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Husk! Foredraget om ytringsfrihed. 

Jurist i FTF Helle Hjort Bentz giver os sit klare bud på offentligt ansattes udvidet ret til at ytre sig.  

Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Kultursalen i Helsinge.  

Ingen tilmelding. 
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Budget 2018 

I forbindelse med behandlingen af budget 2018 ser det ud til, at man vil tilføre midler til hele det specialisere-
de område. Årsagen er, at antallet af sager har været stigende over de sidste par år, og der tilsyneladende er 
en politisk enighed om, at denne merudgift til det specialiserede område skal finansieres. Som kredsen læser 
de tilgængelige oplæg, ser det ud til, at der bliver tilført ca. 48 millioner til området i 2018. Hvordan man vil 

udmønte pengene på børne- ungeområdet ligger stadig til behandling, og kan kommenteres af skoler m.fl. i 
forbindelse med høringen her i september måned.  

Der læges også op til, at antallet af flygtninge vil falde, således af den budgetterede ramme for 2017 vil opgø-
res med et mindre forbrug med årsopgørelsen. Hvad dette overskud skal bruges på, kan man også komme 

med indspark til i høringsperioden.  

De kommunale effektiviseringer, som er et resultat af kommuneaftalen mellem regeringen og KL, står stadig 
ved magt og skal ses som en del af budgetlægningen. Her står kommunen fortsat til at skulle finde betydelige 
besparelser.  

Budget 2018 kommer i høring her i september 2017. Kredsstyrelsen drøfter kredsens høringssvar på vores 
møde d. 6. september 2017. 

I de for kredsen tilgængelige papirer om budgettet ligner Budget 18 lidt en efterretningssag, som ingen for 
alvor kan blive uenige om. Måske skyldes det kommunalvalget i november 17. Desværre ser det også ud til, 

at man skubber de store besparelser og effektiviseringer, som er dikteret af regeringen og KL, til budgetår 
2019. Det drejer sig om besparelserne i KL´s moderniserings- og effektiviseringsprogram som for to år siden 
blev afløseren på det famøse omprioriteringsbidrag, som man på det tidspunkt havde i støbeskeen. Et projekt, 

som de heldigvis gik væk fra, da et samarbejde mellem fagforeningerne fik forpurret forslaget. I stedet søsat-
te man effektiviserings- og moderniseringsprogrammet.  

Kredsens høringssvar lægges på hjemmesiden efter behandling og vedtagelse i kredsstyrelsen. 

Undersøgelse af arbejdsforhold 

Vi vil opfordre vores medlemmer til at deltage i DLF’s landsundersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold på 

skolerne. Undersøgelsen er en videreførelse af tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2015 og jo større besva-

relsesprocent desto større gennemslagskraft vil resultatet kunne få. Spørgeskemaet er udsendt pr mail til den 

mailadresse DLF har registreret dig på. Undersøgelsen løber nu og har du endnu ikke svaret, vil du i uge 36 

modtage en påmindelse fra Foreningen.  

Kredsstyrelsen, Gribskov Lærerkreds 

Status på kredssammenlægning 

Tillidsrepræsentanterne fra de to kredse samles i dagene 4. og 5. oktober 2017 for at arbejde videre med 
sammenlægningen. Onsdag d. 4. oktober deltager Bjarke Nørremark, konsulent i DLF, og han vil hjælpe os 
med processen omkring en fælles værditænkning, som også vil blive grundlaget for en ny kreds. 

Desuden skal vi kigge på vedtægter og på selve organiseringen i en ny storkreds. 

Siden generalforsamlingen har vi været i en åben proces omkring en sammenlægning. Med de to fælles ar-

bejdsdage i oktober begynder vi at lukke dele ned som en egentlig forberedelse til en stiftende generalforsam-
ling, f.eks. vedtægter for en ny fælles kreds og for særlig fond, forslag til frikøb, organisering med meget me-

re. Og ikke mindst vil vores ansøgning om en sammenlægning blive behandlet i foreningens hovedstyrelse her 
i september måned.  

I perioden mellem efterårsferien og juleferien har formandskabet igen inviteret sig med til møder i faglig klub 

på skolerne for drøftelse og dialog om sammenlægningen. På generalforsamlingen i marts 17 blev det vedta-

get, at kredsen skulle sikre medlemsinddragelse i processen. Før sommerferien havde vi første runde i de fag-

lige klubber med mange gode drøftelser, f.eks. vigtigheden af at en ny kreds skal kunne holde medlemskursus 

hvert år. Anden runde bliver efter efterårsferien med orientering og status på processen og selvfølgelig med 

debat af sager til afklaring. Vi taler i øjeblikket med folkene i Halsnæs om evt. at arrangere et fælles stormøde 

om sammenlægningen enten før jul eller efter jul.   


