Til Kommunalbestyrelsen
Kalundborg Kommune

Kalundborg den 31.08.21

Høringssvar vedr.: Budget 2022.

FOA Vestsjælland har følgende kommentarer til det udsendte materiale.
Det er positivt, at Kalundborg Kommune har en sund økonomi og fremadrettet sikrer en stabil drift. Vi
henleder dog vores opmærksomhed på, at der over en årrække har været et underforbrug i Kommunen i
forhold til servicerammen.

Der er afsat en del midler til demografiske puljer. FOA Vestsjælland har en bekymring omkring, at disse
midler ikke kommer ud i organisationen til gavn på arbejdspladserne som for manges vedkommende er i
voldsomt pressede arbejdsmiljøer. Disse midler er en del af servicerammen og hvis de ikke bliver bragt i spil
vil det resultere i et underforbrug af servicerammen.
Det er positivt at der tilføres midler til Ældre og Sundhedsområdet i forhold til at rekruttere mere
personale. FOA Vestsjælland er bekymret for, at det ikke er muligt at tiltrække personale på grund af de
voldsomt udfordrede arbejdsmiljøforhold. Det er vigtigt, at der sættes fokus på den attraktive arbejdsplads
og hvordan vi i samarbejde får tiltrukket fast personale.
Vi håber, at vi i fællesskab kan have et fokus på at rekruttere og fastholde personalet for de faggrupper vi
repræsenterer.

I forhold til forslaget om, at overføre inklusionsmidler til specialområdet har vi følgende
opmærksomhedspunkter. Inden børnene bliver visiteret videre til specialområdet har de ofte tid af
længerevarende karakter i almenskolerne. Det er derfor vigtigt, at der laves en skarp vurdering af midlerne.

Der er ofte et stort arbejde på almenskolerne inden børnene kommer videre til specialområdet. Det vil
derfor udfordre almenskolerne hvis midlerne til inklusion ikke fordeles hensigtsmæssigt.
Det er vigtigt, at der stadig er midler på almenskolerne som understøtter barnets første tid i skolen så det
at starte i skole bliver en positiv oplevelse for alle parter.

I forhold til lønfremskrivning anbefaler vi at man følger de anbefalede fremskrivninger. Vi undrer os over, at
der i materialet er lavet beregninger i forhold til disse fremskrivninger, da det vil være en besparelse som
kan have personalemæssige konsekvenser. I det fremsendte materiale er der generelt ikke beskrevet
personalemæssige konsekvenser.

Med venlig hilsen
FOA Vestsjælland
Område Nordvestsjælland

