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Høringssvar fra HovedMED til Byrådet vedr. Budget 2023-26 
HovedMED vil gerne takke Byrådet for den tidlige involvering i processen med afgivelse af høringssvar 

i foråret omkring budgetforslagene. 

HovedMED udtrykker anerkendelse for Byrådets arbejde med den vanskelige opgave omkring 

besparelser. Det havde været ønskeligt at undgå en stor sparerunde, på grund af betydningen for 

kerneopgaven og ønsket om at fastholde kompetente og engagerede medarbejdere. 

Serviceniveau og ambitionsniveau. 
HovedMED opfordrer Byrådet til at overveje ambitionsniveauet generelt, set i lyset af planlagte 

besparelser.  

De planlagte besparelser vil påvirke serviceniveauet og på visse områder medføre væsentlige og 

markante serviceforringelser. Herunder gør HovedMED opmærksom på, at besparelserne på konto 6 

(administrationen) også kan medføre, at opgaver der tidligere blev varetaget af stabene nu skal 

udføres af fagområderne, således at der sker en opgaveglidning mod fagområderne. Det betyder også 

en forringet service for borgere og virksomheder samt af det politiske niveau. Dertil kommer en 

besparelse på barselspuljen og It service, der ligeledes vil ramme fagområderne og kan ramme skævt 

ift. enkelte institutioner. 

HovedMED udtrykker en bekymring omkring besparelser, der vil have en effekt på forebyggende tiltag 

på de forskellige fagområder, og finder det bekymrende at der fortsat indarbejdes en 2% besparelse 

fremadrettet, og at der er en manglende pris- og lønfremskrivning på visse tjenesteydelser. Endelig 

opfordres Byrådet til at fortælle borgerne om de planlagte besparelser, og om ændrede retningslinjer 

således at forventningerne til service afstemmes hos alle aktører. 

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
HovedMED udtrykker bekymring omkring personalets psykiske arbejdsmiljø, på grund af planlagte 

besparelser. Der er allerede nu ikke flere lavt hængende frugter, personalet løber stærkt, og der er 

risiko for lavere trivsel og forøget sygefravær på baggrund af arbejdspres.  

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for at kunne rekruttere og fastholde personale, og der er risiko for at 

arbejdsmiljøet forringes. 

HovedMED udtrykker også bekymring omkring manglende finansiering af påbudte krav fra 

Arbejdstilsynet vedrørende indeklima mv. 

HovedMED henviser i øvrigt til høringssvarene fra de 6 FagMED samt Koordinerende 

AdministrationsMED 

Venlig hilsen 
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charlotte.toft@rksk.dk 
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Høringssvar fra FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice til HovedMED - 
Budget 2023 - 2026 
FagMED for Beskæftigelse og Borgerservice har på mødet den 2. september 2022 drøftet resultatet af 

det indgåede budgetforlig for 2023 – 2026, og sender i den forbindelse følgende høringssvar til 

HovedMED: 

Generelle bemærkninger: 

Budgetforhandlinger og forslag til besparelser, som strækker sig over lange perioder er belastende og 

skaber usikkerhed hos medarbejderstaben. I nogle tilfælde bliver denne usikkerhed over fremtiden så 

stor, at dygtige, værdsatte og ressourcestærke medarbejdere, som vi har investeret i forlader 

arbejdspladsen. I en tid hvor vi har svært ved at rekruttere nye kollegaer, er det en stor udfordring vi 

står overfor. 

FagMED ønsker også at bemærke, at der er stor forståelse for, at Byrådet må lave en prioritering i 

forbindelse med budgetforliget, og at man har valgt at prioritere velfærdsområderne. FagMED kunne 

dog have ønsket sig en anden formulering, end at man har valgt at skære hvor det gør mindst ondt. 

Medarbejdere og borgere der bliver ramt af de store besparelser på beskæftigelsesområdet, vil 

formodentlig være af en anden opfattelse. 

Projekt Langtidsrask: 

FagMED finder, at der er tale om et fint tilbud og forstår ønsket om en fortsættelse. Da der ikke er tale 

om et tilbud i henhold til lovgivningen, er medarbejdersiden i FagMED dog af den opfattelse, at 

tilbuddet kan undværes, eller der kan indføres brugerbetaling, så Beskæftigelsesområdet ikke står 

alene med udgiften. 

Lægeerklæringer: 

(Høringssvaret om lægeerklæringer er tillige sendt til Det Koordinerende AdministrationsMED) 

FagMED kan imødekomme, at der skal ske en opstramning på området for lægeerklæringer, og finder 

besparelsen har sin berettigelse.  

Mentorområdet: 

Medarbejdersiden i FagMED har i forhold til ledersiden følgende uddybende kommentarer til 

besparelsesforslaget: 

De interne mentorkorps blev i sin tid dannet for at spare på eksterne tilbud, og for at kunne lave en 

massiv indsats for ledige borgere, der skulle i aktivering. Både besparelse og mål blev opnået. Samtidig 

har det interne mentorkorps sin styrke i at være tæt på sagsbehandler, indblik i borgeren via 

fagsystemer, og et stort tværfaglig kendskab at trække på. Det har de eksterne tilbud ikke på samme 
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måde. Samtidig ligger det i hele tilgangen til borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, at tilbuddet er 

beskæftigelsesrettet. Mentorteamet foreslår derfor, at man i stedet trækker det eksterne tilbud om 

mentor hjem, og lader det interne mentorteam tage vare på hele opgaven. 

Fysioterapeuterne på KompetenceCenteret har udtrykt bekymring for at minimere mentorkorpset, da 

de har den opfattelse, at de kan blive brugt som tilbud for de svage borgere. Fysioterapeuterne er ikke 

i stand til at udfylde rollen for mentorerne. 

FagMED er enige i, at en besparelse på området vil medføre at indsatsen for de svageste borgere bliver 

forringet. De borgere som har brug for mentor, har i reglen brug for en håndholdt indsats. Derfor 

foreslår FagMED, at der kan ses på organiseringen af støtte- og mentorindsatsen på tværs af 

fagområder. Såvel Beskæftigelse som Handicap og Psykiatri og Børn og Familie har mange udførende 

og støttende funktioner, og derfor kunne der være muligheder for en udvikling af tilbuddene. 

Indsatsen for borgerne kunne dermed være mere helhedsorienterede og der kunne være mulighed for 

en besparelse som ikke kun har mål for den beskæftigelsesrettede indsats. 

Hjælpemidler: 

Under denne besparelse hører også f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Ringkøbing-Skjern Kommune 

ligger højt i forbrug på dette område i sammenligning med andre kommuner, hvilket er i god tråd med 

fokus på arbejdsfastholdelse og forebyggelse. 

FagMED finder, at det vil være fint at skelne mellem bevillinger i forbindelse med praktik eller 

bevilling i forbindelse med et job. Der arbejdes på en ny arbejdsgang, som gør bevillingerne ensartede 

og samtidig en løsning hvor der er større mulighed for udlån - f.eks. af sikkerhedssko. 

FagMED indstiller til, at der kommer en politisk udmelding på, at der skal spares på området, og at der 

derfor fremadrettet vil være andre retningslinjer. Dette for at ændre forventninger og indstillinger hos 

såvel borgere og virksomheder som ansatte.  

Opstramning på tilbudsområdet: 

Der er på dette område tale om meget individuelle tilbud på ressourceforløb og Jobafklaring. FagMED 

er indstillet på, at afdelingslederne i samarbejde med de faglige koordinatorer, beskriver ny praksis på 

området. Denne praksis skal i samme ombæring sikre, at sagsbehandlerne stadig har kompetencen i 

forhold til at sætte ind med den indsats, som er til den enkelte borgers bedste.  

Lønrammen for konto 5 for Beskæftigelse: 

Virksomhedsservice har med en ændring af organiseringen forsøgt at imødekomme 

besparelsesforslaget, og har fundet en model, der fungerer for afdelingen. 

I forhold til besparelsen på omstillingen, er der i Borgerservice en bekymring for, at de vil få flere 

opkald end de kan håndtere, såfremt det bliver svært at komme igennem til beskæftigelsesområdet.  

Der er i FagMED enighed om, at der skal arbejdes på en alternativ løsning til omstillingen i 

Beskæftigelse, såfremt omstillingen spares væk. Denne løsning kan indebære indskrænkning i 

telefontiden, at der skal bestilles tid til telefonsamtaler og at der generelt sker en opstramning af 

telefonkulturen, så man ikke flytter et problem til et andet område. 

Psykolog: 

Da besparelsen er af afstedkommet af en vakant stilling på området, og der er beskrevet en ny 

arbejdsgang på brug af psykologer, har FagMED ikke yderligere bemærkninger. 

Samling af KPC Ringkøbing og Skjern: 

FagMED gør opmærksom på, at hvis der kun er tilbud i Skjern, vil det kunne betyde ventetid for at 
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borgerne kan komme i tilbud, da kapaciteten bliver mindre. På sigt vil det kunne have den konsekvens, 

at en borger bliver længere tid på offentlig forsørgelse. Medarbejderne finder desuden, at huset i 

Ringkøbing har flere muligheder og mere plads end huset i Skjern, og at flere borgere får langt til deres 

tilbud med kun én placering i kommunen. 

Samtidig gør FagMED opmærksom på, at funktionen som satellit for medarbejderne i Beskæftigelse 

går tabt. Der spares meget transporttid, når medarbejderne mellem møder med borgere og 

samarbejdspartnere har mulighed for at benytte kontorfaciliteterne på KompetenceCenteret i 

Ringkøbing. 

Springbrættet: 

Social og Integration har brugt tilbuddet til deres borgere. Der er enighed i, at såvel fremmøde som 

effekt af tilbuddet ikke har været stort. Der bør således ses på alternative tilbud for at kunne overholde 

lovgivningen om andre tilbud i de ordinære forløb. FagMED har ikke yderligere bemærkninger til 

forslaget.  

 

Venlig hilsen 

FagMED for Beskæftigelse og Borgerservice 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Høringssvar fra FagMED Børn og Familie  

 

Til Byrådet, 

Tak for igen at få mulighed for at afgive høringssvar. 

FagMED Børn og Familie anerkender den prioritering, der er foretaget i forbindelse med 

budgetforliget. Vi bemærker, at sundhedsfremme og forebyggelse vægtes højt, og at der ikke ses 

besparelser på dette område i Børn og Familie. 

FagMED henviser til høringssvaret afgivet forud for budgetkonferencen ift. de sikrede 

døgninstitutioner og den fælles uddannelsespulje i Børn og Familie.  

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at de generelle reduktioner i serviceudgifter på 

stabsområderne bliver til udgifter i fagområderne. Som noget særligt rammer reduktionen af 

barselsudligningen skævt i de enkelte faggrupper.  

 

Venlig Hilsen 

FagMED Børn og Familie, 

Formand, Anne Trine Larsen 

Næstformand, Inger Guldager 
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Høringssvar til budgetforslag 2023-2026 
 

FagMED Dagtilbud og Undervisning har følgende bekymringer vedrørende budgetforslag 2023-2026: 

 Reducering af barselsudgifter vil betyde serviceforringelser. Det kan være svært at opnå 

minimumsnormering og uddannelsesgraden på dagtilbudsområdet. Det kan have konsekvens 

for arbejdsmiljøet, særligt de mindre steder, da de er færre til at dække ind.   

 Budgetregulering af diverse konti vil fjerne et økonomisk råderum og robusthed for udvalgets 

økonomi. Der er en bekymring for, at der skal findes yderlige besparelser på dagtilbud og 

skoler, hvis udvalgets samlede budgetramme overskrides. 

Fjernelsen af den akkumulerede opsparing fra projektet omkring Nye veje, gør Nye veje til et 

besparelsesprojekt, hvilket ikke var den politiske intention. 

 Den øgede forældrebetaling for SFO vil formentlig indebære at flere fravælger SFO på grund af 

den økonomiske situation. 

 Om anlægsbudgettet holder til de forventede projekter. Hvis anlægsprojekterne bliver dyrere 

kan der ske yderlige besparelser på driften. 

 At Byrådet vælger at reducere, de af regeringen tildelte midler, til Løft af folkeskolen med 

ambitionen om at højne kvaliteten af undervisningen. Midlerne var øremærket til 

fastansættelse af lærere. 

 At Byrådet sænker sin ambition om faglig kvalitet på dagtilbudsområdet, ved ikke at tilføre de 

økonomiske midler fra regeringen. Således kan Byrådets beslutning om 85% uddannet 

personale ikke indfries. 

Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på, at der fortsat indarbejdes den 2% besparelse der tidligere 

er besluttet. Sammen med den manglende PL fremskrivning på varekøb, vil det være med til at udhule 

budgetterne, hvilket går ud over kvaliteten. 

Afslutningsvis giver FagMED Dagtilbud og Undervisning udtryk for tilfredshed med at blive hørt i 

forbindelse med budgetforslaget.  

 

Venlig hilsen 

Flemming Nielsen / Lisbeth H. Jakobsen 
Formand   Næstformand  

Sagsbehandler 

Irene Lyskjær Andersen 
Direkte telefon 
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Dato 

07. september 2022 
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Sagsbehandler 

Anna Esager 
Direkte telefon 

99 74 13 38 
E-post 

anna.esager@rksk.dk 
Dato 

8. september 2022 
Sagsnummer 

22-004547 
 

Høringssvar fra FagMED Handicap og Psykiatri til budget 2023 - 2026 
 

FagMED Handicap og Psykiatri har på sit møde den 6. september 2022 haft mulighed for at drøfte 
resultatet af Byrådets budgetkonference.  

FagMED Handicap og Psykiatri sætter stor pris på den tidlige involvering i processen med afgivelse af 
høringssvar i juni måned. Det har været positivt med den tidligere involvering og her at kunne komme 
med input og bemærkninger inden beslutningerne træffes.  

FagMED udtrykker stor anerkendelse af, at det forebyggende område er prioriteret i budgetforliget og 

at besparelser er forsøgt begrænset mest muligt, ligesom der er taget højde for den demografiske 

udvikling på området og at fagområdet dermed er bevilget yderligere midler i årene 2023 - 2026. Der 

er stor tilfredshed med, at området vises politisk vilje. 

FagMED udtrykker dog fortsat bekymring for personalets psykiske arbejdsmiljø, og hvad det gør ved 

personalegrupperne, når området kontinuerligt er ude i besparelsesrunder. Dette har også stor 

betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse. Cafeerne og Vendepunktet er en forudsætning for 

at Handicap og Psykiatri kan komme i mål med målene i BDO rapporten – de er en del af strategien ift. 

at borgerne kan blive eller flytte ud i egen bolig. 

I forhold til Økonomiudvalgets område udtrykker FagMED stor tilfredshed med at have fået tilført 
yderligere 3 rådgivere til området til styrkelse af sagsarbejdet. 

 

Venlig hilsen 

FagMED Handicap og Psykiatri 

 

 

 



Høringssvar fra LBK FagMED til Budgetforlig 2023-2026 

LBK FagMED afgiver hermed høringssvar til budgetforliget for 2023-2026, der vedrører budgetforslag 

under TMU, KFU og ØU.  

Der er, under hvert punkt, redegjort for de konsekvenser forslagene vil have for service- og 

anlægsniveauet. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 

Land og Vand: 

Vandløbsvedligeholdelse er reduceret med 400.000 kr. årligt. Det medfører, at der ikke er midler til at 
imødekomme konsekvenserne af klimaforandringer på længere sigt. Det vil sige, at vi ikke 
kan beskytte bygningsværker, landbrugsjord og vejanlæg med store økonomiske konsekvenser til 
følge. 
 
Vandløbsrestaurering er reduceret med 400.000 kr. årligt. 
Der må forventes et behov for kommunale midler igen, når statslig finansierede vandplanprojekter er 
udført. 
 
Øvrig planlægning vedr. midler til køb af konsulentbistand reduceres med 300.000 kr. årligt til særlige 
opgaver, når vi mangler tid eller kompetencer. Dette vil medføre, at fleksibiliteten i opgaveløsningen 
reduceres, og der kan være opgaver, der ikke kan løses. 
 
Anlægskonto naturområder er udgået i 2023, men fortsættes fra 2024 og frem. Eventuelle 
ønsker/henvendelser fra borgere kan ikke imødekommes for 2023. Det kan være pleje af natur, 
etablering af søer eller stier i forbindelse til naturområder i Naturens Rige. 
 
Stillingerne til sommerhussagen. 
Det er positivt, at der er afsat midler til 2 stillinger til sagsbehandling af ca. 600 sommerhussager. Det 
er dog beklageligt, at midlerne skal tages af driftsbudgettet, hvilket medfører, at andre projekter ikke 
kan gennemføres. 
 
Vej og Park: 

Driftsbudgetter vil blive beskåret med 400.000 kr. fordelt på græsslåning og grønne områder samt 

fritidsområdet. Det vil medføre et dårligere serviceniveau for borgerne. 

Anlæggelse af nyt driftscenter i Ringkøbing er udsat.  Driftscentreret i Ringkøbing er utidssvarende og 

trænger til en opgradering arbejdsmiljømæssigt og fysisk. Med udsættelse af nyt driftscenter i 6 år vil 

det kræve en investering i velfærdsfaciliteter og nye porte, som der ikke er afsat midler til. 

Ejendomscenteret anlæg: 
 
Der er afsat flere midler til anlægsprojekter, hvilket er positivt, men det betyder, at der lægges et øget 
pres på medarbejderressourcer i Ejendomscenteret.  
 
Ejendomscenteret drift: 
 
Besparelsen på klimaskærmen giver et større efterslæb i forhold til vedligehold, og et større 
energiforbrug overordnet set. 
 
 



Puljen til forbedring af indeklima på daginstitutioner og skole er reduceret i forhold til det 
ansøgte. Alene på påbudssiden er der, i 2023, en udgift på 5 mio. kr. De påbudte krav fra 
Arbejdsmiljøtilsyn kan således ikke efterkommes i det fulde omfang. 

Plan og Vejanlæg: 
 
Trafiksikkerhedspuljen reduceres, og det er bekymrende i forhold til det forebyggende arbejde. 
 
Vi finder det positivt, at der er forøgede midler til Forsyningens aktiviteter og dermed kan vejkapitalen 
bevares og i visse tilfælde øge kvaliteten. 
 
Havne:  

 

Nedskæringen på det årlige anlægsbudget fra 1.6 mio. kr. til 1 mio. kr. vil betyde, at løbende mindre 

anlægsopgaver ikke vil kunne løses i tilstrækkeligt omfang. Konsekvensen vil være, at nødvendige 

årlige reparationer udskydes og at bygnings-kapitalen forringes. Da puljen for 3 år siden blev forhøjet 

med 600.000 kr. til 1.6 mio. kr. var det netop for at kunne have rettidig omhu og for at reducere 

udgifterne på den lange bane, hvilket er lykkedes hidtil.  

Kultur- og fritidsudvalget 

Besparelserne i råderumskataloget på kultur- og fritidsområdet er omfattende og indskrænker 

markant det nuværende økonomiske råderum. 

Det økonomiske råderum har hidtil været anvendt til at generere udviklingsaktiviteter på både kultur- 

og fritidsområdet, og er blevet brugt som gearing til at søge ekstern funding til aktiviteter (f.eks. 

Vinterlys-festivalen og filmsatsningen) og ansættelse af projektmedarbejdere, som sammen med det 

fastansatte personale har genereret en stærk udvikling i de seneste år af både kultur- og 

fritidsområdet.  

Kulturskolen: 

Kulturskolen er i en fase hvor den går fra at være en musikskole til at være en Kulturskole, med 
opstart af nye aktiviteter og med stor fokus på at blive kendt og blive brugt af kommunens borgere.  
 
Efter Covid-19 kæmper kultuskolen med at få elever tilbage til skolen, da der har været en betydelig 
elevnedgang 2020/2021. 
 
Som tidligere beskrevet fastholder vi hvilke konsekvenser råderumsforslaget har for Kulturskolen at: 

 En budgetreduktion vil medføre at det vil være vanskeligere at oprette nye aktiviteter og fag i forhold til 

implementering af Kulturskolen, og dermed også få elevtallet til at vokse Samtidig vil det også betyde en 

reduktion af Kulturskolens udadvendte aktiviteter og deres markedsføring i forhold til målgruppen. 

Biblioteket: 

De planlagte besparelser er beklagelige, der vil få konsekvenser for aktivitetsniveauet og 

materialeforsyningen til vores brugere. Specielt er biblioteket udfordret på de digitale licenser, som 

ikke kan undværes. De er meget dyre og prisen er ikke til forhandling. 

Mange andre aktører i kommunen rækker ud til biblioteket som samarbejdspartner. Det vil blive 
vanskeligere at finde midler til at kunne deltage i projekter og arrangementer. 

Biblioteket har i forvejen ikke et prangende budget, set i forhold til andre kommuner, så der laves 

rigtig meget bibliotek for pengene i forvejen.  



Det bliver stadig vanskeligere for biblioteket at kunne være en del af kommunens målsætning om at 

tiltrække nye indbyggere og mere arbejdskraft, hvis serviceniveauet sænkes yderligere, som følge af 

besparelserne. 

Økonomiudvalget (konto 6) 

Land, By og Kultur er i forvejen gennem årene blevet pålagt besparelser for cirka 2,8 mio. kr. - som 
svarer til cirka 6 stillinger. Det seneste år har LBK implementeret en besparelse på knap 750.000 kr. 
 
Dermed mangler LBK at spare cirka fem stillinger. Med to yderligere stillinger står LBK overfor, at 
skulle spare i alt 7 stillinger. 
 
Effektueringen af de pålagte besparelser vil påvirke serviceniveauet, og Byrådet må derfor 
neddrosle ambitionsniveauet for visse områder. Besparelserne vil medføre væsentlige og markante 
serviceforringelser. 
 
Der henvises til det udarbejdede råderumskatalog, som er vedlagt som bilag til budgetkonferencen – 
”Administration (konto 6) Land, By og Kultur”. 

Barselspuljen: 
Tidligere fik fagområder/afdelinger 100% refusion i forbindelse med medarbejdernes barsel. Det 
nedsættes til 80 % og får en direkte effekt på konto 6. 
 
IT og HR: 
Der forventes mindre support fra IT og HR. Opgaverne lander dermed i de enkelte 
fagområder/afdelinger, hvor kompetencerne ikke nødvendigvis er tilstede. 
 
Økonomiudvalget (jordforsyning) 

Jordforsyning: 

En øget bevilling til køb af jord og byggemodning på jordforsyningsområdet bør afføde en 
opnormering af personaledelen. Opgaven er kompleks og omfatter både kommuneplaner, lokalplaner, 
og byggemodning mm. 
 
Vi håber, at midler til opnormering til personaledelen kan godkendes ved frigivelsessagen – ellers er 
der ikke ressourcer til at få omsat midlerne til gode projekter. 
 
Såfremt man politisk ønsker at hæve ambitionsniveauet væsentlig for udvikling af bolig- eller 
erhvervsarealer, afhænger realisering af projekterne, at der udarbejdes henholdsvis kommune- og 
lokalplan eventuel suppleret af miljøkonsekvensvurdering samt efterfølgende byggemodning. Det er 
ressourcekrævende opgaver, hvormed der bør afsættes et årsværk til at hæve ambitionerne og 
dermed realisering af projekterne. 

 

 

 



 
 
 

 
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 
 

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

 

Til HovedMED 

 

   

      

   

Sagsbehandler 

Bente Dvinge 
Direkte telefon 

99 74 11 33 
E-post 

bente.dvinge@rksk.dk 
Dato 

5. september 2022 
Sagsnummer 

22-015262 
 

 

Høringssvar vedrørende budget 2023-2026 

FagMED i Sundhed og Omsorg har den 5. september 2022 afholdt et ekstraordinært 

møde vedrørende drøftelse af byrådets budgetresultat for 2023-2026.  

Generelt ser FagMED for Sundhed og Omsorg positivt på budgetresultatet og vil gerne 
udtrykke en anerkendelse af, at det i årets budgetforlig er prioriteret at sætte fokus på 
velfærdsområderne og de opgavemæssige funktioner, som knytter sig hertil.  
Dog en lille bekymring på reduktion af midler til klippekort på ældrecentrene. 

FagMED ser frem til, at der vil blive arbejdet langsigtet med boligområdet.  

Der ytres en bekymring i forhold til – under Økonomiudvalget – at barselsudlignings-
puljen reduceres fra dækning på 100 % til 80 % af udgifterne – her bør der være et 
opmærksomhedspunkt, da dette kan give driftsudfordringer i enhederne. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Grethe Madsen   Anja Thoft Bach 
Næstformand i FagMED   Formand i FagMED 
Sundhed og Omsorg   Sundhed og Omsorg 



Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, 

kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse 

 

 

 

  

07.09.22 

Høringssvar fra Det Koordinerende AdministrationsMED til HovedMED og Byrådet 

Det Koordinerende AdministrationsMED skal hermed afgive høringssvar til HovedMED og Byrådet på 

de administrative besparelser i det foreløbige budgetforlig. Vi har modtaget høringssvar fra alle FagMED 

undtagen FagMED i Børn og Familie. Nærværende høringssvar afspejler en række hovedpointer i de 

indkomne høringssvar fra FagMED.  

Overordnet set skal Det Koordinerende AdministrationsMED udtrykke bekymring for, at besparelsen 

på konto 6 vil medføre øget arbejdsbetinget sygefravær, opgaveglidning og forringet service af den 

decentrale drift, forringet service af borgere og virksomheder samt af det politiske niveau. Desuden 

udtrykkes der bekymring for organisationens fremtidige muligheder for rekruttering og fastholdelse af 

administrativt personale og for fortsat at være en attraktiv arbejdsplads. 

I det følgende uddyber Det Koordinerende AdministrationsMED denne bekymring. 

Øget arbejdsbetinget sygefravær 

Det Koordinerende AdministrationsMED skal gøre Økonomiudvalget og Byrådet opmærksom på, at 

administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i dag er væsentlig lavere normeret i forhold 

til vores sammenligningskommuner. Det skal understreges, at organisationen de senere år har oplevet 

stigende sygefravær og arbejdsbetinget stress (jf. Årlig Arbejdsmiljøberetning). Den planlagte 

besparelse på konto 6 må forventes at påvirke såvel den almindelige trivsel som sygefraværet negativt 

blandt det administrative personale. 

Opgaveglidning og forringet service af den decentrale drift 

En række FagMED gør opmærksom på, at besparelser på stabene vil medføre en opgaveglidning ud mod 

fagområderne. Det vil resultere i enten, at opgaven ikke bliver løst, løst med lavere kvalitet, større risiko 

for at begå fejl, en øget opgavebyrde for fagområderne/de decentrale enheder eller øgede udgifter til 

indkøb af ekstern konsulentbistand. Eksempler herpå er mindre central bistand til lovpligtige udbud af 

tjenesteydelser, lønforhandlinger, korrekte afskedigelser, økonomistyring og ringere IT support til 

organisationen. 

Det forventes også, at der internt i fagområderne vil blive skubbet opgaver fra konto 6 til den decentrale 

drift med samme resultater til følge som nævnt oven for. Vi gør endvidere opmærksom på, at en række 

af de borgernære opgaver løses i et samarbejde mellem administrationen og driften.  

Forringet servicering af borgerne og virksomheder 

En række FagMED gør opmærksom på, at den forventede besparelse vil påvirke serviceringen af 
borgerne i forhold til længere sagsbehandlingstider, fejl i sagsbehandlingen og kortere træffetider. 

Resultaterne heraf vil være flere klagesager, tabte klagesager, dårlig omtale af kommunen og utilfredse 

borgere.  

I en række tilfælde kan yderligere administrative besparelser medføre øgede udgifter. Fx i forhold til 

byggesagsbehandling, opfølgning på sygedagpengesager, overholdelse af pasningsgarantien, opfølgning 

på visiterede indsatser, tidlig indsats i forhold til at undgå anbringelser o.l. 

https://www.rksk.dk/databeskyttelse
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De administrative besparelser vil også ramme betjeningen af og dialogen med kommunens 

virksomheder. Det vil bl.a. betyde fortsat nedgang i virksomhedernes tilfredshed med den kommunale 

service og dialogen herom – jf. seneste erhvervsklimamåling fra DI.  

 

Forringet servicering af det politiske niveau 

Det Koordinerende AdministrationsMED er bekymret for, at den planlagte besparelse påvirker 

muligheden for fuldt ud at implementere de politiske mål i de nye politikker og kommende politiske 

initiativer. Vi gør opmærksom på, at en af de største kilder til udvidelse af den administrative 

opgaveportefølje er politiske initiativer.  

 

En mindre attraktiv arbejdsplads 

Yderligere besparelser vil medføre et dårligere arbejdsmiljø, et øget arbejdspres, lavere kvalitet, hvilket 

igen vil gøre det vanskeligere at rekruttere og fastholde administrativt personale. Dette vil også påvirke 

bosætningen negativt. 

Der er i forvejen et presset arbejdsmarked, og vi gør opmærksom på, at vi inden for en række 

administrative medarbejdergrupper er i direkte konkurrence med andre kommuner, såvel som det 

private arbejdsmarked.  

 

Samlet anbefaling 

Som følge af ovenstående skal vi opfordre byrådet til at reducere de administrative besparelser 

væsentligt.  

 

Følgende bilag er vedlagt høringssvaret fra Det Koordinerende AdministrationsMED: 

 Samlet dokument med høringssvar fra 7 FagMED 

 

Disse høringssvar indgår som en del af det samlede høringssvar fra Det Koordinerende Administra-  

tionsMED og bedes medsendt til det politiske niveau. 

 

Venlig hilsen 

Det Koordinerende AdministrationsMED 

 




















