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Investeringsstrategien

Investering i almenområdet bifaldes da der mangler hænder til at løse kerneopgaven. Det kan være 
vanskeligt for en skole at følge med til at udvikle kompetencerne hos medarbejderne idet der er en 
stigende tendens til, at børn udvikler særlige behov og får diagnoser. 
DistriktsMED tror dog på, at en visitering til specialtilbud kan nedbringes hvis der er hænder til, at løse 
opgaven.

Der er en bekymring for om tilbagebetalingen af investeringen er for stor og kommer på et for tidligt 
tidspunkt i forhold til det tidsrum der er til, at få skabt den nødvendige forandring. Dette gælder også for 
investeringen på dagtilbudsområdet.

Der er ligeledes stor anerkendelse for afsætning af midler til strukturelle udfordringer på skoleområdet.

Samtidigt er der et ønske fra DistriktsMED, at der også bør fokuseres på de første 1000 dage med 
henvisning til Heckmann kurven der påviser, at en tidlig indsat betaler sig både menneskeligt og 
økonomisk og hvis investeringen i skoleområdet skal lykkedes optimalt, er det nødvendig at dagtilbud 
rustes yderligere så fødekæden brydes.

Rammebesparelse på kr. 9,65 mio årligt.

Socialudvalgets område skal finde en rammebesparelse på kr. 0,500 mio.En del af denne tages via ikke 
genopslag af fagliglederstilling i børnehandicap. Der er bekymring for, at den specialviden området har 
brug for ikke længere er til stede samt bekymring for, at den rolle den faglige leder har ud af huset ikke 
længere kan dækkes og det i sidste ende rammer fagligheden og kerneopgaven.

UBF´s område skal finde kr. 1. mio. Rammereduktionen findes på HK og konsulentniveau.  Færre 
medarbejdere vil betyde mere arbejde til de resterende medarbejdere og der skal påregnes at det rammer 
fleksibiliteten og hurtigheden i forhold til servicering af decentrale medarbejdere. I sidste ende kan det 
have betydning for borgerne.

Reduceret prisfremskrivning

Fremskrivningen rammer skævt idet enkelte enheder har styr på deres indkøb og med denne udmøntning 
bliver straffet.


