
Udtalelse fra Murerarbejdsmændenes Faglige Klub 

København vedr. OK20. Vi anbefaler et NEJ. 
 

Så blev overenskomsterne forhandlet færdigt. 
 

Som alle nok har erfaret, har vi under denne 

overenskomstforhandling ikke haft de mest optimale 
vilkår. Både pga. Coronavirus, men i høj grad også fordi 

vores modpart på den anden side af bordet ikke havde 
nogle intentioner om at realitets forhandle, komme social dumping til livs eller 

såmænd bare minimere den. 
 

Vi murerarbejdsmænd fik heller ikke denne gang retten til eget arbejde eller 
retten til og kravet om et uddannelsestilbud. Heller ikke denne gang fik vi, som 

ønsket af murerarbejdsmændene, skaffet os af med anciennitetsreglerne ved 
sygdom eller hævet mindstebetalingssatserne betragteligt.  

 
Vi har ikke fået fuld løn under sygdom eller nedsat den ugentlige arbejdstid.  

Derudover havde vi sammen med de andre bygningsarbejdere et hovedkrav 
om at gøre noget imod social dumping. Vi prøvede bl.a. at få hævet lønnen for 

de lavest lønnede. Dette krav fik vi heller ikke igennem 

 
Hvad forliget derimod indeholder, er bl.a. moderate stigninger på 

minimallønnen og løn under sygdom (2,5 kr.pr. time pr. år), fuld løn under 
forældreorlov indtil 11 uger, 1% på SH-kontoen pr. år, 2,1% på priskuranten 

pr. år, beskyttelse mod afskedigelse under sygdom (ved 4 mdr. anciennitet). 
Ellers er der hovedsageligt tale om hensigtserklæringer og selvbetalt frihed.  

 
Der er i bestyrelsen enighed om at de værste ”tidsler” er forhandlet ud af 

industriforliget, men der er også enighed om, at det vi har opnået denne gang, 
ikke er nok. Det er ikke nok, for vi fik ikke hvad vi kom efter.  

 
Derfor anbefaler en samlet bestyrelse at stemme NEJ til overenskomstforliget 

som det ser ud nu. Samtidigt kan vi kun være stolte af den store opbakning og 
den enorme indsats vi murerarbejdsmænd har givet under 

overenskomstforhandlingerne, på trods af Coronavirus og alle de andre 

udfordringer, der har været.  
 

Sammen er vi stærke, så lad os stå sammen om et NEJ. Brug din stemme, 
både hvis du skal stemme om murer- murerarbejdsmandsoverenskomsten 

eller murerarbejdsmandsoverenskomsten gældende i Kbh. og Frederiksberg 
kommuner. 

 
 

 
 


