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Nyt om budgettet og forhandlingerne om ’A 08’ 
På årets fælleskonference den 8. september meddelte borgmesteren blandt andet, at han så tre 
muligheder for at spare 8,15 mio kr i det kommende skoleår: 

- Den nuværende lokale arbejdstidsaftale med en lektion mere om ugen til den enkelte lærer  
- Den enkelte lærer får kun den løn, der er aftalt i den landsdækkende overenskomst, idet 

den lokale lønaftale opsiges 
- Den lokale arbejdstidsaftale erstattes af den såkaldte A 05 (som vi kender fra efteråret 

2006 som ’mødeplansaftalen’) 
Borgmesteren tilføjede, at han hældte til den sidste af disse muligheder, og at den endelige 
beslutning skal træffes i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget den 11. oktober.  
Scenariet var ifølge borgmesteren en konsekvens af, at forhandlingerne mellem kommunen og 
BLF om en ny arbejdstidsaftale – en ’A 08-aftale’ – var afsluttet uden resultat. 
 
Med andre ord, Ballerup Kommune vælger muligvis at spare 8,15 mio. kr ved, at vi om et 
lille år skal arbejde efter samme regler som for fi re år siden, hvor vi ’var på mødeplanen’. 
 
Denne meddelelse kom noget overraskende for de fremmødte lærere, ikke mindst for de af os, 
der har forhandlet med kommunen. Vi var hverken orienteret om, at Ballerup Kommune anså 
forhandlingerne for afsluttede, eller at de tre muligheder var inde i billedet.  
 
Borgmesterens måde at give os meddelelsen sendte samme signal som selve indholdet. Det var 
ikke et oplæg til dialog. 
 
Fra maj til nu har der været to bolde i luften, nemlig de kommunale besparelser og overgangen til 
ny arbejdstidsaftale. Vi har i dette forløb haft tre mål: 
- en ny arbejdstidsaftale, hvis den er en bedre end den nuværende 
- besparelserne skal ikke betales af lærerne med mere stress 
- vi vil ikke bruges som syndebukke i en tid, hvor der skal foretages upopulære besparelser 
 
Ballerup Kommune har tilsyneladende helt andre planer. 
 
Ballerup Lærerforening indgår fortsat gerne i både dialog og forhandlinger, hvis målet er at opnå 
fælles resultater, og hvis det kan foregå i en konstruktiv atmosfære, men vi ønsker ikke at blive 
brikker i et spil om ansvaret for de kommunale besparelser. 
Efter de meget kontante meldinger på fælleskonferencen oplever vi en helt anden holdning fra 
Ballerup Kommunes side. 
 
I forhandlingssituationen har vi ikke kunnet orientere om forløbet. Det kan vi nu. Vi vil desuden 
give en status på situationen. Se de to følgende sider. 
Endelig vil vi henvise til www.kreds21.dk. 
 
Venlig hilsen 
Kredsstyrelsen  
Ballerup Lærerforening 



Forløbet 
Primo maj: Ballerup Kommune opfordrer til en ny forhandlingsrunde om at overgå til en ny 
arbejdstidsaftale - ’A 08-aftale’ - fra august 2011. BLF vil gerne forhandle og peger på to forhold:  
- at KL og Danmarks Lærerforening er enige om, at en aftale ikke har budgetkonsekvenser, og  
- at de bedste muligheder for at få et godt resultat er at forhandle i fredstid, altså uden at der 
samtidig er besparelser inde i billedet.  
Vi siger også, at forhandlingsforløbet bør tilrettelægges i fællesskab. Dette er blandt andet affødt 
af, at Ballerup Kommune allerede har planlagt et møde med DLF’s formand og en repræsentant 
for KL som et led i processen - uden at have drøftet dette med BLF. 
 
Ultimo maj: Første udgave af kommunens sparekatalog offentliggøres. Blandt mange andre er et 
forslag om, at lærerne skal undervise en lektion mere om ugen, hvorved der kan nedlægges 
stillinger svarende til 8,15 mio kr.  I beskrivelsen indgår en form for sammenkobling med overgang 
til ’A 08’. BLF er betænkelig, men vælger at fastholde forhandlingsvejen. 
 
Primo juni: Ballerup Kommune står for et møde, hvor formanden for DLF Anders Bondo 
Christensen og Søren Christiansen fra KL fremlægger deres intentioner med aftalen for en række 
skolefolk. Der fokuseres bl.a. på, at en ’A 08’ forudsætter gensidig tillid mellem aftaleparterne, at 
der gives lærerne et langt større råderum til at løse opgaver som fx undervisning og kollegialt 
samarbejde, og at ledelsessynet ændres i retning af mindre detailstyring og mere pædagogisk 
ledelse. 
 
Juni: BLF foreslår, at man tager et lille, men tillidsskabende, skridt i retning af ’A 08’ allerede i det 
kommende skoleår ved at opfordre skolelederne til at droppe noget af detailstyringen af lærernes 
teamarbejde og lade lærerne selv planlægge en større del af 40 timers-puljen.  
Skolechefen afviser dette blankt. BLF undrer sig over de modstridende signaler. 
 
Juni: Nyt sparekatalog med en række forslag. Der er fortsat ikke vedtaget nogen besparelser. Nu 
kommer anden udgave af forslaget om 8,15 mio. kr. Sammenkoblingen med ’A 08’ er væk, nu er 
det i stedet op til skolerne at skære konkrete opgaver væk. Altså serviceforringelser, men ingen 
sammenhæng med lærernes arbejdstidsaftale. 
  
Juni: Der afholdes et kort møde. BLF foreslår igen, at forhandlingsforløbet tilrettelægges i 
fællesskab, herunder at man koordinerer mulige mødedatoer. 
 
August: Meldinger fra et par skoler, at man nu øger ledelsens detailstyring af bl.a. teamarbejdet og 
dermed bevæger sig væk fra tankegangen i ’A 08’.  
Mere undren – hvad vil Ballerup Kommune? Men vi vælger igen forhandlingslinjen. 
 
August: Op til det første egentlige forhandlingsmøde fremsender direktøren for vores område 
Dorrit Christensen en detaljeret dato- og procesplan uden at koordinere med BLF. Desuden en 
dagsorden, som bl.a. indeholder en sammenkobling af temaerne besparelser og ’A 08’. 
På mødet indleder direktøren med at gøre følgende klart: kommunalbestyrelsen er meget 
betænkelig ved at gennemføre spareforslaget på 8,15 mio kr, men hvis BLF og Ballerup 
Kommune ikke indgår en ’A 08’-aftale, inden budgettet vedtages i oktober, så gennemføres 
forslaget (en besparelse, som omhandler helt andre områder end ’A 08’). Hvis der derimod indgås 
en ’A 08’-aftale, er der politisk vilje til ikke at gennemføre den konkrete besparelse, uden at der 
dog er garanti herfor. 
Vi opfatter direktørens melding som ren pression i en forhandlingssituation! En ’A 08’ skal efter 
vores opfattelse forhandles, uden at den ene aftalepart kan lægge et sådant pres på den anden. 
Vi siger dette. Vi vil fortsat gerne forhandle, men det ligger uden for vores mandat at forhandle på 
en sådan præmis. Vi vil ikke risikere at skulle aftale en dårlig ’A 08’ for Ballerups lærere, fordi vi er 
under pres. Vi vil ikke stå med skylden for en serviceforringelse på skolerne på 8,15 mio. kr, hvis 
vi ikke kan enes om en ’A 08’. Kommunens budget fastlægges af kommunalbestyrelsen og har 
intet med ’A 08’ at gøre. 
Direktøren kan godt forstå, hvis det opleves som pression, og medgiver, at BLF ikke har ansvar 
for kommunens budget. 



BLF spørger til logikken. Hvad har en besparelse på 8,15 mio kr på helt andre områder (fx 
skole/hjem-samarbejde, tilsyn med samlinger, pæd. servicecenter, efteruddannelse osv.) at gøre 
med en budgetneutral ’A 08’? Hvorfor er det et ufravigeligt krav, at en udgiftsneutral ’A 08’ skal 
være på plads inden budgettet?  
 
Samme dag er der styrelsesmøde. Her er der enighed om, at man fortsat gerne vil forhandle ’A 
08’, men ikke på kommunens præmis. 
 
Efterfølgende skrives og ringes der mellem parterne, men direktøren fastholder sin præmis, og vi 
fastholder, at vi gerne vil forhandle, men på reelle og ligeværdige betingelser og uden pression. 
Som det seneste inden fælleskonferencen sendte vi et brev om forhandlingerne til direktøren. 
Svaret kom på selve fælleskonferencen. 

Status for besparelserne 
Der er på vores område indgået forlig mellem partierne i kommunalbestyrelsen om følgende 
besparelser på skoleområdet (beløbene er for 2012, da besparelserne først får virkning i august 
2011): 
1. 0,87 mio: der udmeldes resurser til 199 skoledage (men der er fortsat 200) 
2. 8,15 mio: se indledningen 
3. 1,64 mio: bortfald af løntilskud til skolekantiner 
4. 1,31 mio: Kasperskolen heldagstilbud 
5. 0,70 mio: undervisningstiden hæves for lærere i specialskoler og specialafdelinger. 

Sammenhængen med nr 2 er uklar 
6. 1,01 mio: ændret status for Lautrupgårdskolen 
7. 2,45 mio: demografi specialundervisningen 
8. 0,48 mio: forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 
9. 0,88 mio: tilpasning af niveau på Kasperskolen og OI 
I alt på selve skoleområdet: 17,5 mio kr. 
 
Et overslag viser, at det svarer til en nedgang på 25-30 stillinger. Det er for tidligt at sige, om der 
vil komme afskedigelser på dette grundlag. I dette regnestykke indgår også den naturlige afgang, 
elevtallet, orlovsansøgninger, barselsorlov mm. 
 
Hvis det besluttes, at nr 2 skal udmøntes som mindre løn i stedet for overgang til ’A 05’, vil 17-18 
stillinger blive bevaret. Samtidig vil der formodentlig være en kraftig afgang af lærere! 
 
Det er derimod klart, at både arbejdsvilkårene og kvaliteten af undervisningen i begge tilfælde 
forringes! 

Status i øvrigt 
Bolden ligger hos borgmesteren og kommunalbestyrelsen, som den 11. oktober vedtager næste 
års budget. 
Borgmesteren opererer i øjeblikket med tre scenarier – se indledningen. 
Vi anser ikke tanken om, at lærerne skal betale med deres løn, for realistisk. 
De to øvrige overvejelser indebærer mere undervisningstid og mindre forberedelsestid. Vi 
beklager dybt, hvis man vælger at lade medarbejderne betale prisen i form af ringere arbejdsmiljø, 
større arbejdspres, mere stress og mere sygefravær. Det er en høj pris, også for eleverne. 
Vi foretrækker synlige besparelser, når galt skal være. Det er illusorisk at opretholde et billede af 
en tid, der er ovre. 
 
Vi håber, at Ballerup Kommune vil vende tilbage til dialogen, ikke mindst i en økonomisk presset 
tid, hvor man som arbejdsgiver må stå ved sit store ansvar. 


