
  

 

 

 

 

Notat 

 

Høringsvar til handlekatalog fra HK-Klubben, administration og IT. 

Det er med bekymring, at HK-Klubben læser det fremlagte handlekatalog. 

Hvis handlekataloget bliver godkendt i sin nuværende form, vil det betyde, at administrationen ved 
Haderslev Kommune bliver reduceret med ca. 30 stillinger i forskellige ansættelsesformer, heriblandt 
en del medarbejdere i fleksjob. 

De medarbejdere, som bliver ramt af besparelserne i administrationen, er medarbejdere, der i det 
daglige varetager funktioner, som sikrer, at lovgivning bliver overholdt i deres serviceområde. De sørger 
ligeledes for, at der er flow i hverdagen for andre faggrupper. Handlekataloget rammer i høj grad de 
fremskudte, borgernære funktioner, hvor medarbejderne sørger for, at der er flow og effektivitet. 

Besparelserne på de fremskudte, borgernære funktioner vil give et større arbejdspres og vil få 
konsekvenser for de medarbejdere, som sidder i baglandet med de administrative opgaver.  

Besparelserne på de HK-stillinger, som ligger i handlekataloget, vil have store konsekvenser for de 
svage borgere, som har brug for hjælp til henvendelser til det offentlige Danmark.  

For de svage borgere vil besparelserne på tilgængeligheden have stor betydning. De svage borgere vil 
få sværere ved at få hjælp til andre offentlige instanser, når de fremskudte, borgernære funktioner 
nedlægges eller reduceres. Dette kan have konsekvenser for nogle borgeres forsørgelsesgrundlag, 
eller der kan være borgere, som ikke får den hjælp til deres fysiske eller psykiske handicap, som de har 
brug for og ret til. 

Det er med bekymring, vi ser, at de centrale kompetencemidler i handlekataloget ØK- 69 er med i 
handlekataloget. Midlerne benyttes i dag til lederuddannelse på diplom- og masterniveau og på 
medarbejdersiden til opkvalificering og specialviden inden for forskellige fagområder. For at Haderslev 
Kommune fortsat kan følge med i udviklingen, skabe innovation og være en attraktiv arbejdsplads, er 
det vigtigt, at der penge afsat hertil.  

Arbejdsmiljø og trivsel vil også komme under pres, idet der vil skulle løbes endnu hurtigere, end der 
gøres i forvejen. En stor del af det administrative arbejde vil overgå til andre faggrupper, de såkaldte 
”varme hænder”, der i forvejen er pressede på opgaver og pga. mangel på medarbejdere.  

 

På vegne af HK-Klubben, administration og IT. 

Kirsten Christiansen, FTR og Ann Zerlang, TR  

 


