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Maj 2018 

Overenskomstforlig 2018 

Den 27. april 2018, efter mange dage foran 
Forligsinstitutionen, skulder ved skulder med de 
andre faglige organisationer, oplevede vi Anders 
Bondo og Michael Ziegler komme ud sammen, 
stille sig op foran forsamlingen og fortælle, at der 
var indgået forlig på det kommunale område. 
Ziegler har jo løbende fortalt, at KL havde gode 
bidrag med til forhandlingsbordet. Resultatet 
viser dog, at KL manglede evne eller vilje til at 
bidrage afgørende til en arbejdstidsaftale for 
lærerne ved OK18. Lærernes krav var at opnå 
vilkår på linje med andres. Det fik vi ikke. Forliget 
skabte en mulighed for at undgå dels egen 
konflikt, dels at skubbe de andre ”musketerer” i 
konflikt. Forliget banede i høj grad en vej til 
succes for kollegerne på statens område og var 
også en brik i kampen for lønløft til vores kolleger 
på lavtlønsområderne. Men en enighed med KL 
om hvordan man skaber gode arbejdsvilkår og 
god skole står tilbage at ønske. Parterne vil som 
en del af forliget indgå en forpligtende aftale om 
at løse dén opgave sammen over de næste 3 år, 
gerne hurtigere. Til dét nedsættes en 
undersøgelseskommission med Per B. 
Christensen i spidsen som formand. Per var 
involveret i udvikling af OK08-aftalen. 

Fra forliget kan i øvrigt fremhæves, at det stadig 
er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler, 
der fraviger eller supplerer de centrale arbejds-
tidsbestemmelser i Lov409, og at det er parternes 
ønske, at det fornyede centrale samarbejde kan 
inspirere til et styrket samarbejde lokalt. Derfor 
har vi indbudt Michael Ziegler til samarbejde og vi 
har første dialogmøde 18/5. Han har på 
byrådsmødet 15/5 afvist forslag fra Ø og SF om at 
HTK skal indgå en arbejdstidsaftale med Kreds 16, 
men vi håber, der alligevel er grobund for en 
fælles vej af en slags.  

Øvrige vilkår i forliget, der bør fremhæves, er 
afskaffelse af privatlønsværnet, forbedring af 
lejrskole-afregning; lønudvikling på 8,1 % over 3 
år og fortsættelse af regulerings-ordningen.  

I de efterfølgende organisationsforhandlinger er 
der yderligere opnået aftale om forbedringer for 
særlige grupper; herunder børnehaveklasse-
lederne, skolekonsulenter og -psykologer og 
professionsbachelorer i ernæring og sundhed.  

 
Afstemning om OK18 resultat 

Forliget sættes til urafstemning fra 25/5 - 3/6. Du 
modtager mail fra DLF – Din mailadresse i DLF, Min 
Side, skal være korrekt. 24/5 udkommer fagbladet 
Folkeskolen med al info om valget. 

Hvis der bliver et JA, starter ”Ny Start” samar-
bejdet og undersøgelseskommissionens arbejde og 
og forhåbentligt fører det til ændrede arbejdstids-
forhold senest i 2021. De øvrige overenskomst-
resultater implementeres. 

Hvis der bliver et NEJ er forliget forkastet og vi 
starter konflikt mandag den 11/6. Ved konflikt 
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følger vi den retning for aktioner, der blev peget 
på ved generalforsamlingen. Alle medlemmer 
tilbydes konfliktlån. Aktioner bliver sandsynligvis 
fortrinsvis DLF-aktioner uden de andre 
”musketerer”, som forventes at vedtage deres 
egne forlig og derfor skal på arbejde, når vi 
strejker/ er lockoutet. En konflikt vil sandsynligvis 
tvinge Christiansborg-politikerne til at forholde 
sig til deres egen lov409. Alle undtagen 
Enhedslisten og Liberal Alliance stod bag Lov409 i 
2013. 

Kredsstyrelsens anbefaling 

I Kredsstyrelsen er der ikke enighed om en 
anbefaling af JA eller NEJ. Vi savner vished om 
udfaldet af begge scenarier. Der er fortsat fuld 
opbakning til Anders Bondo Christensen som 
formand og topforhandler, men vi synes ikke, KL’s 
bidrag giver anledning til fornyet tillid, når de 
endnu en gang ikke kunne eller ville forpligte sig 
på en aftale med lærerne om arbejdstid. De 
kommende uger vil vise, om vi lokalt kan opnå 
enighed om elementer til en fælles ”Høje-
Taastrup-Vej” imod bedre arbejdsforhold. Inden 
for 2-3 år er vi også klogere på, om der kan 
skabes forbedrede arbejdsvilkår på baggrund af 
undersøgelseskommissionens arbejde. Det er en 
stor udfordring, at vi skal basere vores stemme 
på to ret usikre scenarier, og som konsekvens 
heraf kan vi desværre ikke komme med en 
endelig anbefaling. Vi vil kraftigt opfordre alle til 
at deltage i faglig klub-møde og få drøftet tingene 
grundigt sammen.    

TR på fusionsskole med to matrikler 

Gadehaveskolen og Selsmoseskolen er fusioneret, 
men fortsætter på to matrikler. På et fælles faglig 
klub-møde har man ønsket at fortsætte med to 
tillidsrepræsentanter, én på hver matrikel. Det 
ønske kunne ledelsen ikke indfri. Kreds 16 har 
efterfølgende været i forhandling med ISC. Der er 
lavet aftale om en overgangsordning med to 
tillidsrepræsentanter indtil 1/8/2019. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vegne af Kreds 16’s kredsstyrelse 
Heidi Yoma Rasmussen 
kredsformand 
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