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Løn og Personale 

Oversigt over områder der bliver berørt, hvis der bliver strejke og lockout 

 

Område Hvor Fra Hvad betyder det? 

Velfærdsområdet  

Plejecentre Kun Othello plejecenter bliver 

direkte berørt, da social- og 

sundhedspersonale er udpeget til 

strejke 

6. maj Der vil blive aftalt et 

nødberedskab under en evt. 

konflikt. Som borger vil du 

derfor være sikret en 

forsvarlig pleje.  

Personalet vil inden 

konflikten fortælle dig, hvad 

der kommer til at ske. 

 

Genoptræning Sygeplejersker, terapeuter m.fl. er 

ikke omfattet 

 Genoptræning fortsætter 

under evt. konflikt 

 

Dagplejen Alle 6. maj Der vil ikke blive aftalt 

nødberedskab, og dit barn vil 

derfor ikke kunne blive 

passet.  

 

Daginstitutioner Omfattet af lockout, dog er 

specialområdet undtaget. 

12. maj Der vil ikke blive aftalt 

nødberedskab. 

Når det endelige overblik 

over omfattet personale er 

klar, vil der blive meldt ud i 

forhold til hvilke opgaver, der 

kan varetages. 

 

Skoler 

 

Omfattet af lockout, dog er 

specialområdet undtaget. 

12. maj Er dit barn visiteret til et 

specialtilbud vil dette 
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 fortsætte uændret under en 

evt. konflikt.  

Når det endelige overblik 

over omfattet personale er 

klar, vil der blive meldt ud i 

forhold til hvilke opgaver, der 

kan varetages. 

 

Familie og 

børnesundhed, 

herunder 

tandplejen 

Områder for sårbare borgere er 

undtaget.  

Tandplejen og sundhedsplejen vil 

være omfattet. 

 

12. maj Den kommunale tandpleje vil 

ikke være åben under en evt. 

konflikt 

Voksenservice  Er ikke udtaget til strejke.  

KL har undtaget handicapområdet 

fra lockout. Botilbud m.v. vil derfor 

ikke blive påvirket, bortset fra på 

rengøring. 

For det øvrige område under 

Voksenservice kan dele af den ikke-

borgerrettede service være 

omfattet. 

 

6. maj 

for 

rengørin

g 

 

 

 

 

12. maj  

Der vil blive aftalt et 

nødberedskab for rengøring 

under en evt. konflikt.  

Personalet vil inden 

konflikten fortælle dig, hvad 

der kommer til at ske. 

 

Vækst 

Rengøring Hele kommunen 6. maj Der vil blive aftalt et 

nødberedskab på udvalgte 

områder, som f.eks. plejen 

og voksenservice. På skole og 

daginstitutionsområdet 

undersøges det om der kan 

etableres nødberedskab på 

f.eks. toiletter og køkken, der 
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hvor institutionerne kører 

videre.  

 

Teknik og Miljø Kort- og landmåling er udpeget til 

strejke. 

 

Teknik og Miljø er omfattet af 

lockout, dog er affald, vand, varme 

og spildevand undtaget 

 

6. maj 

 

 

12. maj 

Der vil kun i begrænset 

omfang blive etableret 

nødberedskab. 

 

Arbejdsmarked og 

borgerservice 

herunder jobcenter  

 

Omfattet af lockout 12. maj Der vil blive aftalt 

nødberedskab for udbetaling 

af ydelser 

Kultur og fritid 

 

Omfattet af lockout 12. maj  

Øvrige funktioner 

Administrative 

funktioner 

Omfattet, dog er løn og 

personaleadministrative opgaver 

undtaget 

12. maj Der bliver aftalt 

nødberedskab på f.eks. IT 

 


