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Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne
På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet.” Den og lignende historier er der masser af, når man spørger de rumænske, bulgarske og
makedonske chauffører, der kører i Danmark, Holland, Belgien og andre lande i Vesteuropa.
Her bliver lønnen presset og der bliver kørt med gods til spotpris som aldrig før.
Når man er chauffør og kommer fra Østeuropa, er der sjældent nogen, der spørger, hjælper
eller lytter. Det gør 3F's Transportgruppe noget ved i samarbejde med fagforeninger fra Rumænien, Bulgarien, Holland og Belgien.
Sammen med 3F opsøges de bulgarske og rumænske chauffører, der bor mere eller mindre
permanent i lastbiler på landets rastepladser og holdepladser.
3F forventer, at samarbejdet giver gode resultater. Både nu og på sigt for vi får viden om,
hvad der foregår. Vi forventer også, at vi kan hjælpe vores bulgarske og rumænske forbund
med at rejse sager. Meget gerne sager, der vil koste dyrt for de danske, hollandske og belgiske
vognmænd, der snyder og bedrager, siger 3F.
Alene søndag og mandag fik Bulgariens og Rumæniens transportforbund over 50 nye medlemmer. Dermed tegner den del af samarbejdet lyst.
De rumænske og bulgarske fagforeningsfolk får også oplysninger og dokumentation, der kan
bruges dels i forhold til lønniveau, mellemmænd og købere af billig transport. Dels om ulovlig kilometerbetaling som to bulgarske brødre er udsat for. De får 7 eurocent (godt 50 øre) pr.
kørt kilometer, selvom den slags akkordbetaling for lastbilkørsel er forbudt i hele EU.

---oOo---

Færre ansatte i kommunerne, men…
Nye tal viser, at der i de seneste 5 år er blevet over 12.000 færre ansatte i kommunerne. Staten
og regionerne har til gengæld fået næsten 10.500 flere ansatte tilsammen. Kommunalforsker
forklarer, at den økonomiske krise og stram statslig styring har fået kommunerne til at bremse
hårdt op. KL-formand mener, at regeringen nu bør give kommunerne plads til en beskeden
vækst i udgifterne.
Sparerunderne har været mange i de danske kommuner i de seneste år, og det har smittet kraftigt af på antallet af ansatte. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i de seneste 5 år – fra
1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2014 er blevet 12.103 færre fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.
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Det svarer til et fald på 2,7 %. I samme periode er der til gengæld blevet 6.218 flere ansatte i
regionerne og 4.209 flere statsansatte. Det svarer til en stigning på henholdsvis 5,4 % og 2,5
%.
---oOo---

Stort underskud på håndværkere
En analyse om beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland viser, at der kommer
til at mange massivt mange håndværkere indenfor de kommende få år:
Murere – 70
Bygningsmalere – 150
Teknikere – 250
VVS – 300
Elektrikere – 550
Tømrere – 950
Derfor er det vigtigt, at vi alle fortæller vidt og bredt om håndværkeruddannelserne – taler
dem op igen.
---oOo---

Tjenestemænd
Kunne du tænke dig retten til fuld løn i tre år, hvis du bliver opsagt? Det er der 65.906 danskere, der har. De er nemlig ansat som tjenestemænd. I kommuner og regioner er der 22.263
tjenestemænd og i staten er der 43.644.
I 1919 kom den første tjenestemandslov, der regulerede løn og ansættelsesforhold. Tjenestemændene skulle sikre riget medarbejdere med livslang uindskrænket loyalitet over for kongen.
Til 1960'erne var det den mest almindelige ansættelsesform i det offentlige. Indtil 1993 blev
langt de fleste skolelærere ansat som tjenestemænd.
Først fra 1969 blev deres løn forhandlet sammen med de øvrige overenskomster i det offentlige.
Fordi der er så mange bindinger ved tjenestemandsansættelser, har der været en politik om at
gå væk fra dem, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen ved Aalborg Universitet.
Hvis du svinger du dig op i de høje lønningsgrupper og bliver ansat som politiinspektør eller
departementschef er det stadig en mulighed at blive tjenestemand.
Men det er en fordel at blive det så tidligt i livet som muligt, fordi tjenestemandspensionen
afhænger af anciennitet. Der er forskel fra fag til fag på, hvor god tjenestemandspensionen er,
men den er i alle tilfælde livslang.
Tjenestemænd må ikke strejke og skal tage det arbejde, de pålægges, også på søn- og helligdage eller ferie. Henning Jørgensen er selv tjenestemand og har oplevet bagsiden af guldmedaljen.
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Dong byggeri - rumænere får 40 kroner i timen
84 rumænske bygningsarbejdere går rundt i Fredericia til en timeløn på 40 kroner. Her er de
ved at udbygge olieterminalen for statens eget energiselskab Dong.
Der er tale om grov underbetaling. De rumænere 3F har talt med, oplyser, at de får 5 euro og
27 cent i timen. Det svarer til 40 kroner.
det er rystende, at rumænerne går for en så lav timeløn på det store Dong byggeri til 2 milliarder kroner. Anlægget er en del af Dongs store udvidelse af Hejrefeltet i Nordsøen.
Dong Energy A/S har den danske stat som den største aktionær.
3F afventer at få dokumentation fra underentreprenører og deres underentreprenører. Men ud
fra oplysningerne, vil der alene for 84 rumænerne hos det rumænske firma Irem Servicii blive
stillet krav om efterbetaling af cirka 14 millioner kroner. Det drejer sig om skyldig løn, overarbejde, feriepenge og pension i otte måneder.
---oOo---

Norge
LBR i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring, har i 2012 bevilliget midlet til ansættelse af
en norgeskonsulent i 24 måneder fra 1. november 2012. Konsulenten skal arbejde for en koordineret Norgesindsats i Vendsyssel.
Med udgangen af maj 2014 er i alt 259 kommet i job i Norge via indsatsen. Det er 6 udfaldstruede, 2 på uddannelsesydelse, 12 kontanthjælpsmodtagere, 188 forsikrede, 50 ”træk og
skub” og 1 pensionist. Der ud over har 1628 deltaget i informationsmøder.
---oOo---

Fuldtidsledige inkl. aktiverede 2014
Kilde: BR Nord
Kommune
Januar Februar Marts
April
1.764
1.778
1.675
1.413
Frederikshavn
91
85
70
50
Læsø
1.951
2.073
1.913
1.608
Hjørring
933
932
870
743
Brønderslev
6.119
6.323
6.256
5.857
Aalborg
1.053
1.069
940
806
Jammerbugt
663
693
641
536
Rebild
1.101
1.109
1.091
990
Mariagerfjord
1.163
1.161
1.062
892
Vesthimmerland
927
969
900
758
Thisted
498
550
492
403
Morsø
16.263
16.742 15.910 14.073
Nordjylland
150.989 151.327 145.706 131.844
Danmark
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Danmark tabte næsten 200.000 arbejdspladser
Næsten 200.000 arbejdspladser gik tabt på få år, efter den økonomiske krise brød ud i 2008.
Men nu er der gode tegn på, at udviklingen på det danske arbejdsmarked igen går den rigtige
vej.
Beskæftigelsen har nu været stigende 5 kvartaler i træk. Samlet set er der skabt cirka 28.000
nye job fra begyndelsen af 2013 til begyndelsen af 2014, viser tal fra Danmarks Statistik.
Også ledigheden er faldet det seneste halvandet år, så den nu er nede på 5,0 % som er det laveste niveau i 5 år.
Det er den private sektor der trækker beskæftigelsen op, for beskæftigelsen i det offentlige
kun er steget med cirka 1.000 personer det seneste år. Især servicesektoren har fremgang, men
beskæftigelsen er også vokset i byggeriet og industrien med henholdsvis 4.000 og 3.000 personer år.
Industrien har været hårdt ramt. Mere end 80.000 arbejdspladser er forsvundet i industrien
siden 2008 og det svarer til mere end hvert femte danske industrijob.
Fremgangen er et varsel om bedre tider, men hverken arbejdsgivere eller fagbevægelse vil
bruge ordet opsving om den nuværende situation.
Der er dog meget lang vej igen, før vi har fyldt det store beskæftigelses hul på ca 170.000
arbejdspladser op som krisen har skabt.
---oOo---

Fakta om sygedagpengereformen
Reformen træder i kraft over 2 omgange.
1. juli 2014:
Ikke længere en varighedsbegrænsning på sygedagpenge – i stedet revurdering efter
22 uger med sygedagpenge
Udover de eksisterende forlængelsesmuligheder kan sygemeldte få deres sygedagpenge forlænget, hvis de har en livstruende sygdom - selvom den ikke er i terminalstadiet
Hvis sygedagpengene ikke bliver forlænget overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb, der bl.a. består af mindst seks individuelle samtaler inden for seks måneder
Sygemeldte i jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælp, men er uafhængig af formue og ægtefælles/samlevers indtægt
Den sygemeldte får ret til at sige nej til lægebehandling (forsøgsperiode 1.6.201430.6.2016)
Som udgangspunkt ser alle sygemeldte ud til at være omfattet af de nye regler – også
de, der den 1. juli har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger
1. januar 2015
Kommunen skal visitere den sygemeldte til én af 3 kategorier.
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o

Kategori 1: hvis sygemeldingen forventes at vare højest 8 uger.
o Kategori 2: hvis sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger.
o Kategori 3: hvis sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger, og andre
forhold kan forhindre den sygemeldte i at vende tilbage til arbejde.
Kommunen skal revisitere ved hver efterfølgende opfølgning
Sygemeldte og arbejdsgiver kan anmode om tidlig opfølgning, hvis sygefraværet forventes at vare over 8 uger. Den sygemeldte kan afvise tidlig opfølgning, hvis han/hun
forventer at være syg mindre end 8 uger.
---oOo---

LO konsulenter i Nordjylland
Steen Christensen, mail steenc@lo-aalborg.dk tlf 20 911 150
Kia Klostergaard, mail kia@lo-aalborg.dk tlf 23 60 06 39

Besøg facebook.com/erduok og hjemmesiden: Erduok.dk
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