
From:                                 Thomas Vestergaard Andersen
Sent:                                  27 Sep 2017 17:23:29 +0200
To:                                      BKhøring
Subject:                             SV: Høringsmateriale vedr. budget 2018-2021

 
Distrikts MED i Nord ønsker at afgive følgende høringssvar til budgetudkast: 
Indledningsvist er det glædeligt at konstatere, at Haderslev Kommune er i en relativ gunstig 
økonomisk situation med rum til at sætte fokus på løsningen af en række udfordringer. MED-
udvalget ønsker at sætte fokus på særligt følgende udfordringer: 

-      Aftrapning af midlertidige statslige tilskud til omstilling og implementering af 
Folkeskolereformen

-      Det specialiserede socialområde
-      Ressourcer til basispersonale i almenområdet i børneuniverset   

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Thomas Vestergaard Andersen
Børn og Ungechef

Haderslev Kommune
Børn og Kulturservice
Gåskærgade 26 - 6100  Haderslev
Direkte telefon: 74341002/21573448
thva@haderslev.dk
www.haderslev.dk 

 
Fra: Tina Kongsted Gregersen 
Sendt: 13. september 2017 13:42
Til: BK - Alle ledere - Nord (niveau 3-4); BK - Alle ledere - Syd (niveau 3-4); BK - Alle ledere - Vest (niveau 3-
4); BK - Alle ledere Kultur og Fritid
Cc: Anette Valsøe Nørregaard; Charlotte Veilskov; Conny Jensen; Helle Andersen; Anna Marie Tüchsen
Emne: Høringsmateriale vedr. budget 2018-2021

 
Til 
Høringsberettigede parter 
MED-udvalg, bestyrelser m.fl. på Udvalget for Børn og Familiers område og 
på Udvalget for Kultur og Fritids område
 

http://www.haderslev.dk/
https://www.borger.dk/Sider/Post.aspx


 
 
Høringsprocessen til Budgetforslag 2017 med overslagsårene 2018 – 2020 sættes  hermed i gang. 
 
Vedlagt en lille høringspakke bestående af et kort notat om proces og materiale samt de relevante 
dokumenter i form af:
 

-      Protokol fra Økonomiudvalgets møde den 4. september 2017

-      Budgetudkast 3 for 2018-2021 som beskriver det samlede budget

-      Investeringsoversigt 2018-2021.

 
Høringssvar skal fremsendes digitalt til bfhoering@haderslev.dk senest den 27. september 
2017, hvis de skal medtages til behandling i Service-MED. Hvis materialet ikke kan nå at blive 
behandlet i Lokal-MED, er I velkomne til at sende jeres synspunkter til Service-MED senest den 
27. september 2017.
 
Høringssvar kan indsendes til bfhoering@haderslev.dk til og med den 4. oktober 2017. Herefter 
bliver de fremsendt til Økonomiafdelingen til den videre proces. 
 
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen 
Tina Kongsted Gregersen
Chefsekretær

Haderslev Kommune
Sekretariat og Udvikling
Gåskærgade 26 - 6100  Haderslev
Direkte telefon: 74341003
tkgr@haderslev.dk
www.haderslev.dk 
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