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I dette nummer 

OK 18 resultatet 

 

Så lykkedes det for vores forhandlere ef-
ter næsten 5 måneders forhandlinger, her-
af de to sidste i ”Forligsen”, at lande en 
aftale for ALLE ansatte kommunerne.  
 
Reaktionerne på aftalen i forhold til vores 
krav om en ny arbejdstidsaftale har i de 
seneste døgn været kraftige. Det kan vi i 
Brøndby Lærerforening godt forstå. 
 
Det lykkedes os ikke at få erstattet Lov 
409. I stedet er der aftalt en periodefor-
handling og et samarbejde om en ”Ny 
Start”. Der skal nedsættes en arbejdstids-
kommission og med udgangspunkt i an-
befalinger fra denne skal KL og LC inden 
for de næste tre år forhandle en ny ar-
bejdstidsaftale for lærerne.  
 
Vi har forsøgt at lave nogle prioriterede 
punktnedslag i aftaleteksten, som du kan 
se i spalten overfor. 
 
Du kan også her i nyhedsbrevet på side 2 
se hvad de enkelte kredsstyrelsesmedlem-
mer mener om aftalen. Citaterne vil også 
blive offentliggjort på vores facebook, og 
du har der mulighed for at debattere med 
Kredsstyrelsen. 

Kommissionen 

 

 Formålet med samarbejdet er, at un-
dersøgelseskommissionen samtidig 
med den forpligtende afdækning kan 
komme med forslag til at iværksætte 
initiativer, som kan sikre en ny start 
for folkeskolen og de øvrige undervi-
serområder under Lov 409.  

 
 Kommissionsformanden har beføjel-

ser til at indkalde parterne til drøftel-
ser og/eller forhandlinger, fremsætte 
forslag, der bl.a. skal danne bag-
grund for forhandlingerne, og afkræ-
ve parterne bidrag, der skal tjene til 
at finde løsninger.  

 
 Undersøgelseskommissionen har be-

føjelser til at stille forslag om nye 
regler samt ændringsforslag til de 
gældende regler . 

 
 Afdækningen skal munde ud i under-

søgelseskommissionens afrapporte-
ring, som danner baggrund for de 
centrale parters aftaleindgåelse se-
nest ved overenskomstforhandlinger-
ne i 2021. 

 

 
 



 

Side 2 
 

Brøndby Lærerforening mener: 

NYHEDSBREV 

  
Rikke Jørgensen, formand: Jeg er selv dybt splittet fordi, jeg står med følelsen af, at jeg har valget 
mellem at stemme nej i trods, eller at stemme ja med en pistol for tindingen. Begge valg handler for 
mig om håb og tro på, at det vil føre til en aftalt arbejdstid. Men som tingene er, ser jeg mest perspek-
tiv i at sige ja i håbet om, at en kommission, der forpligter parterne, bliver den fødselshjælper, der 
bringer en arbejdstidsaftale til verden i 2021. Så mit ja bygger på en tro og et håb, men det ville mit 
nej også gøre – en tro og et håb om, at konflikt ville give os et bedre udgangspunkt end L409 – derfor 
ja. 

Nils Greve, næstformand: Jeg stemmer ja. Jeg mener at vores forhandlere har fået det bedst mulige 
resultat og vi kunne som faglig forening ikke have lagt et større pres på de offentlige arbejdsgivere. 
Resultatet kan virke skuffende, men husk på at arbejdsgiver hele tiden har haft lovgiver i ryggen. En 
konflikt med et efterfølgende lovindgreb vil blot forlænge gyldigheden af Lov 409. På den lange ba-
ne skal vi finde en anden version af den danske model for de offentligt ansatte. En kommission kun-
ne være en fremtidig form. Jeg tror på forandringer til det bedre igennem denne vej.  
 
Helle Rasmussen, kasserer: Hvis jeg skulle stemme med hjertet, ville jeg nok stemme Nej til OK-
18! Men jeg vælger at stemme med hjernen og stemmer JA , da jeg ser et håb om en bedre fremtid 
for os lærere med det aftalepapir, vi skal stemme om.  Jeg tror på, at undersøgelseskommissionen 
samt projektet ”Ny start” kan nå frem til løsninger, der kan give os en længe ventet overenskomst i 
2021. 

Latifa Mojib, TR BSO: Jeg forstår godt de mange frustrationer der måtte være omkring hele for-
handlingsforløbet af OK18 og udfaldet af denne. Jeg mener dog ikke at en eventuel konflikt vil gav-
ne os, som lærere. Vi vil stå alene og vi vil endnu engang få trukket et lovindgreb ned over hovedet. 

Mange af os er stadig følelsesmæssig ramt af konflikten fra 2013, og det billede der blev tegnet af 
vores profession dengang. Jeg tror derfor personligt ikke på at endnu en konflikt. Jeg håber og tror på 
at en kommission er den bedste løsning.  

Anita Bütow, TR BVO: Kommissionen forpligter sig til at arbejde for at bevare vores faglige 
stolthed, derfor hælder jeg til et ja. Hvis afstemningen ender med et nej cementerer vi vores magtes-
løshed overfor endnu en tvungen Lov 409 – er det det vi vil?          

Anders Simonsen, TR BVI: Det er svært at stole på KL, men de toner der kommer fra modparten, 

er mere imødekommende end nogensinde før: De opfordrer borgmestrene til at indgå lokalaftaler og 

derudover har KL trukket sig fra ”implementeringsgruppen”. Det gør, at jeg tror på, at samarbejdet 

mellem KL, kommissionen og DLF kan være med til at give mere arbejdsro og tillid til vores arbej-

de.   Hvis vi stemmer nej til OK18, betyder det, at vi skal konflikte. Jeg tror ikke, vi kan konflikte os 

til et bedre resultat, end det vores forhandlere har opnået ved at stå som en samlet fagbevægelse. Vi 

kommer til at stå alene og afvente et lovindgreb, som formentlig ender ud på samme måde som Lov 

409. Jeg hælder til at stemme ja til OK18. Jeg er ærgerlig over, at vi ikke har fået en overenskomst, 

og at det ”kun” er en kommission, vores forhandlere har kunnet forhandle sig frem til. Men alternati-

vet – det tror jeg slet ikke på. 

Rasmus Dybdahl, TR UCN: Er det svært? Hvad er fordelene og ulemperne? Jeg har brugt en del tid 

på at sætte mig ind i hvad det hele handler om. Jeg synes stadig det er svært. Jeg er dog kommet frem 

til at stemme ja. Det er dog ikke et ja til Lov 409, men et ja til en undersøgelseskommission, som 

forpligter sig til at komme med et resultat. Det er måske ikke den sejr vi havde håbet på, men det er 

det stærkeste skridt i den rigtige retning. 



 

Side 3 NYHEDSBREV 

 

Brøndby Lærerforening mener: 

Der er indgået et bredt forlig om budgettet for 
2017.  

 

Der sker ingen besparelser på skoleområdet 
de næste år. Kommunen kan budgettere med 
serviceudgifter på 1.823 mio. kr.  

 

I  budgettet for 2017 er der forlods brugt ca. 
1.800 mio. kr. Det betyder, at der er et råde-
rum på ca. 23 mio. kr. Dette beløb kan bruges 
til stigninger i serviceudgifterne som følge af 
større befolkningstilvækst. 

 

Børneforvaltningen har her mulighed for at få 
dækket de ekstra udgifter, der kommer med 
flere elever i kommunen.  

På anlægssiden er der afsat 2 mio. kr. til ind-

vendig vedligeholdelse på alle skoler. 
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Side 3 
 

Afstemning om OK resultatet 

NYHEDSBREV 

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Før resultatet 

endeligt kan vedtages som ny overenskomst, skal det sen-

des til afstemning blandt medlemmerne. 
 
På det kommunale/regionale område vedtages eller forkastes forslaget direkte af medlemmerne 
ved en urafstemning. På det statslige område er det foreningens hovedstyrelse, der formelt har 
kompetencen til at vedtage eller forkaste forslaget. 

Hovedstyrelsen har dog besluttet, at der på det statslige område skal gennemføres en vejleden-

de urafstemning blandt de medlemmer, der har staten som arbejdsgiver.  
 

 

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 om-
råde. 

Fagbladet Folkeskolen - der udkommer den 24. maj - vil have et indstik, der nærmere forklarer 

afstemningen og indholdet af aftalen. 

 


