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Til Borgmester Ove E. Dalsgaard 
 
Ballerup Lærerforening forsamlet til generalforsamling d. 15 marts 2002 har drøftet de overvejelser, 
direktionen i Ballerup Kommune gør sig om indførelse af lønsumstyring og kontraktstyring  i  
kommunens institutioner. 
 
Ballerup Lærerforening finder, at disse tanker er i skarp modsætning til Ballerup Kommunes  
værdigrundlag. 
 
I modsætning til andre steder, hvor markedskræfterne har mere frit spil, har der i Ballerup været 
tradition for at fastholde et fælles værdigrundlag for kommunen, samtidig med at der er lokale 
decentrale udfoldelsesmuligheder.  
Dette værdigrundlag kan man genfinde i den overordnede personalepolitik, i ”Den fælles folkeskole” 
fra 1993, i børnepolitikken, i de kommunale indsatsområder på skoleområdet, i forslaget til ny 
forvaltningsstruktur og mange andre steder. 
Dette værdigrundlag står i skarp modsætning til en styringsmodel, hvor det eneste succeskriterium 
er økonomi. 
 
På skoleområdet vil indførelse af lønsumstyring få en række konsekvenser.  
Det vil fjerne fokus fra skolens centrale opgaver og give mulighed for politisk ansvarsforflygtelse . 
Det vil betyde, at den proces om revision af ”den fælles folkeskole”, der er planlagt til næste skoleår 
for det samlede skolevæsen, vil blive ødelagt. 
Den fælles folkeskole i Ballerup vil vanskeligt kunne overleve denne skrivebordsplan om at 
”udlicitere” folkeskolen til de enkelte skolers ledelse. 
 
Det er spørgsmålet, om de  erfaringer, der er gjort andre steder i Københavns Amt med 
lønsumstyring på skoleområdet har betydet en forbedret kvalitet i skolen. Eller om det har betydet, 
at de andre kommuner har haft lettere ved at rekruttere lærere til skoleområdet end Ballerup har.  
 
Svaret er, at der både er opstået kaotiske forhold på skoleområdet og at det er vanskeligt at 
rekruttere og fastholde lærere . 
 
Ballerup Lærerforening vurderer, at gennemførelsen af lønsumstyring på skoleområdet er et 
frontalangreb på vores fagpolitiske kronjuveler.  
For Ballerup Lærerforening er det altafgørende, at der er stor grad af ensartede og 
sammenlignelige løn- og arbejdsforhold for lærerne på kommunens skoler, således at lærerne ikke 
skal flakke fra skole til skole for at opnå midlertidige fordele.  
Vores lønpolitik og vurderinger af Ny Løn ligger  i forlængelse af dette grundsynspunkt.  
 
Lærere i Ballerup vil undervise og udvikle skolen – ikke forhandle deres egen løn og arbejdstid.  
 
Vi forventer, at der ikke gennemføres lønsumstyring på skolerne i Ballerup . 
 
Vedtaget på Ballerup Lærerforenings generalforsamling den 15. marts 2002. 
 
Med venlig hilsen 
 
John Jensen 
formand 


