
Haderslev den 01-10-2018

Høringssvar til budget 2019 fra Service MED, Voksen og Sundhedsservice (SMU)

SMU Voksen og Sundhedsservice finder det svært, at give et konstruktivt høringssvar ud fra 
det modtagne materiale. Det er meget ukonkret beskrevet og det er svært at gennemskue 
hvilke konsekvenser og fremtidsudsigter budgetforliget skaber rammer for - både bredt for 
kommunen som helhed, og for den enkelte afdeling. 

SMU Voksen og Sundhedsservice anerkender behovet for investeringer i fremtiden gennem 
ekstra midler til fx rehabilitering. Rehabilitering er dog bredere end ældreområdet. Der er et 
stort behov for at hjælpe borgerne videre i deres liv og SMU håber, at det øgede fokus på 
rehabilitering også fører til øgede muligheder for tværgående samarbejde om borgeren med fx 
Arbejdsmarkedsområde om de borgere og borgergrupper, der kan have gavn af dette for at 
opnå større selvhjulpenhed og større mulighed for selvforsørgelse. 

SMU udtrykker bekymring for, om de planlagte besparelser på 8,4 mio. årligt på effektivisering 
via stigende e-handel og reduceret prisfremskrivning på varekøb er realistiske at opnå – når 
priserne ikke er faldende. Dette især, når rammebesparelsen på medarbejdere rammer den 
administration, som har erfaringerne og kvalifikationerne til at implementere nye arbejdsgange 
og fastholde fokus på godt købmandsskab. 

Som menig medarbejder kan det være svært at forstå, at man ofte kan gå ud i Haderslevs 
butikker og købe varerne en del billigere end via indkøbsaftalerne. Derfor kunne det ønskes, at 
de frontmedarbejdere, der skal bestille varer (fordi administrationen bliver beskåret), tilbydes 
kompetenceudvikling i brugen af systemerne og det økonomiske rationale bag 
indkøbsaftalerne. 

SMU udtrykker bekymring for at rammebesparelsen udelukkende rammer de funktioner, der 
understøtter de borgernære medarbejdere i at udføre kerneopgaven. Der kan ikke 
effektiviseres og fjernes opgaver, der svarer til 21 årsværk, hvilket betyder, at en del af de 
opgaver, de afskedigede medarbejdere udfører i dag, skal udføres af andre, som ikke har en 
relevant uddannelse til fx at sikre effektivitet i indkøb eller udføre controlling på udgifter.

Det er ligeledes en bekymring, at der kommer til at ske serviceforringelser på det 
specialiserede voksenområde, som i forligsteksten beskrives som ”en ny retning for området” 
gennem ”effektiviseringer, serviceniveauændringer og ændring af tilbud”. 

Det specialiserede voksenområde hjælper de dårligst stillede voksne i Haderslev Kommune, 
hvor der er behov for en kvalificeret og målrettet indsats for at hjælpe borgeren til at leve sit 
liv bedst muligt. Netop her kunne det have været ønskeligt at der tænkes tværgående og 
tværfagligt på samarbejde med både arbejdsmarkedsområdet, børn og familie, rehabilitering 
etc., i stedet for serviceniveauændringer.



Haderslev den 01-10-2018

Afsluttende må SMU Voksen og Sundhedsservice, udtrykke bekymring for hvilke konsekvenser 
budgetforliget med de foreslåede forringelser og stigende arbejdspres, vil få for rekruttering af 
medarbejdere og elever, når rekruttering af de sundhedsfaglige medarbejdere, der skal løfte 
opgaven med at undgå indlæggelser, opbygge det nære sundhedsvæsen og tilbyde 
rehabilitering - og dermed undgå en voldsom udgift på medfinansiering - i forvejen er svær i 
Haderslev Kommune.

På vegne af medarbejdersiden i SMU Voksen og Sundshedsservice
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