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Hermed et Nyhedsbrev som handler om den netop afsluttet 

afstemningen af marts overenskomsterne og den næste afstemning, 

hvor det er april overenskomster der skal stemmes om. 

 

OK20 – Den Fødevareindustrielle overenskomst 

(DFO) resultat 

Resultatet af afstemningen på DFO er et solidt ja med 89,86 % af de 

afgivne stemmer. Det er et resultat af det flotte arbejde alle i 

tillidsrepræsentanter og valgte har lavet i forbindelsen med selve 

afstemningen, under forhold der selvfølgelig er påvirket af corona – 

virus og nedlukningen i Danmark. 

Tillykke med opbakningen og tusind tak for indsatsen.  

 

  
Stemme-

berettigede 
Afgivne 

stemmer 
Stemme-
procent Ja Ja-% Nej Nej-% Blanke Blank-% 

          
DFO 2.629 2.130 81,02 1.914 89,86 194 9,11 22 1,03 
 
          

Samlet afstemningsresultat 

Det samlede resultat af afstemningen, hvor alle der er omfattet af 

mæglingsskitsen blev offentliggjort kl. 12.00 torsdag d. 16. april af 

forligsmanden. 

Resultatet er samlet for FH: 

Ud af 403.623 stemmeberettiget er der 185.630 der har stemt. Det 

giver en stemmeprocent på 57,6 %.  

Ud af de 57,6 % er der 79,8 % der har stemt ja til 

overenskomstfornyelserne og dermed er mæglingsskitsen vedtaget. 

Se hjemmesiden: 

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/april/ok20-et-godt-resultat/ 

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/april/ok20-et-godt-resultat/
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DSM Industri - Forlig og afstemning  

Ved overenskomstforhandlingerne d. 24. marts 2020 blev der mellem 

Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtemestre indgået et forlig på 

DSM Industri overenskomsten. Et forlig som Hovedbestyrelsen og 

forhandlingsudvalget siger JA til.   

Der er lavet 27 protokollater, og de indeholder også aftaler om 

uddannelse og frit valg, som rigtig mange har ønsket der skulle ske en 

forbedring af. 

• Lønstigning på kr. 9,55 på timelønnen over de næste 3 år. Kr. 
3,20 i 2020 og 2021 samt kr. 3,15 i 2022.  

• Stigning på i alt 3 % på fritvalgsopsparingen, som også er en del 
af løn.  

• Genetillæg stiger med 1,6 % pr. år.  
• Udvidelsen af perioden med løn under sygdom på 2 uger med 

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

fritvalg ved børns sygdom og lægebesøg.  
• Fædreorlov udvides med 3 uger. 

• Lærlinge optjener retten til pension efter 2 måneders 
ansættelse.  

• En præcisering af retten til seniorordning. 

Se mere om forliget og hvad det indeholder på hjemmesiden.  

Forliget skal nu til afstemning blandt alle jer medlemmer, der er 

omfattet af DSM Industri og dermed af forliget. 

Afstemning: 

I perioden fra d. 15. april kl. 14.00 til d. 5. maj kl. 12.00 er det muligt 

at stemme. Resultatet skal foreligge d. 6. maj, så det er vigtigt, du 

sørger for at stemme senest d. 5. maj kl. 12.00, 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 forsat ikke normalt, og derfor kan vi 

ikke holde møder for alle jer medlemmer. 

Tillidsrepræsentanterne vil sørge for afstemningen på alle de 

virksomheder, hvor det er muligt.  
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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. 

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/danske-slagtermestre/    

 

Status corona-virus  

Vi oplever forsat markante forskelle i, hvordan de forskellige 

virksomheder og dermed jer, bliver berørt af situationen i Danmark. 

Flere steder er der overarbejde – udvidet produktion og andre steder 

en stort set det hele lukket ned.  

Vi ser også steder, hvor medarbejder igen bliver bedt om at komme 

på arbejde, da der meget stille er en positiv udvikling, i forhold til 

ordre og dermed produktion igen. 

Vi følger stadig alle vejledninger og arbejder derfor stadig hjemmefra.   

Pas forsat godt på hinanden – på afstand. 😊  

 

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://ok20.nnf.dk/danske-slagtermestre/

