Ballerup 29. august 2018

Høringssvar fra Lokal-Med Center for Skoler, Institutioner og Kultur til
Direktionens forslag til budget 2019
Lokal-Med i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har den 28. august 2018 behandlet
Direktionens forslag til budget 2019 og udtaler følgende:
Lokal-Med finder det beklageligt, at høringsprocessen ikke lever op til Ballerup Kommune
Medaftales bestemmelser om tidlig inddragelse i beslutningsprocesser.
Særligt er det beklageligt, at ikke har været inviteret til dialog om forslag ØKU nr. 10, der
findes meget lidt konkret og som foreslår store besparelser på administrationen:

Hvad menes der eksempelvis med ”effektivisering af arbejdsgang, herunder bedre planlægning
af arbejdstid”?
Ballerup Kommune har løbende realiseret besparelser ved indførelse af it-systemer ud fra en
betragtning om, at disse systemer fører til hurtigere sagsgange/mere effektivt arbejde, om
end det har vist sig ikke at holde, snarere tværtimod.
Indførelsen af SBSYS og Nem-Tilmeld er eksempler på systemer, der ikke har ført til mere
effektive arbejdsgange, men blot til merarbejde.
Som en del af en tidligere besparelse og en mere effektiv administration blev indført lukkedag
(også for telefoniske henvendelser) på rådhuset om onsdagen. Men vedtagelse af den seneste
telefonpolitik, skal telefonen besvares alle dage.
Derudover er det Lokal-Meds betragtning, at der ikke er konsistens i forslag ØKU 10. De
mange besparelsesforslag hænger ikke sammen med teksten, der netop beskriver, hvorfor der
er et højt serviceniveau i organisationen.
For at kvalificere diskussionen om en effektiv administration, foreslår Lokal-Med, at der ved
fremtidige indkøb af nye it-systemer/forslag/projekter/initiativer i organisationen - ift. det
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politiske niveau - skal foreligge en konkret skriftlig vurdering af ressourcetrækket i
administrationen og afledte økonomiske konsekvenser mhp. at synliggøre omfanget.
Lokal-Med konstatere videre, at der ønskes en analyse af antallet af det decentrale
ledelsesniveau på Kulturområdet. I bilagsmaterialet nævnes Ballerupbibliotekerne konkret med
1 leder og 3 afsnitsledere som eksempel:

Lokal-Med vil i den sammenhæng henlede opmærksomheden på:
1. at antallet af ledere på Ballerupbibliotekerne igennem de seneste 8 år er halveret. I
samme periode er åbningstiden med baggrund i selvbetjening udvidet væsentligt.
2. den benchmarking af biblioteksområdet, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på
april-mødet 2018.
Heraf fremgår det:

Lokal-Med ser frem til analysen af de øvrige institutioner. Lokal-Med i C-SIK indgår gerne
konstruktivt i forberedelse og arbejde i forhold til eventuelle besparelsestiltag.
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