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Hele det offentlige arbejdsmarked skal være overenskomstdækket – det er et grundlæggende vilkår i den danske model
Det er et grundlæggende element i den danske model og en solid tradition på det offentlige arbejdsmarked, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst. Som følge af Folketingets
indgreb i lockouten af store undervisergrupper i 2013 blev den væsentlige del af disse gruppers
arbejdsvilkår, der omhandler arbejdstidsbestemmelserne, reguleret gennem lovgivning. Ved
overenskomstforhandlingerne i 2015 afviste arbejdsgiverne at drøfte arbejdstidsreglerne med undervisernes faglige organisationer. Her forud for overenskomstforhandlingerne i 2018 har såvel
de statslige som de kommunale arbejdsgivere tilkendegivet, at de forsat ikke vil forhandle arbejdstidsreglerne på underviserområdet. Det kan CFU og Forhandlingsfællesskabet ikke acceptere.
ILO har udtrykt kritik af forløbet ved OK-13 på underviserområdet, herunder af det efterfølgende
indgreb i konflikten. Forud for OK-15 opfordrede ILO bl.a. til, at overenskomstforhandlingerne
på lærerområdet sker ved fremme af og prioritering af frie kollektive forhandlinger i forhold til
ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid. ILO opfordrede regeringen til at bestræbe sig på dette.
Den danske model er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og for at understøtte og udvikle de offentlige arbejdspladser.
Modellen bygger på vilje til samarbejde mellem arbejdsgiverne og lønmodtagersiden og viljen til
at finde fælles løsninger gennem aftaler. Såvel i CFU som i Forhandlingsfællesskabet tager vi et
fælles ansvar for, at alle organisationer på de respektive områder har mulighed for reelle forhandlinger med henblik på at kunne indgå overenskomster, der regulerer området.
Det er derfor magtpåliggende for Forhandlingsfællesskabet og CFU at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.
Da arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb på dette område bliver tillagt stor
betydning af såvel CFU som Forhandlingsfællesskabet i forhold til at kunne indgå generelle forlig
ved OK18, vil vi opfordre til, at forhandlingerne påbegyndes snarest muligt.
Kopi af dette brev er sendt til organisationerne i CFU og Forhandlingsfællesskabet
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