
 
 
 
 
Corydon kaldt i samråd i Finansudvalget – aftalt spil? 
 
Fire fra fraktion 4 i Ballerup (pensionister) sad onsdag den 3. april på tilskuerrækkerne i et 
udvalgsværelse i Folketinget. Enhedslisten havde kaldt Finansministeren i samråd i 
forbindelse om aftalt spil i lærerkonflikten. Enhedslistens opmærksomhed har især samlet 
sig om et møde den 15. november 2012, hvor ledende ministre og embedsmænd mødtes 
med KL-toppen. Det springende punkt var, om der på dette møde var talt sammen om et 
regeringsindgreb, hvis KL ikke kunne opnå enighed med lærerne om arbejdstiden. 
 
På mødet gennemgik ministeren historikken i, at KL i 25 år havde været opsatte på at 
ændre lærernes arbejdstid. Ministeren erkendte, at regeringsindgreb var blevet drøftet den 
15.11. Men der 'ligger ikke en aftale og de konspirationsteorier der har været fremme om 
det, er forkerte', sagde ministeren igen og igen. Der har hele vejen igennem været tale om 
en sædvanlig koordination mellem statslige og kommunale arbejdsgivere i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne'. 
 
Enhedslistens Per Clausen og Frank Aaen forsøgte i hærdigt at spørge ind til –  hvad  
præcist der var blevet drøftet om indgreb, når der nu angiveligt ikke var aftalt noget.  
Ministeren meddelte, at det var hans pligt ikke at fortælle noget om samkøringen med KL. 
Spørgerne ville så gerne vide, om det ikke har slået ministeren, at dette samarbejde kunne 
have ført til den uvilje til forhandling, som prægede KL. Når KL ud fra møderne kunne føle 
sig overbevist om støtte fra regeringen, er det oplagt at spillet i forhold til lærernes 
forhandler blev stejlt og stålsat,  
nævnte spørgerne flere gange.  
 
Ministeren så heller ikke noget galt i, at dele af en kommende skolereform blev finansieret 
via lærernes overenskomst.  
 
Med til historien hører også, at da Danmarks Lærerforening blev nægtet aktindsigt i 
forhandlinger, der foregik mellem regeringen og KL – klagede DLF til ombudsmanden, der 
stadig har den sag til afgørelse. 
 
Mange hilsener! 
 
Niels Kjeldsen 
og Finn Gunst 
3.4.2013 
 
PS: alle fotos taget i dag i Folketinget… 
  



   
 

   


