Kære 3F-medlem
Som du ved er der sammenbrud i forhandlingerne om fornyelsen af de offentlige
overenskomster. Du har kunnet følge udviklingen i dagspressen, på forbundets
www.3f.dk og 3F Nordsjælland Øst´s hjemmeside www.fagforeningen.dk eller Den
offentlige gruppe på Facebook. 3F har varslet konflikt for en del af vores medlemmer
til ikrafttræden onsdag den 4. april 2018. Arbejdsgiverne har svaret igen med varsel
om lockout for stor set alle vores medlemmer som ikke allerede var varslet i konflikt.
Undtaget for konflikt eller lockout er få faggrupper som arbejder indenfor pleje og
energiforsyning mv. Status er at en konflikt kan træde i kraft tirsdag den 4. april 2018
og en efterfølgende lockout kan træde i kraft onsdag den. 10. april 2016, medmindre
der foreligger et resultat fra forligsinstitutionen, eller fordi forligskvinden vælger at
udsætte konflikt og lockout med op til 2 gange 14. dage
De 3F Nordsjælland Øst medlemmer som er omfattet af konfliktvarsel er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk Servicemedarbejdere i Allerød Kommune – KL
Teknisk Servicemedarbejdere i Gribskov Kommune – KL
Københavns Universitet med tilhørende arbejdspladser – Staten
Forsvarets Forsyning og Distribution FDD – Staten
Forsvarets Hovedværksteder FH – Staten
Forsvaret Ejendomsstyrelse FES – Staten
Bane Danmark – Staten
Nationalmuseet – Staten

De 3F Nordsjælland Øst medlemmer som er omfattet af lockoutvarsel er:
•

•
•
•
•

Specialarbejdere m.fl. – KL. Alle kommuner (Herunder Nordsjællands Park og
Vej). Undtaget (Fælleskommunale) Selskaber som arbejder med affald, el,
vand, varme, gas og spildevand (Forsyning Helsingør, Gribvand, Fredensborg
Forsyning, NOVAFOS, NORFORS)
Rengøringsassistenter KL – Alle kommuner.
Erhvervsuddannede Serviceassistenter, Rengøringsteknikere KL – Alle
kommuner
Ikke-faglærte, der er beskæftiget ved rengørings og køkkenarbejde el. lign. Alle
kommuner
Håndværkere og IT-supportere (bl.a. Kokke) Alle kommuner

Såfremt Konflikt og Lockout bliver en realitet vil vi informere dig nærmere om
hvorledes du skal forholde dig. I mellemtiden vi bede dig holde dig orienteret på vores
hjemmeside. Skulle du have spørgsmål vedr. konflikt eller lockout, er du velkommen
til at kontakte afdelingen på mail:nordsjaellandoest.dk eller telefon 88922185 el.
88922180.

Med Venlig hilsen
3F Nordsjælland Øst

