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Kære medlemmer     april 2018 

OK 18 forhandlingerne er nu næsten afsluttede og hvor står vi så? 

Ja frustrationen og skuffelsen over, at vi ikke fik den arbejdstidsaftale, som var vores vigtigste mål i 
forhandlingerne er stor hos alle, også hos mig. Jeg kan bare ved at skrive dette genkalde mig følelsen, da 
Anders Bondo fortalte om forliget i København. Endnu en gang vil eller kan vore arbejdsgivere ikke forstå, 
at arbejdsvilkårene er afgørende for kvaliteten af den opgaveløsning som vi kan levere både på det regionale, 
kommunale og statslige område. 

Et sammenhold i fagbevægelsen, som vi i DLF havde arbejdet på og for i lang tid, så ud til at være virkeligt 
stærkt, faktisk en ægte musketéred. En fælles mobilisering af rigtig mange på tværs af fag og arbejdspladser 
så ud til at få hele befolkningen over på vores side i kampen om opinionen. Men da det virkelig strammede 
til, var der i forhandlingslokalerne ikke nok musketéred til at kunne bære alt igennem, bedst illustreret via 
LO forbundenes sologang på regionens område. Desværre, og det skal vi arbejde for ikke gentager sig næste 
gang. Lad os styrke fællesskabet og fagbevægelsen. 

Vi blev i forhandlingerne tilbudt en arbejdstidsaftale med en halvårsnorm, med 1-til-1 udligning på over- og 
undertid, et forslag uden værdi i det hele taget, og hvis vi tog imod det, skrev vi samtidig under på Lov 409. 
Dette var og er ikke acceptabelt. Hovedstyrelsen iværksatte derefter plan B, og DLF indgik en aftale omkring 
arbejdstid med en undersøgelseskommission. Kommissionen får til opgave at analysere og afdække de 
udfordringer og muligheder der er med arbejdstidsreglerne på underviserområdet. Denne afdækning skal 
efterfølges af et forhandlingsforløb som senest i 2021 ved overenskomstforløbet skal afsluttes. Om dette får 
karakter af en ”syltekrukke” kan kun tiden vise. I skrivende stund har KL’s formand udtalt sig positivt om 
dette. En noget anden start end i 2015 hvor KL fyrede chefforhandleren lige efter aftaleindgåelsen!  

I forliget er der i øvrigt også andre elementer. Lejrskoleafregningen forbedres, TRs rolle styrkes, en 
reallønssikring måske med en lille stigning, reguleringsordning nu uden privatlønsværn, seniordage bevaret, 
spisepausen sikret, og så mangler der stadigvæk forhandlinger omkring vores specielle krav. 
Forhandlingerne skal være afsluttet den 11. maj og derefter skal forliget til urafstemning blandt 
medlemmerne. Denne skal være afsluttet den 4. juni. Et ja til forliget betyder, at det får virkning fra den 
1.4.2018. Et nej til forliget betyder, at der vil være konflikt fra den 11. juni. 

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at søge mest mulig information i perioden indtil afstemningen er afsluttet og 
så selvfølgelig at stemme til overenskomsten. I går holdt vi i Fredericia Lærerkreds et møde i kredsstyrelsen 
og efterfølgende et med tillidsrepræsentanterne for at drøfte overenskomstens resultat. Spørg og lyt til jeres 
TR, drøft det med kollegaerne og ring eller skriv gerne til os på kredsen for mere info. Kom til vore 
infomøder på skolerne(spørg din TR for dato og tid) og tag så en beslutning. Læs vores 
hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsens anbefaling i vedlagte bilag. 

Frustrationen og skuffelsen er stadigvæk tydelig at spore for mig og for mange andre, men jeg og 
kredsstyrelsen kan ikke, hvis vi skal se på den for vore medlemmer bedst mulige situation, gøre andet end at 
anbefale et tøvende ja. Resultatet peger med forbehold fremad mod en arbejdstidsaftale og det sætter en 
ramme for et samarbejde, der vil være til gavn for folkeskolen, hvis det lykkes. En konflikt fastlåser os i en 
position der for mig at se ikke kan blive til gavn for medlemmernes arbejdsforhold, også derfor anbefalingen 
fra kredsstyrelsen for at stemme og stemme ja. 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


