Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen

Protokol

Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
dog således, at Jakob Dahl Christiansen deltog i stedet
for Christina Stenberg Lillie, og Britta Denal deltog i
stedet for Gitte Kjær-Westermann
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende i
forbindelse med behandlingen af sag nr. 1.
Simon Pihl Sørensen (A) og Trine Nebel Schou (B) var
fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 4.
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1
Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende at stille kommunale lokaler til
rådighed for parter som ikke er en del af konflikten mellem Danmarks
Lærerforening og KL
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 i forbindelse med sagen
"Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om opfordring til KL om at afstå
fra at "lock-oute" lærerne" at ”kommunen stiller lokaler til rådighed under en
eventuel lockout for parter, som ikke er en del af konflikten.”
Beslutningen indebærer, at kommunen vil skulle stille lokaler til rådighed for
forældre og andre, som ikke er part i konflikten, hvis de måtte ønske dette.
Forvaltningen har i forlængelse heraf arbejdet med beslutningens implementering
og er i den forbindelse blevet opmærksom på en række problemstillinger, der
nærmere er beskrevet i det sagen vedlagte notat (bilag). På baggrund heraf peger
forvaltningen på, at sagen drøftes på ny med henblik på eventuel fornyet
stillingtagen.
Kompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ikke vurderet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes på ny med henblik på eventuel fornyet
stillingtagen.
Kommunalbestyrelsen den 2. april 2013
Borgmesterens forslag, at beslutningen omgøres, således at der ikke stilles lokaler
til rådighed, tiltrådt.
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2
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om arbejdskonflikten mellem
KL og folkeskolelærerne
.

Simon Pihl Sørensen (A) har i mail af 25. marts 2013 anmodet om, at der som
punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"SF og Socialdemokraterne ønsker følgende sag optaget på
Kommunalbestyrelsens dagsorden den 2. april. "KL har ønsket at lockoute
folkeskolelærerne og går tilsyneladende efter en alt eller intet-model, uanset at
lærerne har spillet ud med et kompromisforslag. SF og Socialdemokraterne
ønsker, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 2. april får lejlighed til at drøfte
indholdet af lærernes forslag, som formuleret i Anders Bondos brev af 22. marts
2012 mhp at vurdere mulighederne for et kompromis - til gavn for folkeskolen"".
Kommunalbestyrelsen den 2. april 2013
A, F og C foreslog, at følgende vedtages:
Kommunen tager afstand fra retorikken i den igangværende konflikt. Det er vores
opfattelse, at KL bør indtage en klar arbejdsgiverrolle, der ikke tager hensyn til
ønsket om en bestemt folkeskolereform, og der bør findes løsninger, som både
arbejdstagerne- og -giverne kan genkende sig selv i. Denne udtalelse er en
opfordring til KL, men også til regeringen, hvis et indgreb bliver nødvendigt.
For forslaget stemte 11.
Imod stemte 7 (V) under henvisning til, at V ønsker at respektere den igangværende
proces mellem arbejdsgiverorganisation og lønmodtagerorganisation.
3 (B og O) undlod at stemme.

