
 Tidslinje for overenskomstforhandlinger januar, februar og marts 2016 
   
   

  Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund 

Dato Formål for dato Involverede Referat 
medio oktober 2015 Gensidigt afklaringsmøde med 

forhandlingsafdelingen: 

 Afklaring af 

forhandlingsdato i perioden 
01.01.2016 til 31.03.2016 

 Afklaring af økonomisk 

mandat fra arbejdsgiver 

side. 

 Fremlæggelse og første 

drøftelse af krav fra PPK. 

 Afklaring af reviderede og 

fortolkede områder i 

overenskomsten. 

 Opnå enighed om gensidig 

udmeldingspolitik under 
overenskomstforhandlinger

ne. 

PPK formand og respektive 

PPK formænd, 

sekretariatsleder og fra 

Forhandlingsafdelingen 
Rasmus Sembach Olsen m.fl.  

Her føres 

beslutningsreferat 

der godkendes 

inden parterne 
forlader mødet. 

Medio november 2015 Opfølgende afklaringsmøde efter, at 

parterne har gennemarbejdet krav og 

tilbud. 

PPK formand og respektive 

PPK formænd, 

sekretariatsleder og fra 

forhandlingsafdelingen Rasmus 

Sembach Olsen m.fl. 

Her føres 

beslutningsreferat 

der godkendes 

inden parterne 

forlader mødet. 

Medio december 2015 Opfølgende endeligt 

afklaringsmøde. 

Fremlæggelse af reviderede aftaler 

og fortolkede områder af OK-12, der 

fortsætter i OK-16, med henblik på 

godkendelse. 

PPK formand og respektive 

PPK formænd, 

sekretariatsleder og fra 

forhandlingsafdelingen Rasmus 

Sembach Olsen m.fl. 

Her føres 

beslutningsreferat 

der godkendes 

inden parterne 

forlader mødet. 

31. december 2015 Seneste frist for opsigelse af 
overenskomsten for perioden 

01.04.2012 til 31.03.2016 

Formanden for PPK  

09. januar 2016 Parterne mødes for endelig 

fremlæggelse af krav og tilbud. 

PPK formand og respektive 

PPK formænd, 

sekretariatsleder og fra 

forhandlingsafdelingen Rasmus 

Sembach Olsen m.fl. 

Her føres 

beslutningsreferat 

der godkendes 

inden parterne 

forlader mødet. 

16. januar til 27. 

januar 2016 

Koncentreret overenskomst 

forhandling mellem respektive 

parter. 

PPK formand og respektive 

PPK formænd, 

sekretariatsleder og fra 

forhandlingsafdelingen Rasmus 

Sembach Olsen m.fl. 

Her føres 

beslutningsreferat 

der godkendes 

inden parterne 

forlader mødet. 

06. februar til 17. 

februar 2016 

Urafstemning i PPK regi PPK formænd i samarbejde 

med sekretariatet. 

 

28. februar 2016 Seneste frist for eventuelt 

strejkevarsel, gældende fra 01. april 
2016. 

PPK formand og respektive 

PPK formænd 

 

 


