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Høringssvar fra HMU i Børn og Unge vedr. spareforslag til Bud-

get 2023 - 2026 

 
HMU i Børn og Unge har drøftet spareforslagene fremsendt i forbindelse 
med Budget 2023 – 2026. HMU har endvidere anmodet de lokale MED-ud-
valg (LMU) i Børn og Unge om at bidrage til belysning og kvalificering af 
spareforslagene. Vi har modtaget 46 høringssvar fra LMU.  
 
Indledende bemærkninger 
Indledningsvist anerkender HMU, at det er en vanskelig politisk opgave at 
efterleve den stramme økonomiaftale, som betyder væsentlige besparelser i 
Aarhus Kommune. HMU anerkender at man politisk har forsøgt at begrænse 
konsekvenserne af besparelserne og at der tages ansvar for prioriteringerne. 
Men det bekymrer HMU, at der skal findes omfattende besparelser på børn- 
og ungeområdet. Det påvirker alt andet lige vores organisation, vores børn 
og unge, vores samarbejdspartnere, vores ledere og medarbejdere. Det er 
en svær tid. Derfor et det afgørende, at vi som organisation, såvel som poli-
tisk, har blik for de konsekvenser det vil have for arbejdsmiljøet og trivslen. 
Vi skal stå sammen, værne om sammenhængskraften, udvise hensyn og 
være opmærksomme på hinanden. Særligt i denne tid.  
 
Hertil kommer vores betragtninger i forhold til selve spareforslagene: 
 
Omfattende besparelser vil have betydning for kvaliteten i vores tilbud  
Der er tale om et omfattende sparekatalog og et spareforslag af et sådant 
omfang har betydning for den kvalitet, vi kan levere i vores tilbud til børn og 
unge. Som HMU er vi generelt bekymrede for at børn- og ungeområdet, som 
i forvejen er under pres, endnu engang udsættes for besparelser. Det er vo-
res klare opfattelse, at hvis vi skal kunne afhjælpe det stigende antal børn og 
unge i mistrivsel og bidrage til børn og unges læring, trivsel og udvikling, så 
skal børn- og ungeområdet prioriteres.  
 
Vi står samtidig over for en rekrutteringsudfordring og vi ønsker at fastholde 
dygtige, kvalificerede medarbejdere og ledere. At der skal findes betydelige 
besparelser på ledelse i Børn og Unge er vi derfor ærgerlige over. Det vil 
øge kompleksiteten i ledelsesopgaven, påvirke arbejdsforholdene for vores 
medarbejdere og udfordre vores ambition om nærværende ledelse. HMU 
gør derfor opmærksom på vigtigheden i at få belyst, hvilke konsekvenser det 
vil få for arbejdsmiljøet og for trivslen.  
 
Bekymring for konsekvenserne for sårbare og udsatte børn og unge  
HMU anerkender og værdsætter det politiske ønske om at besparelserne fri-
holdes de børnenære aktiviteter. HMU vil også gerne kvittere for, at der i 
budgetforhandlingerne er afsat midler til det specialiserede område og til 
bredere børnefællesskaber.  
 
Alligevel må HMU konstatere at besparelserne vil påvirke vores mulighed for 
at skabe de bedste rammer for børn og unge samt arbejdsglæden og faglig-
heden hos vores ansatte. Særligt vækker det bekymring, at flere af sparefor-
slagene vil ramme vores sårbare og udsatte børn og unge – direkte som in-
direkte, fx som følge af ændrede klassekvotienter i specialklasser, øget 
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forældrebetaling i SFO og klub, reduktion i vidtgående støtteressourcer i 
SFO og klub samt bortfald af kultur- og naturtilbud, som vil få betydning for 
diversiteten og kvaliteten i vores tilbud. Ligeledes opleves det at have betyd-
ning for vores ansattes faglige udvikling og trivsel i arbejdet. HMU opfordrer 
til at dette tages i betragtning, såfremt der træffes beslutning om at spare på 
disse områder.  
 
Begrænset mulighed for indflydelse på spareforslagene  
HMU i Børn og Unge bemærker, at det er en bunden opgave at udvikle et 
sparekatalog dækkende de varslede besparelser. HMU bemærker i hørings-
svarene fra LMU, at der er en oplevelse af, at sparekataloget levner et be-
grænset prioriteringsrum og dermed en begrænset mulighed for indflydelse. 
HMU konstaterer dertil at det har været vanskeligt at kommentere flere af de 
fremsatte spareforslag samt vurdere de faktiske konsekvenser af forslagene, 
når ikke grundlaget for analyserne har været tilgængelige. Dette kan give 
anledning til bekymring blandt ledere og medarbejdere og HMU opfordrer 
derfor til at der rettes opmærksomhed herpå.   
 
Gennemsigtighed frem mod evaluering af organisationsstrukturen 
HMU gør opmærksom på vigtigheden i gennemsigtighed, tydelig kommuni-
kation og inddragelse i forbindelse med evalueringen af den nuværende or-
ganisationsstruktur i Børn og Unge. Vi ser ind i periode præget af usikkerhed 
og uvished om mulige forandringer. Det vil påvirke vores lederes og vores 
medarbejderes tryghed i deres ansættelser og dermed også deres trivsel. 
Sammenhængskraften i Børn og Unge vil givetvis blive udfordret, mens ana-
lysen pågår og indtil der træffes beslutning om Børn og Unges fremtidige 
struktur.  
 
Det forventes derfor, at det videre forløb tager afsæt i en fair proces, hvor 
nøgleordene er retfærdighed, transparens og involvering. HMU foreslår at 
man i forbindelse med analysen af organisationsstrukturen inddrager indsig-
terne fra undersøgelsen af ledernes trivsel, herunder opmærksomheden på 
at der ikke bør ske en opgaveglidning til de decentrale ledere. Ligeledes op-
fodrer HMU til et skærpet blik på, hvad det betyder for arbejdsmiljøet og 
trivslen den kommende tid.  
 
Slutteligt noterer HMU sig, at der i sparekataloget ikke er medtaget forslag til 

strukturelle ændringer på skoleområdet, som der bliver peget på i hørings-

svarene, ligesom HMU foreslår at sammenlægningen af dagtilbud og æn-

dring af ledelsesstrukturen i UngiAarhus afventer den samlede evaluering af 

organisationsstrukturen i Børn og Unge.  
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