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Det er ønsket, at Haderslev Byråd vil inkludere nedenstående opfordringer i deres overvejelser i forhold 
til handlekataloget for budgetlægningen 2020-2023. 

 Byrådet opfordres til at afsøge alle eksterne finansieringsmuligheder. Det kunne eksempelvis 
være i form af en øget låneoptagelse eller ved at rykke anlægsprojekter til senere budgetår, så 
der kun foretages de nødvendige anlægsinvesteringer. 

Medarbejderrepræsentanterne er klar over, at ovenstående er engangsbeløb, men ligesom 
økonomisk ansvarlige privatpersoner ikke laver store investeringer, når husholdningsbudgettet 
ikke hænger sammen, så er opfordringen, at kommunen udviser samme mådeholdige indstilling. 
Med de nuværende favorable finansieringsmuligheder må det også være naturligt at overveje 
lånefinansiering af investeringsniveauet. 

Der gøres samtidig opmærksom på, at den kommunale langfristede gæld forventes nedbragt med 
netto små 250 mio. kr. over de seneste 5-6 år. Derfor bør der igen være luft til at vælge at 
udnytte den mulige lånefinansiering af investeringer på anlæg, så driften og serviceniveauet ikke 
skal holde for, mere end højst nødvendig.

 Der opfordres til at være opmærksom i forhold til reglerne for medarbejderafskedigelser samt de 
særlige regler, der gælder for masseafskedigelser.

 Der opfordres til, at der fremadrettet indtænkes en grundigere indføring af Hoved MEDs 
medarbejderrepræsentanter til budgetmaterialet, herunder særligt talmaterialet. Det drejer sig 
særligt om at sørge for, at vi, på medabrejdersiden, har opnået en ordentlig forståelse af 
talmaterialet, så vi gøres i stand til at kunne forklare det ude i organisationen. Der tænkes 
særligt på en dybdegående forklaring af, hvorledes beløbet for besparelsen er beregnet. 

 Et forslag kunne være, at Hoved MED inviteres til et mini-seminar (halvdags) i løbet af 
foråret/forsommeren, hvor kommunens økonomiafdeling forklarer tallene og hvor det er muligt 
for deltagerne at stille spørgsmål. I den nuværende budgetproces skulle et sådant mini-seminar 
have fundet sted forud for præsentationen af handlekataloget.

 Vi finder det ikke etisk rigtigt eller hensigtsmæssigt at benævne særskilte medarbejdergrupper i 
handleforslagene, som eksempelvis fleksjobbere, der er ansat overenskomstmæssigt ligesom 
øvrige personalegrupper, der benævnes som medarbejdere. 


