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OK18 – HVAD SKETE DER?
Februar-marts 2017
BUPL MidtVestjyllands bestyrelse udarbejder plan for inddragelsen af medlemmerne ifm. med
OK18.

April-maj 2017
Plan for OK18 og bolsjespil præsenteres på TR-møderne.

MEDLEMSINDDRAGELSE
Maj-august 2017
TR’erne får skabt diskussion på arbejdspladserne om prioriteringer for OK18 vha. af bolsjespillet.
Via SMS, Facebook og mail modtager BUPL MidtVestjylland forslag til overenskomstkrav, bl.a.
mere i løn, ligeløn og en fastholdelse af seniordagene.

Juli 2017
Forhandlingsfællesskabet, der udover BUPL består af 50 andre fagforbund, indgår en musketered:
”Ingen indgår en aftale, uden at alle organisationer har været i reelle forhandlinger.”

September 2017
Bestyrelsen behandler forslag fra medlemmerne og sender overenskomstkrav til BUPL’s
hovedbestyrelse.

September 2017
BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne danner alliance og sætter ligeløn på
dagsordenen.

OVERENSKOMSTKRAV
Oktober-november 2017
BUPL’s hovedbestyrelse behandler forslag fra de lokale fagforeninger og sender BUPL’s krav til de
generelle forhandlinger til Forhandlingsfælleskabet.

December 2017
Forhandlingsfælleskabet og de enkelte fagforeninger udveksler overenskomstkrav med
Kommunernes Landsforening (KL). BUPL kræver sammen med de andre fagforeninger mere i løn,
en ligelønspulje, en fastholdelse af seniordagene og en arbejdstidsaftale for lærerne.
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MUSKETEREDEN UDVIDES
December 2017
Fagforeningerne udvider musketereden og vil ikke forhandle med arbejdsgiverne, før lærerne får
reelle forhandlinger om deres arbejdstid. Det aftales, at ingen indgår aftale, før der er opnået en
løsning for alle på:
• Løn (herunder en ligeløns- og lavtlønspulje),
• den betalte frokostpause,
• seniordage
• og lærernes arbejdstid.

FORHANDLINGERNE BEGYNDER
22. januar 2018
Forhandlingerne går i gang, da der er kommet skred i lærernes forhandlinger.

Januar-februar 2018
Forhandling mellem lønmodtagere og arbejdsgivere på alle områder er uden resultat.
23. februar 2018
Forhandlinger mellem CFU (de statsansatte) og Finansministeriet bryder sammen.

SAMMENBRUD
26. februar 2018
Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet (kommunalt ansatte) og KL bryder sammen.

27. februar 2018
Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet (de regionalt ansatte) og Danske Regioner bryder
sammen.

STREJKEVARSEL
2. marts 2018
Både Forhandlingsfællesskabet og CFU varsler strejke for omkring 100.000 kommunalt, regionalt
og statsligt ansatte fra den 4. april. Pædagogerne i Herning Kommune bliver udtaget til strejke.
3. marts 2018
Forligsinstitutionen træder til som mægler i parternes forhandlinger.
7. marts 2018
Arbejdsgiverne i stat, kommuner og regioner varsler lockout for omkring 440.000 offentligt ansatte
fra den 10. april. 32.000 pædagoger er udtaget til lockout.
TR-STORMØDE
22. marts 2018
10.000 tillidsrepræsentanter fra alle dele af den offentlige sektor mødes i Fredericia til det største
faglige møde i danmarkshistorien. Mere end 100 TR’er fra BUPL MidtVestjylland deltager.
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28. marts 2018
1. udsættelse af konflikt: Forligsmand Mette Christensen udsætter en konflikt i op til 14 dage.
Løsning skal findes senest 17. april ellers træder strejke i kraft den 22. april og lockout den 28.
april.

1. april 2018
De nuværende overenskomster udløber.

DEMONSTRATIONER
April 2018
BUPL MidtVestjylland deltager i og er medarrangører på diverse aktioner og demonstrationer i hele
regionen.
19. april 2018
2. udsættelse af konflikt: Forligsmanden udsætter konflikten i op til yderligere 14. dage.
25. april 2018
Første forlig på det regionale område indgået af LO-grupperne og Dansk Socialrådgiverforening
med Danske Regioner.
FORLIG
27. april 2018
Parterne på det kommunale område indgår forlig om en ny overenskomst for 500.000 offentligt
ansatte i landets kommuner.

28. april 2018
Forlig på både det regionale og statslige område.

Maj 2018
Organisationerne forhandler med arbejdsgiverne om egne overenskomster.

JA TIL OK18
Maj-juni 2018
Pædagogerne stemmer ved urafstemning om overenskomst. BUPL MidtVestjylland afholder tre
medlemsmøder og ét TR-stormøde om overenskomstresultatet og udlover præmie til
pædagogerne i den kommune, der får den største stemmeprocent.

6. juni 2018
Medlemmerne stemmer ja til overenskomsten.
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18. juni 2018
BUPL MidtVestjylland kører ud med kage til Skive-pædagogerne, som har vundet konkurrencen.
Juni 2018
På baggrund af den offentlige overenskomst forhandler BUPL aftaler hjem på det private område
og medlemmerne godkender resultatet ved en urafstemning.
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