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Mejeribranchen og COVID-19
Nu har vi i Danmark haft COVID-19 i over 6 måneder, og
smittetrykket ændrer sig hele tiden. Fødevareforbundet NNF har i
perioder lukket helt eller delvist for kontorerne og ladet
medarbejderne arbejde hjemmefra, ligesom alt kursus aktivitet er
midlertidigt lukket ned.
Mødeaktiviteten har det seneste halve år stort set kun været via
Teams eller Skype, hvilket har virket nogenlunde.
Mejerierne og Fødevareforbundet NNF’s medlemmer har stadigvæk
arbejdet videre, og medlemmerne er med at sørge for, at der er
mejeriprodukter i forretningerne rundt omkring.
Der har været enkelte coronaramte på mejerierne, men også dette er
taklet i samarbejde mellem medarbejdere, tillidsvalgte og ledelser.
Nogle mejerier har været mere udfordret end andre, men man må
bare sige, at mejerifolket er altid klar til at byde ind, når et problem
melder sig.
Vi mener, at det er på sin plads at rose jer alle for indsatsen, ”Godt
gået, vi er sgu stolte af jer”.

Den nye ferielov
Den nye ferielov trådte i
kraft den 1. september
2020.
Meget i den nye ferielov er,
som det altid har været,
men der er alligevel lavet en
del om, her er de to
vigtigste punkter:
•
•

Du optjener stadigvæk 25 dage/år (2,08 dage/måned). Du
optjener feriedagene i perioden 1. sept. 2020 til 31. aug. 2021.
Du kan nu afholde din ferie løbende og kan afholde din ferie hen
over 16 måneder fremfor før kun 12 måneder. Det vil sige fra 1.
sept. 2020 til og med 31. dec. 2021.
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Folketinget har besluttet, at det skal være muligt at få udbetalt 3
ugers indefrossede feriepenge, hvis man ønsker det.
Om det er en god idé eller ej, må være helt op til den enkelte.
På forbundets hjemmeside er der de 5 mest stillede spørgsmål.
Se link: https://www.nnf.dk/nyheder/2020/juli/5-sporgsmal-ogsvarom-udbetaling-af-indefrosne-feriepenge/
Vi kan i Fødevareforbundet ikke ændre på den nye ferielov, men vi
kan give jer den vejledning/rådgivning, der forhåbentlig skal til for, at
I kan agere med den.
I er altid velkomne til at kontakte os for uddybende spørgsmål, og I
kan finde mange flere informationer på borger.dk og FH.dk.

Faglige emner/sager
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt 2 §30-møder, hvor
følgende punkter blev drøftet og besluttet:
•

•

•

•

•

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at drøfte
indplacering af uddannelser, som ikke direkte er nævnt i
fællesoverenskomsten. Arbejdsgruppen har lavet en indstilling,
som skal drøftes på det kommende §30 møde den 19. okt.
Der er drøftet ansættelsesformer/arbejdstid på begge møder,
bl.a. hvorledes udmøntningen af overenskomstprotokollatet om
færre vikarer på mejeriområdet skal foregå.
Det er besluttet, af mejerierne skal betale fornyelse af
chaufførernes køre-/førerkort, dog kan virksomheden forlange
beløbet retur, hvis chaufføren siger op inden for 6 måneder
efter.
Betalingsprocedure fra MUF er der aftalt at give et eftersyn, og
beløbet er hævet, så mejerierne nu kan få samlet op til kr. 272,kr/time.
DI skriver igen ud til deres medlemmer (mejerierne) og lægger
pres på dem, der endnu ikke har etableret lokale
uddannelsesudvalg.
Særlig opsparing og problematikken med de udbetalinger til
juni-lønnen. Sagen blev drøftet om hvorledes overenskomsten
skal læses, og at arbejdsgiveren kan – og ikke skal gøre. Sagen

Juni 2020

Side 4

drøftes igen på næste §30 møde.
Arla Foods går formentlig tilbage til en betaling/år (slutningen
som tidligere) da dette er mindst administrativt.

•
•
•
•
•

•

Sager siden sidst.
Udenfor mejeriområdet er der stadig en del sager pga. Covid 19.
Der er restkrav mod vikarbureau for manglende af pension, frit
valg og særligopsparing.
Der har været sager på mejeriområdet vedrørende opsigelse og
bortvisning, som alle er løst til medlemmernes tilfredshed.
En del lønsager på et enkelt mejeri, der sammenlagt har givet
en tilbagebetaling til medlemmer på ca. 300.000 kr.
Der arbejdes med lokalaftaler flere steder. For de fleste er
emnet ”ugentlig varieret arbejdstid”, mens der også er lavet
lokalaftaler vedr. antallet af afløsere.
Desuden er der forhandlet et par fratrædelser for vores
medlemmer.

Chauffør-uddannelse
I forbindelse med overenskomstfornyelsen blev det aftalt, at
mejerierne skulle uddanne minimum 20 ufaglærte til faglærte
chauffører.
Der er lavet aftale mellem DI og forbundene om, at de chauffører vil
kunne uddanne sig i regi af Mejeribrugets Udd.fond på samme måde
som Industrioperatør-projektet. Det betyder, at man skal gå via sit
lokale uddannelsesudvalg.

Nye tillidsvalgte
Yacob Said Peters
Kirsten Skov Villadsen
Armands Lasis
Claus-Ole Lundgren
Preben Møller
Helen Tønning Frandsen
Dean Lillskov Larsen
Marie B. Pakhuus

TR
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR

Taulov mejeri
Thise Mejeri
Thise Mejeri
Naturmælk
Branderup Garage
Birkum mejeri
Slagelse Mejeri
Kruså Mejeri
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Skulle vi have glemt en enkelt nyvalgt TR eller AMR, er det ikke
bevidst 😉
Tak for samarbejdet til alle jer, som ikke længere er tillidsvalgt for
kollegaerne.

Genoptrykning af OK2020
Den nye overenskomst er omdelt til
vores tillidsvalgte, og vi faglige vil
rigtig gerne ud og besøge jer på
mejerierne, men pt. er dette jo ikke
en mulighed, desværre ☹.
Forhåbentlig kommer der normale
tilstande snarest, således vi kan få en
faglig snak face to face igen.
Der har i den redaktionelle
gennemgang af overenskomsten
indsneget sig en fejl i
stikordsregisteret, og den vil
selvfølgelig blive rettet i det genoptryk
som er lige på trapperne. Fejlen er
rettet i den udgave som ligger på
hjemmesiden.

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

