HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Center for Sekretariat og Digitalisering

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
På vegne af Center for Sekretariat og Digitalisering (personalemøde med MED-status)

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Onsdag den 16. september 2015.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Økonomiudvalget.

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Centrets driftsbudget hører under Økonomiudvalget, hvorfor høringssvaret primært relaterer til
Økonomiudvalget.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
Der tegner sig et mere dystert budget, desværre uden udviklingspenge, som går til Regeringen.
Det konstateres, at der er afsat penge til bedre brugerstyring, it-sikkerhed og arkivering, men
ikke til digital kommuneplan eller digitale unge, som var ønsket. I overslagsårene 2017 ventes en
ny bølgeplan for øget selvbetjening/borgerdigitalisering, som kræver fortsatte investeringer.
Der er afsat 300.000 kr. til nyt telefonsystem, som afventer fuld implementering af ny
borgerservice på bibliotekerne og drøftelser herom, ligesom det skal undersøges, hvilke
systemer, der skal anvendes. Bedre brugerstyring vil også kræve en dybere analyse, og det kan
være, opgaven skal løftes i det tværkommunale it-samarbejde.
Lync-telefonsystemet vil kunne integreres på kommunens hjemmeside og skabe hurtigere adgang
til relevante medarbejdere for borgerne.

Skal kommunen have Facebook og være til stede på andre sociale medier, sker det ikke uden at
der skal bruges ressourcer til opgaven. Det gælder også den fortsatte branding af kommunen.
Med dette budget er der behov for endnu større grad af forventningsafstemning af
kvalitetsniveauet i opgaveløsningen og et konstant blik på brugen af ressourcerne, så en eventuel
omprioritering kan foretages i tide. Direktionen skal finde en model for omprioriteringsbidraget,
hvor flere af principperne fra 360 graders-analysen med fordel kan indarbejdes.
Kommunerne undergår store forandringer, og service- og velfærdsområderne bliver forandret,
men der vil fortsat være brug for det administrative område, og skærer vi for dybt her, kan det
have store konsekvenser, fx for retssikkerheden.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Udfyldt af Peter Haugaard, fremsendt af Thure Jørgensen

Dato
180915

