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Strejkevarsler og lockout – også i folkekirken
Som resultat af sammenbruddet i de statslige
overenskomstforhandlinger har de faglige organisationer varslet
strejke på en række vitale områder, herunder folkekirken og
Kirkeministeriet. Som svar har Finansministeriet varslet lockout. Vi
står derfor over for en situation, som ingen i realiteten ønsker, og
som ingen har prøvet før.
Den nærmere baggrund for beslutningen om lockout er, at det er
Finansministeriets vurdering, at organisationernes strejkevarsler går
meget målrettet mod at ramme samfundsvitale dele af den statslige
sektor, for eksempel fødevarekontrollen og Banedanmark, hvilket vil
kunne lukke slagterier og ramme eksporten og togdriften.
Finansministeriet har som statslig arbejdsgiver meldt ud, at man ikke
vil acceptere, at de faglige organisationer med en målrettet aktion
lukker vitale dele af staten og dermed rammer afgørende dele af det
danske samfund. Organisationernes strejker vil påvirke private
virksomheder og danskernes hverdag markant. Derfor har
Finansministeriet varslet en omfattende lockout.
Håbet er naturligvis, at parterne, inden strejke og lockout bliver en
realitet, kan indgå en aftale i Forligsinstitutionen om et
overenskomstresultat. Det er i alles interesse, så det krydser vi fingre
for.
Uenighederne
De største uenigheder i forhandlingerne er, den betalte spisepause,
lærernes arbejdstid og størrelsen af lønforbedringer. Fra de faglige
organisationers side var de tre forhold allerede i starten af
forhandlingerne ufravigelige krav til overenskomstforhandlingerne,
og det har medført et langt og meget svært forhandlingsforløb.
Parterne har opnået enighed på en række andre områder, men der
udestår altså at opnå enighed på disse tre områder.
Uenigheden om spisepausen beror på en juridisk uenighed mellem
Finansministeriet og de faglige organisationer om spisepausens
status. I forbindelse med de aktuelle overenskomstforhandlinger har

Der er varslet strejke for en
række ansatte i folkekirken
og Kirkeministeriets
departement pr. 4. april
2018:
I bilaget ”strejkevarsler” ses
en samlet oversigt over de
grupper for hvem der er
varslet strejke – fordelt på
faggrupper.

Det er en forudsætning for
at blive omfattet af strejke
eller lockout, at den ansatte:




er ansat i en stilling,
som er omfattet af en
af de berørte
overenskomster/orga
nisationsaftaler
er medlem af den
faglige organisation,
som har
forhandlingsretten til
stillingen

Alle andre skal møde på
arbejde som sædvanligt, og
må udføre sædvanlige
arbejdsopgaver, men ikke
konfliktramt arbejde.

innovationsminister Sophie Løhde som repræsentant for de statslige
arbejdsgivere afvist, at Finansministeriet vil inddrage den betalte
spisepause.
Langt størstedelen af de statsansatte har i dag betalt spisepause, da
de er omfattet af lokale kutymer. På folkekirkens område har 3F, i
deres overenskomst i dag ret til betalt spisepause.
Konsekvenser af mulig strejke og lockout for folkekirken
Hvis parterne ikke bliver enige i Forligsinstitutionen, vil strejkevarslet
være gældende fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, og varslet
om lockout vil være gældende fra døgnets begyndelse den 10. april
2018.

Der er varslet lockout for
følgende grupper ansatte
i folkekirken pr. 10. april
2018:


HK’ere ved alle
menighedsråd,
provstier,
stiftsadministrationer
ne (enkelte konkrete
undtagelser)



AC’ere ved alle
menighedsråd, ved
stiftsadministrationer
ne (enkelte konkrete
undtagelser) og ved
folkekirkens
uddannelsesinstitutio
ner, samt alle
overenskomstansatte
præster i alle stifter



Kordegne,
sognemedhjælpere/ki
rke- og
kulturmedarbejdere,
og kirkemusikere i
hele folkekirken



Gravere og
kirketjenere i hele
folkekirken



Gravermedhjælpere i
hele folkekirken (men
ikke gartnere og
gartneriarbejdere)



PO/KMOK-organister i
hele folkekirken



DOKS-organister i hele
folkekirken samt
lærere ved
kirkemusikskolerne



Journalister bl.a. i
stiftsadministrationer

For ansatte, der er omfattet af lockouten, anses ansættelsesforholdet
for ophørt med virkning fra lockoutens ikrafttræden. Dette
indebærer bl.a., at de berørte ikke er berettiget til løn i
konfliktperioden.
Der er varslet lockout for følgende grupper ansatte i folkekirken pr.
10. april 2018:










HK’ere ved alle menighedsråd, provstier,
stiftsadministrationerne (enkelte konkrete undtagelser,
særligt i løncentrene)
AC’ere ved alle menighedsråd, ved stiftsadministrationerne
(enkelte konkrete undtagelser, særligt i løncentrene) og ved
folkekirkens uddannelsesinstitutioner, samt alle
overenskomstansatte præster i alle stifter
Kordegne, sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere,
og kirkemusikere i hele folkekirken
Gravere og kirketjenere i hele folkekirken
Gravermedhjælpere i hele folkekirken (men ikke gartnere og
gartneriarbejdere - 3F)
PO/KMOK-organister i hele folkekirken
DOKS-organister i hele folkekirken samt lærere ved
kirkemusikskolerne
Journalister bl.a. i stiftsadministrationerne

Kirkeministeriet har anmodet Finansministeriet om at undtage
gartnere og gartneriarbejdere (3F) fra lockout, da ministeriet ønsker
at fritage hele gruppen for lockout for at sikre adgangen til
begravelser og kremeringer, jf. begravelsesloven, på alle de
bykirkegårde, som ikke er omfattet af 3Fs strejkevarsel.
Tilsvarende er udvalgte medarbejdere i fx Folkekirkens It undtaget fra
lockoutvarslet, men det må understreges, at disse medarbejdere vil
have fokus på helt essentielle og sikkerhedsrelaterede funktioner, og

at det altså ikke kan udelukkes, at it-drift og -support kan blive berørt
i tilfælde af en konflikt.
Overenskomstansatte præster er udtaget til strejke i Helsingør Stift
og til lockout i alle stifter. For så vidt angår konfliktramte med
tjenestebolig, har Moderniseringsstyrelsen meddelt, at retten til
tjenestebolig ikke afbrydes under konflikten.
Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, fx hvis man er
uorganiseret eller tjenestemand, udfører deres sædvanlige arbejde.
For tjenestemænd gælder, at deres arbejdsopgaver kan ændres efter
de almindelige regler på tjenestemandsområdet. Dog anbefaler
Moderniseringsstyrelsen, at tjenestemænd ikke pålægges
konfliktramt arbejde medmindre hensynet til personers liv eller
helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det.
Chefer, der er ansat efter akademikeroverenskomsten på lønramme
36-niveau og derover, er i medfør af hovedaftalen mellem en række
akademikerorganisationer og Finansministeriet undtaget fra en
arbejdsstandsning. Chefkonsulenter og ledere der har reelt
personalesansvar, dvs. har medarbejdere i direkte reference og
afholder MUS-samtale og lønforhandling, er ligeledes undtaget.
Ovennævnte ledere og tjenestemandsansatte chefer vil i videre
omfang end ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, kunne være
såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som
ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af
konflikten. Den præcise afgrænsning afhænger af en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Kirkeministeriet har anmodet Moderniseringsstyrelsen om en
stillingtagen til, hvorvidt biskopper og provster (som ledere) må
overtage de strejke- og lockoutramte overenskomstansatte præsters
planlagte gudstjenester og kirkelige handlinger herunder
konfirmationer. Så snart vi hører nærmere fra
Moderniseringsstyrelsen, informerer vi her på DAP’en.
For så vidt angår den planlagte konfirmationsundervisning, som en
overenskomstansat præst skulle varetage, kan dette ikke varetages af
biskop eller provst. Det er altså alene den kirkelige handling knyttet
til konfirmationen, der stadig er uafklaret.
I den kommende tid vil vi sammen med Moderniseringsstyrelsen
indlede forhandlinger med de faglige organisationer om aftaler om
friholdelse fra de faglige organisationers strejkevarsler. Det
bemærkes, at der må forventes anlagt en meget restriktiv linje i
forhold til friholdelsesaftaler.
Moderniseringsstyrelsen har overfor alle ministerier påpeget, at det
er meget vigtigt, at der ikke lokalt tages kontakt til de faglige

organisationer om friholdelsesaftaler m.v. Sammenbruddet i
overenskomstforhandlingerne er sket mellem Finansministeriet og de
faglige organisationer, hvorfor vi/I ikke i perioden kan have bilaterale
dialoger med de faglige organisationer om forhold, der relaterer sig
til konflikten eller overenskomstforhandlingerne.
Kirkeministeriet vil løbende holde DAP’en opdateret, hvor vi samler
spørgsmål og svar på de forskellige henvendelser vi får, som kan
være relevante for flere.
Vi henviser endvidere til Moderniseringsstyrelsens vejledning om
overenskomstmæssige konflikter, som også er at finde på DAP’en.
Her vil I kunne finde svar på mange konkrete spørgsmål om strejke og
lockout.
I er meget velkomne til at rette løbende spørgsmål til
overenskomstmedarbejderne i 3. kontor, Christa Hector Knudsen,
Rasmus Paaske Larsen og Lene Graakjær Lund. Vi skal som sagt nok
sørge for at informere jer løbende – og imens håber vi, at parterne vil
nå til enighed, inden en konflikt bliver en realitet.

Nyhedsbrevet er udarbejdet af
KM 3. kontor, hvortil eventuelle
spørgsmål kan stilles.

