
OPTAKT TIL OK-21 konflikt

TR/FTR – Stormøde
Den 22. april 2021



 

  

    
     

      

      

PROGRAM

• Velkomst og inddeling ved formand John Christiansen

• Generelt for jer alle – forventninger og opgaver

• Specielt for de udtaget konfliktområder – forventning og opgaver

• Opsamling, afrunding og afslutning ved John Christiansen
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TR’S ROLLE

PÅ ET IKKE-KONFLIKTRAMT 
OMRÅDE



 

  

    
     

      

      

TR’S ROLLE UNDER KONFLIKT 

PÅ ET IKKE-KONFLIKTRAMT OMRÅDE

• ”Alt som det plejer”

• Konfliktramt arbejde udføres ikke

• Husk orientering af dine kolleger

• Sympati med konfliktramte kolleger

• Lockout vil også kunne ramme dem

• Ledige stillinger kan opslås



 

  

    
     

      

      

• Vidensdeling

• Netværksmøder
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TR’S ROLLE UNDER KONFLIKT 

PÅ ALLE OMRÅDE
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TR’S ROLLE

PÅ ET KONFLIKTRAMT 
OMRÅDE



 

  

    
     

      

      

TR´S ROLLE FØR og UNDER konflikten

• Konflikten er varslet 

• Gennemføres med udgangspunkt i hovedaftalen

• Vejledning til støtte for TR er udarbejdet 

• TR’s rolle er betydningsfuld i gennemførelse af en 
velorganiseret og professionel konflikt

• Løbende dialog og kontakt til Kredsen
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FØR konflikten
TR´S ROLLE



 

  

    
     

      

      

TR´S ROLLE FØR KONFLIKTEN

I FORHOLD TIL MEDLEMMERNE

• Orientere medlemmerne løbende

• Opfordre til deltagelse i møder/arrangementer iværksat af dig eller 
DSR fx via hjemmesiden/pressen

• Informere om pligter under konflikten

• Afstemme forventninger og holdninger

• Opmuntre medlemmerne til selv at tage initiativ og ansvar. Fx lave 
rekvisitter mv.
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TR’S ROLLE FØR KONFLIKTEN

TR’S EGEN FORBEREDELSE

• Liste med private mobilnumre og e-mailadresser på medlemmerne

• Orienterer dig i medlemmernes ansættelsesforhold fx 
ansættelsesbrøk, andre forhold

• Spørge til ferieplaner – det er ikke muligt at starte ferie under 
konflikten. Allerede påbegyndt ferie kan afholdes.

• Orientere sig i Konflikt ABC’ en

• Afklare egne og andres forventninger til TR-rollen
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TR´S ROLLE FØR KONFLIKTEN

I FORHOLD TIL ARBEJDSGIVEREN

• Forventningsafstemning – herunder sikre at ledelsen kan komme i 
kontakt med dig

• Faste møder – hvor ofte og hvornår?

• På baggrund af de indgåede beredskabsaftaler skal TR udarbejde 
en nødtjenesteplan – gerne i samarbejde med ledelsen

• Du har ansvaret for og bestemmer over nødtjenesteplanen, men 
ikke over hvem der skal varetage hvilke konkrete opgaver

• Sikre, at ledelsen sideløbende med nødtjenesteplanen udarbejder 
de sædvanlige tjenesteplaner
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TR´S ROLLE FØR KONFLIKTEN

I FORHOLD TIL DSR/KREDSEN

• TR/FTR og Kredsen (faglig konsulent/kredsnæstformand) laver 
aftaler om samarbejdet - herunder forhandling af nødberedskaber

• Tæt kontakt til Kredsen – hvad sker der lokalt

• TR forventes at holde sig opdateret om OK-situationen

• TR kan få konkret vejledning i Kredsen

• Sikre at egne kontaktoplysninger står korrekt på medlemsprofilen 
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UNDER konflikten
TR’S ROLLE



 

  

    
     

      

      

TR’S ROLLE UNDER KONFLIKTEN

• Som TR har du en helt central rolle og ansvar for en række opgaver 
under konflikten

• DSR fungerer midlertidigt som arbejdsgiver og som TR får du 
derfor en slags lederfunktion for dine kolleger

• TR indgår ikke i nødberedskabet, men står til rådighed for ledelsen 
og medlemmerne
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TR’S ROLLE UNDER KONFLIKTEN

AFTALE OM NØDBEREDSKAB

• Grundlag for TR’s medvirken i konflikten

• Rammeaftale om nødberedskab

• Forhandling på de konfliktramte arbejdssteder

• ”Arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå 
helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger…”

• Ikke-medlemmer arbejder jf. deres vagtplanen
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LØBENDE INFORMATION



www.dsr.dk, klik på ‘Løn og arbejdsvilkår’ og klik derefter på ‘OK21’

På dette 
site får 
du et 
overblik 
over, 
hvor 
DSR er i 
pressen

http://www.dsr.dk/


www.dsr.dk, klik på ‘TRkompasset’ – og på ”vidensbank” og ‘OK21 – for dig som TR’

http://www.dsr.dk/


 

  

    
     

      

      

OG HUSK AT…..

Vi står hele tiden bag 
dig og kan hjælpe 
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