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Børsen har mandag samlet de fakta vi kender fra de tre aftaler: 

Stat - omfatter ca. 180.000 ansatte, som bl.a. er gymnasielærere og medarbejdere i ministerier og styrelser: - 

Samlet lønramme på 8,1 pct. over de næste tre år. Ifølge Moderniseringsstyrelsen vil det give en generel lønstigning på 
6,2 pct.  
- Privatlønsværnet, der betyder, at statsansatte bliver modregnet 100 pct., hvis deres løn stiger mere end privatansattes, 
afskaffes. Den bliver erstattet af en ny lønregulering, der skal sikre, at den offentlige lønudvikling følger den private. 
- De statsansattes ret til betalt spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag, ifølge 
Flemming Vinther, forhandlingsleder for de statsansatte. 

Regioner - omfatter ca. 120.000 ansatte, som bl.a. er læger og sygeplejersker:  

- Lønramme på 8,1 pct. over de næste tre år. Ifølge Danske Regioner giver det generelle lønstigninger på 6,1 pct., mens 
bl.a. 0,34 pct. går til puljer til særlige formål og prioriterede grupper.  
- Privatlønsværnet afskaffes og erstattes af den nye lønregulering.  
- Ifølge Danske Regioner er der en "løsning af udfordringerne omkring den betalte spisepause".  
- Derudover er der ifølge Danske Regioner bl.a. en ny aftale om ferie, et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og et 
projekt med fokus på arbejdsmiljøet. 

Kommuner - omfatter ca. 500.000 ansatte, som bl.a. er lærere og pædagoger:  

- En samlet lønramme på 8,1 pct. over de næste tre år, ifølge Kommunernes Landsforening (KL). 
- Ifølge LO og Dansk Sygeplejeråd er der afsat særlige puljer til ligeløn og til at løfte lavtlønsgrupper.  
- Ifølge KL er der en særlig rekrutteringspulje på over 500 mio. kr. målrettet social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker. 
- Privatlønsværnet afskaffes og erstattes af den nye lønregulering. 
- Det lykkedes ikke parterne at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. I stedet skal en undersøgelseskommission frem 
mod 2021 kulegrave arbejdstidsreglerne. Det gælder også for lærerne på det statslige område. 
- Ifølge FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte fordelt på 70 faglige organisationer, er der 
opnået forskellige modeller for spisepausen for de tre hovedorganisationsgrupper på det kommunale område. For 
FTF'erne fortsætter de eksisterende bestemmelser om spisepausen i kommunerne, men organisationerne har taget 
skriftligt forbehold for at køre en faglig voldgift for at få bekræftet retten til spisepausen. 

Reelt er lønstigningerne mindre end de 8,1 pct. Den er snarere 6,1 pct., resten skal dække andre goder. Nok har de 
ansatte fået en lønstigning på 8,1 procent, men inkluderet i det gemmer sig en pulje på to procent, der skal dække 
spisepause, ligeløn, kompetenceprojekter osv. På det statslige område vil forhandlerne ikke ud med, hvad spisepausen 
har kostet. I stedet er der i overenskomsten skrevet en passus ind om, at 0,53 procent af lønsummen skal anvendes til 
en række formål herunder spisepausen. Det skriver Ekstrabladet mandag. 

Et historisk sammenhold har betydet, at der nu er forhandlet overenskomster på plads for alle medarbejdere i både 
kommuner, regioner og stat. Forhandlingerne på statens område blev afsluttet her til eftermiddag, og der er grund til 
glæde sig over et godt resultat. ”Vi har været igennem meget i løbet af de forhandlinger, der har kørt siden december 
måned. På intet tidspunkt har jeg haft forventning om så flot et resultat, som det vi står med i dag, og vi skylder 
sammenholdet og fællesskabet en stor tak. Jeg er meget tilfreds – og må igen understrege, at vi ikke varkommet i mål, 
hvis det ikke havde været for det stærke sammenhold mellem Akademikere, FTF og LO’ere på det statslige område,” 
siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. Det skriver dm.dk søndag. 

Oprydningen er gået i gang foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i indre København, hvor bannere, pavilloner 
og røde faner de seneste uger har prydet gadebilledet. Overenskomstforhandlingerne lakker nemlig mod enden. På 
Store Bededag blev der indgået en aftale for 500.000 kommunalt ansatte, og tidligt i går morges kunne chefforhandlere 
for Akademikerne og FTF afsløre, at de har indgået en aftale for knap 74.000 regionalt ansatte. Det var en smilende 
Grete Christensen, der kom ud fra forhandlingslokalet og gav interview til det store presseopbud. »Det er en stor glæde, 
at vi står her med et resultat, som dækker alle ansatte i regionerne,« sagde formanden for Dansk Sygeplejeråd og 
chefforhandler for de regionalt ansatte, da hun side om side med regionernes forhandler, Anders Kühnau, præsenterede 
aftalen. Akademikerne og FTF, der blandt andre organiserer læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, havde ellers 
takket nej til den aftale, som lavtlønsforbundene under LO indgik onsdag, fordi de ikke mente, aftalen indeholdt en 
tilstrækkelig sikring af spisepausen. Det valgte Akademikerne i sidste ende at betale sig til. »Vi har fået et fornuftigt 
resultat, som er afbalanceret, og hvor der også er et økonomisk mellemværende, men det er ikke af en stor størrelse,« 
sagde Akademikernes chefforhandler, Lars Qvistgaard, da aftalen blev præsenteret. Det skriver Berlingskesøndag. 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/197341/artikel.html
https://www.dm.dk/PolitikOgPresse/nyheder/2018/April/enloesningforalle


Det kan skade konkurrenceevnen, at de offentligt ansattes lønramme overstiger de privates, mener DA-formand. Efter 
flere måneders tovtrækkeri blev parterne på det statslige område lørdag enige om nye overenskomster til de offentligt 
ansatte. En varslet storkonflikt blev derved undgået. Men aftalen er dyrt købt, mener Jacob Holbraad, administrerende 
direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). ”Det er en dyr aftale med en lønramme, der ligger markant over den, der blev 
aftalt i de private overenskomster sidste år. Det er klart, at det på sigt risikerer at presse lønniveauet op i hele samfundet 
og derved på sigt udfordre virksomhedernes konkurrenceevne. Hvilket på sigt kan koste arbejdspladser og vækst i 
Danmark,” siger han. De ansatte i staten får over tre år en lønstigning på 8,1 procent. Det 
skriver JyskeVestkysten søndag. 

Alle faggrupper blandt 180.000 statsansatte har lørdag aften indgået en aftale med arbejdsgiverne for de næste tre år. 
Det oplyser parternes topforhandlere ved Forligsinstitutionen i det indre København. Dermed er der indgået OK-aftaler 
for samtlige 750.000 offentligt ansatte i stat, region og kommuner, og den varslede storkonflikt ser ud til at være afblæst 
for nu. ”Vi har landet en aftale i fællesskab. Det har været en lang rejse, men vi skal være glade for den aftale, vi har nu 
og det er en aftale, jeg kan anbefale vores medlemmer at stemme ja til, og dermed undgå en konflikt,” siger Flemming 
Vinther, der er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), og fungerer som lønmodtagernes 
chefforhandler på det statslige område. Aftalen indeholder en lønstigning på 8,1 procent og sikrer, at fremtidige 
lønstigninger følger det private arbejdsmarked. Derudover har det helt store stridspunkt i de lange forhandlinger været de 
ansattes ret til betalt spisepause. Men også her er der fundet en løsning. ”Aftalen indeholder også en 
overenskomstmæssig sikring af spisepausen,” siger Flemming Vinther. Det skriver Fagbladet3F lørdag. 

Det er ikke lykkedes at indgå en aftale om lærernes arbejdstid i overenskomstforhandlingerne. Parterne har i stedet 
forpligtet sig til et forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. Det er en del af det forlig, Kommunernes 
Landsforening fredag har indgået med Lærernes Centralorganisation under de kommunale overenskomstforhandlinger. I 
stedet for en arbejdstidsaftale har parterne aftalt, at en undersøgelseskommission frem mod de næste 
overenskomstforhandlinger, det vil sige i 2021, skal komme med forslag, der skal lægge grund til nye forhandlinger. 
Forliget indebærer også bedre aflønning for deltagelse i lejrskoler samt et fælles ønske om styrket lokalt samarbejde, 
herunder muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Det skriver TV2.dk fredag. 

Onsdag kom en delaftale på plads på det regionale område, fredag indgik de kommunale parter et stort forlig, der 
omfatter samtlige 500.000 kommunalt ansatte og natten til lørdag landede der en aftale for samtlige 120.000 offentligt 
ansatte i regionerne. Og senest er der lørdag aften indgået en aftale for 180.000 ansatte i staten. Det næste, der skal 
ske i de forhandlinger, der indtil videre har varet i mere end fem måneder, er, at forligsmand Mette Christensen skal 
sende forligsaftalerne til afstemning i baglandet for både arbejdsgivere og lønmodtagere. Det 
skriver Jyllandsposten fredag. 

26. april 

Der var glade miner, da de kommunale chefforhandlere forlod Forligsinstitutionen kort før midnat. På det tidspunkt havde 
parterne forhandlet i 14 timer, primært på det kommunale område. Og timerne havde ikke været forgæves, sagde 
Anders Bondo Christensen, som er topforhandler for de kommunalt ansatte. ”Der er nogen gange, hvor jeg synes, jeg er 
gået ud herfra, hvor jeg har tænkt, der spildte vi rigtig mange timer. Sådan synes jeg ikke, det har været i dag.” Også 
kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, gik hjem med en fornyet tro på en aftale. ”Jeg synes, det har været en 
god dag i dag, der er fremdrift. Vi er jo ikke i mål endnu, men jeg er forsigtigt optimistisk lige nu,” sagde han. Det 
forventes at dagens forhandlinger fortsætter med det kommunale område. Forhandlingerne genoptages i 
Forligsinstitutionen klokken 15.00. Det skriver DR.dk i dag. 

I overenskomstforhandlingerne har det hele tiden været målet at lave én løsning for alle lønmodtagere i den offentlige 
sektor. Men de store taler om sammenhold og solidaritet rakte kun så langt, som at en række fagforbund under LO 
natten til i går indgik en delaftale med Danske Regioner om 40.000 offentligt ansattes arbejdsvilkår. Dermed efterlod man 
de kommunale og statslige forhandlinger på perronen. Eden – musketer-eden, som den kaldes – er brudt. Aftalen har 
skabt vrede. Ifølge Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, RUC, har ræsonnementet hos LO været, 
at den sunde fornuft i at få sikret en aftale med blandt andet en ønsket høj lønramme på 8,1 procent de næste tre år har 
måttet stå over beskyldninger om dårlig moral og svigtende solidaritet. ”Der har hele tiden været snakket om, at man skal 
stå sammen. Men alle parter skal jo tilbage og forklare deres medlemmer, hvorfor de siger ja og nej. Og jeg tror, 
vurderingen i LO har været, at man ikke kan forklare sine medlemmer, at man har fået tilbudt en stor del af sine 
kerneønsker opfyldt og sagt nej med den risiko, at det hele kan tabes på gulvet,” siger Bent Greve. Det 
skriver Kristeligt-Dagbladtorsdag. 

»Én for alle, alle for én,« erklærede 51 fagforbund i juni 2017, og så var de klar til overenskomstforhandlinger 2018. Men 
sådan en ed ville gøre forhandlinger umulige, hvis den skulle tages bogstaveligt, så arbejdsmarkedsforskere er ikke 
overraskede over, at Dennis Kristensen onsdag gik solo. Onsdag tog FOAs formand, Dennis Kristensen, på vegne af 
45.000 LO-medlemmer ansat i regionerne pengene og efterlod akademikerne og sygeplejerskerne på slagmarken.  »Vi 
har ikke ønsket at betale en ekstra pris for spisepausesikring, og vi har ikke ønsket at betale for, at andre skulle have 
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det,« sagde Dennis Kristensen, da han havde sikret sine medlemmer en lønstigning på 8,1 pct. Det var ellers det, 
musketereden handlede om. Betalt frokostpause, lærernes arbejdstid og lønstigninger. Én for alle, alle for én. Eller bare 
én for én i virkelighedens verden. På sin egen Facebook-side blev Dennis Kristensen med det samme kaldt »forræder«, 
»vatpik« og »Judas Kristensen«. Mens Dennis Kristensen gav sig til at forhandle videre på det kommunale område, 
prøvede demonstranterne uden for Forligsinsitutionen at styre deres skuffelse. Det skriver Berlingske i dag. 

Musketéreden i OK18 er smuldret, og en splittelse tegner sig mellem kortuddannede lavtlønsgrupper og de længere 
uddannede sygeplejersker og akademikere. Også i den nye hovedorganisation er LO-forbund og offentligt ansatte i FTF 
splittede. Til gengæld er der åbnet op for flere delaftaler. Den nu tidligere FOA-formand, Dennis Kristensen, har været 
førstedirigenten med sin allestedsnærværende kommunikation om musketereden. Men han var i de afgørende timer 
smart og fræk nok til at udnytte presset til sine egne medlemmers fordel. Det skete, da han natten til onsdag indgik en 
delaftale med regionerne om markante lønstigninger og særlige puljer til sine kvindelige lavtlønsmedlemmer til stor 
overraskelse for hans medforhandlere på det regionale område, Grete Christensen og for de statsansattes Flemming 
Vinther. Det skriver Information i en analyse i dag. 

Med aftalen står fagbevægelsen til at have vundet en sejr, da de mødte op til forhandlingerne med et krav om en samlet 
lønstigning på 8,2 pct. Arbejdsgivernes tilbud var mere beskedent med et tilbud om en lønstigning på 6,7 pct. Lykkes det 
at få en aftale om lønstigninger på 8,1 pct. på resten af det offentlige overenskomstområde, så viser beregninger fra Tore 
Stramer, cheføkonom i Nykredit, at den samlede offentlige lønsum stiger med et tocifret milliardbeløb. Ifølge tal fra 
Danmarks Statistik, så var de samlede lønudgifter til de offentligt ansatte i 2017 på 332 mia. kr. Stiger lønningerne i hele 
den offentlige sektor med 8,1 pct. over de næste tre år, så stiger den samlede offentlige lønsum til 359 mia. kr. Det 
betyder, at den samlede lønstigning på 8,1 pct. giver en offentlig merudgift på 27 mia. kr. i de tre år, 
overenskomstperioden løber. Havde de offentlige arbejdsgivere trukket sig sejrrigt ud af lønkampen, og var lønnen 
steget med 6,7 pct., så var den samlede offentlige lønsum steget til 354 mia. kr. I kroner og øre betyder det, at 
merudgiften på lønmodtagernes sejr er ca. 5 mia. kr. Det skriver Børsen i dag. 

25. april 

LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening har natten til onsdag indgået ny overenskomst med Danske Regioner. 
Dermed er konflikten er afblæst for medlemmer af FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne og Dansk 
Socialrådgiverforening. Aftalen er indgået i Forligsinstitutionen efter flere måneders forhandlinger om nye 
overenskomster for landets offentlige ansatte. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det glæder jeg mig over på 
rigtig mange menneskers vegne,” siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
(RLTN) og Regionsrådsformand i Region Midtjylland. Konflikten er dermed afblæst for en del af regionens ansatte, mens 
den varslede strejke og lockout stadig gælder for resten. Det skriver Region Midtjylland i dag. 

Anders Kühnau, der tidligt onsdag morgen indgik aftale med LO-forbundene, håber, at flere forlig er på vej. Der er ikke 
mere at forhandle om på regionernes område. FTF og Akademikerne kan enten tilslutte sig den aftale, som regionerne 
og LO-gruppen forhandlede på plads natten til onsdag eller tage en konflikt. Sådan lyder konklusionen fra Anders 
Kühnau (S), der er chefforhandler på regionernes vegne. Det skriver Fyens.dki dag. 

Den delaftale, som Danske Regioner og deres LO-ansatte indgik tidligt i morges, giver ikke de ansatte ret til betalt 
spisepause. Aftaleteksten er endnu ikke offentliggjort, men aftalen ændrer ifølge Anders Kühnau, chefforhandleren på 
Regionernes vegne, ikke på retsstillingen i forhold til frokostpausen. Der er alene indført formuleringer i aftaleteksten, der 
betrygger de ansatte i, at arbejdsgiverne i Regionerne ikke på et senere tidspunkt vil kræve, at man betaler sin pause 
selv. »Forskellen på ret og ikke ret er svær at se. Men aftalen ændrer ikke på retsstillingen. Man har ikke fået en ret til 
betalt spisepause. Man har de samme vilkår som før, men de ansatte har fået en betryggelse i, at vi ikke vil ændre på 
noget i forhold til spisepausen,« siger Anders Kühnau. Kan I ændre på spisepausen uden om overenskomstbordet efter 
nattens aftale? »Det kan i princippet godt lade sig gøre, så længe man ikke har en ret. Vi har ingen interesse i det. Vi er 
afhængige af, at medarbejderne står til rådighed - også i deres pause. Det er umuligt at forestille sig en situation, hvor 
man ikke står til rådighed i spisepausen for vores ansatte i regionerne.« Det skriver Berlingske i dag. 

Formand for FOA Dennis Kristensen får en ordentligt omgang verbale øretæver for at have indgået et forlig med 
arbejdsgiverne på det regionale område ved de offentlige overenskomstforhandlinger. De mange reaktioner mod Dennis 
Kristensen kommer efter, at der i nat blev indgået et delforlig på det regionale område, hvor LO-forbundene FOA, 3F, HK 
Kommunal, Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening har indgået et forlig med Danske Regioner på vegne 
af deres medlemmer i regionerne. "Vi har indgået et godt forlig, som vi er tilfredse med og som opfylder de hovedkrav, 
som vi gik ind i forhandlingerne med,"  siger Dennis Kristensen, FOA-formand til tv2 News. Bente Sorgenfrey, formand 
for FTF, skælder sin kollega ud og pointerer, at det ikke holdt, da Dennis Kristensen sagde, at man ville stå skulder ved 
skulder og lave en aftale for både stat, kommuner og regioner samlet. Det skriver Børsen i dag. 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/197180/artikel.html
http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/april-18/ok18-overenskomst-mellem-danske-regioner-lo-og-ds/
https://www.fyens.dk/erhverv/Parter-efter-gennembrud-i-OK-forhandlinger-Vi-har-vist-vejen/artikel/3250409
https://www.b.dk/nationalt/regionernes-chefforhandler-efter-aftale-de-ansatte-har-ikke-faaet-ret-til-betalt
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/361896/raser_over_dennis_kristensenhold_nu_kaeft_hvor_er_du_latterlig.html#cxrecs_s


Nogle kalder det hendes svendestykke. Andre siger, at det er et bump på vejen. Alle kan blive enige om, at Sophie 
Løhde har spillet højt spil i forhandlingerne om en ny overenskomst. Det var en grådkvalt Sophie Løhde, der i foråret 
2016 sendte stafetten som sundhed-og ældreminister videre til partifællen Ellen Trane Nørby. Efter knap to år blev der 
byttet rundt på ministertaburetterne, så der blev plads til Liberal Alliance og Konservative. Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen kløvede Finansministeriet i to, og foran Sophie Løhde ventede nye udfordringer som minister for offentlig 
innovation. Med titlen blev den dengang kun 33-årige Venstrepolitiker den øverste arbejdsgiver for 180.000 statsansatte. 
I politik siger man, at succes har mange fædre, mens fiasko er forældreløs. Men i disse forhandlinger vil Sophie Løhde få 
ansvaret i begge tilfælde. Det skriver Politiken i dag. 

En hel dags forhandlinger om et forhandlingsprotokollat for de regionalt ansatte endte natten til onsdag med, at 
Akademikerne og FTF gik hjem uden at skrive under, mens LO-repræsentanten, FOA-formand Dennis Kristensen, sagde 
ja tak. Dennis Kristensen fremhævede i nat over for journalisterne i Forligsinstitutionen, at den opnåede lønramme på 8,1 
procent er det mål, fagbevægelsen havde sat sig i fællesskab, og at det aldrig var lykkedes uden det intense 
sammenhold mellem organisationerne. "Det pres har vi skabt i fællesskab, og så var der nogle, der ikke ville være med 
det sidste lille stykke", konstaterede han og satser på, at det så også vil være med til at presse KL's topforhandler 
Michael Ziegler og statens, innovationsminister Sophie Løhde, til at indgå en aftale i løbet af de kommende dage - 
inklusive for lærernes arbejdstid. FTF-formand Bente Sorgenfrey, der har siddet med i Forligsinstitutionen, fortalte, inden 
hun forlod bygningen kl. 1, at FTF og Akademikerne ikke kunne skrive under på det udkast til et forhandlingsprotokollat, 
der i løbet af tirsdagen blev lagt på forhandlingsbordet på det regionale område, og at det er spisepausen, der var 
afgørende for, at de ikke kunne sige ja. Imidlertid har en enkelt FTF-organisation, Dansk Socialrådgiverforening, valgt at 
skrive under på protokollatet i regionerne. Det skriver Folkeskolen i dag. 

Regionerne har netop indgået aftale med LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne 
samt Dansk Socialrådgiverforening, om overenskomst- og aftalefornyelse. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det 
glæder jeg mig over på rigtig mange menneskers vegne”, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Aftalen mellem Danske Regioner og LO-forbundene indeholder følgende elementer: 
En lønramme på 8,1% over tre år, herunder: - generelle lønstigninger på 6,10% og forventet udmøntning fra 
reguleringsordningen på 0,71%, midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35%, puljer til særlige formål og 
prioriterede grupper mm på  0,34%. En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men 
sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. En betryggelse om den betalte 
spisepause. En række forbedringer vedrørende barsel mm. En ny aftale om ferie. Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet. 
Det skriver Danske Regioner i dag. 

24. april 
Både lønmodtagernes topforhandler i forhandlingerne med staten, Flemming Vinther, og hans modstykke på 
arbejdsgiversiden, innovationsminister Sophie Løhde (V), lagde ansigtet i alvorlige folder, da de skulle udlægge, hvad 
der var kommet ud af mandagens forhandlinger i Forligsinstitutionen. ”Vurderet ud fra, hvor parterne står nu, er der ikke 
er noget perspektiv i at fortsætte forhandlingerne. Det har vi meddelt vores modpart og forligsmanden, og det er 
forligsmanden enig i”, forklarede Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og 
Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF). ”Det er klart, at det her ikke bringer os længere væk fra en konflikt”, 
uddybede han. Parterne forhandlede blot i godt fem timer mandag, før de blev sendt hjem fra Forligsinstitutionen med 
uforrettet sag, og heller ikke Sophie Løhde så parterne nærme sig hinanden i løbet af forhandlingerne. Det 
skriver Magisterbladettirsdag. 

Mandagens overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen er sat på standby til tirsdag formiddag. Chefforhandler ser 
intet perspektiv i at fortsætte. Der er tavshedspligt omkring indholdet af mandagens forhandlinger mellem repræsentanter 
for staten og dens ansatte i Forligsinstitutionen. Parterne indikerer dog, at de er så langt fra hinanden, at 
sammenbruddet synes tæt på. Alle parter insisterer dog på, at det kun er forligsmanden, der må bruge ordet 
sammenbrud. ”Der er kun én, der kan erklære sammenbrud, og det er forligsmanden,” siger innovationsminister Sophie 
Løhde (V), der forhandler på statens vegne, foran Forligsinstitutionen mandag aften. Det skriver Sjællandske 
Næstved tirsdag. 

En række LO-forbund gør klar til at gå solo i forhandlingerne om de 750.000 offentligt ansattes 
overenskomster. Enegangen kan blive en realitet, hvis det ikke lykkes at stå sammen med de øvrige faglige 
organisationer - akademikerne og FTF-gruppen - over for arbejdsgiverne i staten, kommuner i regioner. Det har hidtil 
været lønmodtagernes fælles strategi at stå sammen på tværs med det fælles mål at få opfyldt tre hovedkrav: 
Lønstigninger, der sikrer reallønnen. Lærernes arbejdstid skal sikres i overenskomsten i stedet for at være reguleret af 
den lov, der blev resultatet af det politiske indgreb i konflikten i 2013. Det tredje fælles topkrav i lønmodtagernes 
musketered handler om, at arbejdsgiverne skal anerkende lønmodtagernes ret til betalt spisepause. Tirsdag møder 
forhandlerne fra både staten, kommuner og regioner op i Forligsinstitutionen igen. Forud for disse møder har LO-
forbundene i OAO-fællesskabet (Offentligt Ansattes Organisationer) imidlertid givet hinanden håndslag på, de er parate 

https://www.folkeskolen.dk/632423/loenmodtager-sammenholdet-splittet-om-regional-overenskomst
http://www.regioner.dk/services/nyheder/2018/april/ok18-gennembrud-paa-regionernes-omraade
https://www.magisterbladet.dk/news/2018/april/maratonforhandlingernefortsaetterfaarvienforhandletloesning


til at forhandle videre med kommuner og regioner, hvis forhandlingerne på statens område styrer mod et sammenbrud. 
Det skriver Avisen.dk i dag. 

Den største tilbageværende knast i årets overenskomstforhandlinger - de statsansattes betalte spisepause - hører slet 
ikke hjemme i overenskomstforhandlingerne. Tvisten om, hvorvidt spisepausen er en »ret« eller »kutyme«, er nemlig 
ikke en interessekonflikt, men en retskonflikt. Den slags forhandles normalt ikke i en overenskomst, men afgøres i 
Arbejdsretten, lyder det fra en række eksperter. »Striden handler om, hvorvidt de ansatte i staten har ret til betalt 
spisepause eller ej. Det er en fortolkningstvist og en retskonflikt, og den skal afgøres ved en faglig voldgift eller i 
Arbejdsretten, og parterne må så acceptere udfaldet. Der er ikke konfliktret på det,« siger Flemming Ibsen, professor 
emeritus ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Det skriver Berlingske tirsdag. 

Chefforhandler for Kommunerne Michael Ziegler er ankommet til Forligsinstitutionen, hvor endnu en dags hårdt arbejde 
står for døren. ”Jeg går ud fra, at dagsordnen er, at vi skal se, om vi kan lande en aftale. Det er en meget svær situation, 
men vi er også der, hvor vi skal tage stilling til, om vi kan lave et kompromis,” siger Ziegler til Ekstra Bladet. Lørdag brød 
arbejdsgiverne den såkaldte musketered, og dermed er det ikke afgørende for eksempelvis kommunerne, at der kommer 
en samlet løsning på plads for lønmodtagere ansat her i regionerne og på de statslige aftaler ved de verserende 
overenskomstforhandlinger. Dennis Kristensen, som er forbundsformand for FOA og sidder på den anden side af 
forhandlingsbordet, konkluderede, at pagten 'Loyal to Løhde' var brudt. Michael Ziegler vil gerne stadig være venner med 
statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde, men fastslår tirsdag formiddag, at: ”Jeg er ikke fjernstyret af 
Sophie Løhde. Jeg kan godt lave en aftale uden hende. Og det vil vi være lige gode venner af.” Det skriver Ekstra 
Bladet i dag. 

23. april 

Arbejdsgiverne på statens område har bedt om en tænkepause fra forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt 
ansatte. Sådan udlagde chefforhandleren på lønmodtagersiden, Flemming Vinther, det, da parterne blev sendt hjem 
søndag aften. Anmodningen fra arbejdsgiverne kom ifølge Anders Bondo Christensen, chefforhandler for lønmodtagerne 
i kommunerne, som en overraskelse. ”Jeg er overrasket. Hvad søren er det, der foregår. Det havde vi ikke set komme. 
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige”, lyder det fra Anders Bondo Christensen. Samme fornemmelse giver FOA-formand 
Dennis Kristensen, som sidder med på regionernes og kommunernes område, udtryk for, da han forlader 
Forligsinstitutionen. ”Gad vide, hvad der egentlig foregår? Vi ved ikke mere, end at det er udsat for kommunernes og 
regionernes side til tirsdag klokken 10. Det skal have noget at gøre med, at der fra arbejdsgiverne på det statslige 
område er behov for mere tid til at arbejde med tal”, siger Dennis Kristensen. Det skriver Information i dag. 

Kort efter midnat afsluttede forligsmand Mette Christensen aftenens forhandlinger og sendte parterne hjem. Nattens 
forhandlingspause skal arbejdsgiverne bruge på at udregne effekten af nogle løsningsmodeller. Forløbet forvirrede og 
overraskede forhandlerne. ”Vi er lige så overraskede, som jeg tror, at pressen er”, lød det fra FOA’s formand, Dennis 
Kristensen. Overraskelsen skyldtes også, at forligsmand Mette Christensen havde bedt parterne dukke op til 
weekendens forhandlinger med sovepose og tandbørste under armen. ”Det var jo et meget klart signal til os alle 
sammen om, at det var nu og i bliver ikke sluppet ud, før vi er færdige”, som Anders Bondo Christensen udtrykte det. De 
statslige parter skal samles igen for at fortsætte forhandlingerne klokken 14 mandag, mens de kommunale og regionale 
parter først er indkaldt til klokken 10 tirsdag formiddag. Det skriver DR Nyheder i nat og hertil morgen. 

Endnu en lang dag i Forligsinstitutionen resulterede heller ikke i en aftale søndag. Parterne har forhandlet siden fredag 
formiddag klokken 10. Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd, der forhandler for de regionalt ansatte, fortæller 
søndag aften på vej hjem, at der ikke har været meget bevægelse søndag. Det bekræfter regionernes topforhandler 
Anders Kühnau. ”Der har været meget ventetid på både det kommunale og regionale område i dag. Det har helt sikkert 
været staten, der har fyldt mest i dag”, siger Benny Andersen til Politiken. ”Forligsmanden har vurderet, at vi nu holder en 
pause, og så skal vi møde op igen tirsdag klokken 10. Det ser jeg som et positivt tegn, og at der fortsat er en mulighed 
for at lande en aftale”, siger han. Innovationsminister Sophie Løhde (V), der forhandler på vegne af staten, er knapt så 
optimistisk indstillet: ”Vi har de her mange dage og nætter, jeg har befundet mig i forligsinstitutionen, forsøgt en masse 
muligheder. Det er en dybt alvorlig situation, vi står i, og det ser meget svært ud”, siger hun til TV2 News. Parterne har 
frem til 1. maj til at blive enige. Sker det ikke, kan en strejke træde i kraft 6. maj, mens en lockout kan starte 12. maj. Det 
skrev Politiken i går aftes. 

Fredag valgte arbejdsgiverne at splitte forhandlingerne op, så de ikke længere bliver kørt i ét bredt spor, men i tre mindre 
spor. Det betyder, at arbejdsgiverne er kommet med separate udspil på de tre områder - det statslige, det regionale og 
det kommunale. Kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, understreger, at en aftale på ét af områderne kan være 
positivt for de videre forhandlinger. ”Det er en fordel, hvis der kan lukkes en aftale på ét af områderne, før man forhandler 
videre på de andre områder, siger Michael Ziegler. Det giver hans modpart og forhandler for de kommunalt ansatte, 
Anders Bondo Christensen, ham ret i: ”Jeg tror, at bevægelse på ét område, kan være med til at skabe bevægelse på et 
andet. Men vi har en musketered områderne imellem, og den står vi fast ved”. Forhandlerne har fået indskærpet, at de 
skal være varsomme med at fortælle for meget, om hvad der foregår i forhandlingerne. Og det irriterer Anders Bondo 
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Christensen, at medierne får lækket så mange oplysninger fra forhandlingerne. ”Det er så ubehageligt, og jeg har været 
meget irriteret over det. Hvis det er medierne, der får oplysningerne først, ødelægger det forhandlingerne inde i 
Forligsinstitutionen, siger Anders Bondo Christensen. Det skrev DR Nyheder i går. 

20. april 

Overenskomstforhandlingerne fortsætter fredag, efter forligsmanden udskød en eventuel konflikt med 14 dage. Parterne 
blev indkaldt til at genstarte forhandlingerne fredag klokken 10. Denne gang er der ingen "bagkant", så parterne er blevet 
bedt om at pakke tandbørsten og soveposen. Det skriver TV2.dk i dag. 

Når arbejdsgivere og arbejdstagere fredag mødes i Forligsinstitutionen for at få en overenskomstaftale på plads, er der 
lagt op til at det bliver det sidste og afgørende forhandlingsmøde. Og man fristes til at sige igen, for det er ikke første 
gang i de verserende forhandlinger, at man har hørt, at det skulle være det sidste og afgørende møde. Det er fortsat 
lønnen, lærernes arbejdstid og frokostpausen der skiller parterne, lyder det fredag morgen fra FOA-formand Dennis 
Kristensen på TV 2 News. Torsdag aften medvirkede Dennis Kristensen i DR2-programmet Debatten, hvor han 
bekræftede, at man er blevet tilbudt otte procent mere i løn. Det skriver Altinget i dag. 

"Vi er Danmarks fremtid. Og vi bakker vores lærere, undervisere og kommende kollegaer op". Sådan lyder det i en 
samlet udmelding fra en lang række elev- og studenterorganisationer på tværs af uddannelsesretning og -niveau. Det 
skriver Avisen.dk fredag. 

Helt forventeligt er medierne blevet instrumenter i kampen om sympatien i de dramatiske overenskomstforhandlinger, og 
beskyldninger om læk flyver fra både lønmodtagere og arbejdsgivere. Lærerne og deres arbejdstid står på dagen, hvor 
forhandlinger genoptages, centralt i spinkrigen. Det skriver Information i dag. 

Både arbejdsgivere og arbejdstagere har begået så mange fejl i slaget om de offentlige overenskomster, at det kan 
komme til at tage flere år at genoprette samarbejdsklima og arbejdsglæde, uanset om der bliver konflikt eller ej. I dag 
mødes repræsentanter for stat, regioner og kommuner og de faglige organisationer i Forligsinstitutionen for at gøre et 
formentlig sidste forsøg på at få de offentlige overenskomster i hus. Uanset om det i sidste øjeblik skulle lykkes at få 
enderne til at nå sammen, eller der bliver en storkonflikt, er dette års forhandlinger endt som en slags år 0 for den 
danske model på det offentlige arbejdsmarked. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag. 

For Charlotte Vinæs og Kerry Cakanovic fra Tune Skole er det konkrete indhold i lærernes arbejdstidsaftale ikke så 
væsentligt. De vil ikke gå i konflikt for at få en kvartals-i stedet for en årsnorm. Men de vil have en overenskomst, der 
erstatter lovindgrebet fra 2013. Det kan umiddelbart være svært at se, hvorfor den enkelte SOSU-assistent skal i 
arbejdskonflikt på grund af lærernes arbejdstid. Det medgiver Charlotte Vinæs fra Tune Skole gerne. »Ikke desto mindre 
er det fantastisk, hvis de offentligt ansatte kan stå sammen,« siger hun. Det kan godt være, det drejer sig om lærerne 
denne gang. »Men næste gang er det sygeplejerskerne eller politimændene,« siger hun. Den såkaldte musketéred 
handler ikke om, hvor kommaerne skal stå henne i lærernes arbejdstidsaftale, forklarer Charlotte Vinæs. På 
lærerværelset på Tune Skole diskuterer de ikke, om deres arbejdstid skal reguleres ved en helårs-eller kvartalsnorm. 
»Men vi vil have en overenskomst, vi selv har været med til at forhandle. Det skriver Information i dag. 

Parterne står langt fra hinanden, vurderer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl forud for fredagens 
overenskomstforhandlinger. Når forhandlingerne om 500.000 offentligt ansatte overenskomster fredag genoptages i 
Forligsinstitutionen, er det ikke kun interessant, om det hele ender i forlig eller konflikt. Det kan også være afgørende, om 
det overhovedet vil lykkes forligsmand Mette Christensen at strikke et mæglingsforslag sammen eller ej. For hvis landet 
kastes ud i en omfattende konflikt, vil hendes mæglingsforslag kunne få afgørende indflydelse, når konflikten skal 
afsluttes - også selv om mæglingsforslaget er blevet forkastet, forklarer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra 
Aalborg Universitet. Han vurderer, at Mette Christensen får svært ved overhovedet at lave et mæglingsforslag. Det 
skriver Jyllands-Posten fredag. 

Der er stor forskel på, hvilke aftaler de offentlige faggrupper har om arbejdstid og overtidsopgørelser. Men ingen 
faggrupper skal presses til forringelse, lyder det bl.a. fra sygeplejerskerne. Politibetjente har en månedsnorm. 
Pædagoger arbejder under en årsnorm. Sygeplejersker har en kvartalsnorm skrevet ind i deres overenskomst, og 
lærerne har som bekendt en udskældt årsnorm. Der er stor forskel på, hvilken arbejdsnorm de forskellige offentlige 
faggrupper arbejder under, og dermed hvor hurtigt deres eventuelle overarbejde skal afregnes eller kompenseres. Men 
da de offentlige arbejdsgivere, som beskrevet i Jyllands-Posten, natten til onsdag krævede, at de statsansatte gik fra en 
såkaldt månedsnorm til en kvartalsnorm mod at få deres betalte spisepause skrevet ind i overenskomsten, vakte det 
forargelse blandt lønmodtagerne. Forhandlingerne brød sammen, og forligsmand Mette Christensen udsatte den 
varslede konflikt. Det skriver Jyllands-Posten i dag. 
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19. april 
Lærernes arbejdstid står centralt i OK-forhandlingerne. En model er, at lærerne får opgjort deres arbejdstid hvert kvartal i 
stedet for årligt. Det kan KL ikke acceptere. »Vi vil have en plan for, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri. 
Man har krav på at kende til ændringer i arbejdstiden på forhånd. Man skal med jævne mellemrum have opgjort og 
afregnet sin arbejdstid og eventuelt overarbejde - og der er hvert år for lang en tidshorisont,« siger Gordon Ørskov 
Madsen, der er formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening. Hvis det lykkes Anders Bondo 
Christensen at få aftalt en såkaldt kvartalsnorm eller en månedsnorm for skolelærere ved de igangværende 
overenskomstforhandlinger, vil det være enestående i den danske undervisningsverden. Det skriver Berlingske torsdag. 

Man sover ikke, ryster over hele kroppen og længes efter at komme hjem i seng. Tidsfaktoren er en afgørende del af 
spillet i overenskomstforhandlingerne for at gøre parterne møre og kompromissøgende. Og forligsmandens vigtigste 
magtredskab. Tirsdag aften udskød forligsmand Mette Christensen efter 19 timers armlægning for anden gang tidsfristen 
for den varslede storkonflikt med 14 dage. Fra søndag til mandag havde kommunernes forhandlere brugt 21 timer i 
streg. Ligeledes uden resultat. Efter hvert møde er parterne kommet ud af lokalet og har fortalt om de samme tre 
knaster: lærernes arbejdstid, løn og akademikernes frokostpause. Så hvad er egentlig meningen med de døgnlange 
maratonforhandlinger? Hvorfor går Anders Bondo, Michael Ziegler og de andre ikke i stedet hjem, sover og møder 
veludhvilede op med klare hoveder og kompromissøgende sind? Fordi det kun vil gøre det endnu værre, forklarer 
Børsting, der har 35 års forhandlingserfaring i fagbevægelsen bag sig. »Hvis først folk får sovet ud og er friske, er de klar 
til at stå endnu mere fast i hvert deres hjørne, og så starter det hele bare forfra,« konstaterer han. Det 
skriver Berlingske torsdag. 

Dennis Kristensen, FOA's formand, har atter placeret sig selv i centrum. Med sin sædvanlige åbne stil får han talt sine 
medlemmers sag, men også skabt irritation blandt sine allierede. Portræt af Dennis Kristensen i Politiken i dag. 

Der er udsigt til gedigne stigninger i reallønnen for de offentligt ansatte ved de igangværende 
overenskomstforhandlinger. Tidligt onsdag morgen brød overenskomstforhandlingerne sammen, da de offentlige 
forhandlere sagde nej til et sidste tilbud fra arbejdsgiverne om en lønstigning på 8 pct. over tre år. Det var en stigning i 
forhold til tidligere tilbud om en lønstigning på 7,9 pct. De 8 pct. lønstigning skal holdes op mod udviklingen i inflationen, 
og her er der godt nyt. De seneste tal over udviklingen i inflationen fra 10. april fra Danmarks Statistik viser, at 
forbrugerpriserne steg 0,5 pct. i marts i forhold til samme måned sidste år. Der skriver Børsen i dag. 

Lærerforeningens formand frygter, at hans medlemmer er blevet fanget i et »strategisk spil« i 
overenskomstforhandlingerne, mens fagbevægelsen frygter et normskred. Det handler om arbejdstidsnormer - om en 
ansats arbejdstimer gøres op på f. eks. uge-, måneds-, kvartals- eller årsbasis. Jo længere en norm, jo bedre er det for 
arbejdsgiveren. Landets folkeskolelærere er på en sjælden årsnorm, og i forårets overenskomstforhandlinger har 
regionerne uden held forsøgt at få sygeplejerskerne til at acceptere en lignende ordning. Nu kan Jyllands-Posten afsløre, 
at de statsansatte natten til onsdag blev tilbudt at få skrevet den betalte frokostpause - en af de centrale knaster i 
forhandlingerne - ind i overenskomsten, mod at de bl.a. overgik fra en månedsnorm til en kvartalsnorm. Det udspil blev 
pure afvist. Det skriver Jyllands-Posten i dag. 

For fagforeningerne er der ekstra meget på spil i overenskomstforhandlingerne denne gang, hvor det for alvor er 
lykkedes at mobilisere utilfredshed og kampgejst. Begge dele kan nemlig risikere at blive vendt mod fagbosserne, hvis 
medlemmerne ikke bryder sig om et eventuelt forlig, vurderer arbejdsmarkedsforskere. Det skriver Informationtorsdag. 

De offentlige arbejdsgivere har ført en mere offensiv kurs efter dannelsen af Moderniseringsstyrelsen. Det har 
sammensvejset lønmodtagere med vidt forskellige interesser og gjort OK-forhandlingerne langt mere låst end normalt. 
Det skriver Altinget.dk i en analyse torsdag. 

OK18 er kommet til at handle om meget mere end blot procentuelle lønstigninger, arbejdstidsaftaler og betalte 
spisepauser. Forløbet op til overenskomstforhandlingerne har vækket fagbevægelsens sovende kæmpe, og 
overenskomstkampen har udviklet sig til en landsdækkende bevægelse, hvor nye aktivister fødes, og hvor offentligt 
ansatte genopdager arbejdskampens værdi. Kommentar af Jan Hoby i Ræson torsdag. 

Kort før klokken slog 00.00 natten til i går smed de offentlige arbejdsgivere det hidtil største trumfkort på 
forhandlingsbordet. Det var deres spar es. Trækket var en samlet aftale for regioner, kommuner og stat med nye 
indrømmelser på de tre overskyggende områder. Ifølge Politikens kilder på begge sider af forhandlingsbordet tilbød 
arbejdsgiverne alle offentligt ansatte en lønstigning på 8,0 procent over de næste 3 år. Dermed nærmere de sig 
fagbevægelsen, der fastholder en lønstigning på 8,17 procent over 3 år. Derudover er arbejdsgiverne nu parat til at 
skrive den betalte frokostpause ind i overenskomsterne. Men det er ikke gratis. Arbejdsgivernes underskrift vil koste 
større fleksibilitet, hvilket blandt andet indebærer lokale lønaftaler for de statsansatte. Til sidst blev lærerne tilbudt en 
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opretholdelse af den nuværende årsnorm, men med mulighed for halvårlig evaluering af arbejdstiden for hver enkelt 
lærer. Tilbuddet blev afvist af fagbevægelsen. Det var ingen nem beslutning. Det skriver Politiken onsdag. 

18. april 
Efter mere end 19 timers forhandlinger blev det tidligt onsdag morgen meldt ud, at overenskomstforhandlingerne for de 
offentlige lønmodtagere er blevet udskudt i yderligere to uger. Den udvikling er alt andet lige godt nyt. Det vurderer 
arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier, FAOS, 
ved Københavns Universitet over for DR. ”14 dage mere er positivt, for så må man formode, at der er mulighed for forlig. 
Forligsmanden kan formulere et mæglingsforslag, og det er ikke sikkert, at de så bruger al tiden, altså samtlige 14 dage,” 
forklarer hun. Det skriver BT onsdag. 

Efter 19 timers forhandlinger, der har løbet hele natten, er det netop nu blevet offentliggjort, at 
overenskomstforhandlingerne udskydes i yderligere to uger. Det meddeler Forligsinstitutionen i en pressemeddelelse. 
”Jeg har i dag - efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd - besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger 
udsættes i indtil to uger,” skriver Mette Christensen i pressemeddelelsen. Selvom forhandlingerne nu er udskudt med 14 
dage, så tror lærernes formand, Anders Bondo, at forhandlerne kan fortsætte med den intensitet, de har haft gennem 
natten. ”Jeg vil nærmere sige, at forhandlingerne er udskudt med to dage. Vi skal møde allesammen her igen fredag. Og 
vi er blevet bedt om at tage sovepose og tandbørste med. Jeg tror, at forligsmanden burer os inde, til vi er færdige,” siger 
han. Det skriver DR.dk onsdag. 

Arbejdsgiverne har blandt andet tilbudt lønforhøjelse på otte procent og betalt frokostpause, men lærernes årsnorm er en 
sten i skoen, erfarer TV 2. Deadlinen for en overenskomstaftale er nu officielt overskredet - men ingen aftale er endnu på 
plads. Men at dømme efter de seneste bevægelser i og omkring forligsinstitutionen, er Danmark nu på randen af en 
storkonflikt, vurderer TV 2's finanskommentator Ole Krohn. Det skriver TV2.dk onsdag. 

En aftale om lærernes arbejdstider er ifølge Dennis Kristensen, formand for FOA, den største knast i 
overenskomstforhandlingerne. Det siger han til TV2 tidligt onsdag morgen, efter at forligsmanden valgte at udskyde den 
varslede storkonflikt endnu en gang. Det skete, efter at parterne havde forhandlet i 19 timer. ”Jeg tror, at vi er nået derti l, 
at der var brug for mere eftertænksomhed,” siger Dennis Kristensen, og oplyser, at "der er lidt bevægelse på vej fra 
arbejdsgiverne". Hvor store lønstigninger arbejdsgiverne har tilbudt ansatte i stat, regioner og kommuner over de næste 
tre år, vil han ikke oplyse, men "det er et andet udspil, end vi har set tidligere". ”Jeg vil godt sige, at der var interessante 
ting på tale, og jeg synes, vi er tæt på, men vi ligger for lavt på lønninger,” siger han om nattens forhandlinger. Det 
skriver Ritzau i dag. 

Usikkerhed, nødberedskab, kortlægning af medlemmer i fagforeninger. OK-forhandling har trukket store 
samfundsøkonomiske veksler, forklarer professor. I adskillige uger har store dele af den danske befolkning spekuleret i, 
om skoler, daginstitutioner, hospitalsafdelinger og meget mere ville lukke ned som konsekvens af en storkonflikt. Med 
konturerne af sådan en konflikt af historiske dimensioner har der også opbygget sig en betydelig samfundsøkonomisk 
regning. Det forklarer Bent Greve, professor ved Institut for Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet. »Der er brugt 
meget tid på møder og planlægning, længe inden man når til en eventuel konflikt, og det tærer på produktiviteten,« siger 
han og tilføjer, at omfanget af en potentiel konflikt har ind-flydelse på de samfundsøkonomiske konsekvenser. »Det er en 
dyr proces i år uanset hvad. Særligt fordi de offentlige arbejdsgivere varslede lockout af så mange. Det skriver Jyllands-
Posten onsdag. 

Finansministeriets pris for eksplicitering af den betalte frokostpause, som vi allerede har, og som dermed er gratis at 
give, kan blive alt for høj, så der reelt ikke er tale om et tilbud. Hvis prisen sættes for højt, kunne man få den tanke, at 
Finansministeriet reelt ikke ønsker en løsning, men gerne ser en konflikt foran sig? Og prisen er ikke kun, som rygtet 
siger, at vi – som hidtil – skal stå til rådighed i spisepausen. Hvis det var sådan, ville det ikke være så svært. Vi ønsker 
en løsning. Men det er klart, at vi ikke bare kan sælge godt og grundigt ud på andre dele af dine vilkår for at få en rimelig 
lønudvikling svarende til det private område og for at få indskrevet den allerede betalte frokostpause. Det ser fortsat 
meget svært ud og de seneste forhandlinger har ikke gjort det lettere. Det er den skinbarlige sandhed. Hvis det var nemt, 
var forliget indgået for længe siden. Venter vi kun på lærerne? Når man læser aviser kunne man få det indtryk, at det er 
den eneste knast, der er tilbage, og måske er der sågar nogle, som har en interesse i, at det skal se sådan ud! Hertil er 
kun at gentage: Du skal ikke tro på alt hvad du læser! Det skriver formand for Djøf Offentlig, Sarah Vergo, om nattens 
forhandlinger på Djøfs hjemmeside i dag. 

En meningsmåling foretaget af Megafon for Cevea afdækker den overordnede indstilling til den offentlige sektor og dens 
medarbejdere. Målingen viser: 80 procent af danskerne oplever overordnet, at de offentligt ansatte, de møder, er dygtige 
til deres arbejde. Men en overvældende del, 41 procent, mener ikke, at de offentligt ansatte har gode muligheder for at 
gøre deres arbejde. 29 procent mener det modsatte, mens 30 procent hverken erklærer sig enig eller uenig. Det 
skriver Cevea i dag. 
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17. april 
Når tirsdag bliver til onsdag kan de dramatiske forhandlinger om nye offentlige overenskomster være slut. To eksperter 
tegner tre mulige scenarier. Scenarie 1: Forligsmand Mette Christensen har én gang udskudt forhandlingerne i to uger, 
og hun har mulighed for at gøre det én gang til, når den nuværende forhandlingsperiode udløber. Scenarie 2: Henning 
Jørgensen mener, at det mest sandsynlige er, at forligsmanden forsøger at lave noget »hidtil uset« i dansk offentlig 
forhandlingssammenhæng: Nemlig en sammenkædet afstemning. Det vil være i form af et mæglingsforslag, som kan 
sendes ud til samlet afstemning i stat, regioner og kommuner på samme tid. Da overenskomstforhandlingerne handler 
om alle tre offentlige områder, er der i alt udpeget seks chefforhandlere, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverne 
og de ansatte på hvert hovedområde. Scenarie 3: Hvis forhandlingerne går helt i stå, kan forligsmanden når som helst 
give op. Lykkes det ikke at lande en aftale, kan de varslede strejker træde i kraft efter fem dage. Hvis sammenbruddet 
står klart tirsdag, betyder det, at strejken kan gå i gang den 22. Det skriver Jyllands-Posten tirsdag. 

Kredsformænd i to store fagforbund for offentligt ansatte har forskellige udlægninger af, hvor tæt de står sammen. 
Solidariteten begynder at vakle i skæbnetimerne i overenskomstforhandlingerne, hvor fagbevægelsen mere end 
nogensinde har brug for at stå sammen. En rundringning til 31 kredsformænd i FOA og Danmarks Lærerforening viser, 
at de to fagforbund har vidt forskellig opfattelser af, hvor langt de er villige til at gå for musketereden om ubrydeligt 
sammenhold. 16 kredsformænd fra Danmarks Lærerforening opfatter musketereden som en aftale, der indebærer, at 
ingen faggrupper stemmer for en aftale, hvis ikke alle andre fagforbund også er tilfredse. Omvendt mener 13 
kredsformænd og næstformænd fra FOA, at der skal landes en aftale, hvor det er muligt - altså ikke nødvendigvis samlet 
for kommuner, regioner og staten. Det skriver Politiken tirsdag. 

Klokken 10 sætter forhandlere fra kommune, region og stat sig for første gang i løbet af overenskomstforhandlingerne 
sig ved samme bord for at forhandle i Forligsinstitutionen. Formanden for Socialpædagogerne Benny Andersen skriver 
på Twitter, at han tror på, det lykkes i dag. Og Anders Bondo gjorde det efter gårsdagens anstrengelser klart, at han er 
positivt stemt for det kommende møde i dag. »Derfor tror jeg faktisk, at det her med, at nu sidder vi i samme bygning og 
finder en løsning, det kan være columbusægget. Det håber jeg rigtig meget på«, sagde Bondo i går aftes. Det 
skriver Politiken i dag. 

Uanset udfaldet af slutspurten i forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster, kan forløbet påvirke 
udfaldet af næste valg. Når optakten til forhandlingerne kan få så voldsom en konsekvens, skyldes det, at 
arbejdsgiversiden -i staten, regionerne og kommunerne -svarede igen på lønmodtagernes strejkevarsler med en meget 
omfattende og stærkt omdiskuteret lockout. Og sidstnævnte handling kan få hver sjette nordjyde til at overveje at 
stemme et andet sted end sidst, viser en helt ny måling fra Panel Nordjylland. Det skriver Nordjyske Stiftstidende 
Himmerland i dag. 

Når 180.000 statsansatte i disse dage kæmper for en bedre overenskomst, er det 55-årige Flemming Vinther, der 
varetager deres interesser ved forhandlingerne. Hans baggrund i forsvaret præger hans fagpolitiske tilgang. Flemming 
Vinther voksede op i Kalundborg som søn af en arbejdsmand og en hjemmegående mor. Han blev smidt ud efter det 
første år på gymnasiet med for højt fravær. I stedet valgte den dengang 17-årige knallertkørende knægt at komme i lære 
hos Materialisten, som i dag er kendt som Matas, hvorfra han fik sin butiksuddannelse. Nogle år senere kaldte 
værnepligten, og han meldte sig selv til Livgarden. Portræt af Flemming Vinther i Kristeligt Dagbladtirsdag. 

”Det er nye toner, at alle parter er indkaldt samtidig. Det kunne måske tyde på en slags opblødning. Men når det er sagt, 
så er der lang vej endnu, fordi spisepause, lærernes arbejdstid og reallønsstigning så vidt har været gordiske knuder, 
hvor modparten har trukket forhandlingerne i langdrag. Så jeg tør ikke være optimistisk. Men jeg vil dog håbe på nye 
toner,” fortæller Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt. Han kalder det en meget speciel situation, hvor alle sidder på 
nåle, og med et forhandlingsforløb, som ikke er set tidligere. ”Vi ved ikke helt, hvad vi kan forvente os. Det har vi faktisk 
ikke vidst, lige siden Moderniseringsstyrelsen ud af det blå smed den betalte spisepause ind i forhandlingen kort før jul. 
Derfor er vi også meget forsigtige med at gætte og tro på en løsning. Men jeg håber selvfølgelig på en fælles løsning, for 
det er vores krav, og vi står fast,” siger forbundsformanden. Det skriver Politiforbundet tirsdag. 

Et sympatisk formål, men en helt forkert timing. Sådan lyder kritikken af et beslutningsforslag, som  Alternativet og 
Enhedslisten har fremsat i Folketinget. De to partier vil afsætte fem milliarder kroner til en ligelønspulje, der skal give et 
lønløft til kvindedominerede brancher inden for den offentlige sektor. Det er utidig indblanding i 
overenskomstforhandlingerne at Folketinget diskuterer offentlige lønstigninger mens parterne forhandlinger i 
Forligsinstitutionen om netop lønstigninger, lyder kritikken fra Folketingets øvrige partier. ”Enhedslistens og Alternativets 
forslag er ikke kun upræcist; det er ærlig talt også utidigt. For organisationerne har netop ikke fremsat det her forslag til 
overenskomstforhandlingerne,” lød kritikken fra SF’s ordfører Kirsten Normann Andersen, da forslaget blev 
førstebehandlet i Folketinget før påske. SF kritiserede også forslaget for at true den såkaldte musketered, som de 
offentligt ansatte har indgået forud for forhandlingerne. Det skriver Piopio.dk mandag. 
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En lønstigning på 7,9 procent og betalt frokostpause. Sådan lød kommunernes tilbud til de kommunalt ansatte, inden 
forhandlinger om en ny overenskomst i går endnu en gang strandede. Efter næsten et døgns forhandlinger i 
Forligsinstitutionen, trådte de kommunale forhandler mandag morgen ud af døren uden en aftale. På 
Socialpædagogernes hjemmeside skrev formand Benny Andersen ellers, at ' arbejdsgiverne har bevæget sig så meget, 
at det efter min bedste overbevisning bør være muligt at lave en aftale, som gør, at vi får opfyldt vores krav,' men uden 
altså at komme til et resultat. Det skriver BT mandag. 

16. april 
FOA-formand Dennis Kristensen opfordrer Forligsmanden til at give forhandlerne ekstra tid. Det skriver Avisen.dk i dag. 

”Vi har set, at arbejdsgiverne har bøjet sig, og vi har også bøjet os. Så jeg synes, at vi skal bruge lidt ekstra tid på at nå 
et forlig”, siger Dennis Kristensen. Opfordringen, som er støttet af den samlede gruppe LO-forbund, kommer kort før, at 
Forligsmandens frist for at nå et resultat udløber tirsdag. Natten til mandag har parterne på det kommunale område 
blandt andet forgæves forsøgt at nå til enighed om en arbejdstidsaftale for lærerne. Søndag lagde Kommunernes 
Landsforening et nyt, samlet udspil på bordet i Forligsinstitutionen. Udspillet fastholdt ifølge Avisen.dks oplysninger, at 
lærernes arbejdstid fortsat skal reguleres via en årsnorm. Lærerne, der ønsker deres arbejdstid opgjort en gang i 
kvartalet, lagde efterfølgende et forslag på bordet med krav om en variabel norm. Det afviste Kommunernes 
Landsforening (KL). Forligsmanden Mette Christensen har indkaldt forhandlerne på det regionale område mandag kl. 10. 
I eftermiddag kl. 17 tropper de statslige forhandlere op. Tirsdag er forhandlerne fra både staten, kommunerne og 
regioner tilsagt i Forligsinstitutionen.  

Mandag morgen er forhandlerne på det kommunale område kommet ud efter et langt møde, der blev skudt i gang 
allerede søndag formiddag kl. 10. Men de mange timers dialog har ikke resulteret i en aftale, oplyser formand for 
Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, oven på nattens forhandlinger. ”Det 
er ikke godt, at vi ikke er blevet enige. Vi har stadig et par chancer inden deadline, men det er ikke godt. Nu har jeg to og 
en halv time, så starter vi op på regionerne,” siger han. De statslige arbejdsgivere og lønmodtagere forhandlede også i 
12 timer lørdag, men endte med at gå hver til sit med uforettet sag. Lykkes det ikke at finde en løsning, vil det føre til 
strejke eller lockout. Tirsdag udløber den udsættelse, som forligsmanden Mette Christensen har sat i værk. Hun har 
mulighed for at udsætte en mulig konflikt endnu en gang, men kun hvis hun ser fremskridt i forhandlingerne og tror, at en 
aftale kan landes. Hvis ikke, det sker, kan konflikten bryde ud efter fem dage. Det vil sige, at en strejke kan begynde den 
22. april, mens den varslede lockout kan begynde den 28. april. Det skriver Jyllands-Posten i dag. 

Topforhandlerne på det kommunale område mener, at risikoen for storkonflikt er vokset. Det skriver DR Nyheder i dag. 

Anders Bondo Christensen, topforhandler for de kommunalt ansatte, mener, at risikoen for konflikt er større i dag efter 
søndagens forhandlinger, end den var lørdag. ”Jeg synes ikke, at vi står for stejlt, men vi må bare konstatere, at vi ikke 
har nået hinanden endnu,” siger Bondo Christensen. Michael Ziegler, chefforhandler for kommunerne, ser heller ikke lyst 
på situationen: ”Det ser desværre utrolig vanskeligt ud. Jeg kan ikke svare på, om Danmark rammes af en storkonflikt. 
Men jeg er nødt til at erkende, at risikoen er stor. Vi har undervejs i de her små 22 timer haft en positiv udvikling, men 
overordnet set er vi ikke kommet afgørende tættere på en løsning,” siger han. Den helt store knast på det kommunale 
område er lærernes arbejdstid. Fagbevægelsen har kollektivt stillet sig bag lærerne og krævet en aftale om lærernes 
arbejdstid, inden der kan indgås overenskomst på de øvrige områder. Anders Bondo Christensen mener ikke, at der er 
mulighed for, at man kun lukker aftaler på specifikke områder. ”Det er den samlede pakke, vi skal i mål med. Der er en 
utrolig tæt koordinering og styring mellem arbejdsgiverne, og vi har prøvet at stå sammen på tværs af sektorerne. Vi gør 
alt, hvad vi kan,” siger han. 

Chefforhandler for de statslig ansatte, Flemming Vinther, betegner lørdagens forhandlinger som uden bevægelse. Han 
forventer dog ifølge Ritzau, at parterne mødes igen inden tirsdag. Forud for forhandlingerne havde FOA's formand, 
Dennis Kristensen, der også sidder med i de kommunale forhandlinger, åbnet op for, at en konflikt måske kun rammer én 
af de tre sektorer. Dennis Kristensen forudså i et facebookopslag, at der ikke kan indgås forlig på det kommunale 
område, mens et forlig er muligt for de statsligt og regionalt ansatte. Det er især lærernes arbejdstidsaftale, der blokerer 
forhandlingerne på det kommunale område. FOA-formandens udtalelser ophæver dog ikke den såkaldte musketer-ed 
mellem de kommunale, regionale og statslige arbejdstagere, mener Anders Bondo Christensen. ”Hvis vi har en modpart, 
der vil indfri vores krav, så indgår vi selvfølgelig en aftale med ham. Derefter tager vi kampen i forhold til de 
arbejdsgivere, der ikke er indstillet på det,” siger Anders Bondo Christensen til dr.dk. Også Grete Christensen, 
topforhandler for de regionalt ansatte, mener, at musketereden holder. Forhandlingerne om de regionalt ansatte går i 
gang igen mandag. Det er dog svært at forestille sig de store løsninger på det regionale område, hvis det hele bryder 
sammen på det kommunale område, udtaler Grete Christensen til Ritzau. Det skriver Information i dag. 

Et møde i Forligsinstitutionen om overenskomsten på statens område er lørdag aften afsluttet efter 12 timer. Men trods 
de lange forhandlinger er der fortsat ingen aftale. Det fortæller Flemming Vinther, der forhandler for lønmodtagerne i 
staten, til TV2 News. ”Vi går ud fra 12 timers forhandling uden en aftale og uden bevægelse,” siger han. Statens 
topforhandler, innovationsminister Sophie Løhde, forberedte sig inden lørdagens forhandlinger på at de svære 
forhandlinger kan ende med en storkonflikt. Det sagde hun til TV2 vej ind til mødet lørdag. ”Jeg går ind i dag med henblik 
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på at forhandle en aftale. Vi ønsker ikke en konflikt, men jeg skal ikke lægge skjul på, at det ser svært ud. Jeg vil ikke 
afvise, at det her kan ende med en konflikt”, sagde ministeren. De to parter mødtes lørdag, efter forhandlinger mellem 
parterne på det regionale og kommunale område i ugens løb endte uden resultat. Det skriver Politiken lørdag. 

12. april 

Det blev til endnu en lang dag i Forligsinstitutionen, før topforhandlerne på det kommunale område kort efter midnat gik 
ud af døren. Og endnu en gang måtte parterne skilles uden en aftale. De kommunale forhandlinger fortsætter søndag. 
Ifølge de kommunalt ansattes topforhandler, Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er der brug 
for et gennembrud på statens område, før det giver mening at fortsætte forhandlingerne. »Jeg er overbevist om, at hvis 
der skal ske noget positivt på søndag, så skal der ske noget positivt på nogle af de andre forhandlinger. Det tror jeg er 
forudsætningen for, at det giver mening at have troen på, at det rykker noget på søndag«, siger formanden ifølge 
Folkeskolen.dk. Han betegner situationen som 'træls'. »Al vores tid bliver brugt på at se, om vi kan finde nogle løsninger 
på det her. Og derfor er man da frustreret, når man står her i Forligsen ved midnat endnu engang, uden at vi kan nå 
noget som helst«, siger han. Det skriver Politiken torsdag. 

Overenskomstforhandlingerne raser, og i spidsen for 180.000 statsansatte står chefforhandler Flemming Vinther. Han 
har lært at navigere i det politiske spil, hvor det ofte viser sig at være skjulte dagsordener, der betyder noget. Når tingene 
bliver svære, er det vreden der holder ham i gang. Portræt af Flemming Vinther i Børsen torsdag. 

Som specialarbejder, der tømmer Københavns skraldespande og rydder op efter weekendens udskejelser, kunne jeg 
være ligeglad med, hvem der bestemmer lærernes arbejdstid. Hvad rager det mig, at de ikke må planlægge 
undervisningen selv? Sådan kunne jeg og kollegerne godt tænke. Men det gør vi ikke. Vi ved nemlig godt, at vi selv 
risikerer at blive frataget muligheden for at forhandle vores arbejdstid eller løn. For vores vedkommende kunne det være, 
at Kommunernes Landsforening (KL) ikke ville betale ekstra for weekendarbejde. Eller at chefen skulle bestemme vores 
daglige arbejdstid fra dag til dag. Debatindlæg i Politiken torsdag. 

På en række afdelinger i ældreplejen og på landets sygehuse er man nødt til at undtage sosu'er fra at strejke eller blive 
lockoutet. Planlægningen af nødberedskaber i ældreplejen og på landets sygehuse har nemlig afsløret, at mange 
afdelinger kører med en daglig bemanding, som er helt identisk med et nødberedskab. Andre steder er der for få 
fastansatte. Det skriver Avisen.dk torsdag. 

Der var ikke megen optimisme at spore hos FOA-formand Dennis Kristensen, da han sammen med den alle 
fagbevægelsens forhandlere gik ind til dagens forhandlinger med KL i Forligsinstitutionen. "Vi kommer ikke til møde 
nogle politikere derinde, som vil noget som helst", sagde FOA-formand Dennis Kristensen inden dagens møde i 
Forligsinstitutionen. Det skriver Folkeskolen.dk onsdag. 

Når støvet har lagt sig efter overenskomstforhandlingerne, skal arbejdsmarkedets parter sætte sig sammen og diskutere, 
hvordan den danske model kan justeres. Det er konklusionen fra tre arbejdsmarkedseksperter, som Altinget har talt med. 
”Den overenskomstrunde, vi har nu, bærer præg af parter, som står skarpt over for hinanden, og det er ikke et godt 
udgangspunkt for at skabe nogle kreative løsninger ved forhandlingsbordet. Så ja, den danske model i det offentlige 
aftalesystem lige nu ligner noget, der er i krise,” siger arbejdsmarkedsforsker ved FAOS på Københavns Universitet 
Nana Wesley Hansen til Altinget torsdag. 

En skæbnetime for den danske model, som er på vej »ud over kanten«, lød det dramatisk fra Christian Wendelboe, 
direktør i Kommunernes Landsforening, onsdag i Politiken. Meldingen kom netop på dagen, hvor forligsmand Mette 
Christensen havde indkaldt forhandlerne i kommunerne til en ny omgang forhandlinger i Forligsinstitutionen. På 
lønmodtagersiden blev meldingen opfattet som en trussel, provokation og en »svinestreg af historisk format«, som FOA-
formand Dennis Kristensen udtrykte det. Men meldingen kommer dog næppe til at påvirke forhandlingerne i 
forligsmandens regi, lyder vurderingen fra forhandlere, som tidligere har prøvet turen i Forligsinstitutionen på Skt. Annæ 
Plads. Det skriver Politiken torsdag. 

Forligsmand Mette Christensen kan bestemme, hvornår og hvor længe de faglige organisationer, der forhandler 
overenskomst, skal mødes. Men det er langtfra det samme, som at hun kan tvinge parterne til at blive enige. 
Udmattelsesforhandlinger. Sådan kan det godt føles, når overenskomstforhandlingerne bliver orkestreret af den 72-årige 
forligsmand Mette Christensen på Sankt Annæ Plads i det centrale København. Forligsmandens eneste opgave er at 
mægle mellem parterne, når der er udsigt til konflikter på arbejdsmarkedet, blandt andet når overenskomster skal 
fornyes. I Forligsinstitutionen bestemmer forligsmanden suverænt, hvornår de offentlige arbejdsgiveres og 
lønmodtageres forhandlere skal mødes, hvad de skal forhandle om, hvor længe de skal sidde i forhandlingslokalerne, og 
hvornår de kan få lov til at gå til ro. Og det er med god grund, for Forligsinstitutionen er sidste mulighed for at bremse de 
offentlige arbejdstageres og arbejdsgiveres strejke-og lockoutvarsler, der kan betyde, at cirka 440.000 offentligt ansatte 
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ikke arbejder og dermed sender det danske samfund ud i kaos, når børnepasning, skoler og togdrift indstilles. Det 
skriver Folkeskolen torsdag. 

11. april 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tirsdag meddelt, at staten ikke vil putte sparede penge fra en eventuel 
storkonflikt ned i egen lomme. I stedet vil regeringen oprette en velfærdspulje, hvor sparede lønkroner fra en lockout skal 
samles og senere sendes retur til velfærd, skriver Jyllands-Posten tirsdag. Beslutningen møder opbakning fra 

Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. ”Det er en selvfølgelighed at føre pengene tilbage 
til velfærdsområdet”, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S). Dansk Folkeparti er på samme linje: ”Det er rigtig 
fornuftigt. Vi håber selvfølgelig ikke, at det ender i en lockout, men hvis det skulle ende derude, så er vi helt enige i det, 
statsministeren siger”, siger finansordfører René Christensen til DR. Også Enhedslisten er begejstret: ”Det er noget af 
det bedste, Lars Løkke har sagt i lang tid”, siger politisk ordfører Pernille Skipper til TV2. 

Mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan notere sig fuld opbakning fra både Dansk Folkeparti og flere 
oppositionspartier til at øremærke de eventuelle ubrugte lønkroner til en velfærdspulje, så stejler hans regeringspartnere 
i Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt vil spare, hvis de 
statsansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en lockout, skal gå til lavere skat. Det mener i hvert fald de to mindste 
regeringspartiers finansordførere: Rasmus Jarlov (K) og Joachim B. Olsen (LA). ”Sparede udgifter fra lockout bør gå til 
lavere skat. Borgerne vil få ekstra udgifter, når de eksempelvis ikke kan få passet deres børn. Underligt hvis de eneste, 
som skal holdes skadesløse, skal være de offentligt ansatte, mens udgifterne tørres af på skatteyderne”, skriver Rasmus 
Jarlov på Twitter. Joachim B. Olsen erklærer sig over for DR Nyheder "fuldstændig enig" i, at eventuelle sparede 

lønkroner skal sendes tilbage til danskerne i form af skattelettelser: ”Borgerne har betalt skat mod at modtage offentlig 
service. Når man ikke modtager den vare, man har betalt for, så bør man naturligvis få sine penge tilbage”, udtaler han 
tirsdag. 

Den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt vil spare, hvis de statsansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en 
lockout, skal gå til lavere skat. Sådan lød meldingen tidligere i dag fra De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov. 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde ellers kort forinden forsikret, at regeringen vil øremærke eventuelle 
ubrugte lønkroner på statens område til en velfærdspulje. Og den pulje støtter De Konservative fuldt op om, oplyser 
politisk ordfører Mette Abildgaard nu til DR Nyheder: ”Det Konservative Folkeparti støtter selvfølgelig Løkkes og 

regeringens velfærdspulje. Alle er nok klar over, at vores kamp for lavere skat er meget, meget vigtig for os – men vi 
mener ikke, at det skal blandes sammen med en eventuel konflikt”, udtaler hun tirsdag. 

En storkonflikt vil skade overenskomstsystemet, advarer direktør Kristian Wendelboe fra Kommunernes Landsforening, 
mens lønmodtagerne igen gik i aktion landet over. ”Der er skabt en stemning af, at det er kampen om den danske model, 
det her. Men jeg tænker faktisk, at det er omvendt. Jeg tror, at den her kamp kan skubbe den danske model ud over 
kanten”, siger Kristian Wendelboe, der siden 2011 har været direktør for Kommunernes Landsforening (KL) og er kendt 
som hovedarkitekten bag lærerlockouten i 2013. ”Modellen fungerer ikke, når der er så meget debat om den, som der er 
lige nu. Skal man hele tiden diskutere, om den fungerer, så er det galt”, udtaler han til Politikentirsdag. Chefforhandler 

for de kommunalt ansatte, Anders Bondo, erkender, at den danske model er under et hidtil uset pres. Men det er 
arbejdsgiverne, der skubber til modellen – ikke fagbevægelsen. 

FOA-formand Dennis Kristensen kritiserer KL-direktør Kristian Wendelboe for at begå et 'frontalangreb' på den danske 
model i dagens Politiken. Årsagen til vreden er Wendelboes bekymring om, hvorvidt de igangværende 
overenskomstforhandlinger ender i en historisk storkonflikt. Det kan blive enden på 'den danske model', hvor 
arbejdsgivere og arbejdstagere indgår frivillige overenskomster gennem forhandlinger, advarer han. Det kalder Dennis 
Kristensen en ”krystalklar trussel”. ”Træder konflikten i kraft, så vil Folketinget efterfølgende ændre mulighederne for at 
anvende kampskridt i den offentlige sektor, fordi konflikten set med politikernes øjne vil have haft for voldsomme 
virkninger”, skriver FOA-formanden. Det skriver Politiken onsdag. 

10. april 

Lørdag indkaldte forligskvinden til afsluttende forhandlinger med henblik på at indgå en samlet aftale. Onsdag den 11. 
april gælder det forhandlinger på det kommunale område, og dagen efter, torsdag den 12. april, er der forhandlinger på 
det regionale område. I Socialpædagogerne er formand Benny Andersen klar til det, der kan gå hen og blive en historisk 
uge: ”Vi er på vej mod slutspillet nu. Vi er på vej mod at forsøge at lave en aftale, og jeg vil gøre alt for, at det lykkes. 
Målet er at opnå en aftale, der sikrer offentligt ansattes realløn og sikrer, at vi på det offentlige område stiger i løn på 
samme måde som på det private arbejdsmarked. Det er det, det handler om”, siger Benny Andersen 
til Socialpædagogen mandag. 

Den cirka kvarte milliard lønkroner, som staten dagligt vil spare, hvis de statsansatte bliver sendt hjem fra arbejde i en 
lockout, skal øremærkes til velfærd. Det forsikrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). ”Jeg håber ikke, at det 
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kommer til strejke og lockout, men hvis det ender der – og det kan vi jo desværre ikke helt udelukke – så vil staten jo 
spare nogle lønkroner. En del af pengene vil skulle bruges bagefter på at indhente det fortabte, men der vil være noget i 
overskud – og så vil vi gøre nettoregnestykket op bagefter og sikre, at de penge vender tilbage. Derfor vil jeg lave en 
velfærdspulje”, udtaler Lars Løkke til DR.dk tirsdag. 

10. april var den oprindelige dag for lockout af 440.000 ansatte. Konflikten er udskudt lidt endnu, men arbejdstagerne vil 
med fakkeloptog og taler vise deres sympati.  I landets største byer går tusindvis af danskere på gaden for at 
demonstrere for en ny overenskomstaftale. Via Facebook har tusindvis af mennesker meldt deres deltagelse i 
København, Aarhus og Odense. I de mindre byer planlægger flere fagforeninger aktivitetsdage eller fællesture ind til 
storbyerne for at støtte op om de igangværende forhandlinger skriver Politiken tirsdag. 

KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, skriver i sin leder om, at den danske model på det offentlige 
arbejdsmarked ikke er asymmetrisk. ”Jeg mener simpelthen ikke, det er rigtigt, når man argumenterer for, at den danske 
model på det offentlige arbejdsmarked er asymmetrisk til fordel for arbejdsgiverne. Dermed overser de helt det enorme 
pres, der er på politikerne, når de ikke leverer den service til borgerne, som er hele eksistensberettigelsen for den 
offentlige sektor – og som politikerne jo er valgt til at sikre. Samtidig er det også værd at huske på, at de offentlige 
lønmodtagere ikke har samme risiko ved en konflikt som deres privatansatte kolleger. Mens de privatansatte ved en 
konflikt kan risikere at miste deres job, hvis virksomheden mister konkurrenceevne eller går konkurs, har de offentligt 
ansatte ikke en tilsvarende risiko. Det er jo heldigvis ikke sådan, at daginstitutioner eller skoler risikerer at gå konkurs 
eller lukke efter en konflikt”, udtaler Kristan Wendelboe i sin leder på KL.dk mandag.  

Onsdag d. 25. april er Dennis Kristensens tid som FOA-formand ovre. Men det betyder ikke, at den mangeårige 
fagforeningsboss forlader OK-forhandlingerne, hvis de stadig skulle være i gang til den tid. Det gør FOA nu klart, efter 
fagforbundet har fundet en metode, hvor egne regler giver plads til at lade den afgående formand fortsætte som 
forhandler, skriver Finans.dk mandag. 

Rigtig mange hospitalsafdelinger her i landsdelen slipper for at blive lockoutet, hvis der bliver konflikt. Årsagen er, at der 
ikke er nok fastansatte til at etablere et nødberedskab. ”Der er ingen tvivl om, at det også kom bag på os, men det siger 
mig i bund og grund jo, at normeringerne ikke hænger sammen i forhold til de opgaver, der skal løses”, lyder det fra 
Bente Rasmussen, der er næstformand i den midtjyske kreds i Dansk Sygeplejeråd. Allerede i dag er de undtagede 
afdelinger dybt afhængige af at bruge vikarer for at få vagtplanerne til at hænge sammen.  ”Det viser da skræmmende 
meget et billede på virkeligheden af, at vi er nogle afdelinger, som er rigtigt pressede i hverdagen, hvor bemandingen er 
skrabet i forvejen og derfor ikke har mulighed for at kunne stille et nødberedskab”, siger fællestillidsrepræsentant 
i Hospitalsenheden Vest, Katrine Lykke Larsen til TV MidtVest mandag. 

9. april 
Ny måling fra Danmarks Lærerforening og analyseinstituttet Epinion viser, at danskerne har større sympati for lærerne 
end arbejdsgiverne i overenskomstforhandlingerne. 51 procent af danskerne har størst sympati for lærerne i de 
igangværende overenskomstforhandlinger, mens kun 14 procent svarer arbejdsgiverne. Anders Bondo Christensen, 
formand for Danmarks Lærerforening, mener, at undersøgelsen viser, at danskerne stadig har et positivt indtryk af 
lærerstanden. ”Jeg synes, at det er imponerende, at vi får de tal her, for det viser, at man efterhånden har forstået, at det 
bare er noget helt andet end normale regler, vi fik i 2013”, udtaler Bondo Christensen. Det skriver Avisen søndag. 

Lørdag indkaldte Forligsmand Mette Christensen til nye forhandlinger i forligsinstitutionen. Den 11. april gælder det 
forhandlinger på det kommunale område, og dagen efter, torsdag den 12. april, er der forhandlinger på det regionale 
område. Der er dog ikke umiddelbart nogle nye forhandlinger på det statslige område. Michael Ziegler, topforhandler for 
Kommunernes Landsforening, fortæller, at det er svært at vurdere, om de manglende forhandlinger på det statslige 
område kan ligge til hinder for, at de finder en løsning i kommunerne. Anders Bondo Christensen, formand for 
Forhandlingsfællesskabet, fortæller, at han er helt tryg ved, at forligsmanden ikke har indkaldt det statslige område, og at 
han stoler fuldt ud på forligsmandens beslutning. Han understreger, at der er et stigende pres på at komme i mål: Nu er 
der igen gået en dag, og det er klart, at vi nærmer os deadline. Selvfølgelig bliver det ikke nemmere, fordi vi nærmer os 
en deadline, siger han. Det skriver DR Nyheder lørdag.  

Ny undersøgelse fra tænketanken Kraka viser, at der er milliarder af kroner på spil i overenskomstforhandlingerne i 
forbindelse med den betalte frokostpause. Når ca. 90 procent af de offentlige ansatte i dag spiser frokost i arbejdstiden, 
kan værdien af frokostpausen ifølge Kraka fastsættes til op imod 29 milliarder kroner om året. ”Fjerner man 
frokostpausen helt, kan man desuden øge arbejdsudbuddet med 40.000-50.000 fuldtidsansatte”, siger Jens Hauch, 
cheføkonom i Kraka. Han understreger, at analysens resultater er højt sat, da mange ansatte i det offentlige allerede 
arbejder helt eller delvist i deres betalte frokostpause. Den opgjorte værdi forudsætter med andre ord, at de offentligt 
ansatte rent faktisk holder en halv times frokostpause hver dag, hvor de ikke er til rådighed for arbejdsgiveren. Derfor er 
der god grund til at forholde sig skeptisk til undersøgelsen mener Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved 
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Roskilde Universitet: ”Langt de fleste offentligt ansatte er til rådighed under deres frokostpause. Man kan ikke forestille 
sig, at politiet, sygeplejersker eller plejehjemsmedarbejdere har ret til at forlade arbejdspladsen, fordi de har 
frokostpause. Så jeg anser resultatet som overvurderet, og jeg mener ikke, at man kan lave opgørelsen på den måde”. 
Det skriver Politiken lørdag.  

Statens topforhandlere har været til separate, uformelle møder med forligsmand Mette Christensen i ugens løb, selvom 
der har været stille om de offentlige overenskomstforhandlinger siden tirsdag. Det var således ikke deciderede 
forhandlinger, da de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, og innovationsminister Sophie Løhde (V) onsdag 
mødte op hver for sig indkaldt af Forligsmanden. Hvad der kom ud af de diskrete møder mellem Forligsmanden og 
statens forhandlerne, er parterne ikke meddelsomme omkring. Det kan skyldes, at Forligsmand Mette Christensen i en 
mail har indskærpet over for parterne, der deltager i de aktuelle forhandlinger, at de har tavshedspligt om, hvad der 
foregår i Forligsinstitutionen. Forligsmanden har understreget, at ’det fremgår af forligsmandslovens §13, at det er 
forbudt at udtale sig om, hvad der af parterne oplyses eller foreslås under forhandlingerne’. Anders Bondo Christensen 
har tidligere kritiseret Kommunernes Landsforenings topforhandler, Michael Ziegler, for at være for åbenmundet i 
medierne og for ikke at tegne et retvisende billede af forhandlingsforløbet. ”Udlægningen er ikke korrekt, men jeg er 
bundet af tavshedspligten,” har Bondo, topforhandler for de kommunalt ansatte, tidligere skrevet på det sociale medie 
Twitter. Det skriver Avisen fredag. 

6. april 
Faste kollegaer, kendte arbejdsgange, vante samarbejdsformer og kendskab til ruten ned i kantinen kan være i fare, når 
Danske Regioner under de nuværende overenskomstforhandlingerne har rejst krav om at ”forenkle” 
ansættelsesbestemmelserne. I dækningen af de offentlige overenskomstforhandlinger har især slagsmålene om 
lærernes arbejdstid, lønudviklingen og de statsansattes spisepauser fyldt det meste. Et lidt overset emne under 
overenskomstforhandlingerne på det regionale område er nye regler for arbejdssted – som Danske Regioner selv 
betegner som ‘fleksible arbejdsforhold’ – hvor de ansatte på hospitalerne er blevet mødt med et krav om, at de fremover 
skal være ansat i hele regionen, og altså ikke som i dag, hvor de er ansat på et enkelt hospital. Regionerne vil dermed 
med kort varsel kunne sende sygeplejersker, læger og andre ansatte hen til de afdelinger eller hospitaler, hvor der skulle 
være størst behov for personale. Det skriver piopio.dk fredag. 

Midt i de tilspidsede forhandlinger i Forligsinstitutionen skal LO og FTF fusioneres fredag den 13. april på store 
ekstraordinære kongresser. Det gør det vanskeligere at finde løsning, mener forsker. "Måske skal vi over på den anden 
side af 13. april." Sådan siger en central kilde på arbejdsgiversiden, når man spørger om, hvorfor forhandlingerne om de 
offentlige overenskomster i disse dage er ramt af dødvande. Fredag den 13. april er den dag, hvor de to store faglige 
hovedorganisationer - LO og FTF - skal træffe beslutning om en historisk fusion, der reelt vil sætte punktum for over 
hundrede års socialdemokratisk fagbevægelse og samtidig etablere en samlet paraply for 1,5 millioner lønmodtagere. 
Det skriver Berlingske fredag. 

Flere af landets kommuner er begyndt at forholde sig til en eventuelt kommende konflikt. En konflikt kan iværksættes af 
arbejdsgiver- eller af lønmodtagerparten. Iværksættes konflikten af arbejdsgiver, er der tale om en lockout, dvs. 
medarbejderne bliver sendt hjem. Iværksættes konflikten af medarbejderne, er der tale om en strejke. Hvis en 
omfattende lockout bliver til virkelighed, sparer kommunen lønkroner til de lærere, pædagoger, SOSU-assistenter og 
andre offentligt ansatte, som er blevet sendt hjem. Nogle kommuner, for eksempel København, Tårnby og Albertslund, 
har i den forbindelse allerede besluttet, at de penge, der spares, ikke skal ryge ned i den store kommunekasse, men i 
stedet øremærkes til præcis de områder, de oprindeligt var tiltænkt, viser en rundringning, som P4 København har lavet. 
I Faxe Kommune deler spørgsmålet vandene politisk mellem rød og blå blok. Det skriver SN.dk fredag. 

5. april 
Mens lønmodtagerorganisationerne indtil videre står last og brast om lærernes arbejdsvilkår under OK18-dramaet 
gennem den såkaldte musketered, er danskerne anderledes splittede på området. Det viser en ny måling, som Norstat 
har foretaget for Altinget. Her svarer 41 procent, at folkeskolelærerne har for hårde arbejdsvilkår, mens 39 procent 
mener, at vilkårene er passende. Syv procent mener, at lærerne direkte har for gode arbejdsvilkår. Ifølge valgforsker 
Johannes Andersen fra Aalborg Universitet understreger de nye tal, at velviljen over for lønmodtagerne ikke er drevet af 
sympati for lærerne. ”Mange danskere viser forståelse for, at offentligt ansatte vil have mere i løn. Men det er straks 
sværere at forholde sig til, at lærernes arbejdstider er en forudsætning for en løsning. Det er ikke musketereden med 
lærerne, der giver medvind i meningsmålingerne, og jeg tror, at fagforbundene er overrasket over de her tal,” siger han. 
Det skriver Altinget.dk torsdag. 

Kommer der omfattende strejker og lockout i den offentlige sektor, skal konflikten have lov til at løbe, til forhandlerne har 
fundet en løsning. Dét mener et flertal af danskerne på 60 procent i en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har udført 
for Avisen.dk. Omkring hver fjerde - 27 procent - mener, at regeringen hurtigt bør gribe ind og standse konflikten med et 
lovindgreb. Signalet fra danskerne kommer på et tidspunkt, hvor fagbevægelsen har varslet strejker for 70.000 offentligt 
ansatte. Som modtræk har arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner svaret igen med lockoutvarsel af 440.000 
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lønmodtagere. Bliver storkonflikten til virkelighed, kan danskerne vente lukkede skoler og børnehaver, hospitaler på 
nødblus og tog, der står stille. Det skriver Avisen.dktorsdag. 

Det er noget frygteligt sludder, når Lars Qvistgaard antyder, at kommunerne er ude efter medarbejdernes frokostpause. 
Lad os slå helt fast én gang for alle: KL har overhovedet ingen planer om at røre ved de kommunalt ansattes spisepause 
og har aldrig haft det. Der er tale om en diskussion, som er opstået mellem Moderniseringsstyrelsen og de statsligt 
ansatte akademikere, og det har intet som helst med kommunerne at gøre. Derfor er det naturligvis også ved det 
statslige forhandlingsbord, at det emne skal diskuteres. Det skriver Michael Ziegler og Steen Christiansen fra KL i et 
debatindlæg i Altinget torsdag. 

De offentlige overenskomstforhandlinger kan efterhånden konkurrere med en amerikansk sæbeopera, når det gælder 
antallet af afsnit, antal skuespillere, spændingskurve og uforudsigelighed. Parterne i form af arbejdsgivere i kommuner, 
regioner og staten står overfor en stribe faglige organisationer i deres fælles ønske om at lave en ny tre-årig 
overenskomst, som vil omfatte ca. 745.000 ansatte. Tirsdag aften blev parterne efter måneders formelle forhandlinger 
sendt hjem fra Forligsinstitutionen med beskeden om at tænke sig om, inden de bliver indkaldt til et nyt forsøg på at nå 
en aftale. Det skriver Finans.dk torsdag. 

Formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen mener, at kommunernes 
chefforhandler, Michael Ziegler, siger for meget fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Forhandlerne har ifølge loven 
tavshedspligt. Modsat mener Michael Ziegler, at der strømmer uvant mange detaljer fra forhandlingerne ud til medierne 
fra hans modpart. ”Udlægningen er ikke korrekt, men jeg er bundet af tavspligten,” skrev Anders Bondo Christensen på 
det sociale medie Twitter tirsdag aften. ”Det er en uskik, hvis vi bruger pressen til at forhandle gennem. Så det var ment 
som en opfordring til, at vi lader være med det,” siger Anders Bondo. Hans tweet kom som kommentar til, at Michael 
Ziegler til DR havde omtalt et forslag om løn fra lærerne. ”Det forslag, jeg omtalte, er noget, som vi er blevet mødt med 
før Forligsinstitutionen. Så det er altså allerede i det offentlige rum. Og så er det svært at bryde en fortrolighed,” siger 
Michael Ziegler. Det skriver fyens.dk onsdag. 

4. april 

Sophie Løhde har skrevet en Kronik med en masse flotte ord, som blev bragt i Politiken skærtorsdag. Men flotte ord 
flytter ikke noget ved forhandlingsbordet - der tæller kun realiteter og konkrete handlinger. Vores mål er, og har hele 
tiden været, at sikre en aftale, der giver de 180.000 statsansatte en god overenskomst, som kan skabe rammerne for en 
velfungerende offentlig sektor også i fremtiden. For det er nemlig det krystalklare mål for os, der forhandler på vegne af 
de statsansatte: at indgå en aftale og undgå den konflikt, der stadig lurer lige om hjørnet, trods forligsmandens 
udsættelse 28.marts. Det kræver, at den betalte spisepause reelt sikres, og arbejdsgiverne dermed sender et klart signal 
om, at de ansattes rettigheder ikke pludselig kan forsvinde over natten. Og det kræver, at alle får mulighed for at 
forhandle deres aftaler. Også om arbejdstid. Derfor skal lærerne ikke længere være omfattet af en lov, men have en 
aftale som alle andre. Det skriver Flemming Vinther, chefforhandler for CFU, i et debatindlæg i Politiken onsdag. 

Danske Regioner har ved de igangværende forhandlinger stillet krav om vidtgående forringelser af overenskomsterne for 
store grupper af ansatte på sygehusene. De regionale arbejdsgivere ønsker frit at kunne disponere over arbejdskraften 
efter deres behov. De vil uden videre kunne flytte ansatte rundt mellem afdelinger eller sygehuse og vil derudover have 
afskaffet eller forringet en række regler omkring for eksempel ændring af arbejdsplan, overarbejde, afspadsering og 
vagtrytme. En leder skal kunne ændre i en vagtplan uden varsel, og aftalt afspadsering skal kunne aflyses aftenen før, 
den er fastsat til. Det skriver Arbejderen onsdag. 

I to dage har der været forhandlet intensivt om lønsystemet på det kommunale område mellem de kommunalt ansatte og 
KL (Kommunernes Landsforening). Mandag blev der forhandlet til ud på natten om et lønsystem foreslået af 
arbejdsgiverne. I går var det så lønmodtagernes tur til at give et bud på det fremtidige lønsystem. Ifølge Dennis 
Kristensen mente topforhandlerne for KL, at lønmodtagernes bud på lønstigninger umiddelbart var for højt sat. Og det fik 
forligsmand Mette Christensen til at trække en streg i sandet for dagens forhandlinger. Parterne har ikke fået nye datoer 
for forhandlinger i Forligsinstitutionen. Men deres vurdering er, at Forligsmanden nu vil se på de øvrige knaster som 
lærernes arbejdstid, samt forholdene på det regionale og statslige område, inden man vender tilbage til det kommunale 
lønniveau. Det skriver BTonsdag. 

»Det er jo David mod Goliat.« Sådan betegnede topforhandler Dennis Kristensen styrkeforholdet mellem ansatte og 
arbejdsgivere, da stat, kommuner og regioner varslede en omfattende lockout, som truer med at lamme hele den 
offentlige sektor. Flere hundred tusinde lockoutede medlemmer ville med FOA-formandens ord slå fagbevægelsen til 
»lirekassemænd«. Knap en måned senere står det mindre klart, hvem der er David, og hvem der er Goliat i opgøret om 
de offentlige overenskomster. Sammenholdet - eller musketereden - mellem de faglige organisationer har vist sig at 
være mere solid end ventet. Og det styrker de ansattes position. Samtlige de tre store knaster - løn, lærernes arbejdstid 
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og den betalte spisepause - ser ud til at skulle falde på plads samtidig og får - set fra arbejdsgivernes side - karakter af at 
være ultimative krav. Analyse af Bent Winther i Berlingske onsdag. 

Det blev en kort forhandlingsdag for topfolkene i overenskomstforhandlingerne, der tirsdag har forhandlet i 
Forligsinstitutionen. Kort efter klokken 18.00 gik parterne hvert til sidst uden at være kommet nærmere en endelig aftale 
om, hvor meget de ansattes løn skal stige over de kommende år. ”Vi har fået af vide, at vi bliver indkaldt igen, når det er 
hensigtsmæssigt,” siger FOA's formand, Dennis Kristensen. Det skriver Ritzau tirsdag. 

Over 100 faglige organisationer er gået sammen om kampagnen ’En løsning for alle’, der i disse dage lancerer annoncer 
i alt fra busser til onlineannoncer. Organisationerne repræsenterer de over 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne 
og kommunerne, hvis overenskomster lige nu forhandles i forligsinstitutionen. Selvom kampagnen repræsenterer vidt 
forskellige offentligt ansatte, er alle enige om kampagnens tre hovedbudskaber: Et Danmark, hvor lønnen følges ad; En 
hverdag, hvor vilkårene ikke står i vejen for kvaliteten; Et samfund, hvor vi forhandler os frem til en løsning. Det 
skriver Danmarks Lærerforbund tirsdag. 

3. april 
Det er fortsat usikkert, om overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ender med at sende Danmark ud i en 
storkonflikt. Det lykkedes nemlig ikke for arbejdsgiverne i kommunerne at blive enige med de offentligt ansattes 
fagforeninger ved et langstrakt møde i Forligsinstitutionen natten til tirsdag. Ifølge DR gik forhandlerne fra hinanden 
omkring klokken 02.30 uden resultat. "Status er, at vi har forhandlet i 16 timer i dag. Det er ganske meget. Men vi er ikke 
kommet voldsomt meget videre," sagde KL's topforhandler, formand for Løn- og Personaleudvalget Michael Ziegler (K) til 
DR efter mødet. Heller ikke Dennis Kristensen, formand for fagforeningen FOA, så de store fremskridt. "Vi har brugt rigtig 
lang tid på det, der var dagens tema, nemlig hvor store skal lønstigningerne være," sagde han til DR natten til tirsdag. 
Forhandlingerne i Forligsinstitutionen fortsætter tirsdag klokken 13. Det skriver Børsen tirsdag. 

I påsken har forhandlingerne om en ny overenskomst for offentligt ansatte ikke stået stille, og med udsættelsen af den 
varslede konflikt er der lys forude, siger arbejdsmarkedsforskere. Uenighed om frokostpauser og lærerne arbejdstid 
volder dog stadig problemer. Arbejdsmarkedets parter forsøger fortsat at blive enige om nye overenskomster for cirka 
745.000 offentligt ansatte, hvilket førte til et over 14 timer langt møde lørdag samt en lang 2. påskedag, hvor parterne 
drøftede de kommunalt ansattes løn. Spørgsmålet er, om de to ekstra uger er nok til, at parterne kan nå at finde 
hinanden og undgå en konflikt. Det finder arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet Bent Greve sandsynligt. " Der 
har længe ikke været tegn på kompromisser mellem parterne, da lønmodtagerne blandt andet ser den omfattende 
varslede lockout som tegn på, at arbejdsgiverne på forhånd har planlagt et regeringsindgreb frem for en aftale. Men det, 
at forligsmanden har udsat med 14 dage, tyder på, at parterne er parat til bevæge sig, og at der kan landes et forlig. Man 
kan ikke være sikker på at undgå en konflikt. Men risikoen er blevet mindre," siger han. Det skriver Kristeligt 
Dagblad tirsdag. 

14 timers forhandling om lærernes arbejdstid endte uden enighed natten til søndag. I dag genopstår forhandlingerne om 
løn i Forligsinstitutionen. Mere end 14 timer skulle der gå, før parterne natten til søndag gik hver til sit. De 14 timer var 
ikke nok. Derfor genoptages forhandlingerne i dag i Forligsinstitutionen, og det helt store tema bliver nok engang løn. Det 
var ellers en af forhandlingernes helt store knaster, lærernes arbejdstidsaftale, der var i fokus i de 14 timer lange 
maratonforhandlingerne lørdag. Det endte altså, uden at parterne nåede til enighed. Det skriver Politiken mandag. 

Mandag formiddag sætter repræsentanter for de kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening sig igen ved 
forhandlingsbordet, når overenskomstforhandlingerne fortsætter. Ved dagens forhandlinger er det de kommunalt 
ansattes løn, der er på dagsordenen. Lørdag mislykkedes det at nå til enighed om lærernes arbejdstid, efter at 
chefforhandleren for Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler, og de kommunalt ansattes Anders Bondo 
Christensen havde forhandlet i 14 timer. Imellem parterne sad forligsmanden, Mette Christensen. Det 
skriver TV2.dk mandag. 

Uden betalt frokostpause og aftale om lærernes arbejdstid bliver der ikke nogen aftale, lyder det fra fagbosser før 
slutspurten i forhandlingerne. Selv om fagforeninger og arbejdsgivere tilsyneladende nærmer sig hinanden, når det 
handler om lønstigninger til de offentligt ansatte, så er vejen til en fredelig løsning på de sammenbrudte 
overenskomstforhandlinger ikke snorlige. For fagbevægelsens topforhandlere på tværs af stat, regioner og kommuner 
holder fast i en indgået musketer-ed. Dermed skal også andre krav imødekommes, hvis der skal en aftale på plads. Det 
stod klart i går foran Forligsinstitutionen i København, hvor fagbevægelsens topfolk var samlet før en ny omgang 
forhandlinger. ”Vi har bekræftet hinanden i, at vi har en fælles aftale om, at vi både skal have lønnen til at følges med de 
privatansatte, at vi skal have lærerne i hus med arbejdstidsaftale, og så skal vi have løst det med betalt frokostpause,” 
sagde Dennis Kristensen, formand for FOA. Det skriver BT søndag. 
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Det er en optimistisk topforhandler for de ansatte i kommunerne, der lørdag igen er at finde i Forligsinstitutionen til 
forhandlinger om en ny overenskomst. ”Vi håber på at lande det hele,” siger Anders Bondo Christensen, der også er 
formand for Danmarks Lærerforening. ”Selvfølgelig vil der være en række detaljer, som vi ikke lige kan klare i dag, men 
vi har nogle hovedkrav, som vi står sammen om. Fagbevægelsen er ikke gået til disse forhandlinger med fuldstændigt 
vanvittige, ublu krav,” siger han. Lørdag skal parterne på det kommunale område mødes ved forhandlingsbordet. Men 
alle topforhandlerne fra fagbevægelsen er samlet foran Forligsinstitutionen i et forsøg på at komme tættere på en aftale. 
Netop det store fremmøde giver Anders Bondo Christensen gode forhåbninger. ”Fra fagbevægelsens side er vi klar til at 
tage fat i de ting, der ligger som de store knaster på alle områder.” Det skriver Business.dk lørdag. 

Mens en omfattende storkonflikt hænger som en sort sky over landets 750.000 offentligt ansatte, kan de offentlige 
chefers topforhandlere lune sig ved at have deres fremtidige løn på det tørre. For helt uden at løfte en finger får Sophie 
Løhde og kollegerne en lønstigning gældende fra påskedag. Så mens sygeplejersken, politibetjenten og skolelæreren 
må bide negle og håbe på det bedste i de fastlåste overenskomstforhandlinger, så er trekløveret Sophie Løhde, Michael 
Ziegler og Anders Kühnau altså allerede nu sikret en lønstigning på 1,7 procent pr. 1. april. Det 
skriver ekstrabladet.dk fredag. 
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