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Høringssvar fra Hoved MED-udvalgets medarbejderside vedr. forslag
til ny budgetmodel
Hoved MED-udvalgets medarbejdere udtaler følgende vedr. forslag om
forhøjelse af anlægsniveau samt forslag til ny budgetmodel:
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Forhøjelse af anlægsloft
Hoved MED-udvalgets medarbejderside vil ikke kommentere på, hvorvidt
anlægsniveauet skal hæves. Vores fokus er på ordentlige arbejdsvilkår for
Køge Kommunes medarbejdere, herunder fysiske rammer, vilkår for
opgaveløsningen og løn. Mange medarbejdere oplever allerede i dag at skulle
løbe stærkt for at nå deres opgaver. Såfremt det besluttes at hæve
anlægsniveauet og derved sænke serviceniveauet, vil vi derfor appellere til,
at det konkretiseres præcist hvilke opgaver, der bortfalder og ikke skal
varetages fremadrettet – hverken af Køge Kommune eller eksterne aktører.
Forslag til ny budgetmodel
Vi kvitterer byrådet for at ville arbejde ud fra en ny budgetmodel. Vi
anbefaler, at der fremadrettet arbejdes med en analysedrevet budgetmodel,
hvor der ved budgetforliget sker en politisk udvælgelse af områder på tværs
af hele kommunen, som analyseres for at undersøge og konsekvensbeskrive
effektiviserings- og besparelsespotentialer, som imødekommer det
nødvendige råderum til at sikre Køge Kommune som en attraktiv
arbejdsplads og bopælskommune.
Vi anbefaler denne model, da den giver tid til at både medarbejdere og
ledere kan involveres i analysearbejdet fra start og sammen med Køge
Kommunes analysekonsulenter kan være med til at kvalificere arbejdet.
Vi gør opmærksom på, at forudsætningen for, at denne model kan fungere
er, dels at medarbejderne og deres viden inddrages indgående, dels at der
afsættes den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til at sikre
analysernes kvalitet, og dels at både byråd og ledere tager ansvar for et
grundigt analysearbejde og beslutningstagen på et oplyst grundlag.
Endelig opfordrer vi til, at den nye budgetmodel evalueres efter et år.
Karsten Stegmann
Næstformand i Hoved MED-udvalget
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