
 

 

Høringssvar vedrørende Udviklings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Socialpædagogerne Østjylland takker for muligheden for at indgive høringssvar til Aarhus Kommunes 

udviklings- og omstillingsplan.  

Først vil vi gerne kvittere for planens hensigt i forhold til at gøre noget ved en uholdbar situation. Det 

sociale område i Aarhus Kommune har gennem flere år været præget af en ubalance i forhold til det reelle 

behov på området og de tilførte midler. Denne plan sammen med det indgåede budgetforlig i 2022 er en 

måde, hvorpå dette skal løses, og målet er, at der kommer en realisme i det reelle udgiftsbehov, som også 

bliver indfriet politisk ved fremtidig budgetlægning. Det er vigtigt, at Byrådet de næste år er deres ansvar 

bevidst. For med realiseringen af denne plan, er der stadig brug for midler til udvikling af det sociale 

område i Aarhus Kommune.  

Generelt ser vi positivt på den fremsatte plan. Flere af initiativerne kan med den rette implementering 

bidrage til en bedre indsats overfor borgerne. Vi er ligeledes særdeles positive over, at provenuet fra 

investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet overgår til socialområdet.  

Vi vil dog gerne pointere to tiltag, som vi er skeptiske overfor.  

Det første tiltag er Tema 3 – nr. 5 vedrørende hjemtagning af borgere og genforhandling af priser.  

Vi bliver altid bekymrede, når (hjemkommuner) vil genforhandle priser på eksterne tilbud til egne borgere. 

Set ud fra et helhedsperspektiv, vil borgerne altid tabe på dette. De eksterne tilbud bliver presset på deres 

økonomi, som i sidste ende vil gå ud over borgerne samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Når det så er sagt, 

kan vi godt se det kloge i at genforhandle priser, hvis der er særtilfælde af eksterne tilbud, som har en 

uhensigtsmæssig prisstruktur. Dette er Aarhus Kommune selvsagt nødt til at reagere på, idet det er penge, 

der går fra øvrig drift.  

Det andet tiltag, vi er skeptiske overfor, er spareforslag nr. 12 vedrørende bedre grundnormering og færre 

tillægsydelser.  

Overordnet er vi positive overfor selve ideen, idet det vil medføre flere faste medarbejdere og færre 

vikarer. Men vi har svært ved at forstå, hvordan dette tiltag vil medføre en så markant personalereduktion, 

som der antages i planen. Samtidig fremgår det ikke tydeligt, om besparelsen kun rammer udførerledet, 

eller om besparelsen også rammer der, hvor tillægsydelsen bliver forhandlet.    

Vi håber, at planen overordnet er med til at give ro samt få skabt en balance på området, hvor der bliver 

udviklet gode løsninger til borgerne og samtidig en realisme i budgettet. Det har borgere og medarbejdere 

brug for. 

Socialpædagogerne Østjylland bidrager gerne til drøftelser om ovenstående eller om øvrige tiltag på det 

sociale område i Aarhus Kommune.  

Med venlig hilsen 

Gert Landergren Due 
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