December 2020

Nr. 4

Mette Bisgaard

Lone Krydsfeldt

Henrik Fredensborg

mbl@nnf.dk
38 18 70 56

lkr@nnf.dk
38 18 69 05

hf@nnf.dk
38 18 70 10

Steen M. Nielsen

Kasper V. Johansen

Flemming Mogensen

smn@nnf.dk
38 18 70 25

kvj@nnf.dk
38 18 72 61

flm@nnf.dk
38 18 72 62

Denne gang bl.a. om:
•

Året der gik

•

Faglige sager

•

Helligdagsreglerne

•

Honorar vs. Daglønstab

•

Arbejdsskader

•

Online Fyraftensmøder

•

Kontingent

•

Andet

•

Glædelig Jul og Godt Nytår

December 2020

Side 2

Året der gik
År 2020 har på alle måder været et særpræget år.
Vi havde et forår hvor vi skulle forny alle overenskomster. En travl tid,
da man på Butiksområdet har mange forskellige overenskomster.
Samtidig havde vi skiftet forhandlingssekretær, så jeg tror alle var
spændte, men også meget klar til at prøve kræfter, med de nye
opgaver.
Vi lagde ud med 2 selvstændige forlig med Dansk Erhverv, og på
sidelinjen prøvede vi at komme i mål med HORESTA overenskomsten.
Den sidst nævnte lykkedes ikke. Dette set i lyset af at Covid-19 ramte
Danmark så HORESTA lavede på daværende tidspunkt ikke nogen
forlig, men endte stort set i Forligsinstitutionen med alle de
overenskomster de havde.
Ved hjælp fra Mæglingsskitsen fik vi også DSM-overenskomsten på
plads og slutteligt kom begge Coop overenskomster i mål. Vi hænger
dog lidt i bremsen med de trykte versioner på Coop og BA områderne,
om det kan skyldes arbejdsgiver har haft rigtig travlt i forbindelse med
Covid-19, vides ikke med sikkerhed.
Vi vil rigtig gerne benytte lejligheden til at takke jer der var med til
forhandlingerne i 2020. I gjorde et fantastisk godt stykke arbejde og
en kæmpe indsats.
Covid-19 brød ud i foråret. Den har haft stor påvirkning på
dagligdagen i Fødevareforbundet NNF. Mange aktiviteter er blevet
udskudt eller helt aflyst.
Fødevareforbundet NNF’s ledelse har taget Covid-19 meget alvorligt,
og skabt en stor tryghed for deres ansatte, for at undgå smitte.
Samtidig ved man også godt, at medarbejdere og medlemmer
mangler noget kontakt til hinanden. Det har været en balancegang. Til
gengæld har vi aldrig været så lette at komme i kontakt med, grundet
alle fysiske aktiviteter er lukket ned. På grund af Covid-19 situation.
Selvfølgelig håber alle, både jer ude i butikkerne, men også ansatte i
Fødevareforbundet NNF, at 2021 vil bringe os ud af hele den pandemi
Danmark er i.
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Faglige sager
Heldigvis, hvis man kan tillade sig at skrive det, har vi ikke nogen nye
store sager siden sidst.
Det har været en periode i Butiksteamet, hvor vi har fået afsluttet en
del sager, som er de sager vi kalder almindelige dagligdag. Det
omhandler blandt andet løntjek, manglende betaling af Frit
valg/Særlig Opsparing, arbejdsforhold eller lign.

Helligdagsreglerne
Julen er ved at nærme sig for os alle. Det er også ensbetydende med at
der igen kommer en række helligdage, som for os alle kan være svære at
finde rundt i. Vi har prøvet, både via Butiksmagasin og Facebook at
forklare reglerne. Skulle nogle ikke have set de to ting, så kommer de
her.

Produktionsoverenskomsten (supermarkeder undtagen Coop):
1. Juledag og nytårsdag, hvor butikken holder lukket, skal din
arbejdstid reduceres med det antal timer, du skulle have arbejdet den
pågældende dag. Det gælder for både bagere og slagtere.
For bagere gælder det også 2. juledag.
Ovenstående regel anvendes også for juleaftensdag fra kl. 12.00 samt
nytårsaftensdag fra det tidspunkt hvor butikken måtte lukke tidligere
end normalt.
Falder en af helligdagene på din normale fridag, har du ret til en
erstatningsfridag.
Coop og de selvstændige Brugsforeninger:
I de uger hvor juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag
falder, skal jeres arbejdsuge reduceres.
Hvis friheden ikke kan afvikles i ugen, hvor helligdagene falder, kan I
aftale en af følgende løsninger:
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1.) At friheden skal holdes i perioden fra 1. december til 28. februar.
2.) At friheden overføres til efterfølgende planperiode. Det kan kun
gøres, hvis det er dit ønske, og i laver en skriftlig aftale.
Falder en af helligdagene på din normale fridag, har du ret til en
erstatningsfridag.
Danske Slagtermestre (DSM):
Juleaftensdag er en arbejdsdag til kl. 12.00. Holder butikken lukket
den dag, kan din arbejdsgiver flytte fire af dine arbejdstimer til en
anden dag.
I uger med 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag reduceres den
ugentlige arbejdstid med 7,4 time pr. dag.
Falder en af helligdagene på din normale fridag, har du ret til en
erstatningsfridag.
Håndværksbager overenskomsten (BKD):
1. juledag, 2. juledag og nytårsdag er betalte fridage. Det betyder, din
arbejdsuge skal reduceres med 7,4 time for hver af dagene.
Hvis du ikke kan holde fri i den uge, hvor helligdagene falder, kan I
aftale, at friheden skal holdes i perioden fra 1. december til 28.
februar.
Falder en af helligdagene på en af din normal fridag, har du ret til en
erstatningsfridag.

Honorar vs. Daglønstab
Pr. 1 januar 2021 vil vi overgå fra daglønstab til honorar. Honoraret er
fastsat til kr. 2300,00 pr. dag eksklusiv Pension. Yderlige oplysninger
og vejledninger vil ske i forbindelse med afholdelse af møder i 2021.
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Arbejdsskader
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, som
Fødevareforbundet NNF mener ikke er korrekt.
Kan man udfører sit sædvanlige arbejde? Hvis nej, skal det anmeldes,
da man har fravær. At man er inde og udfører andre opgaver betyder
ikke at man ikke har fravær. Nyhedsbrevet er sendt ud til
Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR).
Kontakt din AMR eller en af NNF`s Arbejdsskadekonsulenter hvis du
vil have yderlige oplysninger.

Online Fyraftensmøder
I januar 2021 vil vi prøve at afholde online møder.
Vi har planlagt to aftener for alle lærlinge. En for Bager- og konditor
lærlinge og en for Gourmetslagterlærlinge. Datoerne vil blive onsdag
den 20. januar og onsdag den 27. januar. Skulle nogle af jer have
lærlinge i butikken, håber vi I vil være med til at prikke dem på
skulderen og nævne mødet for dem.
For alle tillidsvalgte, vil der ligeledes blive lavet online fyraftensmøder.
Det bliver møder på ca. 1 times varighed, hvor vi i Fødevareforbundet
NNF vil give en kort status om hvad der sker på området.
Afslutningsvis er der mulighed for at i tillidsfolk kan spare med
hinanden hvis i har nogle aktuelle problematikker/udfordringer i jeres
butik, som i gerne vil dele med hinanden. Det er vigtigt at sige at
dette statusmøde er frivilligt, og der vil ikke blive udbetalt Honorar i
forbindelse med mødet. Fra Fødevareforbundet NNF side er det et håb,
at vi kan komme tættere på jer i butikkerne i denne Covid-19 tid, hvor
vi ikke kan være fysisk til stede.
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Kontingent
På opfordring kommer her en oversigt over kontingent 2020 inkl.
Fagforening, A-kasse og Fritidsulykkeforsikring som fuldtidsmedlem.
Beløb er før skattefradrag. Se flere oplysninger på hjemmesiden om
de forskellige kontingentsatser.
2021

2021

Uge

Md.

Forbund

Kr.

94,38

Kr. 409,00

Fritids-ulykke forsikring

Kr.

10,38

Kr.

A-kasse administration

Kr.

35,54

Kr. 154,09

A-kasse kontingent

Kr.

82,38

Kr. 357,00

ATP

Kr.

2,54

Kontingent pr. uge/Md.

Kr. 225,22

Kr.

45,00

11,00

Kr. 976,00

Andet
Kom gerne med forslag til emner, der kan være relevante at skrive
om.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du har
spørgsmål. Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev, send din e-mail
til mbl@nnf.dk
Hvis du ikke allerede er medlem af vores Facebook grupper, kan du
ligeledes sende en mail til mbl@nnf.dk for nærmere information.
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Glædelig Jul og Godt Nytår
2020 er ved at nå sin ende. Mange vil håbe at 2020 samtidig også er
det år, hvor vi Covid-19 startede og det år hvor man forhåbentlig kan
kigge ind i 2021 og se lyset for enden af tunnelen.
Året har budt på nye tankegange, dels for Fødevareforbundet NNF,
men også for jer ansatte i butikkerne. I har om nogen været dem der
har stået i front og kæmpet for at holde smitten nede trods I har
skulle passe jeres arbejde til fulde. Det skal i alle have en kæmpe ros
for.
På hele Butiksteamets og Fødevareforbundet NNF’s vegne vil jeg gerne
ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt og Lykkebringende
Nytår

På Butiksteamets vegne
Venlig hilsen
Mette Bisgaard

