✓

Indsamling af ønsker
marts - april 2019

Tidslinje
✓

Miniseminarer

✓

✓

Forhandlingssekretær

Indsendelse af ønsker

Temagrupper mødes

TR samling

✓

TR konference ‘18

✓

12.-14. December 2018

Forberedende møder

✓

november - december 2019

De 4 temagrupper mødes
jævnligt med de enkelte
medlemmer af forhandlingsudvalget for at arbejde med
overenskomstønskerne

Dagen efter OK-resultat

Samtlige tillidsrepræsentanter
mødes for at drøfte resultatet af
overenskomstforhandlingerne.
T
NY

Overenskomstkurser
november 2019

3F’s 5. ordinære kongres
afholdes. I disse dage valgtes
nye medlemmer til
forhandlingsudvalgene, også
på redderområdet.

Der afholdes overenskomstkursus for Falck og Responce,
med fokus på de kommende
OK-forhandlinger. Alle fagligt
aktive er velkommen på kurset.

Temagrupper mødes

TR konference ‘19

30. september 2019

Processen omkring og
håndtering af OK20 var et
emne, der havde særligt fokus
på TR-konference i 2018.

✓

3F kongres
21.-26. september 2019

Næstformanden i Transportgruppen i 3F, Flemming
Overgaard, fik overdraget
ansvaret for redderområdet.

februar - marts 2020

Overenskomstforhandlinger
2020 på det private område.

Både lokale og de tematiserede
ønsker er indsendt til 3F via de
lokale 3F-afdelinger.

✓

27. oktober 2019

Der afholdes stormøde for
tillidsrepræsentanter på tværs
af fag og brancher. Temaet er
T
»Sammen om OK20«
NY

medio juni 2019

medio september 2018

OK - forhandlinger

I forårsmånederne blev der
indsamlet ønsker til OK20.
Reddernes Landsklub har
tematiseret og bearbejdet
ønskerne.

2018

Der er i løbet af 2018 afholdt
regionale TR-miniseminarer,
hvor arbejdsprocesserne
omkring OK20 blev drøftet og
aftalt.

Stormøde

4.-6. december 2019

20 tillidsvalgte mødes med de
nye medlemmer i forhandlingsudvalget. Dette for at give
udvalget et godt grundlag og et
solidt kendskab til baggrunden
for vores overenskomstønsker.

Den årlige konference for
tillidsvalgte i Falck og
Responce afholdes.

Forhandlingsudvalg

OK - udvalgsarbejde

Læs mere information:

forår 2019

7.-8. oktober 2019

2019

Rundt om i landet har de lokale
3F afdelinger og vores tillidsvalgte inviteret til lokale
indledende møder om OK20.

De nyvalgte forhandlingsudvalg
i 3F mødes til et
overenskomstforberedende
møde for at lægge den
overordnede strategi til OK20.

Som aftalt i OK17, skal et
udvalg kigge på muligheden for
en ensretning af
overenskomsterne på det
private område.
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