
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Borgergade 36  

1300 København K 

 

 

      Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

 
Høringssvar vedr. Sparekatalog Børn og Unge 

 

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (herefter omtalt LU) stiller sig kritisk overfor 2 parametre i 

sparekataloget, vedr. UngiAarhus. 

 

1. halverer udgiften på ledelse på tværs af UngiAarhus 

2. Manglende transparens på høringsprocessen 

 

LU stiller sig kritisk overfor den såkaldte analyse, som er foretaget på UngiAarhus området. LU ser med 

nysgerrighed på analysen, og konstaterer at den består af indsamlede organisationsdiagrammer på 

UngiAarhus området, samt spørgsmål/svar til Afdelingsledere i klubberne, samt Fritidscenterledere.  

I Aarhus Kommune har man vedtaget en ambitiøs fritids vision og ungdomsskoleplan, og herved også 

vedtaget at UngiAarhus har to ben at stå på. Klubledelsen og Ungdomsskoleledelsen er således samlet, 

under en fælles Fritids- og Ungdomsskoleleder. I Analysens dataindsamling har man valgt at trække på 

Afdelingsledere og Fritidscenterledere, under klubområdet. Det forekommer LU noget uheldigt at man på 

den baggrund vælger at inddrage Ungdomsskoleområdet i den analyse del. LU konstaterer at ingen 

Ungdomsskoleafdelingsledere(I Aarhus kaldet Ungdomsskolekoordinatorere), Vice Ungdomsskoleledere 

eller Fritids- Ungdomsskoleledere er blevet spurgt og inddraget i dataindsamlingen, på analysen.  

Vi mener derfor ikke at der er en analyse af UngiAarhus området, men på Fritids- Ungdomsklub området.  

LU Anerkender at der er sparetider i Aarhus Kommune, og anbefaler derfor at man trækker kravet om 

besparelse på ledelsen(12 millioner) i UngiAarhus ud, og lægger det ind som en rammebesparelse på 

Magistraten for Børn og Unge området. Her kan de tydeliggøres hvor besparelsen giver bedst mening. LU 

antager at omtalte Børn og Unge analysen inddrager samtlige afdelinger i Magisatraten, lige fra Tandlæger, 

PPR, skoler, Ungdomsskole mv.  

Herefter kan man træffe et kvalificeret valg, sådan at man sikre fremtidig drift af opgaven, Fritidsvisionen 

der i foråret 2022 er vedtaget 

Den manglende transparens på høringen er udemokratisk og dermed kritisabel. Det Undrer LU at der skal 

indgives en aktindsigt, før det fulde høringsmateriale, herunder analyse og spareforslag synliggøres for 

borgere og andre høringsparter.  
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