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Rationalisering eller udnyttelse 

I forbindelse med Skive Kommunes budgetvedtagelse for 2017 er der forudsat en reduktion på ca. 10 mio. 

kr. årligt i perioden 2018-19 ved 0,5 % bedre udnyttelse af resurserne i Skive Kommune. Denne 

”rationalisering” har efterhånden stået på i mange år. For skoleområdet kan den samlede reduktion være i 

nærheden af 12,9 mio. kr. siden 2013.  

Det er meget vanskeligt for medarbejdere i Skive Kommune at se nødvendigheden af den besparelse. For i 

samme periode som vedtagelsen om ”bedre udnyttelse af resurserne” har været gældende, har 

driftsoverskuddet været væsentlig højere end budgetteret. 

Det er fuldstændig urimeligt, at medarbejderne skal løbe hurtigere samtidig med, at kommunekassen bugner 

af penge og nærmer sig den halve milliard kr. Det er en kendsgerning, at der er færre medarbejdere indenfor 

velfærdsområderne, og man kan med rette stille spørgsmålet til lokalpolitikerne ”forvalter vi borgernes 

penge på den rigtige måde”?  

 Kommunens 
driftsoverskud 

Gennemsnitlig 
kassebeholdning 

0,5 % reduktion på 
skoleområdet 

2013 
177,3 mio. kr. 210,3 mio. kr. 2,39 mio. kr. 

2014 
172 mio. kr. 332 mio. kr. 2,382 mio. kr. 

2015 
151,5 mio. kr. 390 mio. kr. 2,383 mio. kr. 

2016 
123,6 mio. kr. 435 mio. kr. 2,386 mio. kr. 

2017 
?? mio. kr. * ?? mio. kr. 2,4 mio.kr 

 Tallene i tabellen stammer fra økonomiudvalgets og Børne- familieudvalgets referater 

Inden for skoleområdet har vi de sidste 6 år reduceret med over 50 stillinger, og selvom en del af denne 

reduktion skyldes faldende elevtal, så kan det mærkes på skolerne. Når man dertil lægger, at eleverne i 

samme periode har fået over 30 % flere undervisningstimer, så forstærker det indtrykket af et økonomisk 

trængt skolevæsen. 

Konklusionen må være, at byrådet genovervejer beslutningen om den automatiske reduktion ved bedre 

udnyttelse af resurserne. Det er på tide, at man politisk overvejer, hvordan der sikres arbejdsglæde og 

positiv udvikling af arbejdspladserne indenfor de kommunale velfærdsområder. 


