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Den danske Landinspektørforening

Kære medlem i det offentlige
Strejkevarsel for statsansatte
Sekretariatet har været i kontakt med Jer på mange måde i de sidste par dage.
Vi siger tak for Jeres samarbejde og gode indspark.
AC har idag sendt strejkevarsel til Moderniseringsstyrelsen omfattende 6.000
medarbejdere. Se den samlede liste på ACs hjemmeside.
Myndigheder og institutioner er udvalgt af AC for at lægge mest mulig pres på
arbejdsgiverne, og på forhandlingerne i Forligsinstitutionen.
Disse statslige landinspektør-arbejdspladser er omfattet:
• Erhvervsstyrelsen
• Landbrugsstyrelsen
• Skat
• Vejdirektoratet
• Banedanmark
Medarbejderne på de pågældende arbejdspladser er blevet orienteret direkte.
Strejke er varslet til døgnets begyndelse den 4. april.
Kommunale og regionale område
AC varsler konflikt på det kommunale og regionale område på mandag kl. 10:30.
Inden da vil jeg have orienteret de omfattede kommunale medlemmer. Jeg kan
desværre ikke gøre det inden weekenden.
Status
Forhandlingssituationen er gået ind i ny fase, når forhandlingerne videreføres i
Forligsinstitutionen.
ALF-Ledelsen håber fortsat, at der ikke bliver konflikt, men på den anden side
står foreningen last og brast med øvrige AC-organisationer og samtlige
fagforeninger på dét offentlig område under ’musketér-eden´.
Landinspektørforeningen er hårdt ramt
Godt 50 af foreningens 131 statsansatte er omfattet af strejkevarslet. Det er den
langt største procentdel blandt AC-organisationerne
Og I er velkomne til at skrive eller ringe til undertegnede.
/Kim Ingemann

Orienteringer
IDAs konfliktvejledning.
Foreningens regler - foreningens lov (§26) og vedtægten for ALF (§3) og
vedtægten for ALF-Fonden (§5) på foreningens hjemmeside
IDAs hjemmeside:
ACs hjemmeside

Sekretariats bemærkning
Vi sender den mail til både Jeres private og arbejdsmail. Bær over med os. Vi
tænker: - hellere for meget end for lidt information
Er mailadresserne ikke rigtige, så send venligst en mail til Vibeke Bo på
vbc@ida.dk.
Har du en kollega, som ikke har fået denne mail, så bedes du få kollegaen til at
sende en mail til Vibeke Bo.

Sekretariatet

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

