
 

FLFs kredsstyrelse anbefaler et ja til OK21 
Kredsstyrelsen i Frederiksberg Lærerforening på sit seneste møde drøftet resultatet af 

OK21. Kredsstyrelsen er enige om at anbefale et ja til OK21. 

 

Kredsstyrelsen har følgende uddybende bemærkninger til OK21: 

• Set i lyset af den økonomiske situation som følge af coronakrisen, er resultatet bedre end frygtet. 

Ikke alene er reallønnen sikret, der er en lille lønfremgang, ligesom særlige grupper, som har størst 

efterslæb, tilgodeses med ekstra lønstigninger. 

• På trods af en svær situation mellem de faglige organisationer, hvor nogle faggrupper har haft store 

krav til lønninger både på baggrund af generelle lønefterslæb og store indsatser under 

coronapandemien, er det positivt, at fagbevægelsen stadig står samlet efter OK21.  

• Coronakrisen har resulteret i en smal økonomiske ramme for OK21, og der har derfor ikke været 

stillet tunge økonomiske krav. Derfor er det meget utilfredsstillende, at DLF og de øvrige faglige 

organisationer ikke er blevet imødekommet på vores krav om sikring af TR-vilkår, som var et af de få 

tunge krav ud over sikring af lønnen.  

• Set i lyset af de få reelle krav ved OK21, vil FLFs kredsstyrelse være opmærksomme på muligheden 

for at påvirke fremtidige kravsopstillinger, så de på den ene side afspejler det behov, medlemmerne 

har, og på den anden side ikke spænder ben for forhandlingerne. 

 

Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at bruge deres stemme. Man stemmer elektronisk enten via 

det link, man har fået på mail fra DLF, eller via dette link, hvor man identificerer sig med sit personlige 

NemID. Afstemningen startede den 6. april og afsluttes den 19. april kl. 09:00.  

Der er som sædvanlig præmier til de skoler og arbejdspladser, der når en stemmeprocent på 80 % eller 

derover.   

 

 

 

 

 

 

Ved urafstemningen om OK21 er bestyrelsen ikke repræsentanter for medlemmerne. Der er tale om direkte 

valg, hvor det enkelte medlem har sin egen stemme. Bestyrelsens anbefaling er udtrykker en tradition for, 

at kredsstyrelsens medlemmer som tillidsvalgte i vores forening er åbne omkring sine ståsteder for at 

skabe en demokratisk gennemsigtighed i vores forening. Kredsstyrelsens anbefaling er således til 

inspiration – eller det modsatte. 

https://nemid.assembly-voting.com/dlf-ok21

