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I slutningen af september faldt Hedensted
Kommunes budget for 2017 på plads via
et forlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.
Dette forlig blev mandag i uge 41 fulgt op
af et møde mellem Hoved-MED og PKØ
(udvalget for Politisk Koordination & Økonomi), hvor der blev sat lidt flere ord på
tankerne bag forliget.

skab til imødegå uforudsete udgifter.
- 5 mio. kr. findes ved at anvende ”Tillid
som styringsværktøj” og prioritere ”varme
timer” frem for ”kolde timer”. Rationalet
forventes at være 10 mio. hvoraf 5 mio.
kr. anvendes til ”varme timer”.
- 5 mio. kr. findes ved at være bedre til at
anvende indkøbsaftaler.
* = citeret fra Budgetaftalen, der i sin helhed kan

Byrådet og kommunens ansatte har i fællesskab bidraget til, at økonomien de seneste år har set forholdsvis fornuftig ud.
Nationale forhold har dog, ifølge teksten i
budgetforliget, bevirket, at budgettet for
2017 har skullet løse en økonomisk udfordring på 53,9 mio. kroner.

Hedensted Lærerkreds mener:

findes her: Budgetaftale 2017

Budgettet indeholder reelle besparelser,
der uundgåeligt vil presse medarbejderne
yderligere, men samtidig er der nogle fornuftige signaler fra forligspartierne i at
forpligte organisationen på ”Tillid som styringsværktøj”.
Beløbet er stort, men det skal naturligvis
Som ansat er det interessante, hvordan
ses i lyset af de samlede servicedriftsud- de fine intentioner fra budgetaftalen omgifter, der beløber sig til ca. 1,8 mia. kro- sættes til en oplevet virkelighed, der både
ner. Der er i skrivende stund ikke lavet en øger muligheden for at kunne løse opgaendelig fordeling mellem de forskellige
verne tilfredsstillende, sikrer et godt arområder og derfor vides det fx ikke hvor
bejdsmiljø og genererer de krævede økomeget skoleområdet præcist vil påvirkes. nomiske reduktioner.
Det kommer ikke af sig selv!
Partierne bag budgetforliget er bevidste
om, at kommunens udgiftsniveauer genEnder tolkningen af veksling fra ”kolde” til
nemsnitligt ligger i den lave ende og at
”varme” timer på skolerne fx med at være
”lavere budgetter i et eller andet omfang
en prioritering af mere undervisningstid på
bekostning af mindre forberedelsestid vil
kunne påvirke serviceniveauet” *.
det være dybt uacceptabelt.
Forligspartierne ønsker ikke, at budgetreBufferpuljens bidrag vil ikke mærkes hos
duktionerne påvirker serviceniveauet i
medarbejderne, og umiddelbart virker de
negativ retning og derfor har de forsøgt at
5 mio. fra bedre anvendelse af indkøbsafpege på nogle initiativer, der tænkes at
taler også som ”lavthængende frugter”,
reducere omkostningerne uden at påvirke
men hvor mange penge er der reelt at
serviceniveauet synligt.
hente her på vores område?
De 4 største bidrag til at nå den samlede Svaret blæser fortsat i vinden…
reduktion er:
Både i Hoved-MED og Område-MED vil vi
- 18 mio. kr. findes ved 1 % besparelse
arbejde for at fastholde signalerne fra popå alle områder. Erstatter den hidtidige
litikerne, og til det arbejde modtager jeg
geninvesteringspulje, hvor pengene blev gerne (på obma@dlf.org) bud på opgaver,
på området til ny prioritering.
der tager tid fra forberedelse, gennemfø- 8,9 mio. kr. findes ved at inddrage en
relse og efterbehandling af undervisningsbufferpulje, der hidtil har været et beredopgaven.
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Uge 42 er en ferieuge
Af Jann Besenbacher, konsulent

Kontroller din
lønseddel for
september
inden
efterårsferien!

Ferie – ferie – ferie synger I måske på
skolen fredag den 14. oktober, og ja det
er en ferieuge, du står foran dig i uge 42

før denne ansættelse har haft job i en
anden kommune, så du har et feriekort
med fra denne ansættelse.

For langt de fleste lærere og børnehaveklasseledere betyder det ikke noget på
den lønseddel, der kommer i begyndelsen af eller i slutningen af oktober måned, men hvert år er der nogen, der på
det tidspunkt lønsedlen for oktober kommer i E-boks opdager, at de er blevet
trukket i løn.

Hvis du ikke har ferietimer nok til uge 42
og ikke har et feriekort, så skal du melde
dig ledig via www.jobnet.dk for at få dagpenge fra A-kassen.
Er du i den situation, at du skal hæve
dagpenge i uge 42, fraskriver du dig retten til at rejse ud af Danmark i denne
uge, idet du så reelt skal stå til rådighed.

Hvis du finder din lønseddel for septemEr du sygemeldt før uge 42 starter, skal
ber måned 2016, kan du allerede før uge
du have erstatningsferie for de dage i
42 sikre dig, at du ikke får problemer i
uge 42 du er sygemeldt.
forhold til lønnen for oktober måned.
Du skal sørge for at sygemeldingen er
På lønsedlens bagside er der en linje
meldt til arbejdspladsen senest mandag
med teksten:
den 17. oktober før normal arbejdstids
”Ferieregnskab 2015 (restferietimer)” begyndelse.
Er det tal, der står på denne linje større
I tilfælde af du bliver syg i efterårsferien,
end 37 timer (fuldtidsansatte), får du løn i skal du sørge for, at du meddeler dette til
uge 42.
skolen eller Lønkontoret den 1. dag, du
bliver syg.
Er du ansat på mindre end 37 timer pr
uge, skal tallet være større end din nuHar man i et ferieår sammenlagt haft
værende beskæftigelsesgrad.
mere end 5 sygedage, der er registreret
efter, man er påbegyndt ferien, kan man
Står der 0 eller et lille tal, skal du være
opmærksom, idet du så sandsynligvis
efter nærmere beskrevne regler have ret
ikke har feriepenge til uge 42.
til erstatningsferie. Du er velkommen til
Det kan skyldes, du i 2015 eller 2016 er at ringe til mig på 76 74 19 00, hvis du er
ansat som nyuddannet lærer, eller du er tvivl om din situation i uge 42.
blevet ansat i Hedensted kommune, og

God efterårsferie
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Løntjek-kampagne uge 44-46, 2016
Af Jann Besenbacher, konsulent
Nu skriver han igen og beder mig om at sende min I år vil jeg have fokus på sammenhængen mellem
lønseddel til Lærerkredsen, er det nu også nødven- det planlagte undervisningstimetal på opgaveoverdigt?
sigten sammenholdt med den lønudbetaling af undervisningstillæg, der er på lønsedlen.
Det er selvfølgelig et spørgsmål, du kun selv kan
svare på, men hvis du husker tilbage på mit indlæg Desuden vil jeg kontrollere, at der er sammenhæng
i december Nyhedsbrevet fra 2015, så fandt jeg
mellem de løndele, der udbetales og den pension
ved Løntjek-kampagnen i 2015 et par alvorlige fejl i kommunen indsætter i dit depot i Lærernes Pensienkelte medlemmers lønsedler, som betød ret sto- on.
re reguleringer af de pågældendes løn.
Jeg vil i slutningen af uge 43 udsende en mail til
Der var tale om reguleringer, der udløste efterbeta- alle aktive medlemmer, så skulle du have glemt
linger til medlemmer på både og 5- og 6-cifrede tal. ovenstående i løbet af efterårsferien, så bliver du
mindet om det igen.
I år har vi samlet lærernes og børnehaveklasseledernes opgaveoversigter ved skoleårets start, så
for dig bliver løntjek-kampagnen 2016 lettere, idet
du blot fra din E-boks skal videresende den lønseddel, du modtager ultimo oktober.
Når jeg har sammenholdt lønsedlens oplysninger
med din opgaveoversigt, sender jeg dig en mail,
hvor jeg har gennemgået oplysningerne på din lønseddel og mit håb er selvfølgelig, at der ikke findes
fejl på din lønseddel, men jeg bliver hvert år nødt til
at undersøge nogle forhold nærmere.
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Medlemsturen fredag d. 23/9 2016
Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand

Fredag d. 23/9 afviklede Hedensted
Lærerkreds den traditionelle medlemstur, som igen gik til Haraldskær i Vejle
Ådal, hvor solskinnet lagde en fin ramme om en god eftermiddag og aften.
Den seriøse del af programmet var
oplæg fra og efterfølgende dialog med
DLF's veloplagte formand Anders Bondo Christensen.
Derpå var der middag efterfulgt af hyggeligt samvær i Haraldskærs stuer
med kolleger fra både egen og andre
arbejdspladser.
Fra kredsstyrelsen vil vi gerne takke for
den store interesse for arrangementet,
som gjorde, at vi i år med 90 deltageresatte deltagerrekord.
Vi håber disse vil bidrage til at sprede
den gode stemning fra det kollegiale
samvær samt Anders' fremadskuende
pointer.

