HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
HK Klubben i Odsherred

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
14. september 2017

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

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Bred budgetforlig i Odsherred – Effektivisering i administrationen – dok. 306-2017-194057

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
Det er med meget stor undren og bekymring at vi endnu engang ser, at der er planer om at spare
på administrationen.
Det er ikke mere end knap 2 år siden, der blev lavet en 360 graders analyse på det administrative
område, der resulterede i en del besparelser. Disse besparelser er effektueret, pengene er taget
fra budgetterne, men man har ikke alle steder fulgt opgaven til dørs. De ansatte laver stadigvæk
det samme, de løber bare hurtigere. Vi syntes man har glemt at interessere sig for hvordan det
er gået bagefter. Vi undrer os over, hvordan ønsket om en besparelse på 1-2% over de næste år
er opstået.
Sammenlægningen af Administrationscenter Fårevejle og Rådhuset i Højby kan give en teknisk
besparelse på bl.a. bygningsvedligeholdelse m.m. Derimod kan vi ikke se, at det kan give en
besparelse på personaleomkostninger på administrationen, da der, os bekendt, ikke skal udføres

færre opgaver ved sammenlægningen.
Vi ser os nødsaget til at gøre opmærksom på, at personalet allerede i dag løber meget hurtigt.
Vores hverdag er meget presset og vores arbejdsmiljø er ikke det bedste alle steder.
Den manglende balance mellem opgaver og ressourcer gør, at en del af personalet føler sig
stresset, hvilket man også kan læse i den seneste APV.
Når dette er sagt, håber vi på stor medinddragelse, når analysen for personale- og
administrationsomkostninger foreligger samt at der er ordentlig tid til hele processen.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
HK Klubben i Odsherred ved FTR Eva Haupt-Jørgensen

Dato
18.9.2017

