
 

 

GKF INFORMATION OM OK18 

- DIN OVERENSKOMST 

 

22. marts 2018 

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomst med KL på det offentlige område er kørt fast og der er ikke kom-
met et resultat ud af forhandlingerne. Derfor har GKF varslet strejke fra den 4. april 2018. 

KL har svaret igen med lockout. 

Forligsmanden har bragt parterne sammen, og vi håber, at forligsinstitutionen finder frem til en løsning, så vi 
ikke ender i konflikt.  

 
Strejkevarsel 
GKF har udpeget 10 procent af medlemmerne/arbejdspladserne inden for GKF’s forhandlingsområde, der er ud-
taget til konflikt.  

GKF har varslet konflikt på følgende områder: 

Pladsanvisningen under Kommuneservice, IT-servicedesken og pædagogisk It og digitalisering, skolesekretæ-
rerne og administrative ledere ved folkeskolerne og ungdomsskolen samt de medarbejdere der står for de admi-
nistrative opgaver i Kildeskovshallen.  

Medlemmer inden for ovennævnte områder har fået direkte besked fra GKF den 5. marts. 

GKF er bekendt med at ansatte på ovennævnte områder har fået brev fra Gentofte Kommune på e-boks med 
henvisning til GKF’s strejkevarsel og opfordring til at kontakte nærmeste leder og oplyse om de er medlem af 
GKF og dermed omfattet af strejkevarslet. Vi gør opmærksom på, at dette sker inden for det tilladte, da sker 
som en opfordring.   

Hvis forligsmanden udsætter konfliktvarslet skal medlemmer, som GKF har udtaget til konflikt ikke i strejke den 
4. april 2018. Vigtigt, læs afsnit Fremmøde i GKF 

 
Lockoutvarsel 
KL har overfor GKF varslet lockout og boykot med virkning fra den 10. april 2018, og dette varsel kan også ud-
sættes af forligsmanden.  

Det er Gentofte Kommune, som sender lockoutvarsel til dem, kommunen udtager til lockout. Det er din pligt at 
holde øje med din e-boks.  

Kontakt GKF, hvis du modtager lockoutvarsel. GKF vil informere dig om, hvordan du skal forholde dig. 

 
Dine kontaktoplysninger 
Det er vigtigt, at GKF i tilfælde af konflikt kan komme i kontakt med dig på mail eller telefon.  

Vil du sikre dig, at GKF er ajourført med dine private kontaktoplysninger skal du kontakte GKF gkf@gentofte.dk , 
telefon 39983960.  

Nødberedskab: Gentoftekommunalforening@gmail.com, GKF mobil 31227135. 

 
Fremmøde i GKF 
Er du udtaget til konflikt og du skal strejke, så skal du møde op på GKF’s kontor på strejkens første dag den 4. 
april mellem kl. 9.00 og 11.00. (Hvis forligsmanden udsætter konflikten skal du ikke i strejke den 4. april). 
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Du skal møde op hver dag under konflikten til afkrydsning. Hvis du ikke møder op, så mister du retten til kon-
fliktunderstøttelse den/de pågældende dag(e).  

Medlemmer ansat på deltid med ugentlig€ fridag(e) er fritaget for mødepligt på fridagen(e). Derfor er det vig-
tigt, at du giver GKF besked om din ugentlige placering af arbejdstid.   

Husk, giv GKF besked, hvis du har ferie eller er syg – se senere afsnit.  

Du skal møde op på GKF’s kontor: Bernstorffsvej 161, værelse 341. 

 
Konfliktunderstøttelse 
GKF skal have din seneste lønseddel for at oprette dig i konfliktsystemet, så du kan modtage konfliktunderstøt-
telse.  

GKF skelner mellem medlemmer, der bliver udtaget til strejke og medlemmer, som Gentofte Kommune lockou-
ter. 

Hvis du er udtaget til strejke: Medlemmer, hvis arbejdspladser GKF har udtaget til at strejke, bliver kompense-
ret for deres manglende løn under strejken (konfliktunderstøttelse) af GKF’s konfliktfond. 

Som medlem af GKF behøver du derfor ikke være bekymret for din løn. Hvis du bliver udtaget til konflikt, får du 
konfliktstøtte svarende til din løn, fratrukket pension, arbejdsmarkedsbidrag og ferietillæg. Der gives ikke kom-
pensation for feriedage.    

Konfliktunderstøttelsen gives som fuld støtte. Der er med andre ord ikke tale om et lån, der skal tilbagebetales. 

Hvis du bliver lockoutet: Bliver der tale om lockout er sagen en anden. Hvis arbejdsgiversiden vælger at lock-
oute de ansatte og udelukker de ansatte fra at møde op på deres arbejdsplads betyder det, at medarbejderne 
sendes hjem uden løn.  

Hvis GKF’s medlemmer bliver omfattet af lockout har GKF’s bestyrelse besluttet at kompensere for manglende 
løn under lockouten. Beløbet for medlemmer på fuld arbejdstid er fastsat til højeste dagpengesats som er 860 
kr./dag. For ansatte på deltid bliver konfliktunderstøttelsen beregnet forholdsmæssigt. 

 

Ferie i konfliktperioden 
Er din ferie påbegyndt inden konfliktstart, så må du holde ferien. Ferie der er planlagt til start i konfliktperioden 
kan ikke holdes.  

 

Syg før eller under konflikten 
Er du sygemeldt inden konflikten starter, får du ikke sygedagpenge/løn fra Gentofte Kommune, men du har ret 
til sygedagpenge fra din kommune. Er du syg første dag eller senere efter konflikten er iværksat, få du ingen 
penge fra kommunen, men du har ret til konfliktstøtte fra GKF.  

Kontakt GKF, hvis du er sygemeldt, så du kan få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.  

 

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kan du altid kontakte din TR, FTR og GKF. 

 

Vi anbefaler dig at læse GKF’s konfliktguide, www.g-kf.dk, OK18 

 

 

 

http://www.g-kf.dk/

