
Høringssvar i forbindelse med ‘Spareforslag fra Børn og Unge 2023-2026’  
Fremsendt af LMU UngiAarhus ØST  
  
MED-udvalget i UngiAarhus ØST har med interesse læst og diskuteret det fremsendte sparekatalog for 
Børn og Unge 2023-2026 som for indeværende er i høring. MED-udvalget i UngiAarhus ØST har en 
række opmærksomheder i denne forbindelse, samt bekymringer for APSA-forholdene i UngiAarhus 
ØST. Disse vil blive foldet ud nedenfor. Dog vil MED-udvalget i UngiAarhus ØST indledningsvist 
anerkende at sparekataloget tilstræber at: 

” (…) sikre sammenhæng mellem organiseringen af UngiAarhus og Børn og Unges øvrige 
organisation ved, at beslutningen om organisering af UngiAarhus afventer evaluering og 
analyse af Børn og Unges samlede organisering” (Sparekatalog for Børn og Unge 2023-
2026, s. 26)  

  
MED-udvalget i UngiAarhus ØST har flere væsentlige bekymringer 
Overordnet ser MED-udvalget i UngiAarhus ØST med stærk bekymring på indledende væsentlige 
forhold, som har en omfattende effekt på den ’psykologiske tryghed’ i vores organisation, tilliden til 
Børn og Unge som organisation og ikke mindst oplevelsen af Børn og Unges afvikling af spareprocessen 
som en ’fair proces’. 
 
Den grundlæggende analyse og de bagvedliggende modeller 
I sparekataloget forslag 26 henvises der til, at der:  

"(…) i maj-september 2022 (er) gennemført en analyse af ledelsesstrukturen for 
UngiAarhus. Formålet med analysen har været at skitsere og belyse forskellige modeller 
for ledelsesstrukturen for UngiAarhus. Analysen omfatter organisering og 
ledelsesstruktur for fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser, 
ungdomsskolen, bestyrelser og bydækkende aktiviteter. Der er i analysen skitseret 
forskellige modeller for den fremtidige struktur." (Sparekatalog for Børn og Unge 2023-
2026, s. 26)  

 
Med forslaget er der igen lagt op til en voldsom reduktion af ledelse i UngiAarhus; en ledelsesstruktur 
der i 2015 fik reduceret antallet af fritidscenterledere med 20% og igen i 2019 med yderligere 26%. 
Med et så markant forslag på yderligere 35% besparelse på ledelsesstrukturen, finder MED-udvalget 
det yderst utilfredsstillende, at høringsmaterialet refererer til bagvedliggende, ikke-tilgængelige 
analyser og modeller, som afsæt for denne besparelse. MED-udvalget må konstatere, at der dermed 
ikke er tilstrækkelig åbenhed og gennemsigtighed omkring det samlede analyserede materiale. Den 
tilhørende indikation af, at der allerede foreligger modeller inden en analyse af hele B&U, stiller derfor 
store spørgsmålstegn ved ordentligheden og oplevelsen af fair proces, og forhindrer os i at kunne 
afgive et kvalificeret høringssvar. 
 
Indsigten i dette omtalte materiale, mener MED-udvalget er en forudsætning for at kunne forstå, 
hvordan Børn og Unge forestiller sig at en så omfattende reduktion på ledelsesstrukturen i UngiAarhus 
skal kunne lade sig gøre i praksis, samtidig med at MED-udvalget i UngiAarhus ser at kravet til 
opgaveporteføljen i UngiAarhus, overordnet forbliver det samme. Det kan umuligt hænge sammen.  
 
MED-udvalget har derfor samlet set en stærk bekymring for, at den manglende åbenhed omkring 
dette grundlæggende materiale kan have negativ effekt på tilliden til høringsprocessens 
demokratiske funktion og den psykologiske tryghed for ansatte i Børn og Unge. 



MED-udvalget i UngiAarhus ØST har herudover følgende overvejelser og opmærksomheder til en 
række forslag  
  
Forslag 26: Analyse af ledelsesstrukturen i UngiAarhus 
MED-udvalget i UngiAarhus ØST ser med stor bekymring og forundring, at forslaget om 
ledelsesreduktion ikke ’følges’ af konsekvensberegninger. MED-udvalget påpeger at denne reduktion i 
faglighed og ledelse tæt på, vil resultere i en markant administrativ- og koordineringsmæssig 
opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere, en generel øget opgavemængde, forringet mulighed for 
samarbejde med vigtige parter, manglende oversættelse af de politiske krav, nedsat 
reaktionshastighed og fleksibilitet etc. med usikker drift og udfordret trivsel som følge.  
 
Vi finder det som MED-udvalg yderst udfordrende at finde den konstruktive vej i vores videre 
arbejde, med udsigten til så markant mindre personale- og faglig ledelse, mens opgaveomfanget 
forventes at være opretholdt på samme niveau som i dag.  
 
Forslag 27: Reduktion i serviceniveau som følge af ny tildelingsmodel 
MED-udvalget ser med bekymring på forslaget, der ikke tydeliggør sammenhængen mellem en ny 
tildeling og besparelsen. Vi henstiller til, at der foretages en grundig analyse af konsekvenserne af en 
ny tildelingsmodel, der også tager højde for særligt de udsatte områder, hvor medlemstallet på ingen 
måder afspejler hvor mange børn og unge, medarbejderne har berøring med og i hvilket omfang.  
En ny tildelingsmodel kan derfor frygtes at medføre en væsentlig forringelse af tilbuddet for de børn 
og unge, der kunne have mest behov, med psykisk og fysisk belastning af medarbejderne som følge.  
 
Forslag 28: Ændring i andelen af uddannet personale 
Der er behov for uddannet personale til arbejdet med medlemmer med vidtgående handicap. 
Forsalget om færre midler til uddannet personale vækker derfor forundring hos MED-udvalget, der ser 
store faglige krav i forhold til denne opgaveløsning. Manglende faglighed i forhold til denne 
målgruppe, vil udfordre arbejdsmiljøet og medfører bekymring for stigning i antallet af uønskede 
hændelser.  
 
Forslag 29: Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser 
MED-udvalget gør opmærksom på at driftsbudgettet siden besparelserne ved forliget 2014 er placeret 
i fritidscentre. Der er derfor tale om en rammebesparelse, der påvirker normeringen i fritidscentre.  
 
Forslag 30: Reduktion i ungdomsskolen 
Der er tale om en misvisende titel og beregning på forslaget, som i teksten omhandler hele 
UngiAarhus. Budgettet til de bydækkende events er vedtaget af UngiAarhus-ledelsen og godkendt af 
FU-bestyrelserne. Der er tale om et sammenskud for at kunne etablere fællesskaber på tværs af hele 
byen. Med forslaget underkendes bestyrelsernes prioritering om at udnytte UngiAarhus’ tværgående 
samarbejdspotentiale.  
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