
 

Kære <Medlem> 

 

Hermed seneste orientering om forberedelser til konflikt. Alle oplysninger i denne mail er særdeles 

væsentlige, så jeg håber, du vil give dig tid til at læse hele mailen til ende.  

 

Forhandlinger i forligsinstitutionen 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der fortsat pågår forhandlinger i forligsinstitutionen. Så længe dette er 

tilfældet, er der mulighed for, at parterne enten kan indgå et forlig eller godkende et mæglingsforslag fra 

forligskvinden, som efterfølgende skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne i de 

overenskomstbærende fagforeninger. Der er intet nyt om denne proces, idet forhandlinger i 

forligsinstitutionen er omfattet af meget stærk tavshedspligt for de involverede.  

 

Ekstraordinært landsmøde d. 17/3 

Efter det afholdte, ekstraordinære landsmøde i lørdags kan vi nu melde mere klart ud om, hvordan 

konfliktkontingenter og -støtte vil blive udformet i DMpF i forbindelse med den varslede strejke og lockout.  

Landsmødet traf - efter bestyrelsens anbefaling og beskrivelse af konsekvenserne af sine forslag - to 

beslutninger: 

A. Ved kontingentopkrævningen for 2. kvartal 2018 tillægges et strejkekontingent således, at 

medlemmer af gruppe 2 (musikskolelærere) og 4 (musikskoleledere) ud over det ordinære 

kontingent opkræves 800 kr., og medlemmer af gruppe 3 (musikundervisere udenfor 

musikskoleområdet) ud over det ordinære kontingent opkræves 500 kr. Disse midler anvendes til 

fuldt og helt at dække tabet for de medlemmer, som er udtaget til strejke. 

B. Bestyrelsen bemyndiges til primo maj at opkræve endnu et konfliktkontingent af samme størrelse 

som anført under punkt A hos de af foreningens aktive medlemmer (gruppe 2,3 og 4), der ikke er 

omfattet af lockout. Bestyrelsens endelige beslutning herom vil blive truffet under hensyn til den 

aktuelle situation midt i april, hvor kontingentopkrævningen udsendes.  

 

Begge beslutninger blev truffet enstemmigt af de fremmødte medlemmer, ingen undlod at stemme. Jeg vil 

gerne på bestyrelsens vegne takke for denne entydige opbakning.  

 

Konfliktstøtte 

Vi må erkende, at vores konfliktberedskab først og fremmest er bygget op med henblik på punktstrejker og 

ikke på en omfattende konflikt, hvor næsten alle medlemmer omfattes af en lockout. Opbygningen af et 

omfattende lockoutberedskab ville have betydet, at kontingentet skulle have været betydeligt højere i 

mange år. Vi kan således fuldt ud dække løntabet for de medlemmer, der måtte blive omfattet af en 

punktstrejke, mens vi i den helt ekstraordinære situation, hvor musikskolerne bliver en del af en 

omfattende lockout, kun har mulighed for at yde understøttelse i begrænset omfang. 

Bestyrelsen har trods alt mulighed for at iværksætte flg. foranstaltninger i forbindelse med konflikten: 



• Som varslerne ligger pt., vil alle aktive medlemmer indmeldt i foreningen senest med virkning fra 

d. 1. marts, som bliver omfattet af strejke på hhv. Aarhus og Odense Musikskoler, modtage fuld 

kompensation i dagene, fra strejken træder i kraft, til lockouten overtager hele musikskoleområdet. 

Konkret vil det dreje sig om d. 4., 5., 6. og 9. april, men dette kan ændre sig, hvis forligskvinden 

vælger at udsætte konflikten i én eller flere omgange.  

• Hvis lockouten bliver en realitet, vil alle aktive medlemmer indmeldt senest med virkning fra d. 1. 

april 2018 kunne modtage det halve af fuld arbejdsløshedsunderstøttelse, dvs. 430 kr. pr. 

arbejdsdag, i op til 7 arbejdsdage.  

• Understøttelse, både under strejke og lockout, udbetales i forhold til ansættelsesgraden. Dog er det 

ikke muligt at modtage understøttelse svarende til mere end fuld tid.  

• Ingen medlemmer, som er i kontingentrestance, kan modtage understøttelse, før restancen er 

bragt ud af verden.  

• I det omfang, der er blevet opkrævet konfliktkontingenter som ovenfor beskrevet, men konflikten 

bliver afblæst, vil de indbetalte beløb blive fratrukket ved næstkommende kontingentopkrævning.  

 

I dagene op til konfliktstart vil vi bl.a. fremsende nærmere orientering om, hvordan man skal forholde sig i 

forhold til konfliktstøtte, herunder en liste over de oplysninger, som skal indsendes til sekretariatet for 

modtagelse af konfliktstøtte.  

 

Berigtigelse vedr. ferie 

I vores seneste mail oplyste vi, at påbegyndt ferie skal afbryde ved konfliktens start. Det er ikke korrekt: 

Har man påbegyndt planlagt ferie, inden konflikten træder i kraft, fuldføres ferien som planlagt. Ved feriens 

afslutning indtræder man i konflikten, hvis den fortsat kører, eller man genoptager sit arbejde på vanlig vis, 

hvis konflikten i mellemtiden er bragt til ende.  

Man har derimod ikke mulighed for at påbegynde ferie under en konflikt, heller ikke på forhånd planlagt 

ferie.  

Vi beklager fejlen.  

 

Vedr. uorganiserede kolleger 

Vi får en del spørgsmål om forholdene for de kolleger, som ikke er medlemmer af en 

overenskomstbærende fagforening -  det være sig helt uorganiserede eller kolleger, som har valgt andre 

løsninger end de, som overenskomsten hører under, dvs. DMpF, DMF eller DOKS. Det forholder sig således, 

at disse medarbejdergrupper ikke er omfattet af strejke eller lockout, men kan gå på arbejde og få udbetalt 

løn mv. som vanligt, mens medlemmerne ofrer løn og arbejde for bedre vilkår for alle. Man kan som kollega 

opfordre disse til hurtigst muligt at melde sig ind i DMpF for at undgå at komme i denne prekære situation.  

Vigtigt er det dog at bemærke, at KL har valgt ikke at udtage medlemmer af DOKS (Dansk Organist- og 

Kantorsamfund) til lockout. Da DOKS som nævnt er med til at bære musikskoleoverenskomsterne, vil evt. 

kolleger, som er medlemmer af DOKS, ikke kunne bebrejdes deres pligt til at gå på arbejde, mens 

kollegerne er ramt af konflikt.  

 

 



Mere orientering 

Du vil naturligvis fortsat blive holdt orienteret om situationen, ligesom du er velkommen til at kontakte 

sekretariatet om dine særlige forhold.  

 

Med venlig hilsen 

 
Ole Helby  
formand  
Dansk Musikpædagogisk Forening http://www.dmpf.dk 
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