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Orientering om periodeforhandlingerne
Da det ikke lykkedes lærerforeningen og Kommunernes Landsforening at
indgå en aftale om vores arbejdstid ved den seneste overenskomstforhandling i 2018 aftalte parterne, at en kommission skulle afdække behov og problemstillinger, og at der herefter – på baggrund af kommissions afdækning –
skulle være en såkaldt ’periodeforhandling’.
Når forhandlingen foregår mellem to overenskomstperioder, er der ikke mulighed for at konflikte sig til et resultat. Men et eventuelt resultat skal præsenteres og debatteres og herefter til godkendelse ved en afstemning blandt
medlemmerne.
Kommunernes Landsforening - vores modpart i forhandlingerne har med
jævne mellemrum markeret, at der også derfra er et stærkt ønske om, at arbejdstidsloven/Lov 409 skal afløses af en arbejdstidsaftale. Situationen er
også, at der langt de fleste steder i landet er indgået lokale arbejdstidsaftaler
og, at det kun er et fåtal af kommuner, der har fastholdt den uindskrænkede
ledelsesret de fik tildelt i 2013.
Forhandlingerne skulle egentligt være afsluttet i god tid inden sommerferien,
men parterne er flere gange enedes om forlængelser. Senest har KL bedt om
en pause i forhandlingerne, og dette er imødekommet af DLF – meldingen
fra chefforhandler Anders Bondo Christensen er, at de hidtidige forhandlinger har bragt parterne et godt stykke hen ad vejen, i forhold til det mandat
som en ekstraordinær kongres i februar gav for forhandlingerne.
Forhandlingerne genoptages efter sommerferien. Men der vil helt sikkert i
perioden op til genoptagelsen, være kontakt mellem parterne og præsentation af mulige løsninger.
Vi har brug for en aftale, der sikrer professionelle rammer for vores arbejde,
og ’en hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavefordeling’ – som det udtrykkes i Kommisionsrapporten.

I kongresvedtagelsen nævnes det, at det er vigtigt, at der er sammenhæng
mellem tid og opgaver og herunder også mellem undervisning og forberedelse, og at der ikke ’kannibaliseres’ på forberedelsestiden – det vil sige at
forberedelsen forsvinder over til andre opgaver.
Vi står ikke alene. Forhandlingsfællesskabet for de offentligt ansatte med
FOA’s formand Mona Strib i spidsen og Lizette Risgaard fra vores hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation følger begge forhandlingerne tæt, og dette er helt sikkert med til at presse modparten. Hvis det ikke
lykkes at forhandle et acceptabelt resultat, vil Mona Strib sidde for bordenden og forhandle vilkår for arbejdet med KL – det vil ikke give en arbejdstidsaftale som er tilpasset de særlige lærervilkår, men vilkår som andre offentligt ansatte med normperioder, varslingsbestemmelser mm.
Hvis et perioderesultat stemmes hjem, vil der efterfølgende blive forhandlet
arbejdstid på de statslige arbejdspladser, og her har KLF en del medlemmer
på privatskoler med gymnasiedel og på Social- og sundhedsuddannelserne.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, vil vi meget gerne have disse sendt
til foreningens næstformand Inge Thomsen INTH@dlf.org. Disse vil så
indgå i bestyrelsens drøftelse og overvejelser.
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