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Beretning v/Fællestillidsrepræsentant Ilias Greasidis 
 

Ballerup 
 

Der er indgået en strategi- og økonomiplan mellem de 3 partier S-SF og DF. Det har følgende 

nedenstående konsekvenser. 

Kommunen vil gerne frigøre sig selv af selskabskattene, når de fremrettet skal budgettere. Dette 

betyder, at man i budget periode 2013 skal finde 43,4 millioner stigende til 95 i 2016. 

Det har i det forgangne år igen været turbulent med besparelser og fyringer i 

kommunen. 

De forskellige faggrupper har selv været med til at finde en del af pengene ellers 

var udsigten endnu større besparelser, hvilket ville have betydet yderligere 

reduktioner i stillinger også på PMF’s område. 

Vi har i fælleskab med de andre faggrupper sagt farvel til den centrale senioraftale. PMF´s 

medlemmer kommer ikke til at mærke det, da den ikke blev benyttet så ofte af vores faggruppe. 

Sundheds aftalen eksisterer ikke længere, men rygskolen bevares da der er mange 

som benytter den. De sidste penge blev fundet i barselstilskud, det betyder, at 

kommunen ikke længere vil kompensere med 100 % af udgiften til vikarer, men 

med 80 % som de også kun er forpligtigede til. 

I den endelig aftale har kommunen, for at undgå fyringer i vores område, brugt 

nogle af DUT midlerne. Politikerne skal senere tage stilling til, hvordan resten af disse udmøntes, så 

man kan forbedre kvaliteten i daginstitutionerne. 

Der arbejdes på en ny MED struktur både på HU niveau og center niveau. Dette sker for at sikre 

smidigere og mere effektive udvalg, hvor organisationerne får hurtigere mulighed for at blive 

inddraget i de processer, som politikere og direktioner gerne vil sætte i gang. 

Dette afventer lige nu en forhandling med organisationerne om hvordan repræsentationen skal være 

fremover. 

Det samme gælder i de nye centre, men det afventer at HU strukturen kommer på plads og tilretter 

sig derefter. 

Ligeledes skal der laves en ny og mere tidssvarende MED-Aftale.  

Kommunen har fået 2 nye bosser. Det er borgmester Jesper Würtzen og økonomidirektør Søren 

Kroggård.  

 


