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Høringssvar til budget 2019 fra Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice

Service-MED tilslutter sig høringssvaret fra Lokal-MED i Teknik og Miljø og Driftsafdelingen. 
Område MED Jobcenter, Ydelsescenter og IMC ønsker ikke at indsende et selvstændigt 
høringssvar, idet Område MED bakker op omkring Teknik og Miljøs høringssvar.

Lokal MED Teknik og Miljø Administration og Lokal MED Teknik og Miljø Drift har på deres 
fællesmøde den 21. september 2018 udarbejdet følgende høringssvar:
 
Det er intentionen at holde igen på udgiftspresset ved at reducere prisfremskrivningen på 
varekøb med 4 mio. kr. Dette udmøntes ved en reduceret prisfremskrivning på varekøb og 
tjenesteydelser, hvoraf 760 t. kr. placeres på Udvalget for Plan og Miljøs budget.
 
De to Lokal MED oplever, at udmøntningen i Teknik og Miljø giver uforholdsmæssigt store 
udfordringer, idet

 Teknik og Miljø håndterer store kontrakter, der prismæssigt ikke kan reduceres, hvorved 
besparelserne må findes på andre konti

 Teknik og Miljøs budget til Driftsafdelingens markpersonale ikke er omlagt, da man gik 
over til Helhedsorienteret Drift, hvorved besparelserne på tjenesteydelser direkte rammer 
lønbudgettet for denne personalegruppe.

 
Det er intentionen at vi skal optimere løbende på vore mange indkøbsaftaler og blive bedre til at 
foretage indkøb ved e-handel. På dette område indregnes en besparelse på årligt 4,4 mio. kr., 
hvoraf 786 t. kr. placeres på Udvalget for Plan og Miljøs budget.
 
De to Lokal MED oplever, at udmøntningen i Teknik og Miljø giver uforholdsmæssigt store 
udfordringer, idet

 Teknik og Miljø i forvejen foretager e-handel i 99 % af de situationer, hvor det er muligt
 Hovedparten af Teknik og Miljøs indkøb sker på områder, hvor der ikke findes 

indkøbsaftaler (fx fordi der foretages specifikke udbud) eller hvor de ikke vil give mening 
at etablere grundet indkøbenes varierende karakter.

 
Konsekvensen af ovenstående er en forholdsmæssig stor reduktion i Udvalget for Plan og Miljøs 
budget – spørgsmålet er, om det er den politiske intention?


