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OMPRIORITERINGSBIDRAGET
Omprioriteringsbidraget blev indført af regeringen under
økonomiforhandlingerne med Kommunernes Landsforening i sommeren
2015.
Bidraget betyder, at kommunerne skal skære én procent af de kommunale
budgetter til omprioriteringsbidraget i årene 2016 til 2019.
Kommunernes beregninger viser, at kommunernes såkaldte
serviceramme sænkes med 2,4 milliarder kroner i 2017, med 4,7 milliarder
kroner i 2018 og over syv milliarder kroner i 2019.
Midlerne skal udmøntes til prioriterede indsatser - som partierne på
Christiansborg udpeger.
For henholdsvis Allerød og Hørsholm kommuner betyder det, at der skal
tages godt 10 mio. kr. hver år - altså en beskæring i budgettet på 31 – 34
mio. i 2019.
Diverse lokalfaglige organisationer har i ca. 70 kommuner landet over
valgt at lave ’en demonstration’ torsdag 12. maj. Dette er sat i værk af den
nyopståede folkebevægelse Velfærdsalliance.DK. En græsrodsbevægelse
startet i København af 14 forskellige fagforeninger.
I Hørsholm har FOA arrangeret demonstration. Denne går fra Hørsholm
Midtpunkt kl.17:00, hvor der synges velfærdsalliancen sang. Derefter går
man igennem gågaden op til Ridebanen. Der vil være taler fra Borgmester
Morten Slotved (K), Folketingsmedlem Pernille Schnoor (Å),
Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Lundshøj (A) samt en repræsentant
fra FOA.
I Allerød har vi lavet indlæg i Allerød Nyt og i Frederiksborg Amts Avis
under overskriften ”Omprioriteringsbidraget skal afskaffes”. Indlægget kan
læse via dette link. Vi opfordrer samtidig til, at man deltager i
demonstrationen i Hørsholm eller egen hjemkommune for at bakke op
omkring initiativet.
Der er ingen demonstration i Allerød, da der ikke har været nogen
fagforeninger eller personer, som har ytret ønske om at tage initiativ til en
sådan.
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LÆRERNES PENSION
Kredsen har arrangeret et medlemsmøde med Lærernes Pension.
Der vil være et ca. 1,5 times oplæg og derefter ½ time, hvor man har
mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet finder sted 6. september
kl. 15.00 - 16.30 - så sæt et kryds i kalenderen allerede nu.
Der er i år valg til Medlemsforum i Lærernes Pension. Tine Buchardt fra
kredsen stiller op til Medlemsforum Øst. Kredsstyrelsen opfordrer til at
stemme på Tine, da det kan være en god idé med en lokal repræsentant.
Mere information om valget følger senere.

DIALOGPAPIRET I HØRSHOLM
Skoleledere, TR’er og Kredsen har haft evalueringsmøde om
dialogpapiret. Her var alle enige om, at vi gerne vil fortsætte med de
nuværende rammer, men at der er behov for at se på, hvordan vores
opgaveoversigter bliver mere gennemskuelige.
Det nye papir er ikke helt på plads endnu, men vi forestiller os, at
nedenstående bliver en del af rammerne for næste skoleår:
Skolerne vil lave en beskrivelse af de forskellige opgaver, der ikke er sat
tid på, så lærerne kan se, hvad deres opgaver er i løbet af skoleåret.
Disse beskrivelser vil være forskellige fra skole til skole.
Opgaveoversigten, der bliver udleveret, er en endelig opgørelse for et helt
skoleår. Skal der laves om, skal der være en dialog om, hvordan det
fremadrettet så skal se ud. Der skal være en samtale med nærmeste
ledere om opgavens indhold, hvis dette ønskes af læreren.
Der skal være en opgørelse af arbejdstiden sidst på skoleåret. Dette blev
indført ved lov 409, som vi stadig arbejder under. Derfor får lærerne nu en
tidsopgørelse af skoleåret. Mange vil opleve, at de har arbejdet de 1680
timer, som er normalen. Andre, der har haft overtid, vil få en opgørelse
over det mertimetal, der er aftalt med lederen.

VALG AF REPRÆSENTANTER TIL FRAKTION 4’S
ÅRSMØDE
I foreningen af Kredse i Nordsjælland (FAK) skal der vælges 4
repræsentanter samt et antal suppleanter til årsmødet for fraktion 4 (DLF’s
pensionister).
Kredsen afholder møde for pensionister i Allerød – Hørsholm
Lærerforening fredag d. 20. maj 2016 kl. 10-12 på kredskontoret:
Kærvej 8, 3450 Allerød.
Indbydelsen kan læses på kredsens hjemmeside.
Tilmeldingsfrist tirsdag d. 17. maj på mail: 029@dlf.org.
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