
Til byrådet i Hedensted Kommune:
Den 10. oktober 2018

Høringssvar til budget 2019

På baggrund af de drøftelser, der har været i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, har vi 
følgende bemærkninger:

Rammereduktion på administration 
Vi frygter, at administrative opgaver, der indtil nu er udført centralt, ender med at skulle udføres 
decentralt. Det vil få direkte betydning for det antal timer, der er tildelt det enkelte dagtilbud /sko-
le. Og samtidig kan de administrative opgaver blive udført af personer, der ikke er uddannet til op-
gaven, hvilket betyder, at:

 1. de bruger længere tid og
 2. der begås flere fejl

Desuden vil det få betydning for normeringen. Det vil især være i små institutioner, hvor lederen 
ofte har timer hos børnene for at få mødeplanen til at hænge sammen. Rammereduktionen vil – 
alt andet lige – få den konsekvens, at lederne får mindre tid til at udføre fagfaglig ledelse. Det er 
det stikmodsatte af ledelses-kommissionens anbefaling.

Fra efteruddannelse til indsatser tæt på børnene
Vi er glade for, at byrådet lægger op til at tilføre fem mio. kroner til inklusion i skolen. Da det end-
nu er uvist, hvordan midlerne konkret kommer i spil, og da det desværre kun er en engangsinve-
stering, bliver det udfordrende at arbejde med. Vi håber og tror, at også SFO’erne bliver tilgodeset 
i forhold til inklusionsmidlerne. Når vi arbejder med inklusion, er der mange steder og niveauer, 
man kan øge indsatsen eller sætte nye tiltag i gang: Lige fra efteruddannelse af personale til aktivi-
teter tæt på det enkelte barn. Traditionelt er det på lang sigt, at vi ser resultater af indsatsen. Der-
for bør byrådet her tage de faglige vurderinger af indsatser til efterretning.

Efterregulering i den kommunale udligning
I forbindelse med at kommunernes udgifter til ældre og voksne med handicap er blevet beregnet 
mere præcist, modtager Hedensted Kommune 19,1 mio. kroner over de næste to år. Vi peger på, 
at pengene anvendes i budgetforslaget til at dække de besparelser, der skulle have været i 2019. 
En sådan beslutning giver byrådet mulighed for at sikre en konstruktiv og medinddragende proces 
frem mod budget 2020.Vi får i fællesskab bedre mulighed for at belyse konsekvenserne af bespa-
relserne, så reduktionerne sker på et så oplyst et grundlag som overhovedet muligt.

Vi håber, at I vil tage vores overvejelser med i forhold til jeres endelige beslutning. 

Venlig hilsen

BUPL Østjylland, BUPL’s fællestillidsrepræsentanterne samt tillidsrepræsentanterne


