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Fem
bliver til
halvanden

procent af alle tekni-
ske servicemedarbej-
dere i landet er ansat
med løntilskud.

Kilde: www.fldnet.dk

2011: 13 ansat
med løntilskud
I dag har Struer Kom-
mune 31 tekniske ser-
vicemedarbejdere og
13 ledige ansat med
løntilskud.

2012: 3 ansat
med løntilskud
Fra årsskiftet vil Struer
Kommune have 17
fuldtidsansatte tekni-
ske servicemedarbej-
dere i en central
enhed. Der vil højst
kunne ansættes tre le-
dige med løntilskud.

Det siger loven
Antallet af ansatte
med løntilskud må
højst være én person
for hver fem ordinært
ansatte for de første
50 ansatte og herefter
en for hver 10 ordinært
ansatte.

Kilde: Lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats

Fra nytår skal de tekniske servicemedarbejdere i
StruerKommune indgå i en centralt organiseret
enhed.Hermedmåkommunen sige farvel til 13
aktiverede, somer ansatmed løntilskud.
I Struer gælder samme regel, somalle andre

steder i landet, at de aktiverede kunmåudgøre en
femtedel af det samlede antalmedarbejdere.Så
længe det tekniske personale har været ansat på
bestemte skoler,har de kunnet tælles sammen
med lærerstaben og skolens øvrige personale.
Men efter oprettelsen af det centrale serviceteam
kan kommunen ikke længeremedregne de øvrige
personalegrupper.

Højst treaktiverede
Antallet af pedeller i Struer skæres ned fra 31 til
17,når der omregnes til fuldtidsstillinger.Derfor
bliver der højst plads til tremedarbejdere ansat
med løntilskud i 2012.
“Skolelederne vil opleve,atmange ting ikke

længere kan blive gjort,” forudser sektorformand
MarinusNielsen.Han frygter, at skolerne vil ty til at
ansætte tilskudspersoner under skoleadministra-
tionen for at få løst problemerne.
“Skal de så udføre pedelarbejde?” spørgerMari-

nusNielsen, som forudser, atmange af landets
kommuner vil løbe ind i de sammeproblemer i
taktmed,at de indfører centrale serviceteam.�

mail@martinhammer.dk

StruerKommunemå sige
farvel til 13 tekniske servicemed-
arbejdere ansatmed løntilskud.
Det er konsekvensen af,
at kommunenhar besluttet at
oprette et centralt serviceteam.

AfMartinHammer

pedelteam
betyder færre
aktiverede

På StruerØstre Skole er tre
ud af fem servicemedarbej-
dere ansatmed løntilskud.
Efter nytår vil den tekniske
serviceleder være alene
sammenmed en kollega på
halv tid.

AfMartinHammer � foto:OleMortensen
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Efter nytår skal
FreddyKristen-
sen, teknisk
serviceleder på
StruerØstre
Skole, ikke
længere tænke
på at stille borde
op til forældrearrangementer,
sørge for forplejning tilmø-
derne og holde styr på skole-
mælken.Det er konsekvensen
af, at StruerKommunehar
valgt at oprette et centralt
serviceteam,som fremover
står for ansættelsen af service-
medarbejderne.Meddet nye
serviceteamvil der ikke
længere være plads til så
mange ledige ansatmed
løntilskud.
FreddyKristensen forudser,

at det bliver svært at få hver-
dagen til at hænge sammen.
“Mange opgaver vil havne

mellem forskel-
lige stole,” siger
han.
I dag arbejder

FreddyKristen-
sen sammen
med teknisk
servicemedar-

bejderNielsKrabbe foruden
tre ledige ansatmed løntil-
skud.Men efter årsskiftet
forsvinder de tre,ogNiels
Krabbe får kunhalv tid på
StruerØstre Skole,da han
samtidig skal stå til rådighed
for en anden skole.

Alleudnytter systemet
FreddyKristensen er ikke i
tvivl om,at det vil kunne
mærkes,når de tre aktiverede
forsvinder – på trods af at
loven fastslår, at de aktiverede
ikkemåudføre arbejde,der
kunne være udført af fastan-

satte.De ledige er heller ikke i
tvivl om,at de vil blive savnet.
“Selvfølgelig laver vi noget.

Alle udnytter systemet – også
Kvickly og SuperBest, som
fast får én i aktivering hver
fjerde uge.Hvorfor ansætter
de ikke en,hvis de har brug for
det? Fordi det koster penge.
Selvfølgelig bliver vi da udnyt-
tet,” sigerBent Andersen, en af
de tre aktiverede.
BentAndersen er dog glad

for at være aktiveret på skolen.
Hanhar somsine kolleger
Daniel Yde Pedersen ogPer
Adamsen været ledig så længe,
at han skal være fuldtidsakti-
veret, indtil hanmister dag-
pengeretten – eller finder et
regulært arbejde.
“Mender er ingen job at få,”

lyder den tørre konstatering
fra PerAdamsen.�

mail@martinhammer.dk

Per Adamsen, Freddy Kristen-
sen (i forgrunden), Niels
Krabbe, Bent Andersen og Tom
Nielsen stiller stole op til sko-
lens månedlige fællessamling.
Tom fra køkkenet hjælper til i
stedet for Daniel Yde Peder-
sen, som er til jobsamtale.

14.11
3.100 postkort fra
elever til ministeren
Giv os nu den uddannelses-
garanti! Sådan lød budska-
bet på 3.100 underskrevne
postkort, som blev overrakt
til børne- og undervisnings-
minister Christine Antorini.
Der er i år afvist 8.532 an-
søgere til social- og sund-
hedsuddannelserne og til
uddannelsen som pæda-
gogisk assistent.

11.11
3.000 voksne tilbage
til børnene nu
Regeringspartierne skriver
i regeringsgrundlaget, at
kvaliteten af dagtilbuddene
skal øges, men har indtil
videre ikke gjort noget ved
det. Der er brug for en
grænse for, hvor mange
børn der må være pr. voksen.
Det mener FOA og BUPL.

11.11
Fradrag for au pair
afskaffes
Det skal være slut med at
kunne trække lønnen til au
pair fra i skat, som det er
muligt med den nuværende
såkaldte boligjob-ordning.
Det lover skatteminister
Thor Möger Pedersen.

07.11
Fik 116.567 kroner
efter løntjek
Det kan være en rigtig god
forretning at lade FOA fore-
tage et løntjek. Det var det
i hvert fald for Saul Amaya
Hernandez, der arbejder
i en børnehave. Han har fået
116.567 kroner ud af det
i efterbetaling.

21.10.2011
Efterløn: Tilbage-
betaling på vej
FOAs a-kasse advarer om, at
man kan tabe mange penge,
hvis man vælger at få sit
efterlønsbidrag udbetalt,
når det fra 2. april til 1. okto-
ber næste år bliver muligt
at få udbetalt det efterløns-
bidrag, man har indbetalt til
sin a-kasse.

Læs flere nyheder
på foa.dk

Sakset
fra foa.dk


