Kære medlemmer af HK
Hermed en kort opdatering af situationen vedr. konflikten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
Og en opfordring til, indtil videre, ikke at gå i panik.
Strejke:
Ingen af HK-kontor og klinikassistenter er varslet i strejke fra 4. april, derfor skal alle møde på arbejde 4.
april.
Lockout:
For alle HK-kontor og klinikassistenter på AU er der varslet lockout fra d. 10. april. Det betyder, at I ikke skal
møde ind på AU eller arbejde hjemme fra.
Vores ansættelse på AU vil være suspenderet så længe lockouten kører, og I vil i stedet være ansat af HK og
få jeres løn der fra.
Ferie:
Under lockouten må I ikke påbegynde ferie. Er ferien påbegyndt inden lockouten træder i kraft, kan man
holde sin ferie som normalt.
Ingen ferie går tabt, men skal sammen med ledelsen planlægges til at finde sted efter lockouten. Man kan,
efter aftale med ledelsen, evt. i denne situation få 6. ferieuge udbetalt. Der er dog ikke meldt noget officielt
ud om dette fra AU.
Bliver du nødt til at aflyse en bestilt rejse som er købt inden 1. marts, har du måske mulighed for at gøre
brug af din afbestillingsrejseforsikring hos ALKA, hvis du har din rejseforsikring hos dem. Har du almindelig
indboforsikring hos ALKA, har du sandsynligvis også en rejseforsikring inkl. afbestilling. Der er flere
selskaber som har fulgt ALKA, så kontakt dit eget forsikringsselskab for at høre mere.
Kontakt dit forsikringsselskab – og så ALKA – for at høre konkret hvad du skal gøre.
Kurser og tjenesterejser.
Man må ikke deltage i AU-kurser eller tjenesterejser under lockouten. Tjenesterejser der er påbegyndt, skal
afbrydes.
Hvis lockouten bliver en realitet:
Hvis lockouten træder i kraft den 10. april, vil I kort forinden få besked fra HK om hvordan I skal forholde
jer. Alle får at vide, at man på et givet sted og en given tid, skal møde op og blive registreret, således at man
kan få udbetalt konfliktunderstøttelse. Denne besked kommer direkte fra HK, og skal efterkommes.
Hvor ofte man skal møde op hos HK under konflikten, er endnu ikke besluttet.

Hvad sker der lige nu?
Der forhandles stadig i Forligsinstitutionen, og det gør man i dag mandag. Jeg tolker det således, at så
længe forligsmanden ønsker at mødes med parterne, er der håb for en løsning.
Der kan ske det, at forligsmanden opgiver, og konflikten er en realitet hhv 4. april og 10. april.
Der kan også ske det, at forligsmanden udsætter såvel strejkevarsel som lockout i 1 x 2 uger eller 2 x 2 uger.
Og så vil konflikten starte her efter.
Informationsmøde:
HK-klubben har sammen med TAP-klubben besluttet at afholde informationsmøde efter påske, hvis der
ikke er indgået forlig inden.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke mere end ovenstående, og jeg synes, at I skal holde jeres påskeferie i ro
og mag når den tid kommer.
Jeg vil naturligvis holde jer løbende opdateret hvis der kommer nyt, som vi skal forholde os til.
Jeg har vedhæftet invitation til demonstration på torsdag i Aarhus til støtte for os offentlige ansatte, og
håber at I vil deltage.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte din TR eller mig.

Med venlig hilsen
Helle
Med venlig hilsen

Helle Colding Seiersen
HK TR for AU Uddannelse, AU IT og
Universitetsledelsens Stab
Fælles TR for HK Kontor, Klinik og Grafisk
Tlf. 8715 2547
hcs@au.dk
http://hkklubben.au.dk/
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TORSDAG D. 22. MARTS
kl. 17.00 – 19.00 på Store Torv

PROGRAM

VI SES

Musik

Torsdag d. 22. marts står vi skulder ved
skulder. Der skal sendes et tydeligt signal
til arbejdsgiver om, at de skal komme til
forhandlingsbordet og finde en løsning
for alle.

SHAKA
LOVELESS
BOGFINKEVEJ

Talere

ANDERS BONDO
CHRISTENSEN DLF, formand
GRETE CHRISTENSEN DSR, formand
NANNA HØJLUND LO, næstformand
FLEMMING VINTHER HKKF, formand

Tag din kollega eller dine familiemedlemmer under armen og kom i god tid, da vi
bliver mange.
De offentlige ansatte har i tre omgange
taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster. Krisen er forbi, og nu vil
vi anerkendes for vores indsats og den
opgave, vi løser i samfundet.
Vi er 800.000 ansatte, som rammes af
udhulingen af den offentlige sektor og de
offentlige overenskomster. Det vedrører
os alle, og derfor skal der findes en løsning.

Konferencier

SEBASTIAN
DORSET
#ENLØSNINGFORALLE

DE DANSKE FAGFORENINGER STÅR SAMLET BAG DEMONSTRATIONEN

