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Brev til lockoutede medlemmer 

  

 
 
Medlemsorientering om konfliktlån 
 

 19. april 2013 
 

Kære medlem 
Som lockoutet medlem vil du få mulighed for at optage konfliktlån fra lørdag 
den 20. april 2013. Alle, der har ansøgt om lån senest den 25. april, vil få lånet 
udbetalt den 30. april 2013.  
 
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. Du har altså tid til at overveje, om du har behov for lånet. 
 
Konfliktlånet udgør kr. 18.150. Du vil kunne ansøge om lånet på ”Min Side”, 
som du finder på www.dlf.org. På ”Min Side” – ”Ansøg om konfliktlån” kan 
du læse mere om lånebetingelserne. 
 
De forudlønnede medlemmer, der allerede har optaget et lån på kr. 18.150, vil 
få tilbudt endnu et lån på kr. 18.150, med de samme betingelser som det første 
lån. Det nye lånedokument vil blive fremsendt med posten. 
 
Spørgsmål om konfliktlån 
Siden den 1. marts 2013 har du på foreningens hjemmeside kunnet orientere 
dig om de økonomiske forhold under konflikten. Hjemmesiden opdateres lø-
bende, så hvis du er i tvivl om noget vedrørende lån, kan du finde de aktuelle 
oplysninger under Konflikt – ”Spørgsmål og Svar” og i Konflikt ABC’en. Har 
du yderligere spørgsmål om lånene, skal du henvende dig til den lokale kreds. 
 
Signering af konfliktlån med NemID 
Hvis du har problemer med signering af lånet, kan du søge råd og vejledning i 
vedlagte bilag. Har du brug for yderligere hjælp, kan du på hverdage kontakte 
din kreds. I weekenden den 20. og 21. april samt den 26., 27. og 28. april, i tids-
rummet kl. 9.00 til 16.00, kan du kontakte foreningen på telefon 3369 6304 om 
tekniske problemer. 
 
Antal lockoutede medlemmer 
Der er ca. 41.000 medlemmer, der har mulighed for at søge om konfliktlånet. 
Hvis du oplever længere svartider på ”Min Side” end normalt eller har svært 
ved at komme igennem på telefonen, håber vi på din forståelse.  
 
Understøttelseskassen 
Konflikt koster – desværre. 

http://www.dlf.org
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Der er desværre medlemmer, som kommer til at stå i en meget vanskelig øko-
nomisk situation. Manglende løn, konfliktlån, der ikke kompenserer helt, og ef-
terfølgende afdrag på lån kan være det, der får en i forvejen anspændt økonomi 
til at se helt håbløs ud. Er du i den situation, har du mulighed for at søge om 
støtte i Understøttelseskassen - efter at du har taget konfliktlånet. 
 
Ved din ansøgning vil der blive lagt vægt på din samlede økonomiske situation. 
Herunder indtægt, husstandsindkomst, gæld, formue, antal børn mv. samt an-
sættelsesforholdet, herunder eventuel ledighed. 
 
Understøttelseskassen har f.eks. mulighed for at bevilge: Et kontant engangsbe-
løb, støtte til nedbringelse af lånet, forlængelse af afdragsperioden og pause i 
afdragene. 
 
Ved at henvise til Understøttelseskassen har vi ikke lovet noget. Der skal være 
et åbenbart og dokumenteret behov for hjælp for at man kan få støtte. 
 
Med venlig hilsen 
 
Danmarks Lærerforening 
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Spørgsmål og svar ifm ansøgning om konfliktlån 
 
Jeg kan ikke finde konfliktlånet på ”Min Side”? 

• Som lockoutet medlem vil du få mulighed for at optage lån fra den 20. 
april 2013, men det kræver, at du først har været inde på ”Min Side” og 
bekræfte dine ansættelsesoplysninger og afgive supplerende oplysnin-
ger, f.eks. om du er forud- eller bagudlønnet. Når dette er sket, får du 
adgang til at søge om lånet. 

• Hvis du er i kontingentrestance, vil du først få mulighed for at søge om 
lånet, når restancen er betalt, eller hvis du har indgået en afdragsord-
ning med din lokale kreds. 

• Er du omfattet af karens, har du ikke adgang til lånet. Hvis dette er til-
fældet, skal du kontakte din lokale kreds. 

 
Jeg kan ikke logge på med NemID? 

• For at logge på med NemID skal du have installeret Java på din pc. Vi 
anbefaler, at du benytter den nyeste version af Java. 

 
Kan jeg benytte iPad? 

• Du kan ikke søge om lån på din iPad. 
 
Jeg modtager besked om, at jeg kun kan benytte NemID i banken? 
Hvis du kun har benyttet NemID til netbank, kan du risikere at modtage oven-
nævnte besked. Årsagen er, at NemID dækker over to systemer, et til banker og 
et til offentlige og private tjenester.  
 
Hvis du vil bruge NemID til andet end netbank, skal du have tilknyttet en of-
fentlig digital signatur til dit NemID. Det kan du få ved at følge nedenstående 
vejledning: 
 

1. Gå til NemID’s hjemmeside www.nemid.nu/dk-
da/privat/bestil_nemid  

2. Vælg ’Bestil med kørekort eller pas’, ’Bestil for udenlandsdanskere’ eller 
’Bestil for blinde og svagtseende’. 

3. Udfyld bestillingsformularen med dine oplysninger, og tryk ’Næste’. 
4. Systemet fortæller dig nu, at du allerede har NemID. Du kan vælge at 

få tilknyttet en offentlig digital signatur til det NemID, du har i forve-
jen, eller du kan vælge at oprette et separat NemID kun til offentlig di-
gital signatur. Vælger du at bruge dit eksisterende NemID til offentlig 
digital signatur, kan du straks herefter bruge dit NemID. Når du har 
foretaget dit valg, tryk ’Næste’ 

5. Kontroller oplysningerne og ’Bekræft’. 
6. Valgte du at tilknytte offentlig digital signatur til dit eksisterende Ne-

mID, kan du allerede nu logge på ”Min Side” og signere lånet. Du vil 
automatisk få udstedt den offentlige digitale signatur (OCES-certifikat), 
når du logger på. 

 

http://www.nemid.nu/dk
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Hvis du stadig ikke kan signere dokumentet, har du mulighed for at udskrive 
lånedokumentet, og sende det til Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 
1467 København K, Att. Økonomiafdelingen. 
 
Jeg kan ikke signere konfliktlånet med NemID/digitalsignatur? 

• Årsagen kan være, at du ikke har digital signatur knyttet til dit NemID. 
Du kan vælge at følge ovenstående vejledning eller indsende lånedo-
kumentet med posten. 

 


