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Ringkøbing, den 20. december 2017 

 
Medlemsnyt  

 
Nu nærmer vi os med hastige skridt julen og et par herlige fridage. Der er nok at se til alle steder, men 
der har forhåbentlig også været tid til at julehygge. Her har der været nisser på spil næsten hver dag.  
 
OK18: 
Tiden efter nytår bliver spændende hvad angår overenskomstforhandlingerne. I har måske hørt 
musketereden omtalt i medierne. Det handler om, at organisationerne bag ca. 750.000 offentligt 
ansatte står sammen nu. De andre organisationer vil ikke påbegynde deres forhandlinger, før der er 
indledt reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. 
Det betyder også, at vi selvfølgelig bakker de andre organisationer op, når de fx bliver mødt med krav 
som selvbetalt frokostpause. 
De første forhandlingsmøder har været afholdt, og kravene er udvekslet, men der er endnu ikke 
indledt reelle forhandlinger, hvilket har betydet en synlig musketer ed. De andre organisationer har 
aflyst deres forhandlingsmøder i januar. 
 
Hvis forhandlingerne om en ny overenskomst går i hårdknude, kan det ende i en konflikt. 
Det kan vise sig ved at læreforeningen udtager en gruppe medlemmer til at strejke eller 
arbejdsgiveren lukker lærerne ude fra skolerne. 
Ved en strejke vil de implicerede medlemmer (højst 15 %) modtage konfliktstøtte på ca. 1860,- pr. 
dag. 
I tilfælde af lockout bliver den økonomiske støtte ydet i form af tilbud om et lån. 
Konfliktkassen er fyldt op igen efter 2013. Der kan tidligt blive tale om konflikt d. 3. april 2018, så 
meget kan nå at ske endnu. 
 
Torsdag d. 11. januar 2018 kommer Anders Bondo Christensen til Højmark Hallen fra kl. 17.00 til 
19.00, hvor der vil være mulighed for at blive opdateret på udviklingen. Jeg håber, I vil bakke op. Der 
er tilmelding hos jeres tillidsrepræsentant.  
 
Nyt byråd: 
Så er der blevet konstitueret et nyt byråd, hvilket også har betydet ændringer i div. udvalg. Børne- og 
Familieudvalget har ansvaret for skoleområdet, og her er der sket udskiftning af 4 medlemmer. 
Formand: Trine Ørskov (A) 
Næstformand: Bjarne Svenden (V) 
Hanne Simonsen (KD) 
Helge Albertsen (A) 
Svend Boye Thomsen (V) 
Benjamin Morthorst (KD) 
Jørgen Rabjerg (SF) 
Vi ser frem til åbenhed, dialog og samarbejde med det nye udvalg. 
 
Løntjek: 
I efteråret har vi haft et par uge med løntjek. Der kom ikke mange lønsedler ind, men på de få vi har 
set, er der fundet knap 30.000,-. På landsplan er der blandt 67 kredse fundet ca. 2.2 millioner i 
manglende løn – så det kan stadig godt betale sig, hvis man vil være sikker. 
 
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle. 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Busk 

 

 


