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Til medlemmer omfattet af strejke eller lockout
Seneste nyt er, at forhandlingsparterne er sendt hjem uden nye aftaler i
weekenden. det har sat rygterne i gang.
Den kolde sandhed er:
- Hvis forligsmanden i dag (fredag) melder sammenbrud i forhandlingerne, så
begynder strejke og lockout på samme tid den 10. april.
- Hvis forligsmanden herefter melder sammenbrud vil konflikten begynde på
femtedagen, fx. i morgen med konfliktstart den 11. april.
Jeg har fået spørgsmål, hvad I om landinspektører skal gøre i forhold til
konfliktlån eller ej.
Konfliktramt ?
I skal - inden konflikten træder i kraft - melde Jer konfliktramt på IDAs
hjemmeside. Det haster imidlertid ikke. Jeg sender mail med information, hvis
konflikten bliver en realitet, og I så skal melde jer klar på IDAs hjemmeside.
I skal melde Jer konfliktramt på IDA-hjemmesiden:
1/ for at I kan beregne, hvad I er berettiget til at låne,
2/ for at I kan melde til os, om I ikke ønsker konfliktlån, for så skal I alligevel have
den samme kontingentreduktion.
Se https://mit.ida.dk/ok18
Lånene vil blive leveret afhængig af, hvornår konflikten træder i kraft. Jeg vil
sende mere information, når vi ved mere.
Ansøgning om lån/konfliktreduktion foregår via mit.ida.dk/OK18, hvorfra I vil blive
ført videre til lånogSparBanks hjemmeside eller den særligt udviklede app.
Jeg har hørt medlemmer sige, at I skal gøre det, for at vi kan få overblik over,
hvem, der er omfattet af konflikten. Dette er ikke sandt. Vi har fuld styr på, hvem
af Jer, der er sat i strejke, og hvem, der er omfattet af konflikt. I har været gode til
at reagerer løbende.
Og vi har fuld styr på Jeres privatmail.
Telefon-oplysninger
Vi mangler imidlertid privattelefon på en række medlemmer, og der er en lang
række medlemmer, hvis vi alene har arbejdstelefon.
Jeg vil skrive direkte til Jer, hvor vi ikke har telefon overhovedet.
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til udbetaling under konflikten.
Med andre ord: Du skal begynde din ferie inden konflikten begynder.
Holder du betalt ferie under konflikten, får du ikke reduktion i
foreningskontingentet.
Har du spørgsmål, så ring eller skriv til mig.
/Kim Ingemann
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