Kære medlem
Som du muligvis har bemærket i dagspressen, forløber de offentlige overenskomstforhandlinger denne
gang anderledes end vanligt: Alle fagforeninger på det offentlige område - og således også DMpF - indgik op
til forhandlingerne en aftale, en såkaldt musketér-ed, om, at ingen andre forhandlinger kunne igangsættes,
før folkeskolelærerne havde fået mulighed for reelle forhandlinger om deres arbejdstid. Samtidig gav de
offentlige arbejdsgivere tilsvarende til kende, at de var parate til at forhandle arbejdstid for lærerne, dog
ikke uden holdninger til indholdet. Efterfølgende har det vist sig, at parterne på trods af afholdelsen af
mange møder og tænkepauser stadig ikke er blevet enige om en arbejdstidsaftale på lærerområdet.
Forløbet har medført, at vi skulle et pænt stykke ind i februar, før de generelle forhandlinger mellem KL og
de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab kunne påbegyndes. Da man langt om længe kom til
forhandlingsbordet, viste det sig hurtigt, at parterne stod langt fra hinanden i forhold til det helt centrale
omdrejningspunkt for overenskomstforhandlingerne, hvor parterne skal aftale den samlede økonomiske
ramme for den kommende overenskomstperiode. Problemet er, at KL giver udtryk for, at de offentligt
ansatte siden 2008 har haft for store lønstigninger, så det nu er nødvendigt med lavere lønstigninger end
på det private område. Det er naturligvis ikke acceptabelt. Der har bestemt ikke været lønfest i
kommunerne, hvilket også gælder for musikskoleområdet.
Her står vi så nu. Vi må i skrivende stund konstatere, at det ikke er muligt for os at komme videre med
musikskoleforhandlingerne, før KL og Forhandlingsfællesskabet har afsat en økonomisk ramme for
forhandlingerne. Situationen er dermed mere presset end set i mange år. Både fordi tiden frem mod den
28. februar, hvor forhandlingerne efter planen skal være afsluttede, er meget knap, og fordi KL og
Forhandlingsfællesskabet i skrivende stund står langt fra hinanden.
Vi vil holde dig orienteret om udviklingen i forhandlingerne i den kommende tid.
Med venlig hilsen
Ole Helby
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