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Ja til Tryghed
NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER
Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget i KL aftalen.
Delmål og potentielle mål

1. At skabe debat om og arbejde for, at KL siger nej til en aftale, der indeholder minusvækst i form af et
såkaldte omprioriteringsbidrag. Samtidigt skal vi synliggøre, at hvis kommunerne slipper for nedskæring
af servicerammen, så er der stadig behov for ekstra ressourcer til de stigende udgifter til flygtninge og
ældre.
2. Vi vil søge at skabe alliancer i København, resten af landets kommuner/KL og på Christiansborg i kampen mod milliardbesparelser.
3. At sikre, at de partier, der har lovet vækst i den offentlige sektor under valgkampen, udstilles som vælgerbedragere, hvis de ender med at stemme for minusvækst eller nulvækst. Det gælder både i forhold til
KL’s bestyrelse og Folketinget.
4. At få mobiliseret vores medlemmer, kommunalt ansatte, forældre og borgere til at involvere sig i kampen
mod nedskæringerne.
5. At afholde aktiviteter som engagerer eller henvender sig til brugerne af velfærden.

Baggrund, motivation og mandat:
VelfærdsallianceDK vil have en vækst i kommuner, der kan sikre, at velfærden bevares og udvikles.
Derfor er VelfærdsallianceDK modstandere af den minusvækst, der er vedtaget med L2 og L3 i form af udgiftslofter og det såkaldte omprioriteringsbidrag.
L2 og L3 betyder, at kommunerne som udgangspunkt skal spare 2,4 mia. kr. i 2017, mens regionerne skal
spare ca. 90 mio. kr., herunder 30 mio. kr. på regionale udviklingsopgaver og 59,4 mio. kr. på sundhedsområdet.
At afværge minusvækst er dog ikke nok for VelfærdsallianceDK. Vores mål er ikke bare nulvækst. Vi vil have
en realvækst i kommunernes og resten af den offentlige sektors budgetter, der kan sikre penge nok til velfærd, herunder til en ordentlig og værdig behandling af det stigende antal ældre i Danmark og de flygtninge,
der kommer til Danmark.
Det er vigtigt, at kampagnen ikke efterlader det indtryk, at vi er tilfredse med at afskaffe minusvækst. Det skal
stå klart, at VelfærdsallianceDK vil have tilført langt flere midler til velfærd, og at vi på ingen måde er tilfredse
med nulvækst.
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VelfærdsallianceDK igangsætter derfor en kampagne for at bekæmpe de planlagte milliardbesparelser.
Kampagnen fokusere på først og fremmest Københavns kommune og derefter resten af landets kommuner,
men fokus vil primært være på det såkaldte omprioriteringsbidrag.
VelfærdsallianceDK mener derfor, at væksten i kommunerne skal sikres ved, at omprioriteringsbidraget føres
100 procent tilbage til kommunerne, samt at der tilføres yderligere milliarder vedrørende for eksempel det
øgede behov på ældreområdet og i forhold til stigende udgifter til flygtninge.
VelfærdsallianceDK er en paraply for forskellige fagforeninger, elev-, studie-, forældre- og brugerorganisationer, herunder patient-, pårørende- og andre interesseorganisationer. Der kan og skal foregå en mangfoldighed af aktiviteter under paraplyen. VelfærdsallianceDK.
Det er kun fantasien, der sætter grænsen for hvor mangfoldige og kreative initiativer, der kan igangsættes.
Fra happenings og aktioner til debatmøder. Så forskellige velfærdsområder, fagforeninger og sociale bevægelser kan organisere og igangsætte deres egne aktiviteter i VelfærdsallianceDKs navn.
VelfærdsallianceDK står for at organisere og afholde større markeringer, som demonstrationer, fælles offentlige møder og udsendelse af centrale pressemeddelelser i forbindelse med fælles faglige markeringer og
begivenheder.
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Forslag til Tidsplan
						
Dato
Begivenhed
Uge 4

Kampagnen

Opstartsmøde VelfærdsallianceDK

Uge 5

Brev fra BUF HovedMED Næstformand om
fælles brev til KLs bestyrelse om omprioriteringsbidraget

Uge 7
15. februar

Deadline for omprioriteringsbidrag på
dagsordenen til KL- topmøde.

En kommune har stillet forslag om at få
omprioriteringsbidraget på dagsordenen til
KLs topmøde.

Uge 9
5. marts

Fagligt møde i Silkeborg Favrholm

Uge 10
10. og 11. marts

Kommunalpolitisk topmøde
Ålborg

Henvendelse fra Næstformænd i landets
98 HovedMED til KL’s topmøde og bestyrelse

Uge 12

Afvikling af større offentlige møder

Uge 14

Indledende snakke om forhandlingsman- Kickoff. Kommunalmedlemmer rejser omdat og økonomiaftale KL
prioriteringsdagsorden på byrådsmøder og
stiller forslag til udtalelser om hvilke krav
KL bør have med til forhandlingerne

Uge 16

Udtalelse om nej til omprioriteringsdagsorden
Nationalt fagligt opfordring til nej til KL
Lokale faglige opfordringer til nej til økonomiaftalerne

Uge 17
1. maj

Brug af 1 maj taler til at sætte fokus

1. maj
Uge 18-23

Kick off på faglige lokale aktiviteter.
Økonomi forhandlingerne

Løbende pres fra kommunalt valgte

Økonomi forhandlingerne

Demonstration foran KL og KBH Rådhus

Økonomi forhandlingerne

Løbende faglige aktiviteter
Afvikling af større offentlige møder

Uge 21

Styregruppemøde

Uge 23

Forhandlingerne afsluttes og økonomiaf- Kritik og pres på dem der støtter Økonomitalen offentliggøres eller forhand-linger- aftalen og omprioriteringsbidraget
ne bryder sammen

Uge 25

Bloktilskudsaktstykket behandles i Folketingets finansudvalg

Uge 31-41

Yderligere initiativer kan sættes ind i de
tomme felter

Kritik og presse.

Der skal udarbejdes en tidsplan for sensommer og efterår, frem til vedtagelse af det kommunale budget i
Københavns Kommune.
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Arbejdspakker
ARBEJDSPAKKE 1: Organisation
1. styregruppe
2. planlægningsgruppe
3. økonomi

ARBEJDSPAKKE 2: Kommunikation
1. hashtag, Twitter, Facebook, Istagram etc.
2. pressemeddelelser
3. fælles logo, forskellige udtryk

ARBEJDSPAKKE 3: Materialer

1. plakater – forskellige budskaber alt efter velfærdsområde
2. løbesedler
3. banner

ARBEJDSPAKKE 4 Større offentlige møder/aktiviteter i København
1.
2.
3.
4.

fælles tillidsrepræsentantmøder
mobiliseringsmøder i byens fem områder
debatmøder med politikere, offentlige ansatte og byens borgere, med forskellige emner
demonstration
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