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Løntjek i uge 44, 45 og 46 

Igen i år deltager vi i kampagnen ”Er du ok?”, hvor målet er at skabe fokus på, om de ansatte får den korrekte løn. 

Du har måske allerede set, hvilken dag din tillidsrepræsentant holder løntjek på din skole, ellers får du det at vide i 

løbet af den kommende tid. Hvis ikke så spørg. 

Herefter skal du blot medbringe din lønseddel sammen med din opgaveoversigt, så hjælper din tillidsrepræsentant, 

måske sammen med en fra kredsen, dig med at læse den.  

Et løntjek tager ikke ret lang tid, og hvis der er en fejl, som ikke umiddelbart kan gennemskues, tager vi sagen med 

hjem på kontoret. 

Hvert år finder vi fejl i lønsedlerne, og hvert år får nogle af vores medlemmer udbetalt en ekstra sum penge direkte i 

forlængelse af løntjekkene på vores arbejdspladser. 

Vi nøjes selvfølgelig ikke med at tilbyde medlemmerne løntjek i disse fire uger. Vi er klar hver dag, året rundt. For det 
er den daglige OK-indsats, der gør forskellen.  

 
Godt løntjek 

 

 

Budgetforlig i Jammerbugt Kommune 

En enig kommunalbestyrelse har vedtaget budgettet for 2017 og overslagsårene. 

På skoleområdet skal der spares 660.000 kr. årligt, men da skoleåret indtil august 2017 allerede er planlagt, betyder 

det, at der skal spares 250.000 kr. på almenområdet i 2017.  

Set i forhold til, at der i første omgang var forslag om at spare 1,5 mio. på almenområdet og 1,5 mio. på specialområ-

det i 2017 – (3,6 mio. på hvert område fra 2018) – er det en lille besparelse, men hvorom alting er, så er der tale om 

en serviceforringelse. 

Der er endnu ikke taget stilling til, hvor pengene skal findes, men et forsigtigt gæt kan være, at det bliver en ramme-

besparelse. Herefter er det så op til den enkelte skole selv at beslutte, hvor der skal spares. Naturligvis er det ikke 

tilfredsstillende, at der igen skal spares på folkeskoleområdet.  

I forbindelse med budgetlægningen fik Jammerbugt Kommune lavet en benchmark undersøgelse, hvoraf det fremgik, 

at der kunne spares 15 mio., hvis der blev gjort som i sammenlignelige kommuner.  



 

 

Kredsen har i lighed med tidligere år sendt høringssvar til budgetforslaget, og det er dejligt at høre politikerne bruge 

de vendinger og argumenter, vi også bruger.   

Summa summarum: Ærgerligt med en besparelse, men dog tilfredshed med, at det trods benchmark kun blev en for-

holdsvis lille besparelse. 

 
 

Budgetforlig i Brønderslev Kommune 

Byrådet i Brønderslev Kommune har vedtaget budgettet for 2017.  Igen skulle der findes en række besparelser. På 

skoleområdet har vi været meget hårdt ramt i adskillige år, men dette forhindrede ikke vores politikere i fortsat at 

beskære området.  

Den totale besparelse for skolerne bliver på årsbasis på 3,347 mio. kr. Beløbene fordeler sig med en rammereduktion 

på specialundervisning, en harmonisering af lejrskolerne, en reduktion af skolehjemsamtalerne og en rammereduktion 

i folkeskolen, som vi endnu ikke kender udmøntningen af.  

Kredsen har i lighed med tidligere år sendt både en udtalelse på budgetforslaget og et læserbrev til Nordjyske, og der 

er ingen tvivl om, at disse skrivelser bliver læst af vores politikere.  

På byrådsmødet d. 12. oktober, hvor budgettet skulle vedtages, var kredsen tilstede, og stillede spørgsmål til punktet. 

Spørgsmålet var, om det virkelig kan være sandt, at der igen og igen skal spares på det absolut billigste skolevæsen, og 

om det virkelig er dét, lokalpolitikere vil med skolen i Brønderslev Kommune – eller om det kan tænkes, at der også 

sidder politikere med visioner for vores skole.  

Borgmesteren medgav, at der spares, men mente ikke, der bliver taget store procentdele ud af de 300 mio. kr., kom-

munen bruger på folkeskoleområdet.   

Da byrådet nåede til punktet på dagsordenen, vendte flere politikere tilbage til kredsens spørgsmål, og mange gav 

udtryk for, at skolen har stået model til rigtig mange besparelser de senere år, og at der nok også er blevet sparet for 

meget gennem årene, men ikke desto mindre mente de, at de var nødt til igen at spare på området.  

Vi må håbe, at de selvsamme politikere ved behandlingen af de kommende års budgetter husker, at folkeskolen i 

Brønderslev Kommune har brug for et kraftigt økonomisk løft.  

--- 

Er du senior?  

Sæt kryds i kalenderen den 10. januar 2017 kl. 19.00-22.00! Vores medlemmer på 58 år og ældre indbydes til oriente-

ring om pension og efterløn. Der udsendes personlig mail primo november. Se mere under Med-

lem/Medlemsarrangementer her på hjemmesiden.  

 

 


