Høringssvar til Budget 2021-2024 fra Lokaludvalget i Administration og Udvikling
Lokaludvalget for Administration og Udvikling på sundheds- og omsorgsområdet har taget høringsversionen
af budget 2021-2024 til efterretning, og har følgende bemærkninger:
Mængdeudvikling og effektiviseringsbidrag
Lokaludvalget opfordrer til, at mængdeudviklingen og effektiviseringsbidraget bliver udmøntning under
hensyntagen til, hvor stort opgavepresset er som følge af befolkningsudviklingen.
Tidligere har mængdeudviklingen på det administrative område været fordelt efter størrelse. Dette giver
dog ikke mening i forhold til området. Det gælder både Administration og Udvikling og i høj grad også
Visitation og Hjælpemidler, at opgaverne netop må forventes at stige.
Hvis man ser på den tilsvarende mængdefremskrivning af fagområdet, så er der en udvidelse af
budgetterne som følge af, at der er en væsentlig stigning i antallet af ældre.
Skønt nogle af de administrative funktioner ikke stiger med antallet af ældre, så er der mange funktioner
som er direkte afhængigt af antallet af ældre. F.eks. visitation af ydelser, besvarelse af telefoniske og
skriftlige borgerhenvendelse, boliganvisning, personaleadministration på ældreområdet.
Med en fordeling uden korrektion for de forskellige fagområder vil visitation og administration på
sundheds- og omsorgsområdet således blive nedjusteret af en mængdeudvikling, som resultat af at
kommunen får færre børn og unge. Til trods for at den faktiske opgavemængde vil stige fordi antallet af
ældre stiger.
I forhold til effektiviseringsbidraget er det vigtigt at bemærke, at administrationen på sundheds- og
omsorgsområdet blevet underlagt besparelser på 15% i 2019, hvor der blandt andet blev sammenlagt
administrative funktioner.
Der har således allerede været gennemført effektiviseringer i et så stort omfang, at det er svært at se, at
der er potentiale for flere.

Opgaveglidning
Lokaludvalget bemærker, at der på flere områder sker en opgaveglidning, hvor opgaver helt eller delvis
flyttes fra den centrale administration til fagområdet.
Det gælder eksempelvis: Gennemførsel af udbudsprocesser, opgaver i forbindelse emd løn- og
personaleadministration og flere superbrugerfunktioner på it-systemer.
Denne udvikling er uhensigtsmæssigt, og lokaludvalget indstiller til at man indskærper at en fralæggelse
af opgaver til andre afdelinger ikke er en effektivisering, og at det er en central ledelsesopgave at sikre at
effektiviseringerne ikke resulterer i meropgaver andre steder.
Opgaveudvikling:
Det bemærkes tillige at der kommer nye opgaver til, som ikke tidligere har skullet løses.
Nogle eksempler er: GDPR er omfattende på sundheds- og omsorgsområdet da der er mange
personfølsomme oplysninger. Tværgående it-systemer er tidskrævende at implementere, da it ikke indgår
som en primær funktion for frontpersonalet.
Lokaludvalget har svært ved at se, at der kan realiseres en besparelse gennem effektiviseringer, når er
samtidig løbende kommer mange nye opgaver til, hvor der ikke følger finansiering med.

