Nyhed 6-2018 22. marts
Den danske Landinspektørforening

Leica søger 3 x Application Engineer
Sted: Frist: 13. marts 2018
Kontakt: PMO Manager, Christian Wibroe Leth 2939 6340 eller HR Partner, Sara
Paaske 6124 8782
Se Stillingsopslaget

Overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor er foregår i
Forligsinstitutioner. der er intense møder, og dét er, hvad vi ved.
Ddl (og øvrige AC-organisationer) har varslet strejke pr. 4. april. Arbejdsgiverne
har reageret med lockout pr. 10. april. Af foreningens godt 390 offentlige
medlemmer blev der varslet strejke for 76, og efterfølgende lockout af 265
medlemmer. 87 % af foreningens offentligt ansatte medlemmer er omfattet. Det er
stort.
Konfliktramt arbejde
I forbindelse med arbejdskonflikten må Landinspektørforeningens medlemmer
ikke påtage sig arbejde, der er konfliktramt, og det er uanset om man er direkte
omfattet af konflikten eller ej.
Dette gælder også for medlemmer, som er hyret som konsulenter på
arbejdspladser, der er omfattet af konflikten. Udfør de aftalte opgaver, og undlad
at påtage konfliktramte opgaver. Medlemmerne må også afvise at påtage sig
konfliktramt arbejde, som normalt løses af andre foreningers medlemmer.
Chefer på konfliktramte arbejdspladser vil i særlige konkrete tilfælde kunne være
berettiget til at påtage sig konfliktramte arbejdsfunktioner.
Foreningen vil dog henstille, at chefer så vidt muligt undlader at påtage sig
konfliktramt arbejde.
Jfr. foreningens lov §6, stk.1, dot 4: Medlemmerne har pligt til at overholde
foreningens indgåede overenskomster om løn- og ansættelsesforhold og
efterkomme foreningens anvisninger.

Det er fortsat de 3 hurdler, som er særlige knaster.
1/ Lærernes arbejdstidsregler bør håndteres via aftaler og ikke lovgivning. Dette
er et spørgsmål om, at arbejdsvilkår ikke skal fastlægges ved lov, men være en
del af forhandlingssystemet.
2/ Lønnen skal sikres en udvikling, der som minimum følger reallønnen.
3/ Frokostpausen skal skrives ind i overenskomsterne. Dette er et spørgsmål om
at sikre, at frokostpausen, som en rettighed, ikke fremover, når myndighederne
bliver trængte, kan fjernes ved en vilkårlig ledelsesbeslutning. Altså igen et
spørgsmål om respekt af forhandlingssystemet.
Fagforeningernes musketéred holder fortsat.
Udskydelse ?
Forligsmanden kan, hvis hun registrer bevægelse fra parterne, udskyde konflikten
i 2x14 dage. For strejken kan ske helt op til kl. 0:00 den 4. april.
Yderligere information
Konfliktramte medlemmer vil snarest få mere specifik information.
/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

FALSTER
Sommerhuset !
Dette dejlige sommerhus har masser af ledige uger hen over sommeren.
Trænger I til en afslappet dansk ferie, er dét stedet.
Du kan se sommerhuset i denne brochure .
Og de ledige perioder >lige her

KURSER !
For en oversigt over kurser, indhold, steder, priser, arrangementsnumre - se
kursuskalenderen :
Ejendomsudvikling – med fokus på rådgivningen
Onsdag, den 18. April 2018 på Vejle Center Hotel
Tilmeldingsfrist er den 19. marts, men send en mail til Lotte Helweg, hvis du er
interesseret.
Pris: 3.700,- + moms
Realkredit - belåning
Torsdag den 3. maj 2018 på Vejle Center Hotel
Pris: 4.000,- + moms
Tilmedling: 3. april
Se flere kurser i kalenderen.

Sekretariatet
Vibeke Bo - vbc@ida.dk - 3318 5520
Torben Lund Christensen - tlc@ida.dk - 3318 9787
Kim Ingemann (ansvarshavende) - kic@ida.dk - 3318 5510

