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Information om kontingentet  
 
Vi har fået en del henvendelser fra særligt nye medlemmer, som umiddelbart undrer sig over kontingen-
tet. Dette brev er et forsøg på at forklare, hvordan tingene hænger sammen, men vi vil opfordre til, at 
de medlemmer, som har været en del af konflikten, hjælper til med forståelsen hos vores nye medlem-
mer, for hvem det helt forståeligt kan synes ubegribeligt.    
 
Der er først og fremmest nogle forudsætninger, som skal være på plads:  

 En konflikt koster, og den model, som er valgt, er besluttet på kongressen og sikrer solidaritet 
og retfærdighed mellem medlemsgrupperne. Hensigten er, at alle medlemmer bliver ramt ensar-
tet økonomisk, så det samlet set koster det enkelte medlem lige meget, om man har eller ikke 
har været lockoutet, er tjenestemand eller nyuddannet. Der er altså ingen, som bliver snydt eller 
går ram forbi.   

 Særlig Fond, populært kaldet ”strejkekassen”, skal genopfyldes, så den er klar til at kunne un-
derstøtte os under en potentiel, fremtidig konflikt. Det vil altså sige, at de penge, som er brugt 
på at understøtte det enkelte medlem økonomisk under konflikten i 2013, skal tilbage i den fæl-
les kasse.   

 Det er besluttet, at tilbagebetalingsperioden er 1. august 2013 til 31. juli 2017, i alt 48 måneder. 
Der er tale om et kompromis imellem, hvor meget det enkelte medlem formodes at være i stand 
til at betale månedligt og hensynet til, at Særlig Fond skal fyldes op hurtigst muligt. I denne pe-
riode er det egentlige kontingent til både DLF og BLF nedsat.  

 Medlemmer som er deltidsbeskæftigede kompenseres ikke i forhold til det samlede kontingen-
tet, selvom det udgør en større procentvis del af lønnen.  

 
Beregningerne er baseret på medlemmernes gennemsnitsløn, og det betyder naturligvis, at der vil være 
variationer, fordi der er en lønforskel inden for medlemsspektret. Det er dog helt umuligt at skabe en 
model, som kan administreres, hvor det passer på sidste decimal. De lockoutramte medlemmer, der 
optog lån, endte i april 2013 med i gennemsnit at have fået omkring 1.000 kr. mindre til rådighed, end 
de ville have haft i en normal måned, fordi de optog konfliktlån, fik kontingentfritagelse i april og mod-
tog nogle dages løn for april. De ikke-lockoutramte havde ligeledes 1.000 færre kroner til rådighed, for-
di de i begyndelsen af maj betalte et konfliktkontingent på 1.000 kr. 
 
Kontingentet oven på konflikten ser derfor ud som følger:   
 
A: Lockoutede medlemmer med medlemslån i Særlig Fond 
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. Hertil kommer 100 kr. i centralt 
kontingent til DLF samt 135 kr. i lokalt kontingent til BLF om måneden. Samlet set bliver det 655 kr. 
om måneden.     
 



 
B: Lockoutede medlemmer uden medlemslån i Særlig Fond 
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 (et beløb, som gennemsnitlig svarer til de 420 kr. i 
48 måneder = 20.160 kr.). De vil således i perioden opleve et lavere kontingent, men det skyldes altså, 
at de har betalt regningen på én gang. Kontingentet er derfor 100 kr. i centralt kontingent til DLF samt 
135 kr. i lokalt kontingent til BLF om måneden. Samlet set bliver det 235 kr. om måneden.       
 
C: Ikke-lockoutede 
De ikke-lockoutede medlemmer, som i Ballerup er tjenestemænd samt ansatte på OI, Kasperskolen og 
UUC Maglemosen, pålægges et konfliktkontingent (ud over de 1.000 kr., der allerede er betalt) på 420 
kr. om måneden. Hertil kommer 100 kr. i centralt kontingent til DLF samt 135 kr. i lokalt kontingent til 
BLF om måneden. Samlet set bliver det 655 kr. om måneden.   
 
D: Nyuddannede  
Nyuddannede sidestilles med ikke-lockoutede. De pålægges et konfliktkontingent på 420 kr. om måne-
den. Hertil kommer 100 kr. i centralt kontingent til DLF samt 135 kr. i lokalt kontingent til BLF om 
måneden. Samlet set bliver det 655 kr. om måneden.   
 
Efter den 4-årige periode gælder for alle medlemmer, at de er tilbage på normalt kontingentniveau. I 
Ballerup er det på nuværende tidspunkt 548 kr. om måneden (213 kr. til DLF og 335 kr. til BLF), men 
det vil sandsynligvis ligge lidt højere i 2017. Medlemmer, der har betalt af på lån samt medlemmer, der 
har betalt konfliktkontingent, vil altså da opleve et fald i udgiften pr. måned, mens medlemmer, der har 
været lockoutet, men ikke optaget lån, vil opleve en mærkbar stigning. 
 
Kontingentopkrævningen i BLF  
På generalforsamlingen i marts 2014 besluttede vi, at kontingentopkrævningen fremover skal foregå 
kvartalsvis for at begrænse både det økonomiske og menneskelige ressourceforbrug, som er forbundet 
med det. Det betyder selvsagt, at regningen kan forekomme endnu voldsommere, idet der nu på én 
gang opkræves 1.965 kr. for medlemmerne i kategori C og D. Det er altid muligt at lave en særlig aftale 
med vores kasserer, Lars Nilsson, hvis man står i en situation, hvor man er økonomisk trængt. Men det 
er klart, at en forening bygger på det solidariske princip, at vi alle bidrager ligeligt til fællesskabet, hvor-
for kontingentet skal betales på den ene eller anden måde.  
 
Vi vil appellere til, at medlemmer, som har spørgsmål eller anden undren i forhold til kontingentet, ret-
ter direkte henvendelse til kassereren og får afklaret, hvad der er op og ned på sagen. En fagforening er 
til for medlemmerne, og vi bestræber os på altid at gøre vores bedste og tilstræbe størst mulig gennem-
skuelighed og retfærdighed.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Morten Refskov   
Ham dér formanden   


