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Medlemsorientering om OK 13   

 
 
Konfliktlån 
 

 10. april 2013 
 

Kære medlem 
Som lockoutet medlem vil du få mulighed for at optage lån fra den 20. april 
2013. Kort før denne dato vil du få tilsendt en vejledning om, hvordan du an-
søger. Alle der har ansøgt om lån senest den 25. april, vi få lånet udbetalt den 
30. april 2013. 
 
Hvis konflikten ikke er løst før den 20. april 2013 
Der tilbydes lån på kr. 18.150,-. Lånet tilbydes på samme vilkår, som de lån, der 
blev tilbudt de forudlønnede medlemmer, der er trukket i løn ved udgangen af 
marts måned dvs. en rente på 4,55% p.a. (4,77% ÅOP), lånetid på 4 år med en 
månedlig ydelse på kr. 420,-. 
 
De forudlønnede medlemmer, der allerede har et lån på 18.150,- kr. får tilbudt 
endnu et lån på 18.150,- med de samme betingelser som det første lån. 
 
Hvis konflikten er slut, og det endelig omfang af konfliktdage er kendt 
den 20. april 2013 
Der tilbydes lån svarende til 825,- pr. arbejdsdag, hvis konflikten er afsluttet se-
nest den 19. april 2013. Lånevilkårene for disse lån er: 

- Renten fastsættes til 4,55 % p.a., svarende til en ÅOP på 4,72 %. 
- Løbetiden fastsættes, så de månedlige afdrag bliver sammenlignelige 

med de månedlige afdrag i ovenstående lån. 
 
De forudlønnede medlemmer, der allerede har optaget og fået udbetalt 1. lån 
inden den 19. april 2013, får ikke tilbudt yderligere lån, da de allerede har fået 
lån svarende til 22 arbejdsdage. 
 
Eksempel 
Konflikten afsluttes den 17. april 2013. Der vil så være tale om lån på 12 ar-
bejdsdage á kr. 825,- svarende til i alt kr. 9.900.-. 
 
Dette vil give følgende månedlige ydelse: 

Løbetid Ydelse pr. 
måned 

Forventet nedsættelse 
af centralt kontingent 

Månedlig netto-
merudgift 

Årlig netto-
merudgift 

2 år 436 kr. -113 kr. 323 kr. 3.876 kr. 
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Deadline for ansøgning af lån 
Alle medlemmer, der ønsker at gøre brug af foreningens konfliktstøtte i form 
af de lån, de løbende tilbydes, skal have ansøgt om lånene seneste 14 dage efter 
konfliktens ophør. 
 
Efter lockoutens afslutning 
I dag er det centrale kontingent for alle medlemmer 213 kroner om måneden, 
men vi forventer, at kongressen vil nedsætte det centrale kontingent til 100 
kroner pr. måned for alle aktive medlemmer.  
 
Det kommer til at betyde at: 

- de medlemmer, der har været i lockout og optaget lån, betaler lokal-
kredskontingent, centralt kontingent på (forventeligt) 100 kroner, og 
derudover den månedlige ydelse på deres lån. Den nøjagtige størrelse af 
ydelsen kan vi først fastslå, når vi kender konfliktomfanget. Disse med-
lemmer skal altså ikke betale konfliktkontingent. 
 

- de medlemmer, der har været lockoutet, men ikke optaget lån, betaler 
udelukkende lokalkredskontingent og centralt kontingent på 100 kro-
ner i perioden, hvor det centrale kontingent er fastsat til (forventeligt) 
100 kr. Periodens længde afhænger af lockoutens omfang. Disse med-
lemmer skal heller ikke betale konfliktkontingent. 
 

Spørgsmål 
Du kan fortsat henvende dig til din lokale kreds med konfliktspørgsmål, men 
du også kan selv læse mere på vores hjemmeside (Løn&job->OK13-
>Konflikt-lockout en realitet). Her kan du finde den opdaterede Konflikt-
ABC, ”Spørgsmål-svar” bl.a. om konfliktstøtte/lån. Se også brev ”Forudlønne-
de” samme sted.  
 
Med venlig hilsen 
 
Danmarks Lærerforening. 
 
Dette er den fjerde mail til de medlemmer, der er varslet lockout for. Du kan 
finde de tre foregående på hjemmesiden (samme link som ovenfor). 


