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Tillæg til 
Budgetaftale for Budget 2019 
 
 
Forligspartierne er enige om at genåbne budgetforlig for Budget 2019 for så vidt angår effektivise-
ringen “Attraktive og Effektive Arbejdspladser” (AEA). 
  
Forligspartierne er tilfredse med, at den andel af AEA, der handler om at reducere sygefraværet, 
fortsætter. Herunder også med den udmeldte budgetreduktionsmodel, hvor budgetterne lokalt 
reduceres i takt med, at sygefraværet falder. 
  
For den øvrige del af AEA, der beløber sig til 10 mio. kr. for hele organisationen, er forligspartierne 
enige om, at det kan være nødvendigt at ændre ved forudsætningen om, at hele beløbet skal fin-
des gennem effektiviseringer. 
 
Hermed er forligspartierne enige om midlertidigt at sætte effektueringen i bero indtil nedenstå-
ende proces er gennemført: 
  
Hvorvidt der er muligt at finde hele beløbet på de 10 mio. kr. gennem effektiviseringer vil blive af-
klaret i forbindelse med den kommende proces, der også inkluderer en MED-proces 
  
For at forkorte den tid hvor medarbejdere og ledere skal gå i usikkerhed om, hvorvidt effektivise-
ringerne kan findes, er forligspartierne enige om at anmode administrationen om at gennemføre 
MED-processen i perioden 18. februar og frem mod 8. april. 
  
På kommunalbestyrelsesmødet den 8. april vil forligspartierne stå bag en kommunalbestyrelsesbe-
slutning om ikke at gennemføre de budgetreduktioner inden for rammen af de 10 mio. kr., hvor 
der efter forligspartiernes vurdering er tale om besparelser. Tilsvarende forpligtiger forligsparti-
erne sig til på kommunalbestyrelsesmødet at stemme for utvivlsomme effektiviseringer (fx kørsel 
til lav takst, afskaffelse af kutymepauser samt kompetenceudskiftning, så organisationen kan ar-
bejde mere effektivt eller bedre leve op til lovgivningens krav). 
  
Hvis der efter kommunalbestyrelsesmødet de 8. april er et beløb, der ikke er fundet gennem effek-
tiviseringer, forpligter forligspartierne sig til at finde dette beløb i forbindelse med Budget 2020. 
Beløbet skal lægges oven i de beløb, som kommunen i øvrigt skal finde igennem effektiviseringer 
eller besparelser i forbindelse med Budget 2020. 
  
Ydermere er forligspartierne enige om at igangsætte en kortlægning af sagsbehandlingstider, ser-
viceniveau og ressourceforbrug på områder inden for hovedkonto 6 med henblik på senest i for-
bindelse med Budget 2020 at kunne fastlægge serviceniveauer. 
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Ringe, den 11. februar 2019 
 
 
 
 
________________________________ 
Hans Stavnsager, borgmester  
 
 
________________________________ 
Kim Aas Christensen, Socialdemokratiet 
 
 
________________________________ 
Søren Kristensen, Venstre 
 
 
_________________________________ 
Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti 
 
 
_________________________________ 
Søren Hillers, Det Radikale Venstre 
 
 
_________________________________ 
Torben Smith, Socialistisk Folkeparti 
 
 
_________________________________ 
Mads Holdgaard, Alternativet 
 
 
 


