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Overenskomstforhandlingerne afventer, at der kommer reelt indhold i KL’s forhandlinger med lærerne
CFU og Forhandlingsfællesskabet sendte den 6. oktober en opfordring til topforhandlerne på arbejdsgiversiden. I brevet blev det gjort klart, at det er magtpåliggende, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet
med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid. Arbejdsgiverne blev i brevet opfordret til,
at forhandlingerne blev påbegyndt snarest muligt.
Forhandlingsdelegationerne på det kommunale og regionale område har her efter kravsudvekslingen mellem parterne drøftet status for forhandlingerne på lærerområdet.
Forhandlingsdelegationerne udtaler på den baggrund følgende:
”Det er positivt, at KL signalerer vilje til at indgå i forhandlinger med lærerne, og at de første
møder har været afholdt. Det er imidlertid afgørende, at der kommer reelt indhold i forhandlingerne, så vi kan konstatere, at der er vilje til reelle, frie og fair forhandlinger med LC med henblik
på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv. På det offentlige arbejdsmarked har vi en god og
solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst og en aftale om arbejdstid. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model. I Forhandlingsfællesskabet har vi
derfor taget det helt usædvanlige skridt at måtte meddele arbejdsgiverne, at forhandlingerne er
sat på standby. Det betyder i praksis, at organisationerne på underviserområder skal i reelle
forhandlinger, før Forhandlingsfællesskabet og øvrige organisationer går i gang med at forhandle”.
Forhandlingsdelegationerne orienterer KL og Danske Regioner yderligere om beslutningen på
politiske møder den 21. december, hvor der også vil være en kort præsentation af Forhandlingsfællesskabets krav. Tilsvarende kan de enkelte medlemsorganisationer præsentere deres krav
overfor modparten. Herefter afventes udviklingen, inden forhandlingerne kan gå i gang.
Yderligere oplysninger:
Lars Qvistgaard (tlf. 2147 2686), Dennis Kristensen (tlf. 4018 4281) og Grete Christensen (tlf.
2013 7155).
Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i
kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår.
Der er 51 medlemsorganisationer med i alt ca. 564.000 medlemmer.
Forhandlingsfællesskabet, Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, tlf.: 3311 9700
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