
 

  

 

 

December 2020  

   Nr. 6  

Tom Jensen               Gitte Bonderup               Søren Lind 

tje@nnf.dk                gbo@nnf.dk                     sl@nnf.dk 

38187274                  38187020                          38187244 
   

 Denne gang om: 

• AFS/Produktion/Corona 

• Følgegruppe og Forretningsudvalg 

• Kontingent 

• Forslag til emner/spørgsmål 

• Julehilsen 

 

 

 

 

Marts 2019 
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AFS/Produktion/Corona 

Tyske myndigheder har nu gjort 302 fund af vildsvin, der er døde af 

Afrikansk svinepest. 

Markedssituationen er præget af ASF i Tyskland, og de meget brede 

markedsadgange gør, at de danske slagterier ikke bliver lige så påvirket af 

Afrikansk svinepest - som er tilfældet for Tyskland. Dog er det europæiske 

marked meget nervøs lige pt.  

Produktion 

Tilmeldingen af slagtesvin er steget herhjemme i takt med AFS i Tyskland, 

som har påvirket smågrise producenterne således, at det ikke er rentabelt 

at køre smågrise ned over grænsen, hvilket er glædeligt - set med danske 

øjne. Noteringen i uge 51 er uforandret på grise og søer. Dvs. grise afregnes 

med 9,50 kr./kg og søer med 4,80 kr./kg. 

Det har medført, at slagterierne har fået opfyldt deres kapacitet, og vi 

kigger ind i et forår, hvor der formentlig vil være et efterslæb på slagtesvin i 

størrelsen 250.000 - 500.000.  

På de fleste anlæg har medarbejderne oplevet en del overarbejde i denne 

måned, som skyldtes øget tilgang af svin samt indhentning af helligdage op 

mod julen. 

Da kreaturer med en pris på 20,61 kr. pr. kg., bød året på de laveste 

gennemsnitlige afregningspriser for okse- og kalvekød i de seneste 5 år og 

1,34 kr. lavere i forhold til året før. Tyrekalve er faldet mest, hvorimod 

priserne på hundyr er mest stabile. Der blev slagtet næsten 6 pct. færre 

kreaturer end året før, og som en ny rekord eksporterede Danmark 91.788 

levende dyr, heraf ca. 40 pct. til Holland. Markedsåbningen til Kina giver 

mulighed for prisstigninger i løbet af 2021. 
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Corona 

Corona har vendt op og ned på vores hverdag, og vi har stået overfor hidtil 

ukendte udfordringer ude på de forskellige anlæg. Det er vigtigt vi tager 

ansvar for os selv, og på den måde tager vi alle et ansvar for hinanden. Så vi 

i fællesskab kan bekæmpe covid-19 til gavn for alle. 

Desværre ser vi en stigning i smittetrykket i de fleste egne af Danmark og 

der er igen behov for at genåbne aftaler fra foråret. Der er flere aftaler der 

igen er aktuelle.  

• Trepartsaftale om midlertidig arbejdsfordeling er forlænget til og med 

2021. 

• Trepartsaftale om lønkompensationsordning fra foråret er aktuel igen. 

Trepartsaftaler og spørgsmål/svar bliver løbende opdateret på 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) hjemmeside. Se www.fho.dk  

Vi oplever som i foråret, at nogle virksomheder bliver hårdt ramt, så snart 

dele af Danmark lukkes ned og med det samme anvender aftalerne, så 

vores medlemmer ikke afskediges. 

Vi har dog stadig en fælles opgave - med den kæmpeudfordring der ligger i 

at holde coronaen ude af vores fabrikker. Der er blevet gjort meget, og 

teststrategien udvikles løbende med de erfaringer vi gør os. 

Følgegruppen og Forretningsudvalg 

Vores forretningsudvalgsmøder samt følgegruppemøder i slagter-industri 

bliver i denne tid afholdt som Teams møder pga. Corona, sidste møde var 

den 30. november 2020. 

Forretningsudvalget havde møde den 15. december, hvor en af vores 

punkter på dagsorden var § 30 suppleringsydelse, som vi har valgt at sætte 

fokus på, da vi er den opfattelse, at ikke alle der er ude for en arbejdsulykke 

- får de nødvendige informationer eller korrekte aflønning.  

  

http://www.fho.dk/


December 2020 Side 4 

 

Arbejdsulykke 

Det er vigtigt ved en arbejdsulykke at få en dialog med AMR eller TR om 

arbejdsulykken, og om den opfylder kriterierne for § 30. 

Arbejdsmiljøsekretariatet har udarbejdet et Nyhedsbrev om anmeldelse af 

arbejdsulykker, da flere virksomheder har en definition af, hvad der er en 

arbejdsulykke og hvornår det skal anmeldes. 

Hvis ikke du har en AMR eller TR, kan du henvende dig til en af 

konsulenterne hos Fødevareforbundet NNF. 

Overenskomsten § 30 Suppleringsydelse ved arbejdsulykker 

Ved fravær på grund af arbejdsulykke ydes et tillæg til sygedagpengene, 

således at sygedagpenge og tillæg tilsammen udgør 100 % af 

gennemsnitslønnen for de sidste 4 uger inden ulykken. 

Tillægget ydes fra og med 1. hele fraværsdag og ydes i maximalt 20 uger. 

Det er en forudsætning, at en arbejdsulykke ufortrødent og samme dag 

anmeldes til arbejdslederen, og at påbudt sikkerhedsudstyr er anvendt, og 

at påbudte sikkerhedskrav er overholdt. 

Ulykkestilfælde, der indtræder når medarbejderen er omklædt og er på vej 

til/fra sin arbejdsplads på virksomheden, men før/efter stempling 

foretages, er også omfattet af bestemmelsen. 
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Kontingent  

På opfordring kommer her en oversigt over kontingent for 2021 inkl. 

Fagforening, A-kasse og Fritidsulykkesforsikring som fuldtidsmedlem. 

Beløb er før skattefradrag og uden evt. klubkontingent. Se flere 

oplysninger på hjemmesiden om de forskellige kontingentsatser.  

 2021 

Uge 

2021 

Md. 

Forbund Kr.    94,38 Kr.  409,00  

Fritids-ulykke forsikring Kr.    10,38 Kr.    45,00 

A-kasse administration  Kr.    35,54 Kr.  154,00 

A-kasse kontingent Kr.    82,38 Kr.  357,00   

ATP Kr.      2,54 Kr.    11,00 

Kontingent pr. uge/Md. Kr.  225,22 Kr.  976,00 

 

Forslag til emner/Spørgsmål 

Kom stadigvæk gerne med forslag til emner der kan være relevante at 

skrive om i nyhedsbrevene. 

Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte os eller din 

tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål. 
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Glædelig Jul og Godt Nytår 

2020 har i den grad budt på mange gode oplevelser - sammenhold - 

gåpåmod - overenskomstforhandlinger - nytænkning og især en positiv 

tilgang fra alle jer tillidsvalgte og vores medlemmer til at håndtere 

begrænsninger afført af Corona.  

Jeg vil på vegne af konsulenterne og Fødevareforbundet NNF ønske jer alle 

en Glædelig Jul og Godt Nytår. 

 

På vegne af konsulenterne 

Venlig hilsen 

Tom Jensen 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fabtove.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fgl%25C3%25A6deligjul-abtove.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fabtove.dk%2Fglaedelig-jul-og-godt-nytaar%2F&tbnid=gg0fPr1BVLt1yM&vet=10CAsQxiAoAWoXChMIgNCA6LTV7QIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=weIFJXpstjoJkM&w=1280&h=853&itg=1&q=gl%C3%A6delig%20jul%20og%20et%20godt%20nyt%C3%A5r&ved=0CAsQxiAoAWoXChMIgNCA6LTV7QIVAAAAAB0AAAAAEAc

