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Høringssvar fra HovedMED vedrørende Budget 2022-2025 

HovedMED vil gerne udtrykke tilfredshed med budgettet som helhed og tilfredshed med de 
indsatser, der fremmes via budgettet. 

HovedMED vil også takke Byrådet for involveringen og dialogen i processen op mod 
budgetforliget. 

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
HovedMED opfordrer til et øget fokus på at undgå fysisk og psykisk nedslidning med deraf 
følgende behov for blandt andet tidlig tilbagetrækning.  
Et godt arbejdsmiljø og et godt internt samarbejde kan også i høj grad være medvirkende til at 
give et godt omdømme, og tiltrække kvalificerede medarbejdere. 

Fokus på rekruttering og fastholdelse. 

HovedMED tilkendegiver en tilfredshed med de afsatte midler til et øget fokus på rekruttering 

indenfor SOSU området. HovedMED ser gerne et endnu større fokus bredt i hele 

organisationen, da der er brug for en markant indsats omkring rekruttering og fastholdelse 

for at sikre kvalificerede medarbejdere og ledere til varetagelse af kerneopgaven til glæde for 

borgerne. Bedre rekrutteringsmuligheder og øget fastholdelse medvirker også til mindre 

risiko for nedslidning og fremmer arbejdsglæden og et godt arbejdsmiljø. 

Balance i opgaver og ressourcer. 
HovedMED tilkendegiver et ønske om et stadigt fokus på politiske prioriteringer, således at 
der er en balance imellem opgaven og de ressourcer, der er tilgængelige. Ubalance mellem 
opgaver og ressourcer kan være medvirkende til et stress-fremkaldende arbejdsmiljø 

Økonomisk strategi 
HovedMED anerkender behovet for at Byrådet fastlægger en overordnet langsigtet strategi 
for økonomien, og opfordrer til at undgå store udsving i driften fra år til år. 

 
HovedMED opfordrer derudover generelt de politiske udvalg til dialog med fagområderne om 
de mere fagspecifikke elementer af budgettet. 

Afslutningsvist vil HovedMED gerne henvise til høringssvarene fra Fag- og AdmMED, for 

uddybning af de faglige områder. 
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Høringssvar fra AdministrationsMED vedrørende budget 2022 

AdministrationsMED-udvalget skal hermed afgive høringssvar vedrørende budget 2022. Vi finder det 

positivt, at hele byrådet står bag forliget. 

AdministrationsMED er opmærksom på, at der til dette års budgetkonference blev fremsendt en række 

ufinansierede anlægsønsker. Såfremt et nyt byråd ønsker at realisere disse, fordrer dette en økonomisk 

omprioritering. Såfremt man vælger at prioritere fra drift til anlæg, skal vi erindre om, at administrati-

onen i forlængelse af budgetprocessen i 2019 blev pålagt spare- og effektiviseringskrav på i alt 11,4 %. 

Et sparekrav, som var næsten dobbelt så stort som dét, resten af organisationen blev pålagt – og som 

administrationen fortsat arbejder på at realisere. 

Vi skal her bemærke, at den eksisterende store besparelse på de administrative områder allerede nu 

påvirker den administrative opgaveløsning. 

AdministrationsMED vil derfor på det kraftigste anbefale, at ovennævnte råderum ikke finansieres via 
yderligere administrative besparelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Andersen  Lillian Thunbo Mikkelsen 

Formand   Næstformand 

 

Følgende bilag er vedlagt høringssvaret fra AdministrationsMED: 

 Sammenskriv af høringssvar fra LokalMED og personalemøder med MED status. 
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Høringssvar til budget i høring for 2022-2025 

 
FagMED Dagtilbud og Undervisning har på sit møde den 8. september 2021 drøftet det udsendte 
høringsmateriale og de indkomne høringssvar fra lokalMED. 
 
Vi vil gerne anerkende følgende: 

 at løftet fra regeringen til folkeskolerne forbliver inden for folkeskoleområdet. 
 at FagMEDs ønske om udvidet sprogarbejde på 3-6 års området blev imødekommet inden for 

det eksisterende budget. 
 at der er fundet anlægsmidler til oprettelse af vuggestuer og udvidelse af Ådum Børneunivers, 

for derved at kunne indfri pasningsgarantien. 
 at der er afsat midler til en koordinator til ansøgninger omkring ERASMUS projekter.  

 
FagMED Dagtilbud og Undervisning udtrykker bekymring over: 

 at effektiviseringsbidraget ikke er tilbagerullet. 
 at der ikke er afsat midler til at opretholde en højere rengørings- og hygiejnestandard til 

forebyggelse af sygefravær hos børn og ansatte. 
 at der ikke er afsat midler til motoriserede køretøjer til dagplejer, da det er af stor betydning 

for at fastholde og rekrutterer dagplejere, deres arbejdsmiljø og ikke mindst børnenes 
muligheder for at komme rundt i Naturens Rige. 

 at der ikke er afsat anlægsmidler til Skolen i Skjern og at der ikke er truffet en endelig 
beslutning om skolens fremtid. 

 at de eksisterende anlægsprojekter ikke er reguleret i forhold til prisstigninger i 
byggebranchen. 

 at besparelser på SFO området ikke er tilbagerullet. 
 at anlægsprojektet af Solstrålen er udskudt et år pga. fysisk dårlig arbejdsmiljø. 
 at kriterierne for beregning af ledelsestid ikke er ændret for at tilgodese ledelse af 

deltidsansatte og dagplejere. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

Flemming Nielsen / Kristian Nilsson 
Fagchef   Næstformand 

Sagsbehandler 

Irene Lyskjær Andersen 
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Høringssvar fra FagMED Handicap og Psykiatri vedr. budget 2022 - 2025 
 

FagMED Handicap og Psykiatri har den 6. september 2021 drøftet materialet fra Byrådets 

budgetkonference og har følgende bemærkninger: 

FagMED anerkender Byrådets kvittering for det arbejde, der allerede er udført samt 
opmærksomheden for de kommende budgetårs udfordringer. Med vedtagelse af strategisk retning og 
servicebeskrivelser rammesætter Byrådet de kommende års indsatster. Det vidner om stor 
opmærksomhed for kommunens mest udsatte borgere, men også en tydelig politisk opmærksomhed 
på den faglige kompleksitet på området. Dette er velkomment.  
  
Opgaven, der tænkes løst forudsætningsvis i budgettet, er dog stadig voldsom for området. Det kræver 
gode faglige drøftelser men også skarpe prioriteringer rent politisk. Den landspolitiske 
dagsordensættelse af området vidner ligeledes om områdets udfordringer de kommende år.  
  
I Ringkøbing-Skjern bør man i det kommende være særligt opmærksom på forpligtelsen ved at drifte 
et faglig flagskib som Center Bakkehuset. Dette budgetteknisk såvel som rekrutteringsmæssigt. 
  
Dagtilbudsområdet står i takt med opsvinget i erhvervslivet med faldende indtægter til følge. Det gode 
ved dette er, at mange flere borgere knyttes til arbejdsmarkedet. Bagsiden er dog rent budgetteknisk 
den, at det nu er vanskeligt at leve op til indtægt- og produktionskravene, da borgere i beskyttet 
beskæftigelse i vid udstrækning nu er tættere på arbejdsmarkedet end tidligere. 
  
FagMED kvitterer for Byrådets anerkendelse af faglighed og arbejdsmiljø på området med tilbagekøb 
af tidligere besparelser på nattevagterne. Set sammen med rekrutterings- og fastholdelsesprojektet i 
Social- og Sundhedsudvalget vidner det om stor omsorg for både arbejdsmiljø og den attraktive 
arbejdsplads, men dog kun for to år. FagMED glæder sig til samarbejdet i den forbindelse. 

 

Venlig hilsen 

FagMED Handicap og Psykiatri 
 

 

 

 

Sagsbehandler 

Anna Esager 
Direkte telefon 

99 74 13 38 
E-post 

anna.esager@rksk.dk 
Dato 

7. september 2021 
Sagsnummer 

21-003086 

Returadresse: 
Handicap og Psykiatri, Specialteam Handicap og Psykiatri 
Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing 
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Høringssvar vedrørende budget 2022-2025 

FagMED i Sundhed og Omsorg har den 7. september 2021 afholdt møde og bl.a. 
drøftet resultatet fra Byrådets budgetkonference vedrørende budget 2022-2025.  

Generelt ser FagMED for Sundhed og Omsorg positivt på budgetresultatet, 
herunder at Byrådet i aftalen har haft forståelse for de økonomiske udfordringer 
Sundhed og Omsorg står i, bl.a. på grund af et øget antal ældre, flere kronikere og 
opgaveglidning fra region til kommune. Dette har medført og vil medføre flere 
pleje- og behandlingskrævende opgaver.  

FagMED vil gerne anderkende, at der er afsat midler til rekruttering, fastholdelse 
og uddannelse af ansatte på ældreområdet. Rekruttering af personale har stor 
betydning for at kunne tilbyde en god ældrepleje samt bevare arbejdsglæden og 
sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.  

Det er positivt, at man tilbagekonverterer ældreboliger til plejeboliger inde på 
ældrecentrene og at der prioriteres et fremtidigt nyt akut- og aflastningscenter. 
Ligesom det anerkendes, at der er afsat midler til opgaven omkring borgere med 
problemskabende adfærd.   

FagMED er positive overfor, at der afsættes midler til en øget normering på 
ældreområdet i forhold til afdækning af serviceniveauet. 

Til sidst skal der tilkendegives en tilfredshed med, at puljen til nærmere 
disponering delvist tilgodeses.  

 

 

Venlig hilsen 

Grethe Madsen,    Anja Thoft Bach, 

Næstformand, FagMED    Formand, FagMED 

Sundhed og Omsorg   Sundhed og Omsorg 

 

 

Sagsbehandler 

Bente Dvinge 
Direkte telefon 

99 74 11 33 
E-post 

bente.dvinge@rksk.dk 
Dato 

8. september 2021 
Sagsnummer 

20-019861 

Returadresse: 
Sundhed og Omsorg, Sekretariat - Sundhed og Omsorg 
Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing 

Til HovedMED 

v/Mette Gravgaard Poulsen 

 

   

      

   



Høringssvar fra FagMED Land, By og Kultur til budget 2022 - 2025 

Vej – og Park 

FagMED finder det bekymrende, at midler til samarbejdsprojekter med Forsyningen er 

reduceret kraftigt. Det har en stor konsekvens, da RKSK derfor ikke kan udskifte vejkasserne 

(kantsten, fliser til fortov og rendestensbrønd) løbende i forbindelse med forsyningens 

projekter. Når vejkasserne ikke bliver udskiftet, vil det på sigt for RKSK blive en dyrere løsning 

pga. løbende vedligeholdelse. Det vil i særlig grad berøre veje Ringkøbing, herunder Algade 

samt renovering af veje i Hvide Sande. 

Der er ikke afsat nye anlægsmidler til udrulning af intelligente skraldespande. Udrulningen 

bliver derfor sat i stå, og på sigt bliver de nye spande udskiftet til den gamle model. FagMED 

vurderer, at byen har haft et væsentligt renere udtryk.  

Genbrug 

Ingen bemærkninger. 

På vegne af FagMED Land, By og Kultur 

Venlig hilsen 

 

Dorthe Juul  
Miljøsagsbehandler | Sekretariatsmedarbejder 
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