Maj 2018

Anbefaling: Stem ”JA” til OK18-forlig
Da vi på kredsformandsmødet den 27.4 blev præsenteret for det forlig, som Anders Bondo
netop havde indgået med KL, var skuffelsen stor. Jeg havde forventet, at det nye spor ved
forhandlingsbordet, væk fra en kvartalsnorm, havde resulteret i noget andet og mere end en
”periodeforhandling og et Ny Start-samarbejde”.
Anders præsenterede os for lønrammen, der ser fornuftig ud, privatlønsværnet bliver afskaffet og lidt forbedringer på lejrskolevilkårene. Gode ting, men ikke noget, der får armene
op over hovedet. Anders måtte meddele os, at vi ikke er kommet af med Lov 409. Det var for
mig afgørende, at vi skulle have en arbejdstidsaftale og ikke den lov, som vi har arbejdet under de sidste 5 år. Selv om vi lokalt har en fælles arbejdstidsforståelse og en et sidepapir om
en 35-5 ordning, så er det grundlæggende Lov 409, der er gældende og påvirker vores daglige arbejde. Lov 409 er altså stadig gældende, men ikke skrevet ind i overenskomsten og dermed ikke en del af det vi stemmer om.
Anders fortalte om processen frem til forliget. Vi havde forskellige bud på en normalisering
af lærernes arbejdstid. Dette skulle bane vejen for krav som ville forbedre lærernes arbejdsvilkår. Det kunne vores forhandlere desværre ikke komme igennem med. Tilbage var muligheden for at tage en konflikt. Denne mulighed har jeg troet på hele tiden, men nu var vi
kommet til at stå alene, idet der var fundet løsninger på de andre ”knaster”. En konflikt kun
på vores område havde ikke fjernet Lov 409 og givet os en arbejdstidsaftale, men snare cementeret tingenes tilstand. Der er ingen, som skal være i tvivl om, at DLF gerne havde taget
konflikten, hvis vi havde vurderet, at det havde et reelt perspektiv og ville gavne medlemmerne.
En anden vej til et forlig blev så, at der bliver nedsat en kommission, der skal undersøge problemstillinger og muligheder på underviserområdet. Det er et forpligtende arbejde, der skal
munde ud i anbefalinger og forslag til, at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, tilgodese arbejdsmiljøet og styrke den professionelle kapital. I dette arbejde skal der bl.a. være
en afdækning af, hvordan arbejdstidsregler kan understøtte lærerens og børnehaveklasseledernes mulighed for at kvalificere undervisningen. Kommissionsformanden har beføjelser til
at indkalde parterne og fremsætte forslag om ændringer af gældende regler og fremsætte
forslag til nye regler i overenskomstperioden.
Det arbejde kan jeg godt se nogle perspektiver i.
I Hovedstyrelsen anbefaler alle på nær ét medlem, at stemme ja til OK18 resultatet.
Denne anbefaling tilslutter jeg mig.


Allerede i denne uge vil formand Anders Bondo og de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer tage rundt i hele landet for at fortælle tillidsrepræsentanterne om indholdet i
OK18-forliget.



Der vil snarest blive oprettet en telefon-hotline, hvor medlemmerne kan ringe ind og få
svar på spørgsmål vedrørende OK18-forliget. Opkaldene vil blive besvaret af DLF’s forretningsudvalgsmedlemmer og assisteret af forhandlingsafdelingen i DLF.
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