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Susanne Lindeløv

LMU tager forslaget om udmøntning af omprioriteringsbidraget for
2018 til efterretning.
LMU vil gøre opmærksom på, at ingen akademikere i BUC er omfattet
af kutymefridage. BUC kan derfor ikke bidrage til det provenu, der
fremgår af tabel 1 ud for Psykiatri.
LMU er enig i, at fordeling af rammebesparelsen sker som foreslået i
tabel 2.

Venlig hilsen
Jens Buchhave og Helene Lynøe
Formandskabet for LMU i BUC
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Til rette vedkommende

Høringssvar vedr. Forslag om udmøntning af omprioriteringsbidrag

IKH har modtaget høringsmateriale ift. forslag om omprioriteringsbidrag for 2018. IKH tager
forslaget til efterretning og har ikke yderligere kommentarer til forslaget.

IKH, den 30. oktober 2017
Venlig hilsen

Gaby Juhl
Områdechef IKH, formand i LMU

Karen Vejs Willert
Psykolog, Næstformand i LMU

Regionspsykiatrien
Midt
Søndersøparken 1
8800 Viborg
Tlf. 7847 4000

Høringssvar fra LMU Regionspsykiatrien Midt til
Forslag om udmøntning af omprioriteringsbidrag
LMU har i sit møde 3. november 2017 afgivet nedenstående høringssvar:
LMU tilslutter sig direktionens forslag om, at udmøntningen sker dels ved at
inddrage kutymefridage for AC-gruppen og dels ved en rammebesparelse og
har ingen yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
LMU v/Regionspsykiatrien Midt
Yrsa Bro
Kirsten Karred
Formand
Næstformand
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Helle Odde Poulsen
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Anne Maegaard
Lotte Søndergaard Nielsen; Thomas Kure Jepsen; Hans Bo Kristensen; Helle Odde
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høringssvar ift. udmøntning af omprioritringsbidrag fra LMU Psykiatri og
socialadministrationen
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Til Anne Maegaard
LMU for Psykiatri og socialadministrationen har på et ekstraordinært LMU møde den 25.
oktober drøftet forslaget om udmøntning af omprioriteringsbidraget.
Direktionens til udmøntning af omprioriteringsbidraget indeholder to dele; En generel
rammebesparelse og en besparelse udregnet som en effekt af inddragelse af
kutymedage for AC-Gruppen.
LMU for PS Administrationen finder, at effekten af inddragelse af kutymedage for ACgruppen reelt blot vil bliver en "maskeret" rammebesparelse, da der som udgangspunkt
ikke frigøres lønmidler ved at AC-gruppen skal arbejde den 24. og 31. december samt
en halv dag hhv. 1. maj og 5. juni. Det er derfor vanskeligt at se en umiddelbar
begrundelse for at kombinere beslutningen om inddragelse af kutymedagene med
behovet for at gennemføre en besparelse.
Det administrative område har som mange andre områder i Psykiatri og Social/Region
Midtjylland været igennem besparelser og effektiviseringer gennem en årrække, hvorfor
overskydende og ledig kapacitet for længst er skåret væk. Gennemførelse af endnu en
besparelse vil derfor gøre det nødvendigt, at få en prioriteringsdebat, herunder et øget
fokus på hvordan arbejdsgange kan optimeres mellem f.eks. driftsorganisationerne og
koncernstabene.
LMU for Psykiatri og Socialadministrationen vil gerne fastholde positionen som en
attraktiv og familievenlig arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor fleksibiliteten for set fra
både medarbejdere og ledelse fortsat er i højsædet. Opfattelsen i udvalget er, at alle
parter, herunder ikke mindst Region Midtjylland høster store gevinster ved en sådan
tilgang til opgaveløsningen.
LMU for Psykiatri og Socialadministrationen er derfor bekymret for om de
personalepolitiske konsekvenser ved inddragelse af kutymefridagene bliver en mindre
fleksibilitet og et øget fokus på regler og rettigheder i samarbejdet mellem ledelse og
medarbejdere ved tilrettelæggelse og udførelse af opgaveløsningen.
Helle Odde Poulsen
Formand

Thomas Kure Jepsen
Næstformand
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Høringssvar om udmøntning af omprioriteringsbidrag
LMU for Regionspsykiatrien Randers har afholdt møde den 10. oktober
2017 om udmøntning af omprioriteringsbidrag og afgiver følgende høringssvar.

Dato 12.10.2017
/

Inddragelse af kutymefridage
I høringsmaterialet er der ikke angivet, hvordan besparelsen skal effektueres. Det er dog vanskeligt at se, at det kan ske på andre måder
end ved afskedigelser. Da de ansatte i AC-gruppen er fordelt på mange matrikler, kan det være svært at se, hvordan besparelsen reelt set
skal gennemføres.
Den personalepolitiske signalværdi synes stor sammenlignet med den
forholdsvis lille besparelse (i psykiatrien vil der samlet set kunne spares ca. ½ million) og det er bekymrende at man på denne måde ensidigt, uden kompensationen, varsler en forringelse af en faggruppes
ansættelsesvilkår.
Rammebesparelse
Da det ikke er specificeret, hvordan rammebesparelsen udmøntes har
LMU Regionspsykiatrien Randers fundet det vanskeligt at afgive høringssvar på denne del.
På vegne af LMU Regionspsykiatrien Randers
Nicolas Hauge Nielsen Næstformand og Anne Mette Vejrup Formand
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