Høringssvar fra lokal-MED i Center for Social og Sundhed (C-SS)
Lokal-MED i C-SS på rådhuset har behandlet høringsmaterialet vedr. budget 20192022. Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar og håber også, at politikerne
vil tage vores bemærkninger med i overvejelserne, inden den endelige vedtagelse af
budgettet.
Vi hæfter os især ved, at der igen i år lægges op til at spare på administrationen.
For en god ordens skyld vil vi minde om, at ”administration” på vores lokalMEDs
område er en betegnelse, der dækker over bl.a.:
-

-

-

-

-

Socialrådgivere, der vejleder og bemyndiger hjælp til nogle af kommunens
mest udsatte borgere.
Sygeplejersker, ergoterapeuter og andet sundhedsfagligt personale, der
visiterer hjemmepleje, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler m.v. samt
gennemfører og udvikler rehabiliteringsindsatser og en række andre
specialiserede sundhedsopgaver.
IT-personale (kan tælles på én hånd), der fra rådhuset bl.a. tilpasser de
lovpligtige journalsystemer m.v., så det bedst muligt understøtter
arbejdsgangene (som løbende ændrer sig pga. nye opgaver/regler) for
frontmedarbejderne.
Økonomi-personale (kan tælles på én hånd), der i samarbejde med de
decentrale enheder og for C-SS samlet laver budget, regningsbetaling,
kontering, opfølgning og regnskab m.v. for et samlet budget på over 1 milliard
kr. årligt.
Konsulenter (kan tælles på én hånd), der bl.a. understøtter implementering af
ny lovgivning og udmøntning af lokale politiske beslutninger, forbereder og
laver beslutningsoplæg til nye politiske initiativer ud fra bl.a. den politiske
budgetaftale, planlægger og afvikler borgermøder og anden borgerinddragelse,
skriver og følger op på politikker, laver anden betjening af råd, udvalg,
kommunalbestyrelse og decentrale ledere m.v.
Specialistfunktioner (kan tælles på én hånd), der bl.a. håndterer klagesager,
udøver specialiseret rådgivning til andre fagmedarbejdere i de mest komplekse
sager på hele C-SS’ område, understøtter tilsynsopgaver m.v.

Tilsammen gennemfører ovennævnte ”administration” lovpligtige myndighedsopgaver
samt understøtter og udvikler opgaveløsningen for ca. 1.800 ansatte i C-SS.
Størstedelen af os i ”administrationen” arbejder i direkte kontakt med borgere, der
har behov for kommunens hjælp, og mindretallet, der ikke har den daglige direkte
borgerkontakt, har opgaver, der skal understøtte og kvalificere opgaveløsningen for
resten af C-SS’ medarbejdere samt løser andre lovpligtige eller politisk vedtagne
opgaver.
Derfor synes vi også, det trods alt er positivt, at det ærligt og redeligt fremgår af
spareforslaget, at besparelser på administrationen naturligvis vil have konsekvenser
for kvaliteten af den service, borgerne modtager. Enten vil det forringe den direkte
service af borgerne, som størstedelen af vores ”administration” dagligt gennemfører,
eller også vil nye tiltag og politiske beslutninger tage længere tid at implementere,

eller de kan gennemføres i et tempo som hidtil, men med en lavere kvalitet og/eller
større risiko for fejl.
Vi accepterer fuldt ud, at man politisk kan vælge at spare på administrationen ligesom på alle andre områder. Men vi forventer så også, at man politisk vedstår sig
ansvaret for de konsekvenser, det vil få i form af opgaver, der ikke længere kan løses,
eller løses med en dårligere kvalitet – og at det under alle omstændigheder vil have
konsekvenser for borgerne og/eller den politiske betjening.
Vi accepterer også en præmis om, at vi i administrationen naturligvis løbende skal
effektivisere vores arbejdsgange – ligesom alle andre områder. Det gør vi også, men
vi må samtidig sige, at antallet af borgere med behov for hjælp fra C-SS er stigende,
og at mængden af nye og øgede krav, opgaver, lovgivning og lokalpolitiske ønsker ej
heller er mindre end tidligere – snarere tværtimod. Samlet set overstiger et øget pres
udefra altså de effektiviseringsgevinster, der ellers løbende opnås via mere effektive
arbejdsgange og øget brug digitaliseringsløsninger og velfærdsteknologi (som der
desuden er yderligere selvstændige spareforslag på).
Endelig minder vi om, at der aktuelt arbejdes med at indfri tidligere vedtagne
besparelser på administrationen, og at eventuelle yderligere besparelser skal
sammentænkes hermed.
Vi håber, I som kommunalpolitikere vil have ovenstående i baghovedet, både når I
vedtager budgettet og i jeres løbende arbejde fremover.

Med venlig hilsen
Lokal-MED i C-SS, rådhus.

