
 

 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 29. september 2017   

 

Sammenhold og solidaritet er afgørende ved OK-18 1 

 2 

Rammerne for de offentligt ansattes muligheder for at præstere et godt og professionelt stykke 3 

arbejde bliver systematisk forringet – stykke for stykke. I takt med, at den ene nedskæring 4 

følger den anden, forsvinder det rum, der er forudsætningen for det professionelle arbejde. 5 

Lærerens manglende tid til ordentlig forberedelse af undervisning og lægens, sygeplejerskens 6 

og socialrådgiverens manglende tid til nødvendige samtaler med patienter og borgerne er 7 

kendte eksempler herpå.  8 

 9 

En undersøgelse blandt 25 lønmodtagerorganisationer fra juli 2017 viste, at hver anden i 10 

undersøgelsen hver eneste uge brugte fritid for at kunne levere deres arbejde i en ordentlig 11 

kvalitet.  12 

 13 

Der er grund til at sige klart fra til den udvikling.  14 

 15 

Det gør de faglige organisationer den 4. oktober under overskriften ”Danmark for Velfærd”.  16 

Et stort antal tillidsrepræsentanter mødes i Odense i en manifestation for vigtigheden af, at 17 

Danmark fortsat skal have en velfungerende offentlig sektor – og i protest mod Regeringens 18 

aktuelle forslag om skattelettelser til de mest velstående danskere til en pris på 23 mia.kr. 19 

Penge, der bl.a. går fra en nødvendig udvikling af bedre sundhed og uddannelser i Danmark.  20 

 21 

Uddannelsesforbundet er en af organisationerne bag dette initiativ. Vi ser det som en vej til et 22 

stærkere samarbejde mellem faglige organisationer fra både den private og den offentlige 23 

sektor om sikring af et stærkt dansk velfærdssamfund i fremtiden.    24 

 25 

Overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 vil hænge tæt sammen med udhulingen af den 26 

offentlige sektor. De offentligt ansattes organisationer vil komme med krav om arbejdsvilkår, 27 

der vil give medlemmerne bedre rammer for at udføre deres daglige arbejde professionelt. 28 

Svaret fra arbejdsgiverne vil formodentlig være en afvisning – måske begrundet med 29 

økonomiske årsager. Det vil betyde vanskelige og konfliktfyldte forhandlinger.   30 

   31 

Som med sammenholdet om ”Danmark for Velfærd” bliver også sammenholdet mellem 32 

organisationerne ved OK18 afgørende for udviklingen af overenskomsterne i årene frem.  33 

 34 

Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område melder klart ud:  35 

”Ingen organisation skal efterlades på perronen”. Solidariteten mellem organisationerne skal 36 

sikre, at alle kommer til forhandlingsbordet og kan opnå forhandlede resultater.  37 

 38 

Også lønmodtagerorganisationerne på det statslige område i CFU melder om et stærkere 39 

sammenhold ved OK18. Også de rykker tættere sammen for at sige fra over for uacceptabel 40 

adfærd fra de arbejdsgiverne. 41 

 42 

Overenskomstforhandlingerne i 2018 bliver svære. Heldigvis tyder alt på, at de faglige 43 

organisationer vil stå – stærkt – sammen og på den måde skabe de bedste forudsætninger for 44 

at nå resultater.  45 

 46 


