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Faglige emner 

Af faglige sager kan bl.a. nævnes: 

- Arla Foods efterbetaler et krav på ca. kr. 385.000,- i forbindelse 

med forkert tillægsbetaling ved forskydning af søndagsdøgnet. 

Derudover betales en bod til forbundene for et længerevarende 

brud på overenskomsten. 

- Arla Foods har meldt ud, at der flyttes produktion fra Akafa og 

Bislev til deres nyindkøbte mejeri i Bahrain. Dette medfører 

desværre afskedigelser på både Akafa og Bislev, og derfor er der 

nedsat et forhandlingsudvalg, som vil forsøge at afbøde 

konsekvenserne heraf. 

- Der er indgået aftaler med de mejerier, hvor der var gjort 

indsigelse i forbindelse med, at de tidligere DMF TR’er er 

anmeldt som NNF TR’er.  

- Stadigvæk rigtigt mange løntjek, og i de fleste af dem, er der 

dog ingen uoverensstemmelser. 

- Finn og Günther, som også skal tage sig af medlemmerne uden 

branchetilknytning, har stadigvæk mange sager i forbindelse 

med at hjælpe denne medlemsgruppe. 

 

§ 30 udvalget 

Præcisering af elevlønnen i forbindelse med ”køb af fridage”. Der har i 

forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger og 

sammenskrivning af elevaftalerne efterfølgende været forskellige 

opfattelser af, hvorledes overenskomstens tekst skulle læses. 

Derfor er der lavet et protokollat med en fælles forståelse af følgende: 

- at almindelige mejeristelever aflønnes med en timeløn som faglærte 

mejerister samt et tillæg, som pr. 1. marts 2019 udgør kr. 60,12 pr.  

time. 

- at almindelige industri- og procesoperatørelever, lager- og 

logistikelever samt chaufførlærlinge aflønnes med den sædvanlige 

elev/lærlingeløn samt det sædvanlige tillæg i henhold til 

overenskomstens § 5, stk. 2, litra b). 

- at alle voksenelever aflønnes med den sædvanlige timeløn for 

voksenelever/lærlinge samt det sædvanlige tillæg i henhold til 

overenskomstens § 5, stk. 2, litra b). 
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I forbindelse med MUF-kurser aflønnes der som beskrevet i seneste 

Nyhedsbrev, hvorfor der stadigvæk aflønnes jf. arbejdsplanen (der 

ikke må ændres). Dette emne tages op i forbindelse med et nyt § 30 

møde medio august 2019.  

 

Hjælp ! 

Som mange ved, arbejdes der meget ihærdigt på at sikre bedre 

medlemsdata. Derfor bliver vi nødt til at have vores tillidsvalgte til at 

hjælpe os. Der vil i nærmeste fremtid blive sendt udvidede 

medlemslister ud til alle vores tillidsrepræsentanter. Disse 

medlemslister præciserer, hvilke data vi mangler, og de bliver sendt til 

tillidsrepræsentanterne via mail. 

 

Uddannelse/efteruddannelse 

Informationsrundtur omkring Industrioperatør- projektet ”IOP” har 

været rigtig god. Der er besøgt i alt 16 mejerier, med mere eller 

mindre god tilslutning, men det er lykkedes at øge kendskabet til 

projektet. Tilslutningen til de to hold, der starter op her i efteråret, er 

god, og holdene skal nok blive fyldt op. 

MUF har besluttet at påbegynde et pilotprojekt med 

akademiuddannelse eller rettere et modul til akademiuddannelsen. 

Pilotprojektet vil være for 20 tillidsvalgte (tillidsrepræsentanter, 

arbejdsmiljørepræsentanter og uddannelsesambassadører). 

Tilmeldingsprocedure er efter samme model, som den vi kender fra 

IOP og efteruddannelsen for mejerister, nemlig via mejerierne og 

deres uddannelsesudvalg. Der er dog lige den lille ændring, at der 

forventes en forholdsvis stor tilslutning, således at alle tilmeldingerne 

samles og udvælges centralt. 

Hold 5 af efteruddannelsesforløb af mejerister forventes at blive 

udskudt til efteråret 2020. Der har ikke været ret mange tilmeldinger 

til hold 5, og derfor startes holdet ikke op i efteråret 2019.  
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Seniormøder 

Der har været arrangeret en række seniormøder her hen over foråret i 

Videbæk, Hobro og Branderup. Alle møderne har været rigtigt godt 

besøgt, og der har været en god stemning og masser af spørgelyst. 

Søren, som er primusmotor og drivkraften for at disse møder afholdes, 

håber, at der vil kunne arrangeres endnu 2 seniormøder i løbet af 

efteråret. Møderne bliver afholdt der, hvor behovet er, så hvis du 

kender til en række seniorer, som kunne være interesseret så giv 

endelig Søren besked herom. 

Herfra skal der lyde en stor tak til Søren Jakobsen (FTR Hobro 

mejericenter), for den store indsats og engagement, som Søren 

lægger for dagen i forhold til disse seniormøder. 

 

Netværkskonferencen 

I dagene d. 23. og 24. 

maj blev der afholdt en 

konference for 

Netværket udenfor Arla. 

Konferencens emner var 

uddannelse, samarbejde, 

faglige spørgsmål og den 

kommende overenskomst. 

Styregruppen, der skal 

arrangere kommende 

aktiviteter for Netværket, 

består fremadrettet af Kaj 

Andersen (FTR Thise), Anita 

Knudsen (AMR Nørager), Keld Hansen (TR Mammen), Ronni Pedersen 

TR Naturmælk) og Lars Gram (Fødevareforbundet NNF). 
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Følgegruppen 

I følgegruppen arbejdes der bl.a. med strategi, og i den forbindelse er 

der nedsat 3 små arbejdsgrupper. Sideløbende med strategiarbejdet 

skal der i efteråret også tages hul på forarbejdet frem mod kongressen 

i september 2020. 

I efteråret tages der ligeledes hul på overenskomstforhandlingerne i 

2020, hvor der skal indsamles og behandles forslag. Her bliver det 

forhandlingsudvalget, der skal i arbejdstøjet. 

Forhandlingsudvalget har følgende sammensætning; Kim Andersen, 

Carsten Hjorth, Jørn Jakobsen, Jens Peter Petersen, Lars Lund, Jan 

Hartvigsen, Keld Madsen og Anita Pedersen. 

 

Mødeaktiviteter i efteråret 2019 

Følgegruppemødet den 5. sept. 

Opstart til OK2020 bl.a. indsamling af forslag og bearbejdning af disse 

med forhandlingsudvalget. 

IH Food Tech i Herning (tidligere Landsmejeriudstilling) den 1.–3. okt. 

Mejeribrugets Arbejdsmiljø Branchekonference den 21. nov. 

Der startes nogle kurser op omkring overenskomsten mm.  

De faglige på mejeriområdet afholder ferie, som følger: 

Finn Ladegaard – ugerne 27 + 32–33. 

Günther Mortensen – ugerne 28–30. 

Lars Gram – ugerne 26–29. 

Karl Ovesen – ugerne 28–31. 

 

Nye TR og AMR på mejeriområdet 

Tillykke med valget som tillidsvalgt til:  

Nyvalgt TR på Taulov Mejeri, Lars Sørensen. 

Nyvalgt TR på Danmark Protein, Morten Daniel. 

Genvalgt AMR på Danmark Protein, Lars Overgård. 

Nyvalgt AMR på Taulov Mejeri, Mehmet Uzun. 

Nyvalgt AMR på Holstebro Mejeri, Tine Kjær. 

Nyvalgt AMR på Mammen Mejeri, Anders N. R. Sørensen. 

Genvalgt AMR på HOCO, Kasper Staunstrup. 
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Nyvalgt AMR på HOCO, Flemming Rahbek. 

Nyvalgt AMR på HOCO, Kim Pedersen. 

Nyvalgt AMR på Hobro Mejericenter, Carsten Sørensen 

Genvalgt AMR på Hobro Mejericenter, Kasper Laursen 

 

Tak for samarbejdet til alle jer, som ikke længere er tillidsvalgt for 

kollegaerne.  

 

Det var alt for denne gang, så rigtig god sommer til jer alle sammen.  

Mvh. 

Karl Ovesen 

 


