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Kort overblik over KL's lockoutvarsler
Her følger et hurtigt overblik over, hvilke medarbejdere der er omfattet henholdsvis undtaget af KL's lockoutvarsler
overfor kommunernes og fælleskommunale selskabers overenskomstansatte.
KL's bestyrelse har besluttet at iværksætte en omfattende lockout fra den 10. april 2018. Størstedelen af de ansatte
ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne. Det er besluttet at undtage en række områder
og institutioner. Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er
altovervejende undtaget fra lockoutvarslerne, ligesom specialundervisning for børn og voksne er undtaget. KL
undtager også enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale
havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Nedenfor gives en kort indføring i, hvordan der findes frem til de berørte medarbejdere. Den præcise afgrænsning
findes i selve varslingsbrevene.
Ca. 250.000 medarbejdere er omfattet af lockoutvarslerne med nedenstående fordeling på hovedområder.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af KRL data
Note: Tallene er eksklusivt strejkevarslede ansatte, der ikke er omfattet af lockoutvarslerne.

I det følgende gennemgås de enkelte områder:
Dagtilbud
Hvem er omfattet af lockoutvarsel?
På dagtilbudsområdet er størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne.
Hvem er ikke omfattet af lockoutvarsel?
Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger undtages fra lockoutvarsel. Se
eksempelvis lockoutvarsel for BUPL.
Undervisningsområdet
Hvem er omfattet af lockoutvarsel?
På undervisningsområdet er størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne.
Ansatte efter overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, dvs. lærere,
børnehaveklasseledere og (skole)konsulenter uden ledelsesbeføjelser er som udgangspunkt omfattet af
lockoutvarsel.
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Ligeledes er ansatte efter Overenskomst for lærere i ungdomsskolen, sprogcentre samt professionsbachelorer i
ernæring og sundhed omfattet af lockoutvarslerne.
Hvem er ikke omfattet af lockoutvarsel?
På undervisningsområdet er en række institutioner og områder undtaget, da der her er sårbare børn, unge og voksne.
Eksempler herpå er ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn, selvstændige
observations- og heldagsskoler, døgninstitutioner med intern skole, ansatte ved kommunikationscentre og
hjerneskadecentre, der varetager undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og ansatte ved
PPR.
Administration
Hvem er omfattet af lockoutvarsel?
En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område er omfattet af lockoutvarslerne. Det gælder fx de
fleste akademikere, medarbejdere i tandplejen, hk-ansatte og socialrådgivere.
Hvem er ikke omfattet af lockoutvarsel?
På det administrative område er ansatte beskæftiget med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske
opgaver undtaget fra konflikten.
Medarbejdere ansat på institutioner med sårbare grupper, og medarbejdere ansat på særlige tekniske områder er
også undtaget fra konflikten.
Der er ikke varslet lockout i forhold til serviceaftalevirksomheder.
Teknik og service
Hvem er omfattet af lockoutvarsel?
Lockoutvarslerne på det tekniske område vil primært omfatte teknisk service, håndværkere og specialarbejdere. Der
kan dog være grupper inden for de enkelte overenskomstområder, som ikke er omfattet af lockoutvarslerne.
Det gælder eksempelvis ejendomsserviceteknikere (Overenskomst for teknisk service), ansatte på institutioner med
sårbare grupper (se afsnit om ældre, sundhed, social og handicap), eller kokke (Overenskomst for håndværkere, ITsupportere m.fl.), ansat på de samme institutioner eller ved køkkener, der forestår kostproduktion til institutioner med
sårbare grupper. Se eksempelvis lockoutvarsel for FOA (teknik-service) og 3F (teknisk service og håndværkere m.fl.)
Hvem er ikke omfattet af lockoutvarsel?
Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og
spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber undtages fra lockoutvarsler.
Derudover er undtaget:




Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse,
inden for affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.

Ældre, sundhed, social og handicap
Hvem er omfattet af lockoutvarsel?
De områder, der er omfattet af lockoutvarsler, er tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og
tandlæger.
Sundhedsplejen er også omfattet, hvilket betyder, at sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker,
er omfattet af lockoutvarslet.
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Hvem er ikke omfattet af lockoutvarsel?
De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout. Det
gælder alle medarbejdere omfattet af følgende overenskomster:











Social- og sundhedspersonale
Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
Husassistenter
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Socialpædagoger
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
Pædagogisk personale på det forebyggende dagbehandlende område
Værkstedspersonale (beskyttede værksteder)
Handicapledsagere

Sygeplejersker, bortset fra sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker, er også undtaget fra
lockoutvarslerne. Alle sygeplejersker i hjemmesygeplejen er således undtaget fra lockoutvarslerne.
Køkkener og kostproduktion: Ansatte ved ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet eksempelvis ved
plejecentre, plejeboliger, genoptræningsinstitutioner, døgninstitutioner, alkohol og misbrugsinstitutioner mv., er
undtaget fra lockoutvarslerne. Ansatte ved køkkener, der leverer kostproduktion (herunder storkøkkener), er undtaget
fra lockoutvarslerne, såfremt køkkenerne leverer mad til ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet som del af
deres virke. Se lockoutvarsel for Kost- og Ernæringsforbundet og 3F (hus-ren) og FOA (kost-service) for den mere
præcise afgrænsning.
Hus- og rengøringsopgaver: Alle ansatte på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra
lockoutvarslerne. Se lockoutvarsel for 3F (hus-ren) og FOA (kost-service) for den mere præcise afgrænsning.
En række medarbejdere med tekniske og administrative funktioner på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet
er også undtaget fra lockoutvarslerne. Se eksempelvis lockoutvarsel for FOA (teknik-service) og HK/kommunal.

Grupper som generelt er undtaget på tværs af sektorområder
Følgende grupper er undtaget helt generelt på tværs af alle områder:



Chefer og ledere
Elever / praktikanter

For ledere gælder det, at alle, der er ansat i henhold til rene lederoverenskomster, er undtaget fra lockoutvarslerne.
Det gælder eksempelvis cheflønsaftalen og ledere på driftsområderne eksempelvis ledere på sundhedskartellets
område, overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet m.fl.
For de overenskomster, der omfatter både medarbejdere og ledere, er udgangspunktet, at lederne er varslet til
lockout. Der skal dog ses nærmere på den præcise afgrænsning i varslingsbrevene. Det gælder eksempelvis
lockoutvarslet for HK/Kommunal og brevene til AC-organisationerne.
Tjenestemænd og reglementansatte kan på grund af ansættelsesformen hverken strejke eller blive udsat for lockout,
hvorfor de ikke er nævnt i noget konfliktvarsel.

