
   

Kære medlem 

Mandag den 9. april var alle TR i HK Kommunal Sydjylland samlet til møde omkring OK 18 og evt. konflikt. 
 
Lene Roed formand for HK Kommunal Sydjylland orienterede kort om situationen p.t. Forligsmanden har udskudt 

varslerne, således at en strejke først træder i kraft 22. april, og en evt. lockout træder i kraft den 28. april. Alt sammen i 

håb om at der kommer et forlig. Skulle det hele bryde sammen i udskydelsesperioden, så kan der udbryde strejke og 

lockout på 5. dagen efter sammenbruddet. Det er der ingen der håber, kommer til at ske.  

Aktiviteter op til og under en konflikt: 

Lene Roed opfordrer til, at du og TR deltager i de aktiviteter der rundt omkring arrangeres af forskellige organisationer. 

TR er opfordret til at gå foran, så vi lokalt viser vores støtte. TR opfordres endvidere til at lave maillister, telefonkæder, så 

man kan komme i kontakt med dig og dine kollegaer rundt omkring, i forhold til aktiviteter.  

Hvis vi kommer i konflikt, så vil du som medlem modtage konfliktstøtte jf. nedenfor. Konfliktstøtten udbetales idet dit 

ansættelsesforhold midlertidig ophører ved din nuværende arbejdsgiver Det er vigtigt, at du bakker din TR op og er aktiv 

for HK Kommunal og er med til at formidle vores krav ved OK 18, ved forskellige aktiviteter. 

Der er flere steder man kan holde sig opdateret: 

www.enloesningforalle.dk 

Offentligt Ansattes Organisationer - OAO- hvor aktionen OK18 Event: 5 i 12  den 12. april bliver omtalt. 

De lokale LO sektioner, hvoraf enkelte har en hjemmeside 

www.lo-esbjerg.dk 

http://www.lomidt.dk/horsens-hedensted/forsiden/ 

Facebook, hvor der er flere grupper: 

 En løsning for alle Sønderborg 

 ok18 aktionsgruppe horsens 

 
Materialer til brug ved aktiviteter, kan afhentes på HK kontorerne. 

Vedhæftet er en løbeseddel med hovedbudskaber i OK 18, som med fordel kan kopieres til udlevering i forbindelse med 

aktiviteter.  

Konfliktregistrering: 

Elsebeth Hansen konfliktkoordinator og Vivi Rasmussen faglig chef orienterede om, hvordan konfliktregistreringen 

håndteres i HK Sydjylland.  

Alle skal registreres én gang. Du skal registreres uanset om du er i nødberedskab, sygemeldt, på barsel, opsagt og 

fritstillet/fritaget for tjeneste. Er du på ferie, når konflikten indtræder, skal du møde op til registrering, så snart du er 

hjemme igen.  

Registreringen foregår på det kontor, hvor din faglige konsulent hører hjemme, undtagen Vejen Kommune. Når du er 

registreret får du udleveret information om, hvad du skal gøre når du kommer hjem, på MitHK. 

Det vil foregå på HK i Kolding på Jupitervej og i Parkhallen samt på HK i Esbjerg og Rødekro.  

http://www.enloesningforalle.dk/
https://www.facebook.com/offentligtansattesorganisationer/?hc_ref=ARRPWLzvBv-US7oZYpP4OReiqv7SElma1iOmrnl9t9dXyzzVCFhfG77900lx-D2foUY
https://www.facebook.com/events/165172600857656/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.lo-esbjerg.dk/
http://www.lomidt.dk/horsens-hedensted/forsiden/


   
Det vil blive opslået på HK Kommunals hjemmeside samt HK Sydjyllands hjemmeside, hvor du skal møde op henne, og 

det er styret af hvor din arbejdsplads ligger/postnummer. Der vil blive angivet i hvilket tidsrum du skal møde, på et af de 4 

registreringssteder. Vi opfordrer til samkørsel, og serverer kaffe for de fremmødte. 

Det er ikke muligt at lade sig registrere andre steder, end dér hvor arbejdspladsen er tilsagt. Det skyldes logistikken og 

det volumen en konfliktregistrering medfører i afdelingen. HK Kommunal Sydjylland vil gerne skabe sammenhold på 

arbejdspladsen og fællesskab, så derfor er det vigtigt at alle møder op det samme sted. Vi vil sørge godt for dig, når du 

kommer.  

Din TR vil blive anmodet om at være tilstede i den tid, som er afsat til reg. af din arbejdsplads. For at være der for jer og 

besvare evt. spørgsmål i det omfang det er muligt.  

På vegne af sektorbestyrelsen og fagligt team 

 

Lene Roed   Elsebeth Hansen 

Formand  Konfliktkoordinator 


