HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

HK-klubben i Odsherred Kommune

1. Hvem afgiver du svar som:
HK-klubben

2. Dato for formulering af høringssvar:
13.09.2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
HK-klubben

4. Resumé
Økonomiudvalgets bilag B6. Besparelse administrationen på 2 mio. kr. årligt.
Budgetforlig i Odsherred Kommune.

5. Høringssvaret
HK-klubben vil gerne anerkende budgettet 2019-2022 for, at der ikke umiddelbart er budgetteret
besparelser på det administrative område.
Jf. besparelse administration, bilag B6.
Der ses her at være afsat god tid til en kvalificeret proces til at finde effektiviseringerne. HKklubben forventer, at der ikke bare bliver sparet ud fra en grønthøstermetode, men at der findes
fælles fornuftige og velovervejede løsninger, som giver mening.
Samtidig håber vi, at man løbende vil se på det samlede sparekrav på 2 mio. kr. årligt, såfremt
man vælger at implementere de foreslåede initiativer i forbindelse med andre aftaler eller
sparerunder, så pengene ikke spares væk mere end én gang.

Vi anser det ikke muligt at komme med et kvalificeret høringssvar på den besparelse omtalt i
budgetforliget, vedrørende 0,5% på drift området, da det ikke fremgår tydeligt hvor besparelserne
og effektiviseringerne forventes at ske.
HK-klubben opfordrer til, at de respektive MED-udvalg bliver medinddraget og hørt, inden den
0,5% skal udmøntes.

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på budgettet til vores kontor elever.
Puljen er meget stram. Vi kan ansætte 2 x 2 elever om året, men nogen gange skal der ”afgives”
en plads til en evt. IT-support elev.
Vi vil meget gerne have en pulje hvert år, som kan rumme 4 kontorelever i administrationen uden
der skal ses på om ansøger er o/u 25 år, men på hvem der er bedst egnet.
Dette vil også styrke Kommunens ry som et attraktivt uddannelsessted.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:

Dato

FTR Eva Haupt-Jørgensen

18.09.18

