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OK21: Vi har brug for udvikling og nytænkning
CFU og Skatteministeriet har i dag udvekslet krav. CFU går til forhandlingerne med både ambitioner og realisme. Vi ved, at Danmark er i en anden situation, end vi havde forudset som bagtæppet for OK21.
Covid19-situationen kan ikke undgå at spille en rolle i forhandlingsforløbet, idet der bl.a. er en
større usikkerhed om økonomien, end der plejer at være. CFU lægger i den forbindelse vægt
på, at de statslige medlemmer som hidtil skal have en lønudvikling, der er parallel med den
private lønudvikling.
”For CFU er det afgørende, at vi indgår et forlig med et indhold og en økonomi, der reelt forbedrer vilkårene for de ansatte i staten, og giver plads til udvikling og nytænkning. CFU har
udtaget krav og forberedt sig på en sådan forhandling,” udtaler Rita Bundgaard, formand for
CFU.
CFU stiller derfor krav om generelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen for alle.
CFU har derudover en række krav, der alle har til formål at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsliv og arbejdsmiljø. Det er krav, der både retter sig mod den enkeltes vilkår,
men også mod arbejdspladsens samlede vilkår. Emnerne er f.eks. styrkede seniorvilkår, frit
valg og bedre rammer for kompetenceudvikling.
”I CFU har vi fokus på, at de ansatte skal have et arbejdsliv, der sikrer, at de kan holde til
mange år på arbejdsmarkedet, og som sikrer, at de ikke forlader arbejdsmarkedet før tid. Det
kan vi som centrale parter ikke løse alene, idet det kræver at der lokalt på arbejdspladserne er
fokus på og vilje til at styrke indsatsen. Derfor stiller vi også krav om bl.a. at styrke det lokale
samarbejdsrum, som vi øvrigt også ser for os, kan have en stor rolle i den vigtige grønne omstilling på de statslige arbejdspladser”
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