Beretning 2016
Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for
generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet.
Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev det koldt igen og
det gik over i mere almindelig dansk sommer med sol, regn, blæst
og hvad der eller kan nævnes af vejrfænomener.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som
der står noget om senere i beretningen.
Et stort emne på flere møder har og er stadig, emnet Effektiv Drift,
der er meget forskellig håndtering af dette. Sparekravene eller
omprioriteringerne er et krav som boligselskaberne har fået fra
regeringen og der er ingen vej udenom, men meget forskellige
måde at takle det på.
På generalforsamlingen i år er Holger Hansen fra DAB, Kim Corlin
fra Bo-Vest, Johnny Johnsen fra Brøndbyparken og Claus Weichel
fra Glostrup Andelsboligforening på valg. De har alle tilkendegivet,
at de gerne vil genopstille og påtage sig de arbejdsopgaver der er
forbundet med at være bestyrelsesmedlem i EFK.
Medlemssituationen
Den er desværre ikke den bedste. Vi havde i oktober 2015 3.572
medlemmer og ved udgangen af juli 2016 var vi 3.530, altså et tab
på 42 medlemmer.
Der skal derfor lyde en opfordring til alle medlemmer om, at
kontakte EFK, hvis man får en ny kollega. Vi i EFK er meget
interesseret i at komme ud og besøge de arbejdspladser, hvor vi
har kollegaer gående, som ikke er en del af vores fagforening.

Vi prioriterer rigtig meget at komme på arbejdsplads besøg. Det er
en rigtig vigtig opgave, både i forbindelse med medlemshvervning
og ikke mindst medlemsfastholdelse. Sidegevinsten er, at vi også
bliver orienteret om hvad der rører sig på de pågældende
arbejdspladser, hvilke problemer eller glæder der er ved lige netop
denne arbejdsplads.
Ledigheden i EFK er ikke stor, den var ved udgangen af juli 2016
på 2,6% og gennemsnittet i Serviceforbundet var på 3%. Når
ledigheden er nede i så lavt et tal, er det faktisk udtryk for at en stor
del af de ledige er på vej mellem 2 job. Vi har i sommer haft svært
ved at finde folk til afløsning ude på de arbejdspladser som har
efterlyst afløsere i ferieperioden.
Overenskomstfornyelse 2017På konferencen for tillidsrepræsentanter, lokaltillidsrepræsentanter
og arbejdsmiljørepræsentanter blev overenskomstfornyelsen i
2017- vendt og der kom mange gode ideer frem.
ESL afholder konference for alle forhandlingsberettigede
tillidsrepræsentanter på BL området den 29.-30. oktober. Her vil der
blive udtaget de endelige ønsker til forhandlingerne til
overenskomstfornyelsen.
Ligeledes afholder ESL konference for tillidsrepræsentanterne på
Dansk Industris / Service Branchens Arbejdsgiverforenings område,
denne foregår den 26.-27. november, hvor de udtager deres
endelige ønsker til overenskomstfornyelsen.
1.maj
EFK’s eget morgenarrangement på 1. maj, blev i år ikke afholdt i
vores egne lokaler på Helga Larsens Plads, men blev slået
sammen med Serviceforbundets arrangement, som normalt
startede kl. 10 og med optog til Fælledparken kl. 12. Da

Serviceforbundet er flyttet til Ramsingsvej i Valby og fik en stor
kantine, blev vi enige om at prøve at slå arrangementerne sammen
og starte med brunch fra kl. 8. Der var 3 talere udefra samt
forbundsformand John Dybart. Der var bestilt busser som kørte folk
til Rømersgade og Arbejdermuseet, hvor man tilsluttede sig optoget
til Fælledparken.
Ejendomsserviceteknikker elever
Der er stadig god tilslutning til grundforløbene på NEXT (det er
Københavns Tekniske Skole og CPH WEST), vi kommer ud på
skolen og taler med eleverne under grundforløbet, om vigtigheden
af at være medlem i den organisation der har overenskomsten. Der
er 3 organisationer som har uddannelsen, nemlig FOA, 3F og
selvfølgelig ESL/Serviceforbundet. Uddannelsen kan nemlig tages
på flere område, institutioner, kommunale/regions bygninger samt
Boligservice.
Der har i 2016 allerede været 2 svendeprøver og der er en 3. i
oktober, det viser også, at der er en del på uddannelsen.
Kontanthjælpsloft
Regeringens genindførsel af kontanthjælpsloftet har skabt en del
problemer i nogle boligområder. Det har flere kollegaer nævnt når vi
er ude på arbejdsplads besøg. Der er heller ingen evidens for, at
det får flere i arbejde.
Det nye kontanthjælpsloft reducerer ikke selve
kontanthjælpssatsen. Men det betyder, at man indfører et loft for,
hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte
fra det offentlige.
Det vil sige, at man eksempelvis kan risikere at få mindre i
boligstøtte, hvis det samlede beløb på ens offentlige forsørgelse
løber op og rammer loftet.

Udover at lave et loft vil regeringen også genindføre 225-timersreglen. Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal
dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at
arbejde mindst 225 timer om året. Det svarer til omkring 6 ugers
fuldtids arbejde.
Tidligere gjaldt reglen kun for ægtepar på kontanthjælp. Men den
bliver nu udvidet til at omfatte alle, undtagen de
kontanthjælpsmodtagere, som kommunerne vurderer, ikke er i
stand til at arbejde på nuværende tidspunkt.
For et ægtepar, hvor en eller begge ikke lever op til reglen, er
konsekvensen at de bliver fratrukket kontanthjælpsydelsen for en
person.
For ugifte personer på kontanthjælp bliver støtten reduceret med
1.000 kroner, såfremt de ikke lever op til kravet.
For enlige vil det nye loft betyde en forskel på 2.500-3.800 kroner
om måneden afhængig af antallet af børn.
Ægtepar vil opleve en forskel på 1.500-2.300 kroner om måneden
afhængig af antal børn.
Hos samlevende vil forskellen være 500-1.600 kroner afhængig af
antal børn.
Derudover mener de handicappede, at de kan få problemer med at
opfylde 225-timers-reglen på trods af, at de gerne vil stå til rådighed
for arbejdsmarkedet, men at deres handicap betyder, at de bliver
sorteret fra.
Serviceforbundet
Som mange nok har læst i Servicebladet, har
Landssammenslutningen for Flyvebranchens Personale Union

stemt om at udtræde af Serviceforbundet. Det bliver så en realitet
den 29. april 2017. Rengøring og Service var også inde på at de
ville forlade Serviceforbundet for at gå over i 3F, dette er dog blevet
taget af bordet og de fortsætter i Serviceforbundet.
Desværre betyder udmeldelsen fra Flyvebranchens Personale
Union og de krav der hele tiden stilles til en A-kasse, at det i
øjeblikket diskuteres om man skal fusionere med Min A-kasse.
Dette vil gøre at man opnår et medlemspotientale som gør at
udgifterne til udvikling for at leve op til de større og større krav, der
stilles til A-kasserne.
Skal sådan en fusion besluttes skal det besluttes af
Hovedbestyrelsen at indstille til delegeretmødet for Servicefagenes
A-kasse som så tager den endelige beslutning.
Der bliver indført et kontingent for aldersmedlemmer til
Serviceforbundet. Kontingentet bliver på 450,- kr. om året opkræves
med 225,- kr. halvårligt. Grunden til dette kontingent er, at der
desværre bliver færre og færre medlemmer til at dække udgifterne
der er på aldersmedlemmer, herudover ønsker man at styrke
seniorklubberne i Serviceforbundet.
Virksomhedspraktik
Der kommer stadig rigtig mange ansøgninger om
virksomhedspraktik og løntilskudsordninger. De fleste arbejdsgivere
er blevet gode til at udfylde alle punkterne og indsende
ansøgningerne i ordentlig tid inden planlagt opstart. De fleste
selskaber har den rette intension, men vi oplever stadig en stigning
i antallet op til ferieperioden.
Selvfølgelig skal vi hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, men
vi skal også passe på, at der ikke bare er tale om ”parkering” af de
ledige, uden mulighed for et fast arbejde efterfølgende.

Tak
På vegne af EFK vil jeg gerne takke tillidsrepræsentanterne,
arbejdsmiljørepræsentanterne, lokaltillidsrepræsentanterne,
bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og ikke mindst de ansatte i
EFK.
Alle gør et godt stykke arbejde, for at EFK kan fungere.
Jeg vil gerne takke vores direkte samarbejdspartnere inden for
fagbevægelsen Ejendom- og Servicefunktionærernes
Landssammenslutning i daglig tale ESL, Serviceforbundet og LO for
det gode samarbejde i perioden der er gået siden sidste
generalforsamling.
Den største tak skal dog lyde til alle medlemmer af EFK, som har
valgt at støtte op om vores fællesskab.
Uden medlemmer ingen fagforening
Vi håber at se mange af Jer på generalforsamlingen lørdag den 1.
oktober 2016 kl. 10:00, i Serviceforbundet på Ramsingsvej 30, 2500
Valby.
På bestyrelsens vegne
Bo Kjærulf

