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Regeringen misbruger kommunalreformen 
 
COII (Statstjenestemændenes Centralorganisation II) og LC (Lærernes Centralorganisation) varsler 
konflikt mod SOSU-skoler og VUC.  Konfliktvarslet betyder, at der fra døgnets begyndelse den 16. 
januar etableres blokade for nyansættelse af lærere ved SOSU-skoler og VUC-centre. 
Blokaden indebærer at ingen overenskomstansatte medlemmer af de to centralorganisationer må 
søge eller lade sig ansætte i stillinger på SOSU-skoler og VUC-centre.  
 
 ”Thor Pedersen har understreget, at kommunalreformen ikke er et spareprojekt. Derfor undrer det 
mig, at han ikke vil give de ansatte rimelige vilkår. Hans strategi undergraver fremtidens pleje- og 
sundhedsområde”, siger Ulla Maria Mortensen, formand for Formidlerne, som organiserer en del af 
de ramte medlemmer. 
 
De ansatte på SOSU-skolerne uddanner social- og sundhedshjælpere og –assistenter, mens de 
ansatte på VUC-centrene underviser voksne i grundskolefag. 
 
Konflikten handler om vilkårene for de ansatte, som med kommunalreformen flyttes fra amterne til 
staten. Trods statsministerens, indenrigsministerens og finansministerens forsikringer om at 
kommunalreformen ikke er et spareprojekt, er centralorganisationerne blevet mødt af et 
arbejdsgiverkrav om ringere løn- og arbejdsvilkår, end det der har været aftalt med den nuværende 
offentlige arbejdsgiver, Amtsrådsforeningen.  
 
”Som ansvarlige organisationer kan vi på ingen måde leve med at vores medlemmer skal acceptere 
dårligere vilkår, bare fordi de skifter arbejdsgiver”, udtaler formanden for Dansk Sygeplejeråd, 
Connie Kruckow. 
 
”Vi vil holde politikerne op på de klare løfter de har givet om at strukturreformen ikke er et 
spareprojekt og at man ikke ville forringe løn- og ansættelsesvilkår”, tilføjer COII´s formand Peter 
Ibsen. 
 
De ringere vilkår vil i første omgang berøre nyansatte, fordi allerede ansatte bevarer deres 
nuværende rettigheder. Men organisationerne frygter, at de forringede vilkår på sigt vil medføre 
dårligere vilkår for alle ansatte. 
 
”Det har aldrig været meningen med kommunalreformen, at den skulle sætte en anden pris på 
arbejdskraften. Det er vores opfattelse, at staten øjner en mulighed for at kickstarte OK08 
forhandlingerne på det offentlige område. Det er misbrug af kommunalreformen”, udtaler Anders 
Bondo Christensen, formand for LC.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos: 
LC´s formand: Anders Bondo Christensen, 21 64 62 93  
COII´s formand: Peter Ibsen, 20 25 55 34 
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Connie Kruckow, 40 34 83 37 
Formand for Formidlerne: Ulla Maria Mortensen, 40 52 46 99 
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