Nyhed 5-2018 5. marts
Den danske Landinspektørforening
Orientering om OK18 til
foreningens medlemmer

Overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor er siden 1. marts foregået
i Forligsinstitutionen.
Forhandlingerne er taget ud af hænderne på de offentlige forhandlingsparter og
lagt i skødet på forligskvinde Mette Christensen.
Muligt udfald
Forligskvinden skal forsøge at opnå enighed, og til dét har hun en række
værktøjer. Bl.a. kan hun udsætte varslede konflikter i 2 x 14 dage, og det kan der
muligvis blive brug for.
AC varslede den den 2. marts strejke på en lang række statslige arbejdspladser,
og i dag den 5. marts er der varslet strejke for lige så mange kommunale og
statslige arbejdspladser.
Listerne kan ses på ACs hjemmeside
Landinspektører er omfattet
Det er en lang række offentlig myndigheder og institutioner, der udtaget til
strejke,og der arbejder landinspektører i følgende:
Kommuner
• Høje-Taastrup Kommune
• Esbjerg Kommune
• Thisted Kommune
• Holbæk Kommune
• Aabenraa Kommune
• Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
• Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Staten
• Banedanmark
• Erhvervsstyrelsen
• Landbrugsstyrelsen
• Skat
• Vejdirektoratet
Landinspektørforeningen er relativt hårdt ramt blandt de akademiske
fagforeninger. 40 % af de statsligt ansatte er udtaget til konflikt og godt 10 % af
de kommunalt ansatte. Samlet omfater det over 20 % af foreningens offentlige

medlemmer. Ikke alle kommer dog til at strejke, bl. a. er cheferne undtaget.
Det er dog en væsentlig og omfattende konflikt,
Det må forventes, at Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og
regeringen svarer med en lock-out af et vist omfang.
ALF-Ledelsen vil understreger, at Ledelsen ikke ønsker en konflikt, hverken stor
eller lille, men strejke kan være det sidste virkemiddel, hvis der ikke er tegn på
ønsker om forlig. Strejkevarslerne er fremsat, for at lægge maksimal pres i
forhandlingerne i forligsinstitutionen.
Eventuelle spørgsmål kan stilles til undertegnede.
/Kim Ingemann
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