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Høringssvar til påtænkt omorganisering i MSB, Aarhus kommune 2019. 

Fra Faggruppen af Socialrådgivere i det berørte Handicapcentret for Børn 

 

Indledning: 

De sidste 30 år har socialrådgivere efterspurgt ro til at passe deres arbejde. Dette er 

fortsat et brændende ønske.  

Velvidende at politik ændrer sig, og at der er masser af gode intentioner i den foreslåede 

organisationsændring, som der har været i alle forudgående tiltag, tillader vi os at spørge, 

hvorvidt det er vejen frem? Det forekommer os, at de til enhver tid siddende chefer, 

rådmænd og andre magthavere, har haft velmenende bud på, hvordan man effektiviserer 

og forbedrer den offentlige forvaltning. Spørgsmålet er om det i sidste ende gavner 

kerneopgaven, og borgeren, at omorganisere med løbende mellemrum? 

DS-Faggruppen på Handicapcentret for Børn oplevede ved sidste omorganisering i 2010, 

at omorganisering medfører et stort arbejde og tager lang tid. Det er tommelfingerregel i 

det private erhvervsliv, at det tager 5 år fra en stor omorganisering, inden den 

grundlæggende organisering er på plads, og man for alvor kan arbejde med udvikling. 

Dette kan vi bekræfte. Det er vores vurdering, at en omorganisering går fra kerneopgaven 

og fra de igangværende udviklingspunkter. Vi er i forvejen af den holdning, at vi har for lidt 

tid til vores kerneopgave. Det er her en pointe, at kerneopgaven er servicen til borgeren. 

En service der medvirker til at opretholde samfundet ved at støtte den ramte, og deraf 

også understøtter borgerens fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Yderligere har vi på Handicapcentret for Børn været igennem en lang proces med at finde 

vores ståsted, og vi er stolte af i dag at være et kraftcenter i Danmark i forhold til viden. 

Derudover er vi en arbejdsplads med høj social kapital. Der lægges op til at man som 

rådgiver skal have en større koordinerende rolle (have koblingskompetence), men dette vil 

kræve tid og ressourcer. Hvordan kan det være muligt med et samtidigt ønske om at 

omlægningen skal være udgiftsneutral? Det fremgår af side 27, at der vil spares 10 

millioner på nedlagte stillinger og tværgående puljer, som kan gå til særlige prioriteringer. 

Disse særlige prioriteringer er understøttende for den ønskede udvikling, men det rummer 

en meget stor usikkerhed. Som faggruppe er vi bekymrede for om vi bliver yderligere 

presset i forhold til at nå vores opgaver, herunder vores kerneopgave. Der lægges her 

vægt på, at vi er en særdeles presset faggruppe, hvilket underbygges af flere 

undersøgelser. Samtidig oplever vi, at kompleksiteten i sagerne er stigende. Der ses 

blandt andet et stigende antal anbringelser og flere med tvang. Dette fordrer igen mere tid 

til kerneopgaven. 

Der er et ønske i materialet om større lokal handlekraft, øget tillid og andre 

kulturændringer. Vi er kun enige i disse mål, men det er vores vurdering, at dette ikke 

understøttes af centraliseringer og omorganiseringer. Det tager mange år fra en 
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omorganisering er effektueret, inden der er overskud til at arbejde med de mere bløde 

værdier. De første mange år går med at få de grundlæggende procedurer mv. på plads. 

 

Generelle overvejelser: 

 Der er en bekymring for, at fokus på handicapområdet mindskes, både økonomisk og 

fagligt, ved en evt. sammenlægning med udsatteområdet idet udsatteområdet er 

væsentligt større. 

o Det er ikke en fordel, hvis FC- og HCB-rådgivere skal sidde med både 

handicapkompenserende og familierettede paragraffer. Vi sidder med en stor 

faglig specialviden, der er vigtig at bibeholde og fortsat varetage, for at kunne 

sikre den store faglighed, vi har. Det er vigtigt, at der fortsat er forskel i sagerne 

– at der f.eks. er teams/rådgivere, der sidder med forskellige kompetencer. 

Trods den specialviden, vi har her på Handicapcentret for Børn, er der fortsat en 

efterspørgsel, fra familierne, om mere specialviden. Vi har derfor en bekymring 

for, at efterspørgslen om mere specialviden ikke vil blive opfyldt idet 

Handicapcentret for Børn er en lille procentdel i den store sammenlægning. 

Ydermere mangler der svar på, hvordan man fortsat kan styrke 

handicapområdet, når man vælger at nedlægge Handicapcentret for Børn. 

 Det er positivt, at makkerskab mellem rådgivere vil være muligt. F.eks. når et barn med 

funktionsnedsættelse har forældre med begrænsede forældreevner. 

 Vi er bekymrede for, hvad der sker med de ekstra midler vi er tildelt, med 5 millioner i 

2020. Vil de forsvinde ind i en fællesøkonomi? 

 Der er en undren over, at man vælger at lave en omorganisering i Aarhus kommune, 

med begrundelsen at det er nødvendigt med en enhedsforvaltning. Man vælger derfor 

at lave drastiske ændringer i forhold til Børn- og Ungeområdet ved en opdeling fra 15 – 

30 år. Det betyder, at børn og unge fra 0 – 18 år, som på nuværende tidspunkt har et 

skift ved det 18 år, fremover vil have et skift ved det 15., 18. og 23. år og igen når man 

bliver 30 år. Det er tre skift i alt (foruden de mange rådgiverskift, der udspringer af 

barsel, nyt arbejde, stress/sygdom mv). Hvorfor bliver der ikke i stedet fokus på at 

styrke overgangen ved det 18. år i det samarbejde, som på nuværende tidspunkt 

egentlig har et godt udgangspunkt, men hvor der mangler ressourcer ift. at kunne 

lykkes med det. 

 Hvor skal unge, der bliver udredt efter det 15. år, starte med at have en sag? Hvad hvis 

der kommer ansøgning om §§ 41+ 42 og evt. § 52.3? Og kan den unge risikere at 

skifte mellem afdelinger flere gange?  

 Hvor skal sagen samles i de sager hvor der er søskende med sag i de to aldersinddelte 

søjler?  

 Der er en bekymring for den kommende økonomi, herunder de eksisterende 

rammeaftaler, da en ændring af målgruppen kan føre til blandt andet flere 



3 
 

vejledningsforløb til børn og unge som ikke tidligere har tilhørt Handicapcentret for 

Børns målgruppe.  

 

Overvejelser vedr. Projekt tættere på familien ”TPF”: 

 Vi er bekymrede for om de knap 3 år med TPF går tabt og ikke bredes ud. Derudover 

er det væsentligt for os at vide, hvorvidt der vil blive sat ekstra midler af til en 

fortsættelse og udbredning?  

o Det fremgår ikke, hvordan man vil gøre brug af de erfaringer og resultater der er 

opnået med Projekt Tættere på Familien. Det vil være ærgerligt, at et projekt 

som viser gode resultater, blot tabes på jorden. Det bekymrer og undrer os, at et 

projekt som er byrådsbestemt ikke er nævnt i høringsmaterialet.  

o Ydermere fremgår det ikke, hvordan resultaterne skal tænkes ind i en ny 

organisation ej heller hvordan projektet, som kører frem til november, indgår i 

omorganiseringen. Der er bevilget 5 millioner til udbredelse af Projekt Tættere 

på Familien på Handicapcentret for Børn. Der ønskes svar på, hvorvidt disse 

millioner fortsat er øremærket til handicapområdet, hvis der sker en 

sammenlægning af økonomien med udsatteområdet? Kan det nuværende 

Handicapcentret for Børn beslutte at investere i udbredelse af Projekt Tættere 

på Familien på handicapsager, såfremt vi sammenlægges med udsatteområdet 

og økonomien lægges sammen? 

o Såfremt projektet fortsætter frem til november som planlagt, er der behov for 

afklaring af hvorvidt medarbejdere i projektet bliver inddraget i ønsker og 

placering, i samme grad, og på lige fod, som de øvrige medarbejdere.   

o Det er vigtigt for medarbejderne på Handicapcentret for Børn, at Projekt Tættere 

på Familien videreføres. Der er tale om den største styrkelse af 

Handicapområdet i Aarhus kommunes historie. Der opleves stor tilfredshed fra 

forældre og stor interesse både i og uden for kommunen. Rådgiverne har lagt et 

stort stykke arbejde i at afprøve Sverigesmodellen på Handicapområdet og med 

god effekt. Vi vil på det kraftigste opfordre til at projektet videreføres og 

indtænkes i den nye organisering. Projektet har vist sig at have gavnlig effekt, 

både i forhold til den enkelte rådgivers arbejdsmiljø og trivsel, men især i forhold 

den oplevede trivsel i, og samarbejde med, familierne. Det er derfor et stort 

ønske, at de erfaringer og gode resultater, der er opnået, ikke blive glemt eller 

går tabt.   

Overvejelser vedr. arbejdsmiljø: 

 Der er en bekymring om øget sagstal. Skal der nedlægges stillinger på sigt? Der står i 

det udsendte materiale, at der er plads til alle, hvis man siger ja, til den funktion man 

bliver tilbudt. Der er en frygt for at medarbejderne bliver kastebolde og en frygt for ikke 

at blive indenfor eget interessefelt/kompetencefelt.  
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 Der opstår meget usikkerhed og spørgsmål i forhold til vores fremtidige ansættelser. 

Der opstår blandt andet spørgsmål vedrørende, hvor vi fysisk skal placeres, hvem der 

beslutter, hvilke afdelinger/teams man bliver ansat i. 

 Det er en oplevelse, at processen virker ugennemtænkt i forhold til de flytninger, der 

lige har været i kommunen i forhold til vores omorganisering på HCB og familiekontorer 

der også er flyttet. 

 Vi er bekymrede for at skulle placeres i Blixens: 

o I bygningen er der kun 80 % pladsdækning, og vi hører om ulemper ved de fleksible 

pladser. 

o Der er stor bekymring for parkeringspladser. Det er kommet os for øre, at der ikke 

er tilstrækkeligt med parkeringspladser og at vi evt. kan parkere ved bazaren. I et 

område med meget kriminalitet og hærværk findes det utrygt, at man ikke kan 

parkere sin bil eller cykel sikkert og evt. at privatforsikringer dermed skal stige. I og 

med mange kommer langvejsfra eller skal bruger biler til møder (hvor der ikke er 

nok lånebiler til rådighed), må det det forventes, at man i sin arbejdstid kan vide sig 

sikker på, at der ikke sker hærværk. Der bør derfor være tilstrækkeligt med p-

pladser evt. med videoovervågning og mulighed for aflåst cykelskur. Ikke mindst til 

handicappede, hvor Handicapcentret alene har 3 ansatte i handicapbil og der kun 

er 2 handicapparkeringen på Blixens. Derudover kører en del af vores borgere i 

handicapbil.  

o Man bruger lang tid på at indstille det ergonomiske og følelsen af ikke at vide hvad 

man møder ind til, er stressende for mange.  

o Det er små arbejdspladser, da der er afsat mere plads til fællesarealer 

o Visse steder er der megen støj, som medfører behov for høreværn 

o Der er mørke farver i mødelokaler der ikke opleves rare. 

o Der er alarmer som kun virker i nogle lokaler. 

o Der er manglende flugtveje. 

o Det er vores oplevelse, at de fysiske forhold generelt påvirker produktivitet og 

trivsel. 

o Der kan være bekymringer for mange opsigelser og sygemeldinger, da processen 

virker forhastet og den store uvished der er for fremtidig ansættelse. Dette forslag 

påvirker mange medarbejderes arbejdsliv og det kan, for nogen, være svært at gå i 

den uvished der er omkring dette forslag da der mangler information, for at kunne 

se mening med tingene. Fysisk placering er endnu uvist og vi oplever, at dette har 

stor betydning for mange i forhold til deres ønske for fremtidig ansættelse.  

o Mange er nervøse for at arbejde på Blixens efter mørkets frembrud, hvorfor mange 

vil være afhængig af at følges med andre hjem for at føle sig trygge. 

 

Overvejelser vedr. Modtagelsen: 

 Der er risiko for, at §§ 41 og 42-området vil blive nedprioriteret, hvis opgaverne i de to 

modtagelser bliver slås sammen, så alle sidder med hele paletten. 
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 Det er vigtigt med en Modtagelse både i børn/familier og unge/uddannelse. 

 Forhåbentlig vil snitfladeproblematikken ikke være til stede. 

 Det er en mulighed, at alle børn og unge med en/flere diagnoser hører til ”HCB” uanset 

målgruppe eller ej. Dette vil sikre hurtigere handling i forhold til familiens behov for 

støtte.  

 Det er vigtigt, at HCB-modtagelsen fortsat understøttes af de eksisterende assistenter, 

da de også sidder med vigtig specialviden i forhold til administrative opgaver og 

målgruppeafklaring. 

Nuværende assistentopgaver for HCB modtagelsesassistenter adskiller sig på nogle 

punkter væsentligt fra andre assistentopgaver. De understøtter rådgiverarbejdet i 

Modtagelsen. Assistenterne er behjælpelige med screening, oprettelse af nye sager, 

indhentelse af relevante oplysninger i sager, der skal målgruppevurderes og er en del 

af målgruppeafklaringsteamet. De laver en stor del af skrivearbejdet i forbindelse med 

målgruppeafklaring, og deltager i målgruppeafklaringsmøderne. Uden dette ville 

sagsbehandlingstiden for målgruppeafklaring tage længere tid. 

 Det er fortsat relevant, at kronikersagerne (team 4 sager) er i Modtagelsen, da 

rådgiverne i team 4 har fagspecifik viden om handicapkompenserende ydelser, der kan 

bidrage med viden til hele modtagelsen. Ligeledes kan team 4 rådgivere få viden 

angående målgruppeafklaring.  

 Ulempen ved to ledere kan medføre, at der ikke vil opleves en sammenhæng og at der 

opstår snitflader internt i afdelingen ved to ledere. Så opstår lignende 

snitfladeproblematikker som nu. Samtidig vil fordelen ved to ledere være, at den høje 

faglige viden bibeholdes. 

 Skal der være modtagelse i unge / job / uddannelse eller skal der være én modtagelse, 

der varetager henvendelser for børn/unge 0-18 år? 

 

 

Med venlig hilsen 

Faggruppen af Socialrådgivere, Handicapcentret for Børn 

 


