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Nye Tillidsrepræsentanter 

På DSM Butiksområdet har vi fået valgt en ny tillidsrepræsentant - 

Gitte Brandt Nielsen - Slagteren i Nørre Sundby og Støvring. 

 

Valg af Tillidsrepræsentanter Salling Group 

Som tidligere nævnt, arbejder vi på at få valgt tillidsrepræsentanter, 

hvor det er muligt. 

Vi er pt. i gang i 18 Bilka butikker fordelt geografisk i hele landet. De 

første valgplakater er taget ned, mens de sidste sættes op i nærmeste 

fremtid. Alle valg er gennemført 11. november 2019. Det ser ud til - 

på nuværende tidspunkt, at det giver et resultat vi bliver rigtig glade 

for. 

 

OK20 

Busturene i uge 35 og 40 er vel overstået. Gennem begge uger har vi 

besøgt 50 virksomheder, hvilket svarer til, at vi ca. er nået ud til 

9.000 medlemmer. Det har været nogle positive besøg, der har budt 

på både forslag til OK20 samt en generel god drøftelse. En stor tak 

skal lyde til de virksomheder, der har budt os indenfor. 

Der har også været afholdt det første stormøde i forbindelse med 

OK20. Den 23. oktober var ca. 200 tillidsfolk samlet for at sætte ord 

på de første skridt frem til forhandlingerne. En af de ting der blev 

drøftet var blandt andet, hvordan vi kommer til at stå stærkest til 

OK20. 

Du kan læse mere om mødet på 

https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/ok20-skudt-i-gang-med-

tr-stormoede/ 

Det er vigtigt vi står sammen, og vi har bestemt brug for alles 

opbakning, så hvis du har forslag til forhandlingerne, eller dine 

kollegaer har, send dem endelig til os. Sidste frist for at indstille krav 

er 10. november, så I kan nå det endnu. www.OK20.nnf.dk. 
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Næste skridt i OK20 er første store forhandlingsmøde den 13. 

november, hvor vi gerne skulle have alle krav mellem hænderne, og 

have noget at arbejde ud fra. 

Forhandlingsudvalgene ser ud som følger: 

Coop og BA - Krista Hansen, Lars Hansen, Karsten Jensen, Flemming 

Harding Bengtsen, Tom Vibæk, Claus Sørensen, John Hansen, Heidi 

Wullf Bindløv. 

Danske Slagtermestre - Morten Jørgensen, Mad med mere Rødovre 

Centret, Gitte Brandt Nielsen, Slagter Carlsen Støvring og Nr. Sundby 

Dansk Erhverv - DE-produktion og DE-håndværk - Kurt Wolter, 

Lone A. Villadsen, Henrik Lydolf, Brian Fyhn Olesen. I dette 

forhandlingsudvalg er der nogle vakante pladser, som det ser ud til, vi 

når at få besat inden de kommende forhandlinger. 

 

Butiksbesøg 

På butiksområdet har vi sat gang i en proces vedr. butiksbesøg. Vi har 

udarbejdet en handlingsplan, hvor fokus vil være synlighed og 

fællesskab. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at butiksfolk generelt skifter arbejde 

oftere end andre. For at vi i Fødevareforbundet NNF kan sikre, at I får 

de rigtige informationer - eller for den sags skyld I stemmer på den 

rigtige overenskomst ved de kommende forhandlinger - er det enormt 

vigtigt, at I er registreret rigtigt i vores system. 

Ved butiksbesøgene, vil der ligeledes være en gennemgang af disse 

data, så vores system kan blive up to date. En opfordring herfra skal 

lyde, skifter I arbejdsplads - så giv os en melding. Bring gerne 

budskabet videre til jeres kollegaer. 

 

Ferieloven og overgangsordning 

Overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov er i gang. Det 

betyder, at vi får indefrosset 25 dage. Det kan - for rigtig mange - 

godt være svært at forstå, hvor de penge ryger hen, men vigtigst af 
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alt er, at fortælle at det er arbejdsgivers pligt, at I som ansatte får de 

oplysninger der vedrører feriepengene. 

Der er rigtig mange spørgsmål om, hvordan det hele praktisk kommer 

til at foregå. En ting er at forstå den nye ferielov, en anden ting er om 

man er enig med den. Vi kan i Fødevareforbundet ikke ændre på 

loven, men vi kan give jer den vejledning/rådgivning, der forhåbentlig 

skal til for, at I kan agere i den. 

I er altid velkommen til at kontakte os for uddybende spørgsmål og I 

kan finde mange flere informationer på borger.dk og FH.dk. 

 

Julefri 

Julen står for døren og det store spørgsmål er altid, hvordan man skal 

arbejde i julen. Herunder en oversigt over de forskellige 

overenskomster på butiksområdet. 

Produktionsoverenskomsten (supermarkeder) gælder 

følgende: 

- 1. juledag og nytårsdag hvor butikken holder lukket, skal jeres 

arbejdstid reduceres med det antal timer, I skulle have arbejdet 

den pågældende dag. Dette gælder for både bagere og slagtere. 

For bager er 2. juledag også gældende. 

- Ovenstående regel anvendes også for juleaftensdag fra kl. 12.00 

samt nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken måtte 

lukke tidligere end normalt. 

 

Coop og de selvstændige Brugsforeninger gælder følgende: 

- I den pågældende uge hvor en af følgende helligdage falder: 

juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag, skal jeres 

arbejdsuge reduceres. 

- Hvis friheden ikke kan afvikles i ugen hvor dagene falder, kan 

det aftales, at friheden falder i perioden fra 1. december til 28. 

februar. 

- Hvis en af disse dage falder på en normal fridag, har I ret til en 

erstatningsfridag. 
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Danske slagtermestre (DSM) gælder følgende: 

- I uger med 1. juledag, 2. juledag, nytårsdag reduceres den 

ugentlige arbejdstid med 7,4 time. 

- Juleaftensdag er en arbejdsdag til kl. 12.00. Holder butikken 

lukket den dag, kan arbejdsgiver flytte 4 timer til en anden dag. 

 

Håndværksbager overenskomsten (BKD) gælder følgende: 

- 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag er betalte fridage, så det vil 

sige jeres arbejdsuge skal reduceres med 7,4 time for hver dag. 

- Hvis friheden ikke kan afvikles i ugen hvor dagene falder, kan 

det aftales, at friheden falder i perioden fra 1. december til 28. 

februar. 

- Hvis en af disse dage falder på en normal fridag, har I ret til en 

erstatningsfridag. 

 

Andet 

Kom gerne med forslag til emner, der kan være relevante at skrive om 

her i nyhedsbrevet. 

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. 

 

Med venlig hilsen og på Butiksteamet vegne  

 

Mette Bisgaard 
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