
 

Ringkøbing – Skjern  Telefon 97 32 46 40   
Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org       
6950 Ringkøbing www.dlf122.dk 
        

 
Ringkøbing, den 13. april 2018 

 
 
 
Kære medlem af Fjordkredsen 
 
Forhandling, konflikt, lockout, strejke, betalt frokostpause, arbejdstid, løn, KL, Ziegler, 
Bondo og forligsmanden er alle ord, der fylder rigtig meget i medierne i øjeblikket, 
men også ord som solidaritet, fællesskab, opbakning, sammenhold, støtte og 
musketered tager plads – hvad er så op og ned i det hele, og hvorfor er en løsning 
for alle vigtig?  
 
Jeg er i de sidste par uger blevet mødt af mange forskellige udsagn: 
 
”Det er jo småpenge, de ikke kan blive enige om – er det ikke lige meget? Jeg kan 
godt undvære de 500 kr.” 
 
”Jeg er da ligeglad med betalt frokostpause, de tager den jo ikke fra mig”. 
 
”Kan lærerne ikke bare acceptere loven og komme videre”. 
 
 
Lønnen: 
Jeg vil ikke forholde mig til de i medierne nævnte procenter eller beløb, men jeg vil 
holde fast i, organisationerne ikke har stillet ublu krav, når de ønsker en fair og 
rimelig lønudvikling, der følger det private arbejdsmarked. Vi er hinandens 
forudsætninger. Det offentlige skal ikke være lønførende, med vi skal følge det 
private arbejdsmarked. Det kan godt være, denne ene eller anden promille ikke er 
afgørende for os som faggruppe, men der er faggrupper inden for det offentlige, som 
er alt for lavt lønnet i forhold til det arbejde, de udfører og det ansvar, de har.  
Derfor bakker jeg op om lønkravet. 
 
 
Betalt spisepause: 
Det drejer sig ikke om AC’ernes spisepause, men om at arbejdsgiver med et knips 
kan fjerne en forhandlet arbejdsrsrettighed. Det skete for os i 2013. For år tilbage 
havde vi med overenskomstmidler betalt ca. 300 millioner for aldersreduktion, men 
det blev lige fjernet i 2013 – og pengene røg samme vej. Vi ønsker fokus på, at 
forhandlede arbejdsrettigheder ikke kan fjernes uden forhandling. Det ønsker vi ikke  
for nogen grupper, så derfor er den betalte frokostpause vigtig, for det handler om 
generelle besparelser. 
Derfor bakker jeg om den betalte spisepause. 
 
Lærernes arbejdstid: 
Det handler om at skabe aftalebaseret arbejdstid for alle faggrupper med forhandlede 
rettigheder om varsler og opgørelse. En aftale forpligter begge parter. Det fremmer 
trivsel, tillid og arbejdsglæde. Ingen skal have deres arbejdstid styret ved en lov. 
Derfor bakker jeg op om lærernes arbejdstid. 
 

 



 

Nej – de tre knaster er helt principielle for os alle sammen – alle 800.000 offentligt 
ansatte, så derfor skal vi stå sammen om alle knasterne. 
 
”Hvis bare det ikke havde været Ziegler og Bondo, så var de blevet enige”. 
 
Både Michael Ziegler og Anders Bondo har fået et mandat med til forhandling. Vi 
kender Anders’ – han skal IKKE skrive under på Lov409. Zieglers kender vi ikke, 
men mit bud er, han ikke må fjerne Lov409 – og her står vi så. 
Havde det set anderledes ud med nye forhandlere? Mit bud er NEJ, for de var gået til 
forhandlinger med samme mandat, og så længe der ikke gives nyt mandat, vil 
forhandlerne ikke kunne ændre på det. 
 
I går var regionerne til forhandling. Der kom efterfølgende positive meldinger om 
bevægelse. 
 
Vi står overfor en lang weekend – lørdag skal der forhandles på det statslige område, 
søndag er det kommunerne, og mandag er regionerne indkaldt igen. 
 
Vi håber, ønsker og tror på #enløsningforalle. 
 
Med ønsket om en god weekend til jer alle. 
 
Med venlig hilsen  
 
Kirsten Busk 
 
 
 
 

 


