KL
Ansatte Tandlægers Organisation
Sendt pr. e-mail: infoato.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498488

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Ansatte Tandlægers Organisation, ATO, ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for tandlæger af 3. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1.
Det følger dog af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Chefstillinger på grundløn 50 eller højere, jf. hovedaftalens § 6,
stk. 4, stk. 1.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

www.kl.dk
Side 1 af 1

KL
Bibliotekarforbundet
Sendt pr. e-mail: bfbf.dk / bpbf.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498496

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Bibliotekarforbundet ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
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KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498496

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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KL
Blik- og Rørarbejderforbundet
Sendt pr. e-mail: forbund(&blikroer.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 ml. KL og bl.a. Blik- og Rørarbejderforbundet (Hovedaftale for håndværkere m.fl.).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Blikog Rørarbejderforbundet ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•

Overenskomst for håndværkere og it-supportere af 25. september
2015
Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25.
september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
• § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
håndværkere og IT-supportere m.fl.
• § 1, stk. 1, nr. 1 (1 KL's forhandlingsområde..."), i Overenskomst
for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498498
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
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KL
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498498
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Sendt pr. mail: bupl-loabupl.dk / cecbupl.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 22. august 2013 mellem KL og BUPL.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af
aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for
kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af BUPL
ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige
stillinger af 22. januar 2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1, i stillinger på de i lov om
aktiv beskæftigelsesindsats § 22, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder,
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale
selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for
affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne
og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Opmærksomheden henledes på hovedaftalens § 8 om indgåelse af
aftale, der som minimum sikrer et nødvendigt beredskab inden for de
områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent
omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502741
E-mail: SBB@kl.dk
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502741

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Kristian Wendelboe

www.kl.dk
Side 2 af 2

KL
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
(Pædagoger dagtilbud)
Sendt pr. mail: bupl-loabupl.dk / cecbuoLdk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 22. august 2013 mellem KL og BUPL.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af BUPL
ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. af 9. september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•

•
•

Ansatte ved specialtilbud (herunder afdelinger og grupper) for
børn og unge i henhold til servicelovens § 32, stk. 3, § 36 samt
dagtilbudslovens § 4.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved folkeskoler, der varetager pædagogiske opgaver i
specialklasser iht. kapitel 3 i bekendtgørelse om folkeskolens
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498508
E-mail: SBB@kl.dk
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KL
•
•

Støttepædagoger ansat i henhold til overenskomstens § 2, stk. 1,
litra D og E.
Ansatte i henhold til overenskomstens § 2, stk. 2, litra C og D.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Opmærksomheden henledes på hovedaftalens § 8 om indgåelse af aftale, der som minimum sikrer et nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang
rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498508
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL.
Dansk El-Forbund
Sendt pr. e-mail: asadef.dk / cvedef.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 mellem KL og bl.a. Dansk ElForbund (Hovedaftale for håndværkere m.fl.).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk El-Forbund ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•

Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. af 25. september 2015
Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25.
september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
• § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
håndværkere og IT-supportere
• § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
assistenter, mestre og driftsledere
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498510
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•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498510
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL,
Dansk Formands Forening
Sendt pr. e-mail: dffdanskformand.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 12. juni 2012 mellem KL og Dansk Formands Forening.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Formands Forening ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25.
september 2015
Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. af 26. oktober 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf..
KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
• § 1, stk. 1, nr. 1
assistenter, mestre og driftsledere m.fl.
KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
• § 1, stk. 1, nr. 1
arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498512
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•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498512
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Dansk Jernbaneforbund
Sendt pr. e-mail: emdif.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 18. marts 2011 mellem KL og Dansk Jernbaneforbund.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Jernbaneforbund ansat efter følgende opsagte overenskomst gældende for lokalbanerne:
•

Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale
ved lokalbanerne i stillinger som togrevisorer, jf. overenskomstens § 4, stk. 2.

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte ved lokalbanerne, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, undtagen:
• Ansatte ved Midtjyske Jernbaner A/S
Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne nnail.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498513
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018

Med venlig hilsen

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498513
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL.
ANBEFALET
Dansk Journalistforbund
Gammel Strand 46
1202 København
(også fremsendt pr. mail: jap(&journalistforbundeLdk)

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 16.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse mandag den 16. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•

§ 25, stk. 5, i Overenskomst for journalister af 14. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Journalistforbund ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•

Overenskomst for journalister af 14. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502701
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502701

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Kristian Wendelboe
www.kl.dk
Side 2 af 2
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Dansk Kiropraktor Forening
Sendt pr. e-mail: dkfdanskkiropraktorforening.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Kiropraktor Forening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501279

www.ki.dk
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•
•
•

•
•
•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501279
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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KL
Dansk Mejeriingeniør Forening
Sendt pr. e-mail: drnfmaelkeitidende.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Mejeriingeniør Forening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501280

www.kl.dk
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Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501280

Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Med venlig hilsen

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Jacob Bundsgaard

www.kl.dk
Side 2 af 2

Kristian Wendelboe

KL
Dansk Metal
Sendt pr. e-mail: forhandlincidanskmetal.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 mellem KL og bl.a. Dansk Metal (Hovedaftale for håndværkere m.fl.).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Metal ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•

Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. af 25. september 2015
Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25.
september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
• § 1, stk. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
håndværkere og IT-supportere m.fl.
• § 1, stk. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498514
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
• Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
• Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.
Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498514
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

1(1
Dansk Musiker Forbund
Sendt pr. e-mail: dmfdmf.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 (Forhandlingskartellets hovedaftale).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Musiker Forbund ansat ved Odense Symfoniorkester og Aarhus
Symfoniorkester efter følgende opsagte overenskomster:
•
•
•

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre af 11. marts 2016
Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre af 25. februar
2016
Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene af
11. marts 2016

Det følger dog af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne nnail.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498517
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498517

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
"w.kl.dk
Side 2 af 2
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Dansk Psykolog Forening
Sendt pr. e-mail: dizidp.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498631

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Psykolog Forening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2.
Ledende psykologer og chefpsykologer, jf. § 3, stk. 4.
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138

www.ki.dk
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte ved nnisbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498631
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
~Arv.kl.dk
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Dansk Socialrådgiverforening
Sendt pr. e-mail: dssocialraadgiverne.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 22. august 2011 mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.
Aftale af 7. august 201 7 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Socialrådgiverforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere af 1. juli
2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, litra a, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i sociale akuttilbud, jf. sundhedslovens § 82c.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498633
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498633
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

1(1
Dansk Sygeplejeråd
Sendt pr. e-mail: hvadsr.dk / mavdsr.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498634

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 27. oktober 2011 mellem KL og Dansk Sygeplejeråd m.fl.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Sygeplejeråd ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.
af 17. december 2015, i stillinger som sundhedsplejerske, jf.
overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1.

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 3, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•

Sundhedsplejerskestuderende i lønnet praktik omfattet af Protokollat 5, til overenskomsten.
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Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498634
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

KL
Dansk Tandplejerforening
Sendt pr. e-mail: tpedansktp.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 27. oktober 2011 mellem KL og Dansk Tandplejerforening m.fl.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Tandplejerforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.
af 17. december 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 3, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498635
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498635

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
Sendt pr. e-mail: dslskovooland.dk / riRskovooland.dk

KL varsler arbejdsstandsning iform af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498640

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•

•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 indgået mellem KL og bl.a. Danske
Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører (Forhandlingskartellets Hovedaftale).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst af 12. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, litra a, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
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KL
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498640
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Med venlig hilsen

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Jacob Bundsgaard

www.ki.dk
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Kristian Wendelboe

1(1
Den Danske Dyrlægeforening
Sendt pr. e-mail: dddddd.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Den
Danske Dyrlægeforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501278
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501278

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

KL
Den danske Landinspektørforening
Sendt pr. e-mail: ddWddl.org

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Den
danske Landinspektørforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498641
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498641
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Med venlig hilsen

www.kl.dk
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Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

KL
Den danske Præsteforening
Sendt pr. e-mail: ddppraesteforeninchdk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Den
danske Præsteforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501277

www.kl.dk
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KL
•
•
•

•
•
•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501277
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Djøf
Sendt pr. e-mail: djoefdjoef.dk / loadjoef.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Djøf
ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2.
Ansatte beskæftiget med personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver i KL's forhandlingsområde. Det gælder, uanset
om de personaleadministrative og personalejuridiske opgaver er
organiseret som en central enhed, f.eks. på rådhuset i en kommune, eller om de personaleadministrative og personalejuridiske
opgaver er organiseret både i centrale og decentrale enheder.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498644
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498644
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
Dansk Magisterforening
Sendt pr. e-mail: dm@,dm.dk /

lomdm.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Magisterforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2.
Ansatte beskæftiget med personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver i KL's forhandlingsområde. Det gælder uanset
om de personaleadministrative og personalejuridiske opgaver er
organiseret som en central enhed, f.eks. på rådhuset i en kommune, eller om de personaleadministrative og personalejuridiske
opgaver er organiseret både i centrale og decentrale enheder.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498645
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498645
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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KL.
Fagligt Fælles Forbund - 3F
(Hus/ren)
Sendt pr. e-mail: fadlid-kbhR3f.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•

•

•

Hovedaftale af 21. december 2004 mellem KL og bl.a. Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark.
Aftale af 7. august 201 7 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Fagligt Fælles Forbund (3F) ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•
•

Overenskomst for rengøringsassistenter af 9. oktober 2015
Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og elever af 19. oktober 2015
Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.
lign. af 19. oktober 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf..
• § 1, stk. 1 nr. 1, i Overenskomst for rengøringsassistenter
• § 1, stk. 1 nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og —
elever
• § 1 nr. 1 og 3, i Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for
ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,

Sags ID: SAG-2018-01693
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E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
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Postboks 3370
2300 København S
wnniv.kl.dk
Side 1 af 3

KL
•
•

varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501597
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte ved akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved specialtilbud for børn og unge iht. servicelovens §
32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne.
Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion til:
- Plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og almenboliglovens § 105.
- Døgninstitutioner, boformer og botilbud, jf. servicelovens
§§ 66, 107-108 samt almenboliglovens § 105.
- Herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109 og
110.
- Aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
- Akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens §
138 samt servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og almenboliglovens § 56.
Sociale akuttilbud, jf. servicelovens § 82c.
Borgere i eget hjem (madservice), jf. servicelovens §§ 83
og 91.
Specialtilbud for børn og unge i henhold til servicelovens
§ 32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
- Selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Selvstændige observations- og heldagsskoler.
- Selvstændige kommunale institutioner med specialundervisning af voksne.
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2300 København S
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•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501597
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

www.kl.dk
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Fagligt Fælles Forbund - 3F
(Teknisk område — håndværkere m.f1)
Sendt pr. e-mail: fagliq-kbh3f.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502700

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 mellem KL og bl.a. Fagligt
Fælles Forbund (3F).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Fagligt Fælles Forbund (3F) ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. af 25. september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald.
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
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•
•
•
•
•
•

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 103
og 104.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2, § 85 samt almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.
Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion til:
- Plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og alnnenboliglovens § 105.
Døgninstitutioner, boformer og botilbud, jf. servicelovens
§§ 66, 107-108 samt almenboliglovens § 105.
- Herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109 og
110.
- Aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
Akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens §
138 samt servicelovens § 83, § 84, stk. 2, og almenboliglovens § 56.
- Sociale akuttilbud, jf. servicelovens § 82c.
- Borgere i eget hjem (madservice), jf. servicelovens §§ 83
og 91.
Specialtilbud for børn og unge iht. servicelovens § 32,
stk. 3, § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
- Selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
- Selvstændige observations- og heldagsskoler.
- Selvstændige kommunale institutioner med specialundervisning af voksne.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502700
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502700
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Med venlig hilsen

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Jacob Bundsgaard
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Kristian Wendelboe

KL
Fagligt Fælles Forbund - 3F
(Teknisk område generel)
Sendt pr. e-mail: facilici-kbh3f.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498681

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•

•

•

Hovedaftale af 21. december 2004 mellem KL og bl.a. Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark.
Aftale af 7. august 201 7 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Fagligt Fælles Forbund (3F) ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•

•
•

Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte
brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. af 25. september 2015
Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og
Frederiksberg Kommune af 1. oktober 2015
Overenskomst for teknisk service af 1. oktober 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.
• § 1, stk. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte
struktører, faglærte murere m.fl.
• § 1, stk. 1 nr. 1 og 3, i Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune
• § 1, stk. 1 nr. 1
KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
teknisk service
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, gas, spildevand, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
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•

Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt ansatte på overenskomst
for teknisk service ved:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 103
og 104.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498681
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
vvww.kl.dk
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FMM - Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet
Sendt pr. e-mail: dmpfdmpf.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498628

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 11. september 2011 mellem KL og FMM — Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleornrådet.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
Dansk Musikpædagogisk Forening og Dansk Musikerforbund ansat efter
følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for musikskolelærere af 5. januar 2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1.
Opmærksomheden henledes på hovedaftalens § 8 om indgåelse af aftale, der som minimum sikrer et nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang
rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

www.kl.dk
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FOA — Fag og Arbejde
(Kost og service)
Sendt pr. e-mail: ok18foa.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 21. december 2004 mellem KL og bl.a. FOA — Fag
og Arbejde.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af FOA
— Fag og Arbejde ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•

•
•

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.
lign. af 19. oktober 2015
Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og —elever af 19. oktober 2015
Overenskomst for husassistenter af 23. oktober 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
• § 1, nr. 1, i Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikkefaglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.,
• § 1, stk. 1, nr. 1, i Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og —elever,
• § 1, nr. 1, i Overenskomst for husassistenter,
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501316
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte ved akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. Servicelovens § 101 og
Sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, jf. servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved specialtilbud for børn og unge i henhold til servicelovens § 32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne.
Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion til:
Plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og almenboliglovens § 105.
Døgninstitutioner, boformer og botilbud, jf. servicelovens
§§ 66, 107-108 samt almenboliglovens § 105.
Herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109 og
110.
Aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
Akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens §
138 samt servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og almenboliglovens § 56.
Sociale akuttilbud, jf. servicelovens § 82c.
Borgere i eget hjem (madservice), jf. servicelovens §§ 83
og 91.
Specialtilbud for børn og unge i henhold til servicelovens
§ 32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
Selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Selvstændige observations- og heldagsskoler.
Selvstændige kommunale institutioner med specialundervisning af voksne.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501316
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501316
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL.
FOA - Fag og Arbejde
(Pædagogisk sektor)
Sendt pr. e-mail: ok18foa.dk

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501318
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 21. december 2004 mellem KL og bl.a. FOA — Fag
og Arbejde.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af FOA
Fag og Arbejde ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•
•
•

•
•

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter af 5. februar 2016
Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner
mv. i Københavns Kommune (almenområdet) af 10. februar 2016
Overenskomst for pædagogiske konsulenter af 5. februar 2016
Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og
central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune af 1. april 2015
Overenskomst for dagplejere af 5. februar 2016
Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner af 5. februar 2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
• § 1, stk. 1, litra a, i Overenskomst for pædagogmedhjælpere og
pædagogiske assistenter

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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•

§ 2, stk. 1, i Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)
• § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
pædagogiske konsulenter
• § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune
• § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde"), i Overenskomst for
dagplejere
• § 1, stk. 1 ("ved de offentlige legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner"), i Overenskomst for pædagogisk personale
ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner,
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•

•
•

•
•

•

Ansatte ved specialtilbud (herunder afdelinger og grupper) for
børn og unge i henhold til servicelovens § 32, stk. 3, og § 36
samt dagtilbudslovens § 4.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved folkeskoler, der varetager pædagogiske opgaver i
specialklasser iht. kapitel 3 i bekendtgørelse om folkeskolens
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Ansatte i henhold til § 2, nr. 9 og 10, i Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
Ansatte i støttefunktioner i henhold til § 2, stk. 1, litra D, i Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i
Københavns Kommune (almenområdet) af 10. februar 2016.
Ansatte i henhold til § 2, stk. 1, litra E, nr. 1 og 2, i Overenskomst
for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) af 10. februar 2016.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501318
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501318

Med venlig hilsen
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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FOA — Fag og Arbejde
(Teknisk område)
Sendt pr. e-mail: ok18foa.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 21. december 2004 mellem KL og bl.a. FOA — Fag
og Arbejde.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af FOA
— Fag og Arbejde ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•
•
•
•

Overenskomst for teknisk service af 1. oktober 2015
Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og
Frederiksberg Kommune af 1. oktober 2015
Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. af 26. oktober 2015
Overenskomst for trafikkontrollører/driftsassistenter af 1. oktober
2015
Overenskomst for maritimt personale af 19. oktober 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
KL's forhandlingsområde..."), i Overenskomst
• § 1, stk. 1, nr. 1
for teknisk service.
• § 1, stk. 1, nr. 1 ("Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune"), i Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
• § 1, stk. 1, nr. 1 (" i KL's forhandlingsområde..."), i Overenskomst
for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.
• § 1, stk. 1, nr. 1, i Overenskomst for trafikkontrollører/driftsassistenter.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501315
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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§ 1, stk. 1, nr. 1 (" i KL's forhandlingsområde..."), i Overenskomst
for maritimt personale
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
• Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
• Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
•

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt ansatte på overenskomst
for teknisk service ved:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 103
og 104.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, jf. servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501315
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2501315

Med venlig hilsen

E-mail: SBB©kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
Forbundet Arkitekter og Designere
Sendt pr. e-mail: ejofaod.dk /jsfaod.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498694
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KL
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498694
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Med venlig hilsen

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Jacob Bundsgaard

www.kl.dk
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Kristian Wendelboe

KL,
Frederiksberg Kommunalforening
Sendt pr. e-mail: fkffrederiksberg.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 mellem KL og bl.a. Frederiksberg
Kommunalforening.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Frederiksberg Kommunalforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for
Frederiksberg Kommunalforenings forhandlingsområde af 30.
september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte i Frederiksberg kommune, jf.
overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er:
•

•
•
•
•

Ansatte beskæftiget med løn- eller personaleadministrative opgaver. Det gælder uanset om løn- og personaleadministrationen er
organiseret som én central enhed, eller om løn- og personaleadministrationen er organiseret både i centrale og decentrale enheder.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138.
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498698
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne.
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498698
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
Gentofte Kommunalforening
Sendt pr. e-mail: qkf(&qentofte.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498699

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 mellem KL og bl.a. Gentofte Kommunalforening (Forhandlingskartellets hovedaftale).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Gentofte Kommunalforening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden
for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde af 2. november 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte i Gentofte kommune, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er:
•

•
•
•
•
•

Ansatte beskæftiget med løn- eller personaleadministrative opgaver. Det gælder uanset om løn- og personaleadministrationen er
organiseret som én central enhed, eller om løn- og personaleadministrationen er organiseret både i centrale og decentrale enheder.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138.
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og alrnenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne.
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498699
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
Halinspektørforeningen
Sendt pr. e-mail: posth-i.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498710

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 mellem KL og bl.a. Halinspektørforeningen (Forhandlingskartellets Hovedaftale).
Aftale af 7. august 201 7 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Halinspektørforeningen ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst af 12. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, litra a.
Det følger dog af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

www.ki.dk
Side 1 af 2

KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498710

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
HK/Kommunal
(Administration og IT)
Sendt pr. e-mail: kommunaliaglig.sluse(ahk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498967

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for administration og IT mv. af 8. juni 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1 ("KL's forhandlingsområde..."), undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•

•
•

Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre mv., jf. §
1, stk. 1 nr. 5, i Overenskomst for administration og IT mv. Ansatte beskæftiget med løn- eller personaleadministrative opgaver.
Det gælder uanset om løn- og personaleadministrationen er organiseret som &I central enhed, eller om løn- og personaleadministrationen er organiseret både i centrale og decentrale enheder.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138.
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 82c, § 83, § 84, stk. 2 og § 85
samt og almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne.
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af Aftale om aflønning af chefer,
jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498967
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KIL
HK/Kommunal
(Administration og IT KBH)
Sendt pr. e-mail: kommunal.facilici.slusehk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502714

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for administration og IT mv. i Københavns Kommune af 1. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte i Københavns kommune, jf.
overenskomstens § 1, stk. 2, nr. 1.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er:
•
•
•
•

•
•

Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunens havne, færger og beredskaber.
Administrative chefer, jf. protokollat 1 i Overenskomst for administration og IT mv. i Københavns Kommune af 1. juli 2015.
Ansatte beskæftiget med løn- eller personaleadministrative opgaver. Det gælder uanset om løn- og personaleadministrationen er
organiseret som &I central enhed, eller om løn- og personaleadministrationen er organiseret både i centrale og decentrale enheder.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § §
103 og 104.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138.
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af Aftale om aflønning af chefer,
jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502714
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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KL
HK/Kommunal
(Frederiksberg)
Sendt pr. e-mail: kommunal.facilichsluse(ahk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502717

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for
HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde af 1. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte i Frederiksberg kommune, jf.
overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er:
•
•

•
•
•
•

Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte beskæftiget med løn- eller personaleadministrative opgaver. Det gælder uanset om løn- og personaleadministrationen er
organiseret som &I central enhed, eller om løn- og personaleadministrationen er organiseret både i centrale og decentrale enheder.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138.
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
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•
•

•
•
•

•
•

Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne i henhold til lov om specialundervisning for
voksne
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502717
E-mail: SBB©kl.dk
Direkte 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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KL
HK/Kommunal
(Laboratorie- og miljøpersonale)
Sendt pr. e-mail: kommunal.faulici.slusehk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale af 1. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde..."), undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af Aftale om aflønning af chefer,
jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502713
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•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502713
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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KL
HK/Kommunal
(Socialformidlere)
Sendt pr. e-mail: kommunaLfaciliq.slusehk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere af 1. juli
2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde jf. overenskomstens § 1, stk. 1, litra a, undtagen:
•

•
•

Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte beskæftiget med myndighedsopgaver i forhold til akutanbringelser af børn og unge, jf. servicelovens § 58.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502716
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Dato: 12. marts 2018

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af Aftale om aflønning af chefer,
jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502716
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HK/Kommunal
(Tandklinikassistenter)
Sendt pr. e-mail: kommunal.facilig.slusehk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2503177

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3141

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for tandklinikassistenter af 1. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde...").
Det følger dog af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2503177

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3141

Jacob Bundsgaard

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Kristian Wendelboe
www.kl.dk
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KL
HK/Kommunal
(Trafik og Jernbane)
Sendt pr. e-mail: kommunal.faciliq.slusehk.dk

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal samt HK Trafik og Jernbane ansat efter følgende opsagte
overenskomst gældende for lokalbanerne:
•

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale,
salgspersonale og trafikstyringspersonale af 9. september 2015 i
stillinger som salgspersonale, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr.
2.

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er:
•

Ansatte ved Midtjyske Jernbaner A/S.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af Aftale om aflønning af chefer,
jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502689
E-mail: GLY@kl.dk
Direkte: 3370 3424
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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KL
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.
Med venlig hilsen

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502689
E-mail: GLY@kl.dk
Direkte: 3370 3424
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Med venlig hilsen

www.kl.dk
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Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

KL
HK/Kommunal
(Vejledere og undervisere KBH)
Sendt pr. e-mail: kommunal.faglig.sluse@hk.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502715

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. august 2011 mellem KL og HK/Kommunal.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af
HK/Kommunal ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune af 1. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte i Københavns Kommune, jf.
overenskomstens § 1.
Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

www.kl.dk
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KL
Ingeniørforeningen i Danmark
Sendt pr. e-mail: idaida.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498985

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akadennikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
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KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498985

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
Side 2 af 2

KL
Jordbrugsakademikerne (JA)
Sendt pr. e-mail: postja.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Jordbrugsakademikerne (JA) ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498990
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KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2498990

Med venlig hilsen

E-mail: SBB©kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

KL
Kommunikation og Sprog
Sendt pr. e-mail: infokommunikationoqsproq.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499023

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Kommunikation og Sprog ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

www.kl.dk
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KL
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499023

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

KL
Konstruktørforeningen
Sendt pr. e-mail: kf(kf.dk / Steenkf.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499024

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 mellem KL og bl.a. Konstruktørforeningen (Forhandlingskartellets Hovedaftale).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Konstruktørforeningen ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for bygningskonstruktører af 12. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde"),
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:

www.kl.dk
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KL
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499024
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

KL
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Sendt pr. e-mail: klfkl-f.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 mellem KL og bl.a. Kort- og Landmålingsteknikernes Forening (Forhandlingskartellets Hovedaftale).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Kortog Landmålingsteknikernes Forening ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst af 12. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, litra a, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499026
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•

Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499026
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
vihvvv.kl.dk
Side 2 af 2

1(1
Kost & Ernæringsforbundet
Sendt pr. e-mail: post@kost.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 27. oktober 2011 mellem KL og bl.a. Kost & Ernæringsforbundet.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Kost
& Ernæringsforbundet ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.
af 17. december 2015.

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 3, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•

Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
almenboliglovens § 105.
Ansatte ved døgninstitutioner, boformer og botilbud, jf. servicelovens §§ 66, 107-108 samt almenboliglovens § 105.

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499030
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
Ansatte ved akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 samt almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud, jf. servicelovens § 82c.
Ansatte ved specialtilbud for børn og unge i henhold til servicelovens § 32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner med specialundervisning af voksne.
Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion til:
Plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og almenboliglovens § 105.
Døgninstitutioner, boformer og botilbud, jf. servicelovens
§§ 66, 107-108 samt almenboliglovens § 105.
Herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109 og
110.
Aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og
104.
Akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens §
138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 samt almenboliglovens § 56.
Sociale akuttilbud, jf. servicelovens § 82c.
Borgere i eget hjem (madservice), jf. servicelovens §§ 83
og 91.
Specialtilbud for børn og unge i henhold til servicelovens
§ 32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.
Selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
Selvstændige observations- og heldagsskoler.
Selvstændige kommunale institutioner med specialundervisning af voksne.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•

Elever, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 2.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499030
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499030

Med venlig hilsen

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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1(1
Lærernes Centralorganisation
Sendt pr. e-mail: LCskaf-net.clk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 5. december 2012 mellem KL og Lærernes Centralorganisation.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Lærernes Centralorganisation ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•
•
•

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne af 26. juni 2015
Overenskomst for lærere i ungdomsskolen af 3. juli 2015
Overenskomst for lærere ved sprogcentre af 3. juli 2015
Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed
m.fl. inden for LC's forhandlingsområde af 11. februar 2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsomKL's forhandråde, jf. overnævnte overenskomsters §1, stk. 1, nr. 1
lingsområde"), undtagen:
•

•
•

Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavn og beredskaber.
Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Ansatte ved trafikselskaber jf. lov om trafikselskaber.

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for
børn.
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•
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•

Ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
Ansatte ved døgninstitutioner med intern skole.
Ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.
Ansatte ved kommunikationscentre, tale- høre- og synscentre,
hjernecentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning i
henhold til lov om specialundervisning for voksne.
Ansatte ved folkeskoler og ungdomsskoler, der varetager undervisning i specialklasser i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse om
folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand.
Ansatte ved folkeskoler, ungdomsskoler, døgninstitutioner med
intern skole og selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne, der varetager undervisning i henhold til
lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Skolepsykologer.

Opmærksomheden henledes på hovedaftalens § 8 om indgåelse af aftale, der som minimum sikrer et nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang
rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499111
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Malerforbundet i Danmark
Sendt pr. e-mail: malermaler.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 mellem KL og bl.a. Malerforbundet i Danmark (Hovedaftale for håndværkere m.fl.).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Malerforbundet i Danmark ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. af 25. september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde"),
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
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•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499113
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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Maskinmestrenes Forening
Sendt pr. e-mail: rnfmrnf.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018
KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.
Varslingen sker under henvisning til:
•
•

•

Hovedaftale af 9. maj 2012 mellem KL og bl.a. Maskinmestrenes
Forening (Forhandlingskartellets Hovedaftale).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Maskinmestrenes Forening ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25.
september 2015
Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst af 12. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
KL's forhandlingsområde..."), i Overenskomst
• § 1, stk. 1, nr. 1
for assistenter, mestre og driftsledere.
• § 1, stk. 1, litra a, i Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst.
undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499115
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
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•

Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499115
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.ki.dk
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Pharmadanmark
Sendt pr. e-mail: pdpharmadanmark.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499122

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB©kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Pharnnadanmark ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner af 12. februar
2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1 stk. 1, nr. 1, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•
•
•
•

Ansatte i chefstillinger omfattet af overenskomstens protokollat 2.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
alnnenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103
og 104.
Ansatte i hjemmesygeplejen, jf. sundhedslovens § 138.
Ansatte i hjemmeplejen, jf. servicelovens § 83.
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•
•
•
•
•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.
Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok, ID: 2499122
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Serviceforbundet
(Overenskomstnr. 40.11)
Sendt pr. e-mail: faglig forbundet.dk / tvaforbundet.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499127

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 mellem KL og bl.a. Serviceforbundet (Hovedaftale for håndværkere m.fl.).
Aftale af 7. august 201 7 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Serviceforbundet ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. af 25.
september 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde"), undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
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•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499127
E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Serviceforbundet
(Overenskomstnr. 42.11)
Sendt pr. e-mail: facilig(&forbundet.dk / tvaforbundet.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 10. december 2015 mellem KL og bl.a. Serviceforbundet (Hovedaftale for håndværkere m.fl.).
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Serviceforbundet ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser samt Ejendomsfunktionærer v/selvejende plejehjem i Københavns Kommune samt ejendomsfunktionærer i Frederiksberg
Kommune, museumsbetjente og tilsynsførende i Københavns
Kommune og Frederiksberg Kommune af 26. oktober 2015, i følgende stillinger:
-

-

-

Ejendomsfunktionærer (ejendomsserviceteknikere, varmemestre og gårdmænd) i Frederiksberg Kommune, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 8.
Museumsbetjente — beskæftiget ved Thorvaldsens Museum,
Københavns Bymuseum og Nikolaj Kirkebygning, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 9.
Tilsynsførende, som er ansat i Københavns Kommune eller
Frederiksberg Kommune, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr.
10.

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde"), undtagen:
• Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.

Sags ID: SAG-2018-01693
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Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og
alnnenboliglovens § 105.
Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 103
og 104.
Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og boformer iht. servicelovens §§ 66, 107, 108.
Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109
og 110.
Ansatte i akutfunktioner og ved midlertidige pladser, jf. sundhedslovens § 138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 og § 85 samt og
almenboliglovens § 56.
Ansatte ved sociale akuttilbud iht. servicelovens § 82c.
Ansatte ved misbrugsinstitutioner, jf. servicelovens § 101 og
sundhedslovens §§ 141 og 142.
Ansatte ved rehabiliterings- og genoptræningstilbud, servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt sundhedslovens § 140.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 1.
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2502791
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Socialpædagogernes Landsforbund
Sendt pr. mail: ok18s1.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499129

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 16. august 2012 mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund ansat efter følgende opsagte overenskomst:
•

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger af 22. januar 2016

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, nr. 1 ("i KL's forhandlingsområde..."), i stillinger på de i lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 22, stk.
1, nr. 1-4, nævnte områder, undtagen:
• Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
• Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
• Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
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Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499129

Med venlig hilsen
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Tandlægeforeningen
Sendt pr. e-mail: infotandlaegeforeningen.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 17. november 2014 mellem KL og akademikerorganisationerne.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Tandlægeforeningen ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•
•

Overenskomst for tandlæger af 3. juli 2015
Overenskomst for tandlægekonsulenter af 3. juli 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf. overenskomsternes § 1, stk. 1, nr. 1.
Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er dog:
•

Ansatte i chefstillinger på grundløntrin 50 og højere, jf. hovedaftalens § 6, stk. 4, nr. 1.

Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499143
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KL
Teknisk Landsforbund
(Generel)
Sendt pr. e-mail: tifacilici(atl.dk

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot pr. 10.
april 2018

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499151

KL varsler arbejdsstandsning i form af lockout og boykot med virkning fra
døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

E-mail: SBB@ki.dk
Direkte: 3370 3416

Varslingen sker under henvisning til:

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

•
•

•

Hovedaftale af 20. september 2011 mellem KL og Teknisk Landsforbund.
Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte.
Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Teknisk Landsforbund ansat efter følgende opsagte overenskomster:
•

•
•

Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i
konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter,
audiometrister, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og
audiologiassistentelever af 12. august 2015
Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. af 25.
september 2015
Overenskomst for bygningskonstruktører 12. august 2015

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde, jf.:
• § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde,"), i Overenskomst
for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,
procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering,
formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audionnetrister,
tekniske designerelever, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever.
• § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde..."), i Overenskomst
for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.
• § 1, stk. 1, nr. 1
KL's forhandlingsområde,"), i Overenskomst
for bygningskonstruktører.
undtagen:
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•

•
•

Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald,
varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.

Undtaget fra KL's arbejdsstandsning er i øvrigt:
•
•

Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det følger endvidere af hovedaftalen, at arbejdsstandsningen ikke omfatter:
•
•

Ansatte beskæftiget i chefstillinger, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5,
nr. 1
Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Efter hovedaftalens § 8 skal der indgås aftale, der som minimum sikrer et
nødvendigt beredskab inden for de områder, der bliver berørt af en arbejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organisationen herom.
Organisationen bedes bekræfte varslingens rettidige modtagelse ved at
besvare denne mail.
Kopi af dette brev er sendt til Forligsinstitutionen.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

Dato: 12. marts 2018
Sags ID: SAG-2018-01693
Dok. ID: 2499151
E-mail: SBB@kl.dk
Direkte: 3370 3416
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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