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Kære medlem i det offentlige
Denne information er - rent informativt - sendt både til dem, der vil blive omfattet
af en konflikt, og dem, som er undtaget, enten fordi I er chefer eller fordi
arbejdsgiverne har undtaget institutionen. Har du endnu ikke informeret mig om,
at du er undtaget, må du gerne dét.
Varsling
Mandag den 12. marts varslede KL og Danske Regioner lockout pr. 10 aprill for
de kommunale og regionale medarbejdere . I princippet for alle, men med en del
undtagelser.
Alle DdL-medlemmer ansat i regionerne er efter varslet omfattet af lockouten.
For medlemmer ansat i kommunerne er det noget mere vanskeligt at
gennemskue. AC overvejer, om varslet er tilstrækkelig specifikt, så det
efterfølgende skal foreløbig tages med forbehold.
Efter varslingsbrevet varsler KL lockout for alle ansatte akademikere ved
kommunerne, undtaget:
1. Ansatte ved de kommunale fællesskaber inden for affald, varme, vand,
spildevand, gas, el, havne, færger,lufthavne og beredskaber
2. Ansatte ved selvstyrehavne
3. Ansatte ved trafikselskaberne
4. Ansatte i chefsstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
5. Ansatte ved kommunernes forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden
for affald, varme, el, vand og spildevand, ved kommunale havne, færger,
lufthavne og beredskaber
Det kan være lidt vanskeligt at reagere på.
Har I modtaget besked om, at I er undtaget fra lockout, må I gerne sende mail til
mig.
Medlemmer omfattet
Foreningen har 393 medlemmer i det offentlige. der er varslet strejke for 77
medlemmer og lockout for 268 (ialt 345 medlemmer).
Dvs. at 88 % af foreningens offentlige medlemmer vil blive omfattet af konflikt med mindre forhandlingsparterne finder en løsning.
Hvad vi trods alt ønsker !
Af de 345 medlemmer er 199 i kommunerne, 137 i staten og 9 i regionerne.

Forligsinstitutionen
Der kommer intet ud ! Og det må der heller ikke.
AC-bestyrelsen skulle have møde på tirsdag, men det er skubbet til fredag på
grund af møde i Forligsinstitutionen, så der sker noget.
I realiteten er der ingen, der ønsker en konflikt af så stort et omfang, slet ikke
ALF-Ledelsen.
Konfliktlånsmodellen !
Kommer konflikten vil I konfliktramte få mulighed for at tage et konfliktlån.
Foreningen følger i det hele IDAs beslutninger, som ligger inden for rammerne af
ACs beslutninger.
Det vil blive organiseret, så I via 'Mit IDA'-siden på IDAs hjemmeside (I vil få link)
vil blive guidet videre til enten LånogSparBanks hjemmeside eller bankes app
(som er det enkleste).
Låne vil blive ydet inden for en række lånetrin, som modsvarer din disponible
indkomst.
TIlbagebetaling kommer til at foregår via kontingentopkrævningen, så vi også kan
foretage modregningen i DdL-kontingentet.
Medlemmer, der går på pension vil blive kompenseret, så vi ikke skal trække med
en kontingentreduktion i uoverskuelig tid.
Medlemmer, der melder sig ud, vil ikke blive kompenseret.
Medlemmer, der vælger ikke at tage lån, vil blive kompenseret ved tilsvarende
reduktion af DdL-kontingentet.
Lån vil blive etableret i en række 'vinduer', hvor der skal vælges. Efter planerne er
det første vindue i slutningen af april, men det afhænger helt af igangsætning og
længde på konflikten.
Der arbejdes på højtryk med at etablere systemerne så dette kommer til at
foregår smidigt for Jer som medlemmer.
ALF-Fonden dækker foreningens manglende kontinenter, så både I som
medlemmer og foreningen så vidt muligt holdes skadesløs.
Når vi kommer tættere på, vil der være en information på hjemmesiden.
I vil blive holdt orienteret.
Information
Her I spørgsmål i øvrigt så tjek DAs konfliktvejledning. Har du spørgsmål, som
ikke er besvaret i denne, så skriv til:
ok18@ida.dk
IDA har også lavet en OK18-hotline, som bemandes af studenter, der kan svare
på IDA-relaterede spørgsmål. 38 17 10 91 (man-fre, 9-17) I kan ringe hertil

men du er også velkommen til at skrive eller ringe til undertegnede.
Husk: ikke-strejkende må ikke tage konfliktramt arbejde.

En stor udfordring er medlemmer, som arbejder i det offentlige som konsulenter.
De er ikke omfattet af konflikten, men de må ikke tage konfliktramt arbejde.
/Kim Ingemann
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Foreningens regler - foreningens lov (§26) og vedtægten for ALF (§3) og
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