
1 
 

 NETOP NU 
Marts/april - 2017/2018 

 

 
Kære medlemmer  

 

Hermed kort nyt fra min hånd i en periode, hvor det meste - eller alt - omhandler forhandlinger, 

både centralt og lokalt. Derfor har jeg også valgt primært at holde mig til disse temaer.  

 

KOMMUNAL BUDGETOVERSKRIDELSE  
 
På voksenhandicapområdet forventes der i 2018 et betydeligt merforbrug på ca. 30 mio. kr. Hele 
merforbruget på voksenhandicapområdet er på servicerammen, hvor kommunen er underlagt en 
meget stram styring fra staten i form af en fast økonomisk ramme, som skal overholdes for at 
undgå risiko for økonomiske sanktioner fra statens side. Det vil sige, at merforbrug på et område 
inden for servicerammen skal modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder inden for 
servicerammen. Derfor kan problemet på voksenhandicapområdet fx ikke løses ved at annulle-
re/udskyde anlægsprojekter eller tilføre flere midler til budgetrammen fra kommunekassen.     
 
Konsekvenserne bliver mindre på de direkte borgerrettede områder, fx skoleområdet, men vi går 
ikke ram forbi, som I sikkert allerede har bemærket. Fx er der indført et såkaldt vurderet ansættel-
sesstop inden for administrationen, karensperiode på genbesættelse af stillinger inden for visse 
områder, udskydelse af forsøget med en Nest-klasse samt indkøbsbegrænsninger.  
 
Når jeg vælger at tage det med i denne Netop Nu, er det, fordi markante budgetoverskridelser på 
ét område, har konsekvenser for andre. Og hver gang vi oplever rystelser som denne, medfører 
det et forsigtighedsprincip hos kommunen, som ikke gør det lettere at komme igennem med afta-
ler, der er udgiftsdrivende. Timingen er således uheldig i forhold til de igangværende lokalaftale-
forhandlinger, om end det endnu ikke har været fremført fra kommunens side.  
 

 
OK18 
 
Så fik vi endnu en konfliktudsættelse og dermed endnu en forlængelse af den periode, hvor vi går i 
uvished, om der kommer en konflikt, og om det forløber som først en strejke efterfulgt af lockout 
eller det store rabalderslag på samme tid.  
 
Jeg har valgt at holde mig fra en løbende medlemskommunikation om OK18, fordi I allerede mod-
tager en del orientering direkte fra Danmarks Lærerforening, gennem jeres tillidsrepræsen-
tant/Styrelsesmedlem og via de sociale medier, ikke mindst via vores Facebookgruppe. Og derud-
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over har I gode muligheder for at følge med i dagspressen, da man vist roligt kan sige, at det går så 
som så med at overholde Forligsinstitutionens tavshedspligt. 
 
Op mod påske arbejdede vi på højtryk for at være klar til en eventuel konflikt den 4. april. I den 
forbindelse skrev jeg også et informationsbrev, som dog blev liggende i skuffen, da konflikten blev 
udskudt. Såfremt vi får en konflikt, vil I naturligvis få konkret information om, hvordan vi håndterer 
det i Ballerup, men der bliver ikke sendt noget ud, før vi endegyldigt måtte have et sammenbrud.  
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg hele tiden har haft svært ved at tro på, at der kan 
landes et forlig. Og det ser stadig svært ud, men vi krydser alle sammen fingre for, at arbejdsgiver-
ne når til den erkendelse, at de er nødt til at imødekomme vores - ret beset både defensive og 
rimelige krav - så en storkonflikt kan afværges (jf. evt. ).     min tale fra GF18

 
LOKALAFTALEFORHANDLINGER  
 
Ligesom det er tilfældet med OK18, har vi også et ganske langstrakt forhandlingsforløb om en ny 
lokalaftale. Vi har efterhånden ligget i seriøse og hyppige forhandlinger siden starten af februar, og 
det har ikke været let. Det er min fjerde lokalaftaleforhandling, og de har hver især indeholdt de-
res særlige udfordringer. Det er aldrig let. Men hele lønspørgsmålet har fået denne omgang til at 
være den sværeste, som jeg hidtil har været en del af.  
 
Vi nærmer os imidlertid hastigt slutmålet, og det er vores forventning, at vi - efter vores næste 
forhandlingsmøde på fredag den 20. april - vil have en ganske stærk formodning, om vi kan få en-
derne til at mødes. Det både håber og forventer jeg, men man skal altid passe på med at sælge 
skindet, før bjørnen er skudt. Og under alle omstændigheder bliver det et samlet aftalekompleks, 
der vil indeholde både forbedringer og forringelser. Jeres opgave bliver som altid at vurdere, om 
balancen er så rimelig, at I vil stemme for aftalen. 
 
Det bliver svært for os at lande et egentligt resultat, før vi kender udfaldet af OK18. Derfor kan der 
potentielt gå endnu en rum tid, før I bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Når vi 
kommer dertil, håber vi på en massiv tilslutning, så vi kan sikre en bredt og dybt funderet stilling-
tagen.  

 

MEDLEMSWEEKEND 2018 
 
I Ballerup Lærerforening arrangerer vi medlemsweekender i lige år, og det betyder, at vi allerede 
nu kan begynde at glæde os til weekenden den 3.+4. november, hvor turen igen går til Frede-
riksdal. Husk at få datoen i kalenderen.  
  

 

Sikke et forhandlingsforår! Vejret er dog med os i øjeblikket, så lad os håbe, at det smitter af på 

både de centrale og lokale forhandlinger. Pas på jer selv og hold jer løbende orienteret om OK18-

situationen. Måske ses vi snart (igen) på gader og stræder.  

 

Morten Refskov  

Ham dér formanden  

http://kreds21.dk/media/11051155/gf18_ok18.pdf

