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Vedr.: Ændringsforslag budget

Enhedslisten fremsender hermed ændringsforslag til budget 2016 og overslagsår.
Enhedslistens arbejde er begrænset af, at det faktiske indhold af selve budgetforliget mellem
partierne bag det endnu ikke er offentliggjort.
Det kan derfor forekomme, at Enhedslisten kommer med ændringsforslag, der er medtaget i det
endelige budgetforlig. For så vidt Enhedslistens forslag er mere vidtgående bedes det bragt til
afstemning.
1) Ansættelse af borgerrådgiver
Der ansættes i 2016 en borgerrådgiver med socialfaglig baggrund, der alene er ansvarlig for at støtte
borgere og guide i sager i forhold til kommunen. Formålet er at sikre, at borgerne får den støtte, der
er nødvendig for at understøtte og opretholde borgernes retssikkerhed, støtte til at forstå afgørelser
og få viden om og hjælp til handlemuligheder i sociale sager.
Ringsted kommune forpligtes til at sikre borgere støtte fra borgerrådgiveren i alle sager, der kan
indeholde konflikter mellem borger og administration.
Der afsættes 900.000 kr. i budget 2016 og overslagsår til denne funktion. Et estimat fra
administrationen siger 700.000 kr. årligt, men dette synes umiddelbart i underkanten. Efter 3 år
evalueres ordningen med henblik at vurdere effekt og funktion.
Enhedslisten ønsker forslaget gennemført i 2016, da vi finder, der er et massivt behov for
rådgivning af borgere, der i konkrete situationer oplever problemer i sagsbehandlingen.
2) Tilgængelighed på SFO-II “Gården”, Byskovskolen
Der afsættes i anlægsbudgettet for 2016 en ramme på 1.200.000 kr. til gennemførelse af fuld
tilgængelighed på SFO-II “Gården” på Byskovskolen. Arbejdet skal gennemføres for at sikre, at

Ringsted kommune levet op til egen målsætning om inklusion, da dette tilbud er ekskluderende for
børn med handicap. Viser det afsatte beløb sig ikke at være nok, findes manglende beløb inden for
anlægsrammen for 2015.
3) Forpligtende hensigtserklæring om samarbejdsaftaler mellem kommunerne i region
Sjælland
Der arbejdes i 2016 og 2017 med undersøgelse af og eventuel indgåelse af forpligtende
samarbejdsaftaler mellem kommunerne i region Sjælland om fælles opgaveløsning på områder,
hvor kommuner ikke har socialfaglige ressourcer til at løse opgaverne hver især.
Områder omfattet af en aftale kan være større enkeltsager, bevilling af handicapbiler, bevilling og
administration af Borgerstyret Personlig Assistance, mere omfattende hjælperordninger samt andre
områder, hvor kommunerne på grund af andre opgaver har svært ved at tilvejebringe og fastholde
socialfaglig viden og kompetencer.
Processen skal være fuldført inden 1. januar 2018.

4) Forpligtende hensigtserklæring om brugen af eksterne konsulenter
Der arbejdes i 2016 og fremefter med begrænsninger i brugen af eksterne konsulenter. Det
estimerede tidsforbrug konverteres til kommunale stillinger, undtagen hvor der er tale om helt
specialiseret viden, som ikke er eller kan tilvejebringes i kommunen – kan f.eks. tilfældet på nogle
institutioner.
5) Forpligtende hensigtserklæring om afvikling af New Public Management som
styringsredskab
Unødvenlige optællingsopgaver og mistillidskultur skal afvikles. Ringsted kommune har på
væsentlige områder oplevet en stigende central styring. Det hænger ikke mindst sammen med
brugen af redskaber hentet fra New Public Management og tilsvarende magt til en magtfuld
direktion. Dette skal som styringsredskab afvikles inden for 3 år og erstattes af en tillidsskabende
samarbejdskultur.
6) Forpligtende hensigtserklæring om stop for udbud af opgaver hos private udbydere
Enhedslisten ønsker stop for udbud af opgaver hos private udbydere på rengøring. Hjemmepleje mv
og hjemtagelse til kommunal operatør i Ringsted kommune. Processen gennemføres i det tempo
gældende kontrakter udløber.
Baggrunden er, at man på landsplan oplever et stigende antal konkurser blandt ikke mindst mindre
udbydere på området. Det betyder en stigende centralisering blandt øvrige udbydere, hvilket fjerner
argumentationen om borgernes frie valg. Øget centralisering blandt udbydere øger kommunens
afhængighed af private udbydere og styrker de private udbyderes mulighed for økonomisk styring

af markedet. Kommunen skal dog til stadighed kunne opretholde et eget tilbud og tage over, hvis
private udbydere går konkurs eller vælger mere økonomisk attraktive forretningsområder.
Kun en samling i ét kommunalt tilbud kan dæmme op for en udvikling, hvor Ringsted kommune
pludselig står i en situation, vi er ude af stand til at styre økonomisk til stor skade for borgerne.
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