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Høringssvar til budget 2019 fra DJØF-Klubben – Ballerup Kommune
DJØF-klubben repræsenterer alle djøf’ere ansat i Ballerup Kommune. Dvs. ca. 70 ud
af kommunens i alt ca. 4.800 medarbejdere.
Størstedelen af djøf’erne er ansatte i ”administrationen”, og selvom vi også her udgør
en mindre gruppe, er vi selvfølgelig opmærksomme, når der i budgetforslaget lægges
op til en ny besparelse på administrationen.
Vi finder det naturligvis helt legitimt, at man politisk gerne vil spare på
administrationen, når også resten af kommunen skal spare. Vi synes dog, at debatten
om ”administrationen” indimellem mangler nogle nuancer.
For det første kan man jo foranlediges til at tro, at ”administration” ikke har noget
med borgerne at gøre. Den misforståelse håber vi ikke, at nogen i Ballerup Kommune
dyrker, men for en god ordens skyld kommer der her lidt flere ord på, hvad
”administration” reelt dækker over. Størstedelen af de administrativt ansatte i
Ballerup har direkte borgerbetjening. Det kan være byggesagsbehandleren,
socialrådgiveren, medarbejderen i boligkontoret, visitatoren på ældreområdet osv.
Djøf’erne er typisk ansat i funktioner et skridt længere væk fra den direkte
borgerkontakt, men også blandt djøf’erne er der personer med direkte borgeropgaver
og generelt en stor variation i funktioner og opgaver. Aktuelt spænder djøf’erne over
så forskellige funktioner som; planlæggere af forebyggende sundhedstiltag; HRpersoner med opgaver inden for eksempelvis rekruttering og ledelsesudvikling; en
vandmiljømedarbejder med ansvar for vandforsyning og spildevand m.v.; et par
kommunikationsfolk, der bl.a. holder styr på kommunens hjemmeside, Facebook-side
og hjælper fagområderne med forståelig kommunikation til borgerne; specialister
inden for de forskellige fagområder, fx velfærdsteknologi, byggeprojektering, udbud
og IT; og en håndfuld konsulenter, der driver/bidrager til politisk/lovgivningsmæssigt
vedtagne tiltag om bl.a. sammenhængende ungeindsats, nyt økonomisystem,
frikommuneprojekt osv. for bare at nævne et lille udpluk fra en lang liste.
Endelig er der alt i alt et lille dusin af de mere klassiske DJØF-uddannelser, fx jurister
(i alt 5) og økonomer (under 10), hvilket vel ikke umiddelbart er mange - kommunens
samlede størrelse og økonomi taget i betragtning.
Denne oplistning af nogle af djøf’ernes funktioner blot for at illustrere, at alle ansatte
bag den brede betegnelse ”administration” naturligvis har helt konkrete opgaver, der
understøtter resten af kommunens opgaveløsning.
Skal der skæres i administrationen, skal der dermed også fjernes helt konkrete
opgaver og funktioner, som ellers har hjulpet og betjent resten af kommunen.
For det andet er det jo ikke overraskende, at administrationsudgifterne pr.
indbygger i Ballerup Kommune er blandt de højeste i landet, når vi samtidig har en af
landets højeste serviceudgifter pr indbygger. At holde en stor ”maskine” kørende,
kræver ikke overraskende flere ”mekanikere” end en lille ”maskine”. Dermed afspejler
administrationsudgifterne først og fremmest de politiske valg, der er truffet i
kommunen om et relativt højt serviceniveau for borgerne.
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Derudover er der en række mere budgettekniske forklaringer på administrationens
størrelse, når den præsenteres i diverse kommunesammenligninger. Noget af det er
allerede nævnt i bilaget til budgetforslaget og yderligere kunne tilføjes. Væsentligst er
dog bare at sige, at sammenligning af administrationens størrelse målt pr. indbygger
ikke er en eksakt videnskab, men også afhænger af konteringspraksis, placering af
tværkommunale aktiviteter m.v. Kedeligt, teknisk og tørt, men ikke desto mindre
sandt og nødvendigt at sætte sig ind i, hvis man seriøst vil anvende de rå tal i
kommunesammenligningerne.
For det tredje vil vi minde om, at der allerede er en række andre besparelser i gang
på administrationen – bl.a. projekt økonomiadministration og en række
”grønthøsterbesparelser” fra tidligere års budgetaftaler. Det letter selvfølgelig ikke
opgaven, hvis der skal findes yderligere besparelser.

Vi håber, der bliver lavet en budgetaftale, der i mindst muligt omfang rammer
borgerne, og herunder også, at politikerne er bevidste om, at ”administrationen”
selvfølgelig er en væsentlig del af udøvelsen af den kommunale kernevelfærd.

På vegne af DJØF-klubben i Ballerup Kommune,

Jakob Søgaard Timmermann
Tillidsrepræsentant

