Kære medlem
Her kommer seneste orientering om overenskomstforhandlingerne 2018:
Den aktuelle situation
I fredags var der møde i repræsentantskabet for Forhandlingsfællesskabet på det kommunale område, hvor
der blev truffet endelig beslutning om, at alle organisationer varsler punktvise konflikter for en del af
medlemmerne til igangsættelse fra døgnets begyndelse d. 4. april 2018. DMpF har således i samråd med de
øvrige organisationer i FMM varslet strejke overfor KL for medlemmer af DMpF, DMF eller DOKS ansat i
Aarhus eller Odense kommuner, dvs. ansatte i Aarhus Musikskole og Odense Musikskole under enten
Overenskomst for musikskolelærere eller Overenskomst for musikskoleledere.
Særlig information til de ansatte medlemmer i Aarhus Musikskole og Odense Musikskole følger i den
nærmeste fremtid.
Der er tilsvarende udtaget områder til strejke på det regionale og statslige område, således at alle offentligt
ansattes organisationer deltager i konflikten.
Hvorvidt arbejdsgiverne på det kommunale område, KL, vil møde der fremsendte strejkevarsel med lockout
og i givet fald i hvilket omfang, vides endnu ikke.
Ved forhandlingssammenbruddet op til fristen for de ordinære overenskomstforhandlinger d. 28/2 overgik
det videre forløb til Forligsinstitutionen og forligskvinde Mette Christensen. Der er allerede på nuværende
tidspunkt sonderinger i gang i dette regi for at undersøge, om det lader sig gøre at nå frem til et forlig inden
konfliktvarslets udløb. Lykkes det, eller er der udsigt til, at det kan lykkes med lidt længere frist, har
forligskvinden mulighed for at udsætte konflikten med 2 uger og 4 dage – og evt. endnu 2 uger, hvis hun
skønner, at det giver mening. Lykkes det undervejs i forløbet at nå til enighed, vil konflikten naturligvis blive
afblæst.
DMpF håber fortsat, at der kan findes en forhandlingsløsning, så en konflikt kan afblæses. Det kan enten
ske ved forligskvindens mellemkomst eller gennem direkte forhandlinger mellem parterne. Det kræver dog,
at KL beslutter sig for at indgå i reelle forhandlinger om lønrammen for de kommende tre år, så det bliver
muligt at indgå et forlig.
Hvad vil det sige at strejke?
En strejke er lønmodtagernes nedlæggelse af arbejdet. Det indebærer, at medlemmerne af DMpF, DMF
eller DOKS er omfattet af flg. vilkår:
•
•
•

Man kan ikke gå på arbejde under strejken
Man modtager ikke løn, pension eller optjener ferie mv. under strejken
Arbejdsgiverne må ikke må sætte andre medarbejdere til at udføre konfliktramt arbejde

Hvad er en lockout?
Det samme som en strejke, men initieret af en arbejdsgiver. De tre ovennævnte bullets gælder ligeledes for
lockout-ramte lærere.
Hvordan man helt konkret skal forholde sig til forskellige situationer vil vi orientere mere indgående om op
til evt. konflikts igangsættelse.
Hvad så med pengene?

Der er, som du sikkert har bemærket, indkaldt til ekstraordinært landsmøde i DMpF d. 17. marts, hvor der
vil blive taget stilling til opkrævning af konfliktkontingent fra medlemmerne. DMpF´s bestyrelse vil på den
måde sikre, at vi kan understøtte de medlemmer, som skal strejke. På forhånd har DMpF en hensættelse
som er øremærket til konfliktunderstøttelse. Ved at supplere med opkrævning af et konfliktkontingent, vil
vi fuldt ud kunne understøtte de medlemmer, der omfattes af punktstrejkerne, i mindst fem uger.
Hvis KL varsler en hel eller delvis lockout, har vi en ny situation, hvor mulighederne for vejledning og evt.
understøttelse skal vurderes nærmere i forhold til den konkrete situation.
Efter det ekstraordinære landsmøde vil vi have mulighed for en nærmere beskrivelse af planerne for
konfliktunderstøttelse af vores medlemmer i forskellige scenarier.
Links
Forhandlingsfællesskabets pressemeddelelse om iværksættelse af konflikt
Hvad sker der nu?
Vi vil holde dig løbende orienteret om alt, hvad der sker i de kommende uger. Sørg derfor for at holde os
orienteret om evt. skift i mailadresse, telefonnummer osv.
Med venlig hilsen
Ole Helby
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