Nyhed 4-2018 23. februar
Den danske Landinspektørforening

Vejdirektoratet i Middelfart søger kollega til myndighedsopgaver
Sted: Tjenestestedet er beliggende i Teglgårdsparken, Middelfart
Frist: 13. marts 2018
Kontakt: Afdelingsleder Mette Bentzen 7244 2311 eller landinspektør Erik
Blaabjerg 7244 2764
Se Stillingsopslaget

Overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor er inde i afgørende fase.
Der bliver enighed om forhandlingsresultat eller konflikt.
Så præcist kan det udtrykkes, og svaret skal falde inden den 1. marts.
Udfald 1: Enighed om forhandlingsresultat
Opnås enighed skal forhandlingsresultatet til urafstemning efter foreningens lov
og vedtægter hos de berørte medlemmer. Afstemningsresultatet blandt
landinspektørerne vil så indgå i det samlede afstemningsresultat med ACorganisationerne og de øvrige fagforeninger.
Udfald 2: Manglende forhandlingsresultat
Opnår parterne ikke enighed er næste trin konflikt. AC-organisationerne vil da
varsle strejke til begyndelse en 1. april. Modparten kan da svare med lock-out.
Der er 3 hurdler, som er særlige knaster.
1/ Lærernes arbejdstidsregler bør håndteres via aftaler og ikke lovgivning.
2/ Moderniseringsstyrelsen/ Sophie Løhde vil have lukket det gab, der efter
arbejdsgivernes opfattelse er opstået mellem de offentligt ansatte og de privat
ansatte siden 2008. De offentligt ansatte er steget forholdsmæssigt mest og er
efter denne beregningsmodel lønførende.
Fagforeningerne tager derimod – som hidtil - udgangspunkt i lønudviklingen siden
1996, og på det grundlag er de privatansatte er lønførende.
3/ Den hidtidige betalte frokostpause skal præciseres om et
overenskomstresultat, og ikke et personalegode, som arbejdsgiverne mener, og
dermed et gode, som uden forhandling kan fjernes af arbejdsgiverne, hvis de
bliver økonomisk trængt.
Fagforeningerne har indgået en musketéred om løsning af disse hurdler. Findes
der svar på dé spørgsmål, så udestår en lang række spørgsmål til forhandling,

men det er vurderingen, at der hurtigt kan opnås et resultat for øvrige
udeståender.
Økonomisk sikring i tilfælde af konflikt
Er du offentligt ansat, kan du meget vel komme i konflikt. AC er lige nu i en fase,
hvor det afklares, hvilke statslige, kommunale og regionale
myndigheder/institutioner, der skal varsles konflikt på.
Kommer du i konflikt, er du sikret økonomisk som medlem af DdL. Du vil få
mulighed for at optage konfliktlån, og foreningen vil imidlertid holde dig
økonomisk skadesløs i forbindelse med tilbagebetaling af lånet. Foreningen vil
altså ikke yde den traditionelle strejkeunderstøttelse. Det er ikke sikkert, at du kan
få dækket hele tabet af disponibel indkomst – en konflikt koster -, men det er tæt
på. Understøttelse forudsætter i øvrigt, at du ikke er i restance med at betale dit
foreningskontingent. Der kommer meget mere og specifik information til de
berørte, hvis du kommer konflikt.
ALF-Ledelsen er gået med på konfliktlånmodellen, alene fordi det får
strejkekassen til at strække længere under forudsætning om en langvarig konflikt
eller storstrejke. Samtidig er det administrativt enklere, da udlån og opkrav
overlades til en bank. Kommer konflikten er det derefter vigtigt, at alle parter ud
fra solidaritetsprincip er med til at genopbygge strejkekassen. ALF-ledelsen vil
træffe de nødvendige beslutning i overensstemmelse med foreningens lov og
vedtægterne for ALF og ALF-Fonden.
/Kim Ingemann
Se foreningens lov (§26) og vedtægten for ALF (§3) og vedtægten for ALFFonden (§5) på foreningens hjemmeside
Se mere på IDAs hjemmeside:
OG ACs hjemmeside
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