Nyhedsbrev
N N F ØSTJY LLA N D · O KTO BE R 2021

Kære medlem af
Fødevareforbundet NNF Østjylland
TORSDAG DEN 23. SEPTEMBER kl. 11:00 slog Fødevareforbundet NNF dørene op til kongres, og fire
spændende dage med debatter, oplæg og beslutninger blev sat i gang. Fødevareforbundet NNF’s 11.
ordinære kongres blev afholdt i Aalborg, og den satte retningen for forbundet i de næste fire år.
I det her nyhedsbrev har vi samlet lidt information til dig, der er medlem af Fødevareforbundet
NNF Østjylland, så du kan få et overblik over, hvordan kongressens beslutninger påvirker dig og din
fagforening.
Med venlig hilsen

Flemming Hansen
Afdelingsformand

Finn Grosen Madsen
Afdelingsnæstformand

Antallet af afdelinger ligger fast
Fødevareforbundet NNF skal også i den kommende kongresperiode bestå af seks afdelinger.
Det besluttede den ekstraordinære kongres, der blev afholdt den 21. september 2021.
Beslutningen omgør en kongresbeslutning fra oktober 2016, hvor forbundets 10. ordinære kongres
besluttede, at antallet af afdelinger i Fødevareforbundet NNF skulle reduceres fra seks til fire i løbet
kongresperioden 2016 til 2020.
Men i de senere år har afdelingernes strategiske rolle ændret sig samtidig med, at forbundets
økonomiske fundament er blevet styrket efter salget af forbundets Alka-aktier.
Dermed er grundlaget for at foretage en reducering i antallet af afdelinger ændret.
I forlængelse af beslutningen om at fastholde seks afdelinger, besluttede den ekstraordinære kongres
også, at der fremadrettet skal være 300 delegerede, når Fødevareforbundet NNF afholder kongres.
Det er ikke mindst væsentligt for Fødevareforbundet NNF Østjylland, der ellers kun ville have mulighed
for sende 36 delegerede til forbundets kongresser. Nu har afdelingen 56 kongresdelegerede.
Læs mere om den ekstraordinære kongres her.
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Kontingent til forbundets fastfryses
Kongressen besluttede lørdag den 25. september, at kontingentet til forbundet i den kommende
kongresperiode ikke skal stige hvert år, som det ellers tidligere har været tilfældet.
Forslaget var en del af det såkaldte Idékatalog, der indeholder forslag og ideer til, hvordan
forbundet kan bruge nogle af de mange millioner, der kom i forbundets kasse efter salget af
forbundets aktier i Alka.
I alt havde hovedbestyrelsen afsat 30 mio. kr., og kongressen skulle tage stilling til forskellige
forslag om, hvordan de kunne komme medlemmerne til gavn og glæde.
Men det lykkedes dog hverken at opnå det krævede flertal på 60 pct. for forslagene om
lønforsikring, tandforsikring, en aktivitetspulje eller kontingentnedsættelse på 150 kr. pr. måned.
Det eneste forslag, der fik opbakning fra flere end 60 pct. af de delegerede, var forslaget om at
fastfryse kontingentet.
Fastfrysningen gælder
kontingentet til forbundet.
Kontingentet til a-kassen er
reguleret af staten, og der kan
derfor godt komme stigninger
i a-kassekontingentet.
Men kontingentet til
forbundet kommer tidligst
til at stige næste gang,
Fødevareforbundet NNF
mødes til kongres.

Afstemning

4-årig kongresperiode
I efteråret 2025 afholder Fødevareforbundet NNF sin 12. ordinære kongres. Kongressen forkastede
nemlig et forslag om, at forbundets næste kongres skulle afholdes i 2024.
Ifølge Fødevareforbundet NNF’s love er en kongresperiode på fire år. Og havde det ikke været
for coronaen, skulle vi have været samlet til kongres i oktober 2020. Men med henvisning til
coronasituation, besluttede forbundets hovedbestyrelse i juni 2020 at udsætte kongressen et år,
og den seneste kongresperiode har derfor været på fem år.
Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne havde stillet forslag om en tre-årig kongresperiode for
at se, om det kunne give en anden dynamik i organisationen. Men forslaget fik ikke opbakning af
det krævede flertal på mindst 60 pct., og næste kongres bliver dermed om fire år.
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Krav om sundhedsregnskaber for at mindske
nedslidning
Forbundets kamp for at sikre dem med de længste og hårdeste arbejdsliv ret til værdig
tilbagetrækning, fyldte en del på kongressen.
Både
statsministeren,
beskæftigelsesministeren og
fødevareministeren roste i deres taler
til kongressen den kæmpestore opgave, forbundet påtog sig, da vi besluttede ikke at acceptere en
firkantet og uretfærdig stigning i pensionsalderen for alle.
Men nu hvor Arne og hans kolleger i fødevarebranchen har fået ret til tidlig pension, er der
grund til at kæmpe videre. For hvorfor overhovedet acceptere, at der er arbejdspladser, hvor
medarbejderne bliver syge og nedslidte af at gå på arbejde. Et stort tema på kongressen blev
derfor, hvordan man kan indrette et arbejdsmarked, hvor risikoen for at blive syg, nedslidt eller
skadet er markant mindre end i dag.
Her kan sundhedsregnskaber spille en vigtig rolle.
Fødevareforbundet NNF forslår, at alle virksomheder i Danmark forpligtes til at føre et
sundhedsregnskab, som skal være en integreret del af virksomhedernes årsregnskab på linje med
klimaregnskaber og CSR-regnskaber.
Som forbundsformand Ole Wehlast torsdag den 23. september sagde fra kongressens talerstol:
– Sundhedsregnskabet ligger i direkte forlængelse af vores kamp for tidlig tilbagetrækning.
For at kunne forebygge nedslidning er det afgørende at få et overblik over, hvordan de
forskellige arbejdsfunktioner på virksomheden påvirker kroppen. Arbejdsgiverne forpligtes
til at vide, hvor meget de enkelte arbejdsfunktioner belaster medarbejderne. Samtidig
skal arbejdsgiverne forpligtes til årligt at dokumentere virksomhedens indsats for at sikre
sundere arbejdspladser. Kun ved at kende virksomhedernes sundhedsbelastning kan vi sætte
os mål for at ændre tingene til det bedre og sætte ind de rigtige steder.
Forslaget mødte øjeblikkelig modstand i medierne hos arbejdsgiverforeningen Danske Slagter
mestre (DSM), mens Danish Crown kvitterede for nytænkningen – selvom de heller ikke er
begejstrede ved udsigten til et Sundhedsregnskab.

Ole Wehlast
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Thomas Birkenfeldt Hansen

Thomas fra Atria hædret af kongressen
På Fødevareforbundet NNF’s kongres uddeles altid forbundets TR-pris til en eller flere
tillidsrepræsentanter, der i den forgangne kongresperiode har gjort et særligt stykke arbejde
overfor den enkelte kollega, overfor fællesskabet eller som repræsentant for den organiserende
fagforening.
Fire tillidsrepræsentanter blev torsdag den 23. september hædret med den pris, og blandt dem var
Thomas Birkenfeldt Hansen, der er tillidsrepræsentant på Atria ved Horsens.
– Du har i samarbejde med ledelsen fået sat uddannelse af kollegaer i system, så der er mål
for indsatsen, og det, der er aftalt, bliver gennemført. Du arbejder målrettet med at udvikle
fællesskabet og skabe trivsel blandt kollegerne. Du lytter og er god til at komme med
konstruktive løsninger på udfordringer og til at finde på nye tiltag. Og så har du fokus på at
sikre, at Atria er en arbejdsplads der lever op til
fremtidens forventninger.
Sådan lød ordene fra forbundsformand Ole Wehlast til
Thomas Hansen i forbindelse med prisoverrækkelsen.
Med prisen følger et diplom, og så bliver de fire
tillidsrepræsentanter inviteret med på en studietur til
udlandet for at møde nogle af Fødevareforbundet NNF’s
internationale samarbejdspartnere.
De tre andre modtagere af TR-prisen var:
Tina Brunsgaard, DC Foods i Svenstrup
Henning Broen Sørensen, Danish Crown i Herning
Bjarne Pedersen, Bisca i Stege
Læs mere om prisoverrækkelsen her.
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Repræsentanter fra Østjylland i mange udvalg
Kongressen sætter ikke kun kursen for forbundets faglige og politiske arbejde. Det er også
kongressen, der vælger repræsentanter til en række forskellige udvalg.
Her fik Fødevareforbundet NNF Østjylland valgt flere repræsentanter ind i Hovedbestyrelse,
Overenskomstfølgegrupper og Forhandlingsudvalg.

Hovedbestyrelse

Overenskomstfølgegruppe Fødevareindustri

Flemming Hansen, afdelingsformand
Morten Sinnet Grau, DC Horsens
Thomas Hasen, Atria

Berit Neigaard, Kelsen Group
Dorthe Petrea Magnussen, Dancake
Linda Mikkelsen, Fertin Pharma
Thomas B Hansen, Atria
Henrik Redmond, DC Foods Vejle
Pernille Blaabjerg Lassen, OK Snacks
Søren Alois Larsen, Defco

Overenskomstfølgegruppe Slagter
Morten Sinnet Grau, DC Horsens
Niels Erik Gundersen, Daka
Lars Falck Christensen, Nordic Beef

Overenskomstfølgegruppe Butik
Henri Lysen Jensen, Aarhus Sygehus
Karsten Jensen, Kvickly Tranbjerg

Forhandlingsudvalg Fødevareindustri
Berit Neigaard, Kelsen Group
Thomas B Hansen, Atria
Søren Alois Larsen, Defco

Smagsprøver
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På kongressen deltog 300 delegerede, og af dem var 56 valgt af Fødevareforbundet NNF
Østjylland.
En af dem var 52-årige Paw Rademacher, der er talsmand hos Danish Crown i Horsens.
I år var første gang, at han skulle deltage i forbundets kongres. Du kan læse om hans
forventninger til kongressen på forbundets hjemmeside:
Paw er kollegaernes øjne og
ører på kongressen

Følgende delegerede fra Fødevareforbundet NNF Østjylland
var på talerstolen i løbet af kongressen:
Den mundtlige og skriftlige beretning

Vision 2025

Flemming Hansen

Henrik Redmond

Frank Bech Vestergaard

Flemming Hansen

Morten Rasmussen
Berit Neigaard

Idekatalog
Flemming Hansen

Overenskomstfølgegruppernes
beretning
Henri Lysen

Ændringer til Faglig Procedurer
Flemming Hansen

Frank Bech Vestergaard
Flemming Hansen

Ændringsforslag til forbundslovene
Berit Neigaard
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