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FAQ: kontingentstigning på 20 kroner 

om måneden 

 

DS’ Repræsentantskab besluttede i november at hæve det månedlige 

kontingent med 20 kroner, som går direkte til Aktionsfonden – også kaldet 

strejkekassen. Målet er at ruste foreningen til kommende konflikter. 

 

Som tillidsrepræsentant vil du måske opleve, at medlemmerne spørger til 

kontingentstigningen. Nogle medlemmer vil synes, at det er en god idé. 

Andre vil være uenige i eller utilfredse med beslutningen.  

 

Herunder følger en række spørgsmål og svar om kontingentstigningen til 

brug i din dialog med medlemmerne. Har du flere spørgsmål, er du 

naturligvis altid velkommen til at tage fat i din konsulent i DS. 

 

20 kroner om måneden går direkte til strejkekassen 

 I slutningen af november besluttede medlemmerne i DS -på 

Repræsentantskabsmødet i november - at hæve kontingentet med 20 kroner 

pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.   

 

 De 20 kroner går direkte til Aktionsfonden – også kaldet strejkekassen, som 

skal støtte både privat- og offentligt ansatte medlemmer i forbindelse med 

eventuelle konflikter i fremtiden. 

 

Hvorfor lægge flere penge i strejkekassen? 

 Vi har lige oplevet, hvordan det historiske sammenhold under OK18 gav et 

stærkt resultat for os i fagbevægelsen. Men vi oplevede også, at 

arbejdsgiverne stod stærkt sammen, og vi ved, at arbejdsgiverne i de 

kommende overenskomstforhandlinger vil møde os endnu mere 

velforberedte og med et mindst lige så stærkt sammenhold. Derfor er det 

bydende nødvendigt, at vi både fastholder sammenholdet og ruster os, så vi 

selv står endnu stærkere – også økonomisk. 

 

 En vigtig lektie fra OK18-forhandlingerne er, at et konfliktscenarium i 

fremtiden er meget realistisk. Derfor er det afgørende, at vi nu lægger flere 

penge i Aktionsfonden. Det vil betyde, at vi kan holde længere i forbindelse 

med, at eventuelle fremtidige konflikter trækker ud – og at vi er bedre rustet 

til at støtte medlemmerne i forbindelse med en omfattende lockout, som 

den, der blev varslet under OK18. 

 

Notat 
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 Vi er allerede i gang med forberedelserne til OK21, derfor er det ikke et 

øjeblik for tidligt, at vi styrker Aktionsfonden. 

 

Stigningen på 20 kroner svarer til pris- og lønudviklingen 

 Kontingentet for DS-medlemmer er ikke steget de seneste seks år. Nu sætter 

vi kontingentet op med 20 kroner om måneden, og det svarer mere eller 

mindre til pris- og lønfremskrivningen i 2020. Og stigningen går vel at mærke 

direkte til Aktionsfonden – ikke til driften.  

 

 Med det samlede budget kan vi således fortsat både styrke og udvikle 

foreningens arbejde - i en tid, hvor vi bliver flere medlemmer og 

engagementet stiger - og samtidig øge vores opsparing til fremtidige 

konflikter.  

 

Stiger alle medlemmer lige meget? 

 Stigningen på 20 kroner om måneden gælder for alle ordinære medlemmer. 
Stigningen for andre medlemsgrupper udmønter sig således: 

 
Hvornår stiger kontingentet? 

 Stigningen træder i kraft i første kvartal i 2019. BS-trækket kører den 5. 
februar 2019. På opkrævningen vil det fremgå, at pengene går direkte til 
Aktionsfonden. 

 

Hvordan er medlemmerne blevet informeret om 

kontingentstigningen? 

 Medlemmerne er blevet informeret om beslutningen via to nyhedsbreve 

direkte i deres indbakke – samt via Fagbladet Socialrådgiveren, som er sendt 

ud til medlemmerne i uge 50. 

 

Bliver vores kontingent højere end andre organisationers? 
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 Den nye kontingentsats ligger på samme niveau, som andre sammenlignelige 

faglige organisationer af samme størrelse som DS – eksempelvis 

ergoterapeuterne, fysioterapeuterne og jordemødrene. Organisationer, som 

eksempelvis HK, der er langt større end DS, har et kontingent, der ligger en 

smule under vores – pga. organisationens størrelse. 
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(Kontingentsatser hentet d. 17/1 2019) 

  Medlemstal 2017 
Normalt kontingent (mdr) A-kasse (mdr) 

Total (mdr) 
’18 og ’19 satser ’18 og ’19 satser 

Dansk Sygeplejeråd* 56.067 481,34 431 912,34 

Danmarks Lærerforening** 57.125 520 441 961 

BUPL 51.682 504 441 945 

Socialpædagogernes Landsforbund 36.538     1031 

HK-Kommunal 47.635 443 492 935 

Ergoterapeutforeningen* 7.328 554 431 985 

Danske Fysioterapeuter* 11.332 558,66 431 989,66 

Jordemoderforeningen* 2.010 610 431 1041 

Dansk Socialrådgiverforening /FTF-A 12.898 538 448 986 

 

 *  der er tale om den samme A-kasse - Danske Sundhedsorganisationers A-

kasse 

 ** DLF’s kontingent udregnes efter forskellige kredse og fraktioner, hvilket 

gør at prisen varierer. Gennemsnittet er dog 520kr. pr. måned.  

 

Enighed om at lægge flere penge i strejkekassen 

 Forslaget om at hæve kontingentet blev vedtaget af Repræsentantskabet 

efter en god debat, der tog udgangspunkt i to forslag – et fra 

Hovedbestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kroner om måneden og 

et fra medlemmerne i Region Nord om at hæve kontingentet med 20 kroner 

om måneden.  

 

 Kontingentstigningen på 20 kroner blev vedtaget med 48 stemmer for, mens 

45 stemte imod – ni stemte hverken for eller imod. Diskussionen blandt de 

delegerede drejede sig alene om, hvorvidt man ønskede at hæve 

kontingentet med ti eller 20 kroner. Der var således enighed om, at vi er nødt 

til at ruste os til konflikter i fremtiden.  

 

 


