Invitation til morgenmøde (begrænset antal deltagere)

Kollektiv arbejdsret 2018
– vi gør status på, hvad der skete inden for
den kollektive arbejdsret i 2018

Under overskriften “Kollektiv arbejdsret 2018” inviterer vi arbejdsgiversiden til morgenmøde.

Norrbom Vinding inviterer hermed til morgenmøde onsdag
den 13. marts 2019, hvor vi gør
status på, hvad der skete inden
for den kollektive arbejdsret i
2018.

Bemærk: Et morgenmøde svarer til 3 pointgivende lektioner
– vi udsteder gerne bevis for deltagelse.

På morgenmødet vil vi blandt
andet sætte fokus på:

•

Indmeldelse i arbejdsgiverforening og
frigørelse fra overenskomster – kan man
blive frigjort?
•

Arbejdsrettens dom af 7. december
2018 om simpel opsigelse og
Arbejdsrettens domme af 28. september 2018 om DSB

•

Ledelsesret og ophavsret til indlæringsforløb – hvornår er det et fagretligt
spørgsmål?
•

•

Forårets overenskomstfonyelser
•

•

Ledelsesret og videreuddannelse – kan
arbejdsgiver kræve skift af overenskomst?
•
•

Arbejdsrettens dom af 18. januar
2018

Faglig voldgift af 21. september 2018

Hvad var nyt og var der noget usædvanligt ved de varslede konflikter

Ledelseret og tillidsrepræsentanter
•

Var det ok, at tillidsrepræsentant
fik advarsel for at have bedt ikke-
organiserede kolleger om at forlade
et møde

•

Skulle tillidsrepræsentanten på
forhånd orienteres om identiteten
på medarbejdere, der overvejedes
afskediget

Oplægsholdere

1

Jørgen Vinding – Partner
Jørgen er en af Norrbom Vindings mest
erfarne advokater, hvad enten det drejer sig
om kollektiv arbejdsret eller ansættelsesret.
Jørgen har i mere end 20 år været advokat
både for en række private virksomheder og
offentlige myndigheder. I den forbindelse har
Jørgen forhandlet en lang række kollektive
overenskomster, ligesom Jørgen har ført en
lang række principielle sager i det fagretlige
system. Jørgen rankes konsekvent som førende inden for sit felt af internationale publikationer – og er senest i 2018 som den eneste
danske arbejdsretsadvokat blevet ranket som
”eminent practitioner”.
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Læs mere om Jørgen på
www.norrbomvinding.com

2
2

Christian K. Clasen – Partner
Christian er ikke til at komme uden om, når
det gælder rådgivning om kollektiv arbejdsret
– uanset om det er til private eller offentlige arbejdsgivere. Christian har forhandlet
overenskomster i forhold til begge områder,
ligesom Christian har været sparringspartner
for arbejdsgivere og arbejdsgiverforeninger
i sådanne forløb. Strategisk rådgivning om
medlemskab og eventuelt skifte af arbejdsgiverforening eller overenskomstgrundlag
gennemfører Christian også jævnligt, ligesom
han fører sager på alle niveauer i det fagretlige
system og regelmæssigt underviser om kollektiv arbejdsret. Endelig er Christian ”national
correspondent” for publikationen European
Employment Law Cases.
Læs mere om Christian på
www.norrbomvinding.com

Vi stiller med et stærkt hold af erfarne oplægsholdere i form af advokaterne Jørgen Vinding og
Christian K. Clasen, som også står til rådighed for dialog i pausen.

Tilmelding

Morgenmødet finder sted onsdag den
13. marts 2019 kl. 9.00 – 11.30 hos
Norrbom Vinding, Dampfærgevej 26,
2100 København Ø.
Deltagelse i morgenmødet er gratis
Fristen for tilmelding er onsdag den
27. februar 2019.
Umiddelbart efter denne dato sender vi
en bekræftelse på, at vi har modtaget din
tilmelding.

Tilmelding kan ske på
følgende måder:
E-mail:

events@norrbomvinding.com

Online:

www.norrbomvinding.com/arrangementer

Post:

Norrbom Vinding
Dampfærgevej 26
Postbox 2562
2100 København Ø

Parkering mv.
Parkering kan ske i P-kælderen, som ligger over for Norrbom Vindings lokaler:
Amerika Plads
Dampfærgevej 33
2100 København Ø
Hvis du kommer med bus, stopper linje 26 og 27 ved Danske Regioner, Dampfærgevej
22, og der er 15 minutters gang fra henholdsvis Østerport og Nordhavn Station.

Abonner på vores nyhedsservice

Norrbom Vindings
Nyhedsservice sikrer, at du
altid er opdateret på, hvad der
rører sig inden for
vores felt.
På vores hjemmeside
kan du abonnere på vores
nyhedsbrev. Det udkommer ca.
to gange om måneden.

www.norrbomvinding.com

Norrbom Vinding
– facts

Norrbom Vinding rådgiver offentlige og
private virksomheder inden for alle dele af
arbejds- og ansættelsesretten.
Men vi gør mere end det. Vi giver råd, der ikke
kun er optimale i forhold til juraen. Men som
også varetager alle andre relationer, der har
betydning for den enkelte klient.
Vi har en stærk international profil og et tæt
samarbejde med specialister som os selv i alliancen Ius Laboris, Global Human Resources
Lawyers.
Derfor er vi de største i Skandinavien og
Danmarks førende inden for HR-jura.

Norrbom Vinding
Amerikakaj
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

+45 35 25 39 40
info@norrbomvinding.com
www.norrbomvinding.com

