
Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads 
 - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant  på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu 
ser du ind i en helt ny og uvant rolle, men der er hjælp at hente i denne guide og på de møder, som de 
forskellige Akademiker (AC)-organisationer inviterer til i de kommende dage og uger. 

Situationen er uvant for os alle, så vi lægger skinnerne, mens vi kører. Men alle AC-organisationer står 
sammen. Og vi står ikke mindst sammen om at klæde jer på til den kommende tid. 

Op til og under en konflikt har du som tillidsrepræsentant mange funktioner. Du er ambassadør for din 
organisation og for AC på arbejdspladsen, du er kontaktpunkt og vidensbank for dine kolleger, og du er den, 
der skaber sammenhold og engagement. 

Lige meget hvor godt forberedt du er, vil du komme i tvivl og få brug for sparring. Guiden her er en 
introduktion til rollen og opgaverne. Og den vil blive suppleret og udvidet i den kommende tid. Husk også at 
bruge din organisation og din konsulent i din organisation til sparring og spørgsmål. 
 
Hvem er du kontaktperson for ? 

- Dette afsnit vedrører kun de arbejdspladser som AC-organisationerne har udtaget til strejke i 
begyndelsen af april, hvis ikke forligsmanden udskyder strejken 

På hver arbejdsplads udtaget til strejke udpeger AC-organisationerne i fællesskab en kontaktperson. Det er 
kontaktpersonens ansvar at videreformidle budskaber fra AC-organisationerne til de kolleger, der er udtaget 
til konflikt. Udgangspunktet er, at tillidsrepræsentanten fra den akademiske fagforening med flest 
medlemmer bliver udpeget. Men har I et lokalt ønske om at udpege en anden tillidsrepræsentant, så tag fat 
i jeres organisation.    

Find kollegerne og sørg for, at I kan kommunikere 
En af de første og vigtigste opgaver som tillidsrepræsentant og som kontaktperson er at finde ud af, hvem af 
dine kolleger, der er udtaget, og hvordan du kan få fat på dem - også under konflikten. Den skal du etablere 
nu i samarbejde med din organisation: 

 Koordinér med de øvrige AC-tillidsrepræsentanter og indsaml kontaktoplysninger, private mail-
adresser og telefonnumre – arbejdsmail og telefoner kan arbejdsgiver vælge at lukke 

 Husk altid at kommunikere på mail ved at skrive bcc. til dine kolleger, så du ikke deler følsomme 
oplysninger om fagforeningsmedlemskab  

 Bed evt. HR-kontoret om et udtræk på alle medarbejdere, der får indbetalt pension til en AC-
pensionskasse, skriv til dem alle. Dem, der ikke er medlemmer tager ikke skade af at se, hvad der 
bliver kommunikeret til dem, der står sammen om, at alle får fornuftige og tidsvarende løn- og 
ansættelsesvilkår 

 Etabler en infrastruktur, så I er sikre på at kunne kommunikere under en konflikt: En lukket 
facebookgruppe, messenger, telefon – eller hvad der nu passer jer 

 Overvej allerede nu, hvor I kan mødes fysisk, når konflikten træder i kraft 

Hvis du allerede nu kan se, at du får brug for, at I er flere kontaktpersoner, fx fordi I arbejder på flere matrikler, 
så sørg for at få involveret din suppleant eller bestyrelse i arbejdet.  

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.  

Hvem er omfattet af strejke/lockout?  
• Medlemmer af en AC-organisation og ansat på AC-overenskomst 



• Studerende, der er ansat på AC-overenskomst 

• Tidsbegrænset ansatte 

• Ansatte i fleksjob eller med løntilskud 

• Medlemmer med bibeskæftigelse på de konfliktramte områder 
 

Hvem er ikke omfattet af strejke/lockout? 
• Egentlige chefer på et vist lønniveau. Det vil sige: (1) chefer med selvstændig personaleledelse (2) 

mindst er i lønramme 36 på statens område/løntrin 50 på det kommunale/regionale område eller 
tilsvarende. Begge betingelser skal således være opfyldt for, at de pågældende er undtaget 
konflikten.” 

• Medlemmer, der er nødvendige for, at konflikten kan afsluttes 

• Medlemmer, som parterne aftaler at undtage fra konflikt, fx til nødberedskab på sygehuse 

• Tjenestemænd 

• Kolleger, der er medlem af en AC-organisation, men ansat på andre overenskomster 

• Ikke-organiserede kolleger eller kolleger, der ikke er medlemmer af en AC-organisation  

• Tredjelands-statsborgere hvis opholdstilladelse er i fare 

• Kolleger ansat på timelønscirkulære 
 

Hvad skal dine medlemmer forberede sig på? 
De medlemmer, som er omfattet af Akademikernes strejkevarsel, skal strejke fra 4. april 2018. Derudover er 
de fleste andre kolleger, omfattet af den lockout, som arbejdsgiverne har varslet til ikrafttræden den 10. april 
2018.  

Når strejke eller lockout træder i kraft 

• Arbejdspladsen skal forlades 

• Der kan ikke holdes møder på arbejdspladsens matrikel 

• Arbejdsmail og arbejdstelefon er afbrudt 

• De kan risikere, at arbejdstelefon og computer bliver inddraget 

• Opgaver må ikke færdiggøres 
 

Du skal være opmærksom på, at man fra arbejdsgiversiden på nogle områder har undtaget medlemmer fra 
lockouten, selvom de allerede var udtaget til strejke. Det kan man ikke. De pågældende skal derfor strejke 
med mindre, der indgås en egentlig nødberedskabsaftale, som de omfattes af. 
 
Hvad skal du forberede dig på? 
Lige nu er opgaven med at finde dine kolleger, etablere et kommunikationsnetværk og kende de helt basale 
regler under strejke og lockout de væsentligste opgaver for dig. Det handler fx om reglerne omkring 
konfliktlån og konfliktunderstøttelse, og hvad sker der med ferie under konflikten. 

Regler og retningslinjer i forbindelse med konflikten kan du dels finde i AC’s konfliktvejledning og dels på 
organisationernes OK-hjemmesider for tillidsvalgte: 

Djøfs konflikt-side https://www.djoef.dk/tema/ok18/ok18-konflikt.aspx 

https://www.djoef.dk/tema/ok18/ok18-konflikt.aspx


Djøfs OK-18-side https://www.djoef.dk/tema/ok18.aspx 

Lidt senere i forløbet, når selve konflikten træder i kraft, bliver du også et samlingspunkt for jeres aktiviteter. 
Du kan allerede nu skabe kontakt til andre TR-kolleger på konfliktudtagede arbejdspladser, så I kan sparre 
med hinanden.  

Skab sammenhold og engagement 
Ud over de praktiske opgaver har du også allerede i dag en særlig opgave i at skabe sammenhold og 
engagement omkring konflikten på jeres arbejdsplads. 

Vores medlemmer går på arbejde hver dag, fordi det giver mening at være med til at drive en af verdens 
bedste offentlige sektorer. Så hav respekt for, at konflikt ikke er et ønskescenarie. Skab fokus på det, vi gerne 
vil opnå, og italesæt den vigtige rolle kollegerne har for at få det til at ske. Deres engagement og faglige 
ansvar driver hver dag udviklingen af den offentlige sektor - men det faglige engagement kræver også nogle 
ordentlige rammer i fremtiden. Det er det, vi kæmper for. 
 
Fem kernebudskaber til dine kolleger 

1. Vi vil gerne forhandle 
Vi står nu i en situation, hvor vi har et forhandlingssammenbrud på alle tre forhandlingsområder – stat, 
kommune og region. Det har fagforeningerne ikke ønsket. Vi har ønsket og ønsker fortsat forhandlingsvejen. 
Det ligger i fagforeningens DNA. Men det kræver en modpart, der inviterer til reelle forhandlinger. 

2. Der er ingen lønfest 
Vi mener, at medarbejderne i den offentlige sektor skal honoreres ordentligt for den store indsats, de yder. 
Det mener arbejdsgiversiden ikke. Det er ikke rigtigt, at der har været en lønfest siden 2008. De offentlige 
arbejdsgivere mener, at vi skylder dem penge fra overenskomstresultatet i 2008, og at vi ikke som det private 
arbejdsmarked skal have glæde af, at den økonomiske krise er overstået.  

 
3. Vi vil sikre en stærk offentlig sektor 
Gode vilkår handler om mere end dig og mig. Som offentligt ansatte akademikere med høj faglighed er vi 
med til at sikre, at den offentlige sektor, som er grundlaget for vores velfærdsstat fungerer og udvikler sig 
hele tiden. Vi er engagerede, fleksible og brænder for vores arbejde. Hvis vi skal bevare kvaliteten i den 
offentlige sektor, skal vi ikke sakke alt for langt bagud i løn og vilkår. Så går alle de bedste hoveder i fremtiden 
til den private sektor. Det kan vi ikke leve med. 

4. Frokosten er ikke bare en frokost 
Værdien af den betalte spisepause er cirka 7 procent af lønnen. Hvis retten til betalt spisepause bortfalder, 
kan budgettet reduceres med 7 procent svarende til 46.000 stillinger i den offentlige sektor. Den betalte 
spisepause ER en integreret del af overenskomsten. Den kan man ikke sløjfe uden forhandling. Man kan ikke 
begynde at tage ting ud af overenskomsten udenfor forhandlingsbordet. Men det mener 
Moderniseringsstyrelsen tilsyneladende godt, at man kan. Hvad bliver det næste, der bliver taget ud? 

5. Hjælp med at gøre konflikten effektiv 
Konflikten skal være så effektiv som muligt – ellers trækker den ud og mister sin mening. Vi skal sende et 
klart og utvetydigt signal om, at vi bakker om konflikten. Også gerne på sociale medier. Vi skal ikke løse 
arbejdsopgaver om aftenen eller svare på mails. Og de kolleger, der ikke er i konflikt, skal ikke løse 
konfliktramt arbejde. Det er nu, vi skal stå sammen og vise arbejdsgiverne, at vi er parate for at kæmpe for 
vores løn og vilkår – og for grundlaget for hele vores velfærdssamfund – nemlig de mange dygtige 
medarbejdere. 

https://www.djoef.dk/tema/ok18.aspx


 

Hvornår stopper konflikten? 

Konflikten kan stoppe på tre måder: 

• Parterne bliver enige om et forlig 

• Parterne accepterer mæglingsforslag fra forligsinstitutionen  

• Regeringen griber ind, og stopper konflikten ved lovgivning 
 

Du får også løbende information fra både AC og din egen organisation. 

Tak for din indsats! 

  



Mailskabelon 

 

Til kolleger, der er udtaget til strejke fra 4. april 2018: 

Kære kolleger –  

Vi er blandt dem, Akademikerne har udtaget til konflikt. Det betyder, at vi, med mindre parterne indgår forlig 
i løbet af de kommende uger, skal strejke fra 4. april 2018. Fra den dag skal vi forlade arbejdspladsen og 
stoppe med at løse samtlige arbejdsopgaver – også hjemme. Vi kan risikere, at vores arbejdstelefoner og 
mails bliver lukket, og vi skal lade arbejdscomputeren blive på skrivebordet på arbejdspladsen. 

Det er en helt ny situation, som afføder mængder af spørgsmål, og jeg vil selvfølgelig prøve at svare jer så 
godt, som jeg kan. Jeg synes, at vi skal mødes hurtigst muligt, så jeg indkalder jer [indsæt dato]. 

Det allervigtigste lige nu er, at jeg får et overblik over, hvem af os, der helt præcist er udtaget til konflikt. Jeg 
har brug for, at I skriver tilbage til mig: 

Navn 

Privat telefonnummer og mail-adresse 

Hvilken overenskomst, I er ansat på 

Om I er medlem af en fagforening – og hvilken 

Og så husk midt i turbulensen: Det skal være attraktivt at være offentligt ansat, for det er os, der er grundlaget 
for at drive og udvikle en stærk og effektiv offentlig sektor, som mange misunder os her i Danmark. Der er 
det, vi kæmper for nu. 

Mange hilsner 

 

Til kolleger, der er lockoutet fra den 10. april 2018: 

Kære kolleger –  

Vi er blandt dem, som de offentlige arbejdsgivere har valgt at lockoute. Det betyder, at vi, med mindre 
parterne indgår forlig i løbet af de kommende uger, er lockoutet fra 10. april 2018. Fra den dag skal vi forlade 
arbejdspladsen og stoppe med at løse samtlige arbejdsopgaver – også hjemme. Vi kan risikere, at vores 
arbejdstelefoner og mails bliver lukket, og vi skal lade arbejdscomputeren blive på skrivebordet på 
arbejdspladsen. 

Det er en helt ny situation, som afføder mængder af spørgsmål, og jeg vil selvfølgelig prøve at svare jer så 
godt, som jeg kan. Jeg synes, at vi skal mødes hurtigst muligt, så jeg indkalder jer [indsæt dato]. 

Det allervigtigste lige nu er, at jeg får et overblik over, hvem af os helt præcist der er udtaget til konflikt. Jeg 
har ikke fået en navneliste, så jeg har brug for, at I skriver tilbage til mig: 

Navn 

Privat telefonnummer og mail-adresse 

Hvilken overenskomst, I er ansat på 

Om I er medlem af en fagforening – og hvilken 



Og så husk midt i turbulensen: Det skal være attraktivt at være offentligt ansat, for det er os, der er grundlaget 
for at drive og udvikle en stærk og effektiv offentlig sektor, som mange misunder os her i Danmark. Der er 
det, vi kæmper for nu. 
 
Mange hilsner 

 


