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Forord 
 
Med dette hæfte byder jeg velkommen til generalforsamlingen 2018.  

Den samlede beretning består af denne skriftlige beretning, som giver et tilbageblik på året, der er gået, og 

den mundtlige beretning, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen den 13. marts 2018. 

Den skriftlige beretning er et tilbageblik, men ikke en fyldestgørende opremsning af det forløbne års arbej-

de. I så fald ville den blive alt for omfattende, og kredsstyrelsen har derfor valgt at sætte fokus på nogle få, 

men vigtige emner. Vi har løbende gennem medlemsbreve informeret medlemmerne om relevante og ak-

tuelle emner, som sammen med kredsens hjemmeside og hurtig kommunikation med tillidsrepræsentan-

terne, er hjørnestenen i vores kommunikation. Vi er desuden aktive på både Facebook og Twitter.  

Vi har i år naturligt nok haft fokus på kommunalvalg 2017 og overenskomstforhandlingerne 2018, som end-

nu ikke er afsluttet. Vi har prioriteret temmelig højt at komme rundt på samtlige arbejdspladser til faglig 

klubmøder, og den møderække er netop afsluttet. Det har været givende, men desværre også betydet, at 

der ikke har været den fornødne tid til at komme rundt på skolerne for at følge en lærers arbejdsdag; no-

get vi agter at råde bod på allerede inden skoleårets udløb. 

Igen i år vil vi på generalforsamlingen sætte tid af, så vi kan få involveret jer direkte i en debat, som kan 

være med til at danne baggrund for det videre arbejde i kredsen. På den måde kan vi være med til på alle 

niveauer at sikre de bedste rammer og vilkår for vores arbejde. Hvad debatten kommer til at dreje sig om 

afhænger af, hvor langt overenskomstforhandlingerne er, men det er mit håb, at der er rigtig meget nyt at 

fortælle til generalforsamlingen. 

Der er i år valg til kredsstyrelsen, og som I kan se af valgavisen er der flere, der har ønsket at opstille, så der 

er lagt op til kampvalg. Det er derfor meget vigtigt, at du kommer og bakker op om netop de kandidater, 

du ønsker skal sidde i den nye kredsstyrelse. 

Din aktive medvirken ved den årlige generalforsamling gør os til en 

stærk lærerkreds til gavn for alle lærere, børnehaveklasseledere, vejle-

dere, konsulenter og psykologer i Brønderslev og Jammerbugt Kom-

muner. 

God læselyst. 

Kirsten Tranekær 
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OK 18 
 
”Hvilke ønsker har I til OK 18?” Det var et af to spørgs-

mål, som medlemmerne blev stillet på sidste års general-

forsamling, og som var endnu et tiltag i den medlemsinvolvering, vi 

startede for to år siden. Den viden og erfaring fra dagligdagen, som hver enkelt af jer 

bringer i spil, er guld værd for vores arbejde. 

Sidste års generalforsamling var knapt overstået, inden forberedelserne til OK 18 startede. Vores kravop-

stilling tog direkte udgangspunkt i jeres ønsker om max undervisningstimetal og en sikret forberedelsestid, 

og på medlemsmødet i maj måned fik I lejlighed til at drøfte foreningens strategi frem mod overens-

komstforhandlingerne med Anders Bondo. 

Som et led i den involverende fagforening var det vores erklærede mål at nå rundt til samtlige arbejds-

pladsers faglig klubmøder for at drøfte OK 18, og vi har været glade for den opbakning og det enorme en-

gagement, vi har mødt. Om vi kommer i hus med en aftale er endnu uvist, men det er helt sikkert ikke 

manglende vilje fra vores side.  

Det er vores oplevelse, at der er et stort behov for, at medlemmerne får lov til at 

drøfte de emner, der fylder i hverdagen, og sammen med kollegaer se på mulige 

handlinger. Vi ser det som en kærkommen lejlighed til at få endnu mere gang i 

de faglige klubmøder, og vi tror på, at det bliver meget nemmere at løse såvel 

centrale som decentrale udfordringer, hvis vi i fællesskab hjælper hinanden. 

KV 17 
”Hvad giver dig arbejdsglæde i din hverdag?” Nogenlunde sådan lød det andet spørgsmål, der blev stillet, 

og svarene har været et godt bidrag til vores politiske arbejde med at få sat folkeskolen på dagsordenen 

frem mod kommunalvalget 2017. 
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Allerede i foråret besluttede vi, at vi ville holde møder med alle de 

politiske partier og lister, som ville mødes med os. Altid med det 

samme budskab: flere resurser til folkeskolen, max uv.tid til lærerne 

og børnehaveklasselederne, mere tid til de opgaver I skal løse, der er 

for meget målstyring og test, kortere skoledage  og manglende mu-

lighed for at give den nødvendige støtte til inklusionselever – vægt-

ningen selvfølgelig afhængig af politikernes holdninger.  

Vi har deltaget i alt fra generalforsamlinger over opstillingsmøder til 

møder med enkeltpersoner, og vi er blevet mødt med stor forståelse 

alle steder. Vi er af den overbevisning, at de relationer, vi her har opbyg-

get, kan bruges i vores skolepolitiske arbejde fremover.  

Det var med stor spænding, vi arrangerede et skolepolitisk vælgermøde 

i hver kommune. Der var opbakning fra næsten alle opstillede partier og 

lister, og en del af vores medlemmer deltog spørgelystent i debatten. 

Det er utrolig vigtigt for os, når I bidrager med historier fra dagligda-

gen, og sammen med de forældre der havde fundet vej til mødet, 

gav det debatten en helt ny og virkelighedsnær dimension. 

På alle vælgermøder, vi har deltaget i, har vi forsøgt at sætte skolepoli-

tik på dagsordenen, og det er da heller ikke lidt, politikere fra forskelli-

ge partier har lovet til folkeskolen. Det bliver vores fornemste opgave at 

forfølge det de næste fire år.    

 

Læringsmåls- ditten og datten 
Læringsmål har fyldt rigtig meget i lærernes hverdag gennem de sidste par år. Såvel TR som øvrige med-

lemmer har løbende fortalt om de frustrationer, de stod med ude på skolerne. Derfor inviterede kredsen 

i september måned til foredrag med Mette Frederiksen, der på en levende og engageret måde gav sit bud 

på, hvordan vi fastholder det brede undervisningsbegreb.  

Vi valgte også at invitere skolechefer- og ledere, og vi er glade for, at nogle af disse gav sig tid til at møde 

op. Det har givet anledning til nogle gode debatter ude på skolerne, og når færdigheds- og vidensmålene 

er gjort vejledende, er det vigtigt, at det får betydning helt ude i klasselokalerne, så arbejdet med platfor-

men kommer til at give mening for lærerne og for elevernes læring.  

I Jammerbugt Kommune ser det i øjeblikket ud til, at man på skolerne til dels selv skal forholde sig til, 

hvad der giver mening, mens man i Brønderslev Kommune fortsat ikke har taget stilling, på trods af at alle 

partier lovede det i valgkampen i efteråret. Underligt set i lyset af, at politikerne i Brønderslev allerede i 

forbindelse med vedtagelse af budget 2017 lancerede ”Projekt minimering af dokumentation og procedu-

rer”, hvor samtlige skoler pegede på, at læringsplatformen som læringsmålsstyring og evalueringsredskab 

ikke er anvendelig, men tværtimod meget tidsslugende uden at give noget til kerneydelsen.  

Det er på tide, at den læringsmålsstyrede undervisning går fra at være et styringsredskab til være det di-

daktiske redskab, som lærerne kan bruge i deres daglige undervisning. 



5 

To lærere, ja tak! 
”Kan det virkelig passe, at det er op til skolechefen at be-

slutte, om det er godt for en klasse at veksle den lange skole-

dag til to lærere i klassen?”  Nogenlunde sådan lød spørgsmå-

let til politikerne fra en af tilhørerne i salen på valgmødet i 

Jammerbugt Kommune. Aldrig har politikere 

haft så meget uld i munden, som da der blev 

svaret på dette spørgsmål.  

På trods af udsagn fra lærere, forældre og 

elever fastholder man stædigt den lange sko-

ledag. ”Eleverne er brændt ud og får ingen-

ting ud af den sidste time”, og ”De små hæn-

ger over bordene sidst på dagen”, forlyder 

det rundt om på skolerne. Dertil kommer, at 

der også er børn, der skal tranporteres med 

skolebus i op til 45 min. hver vej, så mon ikke 

det er på tide, at politikerne følger de vinde, 

der i øvrigt blæser fra Christiansborg.  

Takket være et massivt pres fra forældre, elever og lærere er man da også kommet på bedre tanker i 

Brønderslev Kommune. I forbindelse med at undervisningsminister Merete Risager satte et forsøg i gang 

på 50 skoler om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen, fik Hedegårdsskolen lov til at 

søge om deltagelse i forsøget. Desværre blev de ikke blandt de 50 udvalgte skoler, men politikerne tog 

sagen i egen hånd og lagde kompetencen ud til skolerne selv. Da beskrivelserne allerede var klar, fik nogle 

af klasserne derfor lov til at veksle USU til to lærere i 2 – 3 ugentlige undervisningstimer. De foreløbige 

meldinger om denne ændring er særdeles positive.  

”Vi har øget antallet af timer, hvor der er to lærere i klassen”, ”Der er mulighed for en øget faglig trivsels-

indsats”, ”Differentieringen blomstrer”,  ”Hurtigere hjælp til eleverne”, ”God faglig kollegial sparring, og 

der bliver nu drøftet didaktik”, ”Vi kan sammen reflektere over praksis”, er nogle af de superlativer lærer-

ne hæfter på to-lærerordningen.  

Vi mener, det er den helt rigtige vej at gå, da det er ude på skolerne, man bedst kan vurdere, hvor og 

hvordan det giver mening at sætte to lærere på i undervisningen. Dog skal nævnes, at der ikke fulgte mid-

ler med til længere åbningstider i SFO-en. Det må vi håbe kommer senere.  

Mon ikke flere distrikter følger 

op! Skolen er en vigtig del af barn-

dommen, men der skal også være 

plads til meget andet.  
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Budget 2018—Brønderslev 
Budget 18 betød desværre igen en besparelse i Brønderslev 

Kommune om end ikke i samme størrelsesorden som tidligere år.  

”Hvad sker der med min arbejdsplads?”. Det spørgsmål får vi 

hvert år umiddelbart efter, at spareforslagene er lagt frem, og 

ikke uden grund. Igen i år var der forslag fremme om at nedlæg-

ge Erhvervsklassen og de Kick- projekter, der hvert år er en stor succes for de elever, der har en praktisk 

tilgang til læring. 

Sædvanen tro måtte vi også denne gang til tasterne, men inden valgte vi at inddrage vores egne eksperter 

på området. Gennem vores UU-vejledere og lærerne i Erhvervsklassen fik vi et særdeles godt indblik i det 

arbejde, der pågår, og den betydning tilbuddene har for målgruppen af elever.  

Heldigvis lyttede politikerne til, at Erhvervsklassen og Kick-projektet er særdeles vigtige faktorer for at give 

så mange elever som muligt en adgang til ungdomsuddannelserne. Det er derfor meget vigtigt at under-

strege, at det er vores allesammens ansvar at belyse de konsekvenser, som de politiske beslutninger får, og 

derfor vil vi fortsat have fokus på medlemsinddragelsen og medlemmernes ret til at udtale sig. 

Heldigvis undgik vi strukturændringer, men forud for budgettets vedtagelse havde mange politikere ellers 

lovet, som omtalt i Nordjyske Stiftstidende: ”Kronede dage”. Hurtigt viste det sig at være det rene bluf.  

H. C. Andersen har ikke levet forgæves. For folkeskolen i Brønderslev Kommune blev det ”Kejserens nye 

klæder”.   

Budget 2018 - Jammerbugt 
I Jammerbugt Kommune valgte man i 2017 at inddrage de lokale MED-udvalg tidligt i budgetprocessen, og 

det gav os anledning til i at drøfte budget med vores tillidsrepræsentanter på så tidligt et tidspunkt, at de 

kunne bruge input og gode idéer til budgetarbejdet på de enkelte arbejdspladser. Forhåbentlig er dette 

arbejde en medvirkende årsag til, at der ikke skete budgetmæssige ændringer på skoleområdet. Dog fore-

tages der stadig ikke fremskrivning af prisindekset for varekøb, så købekraften bliver mindre. Heldigvis ta-

ges der højde for lønfremskrivning. 

Man var i 2017 udfordret i forhold til den specialpædagogiske ressource, idet de 170.000 som skolerne be-

taler, når en elev skal i et specialtilbud, samlet set ikke helt dækker udgifterne til tilbuddene. Derfor blev 

der givet en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. Som følge heraf har der været nedsat arbejdsgrupper, der har 

arbejdet med struktur og visitation på specialområdet.  

Forslaget har i skrivende stund netop været i høring, men er endnu ikke politisk behandlet. Vi har også 

drøftet dette på TR-møder og har samtidig fået rigtig god hjælp fra flere af lærerne i specialtilbuddene, så 

vi har kunnet sende et godt underbygget høringssvar. Det er en uvurderlig hjælp, vi har fået fra de lærere 

og psykologer, der til dagligt arbejder i specialtilbuddene.  

Det kan ikke understreges nok gange, at deres helt særlige 

kompetencer ikke må gå tabt, men også fremadrettet skal 

bruges i tilfælde af, at man lukker specialtilbud. 
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Arbejdsmiljø 
Et af vores helt store indsatsområder i år har været arbejdsmiljø. Sammen 

med jer, jeres TR og AMR vil vi gerne være med til at sikre, at I ude på ar-

bejdspladserne har et godt arbejdsmiljø, og dermed et godt og trygt ar-

bejdsliv.  

DLF centralt har udarbejdet en arbejdsmiljøstrategi med en masse gode 

tanker og intentioner. Den arbejder vi efter i det daglige, og vi forsøger 

at få nogle af initiativerne implementeret i vores to kommuner.  

Ude på skolerne er det den lokale arbejdsmiljørepræsentant, der skal 

være garant for at arbejdsmiljøvinklen hele tiden er på dagsordenen 

og medtænkes i planlægning og opgaveløsning. Er man den eneste 

AMR på skolen, kan det være en både svær og til tider ensom opga-

ve. Derfor har vi i kredsen rigtig meget fokus på at styrke og intensivere samar-

bejdet med vores AMR’er og at udvide samarbejdet mellem TR og AMR. 

Vi har jævnlige møder med AMR’erne, og ligesom vi har haft 1:1 møder 

med vores tillidsrepræsentanter, er det vores ambition i løbet af foråret at 

nå rundt på skolerne og snakke med AMR’erne om deres opgave, og hvor 

vi som kreds kan tilbyde vores hjælp. 

På AMR-møderne bliver arbejdsmiljørepræsentanterne selvfølgelig “klædt 

på” til at varetage kollegaernes interesser. Der skal nye værktøjer op af 

værktøjskassen, og vi har informeret om strategier og tiltag fra hovedfor-

eningen. I efteråret har vi haft fokus på vold, trusler og magtanvendelse, 

hvor AMR’erne blandt andet har fået et rigtigt godt og anvendeligt værk-

tøj, som indeholder tjeklister, anbefalinger, forslag til forebyggelse og me-

get mere, som kan være særdeles brugbart, når tingene desværre en gang 

imellem går galt, og lærere udsættes for vold. En situation ingen bryder sig 

om, og en situation som kan være meget følelsesmæssigt belastende. Der-

for er det også vigtigt, at AMR har værktøjerne til at håndtere det på en 

god, ordentlig og professionel måde - og at AMR ved, at der altid er hjælp 

at hente fra kredsen eller fra DLF’s sekretariat. 

 

Antallet af lærere Fra 2009 – 2016 er elevtallet i 
Jammerbugt Kommune faldet 

med -5,9 %, mens antallet af 
lærere er faldet med -7,6 %. I 

Brønderslev ser det rigtig slemt 
ud, idet der har været en stig-

ning i elevtallet på +1,8 %, men 
desværre er antallet af lærere 

faldet med -12,4 %. Det skal der sættes en stopper for! 

Sygefravær 
Arbejdet med personsager er en 

uhyre vigtig og tidskrævende del 

af kredsens arbejde, som har en 

uvurderlig betydning for det en-

kelte medlem. På kredskontoret 

har vi det seneste år oplevet en 

stigning på 70 % i antallet af lære-

re, der har brug for hjælp i forbin-

delse med sygesamtaler.  Antallet 

af samtaler på jobcentrene er ste-

get med 54 %, samtidig med at vi 

oplever at være involveret i flere 

komplicerede sager.  

Medlemmer 

Vores organisationsprocent er 

stadig meget høj, men antallet 

af medlemmer er faldet med 3 

%. Det udfordrer os selvfølgelig 

økonomisk, men vi har stadig 

en fornuftig økonomi. 
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AMR er sammen med TR også en vigtig spiller i for-

hold til den involverende fagforening. Det handler 

om, at AMR også spiller en vigtig rolle i forhold til 

at styrke fællesskabet på skolen og byder ind med 

endnu en professionel stemme i debatten om sko-

lens udvikling. Alle forandringer og forbedringer 

behøver ikke nødvendigvis at komme fra centralt 

hold, men kan også komme fra menige medlem-

mer eller tillidsvalgte ude på skolerne.  Ethvert lo-

kalt tiltag, der kan være med til at skabe positive 

forandringer til gavn for trivslen og det gode ar-

bejdsmiljø, er kærkomment. 

 

Professionel Kapital  
Gennem de senere år er der presset en mængde opgaver ned over lærerne – vel at mærke opgaver, som 

ikke giver mening i forhold til kerneopgaven; men opgaver, som er en rigtig tidsrøver i lærernes hverdag.  

DLF har skelet til gymnasieskolerne, som har arbejdet med den problemstilling i nogle år, og ud af det er 

kommet et værktøj, Professionel Kapital. En skoles professionelle kapital består af social kapital, human 

kapital og beslutningskapital. Professionel Kapital hænger sammen med jobtilfredshed og engagement i 

arbejdet, og det viser sig, at når lærerne lykkes med opgaven, så trives de. For at få mere fokus på kerne-

opgaven, har vi derfor gennem længere tid forsøgt at få det sat på dagsordenen i begge vores kommuner.  

Vi håber, gennem måling af den Professionelle Kapital, at kunne nå til en erkendelse hos såvel politikere, 

forvaltning, ledere og lærere om, at der skal bruges langt mere tid på kerneopgaven og dermed neddrosle 

mængden af andre opgaver. Ikke fordi vi anser de andre opgaver for unødige, men fordi der er behov for 

en justering i prioriteringen af lærernes arbejde.  

I begge kommuners TR-grupper har vi overordnet drøftet Professionel Kapital og har fået positive tilken-

degivelser på, at det absolut er værd at arbejde videre med. I Jammerbugt Kommune har vi præsenteret 

Professionel Kapital i Hovedudvalget, og interessen er blevet vakt. Det vil naturligvis tage tid, inden tanke-

gangen slår rod, men vi arbejder målrettet med det og tror på, at det kommer lidt efter lidt.  

På samme måde har vi forsøgt at få tanke-

gangen i Brønderslev Kommune til at vokse, 

og her er vi i øjeblikket nået lidt længere. Vi 

har løbende drøftet emnet med skolechefen, 

og det førte til, at vi sammen inviterede alle 

skoleledere, TR og AMR samt repræsentan-

ter fra kommunens HR-afdeling til et fore-

drag med en af landets førende forskere in-

denfor arbejdsmiljø, Tage Søndergård.  
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”Hvis man går og tror, at vi får mere tid til det 

samlede arbejde i folkeskolen, så glem det”, 

fortalte Tage Søndergaard. Det relevante 

spørgsmål er derfor: ”Kan vi bruge vores tid 

bedre, end vi gør? Hvis ja – så gør det,” siger 

han og fortsætter. ”Det er ikke de ansatte, der 

bestemmer, hvad kerneopgaven er, men de er 

eksperter i at løse den. Det kræver fælles fag-

lig dømmekraft, altså Professionel Kapital! De 

ansatte skal have stor frihed til at finde ud af, 

hvordan de bedst løser opgaven. Det er dér, 

professionalisme og kompetencer kommer til 

udtryk. Derfor er det også nødvendigt, at læ-

rerteams snakker om kvaliteten af undervis-

ningen og ser kritisk på egen og kollegers un-

dervisning. Professionel Kapital indebærer 

dermed metodeansvarlighed – ikke metodefri-

hed eller metodetvang”. 

På det efterfølgende TR-møde i Brønderslev blev Professionel Kapital drøftet, og alle viste stor interesse 

for at arbejde videre med projektet. Skolechefen er enig og næste skridt er allerede under planlægning.  

 

Pensionister 
Vi har en aktiv pensionistfraktion, som i lighed med tidligere år, har arrangeret en række vedkommende 

og spændende arrangementer for pensionerede lærere. Arrangementerne har et alsidigt indhold, hvor en 

todages tur til Kongenshus og Hjerl Hede mm. har haft den største opbakning. Om det er foredrag og fæl-

lessang på Skovsgård Hotel, besøg i Folkekirkens Hus og Kunsten, foredrag om arv og testamente, samt 

det årlige julearrangement, så har alle arrangementerne været velbesøgte. Endnu engang skal lyde en tak 

til pensionistbestyrelsen for det arbejde de lægger i arrangementerne. Det har stor betydning, at gamle 

kollegaer stadig føler en tilknytning til kredsen. 

 

 

 

 

 

 
Undervisningstimetal 

I skoleåret 17/18 varierede det gennemsnitlige un-

dervisningstimetal for Brønderslev Kommunes skoler 

med 780 som det højeste og 710 som det laveste. I 

Jammerbugt var tallene henholdsvis 783 og 727.  

For børnehaveklasselederne varierer gennemsnittet i 

Brønderslev fra 842 som det højeste til 746 som det 

laveste. I Jammerbugt er de tilsvarende tal 848 og 

754. 
Det må kunne gøres bedre! 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjhwtXixJfSAhVKEJoKHbZxAOgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.byggecentrum.dk%2Fbygnet%2Fnyhed%2Farticle%2Flanddistriktsprisen-2016-til-projekt-liv-i-by-og-skole%2F&psig=AFQjCNHKQbDDv-s
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Tillidsrepræsentanten 
Tillidsrepræsentanten er jeres daglige møde med kredsen 

og DLF, og derfor er det vores fornemste opgave at sørge 

for, at vores tillidsrepræsentanter er veluddannede og al-

tid opdateret. Vi har i år trukket enorme veksler på vores 

tillidsrepræsentanter, som altid møder op med engage-

ment og godt humør, og det vil vi gerne takke jer for. 

 

Udover månedlige TR-møder afholder vi hvert år en TR – 

konference, hvor indholdet gerne skulle udfordre fagligt, men hvor det sociale element også spiller en rol-

le. Konferencen i år handlede blandt andet om OK 18, medlemsinvolvering, pædagoger i undervisningen 

og sidst men ikke mindst skolernes budgetter, der bliver mere og mere uigennemskuelige for vores med-

arbejderrepræsentanter. 

I det daglige arbejde er vores sparring med den enkelte TR et spændende og vigtigt arbejde, som går beg-

ge veje. Sammen med det mandat TR henter i Faglig Klub, så er det grundlaget for TR’s samarbejde med 

skolelederen og for det arbejde TR udfører i det stedlige MED-udvalg. Samtidig bidrager gruppen af tillids-

repræsentanter hele tiden med input fra skolerne, så vi er bedst muligt klædt på til vores samarbejde 

med kommunerne.  

Vi udvikler os løbende og vil gerne involvere dig i denne udvikling. Derfor er dit engagement enormt vig-

tigt for os, enten når vi gerne vil have dig med på råd, eller når vi gerne vil være med i dit arbejde. På ge-

neralforsamlingen har du, sammen med gode kollegaer, mulighed for at påvirke den fagpolitiske debat og 

samtidig opleve det sociale fælleskab i hyggelige rammer.  

 

Vi glæder os til at se dig. 

Nyuddannede lærere Hver fjerde af alle nyuddannede lærere 
tvivler på deres fremtid i skolen. Vi har op-

levet en stigning i antallet af samtaler med 

nyuddannede medlemmer, der søger spar-

ring i forhold til lærerjobbet. De unge lære-

re er særligt pressede på ikke at kunne le-

ve op til egne forventninger om god under-

visning. De mangler sparring på deres op-

gaveløsning og oplever alt for ofte at stå 
alene. Det resulterer desværre i at dygtige 

og engagerede lærere fravælger jobbet i 

folkeskolen inden for de første år. Det er 

en meget høj pris, som folkeskolen på sigt 

ikke har råd til at betale. 
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