
 

 

Til: 

Frederikshavn kommune 
Byrådet 

          D. 4/10-2012 

 
 
 
Høringssvar/kommentarer til budgetforliget for året 2013 og 
overslagsårene 
 

I forbindelse med forligspartiernes fremlagte budgetforlig for 2013 og 
overslagsårene, har FOA Frederikshavn nedenstående bemærkninger.   
 
 
Ændring af gennemsnitsnormeringen (RED 204) 
Som det fremgår af konsekvensbeskrivelsen i sparekataloget, vil en reduktion af 
gennemsnitsnormering i plejeboligerne medføre lavere pleje- og serviceniveau samt 
personalereduktioner.  
 
I plejeboligerne bor ofte de svageste borgere i vores kommune, og vi er derfor 
bekymrede for, at personalereduktioner på området og et deraf lavere pleje- og 
serviceniveau, vil medføre et langt dårligere arbejdsmiljø for de tilbageværende 
ansatte, og en meget dårligere borgeroplevelse.  
 
FOA Frederikshavn opfordrer derfor til, at reduktionerne findes på andre områder. 
 
Reduktion ad demenstillægget (RED 205) 
Det er med meget stor forundring, vi kan erfare, at forligspartierne gennemtvinger 
en reduktion af demenstillægget.  
 
Som det fremgår af bemærkningerne til sparekataloget på socialudvalgets område, 
kan besparelsen få vidtrækkende personalemæssige konsekvenser: 
 
”Der skal afskediges personale, da det nuværende demenstillæg gør, at der er 

mulighed for en højere normering. Der forventes flere voldsepisoder med 
eventuelle arbejdsskader til følge”.  
 
Det er os uforståeligt at forslaget overhovedet optræder i sparekataloget, og det er 
ubegribeligt, at der nu tegner sig et politisk flertal for et forslag, der helt indlysende 
risikere flere voldsepisoder, flere arbejdsskader og dermed store personalemæssige 
konsekvenser.  
 
Vi må på det kraftigste indstille, at der findes en anden løsning.   
 
Bedre normeringer på 0-5 års området 
Umiddelbart virker budgetforliget vedrørende Børne- og ungdomsudvalgets område 
mudret og uigennemskueligt, for så vidt angår regeringens tildeling af ekstra 
midler, til bedre normeringer på 0-5 års området. 
 
 



 

 

 
 
 
Vi må indstille til Byrådet, at de tilførte midler, reelt bruges på bedre normeringer, 
og ikke blot neutraliseres via andre besparelser på området. Midlerne er tænkt, 
som en reel forbedring, og midlerne må derfor også tildeles, som ekstra midler til 
området, så der i dagplejen kan ansættes flere dagplejepædagoger og i vuggestuer 
og børnehaver flere pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.   
 
 
Timebank til de udfaldstruede 
FOA Frederikshavn savner i den grad politisk ageren i forhold til de mange 
udfaldstruede borgere i Frederikshavn kommune. At tidligere forslag fra Det Lokale 
Beskæftigelses råd er havnet i en politisk syltekrukke af de helt store, er fortsat 
helt ubegribeligt. Der er brug for en politisk håndsrækning, og en ekstraordinær 
hjælp, til de mange ledige, der fra januar står til at ryge ud af dagpengesystemet. 
Alene blandt FOA Frederikshavns ledige medlemmer, vil mere end 60 personer 
miste dagpengeretten i det første halvår af 2013. Det faktum og dén problemstilling 
kan I ikke sylte i en krukke, og vi opfordre derfor til, at timebanken genoplives og 
vedtages. Gerne i en forbedret udgave, hvor endnu flere gives den nødvendige 
håndsrækning.  
 
Det vil være godt for den ledige, men bestemt også for Frederikshavn kommunes 
samlede økonomi.  
 
Sygefravær 
Af budgetforliget fremgår det, at forligspartierne ser positivt på, at sygefraværet i 
Frederikshavn kommune er på vej ned!  
FOA Frederikshavn er enig i, at et faldende sygefravær er godt, forudsat det 
skydels en god personalepolitik samt et godt og trygt arbejdsmiljø for de ansatte. 
Der tegner sig imidlertid en uheldig tendens, på de stærkt pressede kommunale 
arbejdspladser, hvor medarbejdere føler sig utrygge, og i nogle tilfælde afstår fra at 
sygemelde sig, af frygt for egen stilling og af frygt for, om ledelsen nu også syntes 
medarbejderen er ”syg nok”. En problemstilling vi opfordrer til politisk fokus på.    
 
Slutteligt må vi, som tidligere, opfordre til, at enhver besparelse følges af en 
politisk udmelding om, hvor præcist serviceniveauet skal forringes. Det er en 
urimelig opgave, at lade de ansatte stå alene overfor borgere/bruger.    
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
René Johansen 
Afdelingsformand, FOA Frederikshavn 
 
 
For yderligere information, kontakt: 
 
Afdelingsformand 
René Johansen, mobil 4228 2900 eller mail rejo@foa.dk   
FOA – fag og arbejde, Frederikshavn , Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn   
  


