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Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer  

 
Vedr. omprioriteringspuljens forslag nr. 25: ”Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse 
for udtagne grupper” 
 
Henover foråret og den tidlige sommer har kommunen arbejdet på at leve op til jeres beslutning om, at der 
skal etableres en ’omprioriteringspulje’, som kan give jer en politisk mulighed for at omfordele ressourcer 
på tværs af centrene. Det er ikke nogen let øvelse, og det er heller ikke gået stille for sig alle steder. 
 
Der foreligger nu et samlet katalog for omprioriteringspuljen, som blandt meget andet indeholder forslag 
nr. 25: ”Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper”. Det er et forslag, som vi er 
helt uforstående over for, at administrationen igen trækker frem.  
 
Vi er ganske opmærksomme på kommunens aktuelle økonomiske udfordringer og anerkender fuldt ud det 
politiske behov for at kunne prioritere og flytte ressourcer fra et fagområde til et andet. Derfor indgår vi 
også altid gerne i en dialog om, hvordan det kan gøres på den mest kvalificerede måde.  
 
Men det foreliggende forslag nr. 25 er en helt forkert vej at bevæge sig ned ad.  
 
Forslaget er et brud på tankegangen i Ny Løn og lokal løndannelse, hvor en del af overenskomstmidlerne, 
efter kommunernes eget ønske, er aftalt lokalt. Opsiges lokalaftalerne for at spare penge, vil vi se det som 
inddragelse af penge, der er aftalt ved overenskomsterne.  
 
En opsigelse af lønaftalerne vil uundgåeligt medføre uro og meget stor usikkerhed hos medarbejderne om 
Ballerup Kommunes hensigter, og det kommer samtidig med lanceringen af en ny MED-aftale, en indsats i 
forhold til social kapital og et ønske om at nedbringe et for højt sygefravær. Forslaget går direkte imod 
værdierne ’tillid’ og ’retfærdighed’. Desuden er det et et opgør med den enighed, der har været gennem 
årene mellem Ballerup Kommune og medarbejderne, om løn som et vigtigt led i rekrutteringsøjemed.  
 
Hvis forslaget gennemføres, vil det efter vores opfattelse opdele medarbejdere i et A-hold og et B-hold, 
hvilket ligger alle os organisationer meget fjernt. Vi vil derfor med dette ekstraordinære brev på det kraftig-
ste appellere til, at vores hidtidige enighed, om at alle medarbejdere skal være en del af det samme hold, 
fastholdes. Der skal naturligvis udbetales lige løn for lige arbejde.  
   
Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på, at forslaget vedrører aftalestof, som forudsætter enighed med de faglige 
organisationer.  
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