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Til offentligt ansatte medlemmer
Forhandlingerne er i de helt centrale faser.
Kommunerne har forhandlet her til i morgen tidlig med bevægelser fra begge
parter, men uden endeligt sammenbrud.
Regionerne er sat til møde hér kl 10, og opfattelsen af forløbet ved sidste
forhandling var positivt.
Staten er en sejtrækker. Staten er indkald til møde i dag kl. 17. Sjældent har en
statslig forhandler (Sophie Løhde (V)) siddet med i realiteten så korslagte arme.
Der er ingen, der ønsker konflikt, selvom man kan mistænke Sophie Løhde for at
tænke konflikt alene for at vise sine politikermuskler internt i Venstre.
Forhandlingstemaerne er:
- Lærernes arbejdstid og den betalte frokostpause skal overenskomstsdækkes.
Begge hovedemner afspejler at ønske om, at vi vil forhandle arbejdsvilkårene
med arbejdsgiverne i stedet for at få ensidige diktater.
- Lønnen, med ønsket om at sikre en lønstigning, som afspejler værdistigningen i
samfundet.
Forligsmanden arbejder hårdt på at skabe forligstekster. Et (eller flere)
forligsforslag vil i givet fald blive brugt som grundlag for afstemning blandt
medlemmerne eller et regeringsindgreb.
Forligsmanden kan også vælge at udskyde i 14 dage igen, men det kan hun kun
gøre, hvis der er bevægelse i forhandlernes positioner.
Jeres gæt er lige så gode som mine.
Kampagneaktiviteter
Der foregår en hel del kampagneaktiviteter over hele landet. Se hjemmesiden
'En løsning for alle'
Jeg kan ikke oplyse alle, men i dag:
Aalborg - demonstration i Kildeparken kl. 17:00
Meld dig konfliktramt
Du kan stadig melde dig konfliktramte nu, men du kan også vente. HVIS du
prøver (på mit.ida.dk/OK18), så brug din privatemail-adresse eller
medlemsnummer, og hvis du får afslag, så be' om nyt password.
Og i sidste ende send en mail til Vibeke eller mig.
Jeg vil sende en mail, når det er absolut nødvendigt, at du melder dig
konfliktramt.

Og - hvis man ikke får sig meldt konfliktramt, så taber man ikke muligheden for at
få lån.
Om lånet
Lån og Spar Bank har lavet denne video om konfliktlånet.
Har du spørgsmål, så ring eller skriv til mig.
Det ser sort ud, men der er også lyssprækker i mørket.
Det er næste lige så spændende som Amstel Gold Race i går.
/Kim Ingemann
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