
Stormøde for lokale tillidsfolk om
kommunernes økonomi 2008 

BUPL, Danmarks Lærerforening og FOA
2. maj 2007 – Odense Congress Center

Vilje til Velfærd: Program

 



Fælles indsats for tilstrækkelige 2008-budgetter

Velfærdskonferencen “Vilje til Velfærd” den 5. februar 2007 og det tilhørende

velfærdspolitiske udspil var starten på et velfærdspolitisk samarbejde mellem BUPL,

Danmarks Lærerforening og FOA. 

I det velfærdspolitiske udspil “Vilje til velfærd” slås det fast:

n at samfundet har brug for en stærk og velfungerende offentlig sektor

n at velfærdsydelserne skal prioriteres i mindst samme takt som det private forbrug

n at velfærd handler om vilje

De tre organisationer vil være fælles om:

n at stille krav om forbedring af kommunernes økonomiske rammer for 2008 og

fremefter

n at holde fokus på den konkrete kommunale budgetlægning

n at arbejde for at udvikle kvaliteten i den offentlige opgaveløsning

Budgetlægningen for 2008 er allerede godt i gang ude i kommunerne. For de

offentligt ansattes organisationer er der to fokuspunkter for budgetarbejdet:

n Aftalen om kommunernes økonomi i 2008

n Den konkrete budgetlægning i den enkelte kommune

Indsatsen foregår både centralt og lokalt. For at stimulere det lokale samarbejde og

give inspiration til lokale aktiviteter indbyder de tre organisationer de relevante 

lokale tillidsfolk til at deltage i et stormøde den 2. maj i Odense Congress Center.

“Velfærdsydelserne skal prioriteres og udvikles i mindst samme takt som det private

forbrug”

(Vilje til Velfærd, februar 2007)

I de kommunale budgetter for 2008 skal der være plads til genopretning og 

udvikling af serviceniveau og arbejdsbetingelser

Stormødet holdes på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.



Program:

9.30: Kaffe og morgenbrød

10.00: Vores krav til økonomiaftalen og budgetterne for 2008 

– velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks

Lærerforening

10.15 KL’s oplæg til forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi

for 2008 v. Henning Jensen, borgmester i Næstved og medlem af KL’s

Bestyrelse – oplæg og debat

11.00 De politiske og økonomisk udfordringer for kommunerne i forhold til bl.a.

kommunalreform og kvalitetsreform v. Roger Buch fra Danmarks

Journalisthøjskole

11.30: Inspiration fra eksisterende lokale samarbejder – blandt andet i Silkeborg

Frokostpause

13.00: Lokalt samarbejde!

– introduktion til “områdemøder” v. Dennis Kristensen, formand for FOA

13.15: “Områdemøder”

– erfaringsudveksling og inspiration 

– initiativ til (mere) samarbejde

15.15: Hvad fandt vi ud af?

– highlight fra områdemøderne

15.45: Hvad gør vi nu?

– afslutning v. Henning Pedersen, formand for BUPL

Mødet forventes afsluttet cirka kl. 16.00



Praktisk: Stormødet holdes på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense

SØ. Se www.occ.dk. Der afgår bus fra Odense station kl. 9.30 og 9.40. 

Busserne holder ved Dannebrogs-gade, og der står TR-møde i bussens vindue. 

Hvis du kommer med toget, skal du gå til venstre, når du kommer op fra perronen. 

Tilmeldingsfristen er mandag den 16. april 2007. Tilmelding foregår gennem de

respektive organisationer jævnfør nedenfor. Deltagerkredsen er beskrevet nederst på

siden. Husk at angive, at du tilmelder dig stormødet den 2. maj.

Tilmelding i BUPL: via post eller mail til Charlotte Fremming på adressen BUPL, att.

Charlotte Fremming, Blegdamsvej 124, 2100 København Ø eller chf@bupl.dk 

Tilmelding i Danmarks Lærerforening: mail til Anette Bjerring anb@dlf.org . Angiv

medlemsnummer, mailadresse, navn, kredsnummer og tillidspost.

Tilmelding i FOA: Tilmelding sker via din afdeling (fiu-sys nr. 9732-07-00-35) eller på

mail til foabureau@foa.dk .

Deltagerkreds:
For BUPL´s vedkommende inviteres Hovedsamarbejds-/Hoved-MED-udvalgsmedlem-

mer og fagforeningsrepræsentanter, der arbejder med kommunale budgetforhold.

For Danmarks Lærerforenings vedkommende inviteres kredsformænd, kommune-

repræsentanter, repræsentanter i hovedudvalg og hovedsamarbejdsudvalg samt

andre i kredsene, der arbejder med kommunale budgetforhold.

For FOA´s vedkommende inviteres Hovedsamarbejds-/Hoved-MED-udvalgsmedlem-

mer, fællestillidsrepræsentanter og fagforeningsrepræsentanter, der arbejder med

kommunale budgetforhold. 

Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk


