20. februar 2020

Radiograf Rådet har afsendt konfliktvarsel – på det private område

Radiograf Rådet/Dansk Sygeplejeråd afsender i dag konfliktvarsel sammen med de øvrige
organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
Konfliktvarslerne betyder at konflikterne kan træde i kraft, hvis der ikke indgås aftaler
om nye overenskomster, og hvis forligsmandens mæglingsforslag stemmes ned.
Det forventes at forhandlingerne starter i slutningen af februar eller i starten af marts.
Hvem er udtaget, hvis der bliver konflikt
Er der udsigt til at de varslede konflikter træder i kraft, vil Radiograf Rådet udsende
vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og hvilke muligheder du har for
konfliktunderstøttelse
Det er besluttet at udtage alle radiografer, som er dækket af de overenskomster der skal
fornyes, hvis der bliver konflikt.
Dog er medlemmer med følgende arbejdsfunktioner undtaget:
1. Medlemmer, der arbejder i én til én-plejeordninger (såkaldte plejeteams) i borgerens
hjem.
2. Medlemmer, der arbejder som vikarer via vikarbureauer.
Det er alene medlemmer pr. d.d. - den 20. februar 2020, der kan modtage
konfliktunderstøttelse.

Faktaboks: Sådan forløber forhandlingerne

Hvis parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst, er det forligsmandens
opgave at hjælpe dem med at nå til enighed om et forlig.
Forligsmanden vil sædvanligvis benytte sin mulighed for at udskyde de varslede
konflikter med 14 dage to gange, så parterne har længere tid til at forsøge at indgå forlig.
Når der er indgået aftale om fornyelse af næsten alle overenskomster, fremlægger
forligsmanden et mæglingsforslag. Forslaget omfatter typisk de indgåede aftaler og et
forslag til fornyelse af de overenskomster, hvor parterne ikke er blevet enige.
Hvis forligsmandens mæglingsforslag bliver vedtaget, træder de nye overenskomster i
kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020, hvor den forrige
overenskomstperiode udløber. Hvis mæglingsforslaget ikke bliver vedtaget, opstår der
konflikt på arbejdsmarkedet. Sidste gang, der var storkonflikt i Danmark, var i 1998.
Har du spørgsmål, så kontakt:
Erik Roland
roland@radiograf.dk
t. 35 37 43 39
m. 22 81 11 82

