
 

 

 
      Den 07.09.2017 
 
Til rette vedkommende 
Albertslund Kommune 
 
 
 
 
 
Vedr. høring Budgetkatalog 2018 
 
Albertslund Lærerkreds har følgende kommentarer til Administrationens forslag til budgetkatalog 2018: 
 
Det er med stor beklagelse at vi konstaterer at Albertslund Kommune igen står i en situation, hvor der 
lægges op til store besparelser generelt, der kan få konsekvenser for medarbejdernes mulighed for at 
udfører deres arbejde ordentligt og med kvalitet, og som yderligere presser vores daglige arbejdssituation og 
arbejdsmiljø. 
 
Vi har følgende bemærkninger til enkelt punkter i kataloget: 
 
2.16 Mindre løn- og prisregulering  
 
Kredsen vil på det kraftigste advare i mod at dette forslag bringes i anvendelse både generelt og i 
særdeleshed på skoleområdet. 
 
Vi har ikke brug for at reducere i antallet af lærere. Tværtimod har vi brug for at ansætte flere! 
Lærerne arbejder under et meget stort arbejdspres, hvor de dagligt oplever, at ressourcerne slet ikke står 
mål med de forventninger, der er til vort arbejde, og de opgaver der skal løftes. 
 
Igennem de sidste 3-4 år har den enkelte lærer fået i gennemsnit 3 undervisningslektioner mere om ugen 
uden at den øvrige opgavemængde er reduceret – tværtimod er den blevet forøget. 
 
Note Fra 2009 – 14 var der en nedgang af lærerstillinger i Albertslund på knapt 57 lærerstillinger 

(14,7 %) – Kilde KRL 
 Det skyldtes overvejende besparelser i forhold til blandt andet skolesammenlægninger. 
 

I perioden 2008/2009 til og med 2013/2014 faldt elevtallet i Albertslund fra 3.342 til 3.170 
elever – Kilde KL 
Det er således ikke elevtalsfaldet, der kan begrunde nedgangen i lærerstillinger 

 
I forbindelse med indførelse af Lov 409 og Folkeskolereformen beregnede Albertslund 
Kommune selv, at men sparede 17 mio. kr. eller ca. 32 lærerstillinger, ved at lærerne skulle 
undervise 3 lektioner mere om ugen, og samtidig fastholde det serviceniveau og 
opgavemængde, der var før indførelsen at ovennævnte. 

 
2.1 Risikostyring ind under bygningsvedligeholdelsesrammen 
 
Hvis forslaget bringes i anvendelse må det ikke betyde en forringelse af de forebyggende indsatser på 
risikostyringsområdet – specielt arbejdsskader.. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claes Hjort 
Kredsformand 


