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Information til dig, der er undtaget fra konflikten
Jeg har fået at vide, at du er undtaget fra konflikten, - enten strejken eller
lockouten. Hvis det ikke passer, så send mig hurtigt en mail.
Konfliktramt arbejde
Jer, der er undtaget fra konflikt på jeres arbejdsplads, skal være opmærksomme
på, at I skal udføre dét arbejde, som I normalt udfører, med det timeforbrug, som I
normalt anvender. I må ikke - under konflikten - påtage jer ekstraordinært arbejde,
som I ellers ikke udfører.
Der kan dog være særlige hensyn (personers liv og helbred, bevarelse af værdier
etc), som kan tale for, at der er opgaver, som I må påtage. Jeg vurderer, at det
med en landinspektørs normale arbejde i det offentlige mere snarere vil være en
undtagelse end en regel, at I må påtage Jer konfliktramt arbejde.
Til Cheferne.
Fra foreningens side er det vigtigt, at I påtager Jer chefrollen under konflikten og
agerer hensigtsmæssigt med respekt for den verserende konflikt.
Jeg ved, at der er for enkelt at sige, at I ikke må påtage Jer konfliktramt arbejde.
Dertil er rammerne er ret vide. På den anden side skal I være opmærksomme på,
hvor langt I nødvendigvis skal gå. Samarbejdsrelationerne må ikke belastes
unødigt. Ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om der er tale om
konfliktramt arbejde.
Alle parter skal respektere konflikten og de vilkår, som dette giver.
Moderniseringsstyrelsen og KL har begge udarbejdet gode og uddybende
vejledninger, som jeg vil henvise til, om overenskomstmæssige konflikter,
herunder om konfliktramt arbejde og chefrollen, se nedenstående link.
Der er grundlæggende ingen, der ønsker denne konflikt, men det kan blive
nødvendigt at sende medlemmer i strejke den 4. april.
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