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Generelt
Den eksplosive demografiske tilvækst som Høje-Taastrup Kommune oplever overrasker alle,
og derfor opfordrer vi til, at Byrådet har stort fokus på det afledte pres heraf både i arbejdet
med borgerne og i administrationen, så Høje-Taastrup Kommune også fremover vil være en
attraktiv arbejdsplads. Det kan blandt andet betyde, at Byrådet skal effektivisere
organisationen og fremover tænke hvordan opgaver skal løses anderledes, så der frigives
ressourcer.
Vi bemærker, at al forskning og erfaring tilsiger, at omstilling gjort i fællesskab, hvor der
bliver lyttet til de personer der har daglig erfaring med et givent område, giver de bedste
resultater.
TVÆR01 Rammereduktion
Rammebesparelser skaber altid meget uro, fordi der bliver en lang afklaringsproces om
hvordan besparelserne skal udmøntes, og mange medarbejdere frygter afskedigelser.
Rammebesparelser bør undgås til fordel for konkrete besparelser og effektiviseringer.
Vi anbefaler, at Byrådet bruger det mandat, I er givet, sætter en strategisk retning for
kommunen, og sørger for, at der er tilstrækkelige ressourcer på fokusområderne, mens
konkrete besparelser og effektiviseringer besluttes på de øvrige områder.
ØU1 Reduktion i bygningsvedligeholdelse
Det er væsentligt, at både borgere og personaler har ordentlige fysiske rammer i de
kommunale bygninger. Hvis det fortsat er tilfældet selv om pulje til bygningsvedligeholdelse
reduceres, er det et fint sted at lave en besparelse.
ØU02 Reduktion af puljen til dyre uddannelser
De seneste år er alle midler i puljen blevet fordelt. I en tid med stor vækst og mange ekstra
opgaver er det væsentligt, at der er mulighed for ”tunge” uddannelser, så vi på
medarbejdersiden er så godt rustet til at kunne løse opgaverne som muligt. Særligt når
kampen om de gode hoveder spidser til.
Vi opfordrer til, at puljen fastholdes på samme niveau som sidste år, så der ikke sendes et
signal ud om, at Høje Taastrup Kommune ikke har fokus på uddannelse.
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