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D et er gråvejr i
Albertslund.
Mette Frederik-
sen har indkaldt
til pressemøde
for at offentlig-
gøre nye corona-

restriktioner, der vil lukke store
dele af hovedstadsområdet ned. Og
det indrammermeget godt de kom-
mende overenskomstforhandlingers
bagtæppe, somKL’s forhandlingsle-
derMichael Ziegler (K) beskriver på
borgmesterkontoret i Albertslund,
hvor han og borgmester Steen Chri-

stiansen (S), der er næstformand
for KL’s forhandlingsdelegation løf-
ter sløret en smule for de krav, som
de kommunale arbejdsgivere i KL
vil præsentere for fagbevægelsen.
For økonomien iDanmark har det
skidt på grund af coronakrisen, og
det er ikke til at vide, hvornår den får
det bedre. SådanudlæggerMichael
Ziegler i hvert fald situationen, inden
KLog de kommunalt ansattes repræ-
sentanter i Forhandlingsfællesska-
bet udveksler krav ogmødes til det
såkaldte sættemøde i denne uge.
– Det betyder noget for de økonomi-
ske rammer, som, vi velmå sige, vil
være til den stramme side. Det kan
godt være, at der snart kommer en

EN OK21 TIL
”DEN STRAMME SIDE”
Coronapandemien trækker skygger over dansk økonomi ud i fremtiden, og den højspændte
situation i overenskomstforhandlingerne i 2018 skal helst ikke gentages. Det er bagtæppet for
OK21-forhandlingerne, som skydes i gang i denne uge, siger KL’s forhandlingsleder, Michael
Ziegler (K), der kalder den økonomiske ramme til ”den stramme side”.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

FAKTA
OM
OK21

KRAV
Forhandlingerne omOK21 begynder med såkaldt
kravsudveksling den 15. december. KL sender sine
krav til Forhandlingsfællesskabet og omvendt via en
digital platform. Derefter kommer det første møde
mellem parterne den 18. december. Planen er, at de
generelle forhandlingerne skal være færdige den 12.
februar. Når der er landet en aftale, bliver resultatet
sendt til afstemning blandt de offentligt ansatte med-
lemmer af de 51 medlemsorganisationer.

Mona Striib er formand for Forhandlingsfælles-
skabet og FOA. Hun står derfor i spidsen for løn-
modtagernes side i forhandlingernemed KL.
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FAGBEVÆGELSEN
Forhandlingsfællesskabet eller bare FF i daglig
tale består af 51 medlemsorganisationer. Tilsam-
men repræsenterer FF omkring 650.000 offentligt
ansatte. Formanden for FF er Mona Striib (FOA).
Dertil kommer fire næstformand, som er Lene Roed
(HK Kommunal), Gordon Ørskov Madsen (Lærernes
Centralorganisation), Grete Christensen (Dansk Sy-
geplejeråd) og Lars Qvistgaard (Akademikerne). De
deltager alle i forhandlingerne med KL.

ORGANISATIONERNE
Sideløbende med forhandlingerne om den generelle
overenskomst, foregår der såkaldte organisations-
forhandlinger, hvor den enkelte medlemsorganisati-
on – som f.eks. HK Kommunal – forhandler med KL.
Den generelle overenskomst sætter de økonomiske
rammer for organisationsaftalerne. Organisations-
aftalerne skal efter planen afsluttes den 28. februar.
Ligesom den generelle aftale sendes de til afstem-
ning blandt lønmodtagerne for at blive godkendt.

fundet, og hvilke udfordringer
vi kan prøve at

adressere i
forhandlin-
gerne. Det
er med til at
give os et fæl-

les billede og
en fælles ramme,

inden forhandlingerne går i
gang. Og så styrker det de per-
sonlige relationermellem os,
som betyder rigtig meget, siger
Albertslund-borgmesteren.
Og nogenlunde sådan ser bag-
tæppet altså ud ifølge Zieg-

ler og Christiansen, før parterne
mødes.

Røde lamper
Her en god uge, inden parterne helt
officielt fortæller hinanden, hvor-
dan de gerne vil have den kommen-
de overenskomst til at se ud, bliver
der ikke ruttet med detaljerne om
de krav, somKL-forhandlerne sen-
der til Forhandlingsfællesskabet.
Til gengæld vil Ziegler og Christi-
ansen, der siden 2011 har været
fast makkerpar i overenskomstfor-
handlingerne på KL’s side af bordet,
gerne fortælle om de udfordringer,
arbejdsgiverne vil løse med en ny
aftale.
Her er rekruttering den gennem-
gående overskrift. Det var også på

finde en afklaring på lærernes ar-
bejdstid. Forligsmanden valgte ad to
omgange at udsætte strejkevarsler-
ne, inden parterne til sidst landede
en aftale.
– Vi kom i mål i 2018, men det var
meget højspændt. Og Forligsman-
den kunne jo godt have sagt, at
det simpelthen så for svært ud og
stoppe processen. Så var vi endt i en
storkonflikt, siger Michael Zieg-
ler, der bliver suppleret af Steen
Christiansen på den anden side af
bordet:
– Derfor har vi også forberedt forlø-
bet anderledes denne gang. Dels har
vi talt om processen for forhandlin-
gerne, dels har vi talt med Forhand-
lingsfællesskabet sådan lidt løst og
fast om udviklingstendenser i sam-

vaccine, men at tro, at alt så er til-
bage til normalenmed det samme,
er naivt. Danmark er en lille og åben
økonomi, der er afhængig af eksport
til resten af verden, hvormarkeder-
ne er ramt af corona. Og vi ved ikke
såmeget andet, end at vi kigger ind i
en usikker økonomisk fremtid. Det
bliver både vi og fagbevægelsen nødt
til at tage bestik af i forhandlingerne,
sigerMichael Ziegler.
KL og Forhandlingsfællesskabet
mødes første gang fredag i denne uge
for at forhandle generelle arbejds-
vilkår på plads for omkring 500.000
kommunalt ansatte, der er repræ-
senteret af Forhandlingsfællesska-
bets 51medlemsorganisationer, der
har sosu’er, pædagoger, lærere og
administrativt personale som de
største grupper.
Forhandlingerne skal gernemunde
ud i en flerårig overenskomst – ty-
pisk tre år – der fastlægger den over-
ordnede lønudvikling og de generelle
arbejdsvilkår for de kommunalt an-
satte. Efter planen slutter forhand-
lingernemed en aftale i februar.

Højspændte erfaringer
En lignende tidsplan var der også
sidst, der var overenskomstforhand-
lingermellemKL og de kommunalt
ansatte i 2017 og 2018. Dengang trak
det ud og endte i Forligsinstitutio-
nen, hvor den helt store knast var at

KOMMUNERNE
KL stiller med MichaelKL stiller med Michael
Ziegler (K) og SteenZiegler (K) og Steen
Christiansen (S) tilChristiansen (S) til
forhandlingerne. Deforhandlingerne. De
repræsenterer de 98repræsenterer de 98
kommuners interesserkommuners interesser
som arbejdsgivere.som arbejdsgivere.
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for kommunerne at sikre nok
hænder til opgaverne, siger
Michael Ziegler.

Lederrekruttering
Udfordringenmed at sikre kvali-
ficeret arbejdskraft drejer sig ikke
blot ommenige medarbejdere i den
kommunale frontlinje, men også om
ledere, forklarer Michael Ziegler.
– Det handler ikke om, at vi er inde
på direktionsgangene i kommuner-
ne, men at vi har fokus på den nære
ledelse på velfærdsområderne. Vi
ved, at det har rigtig stor betydning,
at vi kan rekruttere flere dygtige
ledere af frontpersonalet. Man kan
tale meget om, at der mangler hæn-
der i kernevelfærden, men jeg tror,
at vi ville have undgået nogle af de

LØNSTIGNINGER
Lønudviklingen i det private fungerer som en
form for pejlemærke for lønudviklingen i det of-
fentlige. Arbejdsgiverne – altså kommunerne
– vil typisk forsøge at sikre, at lønstigningerne
til de offentligt ansatte ikke bliver højere end løn-
stigninger for de private lønmodtagere. Lønmod-
tagerne – altså FF – vil typisk forsøge at sikre,
at lønnen for de offentligt ansatte følger med de
privates lønninger.

historier, vi har set fra for eksem-
pel plejesektoren, ikke blot med
flere hænder menmedmere ledelse.
I Else-sagen fra Aarhus var der jo
masser af hænder. Så det at kunne
rekruttere gode ledere er afgørende
for, hvilken kvalitet vi kan levere til

borgerne, siger han.
Desuden vil KL gerne bruge
forhandlingerne til at ”tale
mere om”, hvordanman
sikrer, at flere af de kom-
munalt ansatte arbejder fle-
re timer, forklarer Michael

Ziegler. I øjeblikket er situati-
onen nemlig den, at omkring 40

procent af kommunernes medarbej-
dere arbejder på deltid. På social- og
sundhedsområdet er det 64 procent.
Kommer de til at arbejde mere, vil
det være med til at løse en del af re-
krutteringsudfordringen.

Mere i pensionsdepotet
For nogle grupper vil KL også gerne
have fokus på de overenskomstbe-
stemte pensionsindbetalinger. Også
som et led i at styrke rekrutteringen
og fastholdelsen afmedarbejdere.
– Vi er optagede af, at voresmedar-
bejdere også har et fornuftigt liv, når
de ikke arbejder hos osmere. Og det
kan væremed til at styrke lysten til
at vælge de fag, der leder ind i den
kommunale sektor, hvisman kan
se, atman har et arbejdslivmed en
fornuftig løn, og atman, nårman er
færdigmed arbejdslivet, så også har
en fornuftig indkomst, sigerMichael
Ziegler, inden Steen Christiansen
svarer på det opfølgende spørgsmål:
Hvilke grupper taler vi om her?

dagsordenen i 2018, hvor det især
drejede sig om at sikre arbejdskraft
til ældre- og sundhedsområdet. Par-
terne aftalte dengang at sætte mere
end 500millioner kroner af til at
løfte lønnen for sosu-elever, sosu-
personale og sygeplejersker.
Denne gang vil KL gerne have et bre-
dere fokus, somMichael Ziegler siger.
– På sosu-området har de røde lam-
per blinket i noget tid. Og det gør de
sådan set stadig. Vi ved, at omkring
9.000 sosu’er forlader arbejdsmar-
kedet inden for de næste fem år, og
det vil kræve, at der bliver uddannet
3.000 flere sosu’er om året, hvis vi
alene skal kunne følge med den ud-
vikling og det stigende antal ældre.
Men der er flere områder, hvor det
i modsætning til tidligere er svært

KONKURRENCEEVNE
ELLER LIGHED
Hvis de offentligt ansattes løn stiger mere end de
privates, risikerer man, at det presser lønnen op i
den private sektor og skader landets konkurren-
ceevne, lyder argumentet typisk fra arbejdsgiver-
siden. Fra lønmodtagernes side argumenterer
man typisk med, at man skal undgå at skabe et A-
og B-hold på arbejdsmarkedet, hvor de offentligt
ansatte lønmæssigt halser efter de private.
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–Der er nogle grupper, der har en
lavere pensionssats end andre.Men
hvemdet er, vender vi tilbage til på
et senere tidspunkt i forløbet.Men
det er en del af den samlede rekrutte-
ringsindsats i kommunerne at kigge
på pensionen. Et signal om, at vi ger-
ne ser, at folk søgermod kommunale
job og bliver længere i dem,men at vi
også godt er klar over, at der kommer
en tredje alder, hvorman skal have
bedre vilkår, end da vi startede disse

seniortiltag” og at drøfte området
igen i denne omgang.
– Vi er fuldt ud bevidste om, at der
er knap 100.000medarbejdere, der
er på vej til at trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet fremmod 2030.
Så vi har en interesse i at finde ud
af, hvordan vi kan være med til at
sikre, at de vælger at blive længere
tid på arbejdspladsen. Der må vi jo
så kigge på de muligheder, der er for
det, siger Steen Christiansen.
Tilbage i 2018 udlagde lønmodta-
gerne forhandlingerne om seni-
ordagene som arbejdsgivernes krav
om forringelser. Uanset hvad det
var i 2018, så er der sket noget på ar-
bejdsgiversiden i årene, der er gået.
– Vores mindset er nok skiftet lidt
her. Vores fokus er ikke så meget på
den økonomiske volumen, der lig-
ger i seniordagene, menmere, om
vi kan opnå den rette effekt. Altså
om vi på enmåde kan sikre, at vi
får noget mere ud af den økonomi,
der ligger i seniordagene. Det kan jo
være en del af løsningen på rekrut-
teringsudfordringerne at kigge på,
om vi kan fastholde medarbejderne
i længere tid. Der er ikke én løs-
ning, der passer alle og får dem til
at blive længere på arbejdsmarke-
det. Det er vi nødt til at sørge for, at
vores aftaler kan rumme. Det nyt-
ter ikke noget, at vi bare sovser det
ind i generelle aftaler, siger Michael
Ziegler. • jki@kl.dk

overenskomstforhandlinger, siger
Steen Christiansen.

Seniordage?
Den tredje alder binder en sløjfe
tilbage til en tråd fra overenskomst-
forhandlingerne i 2018. Her var de
kommunalt ansattes seniordage
oppe at vende. Og det kommer de
igen. For i 2018 kunne parterne ikke
blive enige om såmeget andet end at
analysere effekten af ”eksisterende

LOVINDGREB
Hvis det ikke lykkes parterne at
komme frem til en aftale i Forligs-
institutionen, ender det med en
konflikt. Den slutter enten, når
parterne bliver enige, eller med
et lovindgreb fra Folketinget. Det
var for eksempel tilfældet i 2013,
hvor lockouten af lærerne blev
afsluttet med et lovindgreb.

Michael Ziegler
(K) er formand
for KL’s løn- og
personaleud-
valg. Det har
han været siden
2009 og har der-
for repræsente-
ret kommuner-
nes interesser i
en række over-
enskomstfor-
handlinger.
Mest kendt nok i
forbindelse med
forhandlingerne
mellem KL og
lærerne, der
endte i en 25 da-
ge lang lockout.
Han er til daglig
borgmester i
Høje-Taastrup
Kommune.

FORLIGSINSTITUTIONEN
Hvis parterne ikke kan blive enige, og en strejke eller lock-Hvis parterne ikke kan blive enige, og en strejke eller lock-
out truer, kan Forligsinstitutionen indkalde parterne til for-out truer, kan Forligsinstitutionen indkalde parterne til for-
handlinger i Forligsen, som den også kaldes. Det skete forhandlinger i Forligsen, som den også kaldes. Det skete for
eksempel i 2018. Hvis det ikke bærer frugt, og en strejkeeksempel i 2018. Hvis det ikke bærer frugt, og en strejke
nærmer sig, kan Forligsinstitutionen udsætte en varsletnærmer sig, kan Forligsinstitutionen udsætte en varslet
strejke eller lockout i 14 dage. En varslet konflikt kan kunstrejke eller lockout i 14 dage. En varslet konflikt kan kun
udsættes to gange. Det skete også i 2018, hvor varslerneudsættes to gange. Det skete også i 2018, hvor varslerne
blev udsat to gange, inden en aftale til sidst blev indgået.blev udsat to gange, inden en aftale til sidst blev indgået.
Forligsinstitutionen har eksisteret siden april 1910.Forligsinstitutionen har eksisteret siden april 1910.

Allemedarbejdere har ydet en stor
indsats under coronakrisen. Både i det
private og det kommunale.Mendet

skaber ikkemere økonomi, og detændrer ikke
ved, at vi ikkemåpresse de privates lønninger op
i en tid, hvor vi kigger ind i stor usikkerhed om
dendanske økonomi.
Michael Ziegler (K), KL’s forhandlingsleder vedOK21.

F
O
TO

:M
A
D
S
C
L
A
U
S
R
A
S
M
U
S
S
E
N
/
R
IT
Z
A
U
S
C
A
N
P
IX

IL
L
U
S
T
R
A
T
IO

N
:K

A
R
E
N
L
.O

L
E
S
E
N

IL
L
U
S
T
R
A
T
IO

N
:K

A
R
E
N
L
IN

N
E
T
O
L
E
S
E
N


