HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Medarbejderne i Center for Økonomi og Ejendomme

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Klik her for at angive tekst.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Det administrative område

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Økonomiudvalgets budgetjusteringer.
Den administrative besparelse på 2 mio. kr. årligt.
Besparelser og omprioriteringer på 0,5% af serviceudgifterne i alle fagudvalg.
Fremlæggelse af investeringskatalog på byrådsseminar i januar 2019.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Medarbejderne i Center for Økonomi og Ejendomme finder det vanskeligt at forholde sig konkret
til det fremlagte budgetforslag, da hverken de administrative besparelser eller økonomiudvalgets
0,5% besparelses/omprioriteringsforslag er udmøntede.
Vi vil dog gerne understrege, at økonomiudvalgets område allerede er gennemgået for
’lavthængende frugter’ for at tilvejebringe et politisk råderum i budget 2019. Således er der med
budgetforliget vedtaget negative budgetjusteringer for mere end 10 mio. kr. på udvalgets
område (ud over besparelserne på arbejdsmarkedsområdet, de vedtagne besparelser på
kørselsområdet og en forventet driftsbesparelse på lysanlæg).
Vi ser derfor med bekymring på, om yderligere reduktioner kan gennemføres uden at forringe

serviceniveauet.
Vi noterer os, at man i budgetforliget lægger op til en gennemførelse af ”Sverigesmodellen” på
familieområdet, og henleder opmærksomheden på, at man derved gennemfører et af de
initiativer, som også indgår i den provenuberegning, der ligger til grund for reduktionen af
administrationen på 2 mio. kr. årligt. Det er vores håb, at man løbende justerer sparekravet 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 konstaterer, at direktionen skal fremlægge forslag til administrationsbesparelser på 2 mio. kr.
i november, at den halve procent af udvalgsrammen skal specificeres i december og at Byrådet
til januar skal have præsenteret et investeringskatalog, der skal medføre varige
driftsreduktioner. Vi er bekymrede for, at de meget korte tidsfrister gør det vanskeligt at
tilvejebringe et ordentligt beslutningsgrundlag.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Susanne TH. Egeskov, på vegne af center-MED for økonomi og ejendomme

Dato
19-9-18

