
 

 1 
 

Høringssvar angående Sparekatalog og udviklings- og 

omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse  

Af sparekatalogets forslag nr. 16 fremgår forslaget Opsigelse og reduktion af 

aftaler med oplysningsforbund, hvori der forslås en opsigelse af aftaler med 

henholdsvis Det Kreative Værksted (DKV) samt Musik- og Medieværkstedet (MM).  

Dette høringssvar påpeger, at en eventuel lukning af DKV og MM medfører en stor 

sandsynlighed for øgede omkostninger for Aarhus Kommune frem for besparelser.  

Dette bygger på tre argumenter:  

1. Brugerne hos DKV og MM er mere krævende end de typiske brugere hos 

kommunens eksisterende tilbud. 

 

2. Normeringen i det foreslåede scenarie er tre gange lavere end den 

nuværende. 

 

3. Spareforslaget resulterer i øgede omkostninger, hvis der opstår behov for 

bare én ekstra fuldtidsansat.  

 

1. Brugerne hos DKV og MM er mere krævende end de typiske brugere hos 

kommunens eksisterende tilbud. 

Flertallet af brugerne på DKV og MM har en psykisk overbygning, der fordrer 

særlige forhold og specialiserede kompetencer fra personalet. Mange af brugerne 

har en historik med diverse aktiveringsforløb på arbejdsmarkedet, men er grundet 

deres særlige handicap ofte blevet flyttet rundt fra tilbud til tilbud til gene for både 

arbejdsgivere og brugeren.  

DKV og MM har igennem en længere årrække opbygget de nødvendige 

kompetencer til at give netop borgere med kombinationen af fysiske handicaps og 

psykiske overbygninger en meningsfuld samfundsdeltagelse, der skaber værdi for 

alle parter. Et dagbeskæftigelsestilbud uden denne specialisering må forventes at 

forringe brugeres velfærd og desuden kræve forhøjet ressourcetræk hos tilbuddet.   

2. Normeringen i det foreslåede scenarie er tre gange lavere end den 

nuværende. 

I dag er der på DKV og MM samlet set tilknyttet ca. 42 brugere til i alt seks 

fuldtidsstillinger, hvilket giver en normering på syv brugere pr. fuldtidsansat.  

I sparekataloget foreslås det, at en lukning af DKV og MM erstattes af en tilgang på 

to fuldtidsstillinger i eksisterende kommunale dagbeskæftigelsestilbud. Med en 

tilhørende tilgang på 42 brugere, resulterer det i en normering på 21 brugere pr. 

nye fuldtidsansat hos dagbeskæftigelsestilbuddet.  

Således forringes normeringen for brugerne af DKV og MM med faktor tre i det 

foreslåede scenarie i sparekataloget. På baggrund af de særlige behov, brugerne 

hos DKV og MM har jf. argument nr. 1, må der forventes at være en overvejende 

sandsynlighed for, at en tilgang på to fuldtidsansatte i de kommunale 

dagbeskæftigelsestilbud alene ikke vil kunne løfte opgaven med de 42 brugere på 

tilfredsstillende vis.  
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3. Spareforslaget resulterer i øgede omkostninger, hvis der opstår behov for 

bare én ekstra fuldtidsansat.  

Tabellen herunder fremstiller fuldtidsstillinger, brugere, normering og tilhørende 

økonomi som det ser ud i dag, som sparekataloget fremstiller det (scenarie 1) og 

som det vil se ud, såfremt tilgangen på to fuldtidsansatte skal suppleres af en 

tredje (scenarie 2).  

I dag afholder Aarhus Kommune omkostninger på 1.481.000 kr. til drift af DKV og 

MM. Begge steder får deres lønomkostninger dækket af FO. Således betaler 

Aarhus Kommune 246.830 kr. årligt pr. fuldtidsstilling hos DKV og MM.  

I scenarie 1, det foreslåede scenarie, vil kommune opnå en besparelse på 381.000 

kr., som tilsvarer differencen mellem aftalen med DKV og MM og omkostningen til 

de to nye fuldtidsansatte.  

I det tilfælde, at de to fuldtidsansatte ikke på tilstrækkeligvis kan løfte opgaven med 

at skabe en meningsfuld aktivering og hverdag for de 42 nye brugere, kan 

kommunen blive nødsaget til at ansatte yderligere personale. Scenarie 2 viser, at 

ved behov for bare én ekstra fuldtidsansat vil forslaget ikke give en besparelse, 

men i stedet resultere i en øget omkostning på 169.000 kr. årligt.  

 DKV og MM Kommunalt dagbeskæftigelsestilbud 

I dag Scenarie 1 Scenarie 2 

Antal fuldtidsstillinger (årsværk) 6 2 3 

Antal brugere 42 42 42 

Normering (årsværk pr. bruger) 7 21 14 

Omkostninger afholdt af Aarhus 

Kommune 
1.481.000 kr. 1.100.000 kr. 1.650.000 kr. 

Omkostning pr. årsværk afholdt 

af Aarhus Kommune 
246.830 kr. 550.000 kr. 550.000 kr. 

Nettoændring  -381.000 kr. 169.000 kr. 

Note: Antal stillinger og brugere er baseret på skøn fra DKV. Omkostninger er baseret på angivne tal i 

spareforslaget.  

Øvrige fordyrende forhold, der ikke er medtaget i ovenstående tabel: 

- Transportomkostninger til kommunens eksisterende tilbud må forventes høje, 

da flertallet af brugerne typisk er bosat i nærområderne omkring Aarhus Syd 

og Malling, og derfor vil skulle have kommunal betalt transport for at kunne 

indgå i dagligdagen på dagbeskæftigelsestilbud.  

- En anden løsning, såfremt to fuldtidsansatte ikke kan løfte de 42 brugere, er at 

købe pladser til brugerne hos nabokommunerne. Dette må forventes at fordyre 

de økonomiske forhold omkring forslaget yderligere. 

Ovenstående argumenter og fremstilling er baseret på viden fra DKV, hvormed de 

faktiske forhold for MM er skønnet og derfor kan vise sig at være anderledes. Det 

er dog vurderingen fra DKV, at der generelt er store ligheder mellem de to steder.  

Med venlig hilsen  

Johanna Ludvigsen, Det Kreative Værksted 


