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Alle forslag sendt
til byrådet
De fem besparelses-spor i processen RKSK 3.0 har nu alle
sendt deres forslag til besparelser videre til byrådet.
Sidst i dette nyhedsbrev kan du læse mere detaljeret om afslutningen af processen i MED-sporet.
Du kan se alle forslag fra de fem spor på intranettet fra
fredag den 7. marts. Forslagene offentliggøres på vores
hjemmeside www.rksk.dk mandag den 10. marts.

Byrådet: Temadag
om besparelser
Torsdag den 13. marts mødes
byrådspolitikerne til en temadag,
hvor emnet er det kommende
budget og besparelser.

Politikerne vil med udgangspunkt i deres visionsdebat og
besparelses-forslagene arbejde
fra spørgsmål som:

- Skal vi afsætte flere penge til vækstinitiativer og byggeri/anlæg?
- Fastholder vi besparelser for 150 mio. kr.?
- Skal vi have højere skat?
- Skal vi øge brugerbetaling?
- Hvor er det mest hensigtsmæssigt at spare?
- Kan nogle områder fritages for besparelser?
Blandt de temaer, der går igen i forslagene er:
- strukturændringer på skole-, dagtilbud- og ældreområdet
- ændrede arbejdsgange - fx mere brug af it og digitalisering
- øget brug af frivillige
- reduktion i serviceniveauet fx kortere åbningstider,
mindre vedligeholdelse og lavere normeringer.
- fremtidens kommunale kerneydelse: Hvem leverer hvad?
- fremtidens service og det ny borgersyn
Politikerne finder ikke de endelige svar på temadagen, men
signalerer overordnede økonomiske pejlemærker og rammer
for kommunens økonomi i de kommende år.

Forslag til besparelser
indgår i den almindelige
budgetproces
Pejlemærkerne fra temadagen kommer til at
indgå i den almindelige budgetproces, der løber
hen over foråret og sommeren og leder frem
mod en afsluttende budgetkonference i august.
På budgetkonferencen udarbejder byrådet som
tidligere år et forslag til budget for de kommende budgetår.
Byrådet vedtager budgettet for årene 2015- 2018
i oktober.

Temadag om vækst
3. april er der en ny temadag for politikerne i byrådet om vækst-initiativer, hvor vækst-forslagene
fra RKSK 3.0 danner grundlag for drøftelser om
pejlemærker for vækst. Disse kommer også til at
indgå i den almindelige budgetproces.

FAKTA
Der er i alt fundet
besparelser for
over 300 mio. kr.
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Over 100 endelige
forslag fra
medarbejderne
Alle medarbejdere har på
den ene eller anden måde
været involveret i medarbejdersporets arbejde i processen
RKSK 3.0.
Det er mundet ud i to kataloger
med over 100 endelige forslag:
1. Et besparelseskatalog, hvor
der er sat beløb på de forventede besparelser.
2. Et idekatalog, der består af
forslag til besparelser, hvor det
ikke har været muligt at sætte
beløb på.

1.
Besparelses-kataloget
indeholder 78 forslag, der
fordeler sig med forventede
besparelser på:
89,2 mio. kr. i 2015,
27,8 mio. kr. i 2016,
79,6 mio. kr. i 2017 og
111,0 mio. kr. i 2018
2. Idékataloget indeholder
39 forslag til besparelser plus
23 vækst-forslag, som kom
til verden på en temadag for
67 ledere og medarbejdere
i Skjern Kulturcenter den 8.
januar. Vækst-forslagene indgår
i vækst-sporene.

Temadag fandt nye forslag til vækst og
besparelser
På temadagen for MED-niveau 1 og 2 den 8.
januar arbejdede deltagerne i grupper på tværs
af fag- og stabsområder - først med at finde nye
vækstforslag og derefter med at finde nye besparelsesforslag. Det resulterede i 23 nye forslag
til vækst og 16 nye forslag til besparelser.
HovedMED besluttede kataloger
Forslagene fra temadagene blev sammen med
forslagene fra FagMED og Adm.MED behandlet
på et møde i HovedMED den 3. februar, hvor
opgaven var at beslutte indholdet i det endelige
besparelseskatalog og idekatalog.
HovedMED tro mod forslag
HovedMED var i høj grad tro imod forslagene
fra FagMED og Adm.MED og havde kun små ændringer til tre af forslagene.
HovedMED sendte 15 forslag, hvor der ikke var
sat beløb på den forventede besparelse, videre
til yderligere kvalificering hos fag- og stabscheferne. Fire af de 15 forslag flyttede herefter fra
Idekataloget til Besparelseskataloget.
Byrådet ser samtlige forslag
Udover de to kataloger får byrådet mulighed for
at se samtlige forslag fra medarbejderne inden de
går i gang med budgettet.
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