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Ansatte har givet sig, men BUPL er ubøjelig: 
Strejke i Kolding fortsætter 
 
Arbejdsnedlæggelsen hos BUPL Sydjylland med adresse i Kolding fortsætter. 
Siden 12. maj har arbejdsgiveren BUPL været ramt af strejke blandt de ansatte, da det ikke er 
lykkedes at nå til enighed om en ny overenskomst mellem BUPL Sydjylland på arbejdsgiversi-
den og HK Service Hovedstaden og en række andre organisationer på medarbejdersiden. 
 
BUPL-afdelingen kræver, at de ansatte - blandt andet alle nyansatte - der skal arbejde to timer 
ekstra om ugen, kun skal have halv løn for de ekstra timer. 
BUPL har krævet, at de nyansatte på kontoret skal arbejde 37 timer om ugen.  
I dag har de ansatte hos BUPL Sydjylland en aftale om, at de kun arbejder 35 timer. Aftalen om 
lavere arbejdstid kom i 2007 i stand som et alternativ til flere lønkroner, så de ansatte har fak-
tisk allerede betalt for deres 35 timers arbejdsuge.  
Derfor stemte medarbejderne i begyndelsen af maj nej til kravet om de 37 timer efter for-
handlinger i Forligsinstitutionen.  
 
Onsdag mødtes parterne igen – på opfordring af de ansatte, som kom med et forslag, som de 
mente kunne bløde op for den fastlåste situation. 
Men de mødte ingen imødekommenhed fra BUPL Sydjyllands ledelse, som stod fast på sit op-
rindelige udspil og derfor end ikke fik præsenteret de ansattes udspil. Og derfor fortsætter 
strejken, som i øvrigt er helt lovlig. 
 
”Mine medlemmer er meget frustrerede, og det kan jeg godt forstå”, siger Henny Fiskbæk, 
formand for HK Privat Sydjylland. 
”Mon BUPL Sydjyllands ledelse nogensinde på medlemmernes vegne ville acceptere, at nyan-
satte pædagoger i en daginstitution skal arbejde to timer mere om ugen end deres kolleger, 
og ikke blive lønmæssigt kompenseret for det? Det tror jeg næppe”, siger Henny Fiskbæk. 
”Vi har ventet længe med at trække konfliktvåbnet, for vi har forhandlet i mere end trekvart 
år. Men nu er mine medlemmers tålmodighed ved at være opbrugt”, tilføjer hun. 
 
14 af de 23 ansatte, som er omfattet af strejken, er medlemmer af HK. 
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