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Forslag 5.G til repræsentantskabsmødet 10. november 2017: Solidaritet begge veje 

– derfor krone- og ikke procent-krav 

Forslag: 

FSL vil arbejde for, at der i vores overenskomstsamarbejde stilles kronekrav til lønnen og ikke som 

hidtil procentkrav. 

Stillet af 

Hans Jørgen Vad, kreds 2. 

 

Begrundelse: 

Grundlæggende favoriserer procentkrav de højestlønnede. Medens et kronekrav på sigt er med til 

at udligne lønforskellene mellem lavt- og højtlønnede. Det er nærmest umuligt at tænke nogen 

anden mekanisme, som automatisk vil fremme bestræbelser på ligeløn. Noget som især kvindefag 

har efterlyst siden konflikten i 2008. Derfor er det et mere solidarisk krav. 

I en situation, hvor især FOA har været drivende i at bakke op om vores arbejdstidskrav, gør 

solidaritet den anden vej endnu mere aktuelt. Og på længere sigt kan det vise sig, at et fællesskab 

om lønkrav vil styrke ALLE parter. 

For det er ikke en given ting, at der er en fast lønkage til deling. Med et styrket pres kan denne 

kage godt blive større. Det så vi jo i 2008. 

En vedtagelse af forslaget betyder måske ikke, at det vil få virkning fra 2018. Men i det mindste 

kan vi få startet en nødvendig diskussion – ligesom det vil være et godt signal til de lavtlønnede 

faggrupper, som støtter os.  

Uddannelsesforbundet (som sammen med os og DLF indgår i et overenskomstsamarbejde), har i 

deres krav-indstilling til OK18 blandt andet skrevet: 

”Derudover stiller Uddannelsesforbundet krav om generelle lønstigninger med henblik på 

forbedring af reallønnen for alle medlemmer. Dele af lønstigningerne kan skævdeles til andre 

faggrupper, der er bagud i deres lønudvikling. Det kan ske via afsættelse af særlige puljer til 

overenskomstprojekter for disse grupper eller ved udmøntning af lønstigningerne i kronebeløb i 

stedet for procentuelt.” 

Se også: 

 https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/ekstraordinaert-

repraesentantskabsmoede-sep2017#collapse-63772d30-d907-4c81-add6-c0d47544eef7-2 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/ekstraordinaert-repraesentantskabsmoede-sep2017#collapse-63772d30-d907-4c81-add6-c0d47544eef7-2
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/ekstraordinaert-repraesentantskabsmoede-sep2017#collapse-63772d30-d907-4c81-add6-c0d47544eef7-2

