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Stort medlemsmøde aflyst 

Det varslede lockout-møde for alle medlemmer i morgen, onsdag 

d. 4. april 2018 kl. 16.30, er aflyst. Baggrunden herfor er ganske en-

kelt den, at der ikke, som det ser ud i skrivende stund, er meget nyt at 

fortælle. 

Vi indkalder til medlemsmøde på et senere tidspunkt, hvis der bliver 

behov for at informere og/eller drøfte situationen i forbindelse med 

evt. forlig eller forlis. Nærmere herom på Facebook, på Viborg Lærer-

kreds’ hjemmeside, dlfinsite.dlf.org og i medlemsbreve. 

 

 

OK18 - Forlig eller forlis? 

Onsdag op til påske udskød forligsmand Mette Christensen som be-

kendt konflikten i 2 uger. Dermed foregår forhandlingerne fortsat i 

Forligsinstitutionen, hvor parterne er omfattet af reglerne om udvidet 

tavshedspligt. Vi kan derfor ikke fortælle ret meget mere end det, man 

kan læse og lytte sig til i medierne og på DLFinsite. Der har påskelør-

dag og 2. påskedag været intense og langstrakte forhandlinger hhv. 

vedr. løn og lærernes arbejdstid på det kommunale område, men umid-

delbart ser det ikke ud til, at man er kommet nærmere et gennembrud i 

forhandlingerne. Til gengæld er man tilsyneladende heller ikke nær-

mere et sammenbrud. De store knaster er fortsat løn (parallel lønudvik-

ling mellem offentligt og privat ansatte), lærernes arbejdstid og den 

betalte frokostpause. Vi håber stadig på, at der kommer en ”en løsning 

for alle”. Parterne mødes igen i dag kl. 13.00 og forhandler videre.  

Som det ser ud p.t., kan strejke og lockout iværksættes på femtedagen 

efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og 

lockout den 28. april 2018. MEN forligsmanden kan også vælge inden 

for de 2 uger at erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat – 

altså brudt sammen. Konsekvensen af et sammenbrud vil være, at kon-

flikten (såvel strejke som lockout) træder i kraft på femtedagen efter 

denne beslutning. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at 

sige noget præcist om eventuelt ikrafttrædelsestidspunkt, hvorfor vi 

må væbne os med tålmodighed og en vis portion ”lad-os-se-hvad-der-

sker”-indstilling. 

Vi vil informere så godt og hurtigt som muligt om udviklingen, men 

opfordrer som sagt samtidig til at følge med i medierne og på DLFinsi-

te for informationer om forhandlingerne. 

 

Kontorets 
åbningstider 

Mandag: 8.00 - 15.00 

Tirsdag: 8.00 - 15.00 
Onsdag: 8.00 - 15.00 

Torsdag: 8.00 - 15.00 
Fredag: 8.00 - 13.00 

https://www.facebook.com/140dlf/
http://www.dlfviborg.dk/
http://www.dlfviborg.dk/
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Kalender 

10. april 2018 ? 

Demonstration fra 

Hjultorvet, Viborg 

17. jan. 2019 

Medlemsarrangement med 

Svend Brinkmann 

1.-2. feb. 2019 

Åbent medlemskursus på 

Skarrildhus 

14. marts 2019 

Kredsgeneralforsamling 

Stor demonstration i Viborg d. 10. april 2018 kl. 14.00 

Fagbevægelsen i Viborg er – som på landsplan – rykket tæt sammen i 

bussen og har planer om at lave forskellige fælles demonstrationer og 

arrangementer, hvis det ender med en konflikt. Som nævnt ovenfor er 

alting meget usikkert, og det er svært at planlægge ret langt ud i 

fremtiden, da forhandlingssituationen kan ændre sig fra time til time. 

Således havde vi i morgen, onsdag d. 4. april, på det, der kunne have 

været første strejkedag, planer om at lave en stor demonstration i 

midtbyen. Eftersom konflikten er udsat, er demonstrationen p.t. også 

udsat på ubestemt tid. 

Onsdag d. 10. april kl. 14.00 er der ligeledes planlagt en stor de-

monstration. Denne demonstration opretholdes indtil videre – eller 

rettere indtil vi er sikre på, at vi ikke står i en konflikt d. 10. april. 

Hvis parterne fortsat forhandler, bliver demonstrationen aflyst. De-

monstrationen foregår fra Hjultorvet, hvorfra vi i samlet flok går mod 

Paradepladsen v. kaserneområdet. Her vil der være musik og taler. 

Følg evt. med på Facebook ”En løsning for alle - Viborg”. Nærmere 

info følger. 

Der vil under en evt. konflikt blive taget initiativ til en række aktivi-

teter både lokalt og centralt. Foreningen forventer, at konfliktramte, 

men også friholdte medlemmer i det omfang, det er muligt, deltager i 

disse aktiviteter. 
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