OVERSIGT OVER KONFLIKTVARSLER ÅR 2018
ORGANISATION

OVERENSKOMST

STREJKE

LOCKOUT

UNDTAGET FOR LOCKOUT

Gælder hele Brønderslev
Kommune

Generelle undtagelser:
•

Ansatte ved kommunale fællesskaber inden
for affald, varme, vand, spildevand, gas, el,
havne, færger, lufthavne og beredskaber.

•

Ansatte ved selvstyrehavne og trafikselskaber

•

Ansatte inden for affald, varme, el, vand og
spildevand
Ansatte ved kommunale havne, færger,
lufthavne og beredskaber.

Tandlægers organisation(ATO)

Overenskomst for
tandlæger (53.01)

Tandplejen

Bibliotekarforbundet

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Bibliotekerne

Blik- og rørarbejderforbundet

Overenskomst for
håndværkere og ITsupportere m.fl. (40.11)

IT og digitalisering
Vej og Park - Værksted
Det blå hus – værksted

•

Chefstillinger på grundløn 50 eller højere

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

Vej og Park - Værksted
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Overenskomst for
assistenter, mestre og
driftsledere m.fl.
(40.21)
BUPL

Overenskomst for
pædagogisk uddannet
personale i særlige
stillinger (69.31)

Plejecentrene
Valdemarsgade og
Margrethelund

BUPL

Overenskomst for
pædagoger ved
dagsinstitutioner,
skolefritidsordninger,
klubber m.v. (60.01)

SFO

•

Daginstitutionerne

Ansatte ved specialtilbud, herunder
afdelinger og grupper, for børn og unge i
henhold til servicelovens § 32, stk.3 og § 36
samt dagtilbudslovens § 4

Fritidsklubber

(Specialgruppen Himmelblå)

Skoledistrikterne

Junior/Ungdomsklubber

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved folkeskoler, der varetager
pædagogiske opgaver i specialklasser iht.
Kapitel 3 i bekendtgørelsen om folkeskolens
specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand.

•

Støttepædagoger efter overenskomstens § 2,
stk. 2, litra c og d.

Ungdomsskole
Sundhed
Støtteteam
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Dansk El-forbund

Overenskomst for
håndværkere og ITsupportere m.fl. (40.11)

Hele Brønderslev
Kommune

Overenskomst for
assistenter, mestre og
driftsledere m.fl.
(40.21)
Dansk formands forening

Dansk Metal

IT og digitalisering
Vej og Park - Værksted
Det blå hus – værksted

Vej og Park -Værksted

Overenskomst for
arbejdsformænd,
vejformænd, faglærte
gartnerformænd m.fl.
(40.31)

Vej og Park

Overenskomst for
assistenter, mestre og

Elever/praktikanter

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

Vej og Park - Værksted

Overenskomst for
assistenter, mestre og
driftsledere m.fl.
(40.21)

Overenskomst for
håndværkere og ITsupportere m.fl. (40.11)

•

Vandløb

Overenskomst for
ledende
værkstedspersonale
m.v. ved
klientværksteder
(44.01) ved
Springbrættet

IT og digitalisering
Vej og Park - Værksted
Det blå hus – værksted

Vej og Park - Værksted
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

driftsledere m-fl.
(40.21)
Dansk psykolog forening

Dansk
Socialrådgiverforening

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Overenskomst for
socialrådgivere og
socialformidling (30.31)

Brønderslev Kommune

Jobcenter
Sygedagpengeteam

Brønderslev Kommune

•

Ledende psykologer og chefpsykologer

•

Ansatte ved pædagogisk psykologisk
rådgivning (PPR)

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

•

Ansatte i hjemmesygeplejen

•

Ansatte i hjemmeplejen

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108

•

Ansatte ved misbrugsinstitutioner

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer

•

Ansatte i social akuttilbud
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Dansk sygeplejeråd

Danske fysioterapeuter

Overenskomst for sygeog
sundhedsplejerskeer,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
ernæringsassistenter,
professionsbachelorer i
ernæring og sundhed,
jordemødre og
farmakonomer,
tandplejere m.fl.
(70.01)

Visitationen,
Rådhusgade 5, 9330

Overenskomst for sygeog
sundhedsplejerskeer,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
ernæringsassistenter,
professionsbachelorer i
ernæring og sundhed,
jordemødre og
farmakonomer,
tandplejere m.fl.
(70.01)

Visitationen – Ældre
og hjælpemidler,
rådhusgade 5, 9330

Sundhedsplejerske

•

Sundhedsplejerskestuderende i lønnet praktik
omfattet af protokollat 5

Rehabiliteringen

Træningsafdelingen,
Multebærvej 5,
9330
Træningsafdelingen
- Aflastning
Margrethelund
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

TræningsafdelingenAflastning og
rehabilitering på
Stenumgård
Træningsafdelingen,
Sundhedscenter
Vest, Tolstrupvej 91
Forebyggelse og
Rehabilitering,
Multebærvej 5,
9330
Danske
Ergoterapeutforening

Overenskomst for sygeog
sundhedsplejerskeer,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
ernæringsassistenter,
professionsbachelorer i
ernæring og sundhed,
jordemødre og

Samme som fys.
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

farmakonomer,
tandplejere m.fl.
(70.01)
Dansk Tandplejerforening

Overenskomst for sygeog
sundhedsplejerskeer,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
ernæringsassistenter,
professionsbachelorer i
ernæring og sundhed,
jordemødre og
farmakonomer,
tandplejere m.fl.
(70.01)

Danske Skov- og
landskabsingeniører og
Have- og parkingeniører

Forhandlingskartellets
Fællesoverenskomst

Den Danske
Landinspektørforening

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner 31.01)

Djøf

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Tandplejen

•

Chefstillinger

Brønderslev Kommune

•

Chefstillinger med grundløn eller samlet løn
på grundløn 50 eller derover

Brønderslev Kommune

•

Ansatte beskæftiget med
personaleadministration eller
personalejuridiske opgaver

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Dansk Magisterforening

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Brønderslev Kommune

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

•

Ansatte i hjemmesygeplejen

•

Ansatte i hjemmeplejen

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Ansatte beskæftiget med
personaleadministration eller
personalejuridiske opgaver

•

Ansatte ved pædagogisk psykologisk
rådgivning(PPR)

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

•

Ansatte i hjemmesygeplejen

•

Ansatte i hjemmeplejen
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Gælder hele Brønderslev
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3F

Overenskomst for
rengøringsassistenter
(41.21)
Overenskomst for
erhvervsuddannede
serviceassistenter,
rengøringsteknikere og
elever (41.71)
Overenskomst for løn
og ansættelsesvilkår for
ikke-faglærte ansatte,
der er beskæftiget ved
rengørings- og
køkkenarbejde (41.41)
-

Ingen ansatte

Serviceområdet
Serviceområdet

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Elever/praktikanter

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud
(Aktivitetscenteret Grønningen)

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108
(Nordstjernen, Hedebo, Brandur Allé, Cassiopeia
m.fl.)

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved misbrugsinstitutioner
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Gælder hele Brønderslev
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•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

•

Ansatte ved selvstændige kommunale
institutioner for specialundervisning af voksne

Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion
til:
•

Plejecentre og plejeboliger

•

Døgninstitutioner boformer og botilbud

•

Aktivitets-og samværstilbud

•

Akutpladser og midlertidige pladser.

•

Sociale akuttilbud

•

Borger i eget hjem(madservice)

•

Specialtilbud for børn og unge(servicelovens §
32, stk. 3 og 36)

•

Selvstædige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Selvstændige observations- og heldagsskoler
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

3F

3F

Overenskomst for
håndværkere og ITsupportere m.fl. (40.11)
Overenskomst for
teknisk service (41.01)

•

Selvstændige kommunale institutioner med
specialundervisning for voksne

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

•

+ alt ovenfor(rækken ovenover)

Serviceområdet

•

Elever/praktikanter

Frit Valg

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

IT og digitalisering
Værksted
Det blå hus – værksted

(Plejecentrene i Brønderslev Kommune)

Overenskomst for
specialarbejder,
faglærte gartnere,
faglærte brolæggere,
faglærte struktører,
faglærte murere m.fl.
(40.01)

Vej og Park

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

Brønderslev Rådhus

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved misbrugsinstitutioner

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

Vandløb
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Dansk musikpædagogisk
forening og dansk
musikerforbund

Overenskomst for
musikskolelærere
(51.11)

FOA

Overenskomst for løn
og ansættelsesvilkår for
ikke-faglærte ansatte,
der er beskæftiget med
rengørings- og
køkkenarbejde (41.41)
-

Overenskomst for
husassistenter (75.01)

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

•

Elever/praktikanter

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

Kulturskolen

(Plejecentrene i Brønderslev Kommune)

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud
(Aktivitetscenteret Grønningen)

Ingen ansatte

Overenskomst for
erhvervsuddannede
serviceassistenter,
rengøringsteknikere og
–elever (41.71)

•

•
Serviceområdet

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108
(Nordstjernen, Hedebo, Brandur Allé, Cassiopeia
m.fl.)

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

Frit Valg

•

Ansatte ved misbrugsinstitutioner

Plejecentrene

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

Skoledistrikterne
SFO

Kantinen
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Daginstitutionerne

•

Børne- og
familieafdelingen

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

•

Ansatte ved selvstændige kommunale
institutioner for specialundervisning af voksne

Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion
til:
•

Plejecentre og plejeboliger

•

Døgninstitutioner boformer og botilbud

•

Aktivitets-og samværstilbud

•

Akutpladser og midlertidige pladser.

•

Sociale akuttilbud

•

Borger i eget hjem(madservice)

•

Specialtilbud for børn og unge(servicelovens §
32, stk. 3 og 36)

•

Selvstædige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Selvstændige observations- og heldagsskoler

•

Selvstændige kommunale institutioner med
specialundervisning for voksne
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

FOA

Overenskomst for
pædagogmedhjælpere
og pædagogiske
assistenter (61.01)

Daginstitutionerne

•

Elever/praktikanter

Skoledistrikter

•

Ansatte ved specialtilbud for børn og unge

SFO

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved folkeskoler, som varetager
pædagogiske opgaver i specialklasser

•

Ansatte i henhold til § 2, nr. 9 og 10 i
overenskomst for pædagogmedhjælpere og –
assistenter.

Serviceområdet

•

Elever/praktikanter

Frit Valg

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

Overenskomst for
pædagogiske
konsulenter (65.11)
-

Ingen ansatte

Overenskomst for
dagplejere (66.01)
Overenskomst for
pædagogisk personale i
dagplejeordninger og
central pladsanvisning
(65.01)
FOA

Overensomst for
teknisk service (41.01)

Alle Dagplejere

Dagplejen og
gæstehuset

(Plejecentrene i Brønderslev Kommune)

Overenskomst for
arbejdsformænd,
vejformænd, faglærte
gartnerformænd
(40.31)

Vej og Park

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

Vandløb

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Overenskomst for
maritimt personale
(42.01)
-

Ingen ansatte

Forbundet arkitekter og
designere

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Halinspektørforeningen

Forhandlingskartellets
fællesoverenskomst

HK

Overenskomst for
administration og IT
(30.11)

Brønderslev Kommune

Stabene,
Brønderslev
Kommune

Brønderslev Kommune

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved misbrugsinstitutioner

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

•

Ansatte ved selvstændige kommunale
institutioner for specialundervisning for
voksne

•

Chefstillinger med grundløn eller samlet løn
på grundløn 50 eller derover

•

Chefstillinger

•

Chefstillinger omfattet af aftalen om
aflønning af chefer

•

Elever/praktikanter

•

Ledere og souschefer ved forsorgshjem og
krisecentre
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

•

Ansatte beskæftiget med løn og
personaleadministrative opgaver

•

Ansatte ved plejecentre og plejeboliger
(Plejecentrene i Brønderslev Kommune)

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

•

Ansatte i hjemmesygeplejen

•

Ansatte i hjemmeplejen

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer efter servicelovens § 66, 107 og 108

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved rehabiliterings- og
genoptræningstilbud

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

•

Ansatte ved selvstændige kommunale
institutioner for specialundervisning for
voksne
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

HK

Overenskomst for
socialrådgivere og
socialformidlere (30.31)

Brønderslev Kommune

•

Ansatte ved pædagogisk psykologisk
rådgivning (PPR)

•

Chefstillinger omfattet af aftalen om
aflønning af chefer

•

Elever/praktikanter

•

Ansatte ved døgninstitutioner, botilbud og
boformer

•

Ansatte ved sociale akuttilbud

•

Ansatte beskæftiget med myndighedsopgaver
i forhold akutanbringelser af børn og unge

HK

Overenskomster for
tandklinikassistenter
(53.21)

Tandplejen

•

Elever/praktikanter

Ingeniørforeningen i
Danmark

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Brønderslev Kommune

•

Chefstillinger med grundløn eller samlet løn
på grundløn 50 eller derover

Jordbrugsakademikerne(JA) Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)

Brønderslev Kommune

•

Chefstillinger med grundløn eller samlet løn
på grundløn 50 eller derover

Kommunikation og Sprog

Brønderslev Kommune

•

Chefstillinger med grundløn eller samlet løn
på grundløn 50 eller derover

Overenskomst for
akademikere ansat i
kommuner (31.01)
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Konstruktørforeningen

Overenskomst for
bygningskonstruktører
(32.01)

Kort og
landmålingsteknikernes
forening

Forhandlings
fællesoverenskomsten

Kost og
Ernæringsforbundet

Overenskomst for sygeog
sundhedsplejerskeer,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
ernæringsassistenter,
professionsbachelorer i
ernæring og sundhed,
jordemødre og
farmakonomer,
tandplejere m.fl.
(70.01)

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

•

Elever

•

Ansatte ved plejecentre og plejebolig

•

Ansatte ved aktivitets- og samværstilbud

•

Ansatte ved specialtilbud for børn og unge
efter servicelovens § 32, stk.3 og 36

•

Ansatte i akutfunktioner og midlertidige
pladser

•

Ansatte ved sociale akuttilbud efter
servicelovens § 82c

•

Ansatte ved selvstændige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

•

Ansatte ved selvstændige kommunale
institutioner for specialundervisning af voksne
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Gælder hele Brønderslev
Kommune

Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion
til:

Lærernes
Centralorganisation

Overenskomst for
lærere m.fl. i
folkeskolen og ved
specialundervisning
(50.01)

Skoledistrikterne

•

Plejecentre og plejeboliger

•

Døgninstitutioner boformer og botilbud

•

Aktivitets-og samværstilbud

•

Akutpladser og midlertidige pladser.

•

Sociale akuttilbud

•

Borger i eget hjem(madservice)

•

Specialtilbud for børn og unge(servicelovens §
32, stk. 3 og 36)

•

Selvstædige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Selvstændige observations- og heldagsskoler

•

Selvstændige kommunale institutioner med
specialundervisning for voksne

•

Ansatte ved selvstædige folkeskoler for
specialundervisning for børn

•

Ansatte ved selvstændige observations- og
heldagsskoler

PPR
UUV
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ORGANISATION

OVERENSKOMST

STREJKE

LOCKOUT

UNDTAGET FOR LOCKOUT

Gælder hele Brønderslev
Kommune

Overenskomst for
lærere i
ungdomsskolen (50.62)

Kulturskolen

Ansatte ved selvstændige kommunale
institutioner med specialundervisning for
voksne

•

Ansatte ved døgninstitutioner med intern
skole

•

Ansatte ved kommunikationscentre, talehøre og synscentre, hjernecentre og
hjerneskadecentre, der varetager
undervisning i henhold til lov om
specialundervisning for voksne.

•

Ansatte i folkeskoler, ungdomsskoler, der
varetager undervisning i specialklasser i
henhold til bekendtgørelse om folkeskolens
specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand

•

Ansatte i folkeskoler, ungdomsskoler,
døgninstitutioner med intern skole og
selvstændige kommunale institutioner for
specialundervisning af voksne, der varetager
undervisning i henhold til lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov

•

Ansatte ved pædagogisk psykologisk
rådgivning(PPR)

Ungdomsskolen

Overenskomst for
lærere ved sprogcentre
(50.72)
-

•

ingen ansatte

Overenskomst for
professionsbachelorer
ernæring og sundhed
m.fl inden for LC’s
forhandlingsområde
(52.01)

Sundhedsfremme og
forebyggelse
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ORGANISATION

OVERENSKOMST

STREJKE

LOCKOUT

UNDTAGET FOR LOCKOUT

Gælder hele Brønderslev
Kommune

Malerforbundet

Maskinmestrenes forening

Overenskomst for
håndværkere og Tsupportere m.fl. (40.11)

Brønderslev
Kommune

•

Skolepsykologer

IT og digitalisering

•

Chefstillinger

Vej og Park - Værksted

•

Elever/praktikanter

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter.

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

•

Ansatte i chefstillinger på grundløntrin 50 og
højere

Det blå hus – værksted

Overenskomst for
assistenter, mestre og
driftsledere (40.21)

Vej og Park - Værksted

Forhandlingskartellets
fællesoverenskomst
Serviceforbundet

Overenskomst for
håndværkere og ITsupportere (40.11)

Tandteknikere

Socialpædagogernes
Landsforbund

Overenskomst for
pædagogisk uddannet
personale i særlige
stillinger (69.31)

Plejecentrene
Valdemarsgade og
Margrethelund

Tandlægeforeningen

Overenskomst for
tandlæger(53.01)

Tandplejen

Overenskomst for
tandlægekonsulenter
(53.11)
-

Ingen ansatte
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ORGANISATION

OVERENSKOMST

STREJKE

LOCKOUT

UNDTAGET FOR LOCKOUT

Gælder hele Brønderslev
Kommune

Teknisk Landsforbund

Overenskomst for
teknisk designere,
byggeteknikere,
produktionsteknologer,
procesteknologer,
installatører,
Bac.Scient.cons i
konservering,
formgivere,
kulturteknikere,
audiologiassistenter,
audiometrister,
tekniske
designerelever,
kulturteknikerelever og
audiologassistentelever
(32.11)

Brønderslev Kommune

•

Chefstillinger

•

Elever/praktikanter

Overenskomst for
assistenter, mestre og
driftsleder m.fl. (40.21)
Overenskomst for
bygningskonstruktører
(32.01)
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