
På fire år er bøderne for farlige 
arbejdsforhold og sjusk med sik-
kerheden på metrobyggeriet i 
København mangedoblet. Fra to 
bøder på 70.000 kroner i 2012 
til 33 bøder på i alt 1,6 millioner 
kroner frem til oktober 2015, vi-
ser  en opgørelse fra Arbejdstil-
synet,  som Politiken og Fagbla-
det 3F har fået aktindsigt i.

Både Metroselskabet, der sty-
rer byggeriet, og hovedentrepre-
nøren, CMT, erkender, at bøde-
mængden er alt for stor.

Efter en nedgang i 2014 er 
mængden af ulykker steget i 
2015 og ligger nu omtrent 20 
procent over landsgennemsnit-
tet.  Samtidig har projektet fået 
usædvanlig mange påtaler fra AT 
i form af forbud, påbud og i nogle 
tilfælde endda politianmeldelse, 
skriver Politiken.

Kun hver ottende kvinde fik 
i 2014 medhold i deres anmel-
delse af en erhvervssygdom. 
For mænd gjaldt det for langt 
over hver fjerde. Flere mænd 
end kvinder får også anerkendt 
arbejdsulykker, viser tal fra Ar-
bejdsskadestyrelsen.

Tidligere har der også været 
en langt større del af mænd, der 
fik anerkendt deres arbejdsska-
der. Men siden 2010 er forskellen 
mellem de to køn blevet større.

– Vi mangler viden om kvin-
ders arbejdsskader,  siger Jens 
Peter Bonde, overlæge på Bispe-
bjerg Hospital.

Dokumentationen er histo-
risk set bedre for de steder, 
hvor mænd arbejder, og når der 
mangler viden om de kvindedo-
minerede fag, bliver det sværere 
for kvinder at bevise, at en skade 
skyldes deres arbejde. 

Sygefraværet blandt lærerne 
i Odense er i de første tre kvar-
taler i år steget til 9,6 dage. På 
samme tidspunkt sidste år var 
det 8,2 dage.

– Lærerne har simpelthen for 
meget at lave. Hver lærer har 
fået et par timers mere under-
visning om ugen, men vi har ikke 
fået mere forberedelsestid, siger 
fællestillidsrepræsentant for læ-
rerne i Odense, Dennis Vikkelsø, 
til P4 Fyn.

Han fortæller om en kollega, 
der måtte stå op om natten og 
forberede undervisning for at få 
ro til at sove. Andre bryder helt 
sammen, eller bruger de første 
dage i en ferie på at være syge og 
trætte.

Børne- og ungechef Mette 
Hviid Lausten, ved ikke, hvor-
for lærerne bliver mere og mere 
syge men siger, at det nu bliver 
undersøgt.

Millionbøder til 
metro-firmaer
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Lærerne i Odense 
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NOTITSER

Finansloven for 2016 
fritager ikke erhvervs-
skolerne fra at aflevere 
150 millioner i såkaldt 
omprioriteringsbidrag. 
Skolerne ender dog 
måske med at få ligeså 
meget ind, som de skal 
skære.

Finanslov 2016

Erhvervsskoler sk al fortsat 
skære i budgetter ne

Virksom-
hederne 

oplever allerede nu 
begyndende man-
gel på faglærte.

CLauS JENSEN, DaNSk METaL.

FagLæRT
 ■ I 2001 valgte 31,7 procent af de unge 

en erhvervsuddannelse, når de var fær-
dige med 9. og 10. klasse. I 2015 var søg-
ningen faldet til 18,5 procent.

 ■ Erhvervsuddannelsesreformen, der 
trådte i kraft ved skoleårets start 2015, 
indførte adgangskrav på karakteren 02 i 
dansk og matematik. Forventningen er, 
at reformen vil øge erhvervsskolernes 
anseelse, der så øger elevtallet og mind-
sker frafaldet på uddannelserne.

 ■ Prognoser viser, at Danmark i 2020 
vil mangle 30.000 faglærte.
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E rhvervsuddannelserne bliver 
fortsat ramt af Finanslovens to 

procents grønthøster-nedskæringer 
- svarende til 150 millioner kroner i 
2016. Alligevel kan det se ud til, at 
nedskæringerne ikke kommer til at 
ramme helt så hårdt, som under-
visere, elever og skoleledere havde 
frygtet.

Som et led i finanslovforhand-
lingerne blev der indgået en poli-
tiaftale mellem partierne bag den 
endelige finanslov og Socialdemo-
kraterne. I den aftale fandt de 150 
millioner kroner - nogenlunde sam-
me beløb, som skolerne er pålagt 
at spare. Pengene indgår i en pulje, 
der skal gå til et såkaldt "ekstraordi-
nært løft af erhvervsuddannelserne 
i 2016".

Foreningen Danske Erhvervssko-
ler har, siden regeringen fremlagde 
sit foreløbige finanslovsforslag i 
august, argumenteret for, at planer-
ne om besparelser strider mod de 
politiske målsætninger i den reform 
af erhvervsuddannelserne (EUD-re-
formen, red.), som trådte i kraft ved 
skolestart i år.

– Derfor er vi naturligvis tilfredse 
med, at politikerne har lyttet og vil 
give os arbejdsro i 2016 til at få 
EUD-reformen til at virke og til-
trække flere elever på grundlag af 
kvaliteten i uddannelserne, siger 

Lars Kunov, direktør i Danske Er-
hvervsskoler.

SLIppER IkkE FOR 
NEDSkæRINgER
Erhvervsuddannelserne får fort-
sat barberet budgetterne med 150 
millioner kroner, men får herefter 
tilført 150 millioner kroner i form 
af det "ekstraordinære løft" .

Der er altså tale om en form for 
udligning af næste års nedskæ-
ringer - ikke ekstra 150 millioner 
kroner, og erhvervsskolerne skal 
fortsat skære to procent af deres 
budgetter i 2017, 2018 og 2019.

– Derfor vil vi på erhvervsskoler-
ne og social- og sundhedsskolerne 
fortsat gøre opmærksom på konse-
kvenserne af besparelserne på alle 
vore uddannelser og arbejde for, at 
de bliver fjernet på de kommende 
finanslove, siger Lars Kunov.

De 150 ekstraordinære puljemil-
lioner  "fordeles efter aktivitet" af 
Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Integration.

Ministeriet oplyser overfor Arbej-
deren, at det er for tidligt at gisne 
om, hvorvidt hver enkelt skole får 
det præcise antal kroner tilbage, 
som de er tvunget til at skære af 
budgetterne. 

Kriterierne for fordeling af pulje-
midlerne er ikke fastsat endnu. Det 
sker  på baggrund af forhandlinger 
mellem partierne bag aftalen.

Ifølge ministeriet ligger det dog 
fast, at skolerne ikke skal ansøge 
om at få del i pengene. De fordeles 
ud fra "objektive kriterier", og hen-
sigten er at fordele pengene jævnt 
ud over uddannelsesstederne.

OMpRIORITERINgSbIDRag
Det er hele det statslige uddan-
nelsesområde, der skal skære to 
procent hvert år de kommende fire 

år i form af et såkaldt ompriorite-
ringsbidrag. Det har Venstre, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Kon-
servative, som også står bag den 
samlede finanslov, aftalt.

Alle gymnasiale - inklusive de 
erhvervsgymnasiale - uddannelser 
skal da også fortsat aflevere deres 
omprioriteringsbidrag i 2016, uden 
kompensation.

Handelsskolernes Lærerforening 

har arbejdet aktivt for at få er-
hvervsuddannelserne friholdt fra 
besparelserne, og selvom forenin-
gen kvitterer for de særlige hensyn, 
der nu er taget på erhvervsuddan-
nelsesområdet, advarer formand 
Christoffer Jørgensen  mod bespa-
relser i de kommende år. 

– Erhvervsuddannelserne, er-
hvervsgymnasierne og erhvervs-
akademierne er alt for vigtige 
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