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Kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds anbefaler, at du stemmer ja til overenskomstresul-
tatet. 
 
Det er på ingen måde et jublende ja, men et ja af følgende grunde: 
 styrkelsen af lokalaftaler, som kan gøre, at vi i Assens Kommune får en fornuftig ar-

bejdstidsaftale. 
 vi har ikke accepteret Lov 409 som vores arbejdstidsaftale. 
 troen på, at der senest i 2021 kan laves en ny central arbejdstidsaftale. 
 vi har fået en fornuftig lønaftale, som bl.a. har fjernet Bjarne Corydons 

”privatlønsværn”. 
 vi har fået genindført reguleringsordningen, som sikrer, at vi følger lønudviklingen i 

den private sektor. 
 konsekvenserne af et nej vil være ødelæggende i mange år fremover. 
 
Baggrund. 
 
Nøgternt set var vi den organisation, som fik mindst ud af ”Musketereden”. Allerede på et 
tidligt tidspunkt var vi tvunget til at meddele, at ”nu var der reelle forhandlinger med KL” 
om lærernes arbejdstid – ellers var sammenholdet blevet sprængt. Da Dennis Kristensen så 
gik solo og indgik aftale med regionerne, lagde han reelt låg over yderligere forhandlinger, 
og ”tvang” på den måde Anders Bondo til at opgive en central arbejdstidsaftale og i stedet 
aktivere ”Plan B”, som ligner det, vi endte med at få på arbejdstid.  
 
Bag facaden på Forligsinstitutionen var Anders Bondo i slutfasen under et enormt pres fra 
øvrige organisationer for at acceptere KL´s kosmetiske ændringer af Lov 409. Ellers ville vi 
have stået alene tilbage med en konflikt på lærernes arbejdstid. 
KL havde i hele forløbet kun vist sig villige til at pille ved ganske små hjørner af Lov 409.  
 
 En tillempet halvårsnorm, som reelt havde samme virkning, som vores nuværende 

årsnorm.  
 Et latterligt lille beløb (ca. 30 kr.) i varslingstillæg ved tjeneste efter kl. 17 med mindre 

end 4 døgns varsel.  
 En justering af lejrskoleafregningen.  
 
Ganske uacceptabelt! 
 
Nu har vi fået en noget bedre lejrskoleaftale, et styrket signal om lokale arbejdstidsaftaler 
og en aftale om forhandling af central arbejdstid i overenskomstperioden med udgangs-
punkt i anbefalingerne fra en nedsat kommission. Mange har allerede kaldt det en 
”syltekrukke”, og sammenlignet med det bilag 4 vi fik i 2015, hvor KL med det samme mod-



arbejdede. De 2 ting kan ikke sammenlignes, og KL har da også denne gang været ude med 
tydelig støtte til den indgåede aftale.  
 
Bl.a. har KL´s formand nedlagt den implementeringsgruppe, som har fulgt Lov 409 under 
Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet, og i stedet erstattet den med en ”ny start-
gruppe”, som i samarbejde med Danmarks Lærerforening skal undersøge udfordringerne på 
folkeskoleområdet. Der er derfor allerede nu tegn på, at vi ikke ender med en 
”syltekrukke”!  
 
Konsekvenserne af et nej! 
 
Mange lærere er fristet til at stemme nej til overenskomstresultatet for tydeligt at markere 
en utilfredshed med arbejdsgiverne og på den måde fralægge sig ansvaret for et usikkert 
overenskomstresultat.  
Et nej vil sende lærerne alene i konflikt – både strejke og omfattende lockout - fra d. 11. juni 
– knap 3 uger før elevernes sommerferie. En konflikt som helt sikkert vil blive afsluttet med 
et regeringsindgreb, som cementerer, at Lov 409 – med små kosmetiske ændringer – bliver 
lærernes arbejdstidsaftale.  
Det vil i årene fremover kun gøre det muligt at pille ved hjørner af Lov 409, idet det kræver 
en ny konflikt at blive frigjort fra et evt. lovindgreb. Konsekvenserne af et nej vil derfor væ-
re ødelæggende for mulighederne for at indgå en central arbejdstidsaftale i 2021, og vil 
sende lærerne ud i en på forhånd tabt konflikt. Så…selvom følelsen siger nej, vil konsekven-
serne være så store, at det i stedet bør blive et ja. 
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