HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

OMF – Odsherred Medarbejder Forum

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
OMF

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17.09.2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
OMF – medarbejderne i Hovedudvalget

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Klik her for at angive tekst.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022

OMF anerkender, at der i budgetforliget for 2019 ikke er lagt op til egentlige besparelser.
Bortset fra øgede bevillinger til det specialiserede børne- og ungeområde oplever vi dog et fravær
af visionære tanker ind i et budget, som vi ser som værende stærkt driftsorienteret.
Her kan vi bl.a. også henvise til dialogmødet med ØU d. 17.04.18, hvor OMF samlet fremførte fire
ønsker til budgettet, nemlig:
Uddannelse – Der er behov for efter- og videreuddannelse på alle niveauer i organisationen. Det
vil give et fagligt løft på områderne, som kan bruges videre både for organisationen og for den

enkelte medarbejder. Der kunne f.eks. opstilles et mål om at løfte effektiviteten og kvaliteten i
arbejdet.
Høj-Kvalitets dagtilbud – Investering i det lille barn (0-3år). Prioritering af dagtilbud kan
understøtte arbejdet med at nedbringe eksklusionsgraden.
Unge med udfordringer på kontanthjælp – Mange sagsbehandlere er involveret omkring den
unge. Den unge får mange nederlag. Vi mangler en koordinerende funktion på ungeområdet i
forhold til handicap og børn & unge.
Kontorelever – Der efterspørges efter en pulje hvor vi kan ansætte 4 elever hver år, uden der skal
ses på om ansøger er o/u 25 år. Men at man kan tage dem som er bedst egnet.
Fire ønsker, som vi oplevede, at udvalget var meget imødekommende overfor. Det ses dog
desværre ikke i budgetforliget.
I forbindelse med, at direktionen i december skal fremlægge forslag til besparelser og
effektiviseringer for 0,5% på alle udvalgs driftsområder, vil vi henstille til, at de respektive MEDudvalg inddrages og høres i forhold til ønsker og konsekvenser.
Vi kan i øvrigt være bekymrede for, om man kan fortsætte det nuværende serviceniveau med
dette initiativ.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
OMF - v/Næstformand Eva Haupt-Jørgensen

Dato
18.09.18

