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Til alle offentligt ansatte medlemmer
Så blev der indgået 3-årige forlig på alle forhandlingsområde.
Puha, en stor lettelse.
Stor tak til forhandlerne for indsatsen og resultaterne, som i langt, langt det helt
stor og hele opfylder kravene og forventningerne på AC-området.
Der vil i de kommende år blive forsket godt og grundigt i, om Dennis Kristensen
faktisk banede vejen for resultater på alle områder, eller alene var en solorytter,
der hyttede sine. Og jeg bukker for Sophie Løhde, som trods alt bøjede sig under
konfliktens skygge.
De tre-årige forlig
Vi vil så hurtigt som muligt (når der er folk i IDA, som har tygget teksterne), få lagt
forligsresultaterne som faktaark på hjemmesiden.
Hovedpunkterne i forligene for akademikerne
• Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause
• En samlet lønramme på 8,1% med 6,2 % (6,8 % på det regionale område) til
egentlige lønstigninger fordelt over de næste tre år - allerede fra 1. april 2018
(resten afsættes til forskellige puljer)
• Afskaffelse af ’privatlønsværnet’, som forhindrede de offentligt ansatte i at følge
udviklingen på det private arbejdsmarked, og indførelse af en reguleringsordning,
der følger den privat lønudvikling.
Konflikten er ikke afblæst, men udskudt
Forligsresultaterne vil nu - med ALF-Ledelsens anbefaling om afstemning – blive
sendt til afstemning blandt medlemmerne ansat efter overenskomsten.
Afstemning gennemføres elektronisk og anonymt, og resultatet fastlægger, om
foreningen kan tiltræde forligene.
Inden afstemningen sættes i gang vil jeg orientere med links til forligsteksterne og
faktaark. Konflikten er udskudt i afstemningsperioden.
Så, der er ikke noget endeligt endnu, men lad os nu lige se….
Jeg vil så hurtigt i som muligt orientere om afstemningsforløbet.
Hvis du ikke kan vente, kan du læse protokollater mv på følgende hjemmesider følg linkene:
Staten :

Kommunerne .
Regionerne .
Konfliktramt
Jer, der ikke fik meldt Jer konfliktramte.... behøver ikke lige nu !
Tak for ros og opbakning under forløbet
/Kim Ingemann
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