
Høringssvar fra HovedMED i forhold til BUDGET 2021-2024  

Der er foretaget høring udfra følgende materiale: 
- BUDGET 2021-2024 Teknisk budgetmateriale (materiale pr. 2. september 2020)
- BUDGET 2021-2024 Supplerende budgetmateriale (materiale pr. 8 september 2020)

Det betyder, at der ikke er foretaget høring på et endeligt budgetforslag.

Processen
Det har været positivt, at der har været et budgetseminar med Byrådet torsdag den 11. september 2020 og 
et efterfølgende møde med Økonomiudvalget fredag den 12. september 2020. Det har betydet, at der har 
været nogle gode drøftelser med politikerne. Der kunne dog godt have været afsat mere tid.

Det er meget problematisk, at der ikke er afsat tid til, at HovedMED kan kommentere det endelige budget. 
Der har ikke været tilstrækkelig tid til at drøfte materialet med baglandet og ledelsen.

Overordnet
Covid-19
Regeringens budskab har indtil videre været, at håndteringen af Covid-19-relaterede udgifter i 2020 ikke måt-
tet fortrænge velfærden. HovedMED er meget bekymret over, at budgetmaterialet ikke viser, hvorledes 
Covid-19-relaterede merudgifter for 2020 håndteres (i form af påvirkningen af primokassen for 2021). Det er 
HovedMEDs anbefaling, at midlerne sendes retur til de områder/arbejdspladser, der har haft udgifterne. 

Demografi
Det er vigtigt, at der tages højde for den demografiske udvikling i kommunens aktiviteter. For ældreområdet 
går det sig gældende, at der bliver flere ældre og mere komplekse sager samtidig med at der sker hurtigere 
udskrivning fra sygehusene. For Handicap og Psykiatri er det gældende, at borgerne også her bliver ældre 
samtidig med, at der er sket en stigning i tilgangen fra børneområdet.  
Ift.demografiudviklingen har den øgede tilgang af borgere også en konsekvens for Visitations-og Myndig-
hedsafdelingen, da flere borgere vil fordre behov for flere reessourser til socialrådgivere og visitatorer.
Det vil også medføre en øget merudgift ift. Hjælpemidler.

Det er svært at se, hvorledes ”pris * mængde”-modellen på voksenområdet hænger sammen med tiltag så-
som Fremskudt Rehabilitering, uden at se en skjult besparelse. 

Demografireguleringen på Børn og Familie er meget svær gennemskuelig for såvel skoleområdet som dagtil-
budsområdet.

Kompetence
HovedMED ønsker, at man får kompetencemidlerne tilbage. Disse midler blev sparet væk i 2019. Det er 
yderst vigtigt, at vi sørger for, at vi har de rette kompetencer til opgaverne. Det vil vi blandt andet kunne gøre 
aktivt via sådanne kompetencemidler. 

Udvalgsfordelte bemærkninger
Socialudvalget
HovedMED undrer sig over, at der ikke er udfordringer eller investeringsinitiativer i Socialudvalgets budget. 
Denne undring er baseret på områdets historie og udvalget, historisk set, vanskeligheder med at overholde 
budgetterne.



Udvalget for Børn og Familier
Det er godt, at investeringsstrategien på skoleområdet indgår, i det supplerende materiale, som en udfor-
dring. Det tolkes som en anerkendelse af, at skoleområdet ikke kan komme i mål med investeringsstrategi-
en. 

Der er behov for at der laves en klar definition på, hvornår man er to-sproget. Det er nødvendigt, at defini-
tionen går på tværs af kommunens områder.

Voksenudvalget
HovedMED er positiv overfor at ”Kost og ernæring for ældre” og ”Tryg overgang fra sygehus til eget hjem” 
fortsættes.

HovedMED har følgende holding til udfordringen ”Tilgang af borger med handicap som fylder 18 år” - angå-
ende tilgangen af borgere, der fylder 18 år i 2021 og yderligere 7 borgere i årene 2022-2024, er stigningen 
fra de 5,5 mio. kr. til de 19,2 mio. kr., faktiske udgifter. Så derfor ønsker HovedMED, at politikerne ved byrå-
dsvedtagelsen beslutter at reducere serviceniveauet, såfremt beløbet ikke gives i budgettet.
Den samme holdning gør sig også gældende, for borgere med handicap i egne tilbud.

Økonomiudvalget
I forhold til ”Den attraktive arbejdsplads” se høringssvaret ”Den attraktive arbejdsplads” 

HovedMED konstaterer, at IT-afdelingen mangler ressourcer til at understøtte og servicere resten af organi-
sationen. Det er tidligere års besparelser, hvor konsekvenserne ses blandt andet i form af, at 

- resten af organisationen bruger tid på IT-opgaver (fx opsætning af IT-udstyr),
- der bruges forkerte kompetencer til opgaverne (IT-opgaver bør løses af personer, der har IT-mæssi-

ge kompetencer) 
- der er sket en forringelse af IT-afdelingens arbejdsmiljø.

Øvrige udvalg
HovedMED har intet at bemærke i forhold til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Udvalget for Kultur og 
Fritid, Udvalget for Plan og Miljø, Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Landdistriktsudvalget.

Ønsker fra Udvalgsformænd
Afledt emnet ”Hvad vil det koste at have to ansat om natten på alle plejecentrene” henstiller HovedMED til, 
at der tænkes på nattevagt-normering på tværs af Senior Rehabilitering – på såvel plejecentrene som i hjem-
meplejen. Vær opmærksom på, at for hjemmeplejen blev der lavet besparelser i forhold til nattevagten i bud-
get 2019.

Med venlig hilsen 
På vegne af 
Medarbejderrepræsentanterne i Haderslev Kommunes HovedMED 
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Lise Boiskouv Pedersen


