Høringssvar fra medarbejdersiden i Jobcentret vedr. budget 2020
Medarbejdersiden har tre bemærkninger til budget 2020:




Bekymring om effekt og kvalitet i servicereducering sprogskolen
Det er en god investering at styrke kontrolindsatsen
Uhensigtsmæssigt at reducere i MED arbejdet og OBS på AKUT-midlerne

Fane 5, H7 - forslag O: Servicereduktioner på Kalundborg Sprogcenter.
Forslaget bygger på en forventning om et faldende antal kursister/elever i de
kommende år. Som følge heraf anbefales en servicereduktion på området der skal
medvirke til en bedre balance i økonomien.
På trods af ovenstående har vi en bekymring for at kunne sikre og eller udføre en
effektiv og kvalitativ dansksprogundervisning for den enkelte kursist/elev. Dels er
holdsammensætningen i forvejen bredt sammensat, og bliver den yderligere presset
kan det betyde en forlængelse af den enkeltes forløb og derved påvirke
Ydelsesomkostninger i negativ retning.
Hvis forslaget besluttes, appellerer vi til, at der gøres alt for at dette sker uden
afskedigelser og ved naturlig afgang, samt at der straks iværksættes ansættelsesstop
og at berørte medarbejdere forsøges omplaceret.
Vi har en forventning om at hvis kursist/elev antallet stiger, så tilføres der igen
ressourcer.
Fane 8: Sager oversendt til budgetbehandling nr. 1, 9. Forslag til styrkelse af
kontrolindsatsen.
Vi tilkendegiver, at det giver rigtig god mening at tilføre ressourcer til
kontrolindsatsen, og er enige i at der kan opnås nettobesparelser på konto 5.
Forslag N: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og
interne møder.
Vi finder det uhensigtsmæssigt at spare på MED samarbejdet, og finder det vigtigt for
det gode samarbejde at der er ordentlige rammer som sikrer medindflydelse og
medinddragelse, herunder at der stilles den nødvendige tid til rådighed, som MED
aftalen foreskriver.
Ved repræsentanters deltagelse i konferencer og lignende ydes godtgørelse via
akutmidlerne.
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