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Høringssvar til Sparekatalog Kultur og Borgerservice 

 

Indledning 

I forbindelse med HMU’s behandling af de planlagte besparelser i Kultur og 
Borgerservice står der bl.a. følgende i udvalgets skrivelse:  

”Sparekataloget indeholder forslag om en ugentlig dag uden faglig betjening på 
alle Aarhus Bibliotekerne, fysiske og telefoniske lukkedage i Borgerservice[1] 
samt indførelse af billetautomater i svømmehaller og skøjtehallen. Fælles for 
disse forslag er, at de vil medføre en forringelse af servicen for borgerne, 
særligt de borgere, der ikke kan klare sig selv, eksempelvis ved at anvende 
kommunens selvbetjeningsløsninger.  

Samtidig vil forslagene også have indvirkning på de ansattes arbejdsmiljø. På 
den ene side kan det give medarbejderne mulighed for at løse administrative 
opgaver på de tidspunkter, der ikke længere skal være bemandet åbningstid. 
På den anden side kan det medføre en belastning for kolleger andre steder i 
organisationen, da der er opgaver og henvendelser, der forventeligt vil blive 
flyttet.”  

Teknisk sektor i FOA Århus har følgende uddybende kommentarer: 

Vi vurderer, at de nævnte spareforslag især vil ramme ældre og svage borgere, 
samt i øvrigt vil forringe oplevelsen for borgerne ved, at man ikke har mulighed 
for samme service- og informationsniveau.  

Der er ydermere stor forskel på kompleksiteten i de forskellige anlægs 
billetfunktioner, som vi har vanskeligt ved at se erstattet af en 
selvbetjeningsløsning. Det kan være alt fra information og vejledning til 
booking af arrangementer, booking af tider til f.eks. Grossererbadet på 
Badeanstalten Spanien m.m. I forbindelse med opretholdelse af et højt 
hygiejneniveau på vores anlæg, vil der ligeledes mangle ”frontdesk” vejledning 
til f.eks. baby- og småbørnsforældre. Vejledningen er med til at sikre 
driftskontinuiteten i vores bassiner samt sikre tryg- og sikkerhed på 
anlæggene.  

Det er desuden også i de betjente billetfunktioner, at man har mulighed for at 
forhindrer syge- eller påvirkede personers adgang til anlæggene. Vi har en 
formodning om, at det kan være særlig konfliktfyldt, hvis alle uagtet kan få 
adgang via en selvbetjeningsløsning. Billetpersonalet har fungeret som en slags 



”sluse med gatekeeperfunktion”. Hidtil har billetpersonalet ligeledes kunne 
bistå ved alarmering eller tilkald af f.eks. politi samt anvisning af 
redningskøretøjer alt efter behov.   

Udover selve service- og informationsdelen kan en selvbetjeningsløsning også 
vise sig problematisk, hvis den fjerner muligheden for at betale med kontanter 
for visse udsatte grupper og ældre.  

Her skal henvises til uddrag af Forbrugerombudsmanden udtalelse vedr. 
kontantreglen: ”Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage 
kontant betaling i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling 
med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app. Dette 
følger af betalingslovens § 81, stk. 1.” Ydermere præciserer 
Forbrugerombudsmanden at ”kontantreglen har til formål at hindre 
diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles 
betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunder. Reglen kan ikke 
omgås ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontantbetaling eller 
frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge…”. 
Overtrædelse af betalingslovens § 81, stk. 1, straffes med bøde, jf. 
betalingslovens § 152, stk. 2.  

Hvorvidt, man i udarbejdelse af spareforslaget har taget højde for 
ombudsmandens udtalelser, kan vi ikke vide, men vi skal henlede 
opmærksomheden på udtalelserne i forbindelse med den endelige godkendelse 
af spareforslaget. 

 
Med venlig hilsen 
Sektorformand, Teknisk Sektor  
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