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Ny politisk aftale forlænger mulighed for sygedagpenge
for medarbejdere, som er i en særlig risiko
Regeringen og Folketingets partier vedtog den 20. maj 2020 et lovforslag, som giver
medarbejdere i øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 og
medarbejdere hvis pårørende er i en særlig risiko, mulighed for at få ret til sygedagpenge.
Ordningen indebærer også ret til sygedagpengerefusion for arbejdsgivere fra første
fraværsdag for medarbejdere, som der udbetales løn til under fraværet .
Der er nu indgået en politisk aftale om at forlænge denne ordning. Du kan læse mere om
ordningen her:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/08/flertal-forlaenger-sygedagpenge-tilpersoner-med-saerlig-risiko-ved-smitte-med-covid-19/
Den oprindelige ordning gjaldt fravær frem til den 31. august 2020. Med forlængelsen gælder
ordningen nu – på samme vilkår – til og med den 31. december 2020.
Betingelserne for at gøre brug af ordningen kan findes i BAs nyhedsbrev af 26. maj 2020,
som der også linkes til her.

Opdatering af ændringer af bestyrelsen i CoopForum

Der er her i eftersommeren blevet afholdt rigtig mange generalforsamlinger ude omkring i de
selvstændige Brugsforeninger. I den forbindelse er der sket mange ændringer i bestyrelserne,
og disse skal rettes på CoopForum. Der er mange af jer, der allerede har rettet bestyrelserne
til, og desværre er der opstået problemer med at få data fra Coop, hvorfor det ikke slår
igennem på bestyrelsesintra.
Vi beder om lidt tålmodighed og kan oplyse, at der i Coop arbejdes hårdt på at få problemet
løst.

Medarbejdermåling
Årets medarbejdermåling i Coop er skudt i gang mandag den 24. august, og det er dermed
atter tid til tage temperaturen på virksomheden og butikken som arbejdsplads. Alle
medarbejdere er inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvor de kan give deres holdning til
kende i forhold til deres leder samt til deres arbejdsplads som både arbejdsplads og
indkøbssted. Det er også her, at oplevelsen af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
afdækkes.
Målingen er vigtig, fordi den giver en klar status på medarbejdernes trivsel og engagement og
dermed giver en pejling af, hvor godt vi gør det som ledere og som arbejdsplads. Engagerede
medarbejdere er afgørende for den kundeoplevelse, vi leverer – og derfor er det så vigtigt, at
vi er dygtige ledere på alle niveauer. Målingens resultater er dermed et rigtig godt værktøj til
den enkelte leder i forhold til at få indblik i, hvad han/hun gør godt, og hvad der kan gøres
bedre.
Målingen er helt anonym og besvares via et link med personligt login. Målingen lukker den
14. september 2020.
Uddelerens/varehuschefens opgave er at opfordre medarbejderne til at deltage i målingen
samt at følge op på resultaterne sammen med dem, efter at resultaterne lander hos
uddeler/varehuschef den 12. oktober 2020. Inden den 29. november 2020 skal
uddeler/varehuschef have afholdt personalemøde, hvor resultaterne drøftes med
medarbejderne, og hvor en handleplan udarbejdes i fællesskab og uploades i SafetyNet.

BA opfordrer l, at bestyrelserne får gennemgået undersøgelsen på bestyrelsesmødet, når
resultatet foreligger på.

Invitation til Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og uddelere/direktører
Dit udbytte på kurset er:
Hvad er sammenhængen mellem generalforsamling, bestyrelse og uddeler?
Hvilket ansvar har jeg som bestyrelsesmedlem?
Hvad kan Coop amba, BA og kædeforeningerne (LDK, SBK, DSM) hjælpe med?
Dette og meget mere kan du lære på dette kursus.
Kurserne afholdes på følgende dage og steder:
29. september 2020 i Dagli'Brugsen Nysted, Wichmandsvej 14, 4880 Nysted
30. september 2020 i Kvickly Jyllinge, Jyllinge Centret 2, 4040 Jyllinge
1. oktober 2020 i SuperBrugsen Hornslet, Toftevej 11, 8543 Hornslet
Alle 3 kurser starter kl. 18.00 med lidt spiseligt og aftenen slutter kl. 21.30.
Kurset er gratis for dig at deltage i. Din Brugsforening betaler alene for transportudgifterne.Vi
glæder os til at se så mange som muligt til en givtig og indholdelsesrig aften.

Tilmelding kan se på www.ba.dk under kurser, eller du kan kontakte
Lisbeth Bonke Thøgaersen, BA på tlf. 33248135 elelr på mail
lbt@ba.dk

Mulighed for modregning af den aftalte overenskomstmæssige
lønstigning for bagere og slagtere
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet blev før sommerferien enige
om en ny 3-årig overenskomst for bagere og slagtere. Det blev bl.a. aftalt, at månedslønnen
stiger med 401 kr. pr. 1. marts 2020.
De aftalte stigninger på lønnen bliver gennemført i forbindelse med september måneds
lønkørsel.
Hvis din slagter og bager har personlige tillæg ud over grundlønnen, vil det være muligt at
modregne den aftalte stigning på 401 kr. i de personlige tillæg. Modregningen kan ske både
i 2020, 2021 og 2022. Du skal bare være opmærksom på, at du skal meddele det til
bageren/slagteren hvert år.
Såfremt der skal modregnes i de personlige tillæg, skal følgende procedure følges:
Uddeleren/slagter- eller bagermesteren skal holde et møde med de pågældende
medarbejdere, hvor det meddeles, at butikken ønsker at modregne og hvorfor.
Modregningen skal gennemføres i lederportalen mellem den 10. september og 19.
september 2020. Man skal følge kvikguiden ”ændring af tid og løn”. Du kan finde
kvikguiden her.
Modregningen skal foretages med virkning fra 1. marts 2020.
Modregningen skal foretages i lønart 1110 – Personligt tillæg. Der må ikke modregnes
i lønart 1115 – Tillæg pr. måned.
Hvis der er spørgsmål til, hvordan modregningen gennemføres på lederportalen, skal man
kontakte Coop HR. Hvis der er spørgsmål til reglerne vedrørende modregning, kan
spørgsmålene rettes til Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings sekretariat.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du
velkommen til at kontakte BAs kontor på 33248135
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