CS formand;
Vi fastholder vore krav til ministeren
CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg-52 faglige organisationer, der repræsenterer 180.000
ansatte i staten, herunder også ansatte i forsvaret og Beredskabsstyrelsen understregede på deres
møde 2. april, at man fastholder sit klokkeklare nej til samarbejde med den statslige arbejdsgiver på en
række områder.
Baggrunden er, at Ministeren for Offentlig Innovation Sophie Løhde ved sit første møde med CFU som
ny minister i december måned, ganske tydeligt ridsede op hvordan hun og ministeriet mener, at den
offentlige sektor fremover skal drives. Årsagen til dette møde var en helt uacceptabel
arbejdsgiveradfærd fra en række ministerier og styrelser, bakket op af Moderniseringsstyrelsen. Mødet
var et krisemøde, men det blev hurtigt meget klart at ministeren, der repræsenterer regeringen som
statens øverste arbejdsgiver, kun havde arbejdsgiverrollen for øje og ikke viste sit ansvar overfor
medarbejdersiden.
CFU er dybt skuffet og meget utilfredse med denne behandling af statens ansatte, og derfor har de 3.
april udsendt en officiel pressemeddelelse, hvor de understreger deres utilfredshed, og helt præcist
viser, hvad der skal ske, for at de statsligt ansatte genoptager samarbejdet med
Moderniseringsstyrelsen.
CFU kræver handling og ændret adfærd, samt at ministeren også erkender, at hun er minister for de
ansatte og ikke kun arbejdsgiverne i staten.
-CS støtter helt og fuldt op om CFU klare udmelding. Her viser fællesskabet virkelig sin værdi. Det er
stærkt, og jeg er fuldstændig enig i beslutningen, siger CS-formand Jesper K. Hansen.
CFU pressemeddelelsen kan læses i sin helhed vedhæftet.
***
Udskiftning i CS Hovedbestyrelse
Med udgangen af marts måned gik Ole Kjær Poulsen, Den kgl. Livgarde i Høvelte, på pension. Det betød
samtidig et farvel til et højt skattet medlem af CS Hovedbestyrelse gennem en årrække. CS takker O.K.
Poulsen, som han kaldes i daglig tale, for det store engagement og aldrig svigtende interesse for det
arbejde, han gennem alle disse år har lagt i CS. Vi håber, at han nu vil nyde sit otium, samtidig med at
han stadig er et aktivt medlem af CS Fondes bestyrelse frem til kongressen i 2018.
Som afløser for O.K. Poulsen indtræder Esben Keisig i CS Hovedbestyrelse. Esben er afdelingsformand i
CS afdeling Skive. CS hilser ham varmt velkommen.

