
 

 

Nyhedsbrev til Menighedsråd og andre folkekirkelige arbejdspladser 
 
Nr. 3 om OK18, udsendt den 18. april 2018 
 
 
 
Forligsmanden har udskudt en evt. konflikt 
Efter et langt forhandlingsforløb i Forligsinstitutionen besluttede 
forligsmanden tidligt om morgenen onsdag den 18. april 2018 at 
udsætte strejke og lockout i indtil 2 uger. 

Udløber denne periode uden resultat, er parterne berettiget til at 
iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 
ugers perioden. Det vil som udgangspunkt sige, at strejke kan 
iværksættes fra døgnets begyndelse den 6. maj 2018 og lockout fra 
døgnets begyndelse den 12. maj 2018. 

(For en ordens skyld bemærkes, at der i Forligsinstitutionens første 
udmelding ved en fejl var anført, at en evt. strejke kunne starte fra 
den 8. maj 2018. Den fejlagtige dato nåede at blive omtalt i en del 
medier, inden Forligsinstitutionen senere på dagen fik udsendt en 
rettelse, der kan ses på Forligsinstitutionens hjemmeside.) 

Der består dog en mulighed for, at en evt. konflikt kan blive en 
realitet fra et tidligere tidspunkt: Hvis forhandlingerne afsluttes 
uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at 
iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at 
forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt 
afsluttede. I den situation kan strejke og lockout iværksættes 
samtidig. 
 

Hvad sker der så nu? 
Parterne er indkaldt til møde i Forligsinstitutionen igen på fredag 
den 20. april 2018. Her fortsætter arbejdet med at få landet OK18 
med et forlig. 
 
 
Hvis I vil vide mere 
Kirkeministeriet ajourfører og offentliggør løbende en Konflikt ABC 
via DAP’en. Den seneste version (version 4) af Konflikt ABC’en blev 
offentliggjort den 9. april 2018. 
 
Kirkeministeriet opfordrer alle til at følge med i mediernes dækning 
af udviklingen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 
 
I er meget velkomne til at rette spørgsmål til overenskomst-
medarbejderne i Kirkeministeriets 3. kontor, Marie Spangenberg, 
Christa Hector Knudsen, Rasmus Paaske Larsen og Lene Graakjær 
Lund. Vi bestræber os på løbende at informere jer – og imens håber 
vi, at parterne når til enighed, så en konflikt ikke bliver en realitet. 

Forligsmanden har den 18. 
april 2018 udskudt strejke og 
lockout i indtil 2 uger. 
 
Som udgangspunkt kan der 
dermed iværksættes: 
 Strejke fra 6. maj 2018 
 Lockout fra 12. maj 2018. 

 
Strejke og lockout kan dog 
iværksættes fra et tidligere 
tidspunkt. 
 
Alle opfordres til at følge 
mediedækningen af OK18. 

Nyhedsbrevet er udarbejdet 
af KM 3. kontor, hvortil 
eventuelle spørgsmål kan 
stilles. 

Lønnen for april 2018 vil blive 
udbetalt som sædvanligt, 
uanset om en evt. konflikt 
iværksættes inden udgangen af 
måneden. 

Hvis der iværksættes konflikt i 
løbet af april 2018, vil der ske 
en regulering i lønnen for maj 
2018, så der tages højde for de 
dage, hvor konfliktramte 
medarbejdere ikke skulle have 
modtaget løn for april (og 
eventuelt maj) måned 2018. 

http://www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/2-udsaettelse---17-04-2018.aspx

