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Høring budget 2016
B-siden i MED-udvalget for Borgerservice har den 1. september 2015 gennemgået det
udsendte høringsmateriale vedr. budget 2016 og vedtaget at udtale følgende:
2. Forslag til digitalisering (a/b/c/d)
Der herskes tvivl om, hvorvidt der kan spares 19 stillinger på digitalisering inden udgangen
af 2019. Man skal være opmærksom på, at der stadig skal være medarbejdere tilbage, der
skal guide borgerne igennem de digitale løsninger. For der er stadig ressourcesvage
borgere, som ikke er digitale og de er meget tidskrævende.
4. Forslag til befordring i egen bil (b)
Såfremt det besluttes kun at udbetale lav takst for kørsel i egen bil, bør det naturli gvis
være gældende for alle ansatte inkl. ledelse og politikere.
I besparelsen bør opmærksomheden henledes på tidsspilde/ekstra arbejdstid der går med
at booke, hente og aflevere en kommunebil, hvis ikke der bliver stillet en kommunebil til
rådighed i bymidten.
4. Forslag til befordring, visiteret kørsel (a)
Vi mener ikke der er grundlag for, et besparelsespotentiale på 50.000 kr. årligt i forhold til
justering af visiteret kørsel i Borgerservice.
En sådan besparelse, vil kræve en erklæring fra lægen til hver enkel visiteret kørsel. En
praksis der vil være meget tidskrævende og dermed øge udgifterne til visiteret kørsel i
Borgerservice.
5. Forslag til sygefravær (a/b)
En gevinstrealisering i form af tilbagebetaling til de partnerskabsholdere, der reducerer
fraværet synes ikke realistisk. Denne ordning vil tilgodese de partnerskabsholdere med
lavt sygefravær. De partnerskabsholdere med højt sygefravær, får færre penge til
vikardækning. De resterende medarbejdere skal løbe hurtigere, dette kan medføre
dårligere trivsel og mere sygefravær.
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