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Brev til medlemmerne i fraktion 1 og 2. 

  

 

Et hundrede og syv kroner ekstra om måneden 
 

 24. maj 2012 
 

Kære medlem 
Konflikt koster – men udgiften for medlemmerne er nu på et niveau, der er 
langt lavere, end der først var lagt op til. 
 
Alle, der har optaget et lån, skal naturligvis betale lånet tilbage som forudsat, 
men Danmarks Lærerforening vil bruge foreningens stærke økonomi til at af-
bøde konsekvenserne af konflikten og har bl.a. ændret på kravene til genop-
fyldning af Særlig Fond. I en periode vil foreningen derfor nedsætte kontingen-
tet centralt og lokalt for medlemmerne i fraktion 1 og 2 (gælder også Lands-
kredsen og Københavns Lærerforening), så ekstraudgiften bliver 107 kr. om 
måneden. 
 
For hovedstyrelse og kongres har det været vigtigt at fokusere på solidaritet og 
retfærdighed i foreningen og imellem medlemmerne. Beregningerne er baseret 
på medlemmernes gennemsnitsløn. De lockoutramte medlemmer, der har op-
taget lån, endte i april med i gennemsnit at få omkring 1.000 kr. mindre til rå-
dighed, end de ville have haft i en normal måned, fordi de optog konfliktlån, fik 
kontingentfritagelse i april og modtog nogle dages løn for april. De ikke-
lockoutramte havde ligeledes 1.000 færre kroner til rådighed, fordi de i begyn-
delsen af maj betalte et konfliktkontingent på 1.000 kr. 
 
De lockoutede medlemmer har alle været uden løn under konflikten. Mange af 
dem har derfor taget et lån i Særlig Fond. Lånet skal tilbagebetales med 420 kr. 
om måneden. På grund af det nye tiltag med kontingentnedsættelsen, der gæl-
der for alle i fraktion 1 og 2, vil disse medlemmer opleve en nettoudgift på 107 
kr. om måneden. 
 
De ikke-lockoutede medlemmer pålægges et konfliktkontingent (ud over de 
1.000 kr., der allerede er betalt) på 420 kr. om måneden. Med kontingentned-
sættelsen bliver deres nettoudgift ligeledes 107 kr. pr. måned. 
 
En del lockoutede medlemmer har valgt ikke at optage lån i Særlig Fond og har 
på anden vis klaret at kompensere for den manglende løn under konflikten. De 
vil i perioden opleve et lavere kontingent - det vil være nedsat med 313 kr. om 
måneden, hvorefter det vil blive ”normaliseret” og igen komme op på kontin-
gentniveauet i dag. 
 
Efter en 4-årig periode gælder for alle medlemmer, at de er tilbage på normalt 
kontingentniveau. Medlemmer, der har betalt af på lån vil, ligesom medlemmer 
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der har betalt konfliktkontingent, opleve et fald i udgiften pr. måned. Medlem-
mer, der har været lockoutet men ikke optaget lån, vil - jfr. ovenstående - ople-
ve en mærkbar stigning. 
 
Det har fra starten stået klart, at konflikt koster. Og det har været meldt ud i 
foreningen, at udgifterne, herunder udgiften for det enkelte medlem, først kun-
ne gøres op, når konflikten var overstået. Med hovedstyrelsens, kongressens og 
de lokale kredses beslutninger om konfliktens økonomi mv. er udgifterne for 
det enkelte medlem nu endelig fastlagt, og det på et niveau noget under det, 
nogle havde frygtet. Økonomien balancerer, og der er sikret solidaritet og ret-
færdighed mellem medlemsgrupperne. 
 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Lærerforening 


