1. september 2020

Høringssvar i forbindelse med forslag til Budget 2021 fra
administrativ side af MED-udvalgene i DTO
(Plan, Byg og Miljø samt Vej, Ejendom og Affald)
Resumé:
Vi vurderer at udsigten til en øget anlægsramme er særdeles positivt og kan skabe
yderligere udvikling og mærkbare forbedringer i hele Kalundborg Kommune.
I denne forbindelse anbefales det, at:
• Anlæg der samtidig forbedrer servicen prioriteres (kloge investeringer)
• Øge den i forvejen pressede vej- og ejendomskapital
• Tilpasse administrationen så den stemmer overens med den øgede anlægsramme,
med særligt fokus på fastholdelse og rekruttering, herunder bl.a. løndannelse og
efteruddannelse.
Uddybende bemærkninger:
I forbindelse med anlægsområdet er det en kendt sag at kommunens vejkapital og
ejendomskapital er under pres: Indsatsen for vedligeholdelse står ikke mål med den
nedbrydning der finder sted, bl.a. befordret af milde vintre med mere regnvand.
Heller ikke med budgetforslaget tages der i tilstrækkelig grad fat i efterslæbet.
Et område der har mindre bevågenhed er, at naturkapitalen også er under pres:
Intelligente og fremtidssikre investeringer i disse områder kan kun være til kommunens og
samfundets bedste.
Det er tilfredsstillende at der ikke er planlagt yderligere reduktioner og effektiviseringer i
de kommende år.
Dette giver selvsagt en vis tryghed set fra medarbejderside.
Det er dog en kilde til bekymring, at det lønniveau der udøves i Kalundborg halter bag
efter gennemsnittet for landets kommuner.
Vi må påpege at dette kan ramme fastholdelse og rekruttering, en situation som vi allerede
oplever effekterne af i enhederne.
Samtidig er det vigtigt at påpege at en øget anlægsramme nødvendigvis må mødes af en
tilpasning på personalesiden for at kunne løfte de nye opgaver på den bedst mulige måde.
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