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Ville du acceptere at  
gå 7% ned i løn?

Storkonflikten banker på, og det offentlige Danmark står måske overfor den 
største konflikt i mange år. Vi vil alle blive berørt, hvis konflikten bryder ud i lys 
lue. Ganske vist er kun 10-15% af de offentligt ansatte varslet i strejke, men der 
bliver formentlig svaret igen med en lockout, som hurtigt vil lamme Danmark 
på rigtigt mange områder. 

For de statsansatte handler konflikten om løn og frokostpause. Mange af os 
har hørt dette, og de fleste har sikkert en holdning til det! Måske er holdningen, 
at det da er meget fair, at man ikke skal have betalt frokostpause? Argumenterne 
kan være flere: der er ikke mange privatansatte, som har dette gode; Danmark 
mangler arbejdskraft – så det kan måske være meget fornuftigt at sætte arbejds-
tiden 2,5 time op! Men ... hvis man tænker sådan, skal man dog lige huske på, 
at de offentligt ansatte er blevet ansat på vilkår, som giver betalt frokostpause, 
men til gengæld også en lavere løn, end vi ser blandt privatansatte, og hvis man 
fjerner frokostpausen, så svarer det til, at man forringer lønnen med godt 7% - 
bare sådan med et fingerknips. Og vil det være OK? Jeg er meget sikker på, at 
ikke ret mange af de medlemmer, som jeg løbende taler ansættelsesvilkår med, 
ville synes var i orden! Så … vi bør alle bakke op om faktum, at frokostpausen 
har en værdi, som man ikke bare kan fjerne. 

Lønregulering og løngab er også et tema i konflikten. De offentlig ansattes løn 
reguleres i forhold til det private arbejdsmarked, og finansministeriet manipu-
lerer tallene ved tidsmæssigt at lave en skæring, som giver et skævt sammen-
ligningsgrundlag. Så også her bakker vi op om vores offentligt ansatte medlem-
mer. Danmark er aktuelt i vækst – lønstigningstakterne stiger på det private 
arbejdsmarked, og naturligvis må det offentlige Danmark følge med, ellers får 
vi på sigt et offentligt sekundaarbejdsmarked, hvilket ingen kan være tjent med. 

Summa summarum – der bliver i øjeblikket slået et stort slag for vores offent-
lig ansatte medlemmer, som vi naturligvis bakker 100% op. Vi håber på en god 
løsning i forligsinstitutionen – men risikoen for storkonflikt er overhængende. ■

Udgivere:
Foreningen af 
mejeriledere og funktionærer,
e-mail: fmf@maelkeritidende.dk
Dansk Mejeriingeniør Forening,
e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:
Munkehatten 28
5220 Odense SØ.
Tlf.: 66 12 40 25
e-mail: info@maelkeritidende.dk
www.maelkeritidende.dk
Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30
(fredag dog 8.30-14.30)

Ans. redaktør og sekretariatsleder 
mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard 
Christiansen (AC)

Redaktør
Lars Winther (LW)

Redaktionssekretær
Jette Rohde (JRO)

Programkoordinator
Cand.scient.soc Isabel Sande 
Frandsen (ISF)

Regnskab og administrationssekretær
Markedsøkonom Bettina M. NIelsen 
(BMN)

Kontorelev
Camilla Winther Hansen

Annoncer:
Stillings/rubrikannoncer sendes 
onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden 
fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli 
og december‚ svarende til 23 nr./år i 
et oplag på 1.750 eksemplarer.

Abonnement:
Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms.
Europa: 1.625,- inkl. forsendelse.
Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. 
forsendelse.

Læserkreds:
Mejeriselskabernes ledere og øvrige 
medarbejdere.
Mejeriingeniører, mejeriteknikere og 
procesteknologer i ind- og udland.
Medlemmer af mejeriernes 
bestyrelser.
Ansatte ved mejeribrugets 
organisationer.
Medarbejdere ved universiteter og 
øvrige forskningsinstitutioner samt 
levnedsmiddel kontrolenhederne og 
ministerielle embedsmænd.
Mange levnedsmiddelvirksomheder.
Mejeriernes leverandør- og service-
virksomheder m.v.
(Stud. tech. al/mejerilinjen og proces-
teknologstuderende/mejerispecialet 
modtager bladet gratis).

Layout og tryk:
Jørn Thomsen Elbo A/S

ISSN 0024-9645
Online ISSN 2245-991X

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

 Af Anne-Sofi Christiansen 



MÆLKERITIDENDE 2018 3NR. 5

Forhandlingerne er fra den 1/3 rykket 
ind i forligsinstitutionen, men der synes 
at være meget dårlige odds for at fi nde 
en løsning, som alle parter vil kunne 
acceptere. Meldinger er, at situationen 
er fastlåst. 

Større solidaritet og mere 
samarbejde
Når de offentligt ansatte ved denne 
overenskomstfornyelse står sammen 
og står meget fast, skyldes det at de 
offentlige arbejdsgivere (stat, region 
og kommune), har en dagsorden, som 
stille og roligt forringer vilkårene for 
deres ansatte. Der forhandles som nævnt 
indenfor LO, FTF og Akademikerne 
(AC), og der er forskellige mærkesager 
i spil på de forskellige områder, men på 
trods af dette har man på tværs af de 
tre hovedorganisationsområder givet 
hinanden håndslag på, at alle områ-
der skal i mål, FØR der skrives under. 
Det er nyt, at solidaritet er funderet så 
bredt på arbejdstagersiden, og dette er 
naturligvis medvirkende til, at der kan 
lægges ekstra pres på ved forhandlings-
bordet OG at en eventuel konfl ikt, vil 
blive meget omfattende. 

Strejke vil blive mødt med 
lockout
Forhandlerne på arbejdsgiverside har 
meldt ret klart ud, at en strejke på det 
offentlige område, vil blive mødt med 
en lockout. Hvis dette bliver tilfældet, 
så går konfl ikten fra at omfatte 10-15% 
af arbejdsstyrken (ca. 12.000) til at om-
fatte ca. 800.000 offentligt ansatte. En 

Hvordan vil en storkonflikt 
berøre DMF og FMF?

Baggrund Sagens kerne

Lønkrav Efter 3 overenskomstperioder 
med løntilbageholdenhed er kra-
vet denne gang en reallønsfrem-
gang, som skal ses i lyset af, at 
samfundet er i vækst, og at dette 
også skal kunne mærkes blandt 
offentligt ansatte. Sker det ikke, 
vil det offentlige arbejdsmarked 
blive et sekundaarbejdsmarked, 
til skade for de ansatte og bor-
gerne som helhed. Kravet er hidtil 
blevet afvist af arbejdsgiverne, 
med henvisning til, at de offentligt 
ansatte ”skylder” noget løn, og at 
de offentlige lønninger er vokset 
for meget i forhold til de private 
lønninger.

Arbejdsgiverne tager afsæt i ud-
viklingen siden 2008, mens or-
ganisationerne tager udgangs-
punkt i en længere periode. Med 
til historien hører, at lønudvik-
lingen på det private arbejds-
marked gik rigtigt stærkt i årene 
op til fi nanskrisen i 2008, så når 
fi nansministeriet ”skærer” løn-
sammenligningen i 2008, fjernes 
hele den lønfest, som de private 
havde i årene op til 2008, hvilket 
gør sammenligningen skæv. For-
handlerne på arbejdstager side vil 
se lønsammenligningen over en 
længere periode, og man vil se en 
reallønsfremgang. 

Betalt 
frokost-
pause

Den betalte frokostpause er un-
der pres for offentlig ansatte. Fi-
nansministeriet synes at arbejde 
målrettet på at underminere de 
offentligt ansattes ret til betalt 
frokostpause.

Reelt vil en fjernelse af den be-
talte frokostpause betyde 2,5 ti-
mes arbejdstid mere pr. uge, og 
dette modsvarer en lønnedgang 
på 7%. For de offentligt ansattes 
forhandlere er det derfor vigtigt 
at cementere eller kapitalisere den 
ret, som offentligt ansatte har til 
betalt frokostpause.

51 fagforbund i hovedorganisationerne LO, FTF og Akademikerne 
vil blive involveret i en potentiel storkonflikt på det offentlige område, 
og ved redaktionens slutning er der varslet strejke for mere end 
12.000 offentligt ansatte fra og med den 4. april. Dansk Mejeriingeniør 
Forening har medlemmer, som er direkte berørt af dette varsel. 
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Vedtægter for 
konfliktstøtte i DMF
De nye vedtægter specificerer be-
tingelserne for at modtage kon-
fliktstøtte, forskellige former for 
konfliktstøtte (lån, understøttelse 
m.m.) samt vilkårene for en gen-
opbygning af den kapital, som er 
forbrugt i konflikten.

sådan situation vil lamme det offentlige 
Danmark, og det vil meget hurtigt gøre 
meget ondt.

Konfliktens kerne 
På det statslige område, som er aktuelt 
for DMF og FMF, er sagens kerne løn-
krav og betalt frokostpause, og skåret 
ind til benet handler det om:

DMF’s lønstatistik viser år efter år en 
markant lønforskel mellem offentlige og 
privat ansatte mejeriingeniører. Dette 

faktum understreger, at både lønudvik-
ling og cementering af retten til betalt 
frokostpause er værd at kæmpe for, hvis 
de offentlige arbejdspladser, skal være 
attraktive i fremtiden. 

Hvem bliver berørt
DMF er medlem af hovedorganisationen 
AC, og DMF er via dette medlemskab 
forpligtet til at følge AC’s vedtægter, 
beslutninger og forhandlingsberedskab 
omkring en konfliktsituation. DMF har 
knap 30 offentligt ansatte medlemmer, 

Ekstra ordinær generalforsamling i  
Dansk Mejeriingeniør Forening d. 22. marts

Sted: Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ.

Tid: Kl. 16.00

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent
2) Fremlæggelse til godkendelse af vedtægter for DMF’s økonomiske 
 beredskab i tilfælde af fælles konflikt bland akademikere i regi af 
 hovedorganisationen Akademikerne 
3) Eventuelt 

Alle medlemmer er indkaldt via mail den 7. marts 2018

og enkelte er udtaget til strejke på nuvæ-
rende tidspunkt. Omfanget kan ændre 
sig, og i tilfælde af lockout må det for-
ventes, at stort set alle vil blive berørt 
(ikke tjenestemænd og chefer). FMF er 
ikke overenskomstpart, og vil ikke skulle 
sende sine meget få offentligt ansatte 
medlemmer i strejke. En lockout vil dog 
kunne påvirke de berørte medlemmer. 

DMF indkalder 
til ekstraordinær 
generalforsamling
DMF’s vedtægter foreskriver, at der 
kan oprettes en konfliktfond, og at et 
sæt særlige vedtægter for en sådan skal 
godkendes på af generalforsamlingen. 
DMF har ved tilslutningen til AC for 
mange år siden også tilsluttet sig det 
økonomiske beredskab, som i praksis 
betyder, at en del af egenkapitalen kan 
anvendes i forbindelse med konflikter. 
Da der trods de mange års medlemskab 
af AC aldrig tidligere har været behov for 
dette beredskab, har DMF ikke tidligere 
udarbejdet de vedtægter, som hører med 
til konfliktberedskabet. Beredskabet er 
højaktuelt nu, og derfor indkaldes til 
en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor vedtægterne for konfliktstøtte kan 
forelægges til godkendelse. ■

Illustration af hhv. offentligt og privatansattes bruttoløn samt et estimat af offent-
ligt ansattes løn tillagt værdien af betalt frokost. Kilde: DMF’s lønstatistik 2017.


