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Nye Tillidsrepræsentanter 

Jørn Olsen er valgt som ny tillidsrepræsentant på Kelsen Group A/S i 

Ribe.  

Lotte Moesgaard er valgt som ny tillidsrepræsentant på DK Foods, 

Thorning. 

Lene Kristensen er valgt som ny tillidsrepræsentant på DanCake A/S. 

Kim B. Grubbe er valgt som ny tillidsrepræsentant på Cater Food A/S, 

Vinderup og Torben Pedersen i Cater Food A/S på Mors 

Niels- Kristian Vind Nielsen er valgt som ny tillidsrepræsentant på 

Nørmark Food A/S. 

Gitte H. Larsen er valgt som talsrepræsentant på Bisca A/S.   

Lone K. Larsen er valgt som tillidsrep. afløser på Toms A/S i Ballerup. 

Ditte B. Hansen er valgt som ny tillidsrepræsentant på Haribo. 

Renè Jespersen er valgt som tillidsrepræsentant på Bf-Oks A/S. 

Tillykke med valget til alle. 😊  

OK20 – DFO, Forlig og afstemning 

Ved overenskomstforhandlingerne d. 5. marts 2020 blev der mellem 

Fødevareforbundet NNF og DI indgået et forlig på den 

Fødevareindustrielle overenskomst (DFO). Et forlig som alle i 

forhandlingsudvalget er enige om - og siger JA til.   

Der er lavet 41 protokollater, og de indeholder også aftaler om 

uddannelse – frit valg – seniorordning, som rigtig mange har ønsket 

der skulle ske en udvikling- og forbedring af. 

• En ret til seniorordning 

• Lønstigning på 9,55 kr. på timelønnen over de næste 3 år. 3,20 

kr. i 2020 og 2021 samt 3,15 kr. i 2022.  

• Stigning på i alt 3 % på fritvalgsopsparingen 

• Genetillæg stiger med 1,6 % pr. år. 

• Elever stiger med 1,7 % pr. år. 
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• 2 ugers beskyttelse mod fyring ved sygdom på de områder, der 

ikke har en beskyttelse i forvejen. 

• Udvidelsen af perioden med fuld løn under sygdom på 2 uger - 

og for nogle 5 uger med et maks. beløb.  

• Flere muligheder for dem med børn under 14 år, til at bruge 

fritvalg ved sygdom og lægebesøg. 

• Folkepensionister får mulighed for at få udbetalt deres pension 

som løn. 

Forliget indeholder meget mere - alle dokumenter ligger på 

hjemmesiden. Forliget kommer til afstemning blandt alle jer 

medlemmer, der er omfattet af DFO og dermed af forliget. 

Tillidsrepræsentanterne vil sørge for afstemningen på alle de 

virksomheder, hvor det er muligt.  

Alle der ikke lige nu er på arbejde på en virksomhed, enten fordi der 

er den almindelige nedgang i produktionen eller Corona- virus / COVID 

19, får mulighed for at stemme pr. mail via NNF- hjemmesiden. 

Igangsættelse af afstemning: 

Der er d. 21. marts lavet en mæglingsskitse, og dermed bliver der nu 

åbnet op for, at afstemningen kan starte d. 25. marts. Resultatet skal 

foreligge d. 16. april, så det er vigtigt, du sørger for at stemme 

senest d. 15. april så din stemme kan blive registret. 

Hvis alt var normalt, ville tillidsrepræsentanter, konsulenter og 

afdelingen holde informationsmøder og gennemgå de forskellige dele i 

forliget, men desværre – alt er ikke normalt, og derfor kan vi ikke 

holde møder for alle jer medlemmer. 

Der er derfor udarbejdet yderlige information og oplysninger om 

forliget, som du finder på NNF´s hjemmeside. Se meget mere om de 

indgåede aftaler og afgiv din stemme på: 

https://ok20.nnf.dk/fodevareindustri/ 

En gennemgang af de enkelte protokollater:  

https://ok20.nnf.dk/fodevareindustri/gennemgang-af-protokollater-

fodevareindustri/ 

 

https://ok20.nnf.dk/fodevareindustri/
https://ok20.nnf.dk/fodevareindustri/gennemgang-af-protokollater-fodevareindustri/
https://ok20.nnf.dk/fodevareindustri/gennemgang-af-protokollater-fodevareindustri/
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Corona virus / COVID-19 

Der er stor forskel på, hvad Corona betyder på de forskellige 

virksomheder. Nogle steder er der ekstra travlt – andre har mistet 

ordre i en afdeling, og fået meget mere at producere i en anden -og 
nogle steder er der lukket næsten helt ned.  

 
Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, og vi har stor respekt og 

forståelse for de bekymringer, I har som medarbejdere på 
fødevarevirksomheder - vi følger udviklingen nøje. 

 
https://www.nnf.dk/nyheder/2020/marts/appel-til-fodevarearbejdere-

pas-pa-jer-selv/ 
  

Vi tager i Fødevareforbundet, som alle i Danmark, hele situationen 
med corona-virus meget alvorligt, hvilket betyder, at al mødeaktivitet 

er aflyst, og situationen vurderes løbende i forhold til hvilke tiltag, der 
er nødvendige.   

 

Vi er her selvfølgelig stadig for vores medlemmer, bare ikke på de 
forskellige kontorer rundt omkring i landet, men fra vores hjem.  

Alle har oprettet et hjemmekontor, og der holdes daglige skypemøder 
for at holde hinanden orienteret om, hvordan situationen er på alle 

vores virksomheder. 
 

Se meget mere vejledning og information om Corona – virus / 
COVID19 på: 

 
https://www.nnf.dk/coronavirus/ 

Information 

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

tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål - eller ønsker yderligere 

oplysninger. 

På vegne af konsulenterne  

Venlig hilsen 

Anette S. Larsen 

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/marts/appel-til-fodevarearbejdere-pas-pa-jer-selv/
https://www.nnf.dk/nyheder/2020/marts/appel-til-fodevarearbejdere-pas-pa-jer-selv/
https://www.nnf.dk/coronavirus/

