
JIDs generalforsamling 28. marts 2019 i Nyborg 

Forslag fra bestyrelsen:  

På generalforsamlingen i 2018 rejste nogle af JIDs kommunalt ansatte medlemmer problemet, 
at de ikke kunne være med i den konflikt der truede. JIDs bestyrelse har vurderet, at det var 
og er et problem. Der for har vi forhandlet med DSL hen over efteråret og vi har nu en 
fordelingsaftale som bestyrelsen anbefaler bliver godkendt på generalforsamlingen.  

JIDs bestyrelse anbefaler en ny aftale med DSL om fordeling af jordbrugsteknologer og 
professionsbachelorer, som generalforsamlingen skal tage stilling til. 

Kort om fordelingsaftalen:  

I dag kan begge fagforeninger ifølge deres vedtægter optage både jordbrugsteknologer og 
professionsbachelorer. 

Aftalen fordeler medlemmer mellem de to fagforeninger fremover: 

JID får jordbrugsteknologerne (JT) og DSL får professionsbachelorerne (PBA).  

Det afgørende kriterium er uddannelsens længde. 

Aftalen blev, at jordbrugsteknologer med en efter-og videreuddannelse (fx diplomuddannelser) 
på mindre end 3,5 år kan selv bestemme, hvilken fagforening, de vil stå i (fritvalgsordning). 
Dvs. mellem 2 år (JT) og 3,5 år (PBA) kan medlemmerne selv vælge fagforening. 
Uddannelseslængder over 3,5 år, så skal man stå i DSL. 

OBS! Vigtigt: Alle nuværende medlemmer af de to fagforeninger (både JT i DSL og PBA i JID) 
kan selv vælge om de vil blive i nuværende fagforening eller flytte over i den anden 
fagforening (fritvalgsordning). 

Hvorfor anbefaler et flertal i JIDs bestyrelse aftalen? 

Bestyrelsen vurderer, at fordelene vejer tungere end ulemperne. 

Fordele: 

• JID organiserer alle jordbrugsteknologer både i stat, DLBR og kommunerne. 
• Fjerner usikkerheden for JIDs kommunale medlemmer i f. t. lønforhandlinger. 
• Lettere at rekruttere i f. m. kommunal ansættelse pga. retten til at aftale lønnen, idet 

kommunen vil henvise til DSL, som vil henvise til JID. 
• JIDs kommunale medlemmer får adgang til Den Kommunale Kompetencefond, som 

behandler ansøgninger om tilskud til efteruddannelse. 
• I forbindelse med arbejdskonflikter på arbejdsmarkedet vil JIDs medlemmer kunne 

deltage (strejke/lockout) sammen med deres kolleger. PBA vil i fremtiden (OK 2021) få 
en overenskomst på statens område.  

• JID kan fortsat organisere medlemmer, som tager en efteruddannelse. Fx 
diplomuddannelserne (parkdiplom, fordi der er fritvalgsordning. 

Ulemper: 

• Mister PBA i jordbrug, som medlemmerne i fremtiden. 
• Mister muligheden for at organisere nye PBA uddannelser (3,5 år) i fremtiden. 

 



 


