Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland har udtaget arbejdspladser til konflikt
I dag har Socialpædagogerne og hele forhandlingsfællesskabet fremsendt de arbejdspladser i kommunerne
og i Regionerne, der bliver udtaget til en eventuel kommende storkonflikt på det offentlige område.
Socialpædagogerne udtager samlet set 10 % af vores medlemmer til strejke og i Midt- og Vestjylland
betyder det at ca. 300 medlemmer i alt vil blive berørt.
I Midt- og Vestjylland er det kredsbestyrelsen, der har vurderet og taget den endelige beslutning om, hvilke
arbejdspladser der er udtaget til strejke. Det har været en vanskelig beslutning for kredsbestyrelsen, da en
strejke indenfor vores område vil ramme borgere, der har meget brug for socialpædagogisk støtte. Det er
vigtigt for bestyrelsen at påpege, at dette ikke er en situation, vi ønsker os. Vi så helst, at der via
forhandlinger var fundet en løsning, så vi undgik en konflikt.
At det ikke er lykkedes at forhandle sig frem til et resultat, og at vi er tæt på en storkonflikt er ikke vores
ansvar. Det er arbejdsgivernes. Og ansvaret for at undgå konflikten ligger også der. Vi vil gerne forhandle.
Men kun hvis den enkelte offentligt ansatte sikres en reallønsfremgang.
Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at når situationen nu er som den er, er vi også helt klar til at
håndtere en konflikt.
De arbejdspladser der er udtaget til konflikt i Midt- og Vestjylland er:
Herning Kommune
Døgn- og Familiestøtte, afd. Tjørnebo
Fortuna, Lindegårdsvej 6
Bofællesskabet Thrigesvej
Mosaikken
Skiftesporet
Døgn- og Familiestøtte, afd. Agerbo
Døgn- og Familiestøtte, afd. Tjørringhus
Døgn- og Familiestøtte, afd. Mejeriet
Ringkøbing – Skjern Kommune
Center Bakkehuset
Center for Socialpsykiatri – Fredensgade
Center for Socialpsykiatri – Rosengården
Skive Kommune
Habiliteringscenter Habilis – Bostedet Hjaltesvej
Habiliteringscenter Habilis – Magneten
Habiliteringscenter Habilis – Botilbuddet Marienlyst
Habiliteringscenter Kraka – Aktivitetscentret Skovly
Habiliteringscenter Kraka – Hjalmar Kjems Allé
Region Midtjylland
Grankoglerne, Granbakkevej 22, 8961 Allingåbro

På alle arbejdspladser er der en tillidsrepræsentant, der er velinformeret og bliver meget vigtig før og under
en evt. konflikt.
Det er klart, at ingen må komme i livsfare. Derfor er vores tillidsrepræsentanter velinformeret om
situationen og kan handle på de udfordringer, der kommer. Tillidsrepræsentanterne bliver også involveret i
forhold til at sikre nødberedskabet på de konkrete arbejdspladser. Men en strejke er et alvorligt skridt og
naturligvis er det noget, der kan mærkes på arbejdspladserne. Men ansvaret for, at vi er havnet her, det
ligger altså hos arbejdsgiverne, der nægter at sikre offentligt ansatte en reallønsfremgang. Derfor er det
også arbejdsgivernes ansvar at få os ud af det her. Det sker ved, at de tilbyder en økonomisk ramme, der
giver de offentlige ansatte del i den vækst, de selv er med til at skabe.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kredsformand Peter Sandkvist på mobil 20 45 26 14.

