EN LØSNING FOR ALLE
TR stormøde 22. marts om OK18

n Tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for de offentligt ansatte på lige fod med de privatansatte.

Det har arbejdsgiverne ikke villet være med til. Vi bliver også mødt af bastante krav om forringelser af seniorordninger samt manglende vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med lærerne. Arbejdsgiverne har heller
ikke vist vilje til at finde en løsning om den betalte spisepause.
Organisationerne har varslet strejke for ti procent af medlemmerne fra 4. april. Arbejdsgiverne i stat, kommuner
og regioner har svaret igen med massive lockouter fra den 10. april. Omfanget er helt ude af proportioner og
vil ramme almindelige danskere urimelig hårdt.
Tillidsrepræsentanter fra alle dele af den offentlige sektor mødes derfor

i Fredericia den 22. marts
i Messe C, Vestre Ringvej 101, kl. 10-15.
Der er adgang til hallen og morgenmad fra kl. 9.
Du kan tilmelde dig via dette link

www.tilmeldmig.dk/?9759180172

PROGRAM:
Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 10.20
Kl. 10.35
Kl. 11.30
			

Ankomst /morgenmad
Musik
Velkomst og intro til dagen
Humoristisk opladning til dagen
Sætte aktiviteter i gang: Dialog ved bordene + videohilsner
Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl, Aalborg Universitet
Perspektiv på den danske model

Kl. 11.45

Frokost

Kl. 12.45
Kl. 12.50
			

Fællessang
Paneldebat, ledet af journalist Martin Breum:
n Anders Bondo Christensen, Formand for Forhandlingsfællesskabet og LC
n Flemming Vinther, formand for CFU og HKKF
n Dennis Kristensen, formand for FOA
n Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og DSR
n Bodil Otto, formand for OAO og HK Kommunal
n Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne
Sætte aktiviteter i gang: 2. runde: Dialog ved bordene + videohilsner
Afrunding og tak for i dag. Afslutning med fællessang

			
			
			
			
			

Kl. 13.20
Kl. 14.40
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