REFERAT
AF B-MØDE

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:

28. april 2015
9.30-11.00
Kirkeløngangen
Bestyrelsen
Nanna Kleist

Dagsorden
1.

Status på lokale lønforhandlinger

2.

Gavepolitik

3.

Sommerfest

4.

Aftale om tillæg til elevansvarlige

5.

Arbejdsgruppe om stillingsstruktur

6.

Åbenhed om løn

7.

Aftale om lønforbedring

Ad punkt 1.
Som det nok er de fleste bekendt, har forhandlingerne om lokalløn i
denne ombæring trukket i langdrag. Fra Viftens side har vi længe haft
en forventning om en snarlig afslutning, men desværre er der blevet
ved med at være udeståender, også af mere principiel karakter, vi ikke
har kunnet nå til enighed med ledelsen om. Vi regner dog stærkt med
at kunne få underskrevet en aftale om lokallønsmidlerne, således at der
kan ske udbetaling af tillæg og vederlag ved en såkaldt lille lønkørsel
den 12. juni 2015.

Ad punkt 2
På baggrund af et forslag stillet på Viftens generalforsamling i år har
bestyrelsen vedtaget en gavepolitik for Viftens medlemmer. Den går i al
sin enkelhed ud på, at der ved runde fødselsdage fra 30 år og opefter
vil tilflyde fødselaren en gaveæske med tre flasker vin, og at der ved
jubilæer i Folketinget på 25, 40 og 50 år vil blive indkøbt en gave til
jubilaren af en værdi af ca. 500 kr. Det skal præciseres, at der ved
jubilæum forstås det antal år, man har været ansat i Folketinget og ikke
i staten som sådan. De nye regler vil blive lagt på Viftens hjemmeside.
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Ad punkt 3
Traditionen tro afholder bestyrelsen også i år en sommerkomsammmen
for Viftens medlemmer. Arrangementet, som stadig er i
planlægningsfasen, løber af stablen torsdag den 25. juni fra kl. ca. 17.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information følger, når
vi har det hele på plads.
Ad punkt 4
Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et udkast til en aftale om tillæg
til elevansvarlige, der først skal drøftes med ledelsen og efterfølgende
godkendes af begge parter.
Ad punkt 5
Tove og Charlotte færdige med deres interviewrunde af et
repræsentativt udsnit af Viftens medlemmer foretaget for at få et
overblik over de mange forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder,
kontormedarbejderne og referenterne har. Næste skridt er at bearbejde
det omfattende materiale, inden Tove og Charlotte mødes med
arbejdsgruppen ultimo maj.
Ad punkt 6
Nogle medlemmer af Viften har givet udtryk for et ønske om større
åbenhed i løn, f.eks. sådan at det er muligt at se en samlet oversigt
over, hvad de forskellige medlemmer af Viften tjener inklusive tillæg
m.v. Bestyrelsen mener, at det er et emne, som medlemmerne bør
have mulighed for at tage direkte stilling til, og vil derfor indkalde til et
medlemsmøde for at høre og drøfte de forskellige og forskelligartede
synspunkter, vi forventer der vil være. Vi håber at kunne afholde et
sådant møde i løbet af efteråret 2015.
Ad punkt 7.
Den 19. marts 2015 indgik Folketinget og CO10 en foreløbig lønaftale.
Denne aftale betyder, at de generelle lønstigninger, der er aftalt ved
OK15 på statens område, kommer til udbetaling, uanset at
forhandlingerne om OK15 i Folketinget ikke er afsluttet. De aftalte
lønforbedringer er, som følger:
Ikrafttrædelsestidspunkt
1.4.2015

Generel lønstigning
0,27 pct.

1.4.2016

0,80 pct.

1.4.2017
1.12.2017

1,0 pct.
1,5 pct.
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