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Ekstraordinært 

KS-møde 

 

Søndag d. 29. april 2018 Kl. 10.00 – 11.30 

 
Tilstede: CFJ, CD, JL, SB 

Afbud:  CT 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  OK18 

 

Det er selvfølgelig skuffende, at vi ikke har fået en 

aftale på arbejdstiden, der fjerner lov409.  

 

Et forpligtende samarbejde er samlet set bedre end 

følgende scenarier, vi og hovedstyrelsen vurderer, 

kunne komme i spil: 

- KL ville kun indgå en aftale, der stadfæstede 

lov409 med nogle få forbedringer. 

- Kørt linen ud og taget en konflikt, der højst 

sandsynligt var endt i et lovindgreb, der 

forlænger en udgave af lov 409. 

 

Formuleringerne i aftaleteksten er efter vores mening 

mere bindende end formuleringerne i bilag 4. Det 

gælder både kommissionens arbejde og det lokale 

samarbejde. 

 

Der er lavet nogle forbedringer i forhold til 

lejrskoler. 

 

Derudover er der sikret en fornuftig lønstigning på 

8,1 % over en tre-årig periode. Privatlønsværnet er 

fjernet, hvilket betyder, at de kommunalt ansattes løn 

automatisk følger det private arbejdsmarked. 

 

KS har en opfattelse af, at Anders Bondo har valgt 

den bedst opnåelige løsning. Dette valg har han ikke 

taget alene, da der er en bred opbakning til det i 

DLF’s hovedstyrelse. Derudover kan vi se, at mange 

kredsformænd landet over er ude og anbefale et ja til 

denne aftale. 

 

Kredsstyrelsen for Bornholms Lærerforening 

anbefaler derfor medlemmerne at stemme ja til 
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aftalen. 

Efter vores vurdering, vil der ikke være nogen 

perspektiver i en konflikt i begyndelsen af juni, da vi 

dels vil komme til at stå alene med den, dels 

muligvis vil miste befolkningens opbakning. Den vil 

desuden sandsynligvis munde ud i et lovindgreb, der 

enten lader lov409 fortsætte eller stadfæster den 

opnåede aftale fra OK18. 

 

Et ja betyder som nævnt en forpligtigelse til en 

højere grad af lokalt samarbejde. Både mellem 

kommune og kreds samt mellem TR og leder. 

 

I den kommende periode, vil der blive afholdt en 

række regionale TR-møder, hvor aftaleteksten vil 

blive uddybet. 

3.  Lokalaftale 

 

Der er lige nu uenighed om nogle forskellige 

elementer i en lokalaftale. Vi forsøger at få 

berammet et nyt forhandlingsmøde, hvor vi 

forhåbentlig kan komme til enighed. 

 

4.  Eventuelt 

 

 

Intet 

 


