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Høringssvar – Budget 2023 fra bestyrelsen i Område Auning 

 

Vi føler desværre, at det er på tide at kommentere på den noget nær umulige situation, vi i de 

enkelte bestyrelser har i forbindelse med at overholde budgetterne. Efter vores bedste overbevisning 

er tiden inde til at droppe effektiviseringsbidraget - det kan simpelthen ikke lade sig gøre at 

overholde det. Hvis vi skal genoprette velfærden indenfor dette kerneområde, er første skridt på 

vejen at dette (urealiserbare) bidrag bliver fjernet.  

Vi ønsker ikke, at man ikke har øjne og ører åbne for, at kunne finde effektiviseringer og 

besparelser, men effektiviseringsbidraget er - efter vores overbevisning - ikke den rette vej at gå.  

Det er demotiverende for både medarbejdere, og os frivillige som sidder i de forskellige bestyrelser, 

at skulle arbejde med budgetrammer, som ikke er realistiske at overholde, og at skulle arbejde med 

et effektiviseringsbidrag, som vi på forhånd ved ikke vil kunne realiseres.  

Vi arbejder hårdt på at skabe de bedste rammer for områdets børn, og vi ønsker at 

velfærdspolitikken - også indenfor vores område prioriteres, så vi kan få budgetrammer, som vi kan 

arbejde med i hverdagen - og ikke budgetter, hvor vi hver eneste gang vi ses, skal diskutere de 

aktuelle budgetoverskridelser.  

Det er vigtigt for os, at understrege på det kraftigste, at vi er åbne overfor både besparelser og 

effektiviseringer, der hvor det giver mening og kan lade sig gøre - men der er også en nedre grænse 

for hvad der er et acceptabelt niveau inden for velfærd og trivsel, og hvad vi kan tilbyde både børn, 

forældre og medarbejdere.   

For at udøve best practice kunne det være interessant for bestyrelser rundt om i kommunen at 

modtage en oversigt over eventuelle poster der stikker meget ud i forhold til gennemsnittet, så ville 

man lettere kunne dykke ned i, hvor der er eventuelle besparelser at hente - vel vidende at man 

aldrig kan sammenligne en til en. Man kunne også ønske sig en “værktøjskasse”, med eksempler på 

besparelser fra andre sammenlignelige enheder, så vi bliver bedre til at lære af hinanden, da vi 

naturligvis hverken kan eller skal opfinde den dybe tallerken i hver enkelt bestyrelse. 
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