HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Odsherred Medarbejder Forum (OMF) / B- siden i Hovedudvalget

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Medarbejdersiden i Hovedudvalget

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17.09.2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
For kommunen som helhed.

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører

Særligt: BU A-3 , BU-D-1, A-D 4 , A- D 7

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

Indledende bemærkninger:
OMF vil overordnet foreslå, at Regeringsgrundlagets omprioriteringsbidrag for 2016-2019
fremover bygges ind i de kommunale budgetter, så det tæller med, hvis kommunen selv finder
besparelser. Der må arbejdes videre med modeller, som tager højde for, at kommunen ikke sparer
flere penge end dem staten tager.
OMF kan derfor tilslutte sig Økonomiudvalget anbefaling om, at Arbejdet med
Omprioriteringsbidraget indtil videre træder i stedet for kommunens interne 360 graders analyse,
men vil samtidig anbefale, at det overvejes om Byrådets budgetmål om frigørelse af 60 mio. kr.
hvert år til anlæg kan fastholdes under de nye rammevilkår.

OMF udtrykker sin forhåbning til, at kommunen centralt får tilbageført midler fra
Omprioriteringspuljen til den kommende sundhedsindsats. Der er desuden et fortsat behov for et
betydeligt politisk fokus på at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er så godt, at man kan undgå
påbud fra arbejdstilsynet i kommunen som helhed.
Integrationsområdet:
Flygtningeindsatsen kræver en øget bevågenhed i de kommende år – både i familieafdelingen, i
jobcentret (Integrationsteam og ydelsesafdelingen) og i skolevæsenet, i daginstitutioner og på
Social- og sundhedsområdet.
Den første indsats som de modtager handler om forsørgelse og tag over hovedet (bolig), og andre
basale fornødenheder, fx tandlægebistand og tolkebistand, før de kan etablere en tilværelse her i
landet.
Det kræver øget administration og afsætning af de personalemæssige ressourcer for at kunne
rykke disse opgaver. Det gælder også inden for daginstitutioner, skoler og social- og
sundhedsområdet, hvor der kræves tolkebistand ved samtaler. Det kræver alle vegne, at der
afsættes ekstra ressourcer for at kunne håndtere de fremmede, som kommer med en anden
kulturbaggrund, så de får en god tilværelse i Danmark, så længe de opholder sig her.
Det er bekymrende at fokus på fremmedsprogede børn på skoleområdet (BU-D-1) 1,9650 mio. kr.
er sparet værk, mens der til gengæld er afsat ressourcer til én flersprogskoordinator (600.000) på
skole- og institutionsområdet.
Indsatsen for de svageste unge og de aktivitetsparate ledige:
Det er bekymrende at man ved besparelser på de svageste unge (A- D 4) på
Arbejdsmarkedsudvalgets område) risikerer at tabe en generation på gulvet. Det er vores håb, at
der inden for de eksisterende rammer og med mere samarbejde omkring de forskellige udvalg og
repræsentanter fra de enkelte fagcentre kan tages bedre hånd om denne gruppe, så vi undgår
spredt fægtning i indsatsen.
Vi kan desuden frygte for, at vi kan komme til at tabe en tung gruppe på gulvet, når man
nedsætter indsatsen for langtidsledige med andre problemer end ledighed til det minimale niveau
forslag: 2 mio. kr. (A D 7), idet disse ledige som på lang sigt risikerer at blive en stor udgift for
kommunen.
Legepladser:
Er der på indeværende år overskud på kontoen for kommunale legepladser, vil OMF anbefale at
disse midler bliver overført til institutioners og skolers legepladser, da disse også fungerer som

offentlige legepladser. (BU A-3)
Bygningers vedligehold:
Vi finder det nødvendigt, at politikerne sætter øget fokus på de kommunale bygningers
vedligeholdelse og drift, fordi ansatte og brugere har en interesse i at både det fysiske og psykiske
miljø er i orden.
Det er vigtigt at der også på de udendørs arealer er inspirerende omgivelser, som kan løfte livs- og
arbejds-glæden, og at der indvendigt er tålelige fysiske rammer, der sikrer at der kan afvikles de
dertil hørende aktiviteter (samtalerum, møderum m.m.)
Ældreområdet:
Det er positivt, at der er tilført midler til social- og sundhedsområdet svarende til pris-/mængdeændringerne, men det afspejler indhentning af et budgetmæssigt efterslæb. Området vil fremover
fortsat være udfordret af de tidlige sygehusudskrivninger og af vores særlige Odsherred
demografi, hvor stadigt flere ældre i de kommende år vil være plejekrævende.
Skolernes og dagplejeinstitutionernes læringsmiljøer:
Skolernes læringsmiljøer trænger til en grundig opgradering for at tilgodese bedre trivsel hos
elever og børn og optimere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Søren Kühnrich, Næstformand i Odsherred Medarbejder Forum (OMF)

Dato
18.09.-2015

