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Ja til velfærd i Helsingør 

Med regeringens omprioriteringsbidrag skal kommunerne de kommende år spare 1 procent af de kom-
munale serviceafgifter. Regeringens egne tal viser, at det i årene 2017 til 2019 svarer til en besparelse på 
7 mia. Det er en besparelse, alle kommuner kommer til at mærke.  

I Helsingør Kommune alene, skal der spares 82 mio kr viser tal fra AE-rådet.  

Det såkaldte omprioriteringsbidrag i kommuner og stat er gennemført af regeringen sammen med Libe-
ral Alliance, de Konservative og Dansk Folkeparti og udmøntet via Finansloven for 2016. De samme par-
tier har netop godkendt et lovforslag i Finansudvalget, hvormed omprioriteringsbidraget fortsættes i 
årene 2017-2019.  
 
Såfremt man fordeler de besparelser, der er konsekvenserne af regeringens forslag til udgiftslofter, 
jævnt ud på de enkelte kommuner og serviceområder efter den metode, der populært kaldes 
”grønthøstermetoden”, skal der alene i 2016-2017 spares 28,8 mio kr i Helsingør. Folkeskoleområdet 
alene kommer til at mærke en besparelse på i 6,9 mio kr. Og omprioriteringsbidraget forsætter som 
nævnt helt frem til 2019.  
 
På den baggrund har de faglige organisationer i hele landet indkaldt til demonstrationer d. 12. maj. Også 

i Helsingør går vi på gaden, for at sige ja til tryghed og nej til yderligere besparelser. Se invitation og pro-

gram på side 3.  

 
 
 

 

 

 

Du har sikkert hørt om det; omprioriteringsbidraget. Og du har sikkert også hørt, at det er noget med 

nogle besparelser. Og besparelser er der efterhånden ikke noget nyt i; det ser vi ude på de kommunale 

arbejdsplader hver dag. 



 

Nyt fra kredsstyrelsen  

 

Ny kredsstyrelse konstitueret 

 

Vera Sandby Hansen - formand og kongresdelegeret 

Liselotte Jørgensen Bak - kongresdelegeret 

Merete Svalgaard Knuhtsen - Kasserer og kongresdelegeret 

Mette Sigfusson - kredsstyrelsesmedlem og 1.suppleant til kongressen 

Katja Gottlieb - kredsstyrelsesmedlem og 2.suppleant til kongressen 

Susanne Lilleballe Bech - kredsstyrelsesmedlem og 3.suppleant til kongressen 

På generalforsamlingen den 15. marts 
blev kredsstyrelsen genvalgt (bortset fra 
Susanne Risom, der har valgt at gå på 
pension). Kredsstyrelsen, der i øvrigt tak-
ker for genvalget, har efterfølgende kon-
stitueret sig. En oversigt over udvalg og 
ansvarlige kan ses på hjemmesiden: 
http://www.035.dk/hlf/udvalg  

Kredsstyrelsen for den kommende valg-
periode, der løber fra 1.april 2016-31. 

marts 2018, udgøres dermed af: 

Vilkårene for de kolleger, der er i gang med en linjefagsuddannelse som et led i Helsingør Kommunes BOOST, er overordnet 

set stadig ikke tilfredsstillende. HLF har på den baggrund afholdt endnu et møde med centeret om linjefagsuddannelserne.  

Der er, som vi tidligere har udmeldt, stor uoverensstemmelse mellem den tid, man har fået vurderet som udgangspunkt  og 

den tid, man faktisk forventes at anvende på studiet; mange timers ugentlig forberedelse i form at læsning, samt opgaveskriv-

ning og i visse tilfælde studieture.  

Centeret understregede på vores møde, at linjefagsuddannelsen er et skoleanliggende på lige fod med enhver anden opgave, 

og opgavemængden skal altså drøftes mellem den enkelte leder og lærer med henblik på der sker en tilpasning, så opgave-

mængden er fremadrettet. Vi opfordrer stadig vores medlemmer til at føre tidsregistrering, så man har et dokumentations-

grundlag, når man drøfter opgavemængden med sin leder.  

Samtidig vil centeret indskærpe over for Metropol, at det er nødvendigt, at de melder klart ud omkring linjefagene. Der har i  

år været stor forvirring omkring det tidsmæssige forbrug på studierne, datoer for påbegyndelse af studier, ligesom de kolleger, 

der har været til kompetenceafklaringssamtale, mangler informationer. Fx er det ikke hensigtsmæssigt at blive indstillet direk-

te til prøve i et fag, men først at modtage en meget omfattende pensumliste kort tid inden eksamen. Vi er enige om, at leder-

ne også skal klædes på med denne information.    

  

  

Vilkår for linjefagsstuderende i Helsingør  



 

Invitation til demonstration 

Har du fået dine penge?  

Pr. 1.april 2016 ændredes vores lønsammensætning på flere måder, som følge 

af overenskomstresultatet 2015. Se mere på hjemmesiden: 

http://www.035.dk/nyheder/2016/april/loenaendringer-pr1april-2016 

 

Vær samtidig opmærksom på, at du har fået din 6. ferieuge udbetalt, hvis du 

ikke har afholdt den.  


