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Covid-19 

”Never ending story”, Corona sagaen eller hvad man nu vil kalde den 

trælse situation vi nu har været I over et helt år. 

Møder, kursus aktivitet og konferencer er aflyst/udskudt planlagt på 

ny for igen at blive aflyst eller udskudt, ikke noget vi er særlig stolte 

over, men der er ikke noget valgt. 

Her i skrivende stund er alle stadigvæk sendt hjem og arbejder 

dermed hjemmefra, hvilket vi skal være ind til starten af maj måned 

med. 

 

Faglige emner/sager 

        Igangværende sager. 

• Chauffør sagen kører stadigvæk, og den er ikke mere kun den 

ene garage. 

• Mulig sag med manglende pension. 

• Hjælp til udarbejdelse af lokalaftaler, da det har vist sig at være 

udfordringer på nogle mejerier med overholdelse af 

Fællesoverenskomsten. 

 

Afsluttede sager siden sidst. 

• Sagen om særlig opsparing. Sagen har fundet sin afslutning ved 

at Arla Foods har besluttet ”at gøre som de plejer”. Det vil sige 

at medarbejderne i november måned, bestemmer om de vil 

have beløbet udbetalt, eller indsat på pension. Arla Foods havde 

på nogle sites, indbetalt indestående på særlig opsparing i juni 

2020, på medarbejdernes pensionskonto, hvilket forbundene 

protesterede imod. Overenskomsten giver ikke arbejdsgiverne 

mulighed for at indsætte penge på medarbejdernes pension i 

juni måned, der er kun mulighed for at udbetale pengene til 

medarbejderne. Problematikken har været diskuteret på et § 30 

møde, hvor arbejdsgiverne bestemte sig for at 

udbetale/indsætte på pension i november måned fremover. Der 

har været udtrykt ønske om udbetaling i juni måned fra enkelte 

medarbejdere, men det har aldrig været meningen med særlig 

opsparing. Hvis pengene udbetales i juni/november måned, kan 

de jo lige så godt gives som en højere timeløn, da meget af 
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formålet med særlig opsparing vil forsvinde. Formålet med 

særlig opsparing er jo at have en konto medarbejderne kan 

bruge af til forskellige formål, for eksempel barns anden 

sygedag, barns lægebesøg, seniorfridage, eller 

udbetaling/pension. Det er en konto der gerne skulle udbygges 

fremover, så den kan tilpasses medlemmernes behov alt efter 

hvor de er i livet, frem for at hæve pensionsprocenten til 20 %. 

Særlig opsparing har aldrig været ment som udelukkende en 

opsparing til jul og sommerferie. Hvis man ønsker en opsparing 

til ferie, kan man jo evt. frasige sig udbetaling af SH-forskud, og 

dermed få hele puljen på SH-kontoen udbetalt i uge 26. For god 

ordens skyld, er der truffet aftale med arbejdsgiverne om 

tilbageførsel af de penge, der blev indsat på medarbejdernes 

pensionskonto i juni 2020. Tilbageførslen sker til de 

medarbejdere der har ønsket det, og IKKE andre. Sagen er fuldt 

og endelig afgjort.  

• Der har været en række opsigelsessager, bl.a. med medlemmer 

med meget lang anciennitet, som alle er løs til medlemmernes til 

fristelse. 

 

 

Overenskomst forhandling. 

Der er pt. overenskomst forhandlinger med Lallemann i Fredericia, 

hvor der er udvekslet krav og sat gang i forhandlingerne.  

Næste forhandling er fastlagt til den 8. apr. 2021. 

 

Lønsatser 

Lønnen er steget pr. 1. marts 2021 med kr. 3,20 pr. time, mens 

øvrige tillæg ligeledes er steget med et gennemsnit på 1,6%. 

Du kan set alle satser på Fødevareforbundet NNFs hjemmeside 

(Oktober 2008 (nnf.dk))  

 

 

https://www.nnf.dk/media/ntfbjklm/mejeri-l%C3%B8nskema-2021-ny.pdf
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Følgegruppe/ Landsklubben 

Som bekendt, afholder Fødevareforbundet NNF, kongres i september 

måned 2021. På kongressen vælges medlemmerne til henholdsvis 

følgegrupper og forhandlingsudvalg, på de enkelte branchers 

”generalforsamlinger”. Det betyder så, at det kun er de 

kongresdelegerede der har indflydelse på hvem der vælges. 

Mejerigruppen har traditionelt gjort det på en anden måde. På 

Mejerilandsklubbens årsmøde (i et kongres-år) plejer mejeriernes 

tillidsrepræsentanter at blive enige om, hvem de vil indstille til 

følgegruppen/forhandlingsudvalget på kongressen. Når de er enige, 

giver de hinanden håndslag på at stemme på kongressen, som de er 

blevet enige om på Mejerilandsklubbens årsmøde. Det er en 

gentlemans aftale, for enhver kongresdelegeret kan naturligvis 

stemme efter sin overbevisning. Den måde at afklare valgene på, 

giver den fordel at vi har god tid til at snakke tingene igennem, og nå 

frem til et resultat alle tillidsrepræsentanter kan bakke op om, frem 

for at overlade det til de kongresdelegerede, på et møde under 

tidspres. Det har indtil nu fungeret fint, og har sparet os for de 

frustrationer, og de måske lidt ”underlige valg”, der somme tider har 

været tilfældet for de øvrige grupper på kongressen. Det betyder 

naturligvis at det er vigtigt at så mange TR som muligt deltager i 

Mejerilandsklubbens årsmøde, og dermed sikrer det størst mulige 

mandat til de valg der foretages på kongressen. Mejerilandsklubbens 

årsmøde afholdes sidst i august/først i september, datoerne meddeles 

senere.   

 

Pension Danmark 

Afkastet på vores pensioner i Pension Danmark har igen i 2020 givet 

et fornuftigt afkast. For medlemmer under 46 var afkastet 7,6%, mens 

der over 67 år fik et afkast på 4,5%. Hvis man ikke allerede har 

tjekket, kan man tjekke sit eget afkast og pensionsformue ved at 

logge på www.pension.dk og bruge sit Nem-ID. 

Det forventes at Sundhedsordningen snart igen vil kunne kører 

normalt, det kræver dog at de sidste restriktioner ophæves. 

 

http://www.pension.dk/
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Kontingenter 

Der har været en række forespørgsler vedrørende kontingent i 

Fødevareforbundet NNF. Her kan vi henvise til forbundet hjemmeside 

Kontingent i Fødevareforbundet NNF  

Husk at hjælpe medlemmer med at tilrette, her tænker vi især på hvis 

et medlem blive elev/lærling eller udlært, for så skal der ske en 

tilretning i medlemsregistret og kontingentet skal tilpasses den nye 

status. 

 

Det var alt for denne gang.  

Mvh 

Finn, Günther Karl og Lars 

https://www.nnf.dk/om-fodevareforbundet-nnf/kontingent/

