Beretning fra kommunegruppen i Vallensbæk Kommune
2017-18
Året der gik
Vi har også i det seneste år haft fokus på, hvordan vi får den
forhåndsaftale vi underskrev sommeren 2016 ud i praksis. Vi har
holdt fælles leder-tr møder med forvaltningen, hvor intentionerne
med forhåndsaftalen, og de decentrale lønforhandlinger som et
styringsredskab er gennemgået. Kommunens budgetmodeller er
ligeledes gennemgået på fælles møde for at tydeliggøre forståelse af,
hvilken økonomi der danner grundlag for de aftaler der kan indgås.
Aktuelt står vi midt i et efterår hvor de decentrale lønforhandlinger er
skudt i gang, og rammerne for det forestående arbejde vil blive
tydeliggjort medio oktober. Igen i år er det aftalt en operationel task
force bestående af Jasper/FTR BUPL og Dennis/forvaltningschef, som
kontaktes ved tvivl og spørgsmål.
Udover det kontinuerlige lønarbejde, har kommunegruppen været
optagede af kommunalvalget og OK 18.
Vi har igen i år diskuteret fordele og ulemper i den nye
distriktsstruktur, hvor der stadig er problemstillinger der handler om
ikke at få inddraget pædagogernes kompetencer hensigtsmæssigt.
Samtidig har vi også drøftet, hvordan vi kan tydeliggøre den
grundlæggende uretfærdighed, der er ved at forskellige
overenskomstgrupper med samme uddannelseslængde og eller
ledelsesmæssige ansvar honoreres forskelligt.
Vi har løbende diskuteret hvordan man kan styrke medarbejderindflydelsessystemet, både centralt og decentralt, således der skabes
overensstemmelse mellem kommunens politiske hensigter og
konkrete handlinger.

Der er ingen tvivl om at en værdiorienteret medarbejderpolitik både
udfordrer ledelse og medarbejdere i forhold til at bruge værdierne i
praksis, og ligeledes udfordre fortolkningsretten. Det betyder, at vi i
kommunegruppen også har et stærkt fokus på hvordan man blander
sig ind i diskussionerne om hvad der giver mening, og hvordan vi kan
begrunde og argumentere for den pædagogiske kvalitet i alle
mødefora.
Følgende er valgt til kommunegruppen:
Anders Thostrup, pædagog Pilehaveskolen.
Jasper Juul- Jensen FTR – (”Født” medlem)
Karin Gudbergsen, leder i Mejsebo
Magnus Falkedal, Pilehaveskolen
Umi Syed Jespersen Rashid, Afdelingsleder for Distrikt Midt SFO

