Udtalelser om budget 2018
Der er tilfredshed fra både medarbejdersiden og ledelsessiden i Hovedudvalget i kølvandet på den netop indgåede budgetaftale.
Udtalelse fra kommunaldirektør Tommy Christiansen
"Byrådet har i enighed indgået en budgetaftale for 2018. Selvom vores
økonomiske situation i 2018 er bedre end længe, indeholder aftalen kun
nogle få udvidelser på driften. Dette skyldes, at det har været vigtigt for
byrådet at anerkende, at den væsentligste årsag til den bedre økonomi
er, at vi allerede er i gang med at reducere udgifterne med op mod 60
mio. kr. fra 2017 til 2018. Det nye budget giver samtidig mulighed for,
at vi fortsat kan fokusere på vores langsigtede udfordringer, hvor den
demografiske udvikling til stadighed vil stille krav om omstillinger og
tilpasninger. Dermed får vi forhåbentlig mulighed for også i næste byrådsperiode at arbejde med et flerårigt perspektiv i budgetlægningen.
Det finder jeg afgørende for, at vi kan tilpasse opgaveløsningen på den
bedst mulige måde og med mindst mulig usikkerhed for borgere og
medarbejdere. Jeg vil samtidig bruge anledningen til at takke for det
gode samspil, vi har med medarbejdersiden i MED-systemet. Når vi
skal løse vores udfordringer, har stor betydning, at vi samarbejder, så
vi kan bevare Hjørring Kommune som en god arbejdsplads, hvor vi
sammen finder løsninger og tilpasser opgaveløsningen, når de rammer,
som vi har til rådighed, strammes til.," lyder det fra kommunaldirektør
Tommy Christiansen.
Udtalelse fra medarbejdersiden
Vi har i forlængelse af budgetseminaret den 7. september 2017 drøftet
processen og medarbejderinddragelsen undervejs. Der er enighed om,
at det har været tilrettelagt som en åben proces med meget høj grad af
medarbejderinddragelse - både på udvalgs- og byrådsniveau. Det har set fra medarbejdersiden - en stor værdi for samarbejdet. Vi oplever, at
vi her har en kultur, vi kan tillade os at være stolte af når vi sammenligner med vores kolleger i andre kommuner.
Selvom der i det fremlagte budgetforslag er tale om anvendelse af det
oparbejdede råderum, bemærkes det, at forslaget også rummer en erkendelse af, at der stadig arbejdes med implementering af tidligere års
vedtagne besparelser. Der er fortsat brug for opbakning og anerkendelse af ledere og medarbejderes bestræbelser på at få det optimale ud af
de rammer byrådet har defineret.
Kommunens økonomi er fortsat stram, og der venter yderligere udfordringer i den kommende byrådsperiode. Her kvitterer vi for den indsats
der ydes i samarbejde med nabokommunerne for at fastholde udligningsdagsordenen. Det er altafgørende, at de økonomiske grundvilkår
forbedres, hvis enderne fortsat skal kunne nå sammen.

Følg MED – September 2017
Endelig vil vi opfordre byrådet til at videresende en anbefaling til det kommende byråd om at fortsætte den åbne tilgang til budgetprocessen og samarbejdet i øvrigt.
Hjørring, den 13. september 2017
Medarbejdersiden i Hovedudvalget

