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MED-udvalget i UngiAarhus SYDVEST er bekymret for alle APSA-forholdene ift. sparekatalogets 

forslag 26, som lægger op til besparelser på 12. mio. kr., svarende til 18 af 38 ledere i 

organisationen. Det er en halvering af ledelse! 

 

Med en gennemførelse af en besparelse på ledelse i sådant et omfang ser MED, at det kan få store 

konsekvenser for den faglige og nærværende ledelse tæt på barnet og den unge - særligt i en tid 

med stigende mistrivsel blandt børn og unge, samt at der fokus på at omsætte en fritids- og 

ungdomsskolevision til praksis, hvilket kræver særligt spot på faglig ledelse som et vigtigt og 

støttende instrument i forhold til driften. 

Vi har en opmærksomhed på, at APSA-forholdene ændres markant ved en så drastisk nedskalering 

af ledelse, da det antages at opgaver finder andre veje til at blive løst. Vi stiller os kritisk overfor 

både de ressourcer og opmærksomhed besparelserne på ledelse kommer til at trække fra 

personalets kerneopgave i en længere periode. Vi tillader os at stille spørgsmålet: ”Hvilke opgaver 

skal ikke længere løses?” 

Samtidig er et af målene sammen med besparelserne, at der ikke bliver flere opgaver til 

medarbejdere og første-linje-ledere. Det er svært at forholde sig til dette, da der ikke er modeller 

med i høringsmaterialet. Man ønsker at undgå opgaveglidning, og det forekommer for os 

uundgåeligt. Såfremt der ikke påregnes bortfald af opgaver i forbindelse med den foreslåede 

nedgang i ledelse, er følgende en væsentlig overvejelse: ”Hvordan sikres det, at det pædagogiske 

personale fortsat kan prioritere kerneopgaven – at være de bedste voksne, professionelle støtter for 

børn og unge, når der er væsentlig forandring i omfanget af ledelsesmæssig støtte?” 

APSA-forhold for ledere i denne periode frem til sommer 2023, hvor en Børn og Unge analyse 

forventes færdig og dermed en UngiAarhus ledelsesstruktur, bør have stor fælles opmærksomhed, 

da det kan give usikkerhed om, hvordan organisation og roller kommer til at se ud. 

I forhold til spareforslag 1 i MKB (bortfald af tilskud til FO-klubber), så har MED opmærksomhed på, 

at såfremt dette forslag gennemføres, skal APSA-forhold have fokus, da det vil betyde en ny og 

spændende opgave i de lokalområder, hvor UngiAarhus ungdomsklubben antageligvis vil få flere 

medlemmer– uden tilførsel af ressourcer. 

Vi anerkender, at vi alle skal bidrage til at spare. MED sender hermed en opmærksomhed på at sikre 

processerne undervejs i beslutnings- og udførelsesfaserne med høj grad af respekt og troværdighed 

for de berørte medarbejdere. 
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