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Lokalaftaler i folkeskolen Kommuneplan 2013-17
Kommunens folkeskoler skal have lov til at lave lokalaftaler
På seneste møde i Rebild Kommunes Børne- og ungdomsudvalg besluttede et enigt udvalg – bestående af politikere fra Radikale,
Socialdemokraterne og Venstre – at der ikke må laves lokaleaftaler
om arbejdstiden på den enkelte skole i kommunen. Altså et forbud
mod, at ledelse og lærere selv finder ud af at lave en aftale, som
begge parter kan være tilfredse med.
Men den beslutning er vi i SF stærkt utilfreds med, og derfor har
vi taget sagen i Byrådet på torsdag.
Vi er ikke bare utilfredse med, men også forundrede over udvalgets forbud mod lokalaftaler. For i bemærkningerne til det lovforslag, som blev vedtaget for at stoppe KL’s lockout overfor lærerne, fremgår det flere steder klart, at det er muligt både for
den enkelte kommune og den enkelte skole at lave lokale arbejdstidsaftaler. F.eks. hedder det i lovforslagets bemærkninger art.
3.1.4.2; ”Den almindelige adgang til at indgå lokale arbejdstidsafta-

- og Hanehøjvej igen, igen

”Kommuneplan” - det lyder ikke ophidsende, men den betyder faktisk en del for udviklingen i kommunen.
Et udkast til den har været i høring, og på byrådsmødet
på torsdag skal byrådet tage endelig stilling til planen.
Det er et digert - digitalt – værk, så jeg vil kun behandle
et enkelt aspekt af den: At en styregruppe - bestående
af politikere fra de fleste af Byrådets partier (men ikke
SF) - i sidste øjeblik har pillet nogle såkaldte økologiske
forbindelser ud af planen. En af disse befinder sig ud ad
Hanehøjvej nord for Skørping. Motivet fra mine byrådskolleger er tilsyneladende, at der på sigt skal byudvikles
her, selvom området rummer nogle af de strengt beskyttede bilag IV dyrearter, og vurderingen indtil nu har været, at det ikke vil være muligt at bygge boliger her.

ler, der tilpasser de centralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale
forhold og de konkrete personalegrupper, vil gælde på undervisningsområdet som på alle andre områder. Der er principielt ingen
begrænsninger med hensyn til indholdet af de fravigelser eller
supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt.”
Der står ganske vist også, at det ikke har været regeringens intention at der laves lokale aftaler, men muligheden er der altså.
Børne- og ungdomsudvalgets beslutning om at forbyde lokalaftaler
på de enkelte skoler kan jo egentligt ses som en mistillid til både
skoleledernes og lærernes evner til at sætte sig ned og strikke en
fornuftig aftale sammen, som vil skabe et godt arbejdsmiljø på
skolen. Og hvorfor vil de tre partier i udvalget begrænse skoleledernes handlerum og frihedsgrader ved at pålægge dem at lede
deres skole på en bestemt måde inden for lovgivningens rammer?
Derfor skal det være muligt, at de enkelte skoler i kommunen kan
lave de aftaler, som de mener passer bedst til dem.
Ved at tage sagen i Byrådet sikrer vi, at der bliver en langt bredere drøftelse af spørgsmålet om lokalaftaler, og vi vil på mødet naturligvis forsøge, om der ikke kan skabes enighed om – eller i hvert
fald et flertal for -, at det bliver muligt at lave decentrale arbejdstidsaftaler på den enkelte skole - eller alternativt en aftale
mellem kommunen og skolerne samlet.

økologisk forbindelse

Vi mener i SF, at den økologiske forbindelse fortsat skal
være en del af planen pga.: 1) hensynet til de beskyttede
dyrearter 2) Hanehøjvej er en snæver vej, hvor der i
forvejen er meget trafik (inkl. til og fra en rideskole med
o. 75 børn som medlemmer) 3) udviklingen i byen bør ske
ved fortætning, og det er der faktisk stadigt gode muligheder for 4) ved at bygge boliger nordpå bliver byen endnu mere langstrakt med langt til skole og forretninger.
Men der er nok ikke noget at gøre for os på byrådsmødet. Vi kommer sandsynligvis til at stå alene, mens de
øvrige partier vil fjerne den økologiske forbindelse fra
kommuneplanen.

Mobildækningen i Rebild Kommune: Et skoleeksempel
Det står sløjt til med mobildækningen i Rebild Kommune. Nogle steder er det umuligt
at få kontakt, andre steder er det kun muligt, hvis man f.eks. står på en bestemt flise
på sin terrasse. Det er et problem ikke bare for beboerne i de dækningsløse områder,
men også for virksomheder, hjemmesygeplejerskerne og sosuassistenter og andre.
Hvad er årsagen? Ja, den er primært, at man har overdraget opgaven til private aktører, som ikke har den store interesse i at sætte master op, hvor det ikke kan betale
sig. Det er et skoleeksempel på, hvad der sker, når man overlader vigtige samfunds-

opgaver som den elektroniske infrastruktur til markedskræfterne.

