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Medlemsnyt – forlig OK18 
 
I de sidste mange måneder har forhandlingerne i København fyldt rigtig 
meget. Vi har arbejdet godt sammen med de andre organisationer for 
offentligt ansatte i Ringkøbing – Skjern Kommune, og vi har stået skulder 
ved skulder både lokalt og foran forligsen for at bakke vores forhandlere 
op i kampen for en løsning for alle. 
 
I går stod jeg igen foran forligsen, og det var med stor lettelse og 
forhåbning, vi modtog nyheden om et forlig på hele det kommunale 
område, derfor var det også noget af en mavepuster, da jeg erfarede, 
der ikke var en arbejdstidsaftale for lærerne i forliget, og det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at skuffelsen kunne mærkes helt ned i 
maven. Skuffelse over at arbejdsgiversiden ikke ville imødekomme eller 
kan se vigtigheden i en forhandlet arbejdstid – ikke skuffelse over Anders 
Bondo Christensen (ABC) og resten af forhandlingsteamet, for de har 
kæmpet en vis del ud af bukserne de sidste mange uger for at lande en 
aftale. De har gang på gang lagt nye forslag på bordet, gående fra en 
ugenorm til en kvartalsnorm med afsæt i at få noget, der er tilsvarende 
andre grupper, men KL har ikke villet eller kunnet rykke sig.  
 
Min første reaktion var: ”Så lad os tage den konflikt”, men efter en 
nærmere forklaring fra ABC, en god nats søvn, nærlæsning af 
resultatpapiret og en rationel gennemgang af, hvordan og om en konflikt 
ville give os bedre forhold end i dag, er jeg kommet til den konklusion, at 
ABC og hovedstyrelsen har taget den rigtige beslutning. 
 
I hele forløbet har alle organisationer stået skulder ved skulder og bakket 
op om de tre hovedkrav: 

 En lønudvikling på lige fod med de privatansatte. 

 Tillid til aftaler – fokus på betalt spisepause. 

 Vilje til at indgå aftale om arbejdstid for alle, også lærerne. 
 
I sidste uge blev der indgået et delforlig på det regionale område. Det 
satte forhandlingerne under et pres. Der var stadig opbakning til en aftale 
om arbejdstid for lærerne, men i maskinrummet har de vurderet, at 
forståelsen af, hvad en arbejdstidsaftale skulle indeholde, kunne føre til 
endnu et delforlig på det kommunale område. Det ville have haft den 

 



 

konsekvens, at vi kunne have stået i en konflikt alene. En konflikt, der 
kunne have strakt sig i uger, hvorefter der var kommet et lovindgreb, 
som højst sandsynligt ville have givet os lov409 igen. Dermed alt tabt og 
overhovedet intet opnået – og med endnu dårligere perspektiver i 
fremtidige forhandlinger. 
 
Jeg har stor forståelse for alle reaktioner for dette forlig, og jeg kan heller 
ikke stille nogle garantier, men min personlige vurdering er, at dette forlig 
er der større perspektiv i for lærerne og vores folkeskole, end der ville 
være i en opslidende konflikt. Jeg er helt overbevist om, ABC har gjort 
alt, hvad han så muligt, men vi skal huske, der altid er en modpart i en 
forhandling. 
 
Jeg har møde med kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne på 
mandag, og her vil vi vende forliget, så vi kan melde ud inden den 
endelig afstemning. 
 
Slutteligt vil jeg sige, at presset fra det stærke sammenhold blandt 
organisationerne trods alt har fået en forbedring af lønrammen til 8,1%, 
fjernet privatlønsværnet, bevaret vores seniorordninger og fået en 
forbedring af lejrskoleafregning. 
 
Med ønsket om en god weekend til jer alle. 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Busk 


