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Den psykologiske tryghed er væk 

Den nye struktur i Børn og Unge kendes først til sommer 2023, jf. forslag 54 i sparekataloget. Det betyder at 

ledere i UngiAarhus skal gå i usikkerhed om egen fremtidige arbejdssituation i 6-8 måneder. Det skaber 

utryghed for både ledere og medarbejdere i en uholdbar lang periode og fjerner fuldstændigt den 

psykologiske tryghed i organisationen. 

En ny ledelsesstruktur skal stadig kunne løfte en ambitiøs FU-vision, som er vedtaget i byrådet. Samtidig 

ligger der i dette forslag, at man vil spare for 12 mio. kr. ledelseskraft i UngiAarhus væk? 

Hvor er mellemregningerne?  

Sparekataloget lægger op til en besparelse på godt 18 mio. kr. på Fritids- og Ungdomsskoleområdet. Heraf 

skal de 12 mio. kr. findes i en reduktion på ledelsesstrukturen. Man kan ikke læse af forslagene hvordan 

man er kommet frem til beløbene. Det virker ikke gennemarbejdet at der mangler gennemsigtighed i 

processen, hvilket også bidrager til usikkerheden blandt både ledere og medarbejdere. Hvor er modellerne 

bag besparelserne, hvor er mellemregningerne? 

Hvorfor laves der ikke ansættelsesstop i UngiAarhus ledelsen når der ifølge sparekataloget skal findes 12 

mio. Kr. på dette område. 

Rækkefølgen er forkert 

Det virker bagvendt, at når der ligger en analyse af den samlede ledelsesstruktur i pipeline i hele MBU, 

hvordan kan man så forlods finde 12 mio. kr. i en gren af ledelsen?  

Der bør være mulighed for at give høringssvar på den nye ledelsesmodel, når den engang bliver kendt. 

Nedprioritering af faglighed skaber også utryghed 

Der er et stort behov for uddannet personale til arbejdet med medlemmer med vidtgående handicap. 

Derfor undrer det at forslag 28 lægger op til færre midler til uddannet personale til denne opgave. 

Forslag 29 om lukning af 5 ikke navngivne legepladser skaber yderligere bekymring blandt de 

medarbejdere, som arbejder på en pædagogisk ledet legeplads. Samtidigt underkender man med forslaget 

den faglighed som FOA-medarbejdere bringer til bordet. 

Forslag 30 handler om en reduktion i de bydækkende events. Disse aktiviteter er relevante i 

implementeringen af FU-Visionen, og tjener bl.a. også som kompetenceudvikling for medarbejderne. 

Aktiviteterne bør derfor kunne fortsætte. 

Besparelsen på ungdomsskolen rammer hele UngiAarhus 

En del bydækkende aktiviteter finansieres af fælles bydækkende puljer, som er trukket ud af det samlede 

budget til UngiAarhus (hele byen). Forslag 30 rammer derfor ikke kun ungdomsskolen.  

MED-udvalget anbefaler derfor at udmøntningen af denne rammebesparelse ligger ved den ledelse som 

har budgetansvar. 

 

Med venlig hilsen 

Lokal MED udvalget UngiAarhus SYD 


