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Den 26-4-18 kl. 9.00                     

 
Status lige nu – onsdag formiddag - er at der stadig forhandles på det kommunale og det statslige 
område. 
 
I nat indgik 11 LO forbund bl.a. FOA, HK kommunal, SL og 3F - et delforlig om den samlede lønram-
me og en ”betryggelse” om spisepausen. Spisepausen er ikke skrevet ind i overenskomsten. 
 
Nattens delforlig gælder for cirka 40.000 ansatte i regionerne, mens der stadig ikke er en løsning for 
100.000 sygeplejersker, læger og andre. 
 
FTF og AC - hovedsagelige sygeplejersker og læger - kunne ikke tilslutte sig delforliget, da problema-
tikken om spisepausen ikke var løst tilfredsstillende. 
 
Lønrammen kan måske kopieres til det kommunale og det statslige område, selv om de 8,1 % vil be-
tyde at vi stadig vil ligge under lønudviklingen på det privat arbejdsmarked, men der skal stadig fin-
des løsninger på lærernes arbejdstid og spisepausen. 
Arbejdsgiverne har et krav krav om, at vi skal betale for en rettighed, vi har haft i næsten 100 år, hvis 
vi vil være sikre på, at spisepausen ikke kan fjernes i morgen, og vores arbejdstid dermed vil blive sat 
op med to en halv time om ugen. 
Vi har intet fået på lærernes arbejdstid. Der er fremlagt en lang række forslag til, hvordan lærerne kan 
få arbejdstidsregler, der svarer til det andre offentligt ansatte har, men arbejdsgiverne har ikke flyttet 
sig. 
 
Sammenholdet mellem de mere end 100 organisationerne i FTF og AC i både regioner, kommuner 
og staten er intakt. 
 
Journalisterne står også døgnvagt inde foran Forligsinstitutionen i håbet om at få en kommentar fra 
forhandlerne, når de ankommer eller går eller når de tager en tiltrængt pause i den friske luft. 
 
Det var til stor frustration for Anders Bondo og Flemming Vinter at de dårligt nåede at læse på forslag 
fra modparten, før end de kunne høre TV2news referere det. 
Det medførte at forligsmanden endnu en gang lørdag eftermiddag måtte skælde ud og indskærpe 
tavshedspligten. 
Til gengæld har Anders Bondo fået ros – han er den eneste der respekterer tavshedspligten mente 
forligsmanden Mette Christensen. 
 
Indtil videre ligger det fast, at en strejke kan træde i kraft den 6. maj og lockouten den 12. maj. 
Medmindre forligsmanden erklærer sammenbrud, så kan både strejke og lockout træde i kraft 5 dage 
efter. 
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Mød op til 1. maj i Undervisernes Telt i Fælledparken til nogle hyggelige timer. 

 

 


