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Fra KRAV til AFTALE
DSL er part i forhandlingerne om den offentlige overenskomst i 2018.
På det kommunale område er det sammen med Forhandlingskartellet
og Forhandlingsfællesskabet og på det statslige område CO10 og
Centralorganisationernes Fællesudvalg
Processen om ny overenskomst går i gang, længe før
parterne på hver sin side af bordet bliver enige om den
nye aftale, og DSL er derfor allerede i gang med at indsamle forslag til overenskomstkrav.
Forløbet
Kravene er typisk genereret over tid, da sekretariatet
løbende samler erfaringer fra de mange samtaler, medarbejdere og foreningens politikere har med medlem-

Centrale forhandlere
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er en
samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte, herunder overenskomster og
aftaler. Parterne i samarbejdet er Akademikerne,
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer.
CO10, Centralorganisationen af 2010, er en forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal
faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer ansat på statens område, der forhandler generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine
medlemmers vegne.
Forhandlingsfællesskabet er part i de fælles forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for
ansatte i kommuner og regioner. Fællesskabet repræsenterer 51 medlemsorganisationer med i alt
ca. 571.000 medlemmer.
Forhandlingskartellet arbejder for at styrke en
række organisationers forhandlingssamarbejde på
det kommunale og regionale område. Kartellet repræsenterer ca. 6.000 medlemmer.

mer og TRer. Men alle medlemmer har mulighed for at
bidrage med input. Kontakt din TR, sekretariatet eller
tag direkte kontakt til DSLs bestyrelse, hvis du har noget på hjerte – fx hvis du støder på vanskeligheder eller
udfordringer i din hverdag, som hænger sammen med
de rammer, overenskomsten giver.
Indsamlingen af krav løber hen over sommeren,
hvorefter DSL formulerer og konkretiserer forslagene.
For at få mest indflydelse vil det være nødvendigt at
prioritere, hvilke krav der skal sendes videre, og i første
omgang er det til CO10 hhv. Forhandlingskartellet. Herfra går kravene videre til CFU på statens område og Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale
område, der fastlægger de endelige krav.
Enighed om krav
Der skelnes mellem forskellige typer af krav. Krav, der
vedrører alle, kaldes generelle krav, og her skal alle organisationer i hhv. CFU og Forhandlingsfællesskabet
være enige. Krav, der kun vedrører DSLere, kaldes specielle krav. Disse krav forhandles direkte mellem organisationen og arbejdsgiveren. Hvis kravene vedrører
flere faggrupper, vil alle berørte organisationer sidde
med ved bordet.
I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og så begynder forhandlingerne om de enkelte
krav og det samlede resultat.
Her skal forhandlerne i første omgang overbevise
arbejdsgiverne om, at kravet er godt og i begge parters
interesse. Derefter skal der forhandles en »pris«. Et
krav kan i nogle tilfælde blive omsat til et projekt, der
løber i overenskomstperioden, og som kan pege frem
mod nye krav ved de næste overenskomstforhandlinger. Den 1. april 2018 skal den endelige aftale om ny
overenskomst være forhandlet på plads og træde i
kraft. n
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