
Kære alle 

 

Som det jo nok er de fleste af jer bekendt, er der nu varslet lockout på alle områder, Staten, Regionerne og 

KL – kommunernes område over for næsten samtlige faggrupper, heriblandt måske vores faggrupper i KLS. 

En lockout kan tidligst træde i kraft den 10.april – DVS. NATTEN MELLEM DEN 9. OG 10. APRIL KL.00.00. Det 

betyder, at hvis du er ansat på et område, hvor vi i KLS i første omgang ikke har udtaget dig og din 

arbejdsplads til konflikt – kan du og dine kollegaer først blive omfattet af lockout fra den 10.april.  

Så har du planlagt ferie før den 10.april – skal du fortsat tage denne ferie, og efter endt ferie vender du så 

tilbage til arbejdspladsen/lockouten.  

Hvis din ferie begynder den 10.april efter midnat eller senere så bliver din ferie annulleret og du må ikke 

tage på ferie før lockouten er ovre og du har aftalt ny ferie med din arbejdsgiver. Din ferie begynder på det 

tidspunkt hvor din normale arbejdsdag begynder, så med mindre du starter arbejde kl.23.59 eller tidligere 

den 9.april – vil din ferie fra eller efter den 10.april under en lockout være annulleret.  

Evt. restferie går ikke tabt med vil blive overført eller udbetalt på et senere tidspunkt. 

Hvis du er ansat i Rødovre kommune, Tårnby kommune eller på Glostrup hospital, og konflikten /strejken 

bryder ud den 4.april, gælder de samme regler vedr. ferie – dog hedder skæringsdatoen nu den 4.april 

natten mellem den 3. og 4. april kl.00.00. 

Strejken/konflikten den 4.april og lockouten den 10.april kan blive udskudt af forligsinstitutionen med 14 

dage – hvis man formoder det kan have betydning for et få et forlig igennem. 

Hvis forligsinstitutionen udskyder strejken med 14 dage i første omgang, kan man inden de 14 dage er gået 

ende med at afbryde udskydelsen på strejken, og så kan strejken gå i gang 5 dage efter. Det samme kan ske 

i forhold til udsættelse af en lockout dato, hvis forligsinstitutionen vælger at udskyde lockouten i den tro at 

parterne kan forlig deres uenigheder.  

Før en evt. strejke eller lockout begynder, skal man forinden have taget stilling til, om der er behov for et 

nødberedskab, samt hvor stort det skal være og hvem der skal udføre dette. 

Vi afventer at få en rammeaftale om nødberedskab udmeldt fra forbundet. Før det er sket, kan vi ikke i KLS 

tage stilling til om hvor, hvordan og hvor meget et evt. nødberedskab skal udgøre. Det vil vi gøre sammen 

med jer tillidsvalgte. 

Det er KUN medlemmer af den/de faglige organisationer, som står bag de overenskomster, der er udtaget 

til strejke/lockout, der kan gå i strejke eller blive lockoutet.  Det er altså medlemmer af KLS, der er ansat på 

overenskomsterne som enten:  

Ikke faglærte ansatte køkken eller rengøringsmedhjælper samt tilsynsassistenter i kommunerne 

Erhvervsuddannede serviceassistenter samt rengøringsteknikkere i kommunerne 

Hospitalsmedhjælpere i Region Hovedstaden 



Husassistenter i Region Hovedstaden 

Husassistenter i sterilcentraler i Region Hovedstaden 

Erhvervsuddannede serviceassistenter i Region Hovedstaden 

 

I skal som medarbejdere ikke gå i strejke eller blive væk fra jeres arbejde, før I har fået besked om dette via 

jeres tillidsrepræsentant eller gennem os, din fagforening KLS. 

 

Vi vil fra KLS lægge beskeder ud på vores hjemmeside, Facebookside, samt sende jer SMS/MAIL undervejs i 

forløbet, og I skal også selv holde jer orienteret på FOAs hjemmeside, hvor der hele tiden vil være en 

opdatering af udviklingen i forhold til strejken/lockouten. 

Hvis du er i tvivl om, om vi har dine korrekte mobil- og mailoplysninger, så skriv til kls@foa.dk, og oplys os 

om disse informationer med angivelse af navn og fødselsdato, mobilnummer, samt mail adressen. 

Hvis man er udtaget til at strejke vil man få løn fra os af – såfremt man har været medlem af fagforeningen 

rettidigt. 

Hvis man bliver lockoutet (arbejdsgiveren sender dig hjem/holder dig ude fra din arbejdsplads), vil man 

også modtage ’løn’ fra os – din fagforening, såfremt man har været medlem af fagforeningen rettidigt. 

Sidst med ikke mindst - så forhold dig i ro og gør som du plejer indtil du får anden besked. Spørg hellere en 

ekstra gang, frem for at gå i panik. 

Strejken / lockouten er IKKE begyndt endnu. 

Med venlig hilsen 

Mimi Bargejani/næstformand 

07.03.18 
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