Kære <Medlem>
I løbet af i går fandt parterne på det kommunale efter ugevis af lange og seje forhandlinger i
forligsinstitutionen frem til en aftale for hele det kommunale område. Forliget giver en samlet lønramme
på 8,1 % over 3 år. Et godt resultat, som ligger et pænt stykke over det, som arbejdsgiverne havde tilbudt,
da forhandlingerne brød sammen i slutningen af februar måned.
Forliget medfører herudover flere andre positive ændringer, hvor følgende bør fremhæves:
•
•
•
•

Afskaffelse af privatlønsværnet med henblik på at sikre en parallel lønudvikling på det private og
det offentlige arbejdsmarked
Afvisning af en del af de krav om forringelser, som arbejdsgiverne havde stillet, herunder
forringelse af adgang til seniordage
En ligelønspulje, som skal anvendes som bidrag til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder
inden for en række kvindedominerede gruppe
En lavtlønspulje til en kroneforhøjelse af de laveste løntrin

Det lykkedes ikke at komme i mål med en ny arbejdstidsaftale for skolelærerne, men i forliget indgår en
aftale om at nedsætte en undersøgelseskommission med en formand, der udpeges af parterne omkring
skolelærernes overenskomst (DLF og KL). Undersøgelseskommissionen skal danne grundlag for et
forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode og vil bl.a. afdække, hvordan
arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Denne
afdækning skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne om lærernes arbejdstidsaftale i
2021.
Vi er i DMpF meget tilfredse med, at det trods de meget vanskelige vilkår for de forhandlinger, som
parterne har haft omkring denne overenskomstfornyelse, er lykkedes at lande et forlig med det
foreliggende resultat. På den baggrund er konflikten med strejke og lockout nu afværget. Dog skal forliget
naturligvis efterfølgende formelt godkendes af fagforeningerne på de respektive områder.
Vi er ikke i tvivl om, at det positive resultat først og fremmest skyldes det sammenhold, som fagbevægelsen
har vist gennem så lang tid, og der skal lyde en særlig stor og hjertelig tak til vores medlemmer for den fine
og ubrudte opbakning, som I har givet under hele forløbet.
Vi vender i løbet af de kommende dage tilbage med yderligere informationer om det videre forløb.
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