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Høringssvar LMU Administrative Fællesskaber 
 
LMU Administrative Fællesskaber har ingen bemærkninger til forslagene i 
Børn og Unges sparekatalog. Dog ventes især den tværgående analyse af 
administrative opgaver og funktioner i ØA med spænding. 
 
 
Til gengæld ønsker LMU Administrative Fællesskaber at fremsende be-
mærkninger til budgetforligets beslutning om omorganisering og samling af 
ejendomsområdet. Forligspartierne forventer at samlingen vil muliggøre en 
årlig driftsbesparelse på 25 mio. kr. fra 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 
og fremover. Af forligsteksten fremgår det, at der i første omgang vil være 
tale om at sammenlægge centrale bygningsfunktioner, mens andre områder 
først overføres senere. Det vil ifølge forligsteksten oplagt være områder, 
som er tæt involveret i den daglige drift på institutioner.  
 
Den daglige drift af institutioner varetages i dag i Børn og Unge af Teknisk 
Service, som er en del af de Administrative Fællesskaber. Teknisk Service 
løser opgaver både i forhold til bygningsdrift og vedligeholdelse samt lø-
bende serviceopgaver – herunder akut opståede opgaver – for dagtilbud og 
skoler. De administrative fællesskaber anerkender, at der kan være stor-
driftsfordele i forbindelse med bygningsdrift og vedligeholdelse. Men det lo-
kale kendskab til bygningerne har også betydning for, hvor hurtigt og effek-
tivt opgaverne kan udføres Desuden vil det i den forestående analyse være 
vigtigt at få indregnet tid og udgifter forbundet med transport mellem matrik-
lerne, hvilket øjensynligt ikke var tilfældet i forbindelse med det foreløbige 
materiale fra 2018.  
 
De administrative fællesskaber har endvidere en bekymring i forhold til ser-
viceopgaverne i dagtilbud og på skoler, hvis teknisk service ikke fortsat er 
forankret lokalt og til stede fysisk hele dagen. Det vil få stor betydning for de 
lokale ledere og i den sidste ende børnene og de unge, hvis det ikke er mu-
ligt at få løst forefaldende opgaver i løbet af dagen. Forefaldende serviceop-
gaver omfatter bl.a.: 

 Løbende reparation og montering af inventar  
 Daglig opfølgning på udliciterede opgaver, f.eks. rengøring, grønne 

områder, vintertjeneste. 
 Håndtering af akutte bygningsrelaterede skader  
 Dag-til-dag klargøring af møderum, klasserum, gymnastiksal og an-

dre servicefunktioner 
 Småopgaver og serviceforbedringer på ude- og inde-arealer 
 Ad hoc – f.eks. afhjælpning af elev låst inde (på toilet el.lign) eller 

håndtering af akut opståede forhold 
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I Fælles om nye løsninger 1 fra 2018 var det forventningen, at en mulig sam-
ling af teknisk service på tværs i kommunen ville give en besparelse på 5 
mio. kr. forbundet med optimeringer på det tekniske serviceområde. Børn og 
Unge har siden indfaset en besparelse på området på 1,5 mio. kr. ved at 
ændre struktur og have stort fokus på optimering af det byggetekniske om-
råde. Forslag om at samle alt byggeteknisk personale på tværs af hele kom-
munen i én organisatorisk enhed forventes dermed kun at kunne bidrage 
med en marginal yderligere besparelse, som ikke forventes at stå mål med 
de utilsigtede omkostninger og konsekvenser for de berørte decentrale orga-
nisatoriske enheder, deres ledelser og børn/elever ved eventuelt ikke læn-
gere at have tekniske servicemedarbejdere tilstede fysisk i hverdagen.  


