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”Høringssvar fra Økonomi & Udbud vedrørende Økonomiudvalgets rammebesparelse - 2016 

  
Som led i forslag til udmøntning af rammebesparelse skal Økonomi & Udbud spare 75.000 kr. i 2016. 

  
Afdelingens driftsudgifter består næsten udelukkende af lønkroner. Vores økonomiske råderum er derfor meget begrænset, da vi ikke har andre 
væsentlige økonomiske parametre at skrue på. 

  
Vi oplever som afdeling generelt en stigende efterspørgsel efter rådgivning og servicering af organisationens afdelinger, særligt efter etableringen af 
CETS. En efterspørgsel vi forsøger at imødekomme, men som bl.a. er udfordret af tidligere års nedsatte normering grundet ikke genbesatte stillinger.  

  
Udmøntning af den foreslåede besparelse på afdelingens lønkonto, herunder overslagsårene medtaget, og en dermed gradvis mindre normering vil i 
takt med flere opgaver betyde et lavere serviceniveau og en generelt mindre fleksibilitet. 

  
Vi vil derfor udtrykke en generel bekymring for en øget ubalance mellem opgaver og ressourcer, der udover betydning for serviceniveau og fleksibilitet, 
også kan få konsekvenser for afdelingens arbejdsmiljø. 

  
Økonomi & Udbud – Personalemøde med MED-status” 
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Svendborg, den 19.06.2015 
 
Høringssvar fra Center-MED vedr. Økonomiudvalgets beslutning om forslag til rammebesparelser budget 2016 
 
Rammebesparelsen på 0,430 mio. kr. udmøntes først, når der er kendskab til de økonomiske rammer for 2016.  
Rammebesparelsen har ikke personalemæssige konsekvenser og såfremt den bliver aktuel, vil udmøntningen finde sted som et led i den videre proces 
omkring driftsoptimering samt målopfyldelsen for CETS. 
 
Der gøres opmærksom på at driftsoptimering kræver personaleressourcer, hvorfor det er nødvendigt, at der er fokus på fastholdelse af, som minimum, 
det eksisterende personaleressourcer. 
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