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Overenskomst 

Til OK forhandlingerne i 2013 var der ikke mange penge i spil, så de store 

forbedringer udeblev, og reallønnen kunne lige holdes status quo. 

I 2014 på det private område, så tendensen til at krisen begyndte at lette, så 

overenskomsten på det område var en klar forbedring. Her i skrivende stund 

er OK 2015 stadig ikke helt afsluttet, så den vil blive gennemgået på 

generalforsamlingen 24. marts. 

 

Konkurrenceudsættelse 

I Forsvaret er hele område Øst outsourcet til Forenede Service. Det gælder 

køkken, rengøring og de grønne områder m.v. 

Det er ikke blevet bedre – heller ikke billigere og servicen er også blevet 

forringet. 

I kommunerne og i regionen er konkurrenceudsættelsestemaet på dagsorden 

jævnligt og vi bruger mange ressourcer på at komme med alternativer, støtte 

op om medlemmernes alternative forslag og rettigheder, samt fortælle hvad 

konsekvenserne er. Dette vil også blive et af debattemaerne på vores 

generalforsamling i år. 

 

Uddannelse 

Til sommer starter den nye erhvervsuddannelsesreform. I sektoren har vi 

kommet med input til forbedring af den. Pt har vi flere erhvervsuddannelser i 

sektorens regi, det har også været et af temaerne i 

overenskomstforhandlingerne. 

 



Arbejdsmiljø 

Et af sektorens temaer er at forbedre vores arbejdsmiljø. Vi har især 

medlemmer der ikke har de bedste vilkår ifht. det fysiske arbejdsmiljø. De 

bliver nedslidt på grund af dårlig normering samt det øgede arbejdspres. Det 

viser sig også på det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Besparelser 

På baggrund af regeringens skattestop og økonomisk politik, er besparelser og 

nedskæringer dagligdagens temaer og udfordringer.  

Det kæmper vi med at få ændret på, men kommunerne og regionerne er 

trængte, så tendensen er at ledelsen har kapituleret og har accepteret en 

tilstand hvor de siger at det bliver ikke bedre. Alle berørte temaer vil blive en 

indgangsvinkel til en dialog på generalforsamlingen – så mød op. 

 

Steen Andersen 
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