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Kære medlem i det offentlige
Lock-outvarsel for staten
Innovationsminister Sophie Løhde har idag varslet lock-out for 120.000 statslige
ansatte fra 10. april.
Det må forventes, at KLs bestyrelse i dag også træffer beslutning om lock-out.
ACs varslede strejke træder i kraft den 4. april ved døgnets begyndelse.
I realiteten er der ingen, der ønsker en konflikt af så stort et omfang, slet ikke
ALF-Ledelsen.
Men situationen er, at Sophie Løhde, som regeringens arbejdsgiverrepræsentant
har håndteret de statslige forhandlingerne som en politisk oplæg og diskussion,
hvor forslag er fremlagt som gældende i 'regerings-perioden'.
Og KL/Regionerne har ikke kunne lande et resultat uden om staten.
En overenkomstforhandling kan aldrig være et politisk spil, hvor man har
'håndslag' på enighed i en uvis regeringsperiode. Opfattelsen blandt ACforhandlerne er, at man har siddet overfor en minister, som er i gang med at
demontere forhandlingsmodellerne.
Der er ingen af os, der ønsker at modtage diktater. Også derfor er kampen vigtig.
Ud over spørgsmålet om at få skrevet den betalte frokostpause ind i
overenskomsterne (alternativet er mulighed for ensidig lokalopsigelse med reel
lønstigning på 7,5%).
Ud over spørgsmålet om at sikre reallønnen, - eller i det mindste følge udviklen i
den private sektor.
Ud over spørgsmålet om, at lærerne skal have mulighed for at forhandle
arbejdstid i stedet for at få det få fastsat på lovdekret.
Det er stadig muligt, at det aktuelle lock-out varsel mest har til hensigt at lægge
pres på forligskvinden, så der kan opnås et forlig.
Men det ser tyndt ud.
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 det offentlig område under ’musketér-eden´.
Landinspektørforeningen er ramt
Forløbig er 164 medlemmer i staten og 19 medlemmer i kommuner/regioner
omfattet af strejke- og lock-out.

Kommer et massivt kommunalt lock-out vil 392 (ca. 40 %) af foreningens
erhvervsaktive medlemmer være omfattet.
Det er stort, men det er også en værdig kamp, selvom det offentlige aldrig kan
tabe lige så meget som vi fagforeninger.
Jeg vil sende en direkte mail til Jer, der er omfattet af lock-out.
Kommer konflikten !
Kommer konflikten vil I konfliktramte få mulighed for at tage et konfliktlån mod en
så vidt mulig tilsvarende reduktion af kontingentet til Foreningen, så de
konfliktende så vidt muligt holdes skadesløse.
Jeg har fået spørgsmålet, hvem, der så dækker Kontingent-tabet i foreningen. det
er meningen, at ALF-Fonden dækker foreningens manglende kntinenter, så både
I som medlemmer og foreningen så vidt muligt holdes skadesløs.
Der er en lang række spørgsmål, som automatisk dukker op. Hvad med aftalt
ferie ?
Hvad med min pension og forsikringer ?
Skal jeg aflevere min arbejdsgiver betalte telefon ?
Må jeg møde op på arbejdet ?
En hel del svar findes i den konfliktvejledning, som IDA har udarbejdet.
Se IDAs konflikt ABC
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

