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Lørdag aften kom det efter 5 måneders lange forhandlinger endeligt frem, at der
var opnået forlig på det sidste af de tre oﬀentlige områder – staten.
Det er ikke mere end to uger siden, at samtlige eksperter vurderede, at en (stor)konﬂikt var
uundgåelig. Forhandlingerne var kørt stille, og tegnene på fremgang var minimale, men
mens det udefra så uoverskueligt og umuligt ud, lykkedes det parterne fuldstændigt uventet
at vedtage et delforlig for omkring 40.000 på det regionale område, der i starten virkede som
en naiv beslutning blandt befolkningen, men der til sidst formegentlig havde en afgørende
faktor for, at Danmark ikke endte i en storkonﬂikt, hvor næsten 450.000 lønmodtagere ville
blive lockoutet.

Men selvom det hele endte med en lykkelig slutning med forlig på alle tre områder, medførte
lige netop det første delforlig delte meninger blandt befolkningen. Dennis Kristensen, der er
formand for FOA blev blandt andet tiltalt lidt af hvert, efter det natten til onsdag d. 25. april
kom frem, at der var indgået delforlig på det regionale område for omkring 40.000
lønmodtagere.

Men denne beslutning, der for nogle bragte håb om et samlet forlig, mens den for andre
bragte uforskammethed og vrede over fagforeningerne, eftersom den såkaldte ”musketeréd”
dermed blev brudt. Det ﬁk om noget gang i de afgørende forhandlinger, og allerede få dage
efter – nemlig på store bededag kunne parterne oﬀentliggøre, at de havde nået forlig og
dermed enighed på det kommunale område, der i alt omhandler 500.000 kommunalt
ansatte. Herunder pædagoger, folkeskolelærere, mv. En storkonﬂikt var dermed helt afslået,
og udsigten til samlet forlig var nu meget realistisk, eftersom man nu kun ventede på, at
forhandlingerne omkring staten og det resterende regionale område afsluttes.

Det kom så på sin plads dagen efter – lørdag d. 28. april, da de regionale fagforeninger
oﬀentliggjorde, at man havde indgået en aftale for de resterende ansatte i regionerne tidligt
om natten.

Sidste skridt i forhandlingerne kom på plads senere på aftenen, da de lange
overenskomstforhandlinger ender med, at forhandlerne på statens område bliver enige om
en aftale, der dermed betyder, at der ikke ligger en strejke og dermed lockout og truer
Danmark i de kommende uger.

Næste skridt er, at disse overenskomster skal vurderes af fagforeningernes medlemmer, der
enten skal stemme ja eller nej til overenskomsten. Ved et ja-ﬂertal bliver overenskomsten
aktuel og en lockout er dermed ikke længere mulig. Modsat vil et nej fra ﬂertallet betyde, at
parterne skal tilbage til forhandlingsbordet.
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