Orientering om OK18
27. februar 2018
Den danske Landinspektørforening

Kære medlem i det offentlige
Der har nu været forhandlingsnedbrud på alle tre områder: stat, kommuner og
regioner. Sammenbrudene har flere årsager; lærernes arbejdstidsregler,
spørgsmål om sikring af reallønnen og den betalte frokostpause.
Det er fortsat muligt, at parterne kan forhandle sig til enighed - i morgen den 28.
februar.
Forhandlingsparterne er indkaldt til et orienterende møde hos forligsmanden på
torsdag. De næste par dage bliver derfor afgørende for, om parterne alligevel
finder hinanden. Det kan være at en god mediator kan få enderne til at mødes,
hvad vi landinspektører ved en hel del om.
ALF-Ledelsen har netop truffet beslutning om at kommer der konflikt, er
foreningen med. Det er ikke et ønskeligt scenarie, men kan vise sig nødvendigt.
Varsler AC konflikt kan det ske i løbet af denne uge med i krafttræden efter
påske. Med mindre forligskvinden ser, at der er muligheder og udsætter konflikten
i max. 2 x 14 dage.
En konflikt vil blive finansieret via muligheden for, at de strejkende/lock-outede
kan optage konfliktlån. Kommer foreningen så langt vil de implicerede få direkte
besked.
I mellemtiden er sekretariatet i færd med at skabe det overblik over antal
medlemmer, der kan komme i konflikt på hvilke områder, jfr de mails, som er
sendt ud til enkelte af Jer.
Og I er velkomne til at skrive eller ringe til undertegnede.
/Kim Ingemann

Orienteringer
Foreningens nyhedsmail 4/2018, og
ACs konfliktvejledning på foreningens hjemmeside.
Se om foreningens regler - foreningens lov (§26) og vedtægten for ALF (§3) og
vedtægten for ALF-Fonden (§5) på foreningens hjemmeside
Se IDAs hjemmeside:
Og ACs hjemmeside

Sekretariats bemærkning
Denne mail er sendt til din private og/eller offentlige mailadresse, som du har
registreret i foreningens medlemsregister.
Er mailadresserne ikke korrekte, så bedes du sende en mail til Vibeke Bo i
foreningen på vbc@ida.dk.
Har du i øvrigt en kollega, som ikke har fået denne mail, så bedes du anmode
kollegaen om også at sende en mail til Vibeke Bo.
Selvom du har fået denne mail, er det ikke sandsynligt, at din arbejdsplads
udtages til konflikt. Når dette er afklaret, vil de implecerede få direkte besked.

Sekretariatet

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

