Kære medlem
Her får du en orientering om den aktuelle situation omkring overenskomstforhandlingerne 2018:
Sammenbrud i forhandlingerne
Fristen for forhandling og underskrift af overenskomsterne på det offentlige område er nu overskredet, og
som du sikkert har fulgt det i dagspressen: Uden resultat. Både i staten, i regionerne og på det kommunale
område brød forhandlingerne sammen omkring de generelle aftaler, og vi havde således ingen mulighed
for at færdiggøre forhandlingerne på musikskoleområdet, idet den økonomiske rammen ikke var på plads.
Den store knast i forhandlingerne overalt har været økonomi: Hvor man fra lønmodtagerside har fastholdt
et krav om, at også de offentlige lønninger skal følge den generelle, økonomiske samfundsudvikling og har
fremlagt sine forslag for arbejdsgiverne efter de kriterier, som også tidligere har været anvendt ved
sådanne beregninger, er disse blevet afvist af arbejdsgiverne med krav om væsentligt mindre
lønfremskrivning i det offentlige i en sådan grad, at den samlede fagbevægelse i det offentlige har måttet
sætte hælene i.
Som nævnt i vores forrige skrivelse har mulighed for reelle forhandlinger om folkeskolelærernes arbejdstid
og arbejdsgivernes mulighed for at inddrage betalt pause på det statslige område også været emner, som
man har valgt at stå sammen om organisationerne imellem.
Man har derfor i de seneste dage måttet meddele sammenbrud i forhandlingerne fra alle tre
hovedområder i det offentlige.
Konflikt
Der er stadig mulighed for at finde en løsning via arbejdet i forligsinstitutionen. Hvis ikke det lykkes at nå i
mål, vil næste skridt være, at både lønmodtager- og arbejdsgiverside har mulighed for at udsende
konfliktvarsel. Organisationerne i Forhandlingsfællesskabet på det kommunale område har således gjort de
indledende øvelser til udtagelse af konfliktområder, således også DMpF.
Hvis det kommer så vidt, at der udsendes strejkevarsel, vil det blive koordineret med de øvrige
organisationer i Forhandlingsfællesskabet.
Ekstraordinært landsmøde
Bestyrelsen har d. 28/2 vedtaget at indkalde til ekstraordinært landsmøde lørdag d. 17. marts, hvor
bestyrelsen fremlægger sit forslag til, hvordan der skaffes økonomisk mulighed for at understøtte de
medlemmer, som måtte blive ramt af strejke, blokade og/eller lockout af begrænset omfang. Du vil
modtage indkaldelsen særskilt.
Kommunikationen fremover
Du vil blive holdt orienteret efterhånden, som sagerne udvikler sig. Husk derfor at holde os opdateret ved
ændringer i mailadresse og postadresse, så du er sikker på at få vores orientering i rette tid.
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