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Denne gang bl.a. om:
•

Mejerifordeling hos de faglige

•

Faglige emner/sager

•

Sundhedsordningen i PensionDanmark

•

OK2020

Marts 2020

Side 2

Mejerifordelingen hos de faglige
Der er lavet en fordeling på mejeriområdet, hvor mejerierne er delt op
hos os fire faglige. I grove træk er landet er delt op med Nord- og
Vestjylland til Finn og Karl, Günther har Syd- og Østjylland, og Lars
tager sig af mejerierne fra Lillebælt og øst over.
Der er udarbejdet en liste over alle mejerierne med
tillidsrepræsentanter, og hvilken faglig der er tilknyttet mejeriet.
Listen er udsendt til alle TR.
I forbindelse med ferie og lignende vil en anden af de faglige være til
at træffe.

Faglige emner/sager
Julen har givet de sædvanlige spørgsmål vedr. den 24. dec. og SH
dagene. Det er dog vores indtryk, at svarene kunne løses lokalt.
Igangværende sager
•
•
•
•
•

Der er rest-krav mod vikarbureau for manglende af pension, frit
valg og særligopsparing, samlet krav på kr. 30.000
Lønsag vedrørende manglende pension, SH og SO
30 konkurssager mod større virksomhed
Diverse opsigelsessager
Holddrift-sagen skal i Faglig Voldgift den 29. jan.
Afsluttede sager siden sidst

•
•
•
•
•

Forkert opsigelsesvarsel, værdi for medlem 103.950, Tilbagebetaling af fædreorlov, værdi for medlem 16.830, Usaglig opsigelse, værdi for medlem 246.700, Manglende SO og pension, værdi for medlem 20.900, 5 sager omkring løn i opsigelsesperioden, samlet værdi 215.000.

Marts 2020

Side 3

10.000 behandlinger til medlemmer med
sundhedsordningen i PensionDanmark
Godt 1.200 medarbejdere i mejeribruget fik i 2019 glæde af
behandlinger gennem deres sundhedsordning i PensionDanmark. Det
blev til i alt 10.000 behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor,
massør, eller zoneterapeut på et af sundhedsordningens over 147
sundhedscentre. Medlemmerne fik i snit otte behandlinger gennem
sundhedsordningen, og det var typisk for problemer i ryg og arme.
Sådan kan du bruge din sundhedsordning i PensionDanmark
Du og dine kollegaer kan også få behandlinger, hvis I har problemer i
led, muskler og sener. Og I behøver ikke gå til lægen først. Læs mere
om de øvrige muligheder i jeres sundhedsordning og bestil tid på
pension.dk/sundhed, eller ring 7010 0806 alle hverdage kl. 8-21.

OK2020
LOGBOG over forhandlingsmøde den 21. januar 2020
Parterne har på dagens forhandlingsmøde i DI drøftet sagsområderne
•
•
•

Omvarsling ved deltagelse i MUF-kurser
Bestemmelserne om afløseres arbejdstid
Bestemmelserne om arbejdstid for chauffører, uddannelse af
faglærte chauffører og tillægget til nye faglærte chauffører.

Der er gjort gode fremskridt på alle tre områder, men der er fortsat
udestående spørgsmål.
Forhandlingerne herom genoptages på næste aftalte møde den 17.
februar 2020.

Det var alt for denne gang.
Mvh.
Finn, Günther Karl og Lars

