Til Økonomiudvalget og Byrådet

Greve, den 15.9.21

Høring af budgetforlig 2022-25.

Medarbejdersiden i HovedMed har disse kommentarer
Vi synes, det er opmuntrende med et budget uden en stribe af
effektiviseringsforslag og besparelser.
Vi er bekymrede over, at de ekstra stillinger i CTM og HR skal finansieres ved
reduktion af alle lønbudgetter. Ganske vist kun 0,04% men vi mener at en udhuling
af lønbudgetterne er en forkert vej at gå. Det er ikke rettidig omhu
Når der fjernes lønmidler fra de enkelte områder, bliver det vanskeligere at skabe
attraktive arbejdspladser. Vi har brug for attraktive arbejdspladser for at sikre et
godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser gør det
nemmere at rekruttere og fastholde gode medarbejdere

På medarbejdernes vegne
Janne Jørgensen, næstformand

Høringssvar til Økonomiudvalget fra klubberne Brogården, Godset, Havana,
Idrætsfritidsklubben, Oasen og Tune Ungdomscenter til budget forlig for budget 2022.
Indledningsvis vil vi gerne kvittere for et budgetforlig uden nye direkte besparelser og for, at der
fortsat er fokus på renovering af de kommunale bygninger.
Styrket ledelse
Vi glæder os over at der i budgetforliget er vægtet en øget ledelse i dagtilbuddene, da god
nærværende ledelse kan øge trivslen blandt medarbejderne og derved sikre en god dag for
børnene.
Nærværende og ansvarlig ledelse er også vigtigt indenfor i klubberne. Derfor anbefaler vi, at
ledelsen i klubberne også styrkes lokalt så det genindføres der er en klubleder i hver klub, så det
ikke er skolelederen der er leder af klubben.
En sådan nærværende ledelse i klubberne, er en naturlig konsekvens af beslutningen om at
klubberne ikke flyttes til skolerne, kan øge trivslen blandt pædagogerne, medlemmerne og
samarbejdet til forældrene i klubben, ligesom skolelederne vil få mere tid til ledelse i skolen. Derfor
anbefaler vi det prioriteres den daglige ledelse tilbageføres til lederen i hver klub.
Øget rengøring
Vi anerkender aftalepartnernes ønske om at fastholde en øget rengøring i vuggestuerne, fordi
erfaringerne er, at øget rengøring betyder mindre sygdom og øget trivsel hos børn og voksne.
Vi anbefaler, at der i det kommende år er fokus på disse erfaringer i fritidsområdet, så der løbende
sker en tilpasning af standarden på rengøringen med henblik på, at mindske sygefraværet samt
øge trivslen hos alle ansatte og medlemmer i klubberne.
Kompensation for længere åbningstid på grund af kortere tid i skolen og corvid-19
nedlukning
I de seneste skoleår har mange skoler afkortet skoletiden, hvilket gør der er behov for en øget
åbningstid i klubber og SFO.
Også i det nye skoleår er der færre timer i skolen, som gør at der er behov for længere åbningstid i
klubber og SFO, som det er vigtigt fritidsområdet får kompensation for.
I forbindelse med Corvid-19 nedlukningen har flere klubber oplevet en negativ spiral, hvor børn og
unge er udmeldt og ikke har det fællesskab de har behov for, og desværre er det ikke sådan at de
bliver aktive i det organiserede fritidsliv.
Vi anbefaler der i det kommende år er fokus på, at fritidsområdet ikke forringes på grund af den
længere åbningstid der er behov for i klubberne på grund af den kortere tid i skolen, samt at der er
ressourcer til genstart af trivslen, fællesskab og sammenhold i klubberne som opfølgning på corvid19 perioden.
Derfor anbefaler vi, at der i lighed med i undervisningen til genopretning af fagligheden på
skoleområdet, afsættes ressourcer til genstart af trivslen, fællesskab og sammenhold i
fritidsområdet, for at tiltrække, og fastholde medlemmerne i klubberne og for, at styrke arbejdet for,
at børn og unge der ikke er medlem deltager i det organiserede fritidsliv.
Med venlig hilsen
Frank Sørensen
På vegne af lokal-MED i klubberne Brogården, Godset, Havana, Idrætsfritidsklubben, Oasen og
Tune Ungdomscenter.

Greve den 15. september 2021

Høringssvar til budgetforlig 2021 fra Områdemed Dagtilbud og skoler

Område Med vil gerne anerkende bestræbelserne på, ikke at gennemføre store besparelser. Det letter i en
presset hverdag.
Dog har vi et par nedslag, vi gerne vil gøre opmærksomme på.
Vi har stor forståelse og sympati for forslaget om fortsat at have fokus på det lave sygefravær, det kommer
os alle til gavn. En personalekonsulent yderligere er en forståelig prioritering. Dog vil vi gøre opmærksom
på, at området for Dagtilbud og skoler har været under pres personalemæssigt i mange år, så vi har ikke
brug for yderligere beskæringer i antallet af personaler, ligegyldigt på hvilket niveau vi taler.
I forhold til udvidelsesforslaget (U4), der handler om at ansætte en konsulent til at analysere
sammenhængen mellem almen- og specialskoleområdet, så er det fornuftigt at få lavet den analyse. Den
vurderer vi som nødvendig. Men det er stærkt beklageligt, at man ønsker at tage pengene fra løft af
folkeskolen. De midler er sat af i Folketinget primært til at ansætte flere lærere, for der er behov for flere
lærere til at løfte opgaven i folkeskolen. Vi mangler hænder. Så vi vil opfordre til, at pengene IKKE tages fra
de midler. Midlerne til løft af folkeskolen er hidtil fordelt ud til skolerne efter en fordelingsnøgle. De midler,
der indtil nu er kommet ud på skolerne, er ikke i nærheden af at være en hel stilling på hver skole. Da de
først blev delt ud, gjorde vi opmærksom på, at man måske skulle fordele midlerne til de skoler, der var
mest trængende i forhold til lærerkræfter. Man valgte at smøre det tyndt ud, med besked om, at man ad
åre, når pengene kom fra Folketinget, kunne få noget der ligner hele stillinger ud af det. Det kan man ikke,
hvis pengene tages til konsulenter på rådhuset. Den opmærksomhed bør I have fremadrettet, hvis de
penge skal komme eleverne til gavn.
I forhold til U14, tidlig implementering af minimumsnormeringer. Vi har brug for flere kvalificerede
hænder, så det forslag hilser vi velkomment.
Men vi mener, at der skal væsentlig flere ressourcer til, for at kunne opnå minimumsnormeringer i 2022.
På vegne af medarbejdersiden i område med for Dagtilbud og skoler

Tina Beck-Nilsson
Næstformand område med

Høringssvar til Byrådets budgetforlig
Høringssvar fra medarbejdersiden i Lokal-MED i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Vi har gennemgået Byrådets budgetforlig og kan konstatere, at de tre besparelsesforslag fra Direktionens
budgetoplæg, som vi kommenterede på, er medtaget i forliget.
Især besparelsen på rengøringen på rådhuset mener vi er en helt forkert prioritering. Det vil påvirke alle
medarbejdernes arbejdsmiljø negativt at arbejde i et snavset rådhus med fyldte skraldespande.

Vi har følgende bemærkninger til tre udvidelsesforslag:

Økonomiudvalget, 1.01, Fortsat fokus på lavt sygefravær og styrkelse af den politiske understøttelse på
teknik- og miljøområdet
Lokal-MED tilslutter sig forslaget om at opnormere i Teknik & Miljø og har en forhåbning om, at arbejdet
med sygefravær fortsættes på bedste vis, når der ansættes en personalekonsulent.
I forhold til finansieringen ved på begge områder at skære i centrenes lønbudgetter vil vi gerne udtrykke en
bekymring. Der lægges op til at skære i alt 139.378 kr. i lønbudgettet i Center for Politik, Organisation &
Borgerbetjening. Dette vil gøre en i forvejen vanskelig økonomisk situation mere vanskelig at manøvrere i.
Lokal-MED foreslår, at finansieringen af de to stillinger tages af kassen i stedet for centrenes lønbudgetter.
Økonomiudvalget, 1.03, Daglig gulvvask i institutioner
Budgetforslaget foreslår, at der indføres daglig gulvvask i institutionerne. Dette forslag er også en god idé,
men finansieringen af forslaget ved at reducere rengøringen på rådhuset kan Lokal-MED ikke tilslutte sig.
Rengøringsniveauet på rådhuset er i forvejen ikke i orden og en reduktion af rengøringsbudgettet her vil
bare forværre situationen. Dette gælder især, hvis skraldespande på kontorerne får lov til at stå en uge
med eksempelvis madrester i.
Dårligere rengøring påvirker medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø negativt, og det kan i sidste ende give
øget sygefravær.
Hvis forslaget bibeholdes, bør der ses ind i alternative måder at spare på rengøringen på rådhuset. Dette
kan eksempelvis være at fjerne skraldespande på kontorerne og sætte en større skraldespand op ved
kaffemaskinerne.
Reduktionen af rengøringsbudgettet skal også ses i sammenhæng med bruttoanlægsforslaget om at indføre
affaldssortering i kommunale bygninger. I forslaget er noteret, at det muligvis vil medføre en ekstraudgift til
de medarbejdere, der skal håndtere affaldssorteringen i bygningerne.

Medarbejdersiden i Lokal-MED i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

