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Nr.2 den 16. sept. 2022

I denne udgave af Information fra Glostrup lærerforening fokuserer vi udelukkende på arbejdet med
Glostrup kommunes budget 2023 og de efterfølgende overslagsår. Glostrup kommunes samlede
budget skal endeligt vedtages på kommunalbestyrelsens møde onsdag d. 12. oktober, men det
foreliggende budgetforlig er en klar tilkendegivelse af hvad og hvordan, der politisk prioriteres i en
meget svær tid,

Der er dog også stadig enkelte meget betydningsfulde uafklarede forhold, der kan rykke positivt på
indholdet i forliget. Herunder ikke mindst hvad provenuet af forligets udmeldte skatteforhøjelse ender
på. Men indtil ultimo september, hvor disse forhold omkring skatten afklares, så må vi selvfølgelig
tage afsæt og forholde os til det forlig og økonomi, der netop nu foreligger og sætter rammerne i
kommunen i det kommende år. Nederst i denne GLF-info finder du links til forligstekst og
talmaterialet.

Budgetforliget er indgået af Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, SF og Bylisten. Dog
med den tilføjelse at Konservative og Bylisten står udenfor forslaget om skattestigningen.

Budget 2023 – Et historisk vanskeligt budget

Det er en vanskelig opgave, som politikerne nu står med – I lighed med rigtig mange andre af landets
kommuner, så er Glostrup Kommunes økonomi presset på både indtægts- og udgiftssiden. Dette
skyldes primært, at de statslige tilskud falder drastisk, og da Glostrup kommune samtidigt presses af
stigende udgifter: Flere børn, unge og ældre og stigende udgifter til forsørgelse, ja, så har man en
økonomisk uholdbar situation. Hertil kommer så oveni de kraftigt stigende priser på energi og
byggeri, som presser økonomien, da det selvfølgelig også fordyrer både byggerier og drift voldsomt.

Direktionens beregninger viste, at der skulle findes 46 mio. kr. i 2023 stigende til knap 62 mio. kr. i de
efterfølgende år, hvis kommunens økonomiske bæredygtighed skal bevares. På Børne- og
skoleområdet svarer det 16 mio. i 2023 stigende til 21 mio. fra 2024 og frem. Det er voldsomt og ville
kræve meget barske besparelser, hvilket der dermed også var præsenteret forslag til, så politikerne
havde mulighed for at håndtere situationen.
Fra GLF og medarbejdersiden har vi hele tiden været meget tæt på processen og også tydelige på,
at det, særligt i sparetider, primært må vægtes, at sikre forholdene for kerneopgaven – lærerne og
eleverne i undervisningen – og at man derfor bør se på den øvrige organisering og evt.
”oveni”-projekter, når der skal findes besparelser.
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Politisk er der også et ejerskab til denne tilgang og i det foreliggende forlig har man fjernet nogle af
de tidsler, som man kunne have plukket: Det handler blandt andet om forslag om fjernelse af de
konverterede UU-timer (2-lærertimer), fjernelse af lejrskoler og reduktion i 2-voksentimerne i
indskolingen.
Alle disse forslag er nu ikke dele af forliget! I stedet har politikerne valgt at lægge en del
besparelser ned over både ledelse og administration – På SiG skal der konkret findes 1 mio. kr..

Men med nødvendige samlede besparelser i det voldsomme omfang, som der er påkrævet for at få
økonomien til at hænge sammen, så rammes også områder, som vil gøre rigtig ondt på lærerne og
eleverne, og som GLF selvfølgelig vil arbejde på at få fjernet eller i det mindste reduceret, inden det
endelige budget skal vedtages af kommunalbestyrelsen d. 13. oktober 2022. Det drejer sig særligt
om følgende poster:

- Påtænkte besparelser ift gruppeordningerne, som vil erstatte den ene lærer i undervisningen
med en pædagog.

- Besparelse på UU i 6.- 9. klasse så lærertimer erstattes med pædagog.
- Nedskæring på puljen til Chromebooks til ca. 50% af den nuværende.
- 1 års udsættelse på opsamling af efterslæbet på lærerlønningerne.

Alle de 3 første forslag rammer kerneopgaven og undervisningen voldsomt uden at kaste væsentlige
besparelser af sig. Derfor må vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at kaste lys over de voldsomme
konsekvenser, som disse forslag har og som slet ikke står mål med det ringe afkast som opnås. De
penge bør og skal kunne findes bedre andre steder.

I forhold til udsættelsen på opsamling af Lærernes lønefterslæb i Glostrup. Så er det selvfølgelig
også dybt bekymrende i forhold til de udfordringer der mærkes ift. rekruttering og fastholdelse af de
rette lærerfaglige kompetencer. Det er dog vigtigt også at pointere, at pengene ikke er fjernet, men i
stedet nu er placeret i 2024 i dette 2-årige budgetforlig.

Øvrige opmærksomheder i budgetforliget

På byggesiden er der følgende væsentlige justeringer på vores område:

- Læringsmiljøer ude og inde – Puljen er fjernet
Den tidligere ekstra afsatte pulje til bedre inden- eller udendørs læringsmiljøer på skolerne. Der var
afsat 1 mio. kr. årligt over 4 år.

- Udvidelse af Skovvangsskolen – Puljen er skubbet
Der er behov for ekstra kapacitet på skolerne som følge af et stigende børnetal i Glostrup. Der er
derfor afsat 40 mio. kr. over de kommende 3 år, så der kan etableres et ekstra spor på
Skovvangsskolen (10 klasselokaler).

Pengene er stadig afsat, men skubbet 2 år – Dette hænger også sammen med presset på
byggebranchen og dermed muligheden for at få projektet realiseret.

- Udskiftning af tage, vinduer og døre på Skovvangsskolen – Fastholdes
Der er afsat 2,5 mio. kr. pr. år i de kommende 4 år til denne renovering af Skovvangsskolen.

- Renovering af Bygningsskal og energieffektiviseringer – puljen er nedjusteret i 2023 og 2024
Der var afsat yderligere 3 mio for hvert af de kommende 4 år til en ”kærlig hånd” til kommunens
bygninger samt energieffektivisering. Puljen er til alle kommunale bygninger og reduceres med
henholdsvis 1 og 2,5 mio. kr i de kommende 2 år.



På driftssiden er, udover de førnævnte helt særlige udfordringer, også følgende væsentlige
justeringer:

- Valg af 3. fremmedsprog på skolerne
Der var afsat 600 t.kr. til tiltaget – tiltaget og pengene skubbes til 2024.

- Tilbud om sommerskole fjernes
Der var afsat ca. 200 t.kr. årligt til dette tiltag. Tilbuddet har været meget lidt søgt.

Så….
I det samlede billede er det klart, at vi står med udfordringer ift. budgettet, men også at der politisk er
et fokus på at prioritere kerneopgaven, hvilket vi selvfølgelig tager godt imod og ser frem til at arbejde
ind i – særligt ved at få taget hånd om de nævnte meget store tidsler. Det er det arbejde, der pågår
nu, og som tidligere nævnt, helt frem til d. 13. oktober, hvor Kommunalbestyrelsen slår søm i det
endelige budget for 2023.

Hvis du ønsker yderligere viden om indholdet eller arbejdet med det kommunale budget, så tag fat i
din TR eller kontakt os i Glostrup Lærerforening.

Venlig hilsen
Kredsstyrelsen

Åbningstider kredskontoret.
Kontoret har åbent dagligt mellem 8.00 og 15.30. Man kan i akutsager altid få fat i Thomas på
Tbje@dlf.org eller mobil 20 82 96 41.
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