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Danmarks Lærerforening - Kontingentændringer 

I foråret 2017 er det 4 år siden, titusindvis af medlemmer 
af Danmarks Lærerforening blev nægtet adgang til deres 
arbejde og mistede en månedsløn pga. lockouten i april 
2013. Konfliktlånet, som var den kollektive finansierings-
løsning, foreningen stillede til rådighed, da de overens-
komstansatte medlemmer ikke fik udbetalt løn af ar-
bejdsgiverne, er tilbagebetalt i sommeren 2017. 
 
Nogle medlemmer vil opleve et fald i den samlede betaling 
til DLF. Det drejer sig om de medlemmer, der er i arbejde, 
og som ikke var lockoutet eller ikke var ansat i april 2013. 
Disse medlemmer har siden konflikten betalt et konflikt-
kontingent. 
 
De medlemmer, der var lockoutet og optog konfliktlån, vil 
også opleve et samlet fald i betalingen, da deres kontin-
gent vil stige, men samtidig skal de ikke længere betale 
låneydelsen for konfliktlånet. 
 
En gruppe af medlemmer kan opleve det som en stigning i 
betalingen til DLF, når det særligt lave kontingent udløber 
i sommeren 2017, og der genetableres et kontingent på 
samme måde som før lockouten. 
 
Det kan opleves som en stigning, fordi de i 4 år har betalt 
det meget lave kontingent og ikke har betalt låneydelsen, 
fordi de tog løntabet uden at optage konfliktlånet. Men i 

realiteten er der tale om en tilbagevenden til en almindelig 
kontingentfastsættelse. 
 
Før den ekstraordinære nedsættelse af det centrale kon-
fliktkontingent i 2013 var kontingentet ikke blevet ændret 
siden 2010 – og dengang blev det også nedsat. Det cen-
trale foreningskontingent er reelt set ikke steget siden 
2007. Københavns Lærerforening har dog har haft et 
særligt forløb vedr. kontingent, som skiller sig ud fra de 
øvrige kredse. 
 
Der er også en mindre gruppe af ledige, som vil opleve en 
kontingentstigning, fordi de ikke har betalt konfliktkon-
tingent i perioden. Hører du til den gruppe, skal du være 
opmærksom på, at du kan søge kontingentnedsættelse, 
når du er ledig. 
 
Nogle medlemmer optog altså konfliktlånet, andre tog 
løntabet uden at låne, tjenestemændene var ikke lockou-
tede og fik dermed løn, da deres kolleger var lockoutet, og 
de nye kolleger, der er kommet til siden 2013 var slet ikke 
en del af lockouten. Men det var et vigtigt princip for for-
eningen, at alle grupper her på den anden side har bidra-
get ensartet siden sommeren 2013. 
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Denne grafiske fremstilling kan tydeliggøre de forskellige situationer (kontingentet til kredsen - beløbet på hhv. 287 
kr. og 87 kr. – er konstrueret til eksemplet).

Søjle 1 
Før lockouten var kontingentet 500 kr. om måneden for-
delt på et kredskontingent og et kontingent til DLF cen-
tralt. Det er et konstrueret eksempel. Kredskontingentet 
vedtages på kredsgeneralforsamlingerne og varerier der-
for fra kreds til kreds. 
 
Søjle 2 
Et lockoutet medlem, som ikke optog lån, mistede en må-
nedsløn, men har efter konflikten til gengæld betalt et 
særligt nedsat kontingent. Kredskontingentet blev nedsat 
med 200 kr., og det centrale kontingent blev nedsat med 
113 kr. Disse medlemmer har altså mistet en månedsløn, 
men har betalt 313 kr. mindre pr. måned end før lockouten 
som modydelse for ikke at have fået udbetalt konfliktlå-
net. 
 
Søjle 3  
Et lockoutet medlem, som optog lån, ’tabte’ sin måneds-
løn, fik udbetalt lånet og har derefter betalt 420 kr. pr. 
måned i låneydelse samt det nedsatte kontingent. Det 
svarer altså til 107 kr. mere pr. måned end før lockouten. 
 
Søjle 4 
Et ikke lockoutet medlem opretholdt sin løn under lock-
outen og har efter konflikten betalt et konfliktkontingent 

på 420 kr. pr måned samt det nedsatte kontingent. Denne 
gruppe har således også betalt 107 kr. mere pr. måned 
end før lockouten. Medlemmer, som er blevet ansat efter 
lockouten, har også betalt konfliktkontingent samt det 
nedsatte kontingent.  
 
På den måde har alle grupper af medlemmer bidraget med 
omtrent det samme beløb. Hvis man indregner de forskel-
lige medlemsgruppers tab, månedlige låneydelser, kon-
fliktkontingent mv., har alle i gennemsnit bidraget med 
ca. 107 kr. mere om måneden end kontingentbetalingen 
var før konflikten. 
  
Selvom vi naturligvis altid arbejder målrettet for at nå et 
forhandlingsresultat ved overenskomstforhandlingerne, 
er det vigtigt at være forberedt. Og takket være medlem-
mernes solidaritet og opbakning står Danmarks Lærerfor-
ening stærkt rustet til OK18. 
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