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Nyhedsbrev maj 2018 
 

Kredsstyrelsen i Billund Lærerkreds anbefaler et ja til forliget. 

Det lykkedes desværre ikke at få erstattet lov 409. I stedet er der aftalt en periodeforhandling og 

et samarbejde om en ”Ny Start”. Det har skabt en stor skuffelse hos mange. 

 

På trods af måneders forhandlinger, måtte forhandlerne få dage før den absolutte deadline kon-

statere, at den aftale, som det var muligt at indgå, blot ville have været lov 409 med lidt ubetyde-

ligt glasur i hjørnerne.  

 

Anders Bondo og hovedstyrelsen har hele tiden vurderet, hvordan man bedst arbejder for at for-

bedre rammerne for lærernes arbejde.  

Vurderingen er, at en stor konflikt på det offentlige arbejdsmarked ville have affødt et forholdsvis 

hurtigt lovindgreb. Et lovindgreb i så omfattende en konflikt ville formentlig medføre en justering 

af lønnen (med 8,1%) og derudover en forlængelse af stort set alle andre regler. Vi ville altså stå 

tilbage med, at Folketinget endnu en gang bekræfter lov 409 (i bedste fald med nogle ubetydelige 

forbedringer). Loven vil dermed helt sikkert regulere vores arbejdsvilkår i yderligere 3 år, og vi vil 

stå i en forhandlingsposition der er uændret/svækket i forhold til den nuværende. 

 

Forhandlingsmulighederne var udtømte, og analysen er altså, at  konfliktscenariet ikke vil forbedre 

arbejdsvilkårene i den kommende OK-periode eller styrke vores forhandlingsposition frem mod 

OK21. Derfor er der tænkt i alternative løsninger. 

 

”Med aftalen om periodeforhandling og samarbejdet om en “Ny Start” forsøger vi at åbne mulig-

heden for, at vi ikke behøver at afvente den kommende OK-forhandling, og vi forsøger at skabe et 

bedre grundlag for forhandlingerne. Der skal forhandles i perioden og ikke først, når vi kommer til 

OK21. Og så forsøger vi, belært af de forhandlinger vi netop har været igennem, at styrke mulighe-

derne for at kunne lande en aftale, der reelt forbedrer dine muligheder i dagligdagen”, skriver An-

ders Bondo. 

Vi ser det som en mulighed for konstruktivt at få gjort op med L 409. 

Hvad sker der nu? 
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Regionale møder for TR og kredsstyrelsesmedlemmer: 

Torsdag den 3. maj tager kredsstyrelsen og TRerne til møde i Haderslev med Anders Bondo, hvor 
han vil fortælle om og begrunde forliget. 
 
Formål med de regionale TR-møder: 
Formålet med møderne er at sikre, 

• at alle i organisationen kender indholdet i det indgåede forlig 
• at gøre TRerne i stand til at videreformidle resultatet til medlemmerne. 

 
Kredsformandsmøde: 
Alle kredsformænd er indkaldt til møde i Vejle tirsdag den 8. maj.  
Formålet med mødet er at orientere om og drøfte forløbet frem til urafstemningen.  
 

Urafstemning: 
 

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj til den 3. juni 2018. 
 
Afstemningen gennemføres elektronisk via foreningens hjemmeside (Min Side). Du vil få et link til 
afstemningen, hvorefter du kan stemme ”JA” eller ”NEJ”. Du kan kun stemme én gang, og du 
kan ikke stemme ”VED IKKE”. 

Der er ikke sket sammenkædning af flere overenskomstområder. Det betyder at afstemningen 
alene sker indenfor LC’s område, ligesom resultatet alene vil have virkning indenfor LC’s område. 

Fagbladet Folkeskolen - der udkommer den 24. maj - vil have et indstik, der nærmere forklarer af-
stemningen og indholdet af aftalen. 
 

Læs om periodeforhandlingerne her: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ok18/periodeforhandling 

 
Mvh. Kredsstyrelsen 
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