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Til medlemmer - udtaget til strejke og forventet lockout
HVIS du får denne mail og ikke er omfattet af strejke eller konflikt, så send mig en
mail. (Det kan være at jeg noteret, men ikke fået taget dig af mailinglisten.)
Hvis du opdager, at der er kolleger, som ikke har fået denne mail, så send mig
også en mail.
INDHOLD
• Indledning
• Forligsinstitutionen
• Konflikten, strejke/lockout
• Konfliktfinansiering (lån)
• Kampagnemateriale
• Forsikringer og pension
• Rejseforsikringer
• Email
Indledning
Mange af Jer får også information fra IDA. Jeg har gentagne gange anmodet om
at IDA undlader at sende til DdLs medlemmer. Det kan og vil skabe forvirring. I
den givne situation er orientering fint, men IDA-informationerne kan medfører
uhensigtsmæssig informationspres på mig. Jeg kan have gode grunde til en lidt
anderledes informationsstrøm end IDAs.
Der er i øvrigt IDA anmodninger til IDA-medlemmerne, som ikke matcher
sekretariatets informationsniveau. F.eks. har IDA desperat brug for, at IDAmedlemmer opdaterer deres arbejdssted og email.
DET HAR VI IKKE BRUG FOR.
VI HAR DINE OPLYSNINGER.
SÅ UNDLAD VENLIGST at OPDATERE PÅ IDAs HJEMMESIDE.
SEND I STEDET EN MAIL TIL VIBEKE og KIM (vbc@ida.dk kic@ida.dk).
Venligst !!!
Forligsinstitutionen
Forhandlingerne foregår. Der pågår møder, og mere kan man ikke sige for
øjeblikket. En strejke den 4. april er absolut en mulighed, med mindre
forhandlerne opnår enighed eller Forligsmanden udskyder. Dette kan i givet fald
ske helt op under den 3. april kl. 23:59. En udskydelse vil i første omgang være

14 dage.
Konflikten, strejke/lockout
De helt aktuelle tal for omfattede medlemmer:
Kommunerne: 22 i strejke, 174 i lockout
Regionerne: 0 i strejke, 9 i lockout
Staten: 54 i strejke, 82 i lockout.
I, der er udtaget til strejke, har fået direkte information.
Når vi kommer i nærheden en lockout, vil I, der - efter vore oplysninger – er
udtaget til lockout få en mail.
Konflikten drejer sig om 3 grundlæggende elementer (uprioriterede)
1/ Lærernes arbejdstids regler. Regler om arbejdstid bør håndteres i
forhandlingssystemet og ikke Folketingen. Længere er den ikke.
2/ Løn. Minimum sikring af realløn.
Forhandlingsdelegationerne har udsendte en pressemeddelelse (tryk på link) :
3/ Spisepausen. AC har udarbejdet en række materialer :
Information under konflikt
Der findes en række fornuftige og information sites med konfliktinformation:
AC’s vejledning
IDAs vejledning
Moderniseringsstyrelsens vejledning
KLs <b="">vejledning
Konfliktlånsmodellen !
ALF-Ledelsen tilbyder finansiering via optagelse af konfliktlån.
Sekretariatet har udarbejdet dette notat om konfliktlån
Notatet er under løbende udarbejdning. Evt. svar på nye spørgsmål vil så vidt
muligt blive indarbejdet.
Så hvis du har spørgsmål, der ikke er var på, så send en mail til kic@ida.dk
Lånene vil først blive aktuelle fra medio april, så der er pt tid nok.
Lånene ydes af Lån og Spar bank via bankens hjemmeside eller en app.
I skal kanaliseres ind via Mit IDA på IDAs hjemmeside
Her kan du i første omgang se, hvor meget du kan få mulighed for at låne.
Der er endnu en række uafklarede spørgsmål, der vil blvie taget stillling til.
Lånet modsvares af en tilsvarende reduktion af kontingentet til DdL.
Hvis du ikke vil lån, skal du have tilsvarende reduktion i kontingent og skal også
gå ind på IDA siden og krydse af i feltet. Vil ikke låne….
Hvis du ikke vil låne, fordi du har anden indtægt, (holder ferie under konflikten
eller tager et andet midlertidigt job midlertidigt), - er du ikke berettiget til en
reduktion i dit kontingent.
Foriskring og pension
Mange medlemmer har spurgt om forsikringerne og sundhedspakken gennem
prnsionaordningen fortsat dækker under konflikten, og det gør de.
En kortvarig konflikt vil ikke anfægte, hverken opsparing eller forsikringerne
gennem Danica Pension.
Danica Pension vil i første omgang rykker arbejdsgiver for den manglende
indbetaling på pensionsordningen, men arbejdsgiveren vil ikke indbetale, da I er i

konflikt.
Efter konflikten kan I selv anmode Jeres arbejdsgiver om en ekstraordinær
engangsindbetaling på pensionsordningen, som I får via kontingentreduktionen.
Arbejdsgiverne foretager intet af sig selv.
Rejseforsikring
Runa Forsikring (og tilsvarende med IDA forsikring) dækker ekstraordinært din
rejse ved strejke eller lockout.
Du må ikke tage på ferie under konflikten, og hvad med den betalte rejse ?
Den situation hjælper Runa og IDA Forsikring med, hvis du har købt dine
forsikringer hos én af de to selskaber. Der er en række betingelser, så ring til
RUNA Forsikring eller IDA Forsikring.
Information
Her du spørgsmål tjek IDAs konfliktvejledning.
Har du spørgsmål, som ikke er besvaret i denne, så skriv til: ok18@ida.dk
DU kan også ringe til IDAs OK18-hotline, som bemandes af studenter, der kan
svare på IDA-relaterede spørgsmål (de kan gå i sort, hvis de får spørgsmål, som
relaterer sig til Landinspektørforeningen, så undlad venligst dét). 38 17 10 91
(man-fre, 9-17)

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

/Kim Ingemann
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