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Faaborg-Midtfyn gør klar til mulig konflikt
Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en aftale med de faglige organisationer om nødberedskab på
områder, der kan blive ramt af konflikt. På kommunens hjemmeside kan borgerne se, hvad en mulig
konflikt på det offentlige område vil betyde for dem.
Siden de faglige organisationer og Kommunernes Landsforening udsendte konfliktvarsler, har FaaborgMidtfyn Kommune arbejdet på at få et konkret overblik over, hvad en eventuel konflikt vil få af betydning.
Borgerne kan få svar på de hyppigste spørgsmål ved følge med på www.fmk.dk/ok18, som løbende vil blive
opdateret.
Hvilke områder kan blive ramt af strejke?
Flere af de faglige organisationer har varslet strejke i Faaborg-Midtfyn Kommune fra onsdag den 4. april. Det
betyder, at en række arbejdspladser vil blive ramt. Det gælder blandt andet:

•
•
•
•

Jobcentret
Borgerservice, herunder omstillingen
Rehabiliteringscenter Bakkegården
Hjemmeplejegruppe Ringe

Borgere på Bakkegården og borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen i Ringe, er orienteret om den mulige
konflikt. Det samme er deres pårørende. Hvis konflikten træder i kraft, vil borgere og pårørende også blive
informeret om, hvad det får af betydning for dem.
Hvilke områder kan blive ramt af lockout?
KL har varslet lockout for stort set hele det kommunale område med undtagelse af områder, der tager hånd
om ældre, borgere med handicap eller sårbare børn og unge. Der er varslet lockout fra den 10. april.
Lockouten omfatter blandt andet:

•
•
•

Dagplejen, daginstitutioner og skoler
Biblioteker og musikskole
Kommunale kontorer

Forældre vil få direkte besked fra deres barns skole eller dagtilbud ved en eventuel lockout. Efter konflikten
vil kommunalbestyrelsen ud fra Børne- og Socialministeriets retningslinjer vurdere, i hvilket omfang der skal
ske tilbagebetaling til forældrene for de dage, som daginstitutionerne eventuelt har været lukket.
Nødberedskab i forbindelse med konflikt
Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en aftale om nødberedskab med de faglige organisationer, der har
varslet strejke.
Det betyder, at der i tilfælde af en konflikt både på Rehabiliteringscenter Bakkegården og i hjemmeplejen i
Ringe vil blive taget hånd om livsvigtige opgaver og opgaver, der er påkrævet for at undgå varig sygdom
eller funktionsnedsættelse. Det gælder for eksempel medicinhåndtering, sårpleje og terminalpleje samt
ernæringsindsatser, hjælp til toiletbesøg, nødkald og en række andre indsatser.
Også i forhold til sagsbehandling i Borgerservice er der oprettet et beredskab, der i givet fald blandt andet
omfatter overlevelseshjælp, pensionsnævn for terminale patienter og akut opståede situationer, hvor
hjemløse eller andre har brug for hjælp.

Udbetaling af allerede visiterede ydelser såsom kontanthjælp, førtidspension, uddannelseshjælp,
integrationsydelse og boligstøtte vil kunne fortsætte. Der vil være ventetid på nye ansøgninger.
I tilfælde af strejke og lockout vil modtagelsen i Borgerservice være lukket. I strejkeperioden inden en
eventuel lockout (den 4. til 9. april) vil det dog være muligt at få fornyet pas og kørekort hos andre
kommuners borgerservice.
Følg med på:
www.fmk.dk/ok18
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