddannelsen),
også i gang med industrioperatøruddannelsen.
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Bygningsstruktør Line Jepsen kløede på til sidste
sekund. Da konkurrencen blev ringet af, brast Line i
gråd af bar glæde og lettelse.
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Af Helene Olesen

I

helene.olesen@3f.dk

I

Foto: László Mudra, EuroSkills

Succes ved EuroSkills:

Sølvet ligger i
selvtilliden
Danmark hev fire medaljer og to udmærkelser hjem
fra EM for unge håndværkere.
– Jeg har lært, at jeg kan alt, hvis bare jeg tror på
mig selv, lyder det fra flisemurer Samuel Birk Axelsen.

F

lisemurer Samuel Birk Axelsen nærmest eksploderede af glæde, da hans navn blev råbt op
i Budapest under afslutningsceremonien til EM for
unge håndværkere.
- Jeg er så glad, jeg er så glad, fremstammede han
med et rødt-hvidt flag om skuldrene og sølvmedaljen
dinglende om halsen.
Og der var god grund til at være stolt. Efter tre dages
hårdt arbejde kunne Samuel Birk Axelsen lørdag
29. september sammen med fire af de andre danske
deltagere bryste sig af ædelmetal: Der var sølv til
anlægsgartnerne Jesper Frederiksen og Peter Levin, til

i
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Anlægsgartnerne Peter Levin og Jesper Frederiksen
er begge uddannet fra Jordbrugets Uddannelsescenter
i Beder. De var de første danskere, der kom på podiet
og ﬁk en sølvmedalje.

Lykkelig
murer, Kenneth
Ebbesen, modtager her sin
bronzemedalje.
Kenneth er
uddannet fra
Herningsholm
Erhvervsskole.

i
bager Lasse Bentsen og bronzemedalje til murer Kenneth Ebbesen.
Oveni blev der uddelt såkaldte
“Medallions of Excellence” til
landbrugsmaskinmekaniker Ronni
Larsen og bygningssnedker Justian
Raahauge. En Medallion of Excellence opnås, når en deltager har
været lige ved at vinde enten guld,
sølv eller bronze.
Tomrum efter Budapest
I alt deltog 12 unge, danske håndværkere ved EM i Skills i Budapest,
hvor de var i konkurrence med over
500 andre unge europæere. Og dagene i Budapest har sat sig sine spor
- det mærker Samuel Birk Axelsen,

Bygningssnedker Justian Raahauge
modtog en
Medaillon of
Excellence for
sit vinduesarbejde. Hele
familien og
svigerfamilien
var taget med
til Budapest
for at støtte
ham i konkurrencen.
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der arbejder hos Lund og Staun A/S
i Svenstrup, da han igen har sat fødderne på god, nordjysk jord.
- Det er dejligt at være hjemme
og arbejde igen, men der er ligesom
også et stort tomrum, efter at vi har
været sammen så intenst i lang tid.
Vi havde et mega godt sammenhold
på landsholdet, siger Samuel Birk
Axelsen.
Særligt konkurrencens sidste dag
er i frisk erindring hos den 20-årige
flisemurer. Her var han fra dagens
start en halv time bagud med sin
opgave, og stressen sad indbygget i
hans krop:
- Det, jeg lærte, var, at hvis jeg
sætter mig et mål og virkelig tror

på mig selv, så kan alt lade sig gøre.
Da konkurrencen var ved at være
færdig, var jeg faktisk forud for
min tid. Jeg troede på mig selv, og
at være med i den her konkurrence
har virkelig bygget mig op personligt, fortæller Samuel Birk Axelsen.
Fantastiske forbilleder
At Danmark er kommet hjem
med en stor medaljehøst glæder
næstformand i SkillsDenmark,
Søren Heisel, der også er forbundssekretær i 3F. Det er mere,
end hvad man kunne drømme om,
når Danmark “kun” stillede op i 10
fag, siger han:
- Jeg er sikker på, at de dygtige
deltagere også bliver nogle fantastiske forbilleder for alle fagene
herhjemme, og at de vil promovere
erhvervsuddannelserne i Danmark,
siger Søren Heisel.
Lige nu sidder konkurrencefeberen også stadig i Samuel Birk
Axelsens krop. Han drømmer om
både DM i Skills i 2019 og VM i
Skills i Rusland, der også foregår
næste år.
- Nu må vi se. Hvis du spørger
mig i morgen, er svaret måske et
andet. Det er rigtig hårdt, for man
har en lang optakt med træning, og
man bruger rigtig meget energi på
det. Men lige nu vil jeg rigtig gerne
afsted igen, siger han.

Fakta:
HVAD ER SKILLS?
• SkillsDenmark er en
nonproﬁt organisation, der
står for at udvikle danske
erhvervsuddannelser.
• Det er SkillsDenmark, der
står for at sende de unge
afsted til EuroSkills.
• EuroSkills holdes hvert
andet år og er et europamesterskab for unge
håndværkere.
• Forinden har de unge ofte
deltaget i - og vundet - det
danske mesterskab for
unge håndværkere, DM i
Skills.
• DM i Skills holdes næste
gang i Næstved 4.-6. april
2019.
• Næste år i august er der
også WorldSkills i Kazan i
Rusland, som er verdensmesterskaberne for unge
håndværkere.
Over tre dage knoklede 12 danske deltagere – heraf ti 3F’ere – om at blive Europas bedste unge
håndværkere.
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Af Peter Keiding

I

peter.keiding@3f.dk

I

Foto: Henrik Bjerregrav

Fyret efter 30 år:

Grundfos tvunget til at
genansætte Alex
Alex Nielsen Karlsbak havde et par mindre uheld med sin
truck. Det fik Grundfos til at fyre ham efter mere end 30 års
tjeneste. Men det var en overreaktion, har
Afskedigelsesnævnet afgjort. Og nu er Alex tilbage på job.

F

ørst fyret. Og så hyret
igen - af den samme
virksomhed. Det seneste
år har været kaotisk for
Alex Nielsen Karlsbak.
14. marts i år blev han
afskediget fra Grundfos. Årsag:
Han havde med sin truck kørt ind
i et vogntog for at give det et lille
bump, så han undgik at larme for
meget ved at dytte.
- Man skal vægte sikkerheden
meget højt. Men dette her var
til bagatelgrænsen. Det var helt
almindeligt at give et lille puf, når
man skal forbi med sin truck, siger
Alex Nielsen Karlsbak.
Den anden episode skete knap
tre måneder tidligere. Her overholdt Alex Nielsen Karlsbak ikke
sin ubetingede vigepligt, da han
kørte ud foran nogle hajtænder.
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Ved begge episoder skete der
ingen skader på personer eller
materiel.
- Det kom som et stort chok for
mig, at de tog et så drastisk skridt.
Jeg synes ikke, at det var retfærdigt.
Aldrig skrevet ansøgning
Tillidsfolkene forsøgte forgæves
at overtale ledelsen til at trække
opsigelsen tilbage og i stedet flytte
Alex til et andet job. Med 4.000
ansatte i Bjerringbro er der masser
af job, hvor man ikke skal køre i
truck.
57-årige Alex Nielsen Karlsbak
er født og opvokset i den lille midtjyske by. Her bor han med kone og
to børn på 10 og 11 år.
- Det er ikke sjovt at stå som
ufaglært og skulle ud på markedet.

Jeg har aldrig skrevet en ansøgning.
3F hev Grundfos i Afskedigelsesnævnet. Og i august 2018 faldt
afgørelsen: Grundfos tabte. Alex
skulle genansættes.
- Hende derhjemme, hun var
glad. Hun kunne godt mærke, at
det havde trykket mig gennem et
langt stykke tid. Og da børnene
fik at vide, at deres far skulle fortsætte i arbejdet på Grundfos, var
de også glade igen.
Bærer ikke nag
I dag er Alex Nielsen Karlsbak godt
tilfreds med sit nye job, hvor han
passer støbemaskiner i stedet for
at køre truck. Han har det fint nok
med at fortsætte i en virksomhed,
som tidligere har fyret ham.
- Jeg er ikke sur på Grundfos.

Jeg bærer ikke nag. Men jeg er
lidt skuffet over, at vi ikke kunne
finde en løsning, uden at vi skulle
gennem hele møllen. Og nu glæder
jeg mig bare til at fejre mit 40-årsjubilæum.
Jette T. Pedersen, global senior
manager i Grundfos, vil ikke kommentere på den konkrete sag:
- Generelt har vi et stærkt stigende
fokus på sikkerhed. Hvis vi vurderer, at en medarbejders helbred
kan blive sat på spil, bliver vi nødt
til at få afprøvet, hvad vi kan gøre.
Det har vi nu fået gjort, og vi tager
afgørelsen til efterretning, siger
hun.

3F: INGEN SAMMENHÆNG
Forhandlingssekretær i 3F Industri, Jens Peter Christensen, mener, at en virksomhed skal være omhyggelig og inddrage medarbejderen, før man beslutter at give en
advarsel eller en opsigelse.
- Det er ikke sket i denne sag, siger han.
Jens Peter Christensen peger også på, at man skal tage hensyn til lang anciennitet. Alex Nielsen Karlsbak har arbejdet i over 30 år på Grundfos:
- Vi mangler sammenhæng i forhold til at afskedige en medarbejder, som har passet sit arbejde i så mange år.
Ifølge forhandlingssekretæren viser sagen, hvor vigtigt det er at være i en fagforening.
- Da det begyndte at brænde på, ﬁk Alex hjælp af sin tillidsmand til at tage sagen
videre fagretsligt. Det var muligt, fordi han er medlem af et LO-forbund, siger Jens
Peter Christensen.
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FRA FYRET TIL JOB
Af Lene Petersen

lene.petersen@3f.dk

Foto: Joachim Rode

Malte ﬁk job efter
jobsamtale i a-kassen
N

ormalt foregår en jobsamtale i en
virksomhed. Men ikke for Malte
Fohlmann, 24 år. Sidst i september blev
han ansat efter en jobsamtale i sin fagforening, 3F Bygge, Jord og Miljø i København.
Malte blev udlært tømrer i 2016 og fik
derefter vikariater i et års tid, fik så fast job,
men blev fyret i sommer.
I september kom han til fællessamtale i
a-kassen, hvor jobcenteret også deltog.
Vejleder Jens Anders Andersen fra akassen fandt navne frem på virksomheder,
som havde kontaktet fagforeningen, fordi
de manglede folk. Malte ringede op. Det gav
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bonus: Mester var i nærheden og kiggede
ind. Der blev holdt en jobsamtale på stedet,
og Malte blev ansat.
- Det er rigtig godt. Jeg havde godt hørt
fra andre, at man kan bruge fagforeningen
til at søge job. Fagforeningen kan skabe
nogle kontakter, siger Malte Fohlmann.
I sit relativt korte arbejdsliv har Malte
allerede oplevet, at der kan være flere veje
til job - personligt netværk, fagforeningen,
vikarbureauer.
- Jeg har også været ude at søge om
morgenen klokken 6.30 i virksomheder,
fortæller han.

Maltes gode råd:
• Først og fremmest hør i dit netværk,

om der er noget.
• Det kan være ved tidligere arbejdsgive-

re, tidligere kolleger og fagforeningen.
• Det er nemmest at få noget, hvis nogen

kan lægge et ord ind for én, eller de
kender én i forvejen.

Har du et spørgsmål til a-kassens ekspert?
Eller har du lyst til at fortælle, hvordan du ﬁk job?
Kontakt: lene.petersen@3f.dk

Spørg

GITTES GODE RÅD
GITTE OVERGAARD

EKSPERTEN I 3FA

Skoleleder ved AOF
Odense og Nyborg

Ung og uden job
E

r du ung og uden job?
Eller kender du en ung
uden job? Jeg forstår godt, at
unge kan have svært ved at
finde ud af, hvad de skal. Alle
taler om, at man skal skynde
sig at få en uddannelse eller i
hvert fald finde et job, så man
kan klare sig selv.
Måske er du ung, har haft
et job, men er blevet arbejdsløs. Hvad skal du så? Hvilken
vej skal du gå?
Hvis du ikke allerede har
en uddannelse, så vil jeg klart
anbefale dig det. En uddannelse er en god investering i
din fremtid, både hvad angår
økonomi og helbred.
I fremtiden bliver der
virkelig brug for folk med
uddannelse, og lige nu er der
stor efterspørgsel på hånd-

værkere. Håndværkere tjener
gode penge og har ofte spændende arbejdsopgaver, hvor
de er med til at fremstille eller
bygge spændende projekter.
I dag er der mange hjælpemidler, så tunge løft og hårdt
arbejde er afløst af robotter og
andet teknisk udstyr.
Desuden er det mit indtryk,
at der som regel er et rigtig
godt arbejdsmiljø blandt
håndværkere. De har et fællesskab og en jargon, der bunder i et godt kammeratskab.
På mange erhvervsskoler
kan du komme på “snusekurser” for at undersøge
mulighederne. Undersøg mulighederne og spørg eventuelt
på erhvervsskolen eller i din
fagforening.

Nye regler
1. oktober trådte den sidste
del af dagpengereformen
fra 2015 i kraft. Reglerne
handler om supplerende
dagpenge og selvstændige.
Noget af det nye er, at man
løbende kan optjene retten
til supplerende dagpenge.
Tidligere skulle man opbruge

de 30 ugers supplerende
dagpenge først. Desuden
har man nu mulighed for at
forlænge de supplerende
dagpenge med op til 12 uger
baseret på løntimer eller
selvstændig virksomhed.

?
!

Manglede to dages
dagpenge
Jeg er desværre arbejdsløs. I sommer holdt
jeg fire ugers sommerferie (fik feriepenge).
Men der var to hverdage tilbage i måneden,
da jeg kom hjem. Jeg regnede derfor med at
få dagpenge for de to dage. Men det gjorde
jeg så ikke, og det undrede mig meget. I gider
måske ikke bøvlet med at udbetale små
beløb? Men når man er ledig, så tæller alle
pengene altså.
Susanne N., København.

Kære Susanne
A-kassen udbetaler gerne alle beløb, store
som små, og jeg forstår godt, at hver krone
tæller. To dages dagpenge er mange penge at
undvære.
Forklaringen er, at der findes en såkaldt
mindsteudbetalingsregel. Reglen siger, at vi
ikke kan/må udbetale dagpenge for to dage
(14,8 timer) eller derunder.
Du er ikke den eneste, der er ramt af den
regel, og jeg forstår godt, hvis det føles uretfærdigt, selvom forklaringen forhåbentlig
har skabt lidt klarhed.
Jeg vil lige tilføje, at det ikke er en regel, vi
har ønsket i 3F’s a-kasse.

Med venlig hilsen
Michael Kristiansen, forsikringschef, 3FA

Michael Kristiansen
Forsikringschef, 3FA
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DØV MURERLÆRLING:

Det er en
kæmpe sejr at
nå så langt
i
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Af Mille Redanz

I

mille.redanz@3f.dk

I Foto: Thomas Arnbo

Mads Gotfredsen er døv og har levet hele sit liv
uden lyd og ord. Nu er han kun et år fra at
kunne kalde sig selv for murer. Men det har ikke
været lige let at komme i mål.

Mads Gotfredsen er næsten i mål
med sin uddannelse som murersvend. Han mangler kun et enkelt
år, før han endelig står med svendebrevet i hånden og officielt kan
smide lærlingetitlen fra sig.
Men det har været en lang og sej
kamp at nå så langt. For i modsætning til sine medstuderende kan
Mads Gotfredsen hverken høre eller
tale.
- Selvom jeg trives i murerfaget,
så har det været svært for mig at
gennemføre den her uddannelse. Jeg
har ofte været i tvivl om, hvorvidt
jeg ville kunne klare det, fortæller
den 23-årige Mads Gotfredsen med
hurtige bevægelser og håndtegn.
Han er født døv og kan kun kommunikere med andre mennesker

Det har virkelig været en god oplevelse
for mig at få lov til at komme i praktik i et
rigtigt murerfirma. Det har givet mig mere
motivation og lyst til faget.
Mads Gotfredsen
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gennem tegnsprog. Derfor er der i
skoletiden altid en tolk ved hans
side, som kan oversætte fra tale til
tegnsprog og omvendt.
Det betyder, at tolken både må
oversætte lærernes undervisning
og kammeraternes snak i pauserne.
Men selvom tolken oversætter løbende, er det alligevel ikke altid helt
nemt for Mads Gotfredsen at følge
med i, hvad der bliver sagt.
- Min tolk oversætter selvfølgelig,
hvis jeg har et spørgsmål, eller hvis
jeg ønsker at sige noget til nogen.
Men jeg går glip af rigtig meget
intern snak. Jeg kan se, at mine
venner hvisker til hinanden i timen,
men jeg aner ikke, hvad de siger. Jeg
er i min egen isolerede boble, siger
han.
Svært at høre til
Det har dog ikke altid været et problem for Mads Gotfredsen at skabe
kontakt og få venner.
Før han startede som murerlærling på erhvervsskolen, gik han i en
folkeskole, som udelukkende var for
børn, der var døve eller hørehæmmede.
Der blev samtlige elever oplært i
tegnsprog, så alle kunne kommunikere med hinanden. Men når man

pludselig skifter til en skole, hvor
alle hører, er det svært at falde til.
- De, jeg går sammen med på
mureruddannelsen, er rigtigt søde
og flinke. Men det er en stor barriere,
at vi ikke kan forstå hinanden. Jeg
er meget afhængig af min tolk eller
min mobil, så jeg kan skrive det,
jeg vil sige til dem, fortæller han og
uddyber:
- Det kan være enormt ensomt.
Det er nok også derfor, at det har
været så svært nogle gange.
Succesfuldt praktikforløb
Dog har Mads Gotfredsen alligevel
formået at trodse sit handicap og
holde ved sit håndværk. Han har
næsten altid vidst, at han ville tage
en erhvervsfaglig uddannelse. For
han elsker at arbejde med sine hænder og bruge sin viden i praksis.
Derfor var det også en stor succes

for ham at få lov til at starte i erhvervspraktik på Øens Murerfirma.
- Det har virkelig været en god oplevelse for mig at få lov til at komme
i praktik i et rigtigt murerfirma. Det
har givet mig mere motivation og
lyst til faget, fortæller han.
På byggepladsen har han ikke sin
tolk med sig. Her må han i stedet
klare sig igennem kommunikationen med mundaflæsning og skrevne
beskeder over mobil.
- Selvom jeg ikke har min tolk
med mig, så føles det ikke lige så
ensomt ude i praktikken. Der er meget mere fokus på selve arbejdet, og
hvad jeg skal nå at lære. Så jeg føler
ikke, at min manglende hørelse spiller en lige så stor rolle, siger han.
Svært at få en læreplads
Mads Gotfredsen fik dog ikke en
læreplads hjem i første omgang.

Det var svært at få en fod indendørs
og skaffet en praktikaftale med en
virksomhed.
Derfor var han nødt til at tage
det første år af sit praktikforløb på
skolen.
- Der er mange lærlinge, som
står uden en praktikplads i noget
tid. Men jeg frygtede virkelig, at
jeg skulle fortsætte i skolepraktik,
indtil min uddannelse var helt slut,
fortæller han.
Han havde en forestilling om, at
virksomhederne ikke ville tage ham
ind som lærling på grund af hans
manglende hørelse.
- Jeg tror, at mange virksomheder
er lidt forbeholdende over for at tage
en døv lærling ind. For de ved ikke,
hvordan de skal oplære en person,
som de ikke kan tale til. De fleste
virksomheder har aldrig prøvet at
skulle oplære en døv lærling, så

derfor er jeg rigtigt glad for, at det
lykkedes for mig at få en plads, siger
Mads Gotfredsen, som også er den
eneste døve elev på skolen.
Meget stolte forældre
At Mads Gotfredsen er nået så
langt i sin uddannelse er i høj grad
hans forældres fortjeneste og deres
indsats for at holde ham på skolebænken.
- De er utroligt stolte over, at jeg
har valgt at tage denne uddannelse.
Så derfor har de også støttet mig
rigtig meget igennem de svære
perioder, så jeg stadig var motiveret
til at fortsætte, fortæller han.
Både Mads Gotfredsen og hans
forældre glæder sig til næste år, hvor
han endelig kan krydse målstregen
som færdiguddannet murersvend.
- Det bliver bare en kæmpe sejr at
nå i mål, siger han.
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Hillerød
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Efterlysning:
Har du været ansat ved JKM ApS i Hjørring?
Så har du måske pension til gode$
Byggegruppen i 3F Aalborg søger tømrere og snedkere som er- eller har været ansat WFE JKM ApS J
Hjørring, og som bl.a. har arbejdet i Norge.
Hvis du har været ansat i perioden 2013 til 2017 har
du måske pension til gode.
I forbindelse med tidligere indgået overenskomst
var JKM ApS ikke klar over deres pensionsforpligtigelse, og derved er der sket en utilsigtet fejl i beregning af medarbejdernes pension.
3F Aalborg og JKM ApS har indgået forlig om betaling af et væsentligt pensionsbeløb til dækning af
manglende pensionsindbetalinger.
Derfor håber vi nu at finde frem til så mange tidligere og nuværende medarbejdere som muligt, så
medlemmerne kan få efterbetalt deres retsmæssige
pension.
Har du været ansat i JKM ApS fra 2013 til 2017 så
skal du kontakte Mads Guldager i Byggegruppen 3F
Aalborg, tlf. 70 300 858 senest '*$Z[Y[cX[h 2018.
Eller send mail til: mads.guldager@3f.dk
Så afklarer vi om du har pension til gode
for perioden.Er der spørgsmål til ovenstående
er du også velkommen til at kontakte 3F Aalborg.
Med venlig hilsen
Byggegruppen 3F Aalborg
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Nul erstatning
til hjerneskadet
Falckredder
SÆBY: Falckredder Erik
Schack forsøgte i 2014
at redde tre livløse personer op fra en ﬁskekutters lastrum fyldt med
giftige gasser. Få timer
efter redningsaktionen
ﬁk han en blodprop i
hjernen og har siden
arbejdsulykken været
svært hjerneskadet.
Men Falckredderen
får ingen erstatning.
Byretten i Hjørring
har afvist at anerkende
Erik Schacks hjerneskade som en arbejdsskade.
- Jeg og hele min
familie er hårdt ramt
lige nu over dommen og
en opslidende tid siden
ulykken, der har tæret
på os. Men jeg har stadigvæk livet, siger Erik
Schack.
3F førte retssagen for
den 56-årige Falckredder fra Sæby i Nordjylland med et krav om, at
Ankestyrelsen skulle
anerkende hans blodprop i hjernen som en
arbejdsskade.

- Det er en dybt tragisk sag, der har haft
meget alvorlige og
personlige konsekvenser for vores medlem og
hans familie. Det er vi
meget berørte af, siger
Ulla Sørensen, der er
arbejdsmiljøpolitisk
chef i 3F.
Erik Schack indåndede giftige dampe fra
lastrummet, blev utilpas og ﬁk begyndende
hovedpine og kvalme,
forklarede han i byretten.
Omkring tre timer
senere blev han dårlig,
ﬁk diarré, koldsved og
kastede op. Derefter ﬁk
han konstateret en blodprop i hjernen.
- Vi er nødt til at få
gransket dommen
med juridiske øjne
og vurdere, om der er
mulighed for, at vi kan
opnå et andet resultat i
landsretten, hvis vi anker dommen, siger Ulla
Sørensen.

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN
asger.havstein@3f.dk

Mangeårig
indsats
hædret

Advarer: Ekstra forsikringer
kan være spild af penge
KØBENHAVN: En dyr tillægsforsikring
for tabt erhvervsevne kan være spild af
penge, fordi der ofte vil være modregning i
det beløb, som man får fra det offentlige.
Advarslen kommer fra PensionDanmark,
der oplyser, at mange transportvirksomheder bliver kontaktet af forsikringsmæglere,
hvor de ansatte bliver tilbudt at købe tillægsforsikringer.
- Men der er god grund til at være kritisk.
For eksempel hvis man bliver tilbudt en
forsikring, der dækker ved tab af arbejdsevne. Problemet er, at udbetalingen fra
forsikringen typisk vil blive modregnet i
offentlige ydelser. Og derfor er forsikringen af begrænset værdi, siger kundechef i
PensionDanmark, Stine Bogø.

19

Næstformand for 3F’s Transportgruppe,
Flemming Overgaard, opfordrer til, at man
tænker sig godt om.
- Det er rigtig ærgerligt at spilde penge
på unødvendige og dyre tillægsforsikringer. Man kan altid kontakte sit pensionsselskab og få råd og vejledning, siger han.
Stine Bogø oplyser, at man som ansat er
godt dækket via forsikringerne i pensionsordningen i PensionDanmark.
- Forsikringerne fungerer som et supplement til de offentlige ydelser. Det betyder,
at de er sammensat på en måde, så der ikke
sker modregning af de offentlige ydelser.
Og det betyder, at prisen er på et niveau, så
mest muligt af ens indbetalinger spares op
til pension, siger hun.

TAASTRUP: Transporterhvervets Uddannelser, TUR, uddeler
hvert år et hæderslegat til en
person, organisation eller institution, der har ydet en særlig
indsats for de faglige uddannelser.
I år gik uddannelsesprisen til
tidligere uddannelseskonsulent
i 3F Poul Christensen, der arbejdede i 3F’s Transportgruppe
i over 20 år. Også tidligere
chefkonsulent i DI Niels Henning Holm Jørgensen modtog
uddannelsesprisen.
For begges vedkommende er
prisen en anerkendelse af deres
mangeårige arbejde på transportområdet.
Derudover modtog Jørn
Jessen og Jan T. Andersen fra
virksomheden DB Cargo prisen
for et målrettet og struktureret
arbejde med at modernisere
togklargøringsuddannelsen og
skabe fornyet respekt omkring
erhvervsuddannelsen.

udenlandske søfolk har tilsammen fået mere end to millioner
kroner i løn fra et udenlandsk rederi efter at have ligget for anker
i månedsvis.
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3F KØBENHAVN
Peter Ipsens Allé 25,
2400 København NV
Tlf.: 70 300 999
Afdeling: 3F København
afholder generalforsamling.
Den: Mandag 19. november 2018
Kl.: 17.00
Sted: Hotel og Restaurantskolen,
Vigerslev Allé 18 i Valby
Dagsorden ifølge lovene.
Med kammeratlig hilsen
Bjarne Høpner
Formand,
3F København

3F KØGE BUGT
Lykkebækvej 4 · 4600 Køge,
telefon 70 300 880
Afdeling: 3F Køge Bugt
Der indkaldes herved til ordinære
gruppegeneralforsamlinger.
Privat Offentlig Gruppe:
Torsdag 1. november 2018, Kl.: 17.00
Transportgruppen:
Torsdag 8. november 2018, Kl.: 19.00
Bygge- og Grøn Gruppe:
Torsdag 15. november 2018, Kl.: 18.00
Industrigruppen:
Torsdag 22. november 2018, Kl.: 16.00
Alle møder afholdes på
Lykkebækvej 4 i Køge.
Dagsorden
1. Åbning og konstituering
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg ifølge vedtægterne
5. Protokol og afslutning.
Forslag, der ønskes behandlet, skal
være gruppeformanden i hænde senest 15 dage før generalforsamlingens
afholdelse ved kontorets lukketid.
Husk gyldigt medlemsbevis,
der skal forevises.
Gruppebestyrelserne
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chauffører har i 2018 mistet livet, og chaufførbranchen er dermed ramt af over en
tredjedel af de 23 dødsulykker, der foreløbig
er sket på jobbet i 2018.

Erhvervsuddannelser på vers
HØNG: Nu er erhvervsuddannelserne også kommet på vers med
støtte fra 3F’s Medie- og Kulturfond.
Den illustrerede verssamling
“Arbejdet skabte mennesket”, som
blev udgivet for nylig, indeholder
små vers til 69 fag forfattet af Niels
Erik Danielsen.
Han har en fortid som jord- og
betonarbejder og er i dag konsulent
for Byggeriets Arbejdsmiljøbus
kaldet BAMBUS.
- Der er mange gode grunde
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til at fremhæve betydningen af
erhvervsuddannelserne. Desværre
sparer politikerne på området, så
der er al mulig grund til at råbe
gevalt. Hvilket vi blandt andet gør
med verssamlingen, siger Niels Erik
Danielsen, Høng.
Her er en smagsprøve med titlen
“Håndens Klogskab”:
“I hænder er der klogskab i, så
megen rigdom kan de gi’. De ordner
selv så svære ting og får en fremtid
sat i sving”.

3F VESTEGNEN

3F ODENSE TRANSPORT

3F Vestegnen indkalder til ordinær
generalforsamling.

3F Odense Transport
Skibhusvej 52B, 2. sal
5000 Odense C
Telefon 70 300 812

Tirsdag 27. november 2018, kl. 18.00
I mødelokalerne: “Lille Friheden”,
Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre.
Dagsorden vil være ifølge
vedtægterne.

Afholder ekstraordinær
generalforsamling.
Den 27. november 2018, Kl. 18.00
Sted: Skibhusvej 52B, 2. sal

Fra kl. 17.00 serveres en let anretning,
hvorfor der er tilmelding på 70 300
960 eller vestegnen@3f.dk med
angivelse af navn og fødselsdag.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag,
Vedtægtsændringer
3. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Thomas Overgaard
Formand

Bestyrelsen

Fi d Mikk
Find
Mikkel,l
og vind smart
Apple TV
Fagbladet 3F’s unge
gavflab Mikkel er
hovedperson i Fagbladet 3F’s stribe.
Men Mikkel kommer
også med friske
kommentarer andre
steder i bladet. Du
er med i konkurrencen om en Apple TV
medieafspiller - hvor
du blandt andet kan
se film og sport samt
gå på nettet - hvis
du kan svare på følgende:
På hvilke sider i
Fagbladet 3F nr. 7
optræder Mikkel?
Du kan indsende
sidetallene her:
www.fagbladet3f.
dk/mikkel eller på et
postkort med navn
og adresse til:
Fagbladet 3F,
Kampmannsgade 4,
1790 København V
Mærk kort: Mikkel,
Fagbladet 3F nr. 7
Ansatte og valgte i
3F kan ikke deltage.
Vi skal modtage dit
svar senest søndag
25. november 2018.

DIN PENSION

ARV

Udarbejdet af PensionDanmark og
Industriens Pension i
samarbejde med Fagbladet 3F

Hvem arver
din pension?
Ved du, hvor meget dine efterladte får?
Som 3F’er med pension i Industriens Pension eller
PensionDanmark kan du let få et overblik.
vis du og din samlever er blevet skilt eller er flyttet fra hinanden, kan du gøre dine efterladte
en stor tjeneste ved at tjekke, hvem
der står til at arve din pension.
Ved ganske få klik på dit pensionsselskabs hjemmeside kan du
sikre, at den rette arving står som
såkaldt begunstiget. Hermed kan du
sørge for en let og hurtig udbetaling
det rigtige sted, hvis du dør.
Står din tidligere samlever eller
ægtefælle stadig som begunstiget,
kan det omvendt give en masse
unødvendigt besvær for de efterladte. Pensionsselskaberne skal nemlig
gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at
opsparingen havner det rigtige sted
efter dine ønsker. Hvis en tidligere
kæreste stadig står som arving, skal
det sandsynliggøres, at der er tale
om en fejl, hvis dine efterladte skal
have opsparingen.

H

Handler om store summer
Som medlem af PensionDanmark
eller Industriens Pension har du en
dødsfaldsdækning, der sikrer, at
dine efterladte som minimum får
udbetalt alle de penge, du har sparet

op. Samtidig er alle medlemmer
sikret et mindstebeløb på typisk
500.000 kroner i PensionDanmark
og mellem 300.000 kroner og
1,2 millioner kroner i Industriens
Pension.
Sådan gør du
Du kan tjekke, hvem du har indsat
som begunstiget, på dit pensionsselskabs hjemmeside. Som medlem af
PensionDanmark logger du ind med
NemID på pension.dk, og hos Industriens Pension logger du ind på
industrienspension.dk/minside

Vidste du at…
Begge pensionsselskaber får besked om dødsfald fra CPR-registeret og sørger
for udbetalingen til de efterladte. Bor du i udlandet, skal dine efterladte dog selv
kontakte pensionsselskabet.
Har du ikke indsat en begunstiget, bliver din pension automatisk udbetalt til dine
nærmeste pårørende i nævnte rækkefølge:
•
•
•
•
•

Din ægtefælle
Din samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I har børn sammen
Dine livsarvinger (børn, børnebørn med videre)
Arvinger efter dit testamente
Dine arvinger efter arveloven.
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XORD
Løsning nr. 6:
STOLEMODELLER

Følgende har
vundet et gavekort
på 300 kroner:
Vindere nr. 6:
Esther Christensen,
Nykøbing F.
Karl Møller Knudsen,
Strynø
Flemming Cordes,
København NV
Inge Tychsen,
Fredericia
Diana Gregersen,
Nibe

Denne måneds
løsning:
Kodeordet kan
indsendes her:
www.fagbladet3f.dk/x-ord
eller du kan
sende kuponen til
Fagbladet 3F,
Kampmannsgade 4,
1790 København V
Mærk kuverten: Nr. 7
Ansatte og valgte
i 3F kan ikke
deltage.

Løsningen skal
være Fagbladet 3F
i hænde senest
25. november 2018.

Vind gavekort
på 300 kroner til
Kvickly,
SuperBrugsen,
Brugsen,
Dagli’ Brugsen og
LokalBrugsen.
I alt fem præmier.
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FAGLIG KOMMENTAR

REGERINGENS FILIPPINER-FLIP
OM BILLIG ARBEJDSKRAFT SKAL
STEMMES NED
Snedige transportvirksomheder får dækket to behov: Billige chauffører, der kan
presse lønnen, og ﬂeksibel arbejdskraft efter behov.
QQQQQ

I

Litauen, Polen, Spanien, Slovenien, Letland og
Slovakiet påstår arbejdsgiverne, at der er akut
mangel på chauffører. Derfor er regeringerne i
de nævnte lande blevet overtalt til at bruge et
smuthul i EU’s regler. Et smuthul, der giver lov
til at importere chauffører uden for EU.
Det betyder, at der i dag arbejder 108.000 chauffører fra
lande som Ukraine, Hviderusland, Bosnien og mere eksotiske steder som Indien og Filippinerne på Europas veje.
Langt de ﬂeste som eksportchauffører i Vesteuropa og
til de laveste lønninger i branchen: Ned til mellem 5.000
og 7.000 kroner om måneden.
Snedige transportvirksomheder får dækket to behov:
Billige chauffører, der kan presse lønnen, og ﬂeksibel arbejdskraft efter behov.
Men transportbranchen er hårdt presset i forvejen. Det
ved de ﬂeste danskere fra sager om piratkørsel og social
dumping i tv eller fra besøg på landets rastepladser, hvor
man kan se østeuropæiske chauffører leve et kummerligt
liv som nomader med fast bopæl i førerhuset, langt hjemmefra gennemgennem måneder.
Den form for smutveje til lave lønninger burde være
mere end nok til at tjene som klar advarsel. Men nej.
I Danmark påstår arbejdsgiverne, at der er akut mangel på arbejdskraft i en række brancher. Derfor ønsker arbejdsgiverne øget adgang til at hente arbejdskraft i lande som Mexico, Kina, Malaysia og Indien. Udlændinge- og

integrationsminister Inger Støjberg (V) foreslår derfor, at
Danmark tillader arbejdskraft fra 12 lande uden for EU til
en række danske job som eksempelvis chauffør, brolægger eller lagerarbejder.
Jeg forstår ikke regeringen. For der er fortsat 100.000
arbejdsløse i Danmark. Det fremgår af en frisk opgørelse
fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor man desuden
kan læse, at der fortsat er 10.000 unge, der mangler en
praktikplads. Dertil kommer op mod otte millioner arbejdsløse i Sydeuropa.
Heldigvis forstår Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten heller ikke regeringen. De ﬁre partier
siger klart nej. Og de råder over 104 mandater. Rigeligt til
at blokere regeringens forslag.
De ﬁre partier er heldigvis enige med mig i, at regeringen har fået ﬁlippiner-ﬂip i jagten på billig arbejdskraft.
Men der er brug for en langt større indsats i Folketinget end et klart nej til regeringens forslag. For andre lande
end Danmark har åbnet for en stadig større import af billig arbejdskraft. Det skal Danmark selvfølgelig arbejde på
at stoppe. Og indtil da skal de danske myndigheder skrue
markant op for kontrollen. Ikke mindst ude på landeveje og
rastepladserne, hvor der er nok at tage fat på. Dels over for
udenlandske chauffører, der presses til ulovligt lange ophold og nomadeliv i lastbilerne. Dels med bøder og skrappere indsats over for de virksomheder, der står bag.

Af Jan Villadsen, formand for
Transportgruppen i 3F
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