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Vigtig information vedr. regulering af uddelerløn samt udbetaling af
uddelernes feriepenge
I forbindelse med Coops implementering af SAP (CoopOne), har det været nødvendigt at
suspendere uddelernes og varehuschefernes overenskomster. Implementeringen af
CoopOne medfører betydelige ændringer i opbygningen af regnskabet, og det har bl.a.
indvirkning på butikkens dækningsbidrag 1 (DB1).
En stor del af uddelernes løn bliver beregnet på baggrund af butikkens DB1. Uddelernes løn
ville derfor blive forkert, hvis lønnen blev beregnet som normalt.
Danmarks Leder Organisation (DLO) og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) har
derfor aftalt at suspendere overenskomsten og i stedet løbende aftale, hvordan lønnen skal
reguleres. Vi har lavet en beregning, som kommer meget tæt på den regulering, som
overenskomsten ville have givet i 2020.
På den baggrund er der aftalt følgende mellem DLO og BA:
Uddelernes løn reguleres med lønnen i december 2020.
Reguleringen sker på baggrund af perioden fra 1. oktober 2019 til og med september
2020. Det vil sige samlet 12 måneder.
Reguleringen udbetales som et engangsbeløb i december 2020.
Eventuelle særaftaler, som udbetales via Coop, vil blive håndteret på samme måde.
Der vil ikke ske en negativ regulering af uddelerens løn, såfremt butikken har udviklet
sig negativt i perioden.
Alle uddelere vil i uge 46 få en mail, hvor engangsbeløbet, som udbetales med
decemberlønnen, vil fremgå. Uddelere, som ikke får en regulering på grund af en

negativ udvikling i butikken, vil også modtage en mail herom. Mailen skal
videresendes til butikkens formand!
Inden maj 2021 vil udviklingen af butiksvareomsætningen for perioden oktober til
december 2020 blive gennemgået. Hvis indekstallene er over 100 i forhold til samme
periode i 2019, vil uddelerne få en efterregulering af deres løn for denne periode på
baggrund af indekstallet for butiksvareomsætningen.
Henset til usikkerheden om, hvordan Coronasituationen vil udvikle sig, og hvordan det
vil påvirke butikkernes omsætning, er det aftalt mellem parterne, at uddelernes
månedsløn fra januar 2021 indledningsvis fastholdes på det nuværende niveau.
Brugsforeninger, hvor uddeleren ikke får en positiv regulering med decemberlønnen
2020, bør overveje at regulere grundlønnen nedad fra januar 2021. Det gøres ved, at
formanden sender en mail til uddloen@coop.dk.
DLO og BA indleder i løbet af foråret 2021 forhandlinger om, hvordan og hvornår
uddelernes løn reguleres i 2021.

Uddelernes ”indefrosne” feriepenge
BA og DLO har aftalt, at uddelere og varehusdirektører får udbetalt de 5 ugers ”indefrosne”
feriepenge med januarlønnen 2021.
De indefrosne feriepenge vil automatisk blive udbetalt i januar uden ansøgning.
Filialuddelere er ikke omfattet af denne aftale, da de ikke er direktør i Brugsforeningen.
Filialuddelere skal derfor søge indefrosne feriepenge via borger.dk. Her kan der søges om at
få 3 uger udbetalt. Er du i tvivl, hvilken overenskomst du er ansat på, kan du kontakte BA
eller DLO.
Indbetaling på pensionsordning i AP Pension
Det er muligt at få de indefrosne feriepenge indbetalt på din pensionsordning i AP Pension.
Hvis de ”indefrosne” feriepenge skal ind som en frivillig indbetaling på pensionsordningen,
skal Service Portalen benyttes.
Linket til serviceportalen findes her: https://coopprod.service-now.com/coop_sp
Her skal man vælge HR→

Pension/Seniorfri→

Frivillig indbetaling

Deadline for at udfylde og indsende blanketten for frivillig indbetaling er den 18. januar 2021
kl. 16.00.
AP Pensionsordning SKAT 7
Det er også muligt at oprette en pensionsordning i AP Pension under den særlige Skat 7
ordning.
Her får du en pensionsordning, hvor AP Pension investerer midlerne for dig, men hvor du
samtidig har mulighed for at få dem udbetalt før din eventuelle pensionsalder, hvis det bliver
nødvendigt.
Faktaark om ordningen kan ses her. Ligesom du kan søge rådgivning i AP Pension om,
hvorvidt denne ordning er relevant for dig.
Hvis du ønsker at bruge Skat 7 ordningen, skal du have de ”indefrosne” feriepenge udbetalt
og herefter indbetale dem til AP Pension.

Overførsel af bestyrelsesdata fra Coop til BAs bestyrelsesintra
Der er her i eftersommeren blevet afholdt rigtig mange generalforsamlinger i de selvstændige
Brugsforeninger. I den forbindelse er der sket mange ændringer i bestyrelserne, og disse skal
rettes på CoopForum. Der er mange af bestyrelserne, der allerede er rettet, men da der har
været problemer med at få overført data fra Coop, har nogle bestyrelser haft problemer med
at få de nye bestyrelsesmedlemmer på BAs bestyrelsesintra.Til orientering er problemet med
overførsel af data fra CoopForum til BAs system nu løst.
Tjek om bestyrelsen er rigtig registreret
I den forbindelse beder vi dig, som formand, at tjekke, om bestyrelsen nu er rigtig registreret
inde på Bestyrelsesintra. Du kan logge ind på www.ba.dk og under
Bestyrelsesintra/dokumentarkiv kan du tjekke, om din bestyrelse er registreret rigtigt.

Du kan, som formand, logge ind med M direkte efterfulgt af dit medlemsnummer, der står på
dit CoopPluskort. Har du ikke før været inde på BAs hjemmeside/bestyrelsesintra skal du
trykke glemt adgangskode, og du vil modtage en mail, hvori du kan generere en
adgangskode. Du kan herefter logge ind og første gang, du er på
Bestyrelsesintra/dokumentarkiv, skal du godkende betingelserne.
Såfremt der er fejl i din bestyrelse, bedes du tjekke, om det er på CoopForum fejlen er, og så
få rettet bestyrelsen der. På BAs hjemmeside i værktøjskassen ligger der en guide til,
hvordan bestyrelsen ændres på CoopForum.
Er bestyrelsen rettet på CoopForum, og er bestyrelsen stadig ikke rigtig i BAs
bestyrelsesintra, bedes du kontakte Lisbeth Bonke Thøgersen på tlf. 33248135 eller på mail
lbt@ba.dk.

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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