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APSA-bemærkninger fra HovedMED-udvalget i Sociale Forhold 

og Beskæftigelse til Spareforslag 2023-2026 (A-katalog) 

 

Spareforslag 2023-206 har været sendt til behandling og kvalificering i Soci-

ale Forhold og Beskæftigelse. HovedMED-udvalget har i den forbindelse 

inddraget de lokale MED-udvalg til at bidrage med belysning af arbejdsfor-

hold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold (APSA).  

 

HovedMED-udvalget har modtaget APSA-bemærkninger fra 27 MED-ud-

valg. De har drøftet bemærkningerne på et ekstraordinært møde d. 15. no-

vember 2022. 

 

Medarbejdersiden ønsker at afgive følgende bemærkninger:  

 

Generelle betragtninger 

Medarbejdersiden anerkender, at der tilføres midler til social- og beskæfti-

gelsesområdet. Et gearskifte er nødvendigt for at sikre økonomisk balance 

og råderum til investeringer i tidlige forebyggende indsatser. Dog påpeger 

medarbejdersiden, at spareforslagene fremstår overordnet beskrevet. Det er 

således svært at gennemskue de konkrete arbejdsmiljømæssige konsekven-

ser i forhold til medarbejdernes arbejdsforhold, personaleforhold, samar-

bejdsforhold og arbejdsmiljøforhold.  

 

Spareforslagene lægger op til omprioriteringer, der kan få betydning for ser-

viceniveauet for borgerne. Det er medarbejderne, der til dagligt skal stå på 

mål for de politiske beslutninger og ændringer i serviceniveauet. Det påvirker 

trivslen og det psykiske arbejdsmiljømål, når medarbejderne ikke kan leve 

op til borgernes forventninger. Medarbejdersiden ønsker derfor tydelighed 

på det politiske ansvar for konsekvenser af kataloget.  

 

Spareforslagene lægger op til en omlægning på beskæftigelsesindsatserne, 

som forventes at medføre en reduktion i antal medarbejdere på beskæftigel-

sesområdet på grund af begyndende lavkonjunktur. Det skaber en naturlig 

bekymring og usikkerhed blandt medarbejderne. Det betyder, at færre med-

arbejdere skal løse samme opgaver – og at den enkelte medarbejder vil op-

leve en øget arbejdsbyrde i perioder med høj ledighed. Det vil påvirke med-

arbejdernes trivsel og arbejdsmiljø negativt. Generelt er der behov for et 

særligt fokus på kompetenceudvikling i forbindelse med omplacering og om-

stilling af medarbejdere, således medarbejderne har de rette kompetencer til 

at løse nye opgaver.  

 

Medarbejdersiden ønsker at gøre opmærksom på, at spareforslagene samt 

Udviklings- og omstillingsplanen vil afstedkomme større forandringer. Det er 

i den sammenhæng væsentligt at pointere, at udvikling og omstilling tager tid 

for både medarbejdere og borgere. Der er behov for at styrke de tværmagi-

stratslige samarbejder for at lykkes med tidlige forebyggende indsatser til de 
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mest sårbare borgere. Sammenhængskraften og det tværgående samar-

bejde i Sociale Forhold og Beskæftigelse er ligeledes en væsentlig forud-

sætning for at lykkes med indsatserne og for at sikre et godt arbejdsmiljø.  

 

Medarbejdersiden udtrykker bekymring for en forringelse af rekrutterings- og 

fastholdelsesmulighederne af kompetente medarbejdere i forbindelse med 

spareforslagene.  

 

Effektivisering af administration, digitalisering og besparelse på konsu-

lentforbrug – forslag 4 

Medarbejdersiden ønsker tydelighed på, hvor besparelserne på administra-

tion, digitalisering og konsulentforbrug skal findes.  

 

Konsulentforbrug 

Det fremgår uklart, hvor og hvordan konsulentforbruget forventes nedpriori-

teret. Medarbejdersiden påpeger, at mindre brug af eksterne konsulenter 

kan medføre en forringelse i medarbejdernes faglighed og dermed kvaliteten 

i opgaveløsningen samt mindre mulighed for kompetenceudvikling. Set i et 

rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv kan det betyde, at det bliver svæ-

rere at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. 

 

Derudover udtrykker medarbejdersiden bekymring for de personale- og ar-

bejdsmiljømæssige belastninger, hvis medarbejderne i højere grad selv skal 

løse de opgaver, der tidligere påhvilede eksterne konsulenter eller ledere.  

 

Digitalisering 

Medarbejdersiden påpeger, at den rette IT-infrastruktur er en forudsætning 

for at lykkes med velfærdteknologiske løsninger. Derudover efterlyser med-

arbejdersiden tydelighed på, hvor besparelserne skal findes, hvis det ikke er 

muligt gennem effektivisering med digitale løsninger. Implementering af nye 

IT-systemer, herunder Modulus Social på socialområdet, kræver ekstra res-

sourcer. Det synes således svært at hente besparelser samtidig med imple-

mentering af nyt system.  

 

Øget selvforsyning – forslag 11 

Medarbejdersiden ser positivt på etablering af flere pladser til borgere fra 

Aarhus Kommune, der ønsker at bo i egen kommune. Flere pladser forven-

tes at medvirke til en større fleksibilitet på tværs af centre. Det er dog væ-

sentligt, at der tilføres ressourcer, der matcher omlægningen og udvidelsen. 

Af hensyn til personale- og arbejdsmiljøforhold skal det sikres, at den rette 

faglighed udvikles, så vi kan levere på et højt specialiseret niveau.  

 

Bedre grundnormering og færre tillægsydelser – forslag 12 

Medarbejdersiden fremhæver, at ændringer i antal medarbejdere vil få be-

tydning i medarbejdernes arbejdstidstilrettelæggelse. Flere gruppebaserede 

indsatser kræver ny tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og vil kræve nye 
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arbejdsmetoder i forhold til borgeren. Medarbejdersiden udtrykker desuden 

bekymring for, at omlægning af tillægsydelser vil reducere antal af medarbej-

dere, hvormed et øget arbejdspres pålægges de tilbageværende medarbej-

dere.  

 

Ledelsessiden ønsker at afgive følgende bemærkninger:  

Ledelsessiden ser positivt på det politiske fokus og prioritering med tidlige 

forebyggende indsatser til borgere, der har behov for hjælp og støtte fra So-

ciale Forhold og Beskæftigelse. Ledelsen anerkender, at spareforslagene 

samt Udviklings- og omstillingsplanen kræver et behov for tydelighed på le-

delse, retning, rammer og prioritering for at sikre et godt arbejdsmiljø og en 

attraktiv arbejdsplads i Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

 

På vegne af HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og Beskæftigelse  

 

Erik Kaastrup-Hansen Dean Alan Mikkelsen 
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