CS INFO
NR.:

10 – 2018
Fredag den 28. marts 2018

Påskehilsen og status på overenskomstforhandlingerne
Kære afdelingsformænd,
Inden vi går på påskeferie, vil jeg skrive til jer med en påskehilsen samt en status på overenskomstforhandlingerne. Lige nu sidder vi i Forligsinstitutionen og forsøger at forhandle os frem til en løsning. Der
bliver i den forbindelse skrevet meget, og det kan være svært at gennemskue, hvorvidt vi er tættere på
en forhandlet løsning, der kan gavne hele Danmark, eller om vi skal forberede os på en strejke fra den 4.
april og en omfattende lockout for 440.000 offentligt ansatte fra den 10. april.
Tiden er knap, og det faktum, at vi stadig er i Forligsinstitutionen viser, at det ikke nogen let løsning på
forhandlingerne. Kort sagt vil vi stadig gerne have en forhandlet løsning, men det kan ikke hjælpe noget,
at det er på baggrund af forringelser, forringelser og atter forringelser. Der bliver arbejdsgiver nødt til at
komme os i møde, hvis vi skal finde en løsning.
Det handler blandt andet om tre centrale krav, som vi skal nå til enighed om: Lønrammen, spisepausen
og lærernes arbejdstid.
Hvis vi starter med rammen, er det ikke ublu krav, vi stiller. Vi ønsker bare en almindelig lønudvikling,
som den, vi forventer på det private arbejdsmarked. Derudover ønsker vi en reguleringsordning, der er i
balance og skaber parallelitet mellem den offentlige og den private lønudvikling.
Punkt nummer to er den betalte spisepause. Det handler i alt sin enkelthed om, at dem, der allerede har
en betalt spisepause, skal have lov til at beholde den. Vi mener, at det er en del af vores overenskomst,
og hvis arbejdsgiver har et ønske om at opsige den betalte spisepause, kan de gøre det. Men så koster
det selvfølgelig det, som det koster at opsige den slags aftaler.
Den sidste del handler om lærernes arbejdstid. Vi kæmper for, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale.
Det er ikke i orden, at de er reguleret ved lovgivning. Når vi kigger på lærernes sag, så ligger det primært
ved kommunerne, fordi det er der, der er flest lærere ansat. Hvis de får en aftale på kommunernes område, har vi også en aftale på statens område.
De tre ovenstående ting mener jeg ikke er ublu.
Vi er i Forligsinstitutionen nu i dag. Det er det sidste planlagte møde, men det kan godt blive forlænget,
hvis forligsmanden mener, at der er muligheder for at finde en løsning. Ellers er der som bekendt varslet
strejke fra den 4. april og en omfattende lockout fra den 10. april.
Jeg ønsker ikke en konflikt. Jeg ønsker en forhandlet løsning, og det er det, som vi benhårdt går efter i
disse dage.
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Jeg kan dog ikke fuldstændigt afvise, at der kan komme en konflikt ud af det her, og i den forbindelse er
det vigtigt for mig at sige, at det er en konflikt, der i så fald har været nødvendig for os, for stadig at
kunne forhandle løn på det offentlige område på en måde, så vi kan følge det private arbejdsmarked og
den lønudvikling, der er der. Samt den købekraft, der ligger i det.

Hvis det ender med en lockout, skal man huske på, at det er arbejdsgiverne, der har bestemt at lukke
Danmark ned. Det er ikke vores beslutning.
Vi har udtaget det antal medarbejdere til en strejke, som vi mente var passende. Arbejdsgiver har valgt
over én kam at tage 440.000 offentligt ansatte ud. Det er rigtigt mange, og det er måske mere et udtryk
for, at de er sure på organisationerne, end at de egentligt er bevidste om, hvad de har udtaget.
Derfor opfordrer jeg til, at vi støtter op om vores kollegaer i den offentlige sektor, hvis vi ender i en konflikt. Jeg vil opfordre til. at vi i stedet for at blive sure og vende os mod pædagogen nede i daginstitutionen eller læreren over i skolen, siger tak og giver dem vores fulde støtte. For det er os, de kæmper for. Vi
er så afhængige af, at de gør det for os, når vi af gode grunde ikke kan strejke eller deltage i konflikt.
Jeg skal naturligvis nok holde jer orienterede, når der sker nyt i forhandlingerne, men indtil da vil jeg ønske jer og jeres familier en rigtig god påske
Med venlig hilsen
Jesper K. Hansen
Formand, CS
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