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Dansk Socialrådgiverforening 

Sendt pr. e-mail: ds@socialraadgiverne.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 22. august 2011 mellem KL og Dansk Socialrådgi-

verforening. 

 Aftale af 7. august 2017 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 

om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2018 af afta-

ler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommu-

nalt ansatte. 

 Aftale af 28. februar 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesska-

bet om elektronisk fremsendelse af konfliktvarsler.  

 

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af 

Dansk Socialrådgiverforening ansat efter følgende opsagte overens-

komst: 

 

 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere af 1. juli 

2015 

 

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsom-

råde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, litra a, undtagen: 

 Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selska-

ber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald, 

varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og be-

redskaber. 

 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. servicelo-

vens §§ 66, 107, 108. 

 Ansatte ved herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109 

og 110.  

 Ansatte i sociale akuttilbud, jf. sundhedslovens § 82c. 
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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 ar-

bejdsstandsning. KL vil i fornødent omfang rette henvendelse til organi-

sationen 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 

 


