
 

  
           Den 17. maj 2016 

 

 

 

Til alle tillidsrepræsentanter, som har fået nye kolleger, der tidligere har været med-

lemmer hos Danmarks Lærerforening – kontingentspørgsmål 

 

 

 

 

 

 

 

Kære tillidsrepræsentant 

 

Der er kommet rigtig mange medlemmer til Uddannelsesforbundet, som tidligere har været 

organiseret i Danmarks Lærerforening (dlf). De har ligesom Uddannelsesforbundets medlemmer 

været lockoutet i 2013 og har derfor haft muligheden for at optage lån i dlf som kompensation 

for den tabte månedsløn, ligesom vore medlemmer kunne optage lån hos os. 

 

Her pr. 1. april 2016 er der sket ændringer i vores kontingentsatser, som det er besluttet på 

kongressen i Uddannelsesforbundet i oktober 2013. Det er kommet bag på de medlemmer, der 

tidligere har været i dlf, fordi de havde en forventning om, at det nedsatte kontingent ville løbe 

helt frem til juli 2017, hvor deres lån til dlf er færdigbetalt. En del har tilkendegivet, at de sim-

pelthen ikke kan eller vil betale omkring 1000 kr. om måneden (afhængigt af, hvilket område de 

arbejder på), og at de derfor vil melde sig ud af Uddannelsesforbundet, indtil de er færdige med 

at betale af på deres lån. 

 

I Hovedbestyrelsen har vi grundigt analyseret situationen og vores muligheder for at lette byr-

den for de berørte medlemmer. Desværre er vi nået frem til, at det ikke er muligt grundet en 

række forhold, som jeg grundigere vil beskrive nedenfor. Desuden er det vigtigt tydeligt at slå 

fast, at ingen af disse medlemmer kommer til samlet set at betale mere for konflikten end de, 

der var i konflikt som medlemmer af Uddannelsesforbundet og dengang modtog samme lån som 

disse medlemmer (også dette får du en forklaring på nedenfor).  

 

Vi vil opfordre dig som TR til at tage kontakt til de tidligere medlemmer af dlf, som er berørt af 

ovennævnte. Vi har alle brug for, at de forstår, hvad der ligger bag kontingentstigninger og -for-

skelle, og vi har brug for at stå samlet for at stå stærkt på kravet om ordentlige arbejdsvilkår - 

både nu og i arbejdet frem mod overenskomstforhandlingerne i 2018. En løsning, hvor den 

enkelte tager en pause fra Uddannelsesforbundet i 17-18 måneder er derfor yderst problema-

tisk. 

 

Det er ikke helt enkelt "stof" det her, men jeg vælger at udfolde billedet i sin helhed, så du har 

det bedst mulige grundlag for debatten med de berørte medlemmer. Synes du, du har brug for, 

at en fra Hovedbestyrelsen "står dig bi" på et medlemsmøde og måske bedre kan diskutere bag 

om tallene, så er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi forsøge at koordinere, så det lader 

sig gøre. 
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Og så til det faktuelle: 

 

LOCKOUTEDE/IKKE LOCKOUTEDE I APRIL 2013 

 

I Uddannelsesforbundet blev ca. halvdelen af medlemmerne lockoutet. Kun privatansatte og 

ansatte med tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår blev friholdt. De lockoutede blev 

tilbudt lån og skulle siden betale låneafdrag. De ikke-lockoutede skulle betale konfliktkontingent 

samt et solidaritetskontingent. (Solidaritetskontingentet var et ekstra-ekstra kontingent, fordi vi 

skønnede, at løntabet for de lockoutede var større end det, som modsvaredes af lånet, og vores 

klare målsætning var at stille alle medlemmer lige - eller sagt på en anden måde: det samlede 

tab for den enkelte skulle være lige stort, om man var lockoutet eller ej). 

LÅNETS STØRRELSE OG AFDRAGSPERIODE 

 

Lånebeløbet var ens i dlf og Uddannelsesforbundet. Det var afdragsperioden derimod ikke. I 

Uddannelsesforbundet besluttede kongressen, at konflikten skulle betales af inden for to år (28 

måneder). Det betød, at alle medlemmer betalte en meget stor regning hver måned i den første 

periode. For de ikke lockoutede var der tale om en ekstraudgift på 671 kr., så deres månedlige 

udgift kom op på over 1.200 kr.   

 

Da det blev klart, at dlf havde valgt at afdrage over fire år i stedet for to, indkaldte vi til en eks-

traordinær kongres for at træffe en lignende beslutning. Derfor faldt den månedlige regning til 

medlemmerne fra og med november 2013 betragteligt, mod at pinen til gengæld blev trukket 

længere ud. (Langt de fleste af forbundets medlemmer, der havde optaget lån, valgte dog at 

fastholde den toårige afdragsperiode). 

 

HVOR MEGET SKAL DER BETALES TILBAGE? 

 

Både dlf og Uddannelsesforbundet har valgt, at vi ikke genopretter formuen fuldt ud. MEN vi har 

til gengæld ikke valgt samme reduktion i formuen. Og det er her, miseren for alvor opstår. 

Uddannelsesforbundets valg er gået på, at vi efter genopbygningen matcher dlf's fremtidige for-

mue, hvilket vi knap gjorde før. Derfor bliver den samlede regning for konflikten pr. medlem i 

Uddannelsesforbundet større, end den gør for medlemmer af dlf. Og sådan er det for alle med-

lemmer af Uddannelsesforbundet, uanset om de kommer fra dlf, FSL eller har været hos os hele 

tiden - og uanset om de kan blive ramt af konflikt igen en anden gang, eller om de er ansat på 

en måde, så de ikke kan konfliktes. 

 

KAN VI SÅ IKKE BARE HÆLPE DEM, DER FÅR STORE REGNINGER NU? 

 

Vi har naturligvis ikke haft et ønske om, at nogle skulle få en brat stigning af deres samlede 

regning her i slutningen af afbetalingsperioden! Derfor har vi også gennemanalyseret mulighe-

derne for at lave løsninger inden for den kongresbeslutning, der foreligger, og med alle de politi-

ske præmisser for beslutningerne in mente. I vores arbejde er det blevet klart, at de tidligere 

medlemmer af dlf "falder i to kategorier". Der er dem, der selv har søgt et job på en af vore 

områder, fx fordi der på det pågældende område var en fast forberedelsesfaktor, en højere løn, 

en mindre undervisningsbelastning, en bedre ledelseskultur eller blot og bare for at komme 

væk. Og så er der dem, der er "virksomhedsoverdraget" fra folkeskolen, fordi kommunalbesty-

relsen har besluttet, at 10. klasses tilbuddet i kommunen fremover skal ligge i ungdomsskolen 

eller på en erhvervsskole. Den sidste gruppe medlemmer skulle så at sige opsige deres job for 

at slippe for at ende på det område, vi organiserer, mens den første gruppe aktivt har søgt over 

til os. Vi har analyseret på mulighederne i forhold til begge grupper, men det er desværre kun 

muligt at lave en økonomisk løsning for de "virksomhedsoverdragede". 
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HVORFOR KAN DET IKKE LADE SIG GØRE? 

 

Grundprincippet for alle Uddannelsesforbundets beslutninger truffet i forbindelse med konflikten 

har været: Alle skal stilles lige! Det har været en helt nødvendig forudsætning for at skabe det 

nødvendige sammenhold og opbakning til beslutningerne blandt såvel de lockoutede som de 

ikke lockoutede. Derfor står Hovedbestyrelsen også meget vagt om denne præmis. 

 

Hvis vi forestillede os, at vi nedsatte kontingentet for de medlemmer, der kommer fra dlf, så de 

ikke kommer til at opleve en kontingentstigning de kommende måneder, ville de komme til at 

betale mindre i kontingent end de medlemmer, der hele tiden har været i Uddannelsesforbundet 

og valgte at omlægge deres lån til fireårig afbetaling, da den mulighed opstod. Det går ikke. 

 

Så ville vi være nødt til at give dem med omlagt lån samme rabat. Men så ville de komme til at 

betale mindre end dem, der ikke havde omlagt lån, og det var netop en præmis på kongressen 

den 5. oktober 2013, at der ikke skulle ændres i den økonomiske balance mellem medlem-

merne, hvis man valgte at afdrage over fire år i stedet for to. Så det går ikke. 

 

Ergo ville man være nødt til at give samme rabat til de medlemmer, der har afdraget lån over to 

år. Og så ryger præmissen om, at de lockoutede og de ikke-lockoutede skulle have samme 

udgift. Det ville give nye problemer. 

 

Og de problemer ville kun kunne løses ved, at man gav alle ikke-lockoutede samme rabat - og 

så er der sådan set ikke et eneste medlem tilbage til at genopbygge formuen. 

 

Ud over det umulige i den situation må man sige, at det griber grundigt ind i kongresbeslutnin-

gen og derfor slet ikke er en beslutning, Hovedbestyrelsen har kompetence til at træffe. Det 

ville forudsætte en ekstraordinær kongres. 

 

Derfor er det desværre ikke muligt fra Uddannelsesforbundets side at løse det problem, der er 

opstået for en række medlemmer ved, at vi i 2013 har truffet forskellige beslutninger om kon-

fliktøkonomi i lærerorganisationerne i LC. Men vi vil naturligvis søge at undgå lignende situatio-

ner fremad (hvilket jo ikke på nogen måde ændrer ved problemet for den enkelte nu). 

 

LÅN VIA ANDEN ORGANISATION 

 

Er der medlemmer, der er økonomisk i klemme og derfor har svært ved at få økonomien til at 

hænge sammen, når der både skal betales kontingent og låneafdrag, er det en mulighed at kon-

takte den organisation, man har sit lån hos og se, om der kan findes en løsning. Det er der gode 

eksempler på både i Uddannelsesforbundet og hos dlf. 

HVAD SÅ MED DE "VIRKSOMHEDSOVERDRAGEDE"? HVORFOR KAN DE? 

 

Lige så kede vi er af, at vi ikke kan finde løsninger for den store gruppe af medlemmer, der selv 

har søgt nye jobs, og som har låneafdrag med sig i bagagen, lige så glade er vi for at kunne 

imødekomme de medlemmer, der "bare" er blevet i jobbet, mens kommunen har flyttet det. Det 

er en relativ lille gruppe, som er klart afgrænset, og som netop "blot" er forblevet i eget job. 

-- 
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Jeg håber, du med ovenstående (lidt lange) gennemgang føler dig klædt på til at redegøre for, 

hvorfor de pågældende medlemmer får en højere samlet regning i de sidste måneder af låneaf-

dragsperioden. Og så håber jeg også, at I lokalt finder en god vej til at komme videre, så vi ikke 

i en periode står med et svækket fællesskab, hor ikke alle er medlemmer. En høj organisations-

procent er lig indflydelse og hele forudsætningen for vores videre kamp for ordentlige vilkår. 

 

Som sagt er du velkommen til at kontakte os, hvis du enten har brug for uddybning eller bistand 

fra et hovedbestyrelsesmedlem i forbindelse med et medlemsmøde for de berørte. 

 

 

 

 

Mange hilsner 

 

Hanne Pontoppidan 

Formand for Uddannelsesforbundet 

 


