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Kredsstyrelsen har vurderet det samlede overenskomstforlig og er endt
med at anbefale et ja.
Vi er helt klar over, at aftalen på det arbejdsmæssige resultat er langt fra,
hvad mange havde håbet på. På trods af dette anbefaler vi et ja ud fra
nedenstående begrundelser.













En rimelig lønstigning fordelt over 3 år (samlet 6,82 %,
prisudviklingen skønnes at blive 5,08 %).
o 1,1 % 1.4.18
o 1,3 % 1.10.18
o 1,0 % 1.10.19
o 1,6 % 1.1.20
o 0,4 % 1.4.20
o 0,7 % 1.10.20
o Dertil kommer reguleringsordningen.
o Privatlønsværnet bortfalder. Herved sikres, at de kommunalt
ansatte stort set har en parallel lønudvikling med det private
arbejdsmarked, og at der ligesom i perioden før 2015
genindføres en symmetrisk udmøntning.
En lønstigning til børnehaveklasseledere der i mange år har haltet
bagefter.
Et forhandlet lønforløb for psykologer og konsulenter, hvilket de
ikke tidligere har haft.
Fritvalgsordning (pension eller løn) stiger fra 0,64 % til 0,83 %
Lejrskoler, tiden udvides med 10 timers rådighedstid, hvilket
betyder, at man får 1/3 af de 10 timer afregnet uanset, om man
arbejder i de 10 timer eller ej.
En udvidelse af ret til fravær ved nyfødt barns død eller
bortadoptering.
Frihed til fertilitetsbehandlinger forbedres.
En stadfæstelse af at pauser under ½ time medregnes i
arbejdstiden og er betalt mod, at man står til rådighed i pauserne,
når det er nødvendigt.
At seniordagene bevares (trods KL’s krav) i den nuværende form:
2 dage fra 60 år, 3 dage fra 61 år, 4 dage fra 62 år i kalenderåret.

Alle ovenstående elementer synes vi, er positive.
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Den store joker i lotteriet er naturligvis den nedsatte kommission og den
manglende arbejdstidsaftale.
Vi har et håb om, at kommissionsarbejdet vil stille os bedre end den
kvartals/halvårsnorm, som tilsyneladende var det eneste, der reelt var i
spil. Anders Bondos vurdering af mulighederne eller mangel på samme
var, at det ville betyde en blåstempling af Lov 409 med en anelse
krymmel.
Vores argumentation for et ja er yderligere baseret på, at vi mener en
konflikt vil have meget negative konsekvenser, idet vi som faggruppe igen
vil stå alene og næppe have befolkningens sympati.
Til slut er vores vurdering, at muligheden for at en konflikt vil resultere i en
bedre løsning, er meget ringe.

Vi opfordrer alle til at gøre brug af deres stemmeret uanset, hvad man
mener om forliget. Resultatet vil under alle omstændigheder have direkte
betydning for alle.
Urafstemningen finder sted fra d. 25.5 – 3.6 og foregår elektronisk via et
link, som bliver sendt til din personlige mail.
Venlig hilsen
Kredsstyrelsen
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