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APSA-bemærkninger til HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og 

Beskæftigelse til Udviklings- og omstillingsplan (B-katalog) 

 

Udviklings- og omstillingsplanen har været sendt til behandling og kvalificering 

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

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

personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold (APSA).  

 

HovedMED-udvalget har modtaget APSA-bemærkninger fra 26 MED-udvalg. 

De har drøftet bemærkningerne på et ekstraordinært møde d. 15. november 

2022.  

 

Medarbejdersiden i HovedMED-udvalget ønsker at afgive følgende bemærk-

ninger:  

 

Generelle betragtninger 

Medarbejdersiden anerkender Udviklings- og omstillingsplanens vision om et 

gearskifte i social- og beskæftigelsespolitikken for at sikre det nødvendige 

økonomiske råderum til flere tidlige forebyggende indsatser. Medarbejdersi-

den hæfter sig dog ved, at Udviklings- og omstillingsplanen er overordnet be-

skrevet. Det er således svært at gennemskue, hvilken konkret betydning det 

får for medarbejdernes arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold 

og arbejdsmiljøforhold i Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

 

Medarbejdersiden ønsker at understrege, at gentænkningen og gearskiftet 

rummer store forandringsprocesser med stor arbejdsmiljømæssig betydning. 

Forandringer tager tid og påvirker drift og stabilitet hos medarbejdere og le-

dere. Kompetenceudvikling er en væsentlig forudsætning for de medarbej-

dere, der eventuelt skal omplaceres og løse nye opgaver. Medarbejdernes 

trivsel og arbejdsmiljø påvirkes, hvis medarbejderens faglighed ikke er til-

strækkelig. Manglende faglighed vil i sidste ende afspejle sig i kvaliteten af 

støtte og hjælp til borgerne.  

 

Der er behov for at styrke de tværmagistratslige samarbejder for at lykkes med 

tidlige forebyggende indsatser til de mest sårbare borgere. Sammenhængs-

kraften og det tværgående samarbejde i Sociale Forhold og Beskæftigelse er 

en væsentlig forudsætning for at lykkes med indsatserne og for at sikre et godt 

arbejdsmiljø. 

 

Tema 1 – Forebyggelse for børn og unge 

Medarbejdersiden anerkender, at relationel velfærd på sigt vil have positive 

effekter på økonomi, den faglige kvalitet og borgerens trivsel. Omstillingen er 

en ny måde, medarbejderne skal arbejde på. Medarbejdersiden er bekymret 

for de arbejdsmiljømæssige belastninger og arbejdspres for medarbejderne, 

når besparelser og udrulning af nye faglige tilgange skal ske på samme tid. 
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Medarbejdersiden opfordrer til at sikre tid til inddragende processer for at til-

vejebringe et godt arbejdsmiljø.  

 

Tema 3 – Udvikling og optimering af indsatser for borgere med handicap 

og psykiske udfordringer 

Medarbejdersiden ønsker at gøre opmærksom på de personalemæssige kon-

sekvenser ved omlægning af dagstilbudsområdet. Flere borgere med handi-

cap og psykiske udfordringer vil øge presset på indsatser og øge arbejds-

mængden hos medarbejdere på myndighedsområdet. Der vil ligeledes være 

behov for kompetenceudvikling af medarbejdere inden for beskæftigelsesom-

rådet i takt med, at flere beskæftigelsesindsatser skal sammentænkes med 

socialfaglige indsatser og støtte til borgeren.  

 

Medarbejdersiden rejser bekymring for rekrutterings- og fastholdelsesudfor-

dringer ved omlægning af arbejdstider til aften- og weekendarbejde. Det er 

svært at tiltrække kompetent arbejdskraft til jobs med skiftende arbejdstider.  

 

Tema 4 – Tilpasning og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 

Udviklings- og omstillingsplanen lægger op til, at flere borgere skal være en 

del af arbejdsmarkedet. Kortere og hurtigere afklaringsforløb for borgerne får 

betydning for medarbejdernes arbejdsvilkår. Ligeledes vil stigning i visitation 

af borgere til fleksjob og udviklingsfleksjob øge mængden af sager med kom-

plekse problemstillinger. Det kræver et særligt fokus på medarbejdernes triv-

sel, psykiske arbejdsmiljø og arbejdsbyrde. Af hensyn til at sikre et godt ar-

bejdsmiljø er det væsentligt med gennemsigtighed omkring forventelige roke-

ringer af medarbejdere til nye afdelinger, stillinger og arbejdsopgaver. 

 

Derudover påpeger medarbejdersiden, at midlertidige ansættelser på beskæf-

tigelsesområdet kan forventes af få negative konsekvenser, når de midlerti-

dige ansatte får nye jobs. Det vil arbejdsmiljømæssige betyde et øget arbejds-

pres og arbejdsmængde til de fastansatte.  

 

Tema 5 – Digitalisering, afbureaukratisering og administration 

Medarbejdersiden efterlyser tydelighed på, hvilke tiltag der skal bidrage til be-

sparelserne vedrørende digitalisering, afbureaukratisering og administration.  

 

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 de ikke 

kan findes på digitaliseringsområdet.  

 

Derudover er oplevelsen, at det er de lovpåkrævede opgaver på beskæftigel-

sesområdet, som giver administrativt tunge opgaver. 

 

Ledelsessiden ønsker at afgive følgende bemærkninger:  
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Ledelsessiden ser positivt på det politiske fokus og prioritering med tidlige fo-

rebyggende indsatser til borgere, der har behov for hjælp og støtte fra Sociale 

Forhold og Beskæftigelse. Ledelsen anerkender, at spareforslagene samt Ud-

viklings- og omstillingsplanen kræver et behov for tydelighed på ledelse, ret-

ning, 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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