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Til medlemmer omfattet af strejke eller lockout
En lang række af Jer har fået en rykker fra IDA, om at I endnu ikke har meldt Jer
konfliktramt på IDAs hjemmeside. Jeg beklager.
Jeg har igen sagt til IDA, at vi gerne vil styre vores information til foreningens
medlemmer. Men meningen er god nok. IDA har desperat brug for, at få overblik
over konfliktramte IDA-medlemmer. det overblik, som foreningen har for DdLmedlemmerne.
Status i forhandlingerne
I dag og i morgen foregår de helt centrale forhandlinger på det kommunale og
regionale område. Staten venter.
Mulighederne er lige nu:
- Hvis forligsmanden ikke ser mulighed for et forlig, vil hun –formodentlig fredag melde forhandlingssammenbrud, og konflikten vil begynde på femtedagen - den
17. april.
- Eller forligsmanden kan lade forhandlingerne fortsætte, uden at fremsætte
forslag til forlig, og strejken vil begynde den 22. april og lockouten den 28. april.
- Endelig kan forligsmanden – senest den 17. april (14 dages fristen efter
strejkevarslet til den 4. april) - udskyde konflikten yderligere i 14. dage.
Der er rigtigt mange bud på mulige udfald, og spekulationer over forligsmandens
taktik. Og meget spin og påvirkning af modparterne i presse og offentlighed.
Virkeligheden er, at de kommunale parterne har nærmet sig hinanden. På statens
område er det derimod tyndt.
Meld jer konfliktramte
I kan melde jer konfliktramte nu, men I kan også vente. Jeg vil sende en mail, når
det er absolut nødvendigt.
Fordi:
- I skal alligevel den vej for at få beregnet, hvor meget I kan låne.
- Jer, der ikke vil låne, også skal melde sig konfliktramt, men uden lån. Ellers får
man ikkek kontingentreduktionen, men kun HVIS man ikke har alternative
indtægter. Har man alternativ indtægt, - f.eks. fordi man er på arbejdsgiverbetalt
ferie, så får man ikke kontingentreduktion.
Log in på: https://mit.ida.dk/ok18

din privatmail. Dén mailadresse, som rigtigt mange af Jer har sendt til os. Får du
at vide, at du ikke kan logge ind, så anmod om nyt password. Fungerer dette
ikke, så send en mail til os.
Og - hvis man ikke får sig meldt konfliktramte, så taber man ikke muligheden for
at få lån. Det bliver bare under en opsamlingsrunde.
Om lånet
Lån og Spar Bank har lavet denne video om konfliktlånet.
Styregruppen bag konfliktlånet har besluttet, at hvis forligsmanden erklærer
forhandlingsnedbrud, og konflikten starter før den 17. april, så fastholdes
ansøgningsperioden/lånevinduet den 18.- 23. april, med udbetaling den 30. april.
Begynder konflikten efter d. 17. april vil ansøgningsperioden først være den 7.11. maj, med udbetaling 17. maj.
(Jeg vil gentage informationerne, når det bliver nødvendigt.)
Ansøgning om lån/konfliktreduktion foregår via mit.ida.dk/OK18, hvorfra I vil blive
ført videre til lånogSparBanks hjemmeside eller den særligt udviklede app.
Lånet udbetales til din Nemkonto.
Det konkrete låne vil blive fastlagt i forhold til din bruttoindkomst og i forhold til
antal konfliktdage.
Kommer der forlig ?
Så er vi i en ny situation, og der skal gennemføres urafstemning blandt de
offentligt ansatte medlemmer i DdL.
Har du spørgsmål, så ring eller skriv til mig.
/Kim Ingemann
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