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Sekretariatet

Grete Christensens supplerende bemærkninger
til formandens fremlæggelse af forligene
Forhandlingsfællesskabet har leveret. Der er indgået forlig om de generelle aftaler på både
KL-området og RLTN-området.
Vi har ved at stå sammen kunne lægge pres på arbejdsgiverne og undgå, at de kunne lægge en kile ind mellem os. Det er jeg meget tilfreds med.
For Sundhedskartellets organisationer er vi også med Forhandlingsfællesskabet kommet
helt tæt på forhandlingerne i KL, herunder blandt andet i forhold til de økonomiske rammer.
Vi stod denne gang derfor betydeligt stærkere overfor arbejdsgiverne, og koordineringen
på det regionale område var denne gang langt bedre.
Vi oplevede ved forhandlingerne, at RLTN helt ned i detaljen i forhold til økonomien var
bundet op på KL-området. Det betød også, at vi i slutspurten måtte finde på et særligt projekt, som procentvis svarede til det, som blev aftalt på KL-området til arbejdstidsforhandlingerne på døgnområdet.
Forhandlingsdelegationen sad derfor med en bundet opgave, og skulle finde på et særligt
projekt alle kunne samles om.
Jeg vil i den forbindelse gerne kvittere for den politiske vilje til at finde en løsning på
denne usædvanlige forhandlingssituation. Løsningen blev som bekendt, at vi helt ekstraordinært afsatte 0,01 % til supplerende finansiering af kompetence- og udviklingsformål.
Det generelle forlig på det regionale område er langt henad vejen identiske med forliget på
KL-området i øvrigt. Vi har dog, som formanden også nævnte, blandt andet aftalt en særlig vinkel i forhold til indsatsen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder både i
forhold til gennemførelse af et forskningsprojekt, men også i forhold til rådgivnings- og
vejledningsindsatsen.
Jeg vil også gerne kvittere for RLTN’s positive og konstruktive tilgang i forhold til forhandlingerne af lokal løndannelse. Vi har her fået et godt grundlag for det videre samarbejde mellem organisationer og RLTN og mellem de lokale parter om lokal løndannelse,
som gerne skal føre til, at de lokale forhandlingsforløb kommer til at fungere bedre for
begge parter.
Med disse ord vil jeg give ordet tilbage til formanden.
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