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Høringssvar til byrådet vedr. opløsning af det forpligtigende samarbejde 

 
Efter det ekstraordinære møde i HovedMED d. 19. maj, hvor punktet Udligningsreform og opløsning 
af det forpligtigende samarbejde var på dagsorden, har nedenstående medlemmer af hovedudvalget 
følgende bemærkninger, efter at have konsulteret baglandet. Det er fra HovedMEDs side ikke været 
muligt at gå i detaljer indenfor alle 5 områder, da vi ikke har haft mulighed for at opnå dybdegående 
indsigt, grundet den korte tidsfrist. 
 
Gældende for alle områderne bør der være en opmærksomhed på at bevare de faglige kompetencer.  
 
En af fordelene ved at varetage arbejdsopgaver for to kommuner er, at der er flere medarbejdere til 
at fordele viden og kompetencer ud på. Dette giver bedre mulighed for specialisering samt sparring 
medarbejderne i mellem. Ved et ophør af samarbejdet vil der være brug for den samme mængde af 
viden og specifikke kompetencer, men fordelt på færre medarbejdere, dette kunne have den betyd-
ning at der forholdsmæssigt vil være behov for flere medarbejdere for at sikre den fornødne viden. 
 
Denne proces med mulighed for at stoppe det forpligtende samarbejde skaber stor usikkerhed blandt 
medarbejderne i begge kommuner. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne gøres meget ud af at 
skabe gennemsigtighed i processen og at det er de generelle problemstillinger som drøftes og ikke 
specifikke sager/institutioner, da det kan give utryghed for de medarbejder der eventuelt skal arbejde 
i en anden kommune. 
 
Det er vigtigt, at både de medarbejdere som kommunen eventuelt skal sige farvel til, dem der bliver 
og dem der kommer hertil, føler sig anerkendt og værdsatte for det arbejde de udfører, fra alle ni-
veauer af kommunen, således at det lykkes at fastholde de gode og kompetente medarbejder der 
allerede er i kommunerne. 
   
I fald det kommunalt forpligtende samarbejde ophører - og at der i den proces sker overdragelse af 
medarbejdere mellem Vallensbæk kommune og Ishøj kommune – forventes det at Virksomheds-
overdragelsesloven tages i anvendelse. 
 
Hvis det forpligtende samarbejde ophører bør det grundigt overvejes om der på de nævnte områ-
der kan indgås frivillige samarbejdsaftaler med Vallensbæk eller andre kommuner.    
 
På vegne af  
Liselotte Vinther Winsløv, DSR 
Line Kristine Petersen, DS 
Helle Emmerich, Arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED 
Jeanette Heimer Holm, FOA  
Charlotte Stendorf, BUPL Storkøbenhavn 
Joan Jacobsen, AC 
Betina Havmand Demir, HK 
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Fra medarbejderne på Kirkebækskolen er der indkommet følgende bemærkninger til byrådet: 
 

- Medarbejderne på Kirkebækskolen, der dækker lærere, pædagoger, pædagogiske medhjæl-
pere, pædagogiske assistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, har været glade for at væ-
re en del af Ishøj Kommune, hvor børne- og ungepolitikken og fokus på dette område har 
harmoneret godt med den særlige elevgruppe som Kirkebækskolen har. 

 
- Behovet for en model, hvor visitator og betaler er relateret klarere end hvad den nuværende 

model kan realisere, skal der findes en løsning på.  
Spørgsmålet er dog, om de udfordringer en regulær myndighedsoverdragelse søger at løse, 
skaber andre og væsentligt større velfærdsmæssige udfordringer, end de budgetstyringsud-
fordringer modellen søger at løse.  

 
En ting er ønsket om at undgå af specialisering i kernevelfærden og i forvaltningsdelen - her-
under PPR -, et andet yderst påkrævet sigte skal være, at understøtte behov for en sikring af 
en specialiseringsgrad på hele det specialiserede sociale- og undervisningsområde, så børn 
unge og ældre med særlige behov, reelt mødes i respekt og anerkendelse. Og dette bør an-
stændigvis ske som konsekvens af den tilvalgte model som håndterer problemstillingen om-
kring betaler og visitator mv.  

 
Vi anbefaler, at både Ishøj og Vallensbæk sikrer velfærden på hele det specialiserede sociale 
område, gennem samarbejder på tværs af kommunegrænser. Sigtet bør være at nå en samlet 
befolkningsvolumen, som reelt gør det muligt at opbygge netop de specialer, som ellers vil ud-
dø uden samarbejde. Alene det faktum, at mange små specialer kun findes i ganske små til-
fælde i så små kommuner som Ishøj og Vallensbæk, bør give anledning til politisk og forvalt-
ningsmæssig opmærksomhed på, at netop disse kommuner har et helt særligt ansvar for et 
kommunesamarbejde, som giver mulighed for at leve op til forpligtelserne om at hjælpe de 
mennesker som uden hjælp bliver efterladt på perronen.  

 
 
Fra det administrative område HK er der indkommet følgende bemærkninger til byrådet. 

- Det er blevet givet udtryk for, at man selvfølgelig er nervøs for sårbarheden og robustheden, 
på de forskellige opgaver. Man håber derfor på en løsning, så borgerne i både Vallensbæk og 
Ishøj forsat får en sammen gode service. 
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