Høringssvar til budgetoplæg 2014-2017 fra Det midlertidige MED udvalg for Center
for Job og Borger (inkl. Vasac)
På mødet den 19. september 2013 drøftede Det midlertidige MED udvalg for Center for Job og
Borger Økonomiudvalgets budgetoplæg 2014-2017.

MED bemærker, at der sættes massivt ind i forhold til unge som ikke selv har valgt uddannelse.
Vi forudsætter at den interne omorganisering, som det giver anledning til på Job og Borgers område, vil ske med tilstrækkelig og til bunds gående medinddragelse i MED, som vi også har fået lovning på. Derudover ser vi med sammensmeltningen af Job og Borger nogle muligheder for, at løse
opgaverne smartere og mere rationelt end vi gør i dag. Det kræver imidlertid en indsats på kompetenceudviklingssiden i forhold til de medarbejdere som skal udføre nye funktioner eller anvende
nye systemer, som vi forudser at der vil blive taget hånd om. Det gælder særligt i forhold til implementering af den nye kontanthjælpsreform, f.eks. i relation til den visitation af borgere til uddannelsessporet, som for fremtiden kan komme til at ske i modtagelsen.
Det er ligeledes med stor bekymring og betænkelighed, at vi ser besparelser på konto 6, heraf reducering af medarbejdere i Job og Borger, da vi har svært ved at se hvordan det kan realiseres, før
en ny struktur er faldet ordentligt på plads og nødvendigt kendskab til hvad det kommer til at betyde for hele organisationen fremadrettet.
Vi tager derfor forbehold for, at nyorganiseringen og reformerne på Job – og Borgers områder, vil
kunne betyde behov for øgede ressourcer i form af medarbejdere. Såfremt en reducering af medarbejdere ikke kan undgås, anmoder vi om, at der bliver set på om besparelsen kan effektueres
ved naturlig afgang.
Det er væsentligt at der tages højde for de udfordringer, som ligger i at bringe medarbejderne på
niveau med den opgave som ønskes løst, før de pålægges nye opgaver.
Vi har talt om, at der ligger nogle udfordringer i, at vi ikke på nuværende tidspunkt ved om vi får
samlet Job og Borger i samme hus. Der vil være behov for flere arbejdsstationer og mere skrankeplads, hvad enten det bliver i Højby eller Fårevejle, men man kan heller ikke udelukke, at der vil
kunne være pladsmæssige fordele ved at lægge særadministrationer ud på Bibliotekerne. Sker det
sidste skal der tages højde for de særlige it-mæssige udfordringer der ligger i at skabe et sikkert
miljø så personoplysninger ikke bliver kompromitteret. Bemærkningerne er med her, fordi de indirekte får indvirkning på hvordan vi kommer til at løse vores opgaver fremadrettet.
De afsatte midler til flytning bygger på et meget optimistisk budgetskøn og kan meget vel vise sig
at være utilstrækkelige til dækningen af behovet, hvis administrationen flyttes under samme tag.

De rationaliseringsgevinster som er lagt ind på Borgerservice arbejdsgangsgennemgang og nye
systemer forudsætter, at medarbejderne får de fornødne kompetencer til at mestre de nye systemer, både i Borgerservice og i Jobcenter. Derudover føler medarbejdersiden et behov for at påpege, at betjeningen af systemer på distancen ikke fuldstændig kan erstatte borgernes behov for
personlig kontakt med deres sagsbehandler.
Vi konstaterer at finansieringen af de 3 nye niveau 4 ledere forudsættes at ske ud af Job og Borgers nuværende budgetramme, men det rette ville være at der blev meddelt en merbevilling hertil. Endelig konstaterer vi, at der efter 1. behandling af budgetforslaget er blevet udmeldt et forslag til nyt rådighedsloft, som begrænser muligheden for at overflytte midler imellem de aktiviteter som i dag varetages indenfor områderne: sygedagpenge, forsikrede ledige og kontanthjælp.
Job og Borger bør kompenseres herfor ved 2.behandlingen af budgetforslaget, så det aktivitetsniveau der varetages i dag kan fortsætte uændret i budgetåret 2014 og overslagsårene. Vi er klar
over at det vil være forbundet med betydelig usikkerhed at sige noget præcist om de økonomiske
konsekvenser på nuværende tidspunkt, men det er blot væsentligt at påpege.
På det specialiserede område: VASAC henviser MED til det høringssvar der foreligger fra OMF.
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