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Indledning 

 

Denne indledning til: ”Generalforsamlingen 2015” skrives mandag d. 2. marts.  

Lige før OK15 aftaleresultatet sendes til afstemning.  

Kredsstyrelsen giver sin anbefaling til kende vedr. resultatet i en kredsnyt udsendelse i denne 

uge. 

OK15 vil også kunne drøftes på generalforsamlingen i forbindelse med formandens beretning.  

Derfor er det eneste, jeg vil skrive om OK15 her:  

Husk at bruge din demokratiske ret til at STEMME!! 

 

I nærværende digitale kredsblad finder du udvalgsformændenes og kommunerepræsentan-

ternes skriftlige beretninger samt regnskab, forslag til budget, forretningsorden mm.  

Udsendelsen giver dig mulighed for at forberede dig til generalforsamlingen og forholde dig til 

kredsstyrelsens beslutninger, handlinger, strategier og planer.  

Medbring selv de sider du vil anvende under generalforsamlingen. 

 

Mød op og brug din demokratiske ret i forbindelse med de beslutninger, der vil blive taget på 

generalforsamlingen.  

 

Hvad enten det bliver et Ja eller et Nej til OK15, har vi store opgaver foran os. 

Du har store opgaver på din skole (med alt for mange opgaver til den afsatte tid), med for få 

resurser til at skolen samlet set kan løse de opgaver, politikerne pålægger ledere, pædagoger 

og lærere. 

Kredsstyrelsen har en stor opgave i at skaffe dig aftalte rammer, der gør det muligt for dig at 

kunne lykkes med opgaven, samt i at overbevise politikerne om at der er brug for investerin-

ger i folkeskolen – ikke besparelser! 

Vi mangler i lighed med sidste år stadig konkrete svar på, hvordan vi skal kunne implemente-

re de ambitiøse mål og planer, der er med folkeskolereformen og med de lokale målsætninger 

udtrykt i kommunernes skolepolitiker. 

 

På generalforsamlingen har du mulighed for at få drøftet årets begivenheder, forholde dig til 

kredsstyrelsens indsats og sammen med os vurdere på fremtidsperspektiverne og de deraf 

afledte strategier.  

 

HUSK at tilmelde dig til spisningen via din TR på skolen eller direkte til kredskontoret.  

 

På gensyn d. 12/3 kl. 17.00, men kom i god tid da der jo er medlemskontrol ved indgangen.  

Henrik Hansen, Formand  
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Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening 

 
1. 
Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af referent, stemmetællere og diri-
gent. 
 
2. 
Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog 
udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
 
3. 
Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort 
kredsstyrelsesmøde. 
 
4. 
Dirigenten påser, at behandlingen af dagsordenens punkter fremmes, og at god parlamenta-
risk orden opretholdes. 
 
5. 
Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og for-
slagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en 
kort svarreplik. 
 
 
6. 
Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning bestemme, at taletiden begrænses. Formanden 
og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra en sådan bestemmelse. 
 
7. 
Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede tale-
re. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun formanden og forslagsstilleren yder-
ligere få tildelt ordet for en afsluttende bemærkning. 
 
8. 
Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlige til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken 
rækkefølge forslag og ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet: Det mest 
vidtgående forslag sættes til afstemning først. 
 
9. 
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - jævnfør dog vedtægternes bestemmel-
ser om 2/3 flertal. 
 
10. 
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 
10 % af de fremmødte ønsker det. Dog skal personvalg, hvor der er flere kandidater, altid ske 
ved skriftlig afstemning. 
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11. 
Ved personvalg kan fraværende ikke bringes i forslag, med mindre villighed til at modtage 
valg foreligger skriftligt. 
 
12. 
Kun de fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt. 
 
13. 
Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller Lolland-Falsters Lærer-
forenings vedtægter, afgøres af dirigenten. 
 

 

 

Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde 

 
Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og ugifte 

døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærerinder 

samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes ”at ville blive en væ-

sentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse. 

Legatet uddeles for ét år ad gangen. 

Ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes senest  

1. april 2015 til: 

Fondslegatet 

Lolland-Falsters Lærerforening 

Att.: Birger Petersen 

Gartnervænget 4 

4800 Nykøbing F. 
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_____________________________________________________________________ 
 

 
Ordinær generalforsamling d. 12.03.15 kl. 17.00,  

Restaurant Bangs Have 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Beretning ved formanden  

4. Regnskab ved kassereren 

5.  Indkomne forslag  

6. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 

7. Eventuelt 

 
Allersidste frist for tilmelding til spisning på generalforsamlingen er fredag d. 6. marts 

kl. 9.00. 

Men HUSK at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har 

tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere 

din tilmelding. 

 

Henrik Hansen, formand  
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Beretninger 

Guldborgsund kommune 

 

Foråret 2014 var præget af især to begivenheder; nemlig besparelser på skoleområdet for 

fjerde år i træk og forberedelserne til ”de nye tider” i form af skoleåret 2014/15, hvor såvel 

skolereform som lov 409, om lærernes arbejdstid og arbejdsvilkår, trådte i kraft. På forhånd 

ingredienser til en faretruende dårlig cocktail. 

Besparelserne skyldtes især regulære besparelser på holddannelse og indførelsen af folke-

skolereformen, der skulle medfinansieres af bl.a. lærernes øgede undervisningstid med 80 

timer årligt. Men også faldende elevtal (færre klasser) havde som vanligt en (mindre) betyd-

ning. Samlet var der lagt op til nedlæggelse af optil 30 fuldtidslærerstillinger. Gennem kred-

sens pres på kommunens politikere, drøftelser mellem kredsen og undervisningschefen og 

diverse afværgeforslag, herunder især aftalen om at udskyde processen (”is i maven”), lykke-

des det at undgå direkte afskedigelser denne gang, mens 11 lærere ufrivilligt blev forflyttet til 

andre skoler. Det var selvfølgelig glædeligt, at fyringer blev undgået, men det ændrede ikke 

på, at den nye skolereform skulle implementeres med væsentligt færre lærere til at løfte op-

gaven. En opgave som desuden på dette tidspunkt var meget lidt konkret og diffus for alle.  

Efterfølgende er der siden 1. august 2014 ansat 31 lærere i faste stillinger og ca. samme antal 

lærere i tidsbegrænsede stillinger i kommunens skolevæsen. Kredsen har dokumenteret, at 

der hvert år er et stort ”lærer-flow” op til og lige efter sommerferien, hvilket underbygger vo-

res krav om at have is i maven, når der er besparelser i sigte. 

Forberedelserne til de nye tider er foregået på to fronter. Dels ude på skolerne og dels i 

kredsregi. 

Kredsen forsøgte gennem foråret 2014 at opnå en aftale med kommunen om lærernes ar-

bejdstid og arbejdsvilkår. Da selve ordet ”aftale” nærmest var bandlyst og udgået af ordbogen, 

forsøgte vi i stedet at opnå nogle ”fælles forståelser” af udmøntningen af lov 409. Resultatet 

blev, efter ”opsamling på drøftelse med Lærerkredsen”, til det såkaldte ”Administrations-

grundlag”, der skulle danne grundlag for skolernes tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. 

Administrationsgrundlaget er bindende og underskrevet af begge parter (kommune/kreds). 

Yderligere er der i center-MED-udvalget for undervisning vedtaget en central retningslinje, 

om ”opgavefordeling for alle lærere”, der ligeledes er bindende på skolerne. 

Administrationsgrundlaget er grundlæggende det samme som lov 409, idet undervisningsche-

fen og skolelederne forinden havde indgået den såkaldte ”Svendborgaftale”, der fastslår, at 

”medarbejdere ved skolen udfører som udgangspunkt arbejdet på skolen” (fast tilstedeværel-

se), og ”der indgås ikke aftale om puljer etc.” (ingen aftaler om tid/akkorder). Kredsens for-

handlingsmuligheder var således stærkt begrænsede på forhånd, men det er dog lykkedes at 

opnå en del suppleringer og fravigelser fra lov 409, hvoraf de væsentligste omhandler: 
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- Nettoårsnorm på 1680 timer (herfra fratrækkes forskellige reduktioner – fx aldersreduktion 

mm.) 

- Kalenderoversigt over årets arbejdsdage mm. 

- Planlægning af frihed på hele dage (hovedregel - ingen arbejdsopgaver på dagen) 

- Opgaveoversigten udtrykker en hel årsnorm 

- Vilkår for lærere på nedsat tid (undervisningsopgaven skal stå i forhold til den nedsatte tid) 

- Skolens fysiske rammer (arbejdspladser … skal understøtte lærernes samlede behov og op-

gaver …) 

- Sikring af ”kontortid” på fire ugentlige timer til TR og AMR (mdl. aftalt til torsdage fra kl. 

12.00) 

- Temaer til evaluering 2-3 gange årligt på såvel kommune- som skoleniveau 

Med folketingets vedtagelse af lov 409 blev de dele af forhåndsaftalen - den lokale lønaftale, 

der havde hjemmel i bilag 3 til A-08, ophævet. Der skulle derfor indgås en ny forhåndsaftale, 

som opsamlede alle de frigjorte midler. Det voldte ikke de store problemer at blive enige om 

summens størrelse. Derimod var der store problemer med at finde erstatningsløsninger for de 

funktions- og kompensationstillæg, der i A-08 var aftalt for mistet undervisningstillæg i for-

bindelse med funktionerne som skolebibliotekar, IT-vejleder, TR- og AMR-repræsentant. Bl.a. 

fordi disse aftaler alle havde tiden som udgangspunkt, og tiden blev netop afskaffet med lov 

409. Trods mange nye beregningsmodeller og forsøg, endte det med, at kommunen opsagde 

disse aftaler, med gældende varsel, til endelig ophør 30. november 2014. 

I den nye forhåndsaftale blev de frigjorte midler brugt til at hæve et nu samlet ”Guldborgsund-

tillæg” af to omgange – 1. august og 1. december 2014, et nyt vejledertillæg for ”det ansvar at 

yde kollegial vejledning i nye læremidler (analoge og digitale)” samt et nyt skal-tillæg for ”fle-

re/skiftende arbejdssteder”. 

Desværre kan lærere, der fortsat har disse funktioner efter 1. august, have oplevet en samlet 

lønnedgang på denne baggrund. Øvrige tidligere aftalte lokallønstillæg er fortsat uden æn-

dringer. 

Arbejdspladser blev, med fuld tilstedeværelse på skolen, ligeledes et af forårets helt store 

samtaleemner. Til kommunens og skoleledernes ros skal siges, at stort set samtlige skoler 

havde individuelle arbejdspladser klar til skoleårets start. Der var typisk tale om eget bord, 

stol, lampe og en depotenhed placeret og organiseret på forskellig vis på skolerne. Tilbage-

meldinger og evalueringer har entydigt vist, at lærerne er meget glade for deres individuelle 

arbejdspladser, men også, at individuelle arbejdspladser ikke løser og understøtter lærernes 

samlede behov og opgaveløsning. 

4. august var første skoledag for kommunens lærere. Nu var reformen og lov 409 virkelighed.  

Det er mildest talt ikke gået smertefrit. Henvendelser fra medlemmer, tilbagemeldinger fra 

samtlige TR ‘er, medlemsmøder og kredsens deltagelse i faglig klub møder mm., har sam-

stemmende og entydigt vist det samme billede. Et billede, som går igen i hele landet. Et bille-

de, der først og fremmest viser, at lærerne har alt for mange opgaver i forhold til tiden til at 

løse dem. Især har lærerne alt for mange undervisningsopgaver. I Guldborgsund Kommu-
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nens finansiering af reformen indgik en gennemsnitlig stigning af lærernes undervisningstid 

på 80 timer årligt - svarende til 2 2/3 lektion mere om ugen. En stigning fra gennemsnitlig 

640 til 720 undervisningstimer årligt. Kredsens undersøgelse af lærernes undervisningstid i 

efteråret 2014 viser, at lærerne i Guldborgsund i virkeligheden underviser gennemsnitligt 

780 timer årligt. En stigning på 140 timer årligt. Undervisningsafdelingen har efterfølgende 

overtrumfet kredsens opgørelse, idet deres undersøgelse viser, at lærerne gennemsnitlig un-

derviser 800 timer årligt. Altså i alt 160 timers merundervisning – dobbelt op i forhold til den 

budgetterede stigning. Dette faktum forklarer med al tydelighed, hvorfor lærerne bl.a. giver 

udtryk for:    

- at der er for lidt tid til at planlægge, forberede og efterbehandle undervisningen - individuelt 

og sammen 

- at arbejdstidens tilrettelæggelse/lov 409 er ufleksibel og ikke passer til lærergerningen 

- at man er rigtig glad for at have fri efter arbejdstidens ophør og i weekenderne 

- at man ikke ønsker ændringer, der (gen-) indfører det grænseløse arbejde 

- at undervisningen ikke har den kvalitet de selv ønsker  

- at det ikke er muligt at leve op til de store krav og forventninger reformen stiller til en læn-

gere og mere varieret skoledag med spændende undervisning mm. 

- at rigtig mange lærere er frustrerede og dybt bekymrede over situationen og for det psyki-

ske arbejdsmiljø      

Det er en utilfredsstillende og uholdbar situation, der kan føre til øget sygefravær, manglende 

engagement, manglende medejerskab til ”projektet” og problemer med at fastholde og rekrut-

tere lærere. Indikatorer på disse problemstillinger er allerede så småt begyndt at vise sig. Det 

er dog forhold og konsekvenser som vores arbejdsgiver til en hvis grad anerkender og har 

respekt for. Dette kommer til udtryk i kredsens samarbejde og jævnlige møder med under-

visningschefen/-afdelingen og kontakten og samarbejdet med det politiske niveau. Et samar-

bejde der stadig er godt og præget af gensidig tillid, respekt og anerkendelse af hinandens 

roller.  Et samarbejde der også i dette skoleår har givet ”resultater” i form af påvirkning af og 

indflydelse på beslutningerne. Her vil jeg især fremhæve: 

- Kommunens opgørelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid 

- Med planlægning af en fælles temadag for skolernes ledelse, TR og AMR om en sammenhæn-

gende arbejdsdag på skolerne med plads til undervisning, teamsamarbejde og forberedelse 

samt .... 

- lokale forsøg med tilrettelæggelse af arbejdstiden 

- Kredsens deltagelse i styregruppen for skoleanalyse 2014-18 

- Udarbejdelse og gennemførelse af fælles APV på alle skoler i uge 8-9 (center-MED-udvalget) 

- En væsentlig reducering i antallet af stillingsnedlæggelser og afskedigelser næste skoleår 

(også) 

Med denne status er ringen sluttet. Det er forår 2015 (næsten), og vi er tilbage, hvor vi kom 

fra. Foråret 2015 kommer nemlig også til at stå i forberedelsens og desværre også i besparel-

sernes tegn. 
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Der er stadig masser at tage fat på både med hensyn til reformen og arbejdstiden. I skrivende 

stund pågår OK-15 forhandlingerne, og det forlyder, at parterne faktisk har været enige om et 

kompromis om lærernes arbejdstid. Lad os håbe der kommer en aftale! Vi ved mere til gene-

ralforsamlingen. 

 

Under alle omstændigheder vil kredsen forsøge at opnå nødvendige forbedringer og ændrin-

ger i administrationsgrundlaget til planlægningen af næste skoleår. Det drejer sig bl.a. om 

uheldige praksisser i forbindelse med afholdelse af 6. ferieuge som fridage og afvikling af så-

vel planlagt som ikke-planlagt merarbejde samt pålagt vikararbejde i ikke undervisningstiden. 

Opgaveoversigten, dens tilblivelse, indhold og form står også højt på listen. Begrebet tid skal 

også bringes i spil igen og indgå i forbindelse med opgaveoversigten.  

Øverst står dog en aftale om et maksimalt undervisningstimetal – tilstrækkeligt lavt forstås. Et 

realistisk og tilstrækkeligt lavt maksimalt undervisningstimetal er det eneste, der for alvor 

kan løse de problemer lov 409 skaber.  

 

Med tanke på besparelserne, der udmøntes august 2015 (5. år i træk), med nedlæggelse af op 

til 25 lærerstillinger og budgetforliget for 2014-18, hvor der skal spares yderligere 44 mio. kr. 

på skoleområdet, forekommer dette at være meget urealistisk at opnå i Guldborgsund Kom-

mune. Tværtimod vil disse besparelser betyde, at antallet af lærere vil fortsætte med at falde, 

og det gennemsnitlige undervisningstimetal vil fortsætte med at stige. Et resultat ved det cen-

trale forhandlingsbord er nok eneste mulighed for et maksimalt undervisningstimetal i Guld-

borgsund Kommune. Det understreger samtidig, at kommunerne har vidt forskellige forud-

sætninger og muligheder for at implementere folkeskolereformen i praksis. 

I min mundtlige beretning vil jeg desuden komme ind på MED-systemet, revidering af MED-

aftalen, inklusion og kommunens modtageklasser.  

 
Birger Petersen, fælles TR Guldborgsund 
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Lolland Kommune 

 

Tryghedspapiret og forhåndsaftalen 

I forsommeren 2015 indgik kredsen i en fælleserklæring vedr. et ”tryghedspapir” i Lolland 

Kommune. Det blev et arbejdspapir, som var sektorens og ledernes papir – og som kredsen fik 

lov til at give inspiration til i forhold til at skabe betryggende arbejdsvilkår i skoleåret 

2014/2015. Papiret fremkom bl.a. efter en række dialogmøder mellem TR, AMR, ledere og 

skolesektor. Fra kredsens side tog vi det til efterretning, at tryghedspapiret sammen med lov 

409 er grundlaget for ledelse på kommunens skoler. 

Lønforhandlingerne i forlængelse af vedtagelsen af Lov 409 blev gennemført og afsluttet med 

en ny forhåndsaftale for børnehaveklasseledere og lærere uden de helt store sværdslag og 

ændringer. 

Endelig blev der indgået en aftale for tillidsrepræsentanter med kommunen, som omfatter 

både opgaver og tillæg. Det var ikke muligt at få afsat en tidsfaktor eller fast kontortid hver-

ken til TR eller AMR. De skal, som der står i rammeaftalen, have ”den nødvendige tid”. 

Virkeligheden og problemstillingerne 

Straks efter ferien begyndte problemstillinger at tikke ind på kredskontoret fra den nye virke-

lighed derude. 

Så som: 

- Lærere, der har svært ved at udføre undervisning med kvalitet – der var for lidt tid til 

at forberede og efterbehandle undervisningen både individuelt og i team 

- For mange arbejdsopgaver til at de kan nås at udføres i tilstedeværelsestiden 

- For få lærere ansat 

- Mange praktiske ting, der ikke var faldet på plads 

- Fortolkningsproblemer af love og regler mellem TR/AMR og ledere 

- Problemer med at leve op til intentionerne, der fremgår af både folkeskolereform, Lov 

409, MED- aftalen og de lokale grundlag for arbejdstidsreglerne. 

- Umuligt for lærerne at leve op til de store forventninger, der er til det kvalitative ind-

hold i folkeskolereformen i form af spændende undervisning, faglig fordybelse, under-

støttende undervisning, lektielæsning samt en længere og mere varieret skoledag 

- Rigtig mange lærere er generelt dybt bekymrede over situationen og arbejdsmiljøet er 

under pres 

- De tillidsvalgte havde svære vilkår i at udføre det daglige arbejde og svære samar-

bejdsvilkår i forhold til ledelsen 

- Uddannelseskravet til undervisning i Folkeskolen/pædagoger i undervisningen 

Alle disse problemstillinger har hen over året været typiske for den aktuelle situation. 
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Samarbejdet mellem kreds og kommune 

I kredsstyrelsen har vi dels opsamlet, dels fået indhentet dokumentation fra TR og har 

rejst disse problemstillinger, når der har været mulighed for det. Der har i løbet af året 

været 6 møder med sektoren. 

Det har haft lange udsigter at komme i dialog med sektoren og finde løsninger sammen. 

Tingene er blevet trukket i langdrag og der har været langt mellem konkrete og fælles fun-

derede løsninger. 

Uddannelseskravet er en af de væsentlige sager, vi har rejst. Sagen om pædagoger, der un-

derviser i folkeskolen i hele fag, er foreløbig endt med, at kommunen vil ansætte pædago-

ger, der underviser i 4. – 10. klasse på læreroverenskomst. Mht. pædagoger, der undervi-

ser i 0. – 3. klasse i hele fag, er sagen endnu ikke afgjort. 

Den anden væsentlige sag, vi har rejst og fortsat arbejder på, er arbejdsvilkår for AMR og 

TR. Efter at have rejst sagen i september første gang, blev der først medio januar afholdt 

fælles møde for AMR, TR og ledere, hvor HR chef Randi Faldt værdisatte samarbejdet mel-

lemparterne. Efterfølgende har det endnu ikke ændret afgørende i arbejdsvilkår for AMR 

og TR. Der er stadig mangel på ”den nødvendige tid” og rum for at løse opgaverne som til-

lidsvalgt. 

 

Lolland kommunes økonomiske situation 

Grundet Lollands kommunes stramme økonomi har børn – og skoleudvalget flere gange 

skulle reducere i budgettet.  Allerede i marts 2014 blev der sparet 1,4 millioner kroner på 

indeværende års budget i forbindelse med tilpasninger i elevtallet. 

På skoleområdet er der som helhed sket besparelser for 27 millioner kroner i helårseffekt 

for skoleåret 2015/2016. Besparelserne er begrundet i såvel faldende børnetal som egent-

lige besparelser. Der blev på den baggrund gennemført masseafskedigelser i samarbejde 

med HR. I den forbindelse var vi som faglig organisation inddraget i forhandlinger, der 

desværre var så godt som resultatløse. Ingen af de foreslåede afværgeforanstaltninger blev 

accepteret af vores modpart. 

Naturlig afgang var den eneste afværgeforanstaltning sammen med en politisk interventi-

on i 12. time, der resulterede i, at afskedigelserne kunne reduceres til 27,6 stillinger i 

kommunen. 

Direktøren for området, Hans Erik Rasmussen, har i forhold til rammeudmelding omkring 

budget 16 udtalt, at vi er der, hvor man ikke kan skære længere ind i benet. Der vil stadig 

blive tale om tilpasninger på børnetallet, men så store besparelser kan ikke en gang til for-

tages ved reduceringer af budgettet alene. 
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”Styr på fraværet” 

I Lolland Kommune sættes der nu ekstra fokus på fravær. Med projektet” styr på fravær” 

har Bjarne V. Hansen indgået en aftale om nedbringelse af sygefraværet på skoleområdet 

til 4,4 % i 2015 og 3,7 % i 2016. pt. ligger fraværet på 5,7 %. Gennemsnittet for kommunen 

er pt. 5,8 %, så her ligger en stor udfordring og venter i at nedbringe fraværet.   

 

MED-aftalen                

I 2014 /2015 har der pågået et arbejde med at revidere MED- aftalen. Det bliver mindre 

justeringer af aftalen i forhold til de udsagn, der kom frem under gruppeinterviews i for-

året 14. Aftalen kommer sandsynligvis til at gælde i 4 år og AMR valget vil fremover følge 

MED- aftalen. 

Som følge af Lolland kommunes ændring af Lollandsmodellen venter også en ny struktur 

på MED-systemet, som ikke er forhandlet på plads endnu. 

Der er dog allerede sket ændringer for TR og AMR, hvor der fremover kun kan vælges en 

TR pr. matrikel ligesom kommunens forslag også er, at der kun vælges en AMR pr. matri-

kel. 

Lolland kommune har i forbindelse med omstrukturering af sektorer valgt at ændre struk-

turen i sektorerne, så vores serviceledere i lighed med det øvrige servicepersonale fra 1/8 

2015 vil befinde sig i sektoren ”service og bygninger”. På trods af massiv modstand i form 

af høringssvar mod netop serviceledernes ”forsvinden” fra skolernes område, endte det 

desværre med, at servicelederne pr. 1/8 2015 befinder sig i en ny enhed, som ikke længe-

re er underlagt skolerne. 

På Mellem- MED er vi pt. repræsenteret ved Henrik Thue Smidt, Marlene Steinkraus 

Hjøllund og undertegnede. 

I Hoved-Med er vi repræsenteret af undertegnede. Det er vigtigt, at vi har repræsentation 

også i H-MED for at kunne følge den røde tråd også til arbejdet i vores forening, især med 

videregivelse af information medlemmerne 

Susanne Køhler, Fælles TR Lolland 
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Arbejdsmiljøudvalget 

 
"Motivation er vigtig både for arbejdsglæden, men også for de ydelser, man leverer. Alle 
mennesker har et behov for at føle sig kompetente, og det gør en kæmpe forskel, hvis man 
føler, at man har gjort sit bedste." 
Lotte Bøgh Andersen til Kommunalbladet d. 22. august 2014. Forfatter til bogen ”Styring og mo-
tivation i den offentlige sektor.” 
 
 
Ny arbejdstid 
Vores nye arbejdstid og folkeskolereformen fylder, når vi taler om arbejdsmiljøet på lærerom-
rådet.  Det vil derfor være hovedemnet i den mundtlige beretning på generalforsamlingen den 
12. marts. Alligevel er alle de kommende punkter præget kraftigt af de nye forhold. 
 
APV 
Arbejdspladsvurdering (APV) er en kortlægning af arbejdsmiljøet, som følges op af en beskri-

velse af problemerne, en handlingsplan og en plan for opfølgning på problemerne.  

En APV handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og den skal revideres 

mindst hvert 3. år. Hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene, skal arbejdsmiljø-

gruppen lave en ny APV.  

På folkeskoleområdet er der fra august 2014 indført ny skolereform og ny arbejdstid, og der-

for er der tale om en væsentlig ændring i arbejdsforholdene.  

I Guldborgsund kommune laves der i foråret 2015 en central APV, hvor metode og skema er 

de samme på alle 14 skoler, så resultaterne kan sammenlignes. I Lolland kommune arbejder 

kredsen på, at det samme sættes i værk.   

 
Vold og trusler 
Registrering og forebyggelse af vold og trusler er stadig i fokus. Flere skoler har endnu ikke et 
effektivt registreringssystem, så der er mulighed for at følge op på episoderne og evt. ændre 
på arbejdsgangene.   
 
Sygefravær 
Lolland kommune iværksætter i starten af 2015 projektet Styr på fraværet. Målet er at ned-

sætte sygefraværet for hele kommunen og også inden for de enkelte områder. 

 

 Kommunen Skoleområdet 
2013  5,0 % 
2014 5,7 % 5,8 % 
2015 (mål) 4,2 % 4,4 % 
2016 (mål)  3,7 % 
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Fra kredsen følger vi med i projektet via Lollands fællestillidsrepræsentant Susanne Køhler. 

Bl.a. ønsker vi at fokus ikke kun er på sygdomsbekæmpelse, men også i høj grad på forebyg-

gelse.  

 

Også i Guldborgsund kommune er sygefraværet stigende. Som en del af kommunens kommis-

sorium for skoleanalyse er bl.a. en afdækning af effekten af god lærertrivsel.  De analyser og 

tiltag, der skal gennemføres i forbindelse med den samlede opgave, skal bidrage til at løse 

kommunens økonomiske pres, skolevæsenet er underlagt i 2015 og de kommende år. Et fald i 

sygefraværet vil gavne økonomien. I baggrundsgruppen arbejdes der med forebyggelse: 

rammen for arbejdets udførsel, rengøring, smitte osv.  

 
Det sociale kapitel 
Med den nye arbejdstidsaftale og den samtidige indførelse af ny folkeskolereform bliver vores 

medlemmer presset. Flere udtrykker ønske om nedsat tid enten pga. arbejdspres, lang trans-

port fra hjemmet, små børn i familien el.lign. Andre ønsker omlægning af arbejdsopgaver for 

at klare arbejdet. 

Som kreds henviser vi altid til Rammeaftalen om det sociale kapitel indgået af KTO og KL, for-

di det giver mulighed for forebyggelse af langtidssygdom og fastholdelse af medarbejderen.   

”Rammeaftale om socialt kapitel omhandler forebyggelse, fastholdelse og integration af per-

soner med nedsat arbejdsevne, ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, løntil-

skudsjob, virksomhedspraktik og førtidspensionister i løntilskudsjob.” 

I Guldborgsund kommune har Hovedudvalget afsat en hel temadag om Det sociale Kapitel. I 

Lolland kommune har emnet været oppe i 3F-regi. På andre områder bliver det sociale kapitel 

brugt, men endnu ikke i særlig høj grad på skoleområdet.  I forbindelse med den nye politik 

”Nærvær om fravær” vil Lollands fællestillidsrepræsentant Susanne Køhler bringe det sociale 

kapitel på bane. 

MED-systemet 
I forbindelse med fordelingen af opgaver i den nyvalgte kredsstyrelse sidste år valgte vi at de 
to kommuners fællestillidsrepræsentanter, Susanne Køhler LL og Birger Petersen GBS, skulle 
sidde i arbejdsmiljøudvalget sammen med den arbejdsmiljøansvarlige Karina Pedersen. Det 
er en stor styrke, fordi de to FTR også sidder i kommunernes hovedudvalg og derfor direkte 
kan påvirke dagsordenen, også når det drejer sig om arbejdsmiljø.   
 
 

Karina Pedersen, formand for arbejdsmiljøudvalget 
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Arbejdsmiljøpolitik for Lolland-Falsters Lærerforening 2015-2017 

 

Målsætning 

Lolland-Falsters Lærerforening skal arbejde for: 

Lærernes psykiske arbejdsmiljø 

Faktorer, der er medvirkende til et dårligt arbejdsmiljø og forøger sygefraværet, f.eks. knappe 

ressourcer, uoverkommelig opgaver i forbindelse med inklusion, manglende tillid og aner-

kendelse mindskes eller fjernes helt. Balance mellem krav og ressourcer, vilkårene under lov 

409, stress, forebyggelse af vold. 

Skolernes fysiske arbejdsmiljø 

Lærerarbejdspladser, indeklima, elevernes undervisningsmiljø 

Profilering af medlemmernes samlede arbejdsmiljø på alle arbejdspladser 

Ved indgåelse af alle former for aftaler, udtalelser til pressen, udgivelser, faglig klubmøder, 

arrangementer mm. skal arbejdsmiljøet hele tiden tænkes ind. Herunder et tæt samarbejde 

med lederforeningen og kredsens arbejdsmiljøudvalg om arbejdsmiljøspørgsmål. 

At sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på alle niveauer i MED organisationen 

AMR, TR og arbejdsmiljøudvalget samarbejder med fællestillidsrepræsentanterne om at sætte 

arbejdsmiljørelaterede punkter på dagsordenen i MED-organisationen, både lokalt og kom-

munalt. Samarbejde med andre faglige organisationer om arbejdsmiljøspørgsmål. 

Systematisering og kvalificering af skolerne arbejdsmiljøarbejde generelt 

Arbejdsmiljøgruppens arbejde, arbejdsmiljøorganisationens arbejde, den årlige arbejdsmiljø-

drøftelse på skolerne og med kommunerne, systematisk arbejdet med APV 

Kvalificering af arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsvilkår, kompetencer og roller 

AMR- møder og kurser lokalt og i Det forpligtende kredssamarbejde, retten til efteruddannel-

se. Arbejde for at indgå aftaler, der sikrer, at de lovpligtige opgaver kan udføres på professio-

nel vis.  Arbejdsmiljørepræsentanternes status skal fortsat styrkes, både i forhold til arbejds-

givere og medlemmer. 

Styrkelse af samarbejdet mellem AMR og TR 

TR og AMR udgør et team, der på skolerne samarbejder for at forbedre medlemmernes ar-

bejdsmiljø med afsæt i DLF’s holdninger på arbejdsmiljøområdet 
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Opgradering af kredsens faglige beredskab 

Sagsbehandlere og kredsens politisk valgte skal løbende tilegne sig den nødvendige viden på 

arbejdsmiljøområdet, arbejdsskadebehandling og i forhold til aktuelle temaer.  

Kontakt til og rådgivning af arbejdsmiljørepræsentanter 

Arbejdsmiljøudvalget, den arbejdsmiljøansvarlige og konsulenter er sparringspartnere for 

AMR og TR. På baggrund af samarbejdet med sagsbehandlerne i kredsen kan udvalget tage 

initiativer i forhold til enkelte skoler eller til enkelte problematikker. 

Det konkrete arbejde  

Arbejdsmiljøarbejdet forestås af kredsens arbejdsmiljøudvalg, som refererer til kredsstyrel-

sen. 

Det er hensigten, at arbejdet med målsætningerne, i så vid udstrækning som muligt, gøres 

konkret og målbart.  For hvert område udarbejdes en konkret plan, som indeholder mål, ar-

bejdsplan, tidshorisont og evaluering.  

Lolland-Falsters Lærerforening: 

 har en arbejdsmiljøansvarlig og et arbejdsmiljøudvalg  
 afholder minimum fire årlige møder for arbejdsmiljørepræsentanterne  
 kan afholde et årligt fællesmøde for TR, AMR og skoleledere  
 samarbejder med DLF, FTF, kommunerne m.fl. om uddannelse og mødeaktiviteter for 

arbejdsmiljørepræsentanterne. 
 samarbejder med kommunernes arbejdsmiljøafdeling om uddannelse af arbejdsmiljø-

repræsentanter og om skolernes arbejdsmiljø  
 holder arbejdsmiljørepræsentanterne opdateret med aktuelt materiale 
 opfordrer til, at der på skolerne udarbejdes retningslinjer og procedurer på områder af 

betydning for arbejdsmiljøet   
 er til rådighed med rådgivning til arbejdsmiljørepræsentanterne i deres daglige arbej-

de  
 indbyder nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter til et orienterende møde med kredsens 

arbejdsmiljøansvarlig  
 opdaterer løbende kredsens hjemmeside med relevante materialer til arbejdet med 

arbejdsmiljø  
 inspirerer til, at der fokuseres på arbejdsmiljøspørgsmål i MED organisationen  
 synliggør problemer med arbejdsmiljøet for offentligheden  
 kvalificerer sagsbehandlere og styrelsesmedlemmer i arbejdsmiljøspørgsmål 
 arbejder på at aftale kommunale arbejdstidsaftaler for arbejdsmiljørepræsentanterne  
 aflægger hvert år en skriftlig arbejdsmiljøberetning til generalforsamlingen  
 fremlægger hvert andet år en arbejdsmiljøpolitik på kredsens generalforsamling     
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Pædagogisk udvalg 

 

I udvalget har vi i år haft følgende store fokusområder. 

 Inklusion 

 Projekt tyskundervisning 

 

Inklusion 

I vores arbejde med inklusion har vi taget udgangspunkt i rapporter fra de to kommuner. 

Nemlig Baseline rapporten omhandlende inklusionsindsatsen i Lolland kommune og kvali-

tetsrapporten fra Guldborgsund kommune. 

 I Lolland kommune viser rapporten at der er stor forskel på, hvordan de forskellige fagområ-

der i kommunen vurderer hvordan de lykkedes med inklusionen. De ansatte på dagtilbuds-

området vurderer succesraten højere, end de ansatte på skoleområdet gør. Og der er særlig 

stor divergens i forhold til, hvordan de forskellige fagområder i kommunen vurderer det le-

delsesmæssige ansvar og holdningen til inklusion, samt politikernes holdning og ansvar.  

Generelt ligger alle faggruppernes vurderinger under landsgennemsnitter og kommunalt lig-

ger lærernes vurdering under dagtilbud og PPR. Måske skal det lige nævnes at kommunens 

andel af segregerede elever ligger over landsgennemsnittet. 

I Guldborgsund viser kvalitetsrapporten blandt andet at en stor del af det pædagogiske per-

sonale ikke føler at de har tilstrækkelig adgang til f.eks. kompetenceudvikling eller til rådgiv-

ning og vejledning i forhold til inklusionsopgaven. 

Vi har set på en sammenligning mellem kommunerne for at se om der eventuelt er ting man 

kan lære af hinanden. Det springer straks i øjnene at tilgangen til opgaven er vidt forskellig i 

kommunerne. 

1. I den ene kommune er det f.eks. muligt at organisere inklusionsgrupper på de enkelte 

skoler, mens det ikke er en mulighed i den anden. 

2. I den anden kommune har der været et bredt udbud af relevant kompetenceudvikling, 

mens der ikke har været noget tilbud i den ene. 

Fælles er det dog at lærerne ikke føler sig ordentligt klædt på og at ressourcerne altid synes 

for små. Derfor er vi, i udvalget, i skrivende stund også ved at lægge sidste hånd på en under-

søgelse, som gerne skulle vise os hvor pengene går hen, eller rettere om børnene reelt får de 

ressourcer de skal have. 
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Kommunernes FTR har i deres portefølje opgaven at deltage i kommunernes arbejde omkring 

inklusionsindsatsen. I Lolland kommune har en møderække fundet sted frem til nu, men 

fremover vil styregruppen udelukkende bestå af sektorcheferne. I Guldborgsund har gruppen 

ligget stille og ingen møder har fundet sted. 

Og sidst men ikke mindst har kært barn jo som bekendt mange navne, så i Lolland kommune 

taler vi ikke længere om inklusion, men om ”stærke læringsfællesskaber.” 

 

Projekt tyskundervisning 

Vores arbejde med tyskundervisningen udsprang af et ønske om at arbejde med noget som 

kom fra lærerne selv. Vi ville gerne danne basis for et udviklingsarbejde drevet af engagerede 

lærere til gavn for vores elever og vores egn, i en tid hvor der ikke er meget tid eller overskud 

til den nytænkning og udvikling som ellers er et kendetegn for vores fag. 

 Idéen er, at nu hvor vi skal være landfaste med Tyskland, hvorfor så ikke forsøge at skabe de 

samme muligheder for vores børn og unge, som vi ser at hovedstadens børn og unge har i øre-

sundsregionen? På Femern mangler de lærlinge og vores unge mangler lærerpladser. 

Vi har samlet en flok meget engagerede tysklærere og har nedfældet en række ideer og øn-

sker. Den opgave vi ser for skolerne i vores kreds er: 

 at udvikle tyskundervisning således at de unge får bedst mulig basis, og også lyst til at 

udnytte mulighederne syd for grænsen, 

 at samarbejde om udveksling med skoler syd for grænsen for at udvikle det kulturelle 

kendskab og 

 at indgå i et samarbejde med ungdomsuddannelserne om lærerpladser syd for græn-

sen. 

Vi arbejder videre med projektet og går i dialog med de respektive samarbejdspartnere. 

 

Malene Hjøllund, formand for pædagogisk udvalg 
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Kursus- og uddannelsesudvalget 

 

Kursus og kompetenceudvikling i DLF har 2 ben – et centralt som styres fra Vandkunsten og 

et lokalt som koordineres fra kredsene. 2 ben, hvis fælles mål er at styrke tillidsrepræsentan-

ternes kompetencer således, at vi som forening på bedst mulig måde kan rådgive og støtte 

vores medlemmer ude på skolerne.  

Centrale mål 

Hovedforeningens kontor for kursus og kompetenceudviklings hovedfokus er i øjeblikket på 
en større revision af organisationsuddannelsen – målet med denne revision er at skabe større 
sammenhæng mellem den centrale uddannelse og de lokale forhold. På denne foranledning 
har kredsen i januar måned afholdt lokal intro for de nyvalgte tillidsrepræsentanter samt an-
dre interesserede om de nye MED aftaler som er under udarbejdelse i begge kommuner. Der-
udover skal jeg med Henrik Hansen på konference om de nye tiltag i maj måned.  

Fra centralt hold er man i gang med at samle op på de TR- suppleanter, som mistede deres 

intromodul i 2014 pga. lockouten. Der er mulighed for at tilmelde sig en af de 5 datoer, som 

fremgår af min side på DLF.org.   

Lokale mål 

Lokalt tager kursusudvalget sig af opgaver såsom interne kurser for tillids- og arbejdsmiljøre-
præsentanter (TR/AMR), årligt TR-/AMR-internat, årligt KS-internat, årlig temadag for TR, 
AMR og skoleledere, medlemsmøder, årligt hus-arrangement, FKS-Syd: samarbejde i Kursus 
Forum, regionale TR-/AMR-kurser og fælles KS-internat.  

Siden marts 2014 er der planlagt og afviklet flg. kurser og arrangementer i udvalgets regi:  

 26./27.2 2015: TR/AMR internat under temaet: Nye tanker – ny virkelighed. 
 2./3.10 2014: KS internat under temaet: Ny kredsstyrelse, vision og retning.  
 En række medlemsmøder, hvor vi har arbejdet med reformen og L409. 
 21.2 2015 temadag med Guldborgsund, arrangeret i samarbejde med forvaltningen, 

skolelederne og BUPL. 
 Fælles kursus om faglig klub i det forpligtende kredssamarbejde syd.  

De fleste af de opgaver, som vi arbejder med i udvalget, er årligt tilbagevendende. Vi er såle-
des løbende i gang med planlægning og organisering af diverse kurser, arrangementer mv. 
Gode ideer og input til dette er hjerteligt velkomne.  

 

Mette Thaae Vest, formand for kursus- og uddannelsesudvalget 
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Fraktion 4 Årsberetning 2014  

 

Endnu et forrygende år er gået. Tilbuddene har været mange og rigtig mange har deltaget i 

vores arrangementer. Vi er 457 personer i fraktion 4 og 174 medlemmer har deltaget tilsam-

men 452 gange, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år. 

Vi lagde ud med et besøg på Visual Climate Center. 40 deltog i et inspirerende foredrag om 

klodens tilstand. Vi blev oplyste og lidt skræmte. 

Generalforsamlingen på Kulturværket i Maribo blev rigtig godt besøgt. 45 deltog. Henrik var 

dirigent og fortalte lidt om det virkelige liv. Godt nok er vi pensionister, men vi vil gerne følge 

med og er glade for at Henrik gav sig tid. 

På Fuglestationen i Gedser så vi, hvordan man indfangede fuglene, bestemte og ringmærkede 

dem. Utroligt som fuglefolket på lang afstand kunne høre og se fugle. 

I juni var vi på Eremitageslottet. Det var på prins Henriks fødselsdag og personalet fra Amali-

enborg var der lige før os. Det var lidt sjovt. De kom på cykel nede fra Strandvejen, hvor de var 

blevet sat af en bus og havde fået udleveret en cykel. Hofmarskallen førte an. Selve slottet er 

bestemt et besøg værd. Vi spiste frokost på Den hvide Hest på Bakken inden turen igen gik 

hjemad. 

Hylddalen. Smukt vejr. Dejlig musik og sang. Det er et unikt sted, vi har der. Dejligt at Nørre-

gadeteatret ikke gav op. Det var en flot oplevelse for de 35, der deltog. 

”Turen” gik til Sorø, hvor vi sejlede på Sorø sø, var på byvandring, på guidet rundvisning på 

Akademiet og endelig spiste frokost på Postgården.  

Og så vores nyskabelse: en 3-dages tur. Sort sol var målet og undervejs så vi mange steder i 

det sønderjyske. Vi var i Ribe og så domkirken. Vi boede i Süderlügum på et hyggeligt hotel. Vi 

besøgte Friedrichsstadt og var på kanalrundfart. På vejen hjem var vi på rundvisning i Histo-

riecentret i Dybbøl. Og fuglene!!! Jo de var der. De dansede, lavede bølger, omringede rovfugle. 

De gjorde bare alt det de skulle og guiden sagde der var 800.000. Og deltagerne var begejstre-

de – det lød lige som nytårsaften, når man beundrer raketter, sole mm. Hele tiden lød: næh, 

åh, se der. 

Historien på vores øer blev ikke glemt. Vi besøgte polakkasernen i Tågerup og fik en fin rund-

visning. 

Julefrokost på hotel Maribo Søpark og Kikko bar i Nykøbing var tilløbsstykker i år. 157 deltog 

i alt og var faktisk skyld i vi kom ud af året med et underskud. 
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Vi får i styrelsen megen ros fra deltagerne. Det er dejligt at arbejdet bliver værdsat og vi vil 

gerne give rosen videre med tak for det samarbejde, vi har med Kredsen og især Kredsens 

kasserer Birger samt sekretær Heidi. 

Endelig vil jeg takke medlemmerne i styrelsen for godt samarbejde. Vi havde stor udskiftning 

ved sidste generalforsamling og alle er indstillet på at tage deres del af arbejdet. Resulteret er 

et rigtig godt program for 2015. 

     

              Dorthe Jørgensen formand for F4 
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Regnskab 2014 og budget 2015 – beretning 

 
Regnskab 2014: 

Regnskabet for Lolland-Falsters Lærerforening 2014 udviser et samlet overskud på kr. 
193.017,12 efter rentetilskrivning. Der var budgetteret med et underskud på kr. 127.450, så 
alt i alt er det en styrkelse af egenkapitalen med ca. 320.000 kr. Det vender jeg tilbage til un-
der budget 2015. 

2014 har ligesom 2013 været et vanskeligt regnskabsår. Økonomierne i både Guldborgsund 
og Lolland Kommune er under pres – dels pga. demografiudviklingen, men især pga. regulære 
besparelser på skoleområdet. Besparelser med stillingsnedlæggelser i skolevæsenet til følge 
er ved at blive en fast tilbagevendende begivenhed. Dette kom også til at gælde for 2014. Med-
lemstallet var derfor igen et stort usikkerhedsmoment, som vi så kvalificeret som muligt har 
forsøgt at tage højde for i budgetlægningen af 2014. Samlet har vi mistet 294 med-lemmer i 
fraktion 1-3 fra 1. januar 2007 (1186 medl.) til 1. januar 2015 (892 medl.) pga. stillingsned-
læggelser i de to kommuner. 

Igennem hele 2014 har vi haft en nedgang i medlemstallet på 53 personer i fraktion 1-2 og 3, 
så vi pr. 1. januar 2015 er 892 medlemmer i fraktion 1-3. Mens der pr. 1. januar 2015 er 458 
medlemmer i fraktion 4, hvilket er en stigning på 16 medlemmer. Den samlede medlemsned-
gang har således i alt været på 37 medlemmer i løbet af 2014, så pr. 1. januar 2015 er 1350 
medlemmer i alt i fraktion 1-4. Kontingentmæssigt betyder medlemsfaldet en kontingentned-
gang på ca. kr. 225.000 fra 2014 til 2015, hvilket desværre nødvendiggør en kontingentstig-
ning i 2015 (se under budget 2015). 

Året er stort set forløbet planmæssigt i forhold til kredsens driftsbudget. Dog er der anvendt 
en del færre midler end budgetteret til frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at 
der i begge kommuner pr. 1. august 2014 er oprettet fællestillidsrepræsentanter, hvis frikøb 
til hvervet betales af kommunerne. Dette forhold er en væsentlig årsag til årets positive resul-
tat. 

På denne baggrund er årets resultater for 2014 derfor særdeles tilfredsstillende. 

Resultaterne samt de væsentligste afvigelser redegøres der for nedenstående (afrundede tal). 

 

Indtægter: 

Samlet mindre indtægt på kr. 371.700 
Dette skyldes primært, at der er forbrugt/hjemtaget for kr. 415.000 mindre i AKUT-midler 
end budgetteret. Beløbet fordeler sig med kr. 415.000 mindre hjemtaget til TR-arbejdet og et 
mindre forbrug på kr. 0 til løn-dækningsbidrag (beløbet er i år medgået i indtægterne). Det 
manglende AKUT-hjemtag overføres til 2015. Kontingentindtægterne er samlet ca. kr. 43.000 
højere end budgetteret, og endelig har der været en ikke- budgetteret indtægt på kr. 1.600 for 
konsulentbistand i en periode til BUPL. Beløbet er hensat til senere aflønning af konsulenter-
ne/forlængelse af ansættelsesperioden. 
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Udgifter: 

Styrelsesudgifter: 

Samlet mindre udgift på kr. 104.000 
- Formandstillæg: Mindre udgift på 9.500  
- Frikøb KS-medl.: Samlet mindre udgift på kr. 95.000, hvilket skyldes oprettelse af FTR i beg-
ge kommuner. (se tidligere). Desuden er der hensat kr. 100.000 til 2015 
- Øvrige poster: Samlet mindre udgift på ca. kr. 0 
                                        
TR-udgifter (AKUT): 

Forbrugt/hjemtaget kr. 415.000 mindre end budgetteret/muligt. Beløbet overføres til budget 
2015. 

Mødeudgifter: 

Samlet mindre udgift på kr. 45.800 
- Faglig Klub: Færre mødeudgifter end budgetteret i alt på kr. 15.000 
- Kongresudgifter: Færre udgifter end budgetteret på kr. 19.300 
- Tjenstlig kørsel: Mindre udgift på kr. 7.600 
- Repræsentation og gaver: Merforbrug på kr. 0 

Kurser og konferencer: 

Samlet mindre udgift på kr. 73.000 
- Generalforsamling: Mindre forbrug på kr. 23.800 pga. færre deltagere end budgetteret. 
- Medlemsarrangement: Mindre forbrug på kr. 49.300, da der har været afholdt færre traditi-
onelle medlemsarrangementer end sædvanligt. 
 - Seniorarrangementer: Har haft et merforbrug på kr. 11.600, der er hensat til 2015 

Personaleudgifter: 

Samlet mindre udgift på kr. 27.500 
- Løn og pension konsulenter: Mindre udgift på kr. 12.800 
- Løn og pension sekretærer: Mindre udgift på kr. 7.000 
- Forsikringer, ATP og kurser: Mindre udgift på kr. 1.000 – hensat kr. 2430 til skyldig ATP. 
- Lønsumsafgift: Mindre udgift på kr. 6.300 pga. den lidt mindre samlede lønudgift. 
- Konsulenter pension: Hensat kr. 0 til 2015 

Kontorhold og EDB: 

Samlet mindre udgift på kr. 14.700 
- kontorartikler: Mindre udgift på kr. 7.200 
- Kopimaskine: Mindre udgift på kr. 875 (leasingkontrakt udløbet nov. 2013, herefter kred-
sens ejendom)   
- Gebyr DLF (kontingentopkrævning): Mindre udgift på kr. 600 
- Gebyrer fuldmagtaftale: Ikke budgetteret merudgift på kr. 7.800, ny post/udgift pga. risiko-
spredning 
- Aviser, bøger mv.: Mindre udgift på kr. 6.200 
- Øvrige poster: Samlet mindre udgift på kr. 7.500 
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Lokaleudgifter: 

Samlet mindre udgift på kr. 11.400 
- Varme: Mindre udgift på kr. 7.000, pga. mild vinter 
- Rengøring: Mindre udgift på kr. 4.300 

 

Kredsblad: 

Merudgift på kr. 187, tryk af overlevelsesguide til lov 409 mm. 
 
 
Resultatoversigt: 

Samlede indtægter : kr.   4.644.207  
Samlede udgifter  : kr.  -4.484.146 
Årets ordinære resultat : kr.      160.060 
Samlede renteindtægter : kr.        32.956 
Årets resultat (overskud) : kr.      193.017 
Samlede hensættelser : kr.        89.963 

 
Særlig Fond: 

Regnskabet for Særlig Fond 2014 udviser et overskud på kr. 92.459,69, hvilket er kr. 13.369 
større end budgetteret, idet der var budgetteret med et overskud på kr. 79.090. Det større 
overskud skyldes først og fremmest, at vedligeholdelsesudgifterne blev kr. 14.500 lavere end 
budgetteret. Ellers er året forløbet planmæssigt i forhold til budgettet for Særlig Fond. 

 

Budget 2014: 

Budget 2015 består, som 2014, dels af beregnede dels af anslåede og KS-besluttede indtægts- 

og udgiftsposter. Erfaringerne fra 2014 giver et godt grundlag for at vurdere indtægter og ud-

gifter på ikke-beregnede budgetpos-ter, men beløbene på disse poster er naturligvis kun et 

bedste skøn i forhold til sidste års realiserede beløb.  

Desværre er der i år allerede effektueret afskedigelser og stillingsnedlæggelser i Lolland 

kommune, og der er varslet stillingsnedlæggelser pr. 1. august 2015 i Guldborgsund kommu-

ne, hvilket – sammenholdt med den store medlemsnedgang i 2014 - endnu engang gør det 

overordentligt vanskeligt at fastsætte medlemstallets udvikling i 2015 – og dermed kontin-

gentindtægternes størrelse. Dette har vi, med erfaringerne fra 2011-14, på bedste vis forsøgt 

at tage højde for i budgetlægningen for 2015. Vi planlægger derfor også med et medlemsfald i 

2015 og sammenholdt med medlemsfaldet tidligere år betyder det, at kontingentindtægterne 

fortsætter med at falde. Det samme gælder ikke udgifterne. Tvært imod - de stiger. Men iht. 

langtidsbudgetplanen er visse udgifter stagnerende eller faldende.  
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Dette har stadig som konsekvens, at de samlede indtægter er mindre end de samlede udgifter. 

Dette billede forventes at fortsætte til og med 2018, hvor der ifølge langtidsbudgetplanlæg-

ningen igen er balance i indtægter og udgifter. 

 

Da vi i årene 2006 til 2009 har genereret et samlet overskud på ca. kr. 980.000, valgte kreds-

styrelsen at tære på dette overskud (og egenkapitalen på i alt 1.8 mio. kr.) i 2012 (vedtaget på 

generalforsamlingen marts 2012).  Kredsstyrelsen skulle herefter udarbejde en økonomisk 

holdbar langtidsplan til vedtagelse på generalforsamlingen i marts 2013: 

”Kredsstyrelsen vil derfor i løbet af 2012, i forbindelse med budget 2013, foretage nødvendige 
tiltag og udvise rettidig omhu, så indtægter og udgifter fremover igen bringes i balance.” 
(citat kassererberetningen 2012) 

 2013 budgetlægges grundlæggende efter samme forudsætninger og principper som 2012. 

Dog med følgende væsentlige forudsætninger for den økonomiske langtidsplanlægning i åre-

ne 2013-2019: 

 Kontingentindtægterne (fraktion 1-3) fastlåses på 2012-niveau. Dette medfører kontin-

gentstigning afhængig af medlemsfald og løn- og prisudvikling (indeksering). 

 Konsulentnormeringen nedsættes gradvist fra 2,0 fuldtidsstilling (fts) i 2012 til 1,78 fts i 

2013, 1,5 fts i 2016 og 1,0 fts i 2019 (alle årstal pr. 1. januar). 

 Der afsættes kr. 75.000 fra AKUT-midlerne til delvis løndækning af ansatte i årene 2013 – 

2019. 

 Leasingaftalen for kopimaskinen ophører 2013. Herefter kun udgifter til serviceaftale. Ny 

kopimaskine forventes anskaffet kontant i 2018. 

 Egenkapitalen finansierer underskuddene i årene 2013 – 2018. Herefter skal egenkapita-

len stabilisere sig på ca.1 mio. kr. (mod 1.8 mio. kr. i 2011). 

Denne langtidsplan blev fremlagt og ”godkendt” på generalforsamlingen 14. marts 2013 – dog 

med bekymrende kommentarer vedrørende nedgangen i konsulenternes ansættelsesgrad. 

Regnskabsresultaterne 2012, 2013 og især 2014 har været væsentlig bedre end budgetteret 

de pågældende år. Det har påvirket langtidsbudgettet i positiv retning, og derfor har kredssty-

relsen vurderet og besluttet, at det er økonomisk forsvarligt at fravige følgende forudsætnin-

ger og principper fra den økonomiske langtidsplanlægning i budgettet for 2015: 

 Kontingentindtægterne fraktion 1-3 fastlåses ikke på 2012-niveau (= mindre kontingent-

stigning). 

 Konsulentnormeringen nedsættes i et langsommere tempo i perioden 2016 til og med 

2018. 
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 Egenkapitalen belastes mere end besluttet i perioden 2015-2018. Herefter stabilisering 

som planlagt. 

 

Med disse fravigelser har kredsstyrelsen ønsket at efterkomme generalforsamlingernes (og 

egen) udtrykte bekymring over den planlagte nedgang i konsulentnormeringen. Det skal dog 

understreges, at medlems- og kontingentudviklingen er af afgørende betydning for fastholdel-

sen af disse ændringer i langtidsbudgettet. Dette vil naturligvis indgå i kommende års budget-

lægning.  

Øvrige forudsætninger for budget 2015 er: 

 Budget- og kontoplan stort set uændret  
 Faldende kontingentindtægter pga. faldende medlemstal (= kontingentstigning) 
 Faldende renteindtægter pga. faldende egenkapital og faldende rentesats 
 Større lønudgifter pga. ændring i langtidsplanen 
 Bortfald og trimning af udgiftsposter. 
 Anvendelse af ”AKUT-midler” til delvis dækning af lønudgifter (75.000 kr.). 
 Udgifter til AMR-arrangementer finansieres af ”AKUT-midler”. 
 Hensættelse til nyanskaffelse af Edb-udstyr og programmer påbegyndes igen. 
 Kontorinventar mv. finansieres via hensættelseskonto. 
 En del ikke-beregnede poster tager udgangspunkt i postens realiserede beløb i 2014. 
 Kontingentstigning på 15 kr. pr. måned pr. 1. januar 2015 (180 kr. pr. år) for fraktion 1-3 
 
Budget- og egenkapitaloversigt mv. for årene 2013 – 2019 fremlægges på generalforsamlin-
gen 12. marts 2015.  
 

 
Med disse budgetforudsætninger planlægges budgettet for 2015 med et underskud på 
kr. 223.850, hvilket er lidt mindre end det oprindelige langtidsbudgetterede underskud for 
2015.  
 
Kredsstyrelsen foreslår, at dette underskud finansieres af egenkapitalen i 2015.  
 
Kontingentsatserne for de forskellige fraktioner kan ses andetsteds (budget 2015). 
 
På generalforsamlingen vil der ligeledes mundtligt blive redegjort for kredsstyrelsen tanker, 
planer og (påtænkte) tiltag vedrørende sikring af kredsens samlede økonomiske midler. 
 

Birger Petersen, Kasserer 
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Regnskab  

 

                   Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014 

       

  
  

 
 Realiseret  

 
 Budget  

INDTÆGTER: 
   

  
  Samlede kontingentindtægter 

 
  

 
4.201.200 

 
4.158.000 

Kontingent til kreds 68 
   

4.201.200 
 

4.158.000 

Administrationsbidrag fra Fond 
 

  
 

25.000 
 

25.000 

Indtægt fra akutfonden 
 

  
 

417.857 
 

832.902 

DLF-refusion (HST-medlem) 
 

  
 

   

Andre indtægter 
   

150 
 

0 

Indtægter i alt 
   

4.644.207 
 

5.015.902 

       UDGIFTER: 
      Styrelsesudgifter 
   

1.656.562 
 

1.761.200 

TR-Udgifter (Akut) 
   

342.858 
 

757.902 

Mødeudgifter 
   

157.173 
 

203.000 

Kurser og konferencer 
   

255.866 
 

329.000 

Personaleudgifter 
   

1.661.449 
 

1.689.000 

Kontorhold og EDB 
   

96.753 
 

111.500 

Lokaleudgifter 
   

302.047 
 

313.500 

Kredsblad 
   

5.188 
 

5.000 

Revision & juridisk assistance 
   

6.250 
 

6.250 

Udgifter i alt 
   

4.484.146 
 

5.176.352 

       Årets ordinære resultat 
   

160.061 
 

-160.450 

Rentetilskrivning 
 

  
 

32.956 
 

33.000 

Årets resultat 
   

193.017 
 

-127.450 

       Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 
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Regnskab 2014 Lolland-Falsters Lærerforening  

 

Indtægter 
Realiseret 
31.12.14 

Endeligt budget 
  2014 Afvigelse 

Kontingent medlemmer (fraktion 
1+2+3) kr.     -4.033.446,00  kr.     -4.010.000,00  kr.           -23.446,00  
Adm.-bidrag SF kr.           -25.000,00  kr.           -25.000,00  kr.                    -    

TR-AKUT samlet refusion  kr.        -342.857,62  kr.         -757.902,41  kr.          415.044,79  
AKUT dækningsbidrag/løn personale kr.           -75.000,00    kr.           -75.000,00  kr.                    -  
Kontingent pensionister (fraktion 4) kr.        -167.754,00  kr.        -148.000,00  kr.           -19.754,00  
Lønindtægter konsulenter kr.                    -    kr.                    -    kr.                    -    
Andre indtægter kr.                -149,78  kr.                    -    kr.                 -149,78  

Indtægter i alt kr. -4.644.207,40  kr.  -5.015.902,41  kr.       371.695,01  
 

 

 

  

Styrelsesudgifter 
Realiseret 
31.12.14 

Endeligt budget  
2014 Afvigelse 

Frikøb inkl. pension (KS-medlemmer) kr.       1.289.909,60  kr.      1.385.000,00  kr.           -95.090,40  
Kredsstyrelse tillæg kr.          100.000,01  kr.          100.000,00  kr.                        0,01 
Kredsstyrelse abonnement  kr.            30.478,50  kr.            28.000,00  kr.               2.478,50 
Kredsstyrelses ulykkesforsikring mv. kr.              3.013,57  kr.               3.200,00  kr.                 -186,43  
For-/næstformandstillæg inkl. pension kr.         205.511,83  kr.          215.000,00  kr.              -9.488,17  
KS-internat kr.            16.349,00  kr.            15.000,00  kr.              -1.349,00  
KS-kursus kr.            11.300,00  kr.            15.000,00  kr.              -3.700,00  
Andre udgifter kr.                    -    kr.                    -    kr.                    -    

Styrelsesudgifter i alt kr.   1.656.562,51  kr.   1.761.200,00  kr.       -104.637,49  
 

TR-udgifter ("AKUT")  Realiseret 
31.12.14 

Endeligt budget 
2014 Afvigelse 

TR-udgifter AKUT-midler 01.01.07 - 
31.12.07 (frikøb, ophold, transport og 
andre udg.)  kr.         342.857,62  kr.          757.902,41  kr.          -415.044,79  

TR-udgifter i alt  kr.      342.857,62  kr.       757.902,41  kr.       -415.044,79  
 

 

 

 

Udgifter
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Mødeudgifter Realiseret  
31.12.14 

Endeligt budget 
2014 Afvigelse 

Forpligtende kredssamarbejde kr.                             -  kr.            5.000,00  kr.             -5.000,00  

Time- dagpenge (alle medlem.) kr.                  6.827,61  kr.            5.000,00  kr.              1.827,61  

Faglig Klub kr.                14.007,26  kr.          29.000,00  kr.          -14.992,74  

Tjenstlig kørsel (gul) kr.                64.339,19  kr.          72.000,00  kr.             -7.660,81  

TR-/AMR kompensation  kr.                22.781,76  kr.          26.000,00  kr.             -3.218,24  

Fortæring (kredskontoret) kr.                32.510,75  kr.          30.000,00  kr.               2.510,75  

Kongresudgifter kr.                  6.668,36  kr.          26.000,00  kr.           -19.331,64  

Repræsentation og gaver kr.                10.038,04  kr.          10.000,00  kr.                     38,04  

Andre udgifter  kr.                          -    kr.                          -    kr.                           -    

Mødeudgifter i alt kr.          157.172,97  kr.    203.000,00  kr.        -45.827,03  
 

 

Kurser og konferencer Realiseret 
 31.12.14 

Endeligt budget 
2014 Afvigelse 

Generalforsamling kr.                72.192,25  kr.         96.000,00  kr.           -23.807,75  

Medlemsarrangementer kr.             100.673,88  kr.       150.000,00  kr.           -49.326,12  

Seniorarrangementer kr.               83.000,00  kr.         83.000,00  kr.                           -    

Andre udgifter kr.                         - kr.                           -    kr.                           -  

Kurser og konferencer i alt kr.        255.866,13  kr.   329.000,00  kr.        -73.133,87  
 

 

Personale udgifter Realiseret 
 31.12.14 

Endeligt budget  
2014 Afvigelse 

Konsulenter - løn, feriegodtg. mv. kr.         1.015.164,66  kr.   1.025.000,00  kr.             -9.835,34  

Konsulenter - pension kr.             172.040,30  kr.       175.000,00  kr.             -2.959,70  

HK-sekretær - løn, feriegodtg. mv. kr.             279.879,99  kr.       286.000,00  kr.             -6.120,01  

HK-sekretær - pension kr.                44.005,62  kr.         45.000,00  kr.                -994,38  
Forsikringer (rådg.-ansvar, arb.-skade, 
erhv.-ansvar, AES (Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdomsforsikring)) kr.                16.483,31  kr.          18.000,00  kr.             -1.516,69  

AES, AER, Finansieringsbidrag kr.                  8.855,75  kr.          15.000,00  kr.             -6.144,25  
ATP-arbejdsgiverbidrag (ansatte), Bar-
selspulje kr.                  8.167,50  kr.            7.000,00  kr.              -1.167,50 

Lønsumsafgift kr.                93.702,00  kr.       100.000,00  kr.              -6.298,00  

Personalekurser kr.                23.150,00  kr.          18.000,00  kr.              -5.150,00  

Andre udgifter kr.                               -  kr.                           -    kr.                         -  

Personaleudgifter i alt kr.      1.661.449,13 kr. 1.689.000,00 kr.        -27.550,87  
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Kontorhold og EDB Realiseret 
 31.12.14 

Endeligt budget  
2014 Afvigelse 

Kontorartikler kr.                 4.787,18  kr.          12.000,00  kr.              -7.212,82 

Fotokopimask. leje kr.                 7.126,35  kr.            8.000,00  kr.                 -873,65  

Porto kr.                 1.490,00 kr.            3.000,00  kr.             -1.510,00  

Gebyrer bank, giro mv. kr.                     739,00  kr.            1.000,00  kr.                 -261,00  

Gebyrer mm. investeringer kr.                  7.767,64 kr.                         - kr.               7.767,64 

Gebyrer DLF (kontingentopkrævning) kr.                18.900,00     kr.          19.500,00  kr.                 -600,00 

Telefon kr.                28.669,55  kr.          30.000,00  kr.              -1.330,44 

Annoncer kr.                           -    kr.            2.000,00  kr.             -2.000,00  

Mindre nyanskaffelser kr.                           -    kr.                           -    kr.                        -    

Lønsystem drift kr.                  8.923,35  kr.            9.500,00  kr.                 -576,65 
Aviser, bøger, tidsskrifter og abonne-
menter mm. kr.                13.727,71  kr.          20.000,00  kr.              -6.272,29 
Edb abonnementer (licens, webhotel, 
hjemmeside) kr.                  4.622,50  kr.            6.500,00  kr.              -1.877,50  

Edb programmer kr.                           -    kr.                           -    kr.                     -    

Kontorinventar kr.                           -    kr.                           -    kr.                     -    

Edb udstyr kr.                           -    kr.                           -    kr.                     -    

Andre udgifter kr.                           -    kr.                           -    kr.                     -    

Kontorhold og EDB i alt kr.            96.753,28  kr.     111.500,00  kr.        -14.746,72  
 

 

Lokaleudgifter Realiseret 
 31.12.14 

Endeligt budget  
2014 Afvigelse 

Forsikringer (husalarm, erhvervs-
forsikr./indbo) kr.                17.489,88  kr.           18.000,00  kr.                -510,12  

Husleje kr.             150.000,00  kr.         150.000,00  kr.                     -    
Varme, vand, vandafledningsafgift, re-
novation (GSK) kr.                38.849,35  kr.           46.000,00  kr.            -7.150,65  

Elafgift (SEAS-NVE) kr.                12.421,88  kr.           13.500,00  kr.            -1.078,12   

Rengøringsselskab (løn) kr.                78.696,25  kr.           83.000,00  kr.            -4.303,75 

Rengøringsartikler kr.                  3.881,66  kr.             3.000,00  
 

kr.                 881,66  

Andre udgifter kr.                      708,50  kr.                  -    kr.                 708,50    

Lokaleudgifter i alt kr.           302.047,52  kr.       313.500,00  kr.       -11.452,48  

 
    

 

Pjecer/andre udgivelser Realiseret 
 31.12.14 

Endeligt budget  
2014 Afvigelse 

Tryk af pjecer/materialer kr.                  5.187,50 kr.            5.000,00  kr.                 187,50  

Andre udgifter kr.                           -    kr.                 -  kr.                    -    

Pjecer/andre udgivelser i alt kr.                5.187,50    kr.          5.000,00  kr.               187,50  
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Revision & juridisk assistance Realiseret 
 31.12.14 

Endeligt budget  
2014 Afvigelse 

Revision & juridisk assistance kr.                  6.250,00  kr.            6.250,00  kr.                  -    

Andre udgifter kr.              -  kr.           -  kr.                  -    

Revision og juridisk ass. i alt kr.                6.250,00  kr.           6.250,00  kr.                 -    
 

Udgifter i alt kr.       4.484.146,66 kr. 5.176.352,41 kr.     -692.205,75  
 

Resultat før afskrivninger kr.         - 160.060,74  kr.     160.450,00  kr.     -320.510,74  
 

Afskrivninger inventar kr.                -  kr.             -  kr.                     -  
 

Rentetilskrivninger 
   renteindtægt kr.              -32.956,38  kr.        -33.000,00  kr.                    43,62  

renteudgift kr.                           -    kr.                           -    kr.                     -    

Rentetilskrivning i alt kr.           -32.956,38  kr.      -33.000,00   kr.                 43,62  
 

Årets resultat kr.          -193.017,12  kr.     127.450,00  kr.     -320.467,12  
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Balance pr. 31. december 2014 

     

     Indestående i Arbejdernes Landsbank 
   

1.920.065 

Værdipapirer til anskaffelsespris    1.997.462 

Øvrigt tilgodehavende 
   

          2.395 

Kr. 1.000 Aktie Arbejdernes Landsbank    1.000 

Aktiver i alt 
   

3.920.922 

     

     Balance Passiver pr. 31. december 2014 

     Egenkapital primo 
   

1.447.859 

Kursregulering værdipapirer    11.341 

Årets resultat 
   

193.017 

Egenkapital i alt 
   

1.652.217 

  
   

  

Henlæggelser: 
   

  

Øvrige hensættelser 
   

113.469 

Hensættelse til akut 
   

4.456 

Henlæggelse til EDB 
   

314 

Hensat beregnede feriepenge 
   

185.000 

Hensat til pensionister 
   

-11.636 

Beregnede hensættelser til frikøb 
   

1.931.978 

Hensat til revision 2013 
   

8.375 

Henlæggelser i alt 
   

2.231.956 

     Egenkapital og henlæggelser i alt 
   

3.884.173 

     Gæld: 
    Skyldige omkostninger 
   

36.749 

Gæld i alt 
   

36.749 

     

     Passiver i alt 
   

3.920.922 
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 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014 Særlig fond § 13 

                                                         
       

    
 Realiseret  

 
 Budget  

 INDTÆGTER: 
 

  
 

  
 

  
 Huslejeindtægter 

   
150.000 

 
150.000 

  Renteindtægter  
   

15.762 
 

15.840 
  Øvrige indtægter  

   
0 

   Indtægter i alt 
   

165.762 
 

165.840 
 

        UDGIFTER: 
       Konfliktudgifter    0  0  

Administration og bankgebyrer 
   

25.000  25.000 
 Revision  

   
6.250  6.250 

 Ejendomsskat og forsikring 
   

15.112  15.000 
 Vedligeholdelse 

   
26.940  40.000 

 

    
73.302  86.750 

 

         Årets resultat  
   

92.460 
 

79.090 
 

        Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 
        

 

Særlig fond § 13 – regnskab 2014 

 

Indtægter SF 
Realiseret  
31.12.14 

Budget 
2014 

Afvigelse 

Husleje kr.           -150.000,00  kr.      -150.000,00  kr.                -    
Renteindtægter bank/giro kr.              -15.761,92  kr.        -15.840,00  kr.            78,08  

Øvrige indtægter kr.                -    kr.                   -    kr.               -    

Indtægter i alt kr.        -165.761,92  kr.    -165.840,00  kr.           78,08  
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    Udgifter SF 
   

    
Konfliktudbetalinger 

Realiseret 
31.12.14 

Budget 
2014 

Afvigelse 

Frikøb konflikt kr.             0  kr.                -    kr.        0  
Kredsaktioner kr.             0  kr.                -    kr.        0  
Medlemmers udlæg kr.             0  kr.                -    kr.        0  
Kørsel konflikt kr.             0  kr.                -    kr.        0  

Div. udgifter kr.             0 kr.                -    kr.        0  

Konflikt-udbetalinger i alt  kr.            0  kr.               -    Kr.       0  

    
    

Administration 
Realiseret  
31.12.14 

Budget 
2014 

Afvigelse 

Administrationsbidrag kr.               25.000,00  kr.         25.000,00  kr.                -    
Revision kr.                 6.250,00  kr.            6.250,00  kr.                -    
Gebyrer kr.                       -    kr.               500,00  kr.           -500,00  
Ejendomsforsikring kr.                 7.466,70  kr.           7.500,00  kr.              -33,30  
Ejendomsskatter kr.                 7.645,50  kr.           7.500,00  kr.             145,50  
Vedligeholdelsesudgifter kr.               25.440,03  kr.         40.000,00  kr.      -14.559,97  

Øvrige udgifter kr.                 1.500,00   kr.                  -    kr.          1.500,00   

Administration i alt kr.            13.302,23  kr.       86.750,00  kr.   -13.447,77  

        

Udgifter i alt kr.            73.302,23  kr.       86.750,00  kr.   -13.447,77  

     
 

   
    Årets resultat kr.         - 92.459,69  kr.     -79.090,00  kr.   -13.369,69 

    Ordinært resultat u. konflikt kr.            - 92.459,69 kr.        -79.090,00 kr.       -13.369,69 

 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 92.459,69 kr. som kredsstyrelsen foreslår overføres 

til næste år (egenkapitalen).  

Det af revisoren udarbejdede og reviderede regnskab med tilhørende påtegninger og under-

skrift fra hhv. formand, kasserer, kredsstyrelse, kritiske revisorer og revisor vil foreligge på 

generalforsamlingen. 

Birger Petersen, Kasserer 
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Balance Aktiver pr. 31. december 2014 Særlig fond § 13 

     

     

     AKTIVER: 
 

  
 

  

Indestående i Arbejdernes Landsbank 
   

1.684.131 

Gartnervænget 4, Anskaffelsespris primo 
   

6.087.559 

Aktiver i alt 
   

7.771.690 

     

     Balance Passiver pr. 31. december 2014 

     PASSIVER: 
    Egenkapital primo 
   

7.679.230 

Årets resultat 
   

92.460 

Egenkapital i alt 
   

7.771.690 

    
  

GÆLD: 
    Gæld   
   

0 

Gæld i alt 
   

0 

     

     Passiver i alt 
   

7.771.690 
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Udgifter

Budget 2015  

 

Indtægter Konto nr. Budget 2015 
Kontingent medlemmer (fraktion 1+2+3) 1020  kr.       -3.925.000,00  
Adm.-bidrag SF 1040  kr.             -25.000,00  
TR-AKUT beløb  1050  kr.                      -    
Akut dækningsbidrag (konsulenter, HK-
ansat) 1055  kr.            -75.000,00  
Tab på kontingent 1060  kr.                      -    
Kontingent pensionister (fraktion 4) 1070  kr.          -153.000,00  
DLF-refusion (HST-medlem) 1075  kr.                      -    

Andre indtægter 1090  kr.                      -    

Indtægter i alt 
 

 kr.      -4.178.000,00  

 

 

 

Styrelsesudgifter Konto nr. Budget 2015 
Frikøb inkl. pension (KS-medlemmer) 2010  kr.         1.365.000,00  
Kredsstyrelse tillæg 2020  kr.            100.000,00  
Kredsstyrelse abonnement  2025  kr.               30.000,00  
Kredsstyrelses ulykkesforsikring mv. 2030  kr.                 3.200,00  
For-/næstformandstillæg inkl. pension 2045  kr.            215.000,00  
KS-internat 2070  kr.                 5.000,00  
Kursusudvalgsmedlemmer/KS 2080  kr.               15.000,00  

Andre udgifter 2090  kr.                      -    

Styrelsesudgifter i alt 
 

 kr.      1.733.200,00  

 
 
TR-udgifter ("AKUT")  Konto nr. Budget 2015 
TR-udgifter AKUT-midler  
(frikøb, ophold, transport og andre udg.) 2110  kr.                   -    
TR-udgifter KREDS-midler udgifter (buffer 
for kurser, fortæring, frikøb, transport 
mm.) 2115  kr.                   -    

TR-udgifter i alt    kr.                  -    
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Mødeudgifter Konto nr. Budget 2015 
Forpligtende kredssamarbejde 2215  kr.                 20.000,00  
Time- dagpenge (alle medlem.) 2220  kr.                    5.000,00  
Faglig Klub 2235  kr.                  22.400,00  
Tjenstlig kørsel (gul) 2240  kr.                  72.000,00  
TR- og AMR-kompensation  2242  kr.                  25.000,00  
Fortæring (kredskontoret) 2250  kr.                  25.000,00  
Kongresudgifter 2260  kr.                  26.000,00  
Repræsentation, gaver og donationer 2270  kr.                  10.000,00  

Andre udgifter  2290  kr.                      -    

Mødeudgifter i alt    kr.            205.400,00  

 

Kurser og konferencer Konto nr. Budget 2015 
Generalforsamling 2410  kr.           74.000,00  
Medlemsarrangementer 2430  kr.         150.000,00  
Seniorarrangementer 2450  kr.           83.000,00  
Andre udgifter 2490  kr.                      -    

Kurser og konferencer i alt    kr.       307.000,00  
 
 

Personale udgifter Konto nr. Budget 2015 
Sagsbehandler løn  3005  kr.         1.045.000,00  
Sagsbehandler pension 3006  kr.            180.000,00  
HK-ansat løn 3010  kr.            290.000,00  
HK-ansat løn pension 3011  kr.               46.000,00  
Forsikringer (rådg.-ansvar, arb.-skade, 
erhv.-ansvar og SAKS) 3015  kr.               18.000,00  
AES, AER, Finansieringsbidrag og Bar-
sel.dk 3016  kr.               15.000,00  
ATP-arbejdsgiverbidrag (ansatte) 3100  kr.                 6.500,00  
Lønsumsafgift 3120  kr.            100.000,00  

Personalekurser 3170  kr.               20.000,00  
Andre udgifter 3190  kr.                   -    
Personaleudgifter i alt 

 
 kr.     1.720.500,00  

 
 

Kontorhold og EDB Konto nr. Budget 2015 
Kontorartikler 3410 kr.               10.000,00  
Fotokopimask. leje 3420 kr.                 7.500,00  
Porto 3430 kr.                 2.000,00  
Gebyrer bank, giro mv. 3440 kr.                 1.000,00  

Gebyrer mm. investering 3442 kr.                               - 

Gebyrer DLF (kontingent-opkrævning) 3445 kr.               19.500,00  
Telefon 3450 kr.               30.000,00  
Annoncer 3455 kr.                 2.000,00  
Mindre nyanskaffelser 3460 kr.                   -    
Lønsystem drift 3470 kr.                 9.500,00  
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Aviser, bøger, tidsskrifter og abonnemen-
ter mm. 3480 kr.               17.500,00  
Edb abonnementer 3510 kr.                 7.500,00  
Edb programmer 3520 kr.                   -    
Kontorinventar 3530 kr.                   -    
Edb udstyr 3540 kr.               15.000,00    

Andre udgifter 3590 kr.                   -    

Kontorhold og EDB i alt   kr.          121.500,00  

 

Lokaleudgifter Konto nr. Budget 2015 
Forsikringer (husalarm, erhvervsforsik-
ring/indbo) 3705  kr.               19.000,00  
Husleje 3710  kr.            150.000,00  
Varme, vand, vandafledningsafgift, reno-
vation (GSK) 3730  kr.               42.000,00  

Elafgift (SEAS-NVE) 3750  kr.               13.000,00  
Rengøringsselskab (løn) 3060  kr.               86.000,00  
Rengøringsartikler 3770  kr.                 3.000,00  

Andre udgifter 3790  kr.                      -    

Lokaleudgifter i alt 
 

 kr.         313.000,00  

 
 
Kredsblad Konto nr. Budget 2015 
Kredsblad trykning 3910  kr.                      -    

Kredsnyt og div. tryksager 3920  kr.                 5.000,00  

Andre udgifter 3950  kr.                      -    

Kredsblad i alt 
 

 kr.               5.000,00  

 

Revision & juridisk assistance Konto nr. Budget 2015 
Revision & juridisk assistance 4100  kr.                 6.250,00  

Andre udgifter 4190  kr.                   -    

Revision og jura i alt 
 

 kr.               6.250,00  

 

Udgifter i alt   kr.                                                   4.411.850,00  

    Indtægter i alt   kr.                                                  -4.178.000,00  

    Resultat     kr.                                                        233.850,00  

    Afskrivninger inventar   kr.                                                                     -    

    Rentetilskrivninger     
renteindtægt   kr.                                                           -10.000,00  
renteudgift     kr.                                      -    
Rentetilskrivning i alt   kr.                                                        -10.000,00  

    Årets resultat (underskud)   kr.                                                       223.850,00  
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Bemærkninger til budget 2015: 

Der forventes almindelig fremskrivning på løn og priser. 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet stiger 180,00 kr./år i 2015 (15,00 kr./mdr.) for med-

lemmer i fraktion 1 og 2 samt KC-medlemmer i fraktion 3. 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet holdes uændret for medlemmer i fraktion 4. 

Kontingentstigningen træder i kraft pr. 1. januar 2015. Vedtages kontingentforslaget ikke på 

generalforsamlingen 12. marts 2015 reguleres kontingentet pr. 1. maj 2015. 

 

Kredsstyrelsen indstiller derfor følgende kontingentsatser for 2015: 

Fraktion  DLF centralt  Kreds 68 I alt pr. mdr. 

1-2 100,00  183,00 283,00 kr. 

3 (KC) 100,00  183,00 283,00 kr. 

4   71,00     40,00 111,00 kr. 

6   98,00       0,00   98,00 kr. 

 

Kontingentsatserne træder i kraft 1. januar 2015 og opkræves kvartalsvis ultimo jan.-apr.-juli-

okt. 

Herudover betales eventuelt konfliktlån/konfliktkontingent på 420,00 kr./mdr., der ligeledes 

opkræves kvartalsvis sammen med kontingentet.  
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Budget 2015 Særlig Fond § 13 

  

 Indtægter SF 

    Konto nr.  Budget  

 K-10101 Husleje 10101 kr. -150.000,00 

 K-10130 Renteindtægter bank 10130 kr.    -12.325,00 

 K-10150 Øvrige indtægter 10150 kr. - 

 K-10191 Indtægter i alt 10191 kr. -162.325,00 

 

 Udgifter SF 

    Konto nr.  Budget 

 K-10205 Konflikt 10205 kr. - 

 K-10208 Konflikt udbetalt medl. 10208 kr. - 

 Administration 

 K-10210 Administrationsbidrag 10210 kr. 25.000,00 

 K-10220 Revision 10220 kr. 6.250,00 

 K-10230 Gebyrer 10230 kr. 500,00 

 K-10250 Ejendomsforsikring 10250 kr. 7.600,00 

 K-10320 Ejendomskatter 10320 kr. 8.200,00 

 K-10330 Vedligeholdelsesudgifter 10330 kr. 35.000,00 

 K-10370 Øvrige udgifter 10370 kr. - 

 K-10399 Administration i alt 10399 kr. 82.550,00 

 

 K-10592 Udgifter i alt  kr. 82.550,00 

 

 K-10599 Årets resultat  kr. -79.775,00 


