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DI vil ikke acceptere konfliktvarsel
Dansk Industri vil ikke acceptere det konfliktvarsel, som FOA har afsendt for at opnå overenskomst
for uddannet social- og sundhedspersonale på handicaphjælperområdet.
Underdirektør i DI Peter S. Stenholm siger til Newspaq, at DI gennem Dansk Arbejdsgiverforening
har protesteret over FOAs konfliktvarsel, og at det bliver en sag for Arbejdsretten, hvis ikke varslet
bliver trukket tilbage.
"Vi vil ikke blande os i en intern strid i LO. Vi har en overenskomst med et LO-forbund, nemlig 3F,
der dækker handicaphjælpernes arbejde," siger Peter S. Stenholm.
FOA er godt klar over, at der eksisterer en overenskomst mellem 3F og DI. Men 3F har gentagne
gange pointeret, at overenskomsten ikke dækker for personale med sundhedsfaglig uddannelse. Og
det er en overenskomst for denne gruppe, som bl.a. består af uddannede social- og
sundhedsassistenter, som FOA nu søger at opnå.
FOAs formand Dennis Kristensen imødeser en eventuel sag i arbejdsretten med sindsro.
”Reelt vil sagen handle om, hvorvidt 3F og DI har overenskomstdækket social- og
sundhedsuddannede handicaphjælpere såvel som ikke-faglærte handicaphjælpere. Indtil nu har 3F
konsekvent afvist, at de på nogen måde har været ude på at overenskomstdække social- og
sundhedspersonale,” siger Dennis Kristensen.
”Da der var mægling i grænsestriden i LO mellem 3F og FOA om overenskomstdækning af
handicaphjælpere, fremlagde 3F en tillægsaftale, som angiveligt skulle være indgået af 3F og DI for
at dokumentere, at 3F-overenskomsten ikke omfatter social- og sundhedsuddannede.
Det forlig, der blev indgået under mæglingen, og som nu desværre er faldet bort, indeholdt da også
en klar grænsedragning, således at FOA skulle overenskomstdække og dermed organisere
"arbejdsopgaver udført på både det offentlige og det private arbejdsmarked af sundhedsfaglig
karakter, herunder visiterede pleje- og omsorgsydelser, der fordrer faglig viden og handling på såvel
elementært som grundlæggende pleje-, omsorgs- og sygeplejeniveau", ligesom FOA fortsat skulle
overenskomstdække og organisere social- og sundhedsuddannelserne.
Nu ser det desværre ud til, at Arbejdsretten indirekte skal afgøre, om 3F eller DI har rent mel i
posen. I denne sag kan de ikke begge have ret,” siger Dennis Kristensen.
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