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Høringssvar fra LMU i PPR, Pædagogisk Psykologisk  

Rådgivning 

 
Indledningsvist vil LMU i PPR påpege det problematiske i at lave besparel-

ser på børne- og ungeområdet, set i lyset af den nuværende situation, hvor 

al data viser, at andelen af børn og unge som mistrives, er alarmerende høj 

og fortsat stiger.  

 

LMU i PPR anerkender intentionen i spareprocessen om at friholde opgaver, 

som direkte berører børnene og de unge. LMU bemærker dog, at denne pri-

oritering betyder, at fællesfunktionerne i MBU, herunder i PPR, i stedet ram-

mes af besparelser. Dette ser vi får betydelige konsekvenser for både PPR 

og vores samarbejdspartnere, og i sidste ende kan det få betydelig konse-

kvens for børnene og de unge. 

 

I sparekataloget peges der på, at besparelserne skal ske ved opgavebortfald 

og effektiviseringer. Det betyder blandt andet, at PPR fremover i langt min-

dre grad end i dag vil kunne prioritere at indgå i og kvalificere eksterne sam-

arbejder, at give sparring til andre kommuner, at yde bidrag i faglige konfe-

rencer mv. PPR bidrager i dag i høj grad også til at varetage projektledelse 

af en lang række udviklingsprojekter i MBU. Når der spares på konsulenter 

og medarbejdere i fællesfunktionerne skal der være en politisk forståelse for 

og anerkendelse af, at opgaver ikke kan løses på samme niveau som i dag.   

 

Selvom intentionen er, at besparelserne findes ved opgavebortfald, effektivi-

seringer mv., er det LMUs bekymring, at det for PPRs vedkommende med-

fører en uoverensstemmelse mellem opgaver og ressourcer samt potentiel 

opgaveglidning internt i PPR og eksternt ud til skoler, dagtilbud og klubber. 

LMU vil fremhæve, at besparelserne i fællesfunktionerne forventeligt vil af-

føde en effekt for ledere og medarbejdere decentralt, da der vil være færre 

ressourcer til den faglige og processuelle understøttelse, som efterspørges, 

særligt når komplekse opgaver omkring børns læring og trivsel skal løses.   

 

Med besparelserne og prioriteringerne i budgetforliget for 2023 vil fokus i 

PPR i højere grad være på en mere generel indsats og færre ressourcer til 

specialiserede indsatser. Dette medfører dels en konkret forringelse af ser-

viceniveau på specialklasseområdet og tale-høreområdet samt et tab af vi-

den og tværfaglighed på det specialiserede område.  
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Slutteligt finder LMU i PPR, at indholdet i forslag 54, Optimering af Børn og 

Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og admini-

stration står uklart og skaber usikkerhed i forhold til, i hvor høj grad der kan 

komme yderligere besparelser på de allerede beskrevne områder, som LMU 

fremhæver. Vi afventer analysens konklusioner men er bekymrede for, hvil-

ken effekt analysen potentielt får ind i fællesfunktionerne i Børn og Unge.  
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