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På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. og 21.
august 2020, blev det endelige budgetmateriale udsendt den 21. august 2020.

Hovedudvalget fik sammen med alle Niveau 2 lederne en gennemgang af materialet på
Niveau 2 ledermødet den 25. august 2020.
På baggrund af det udsendte materiale, skal høringssvar indsendes senest den 2.
september 2020. Hoveudvalget har derfor mulighed for at tage en drøftelse af budgettet på
baggrund af de indsendte høringssvar på mødet den 7. september 2020.
Efterfølgende har Hovedudvalget et møde med Økonomiudvalget den 9. september 2020,
hvor der også bliver mulighed for at drøfte budget og høringssvar.
Den endelige behandling af budget 2021 foregår således:
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HU mødet den 7. september 2020
Ledere og medarbejdere i Hovedudvalget noterer sig med glæde at kommunens økonomi
er inden i en god og sund udvikling, som er et godt fundament for en sikker og stabil drift.
Medarbejdersiden anbefaler, at reduktionen af Partnerskabsholdernes budgetter på de
0,2% foranlediget af feriepengene, bliver på institutionerne.
Medarbejdersiden oplever et øget arbejdspres, et øget behov for kompetenceudvikling
samt et øget behov for rengøring, og foreslår derfor at der kigges på en tilførsel af midler
til områderne.
Ledelsessiden i Hovedudvalget tilkendegiver, at den administrative ledelse er opmærksom
på behovet for at lederne prioriterer fokus på balancen mellem opgaver og ressourcer samt
på behovet for kompetenceudvikling inden for de eksisterende budgetter.
Hovedudvalget noterer sig at mange høringssvar peger på vigtigheden af, at vi forsætter
vores arbejde med at udvikle vores fysiske rammer. Hovedudvalget påpeger, at der er et
potentiale i at ledere og medarbejdere bliver bedre til at arbejde sammen om udviklingen
af de lokale fysiske rammer.
Medarbejdersiden anbefaler i forbindelse med en eventuel udbygning af Rådhuset på
Holbækvej, at der prioriteres bedre faciliteter samt en kantineordning.
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