Orientering om OK18
5. marts 2018
Den danske Landinspektørforening

Kære medlem i det offentlige
Strejkevarsel for kommunalt ansatte
AC har idag kl.10:30 sendt strejkevarsel til Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner for en lang række kommuner og regionale institutioner.
Følgende institutioner med landinspektører ansat er omfattet: Den samlede liste
findes på ACs hjemmeside.
Kommunale landinspektør-arbejdspladser, der er omfattet:
• Esbjerg Kommune
• Holbæk Kommune
• Høje-Taastrup Kommune
• Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
• Thisted Kommune
• Aabenraa Kommune
• Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Medarbejderne på de pågældende arbejdspladser er blevet orienteret direkte.
Strejke er varslet til døgnets begyndelse den 4. april.
Kommunerne og de regionale institutioner er udvalgt af AC for at lægge mest
mulig pres på arbejdsgiverne, og på forhandlingerne 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
21 af foreningens 221 kommunalt ansatte er omfattet af strejkevarslet.
Det er samlet 20 % af foreningens medlemmer, der foreløbig er udtaget til
konflikt.
Det er langt den største andel blandt AC-organisationerne.
Det må forventes, at KL, Danske regioner og regeringen svarer med en massiv
lock-out.
Kommer konflikten !
Kommer konflikten vil de konfliktramte få mulighed for at tage et konfliktlån mod
en så vidt mulig tilsvarende reduktion af kontingenter til Foreningen, så de
strejkende så vidt muligt holdes skadesløse.

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

