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Bestyrelsen anerkender, at alle skal bidrage ind i de store besparelser som Aarhus Kommune står 
over for. 
 
Bestyrelsen noterer sig, at der i udarbejdelsen af forslagene er lagt vægt på, i så høj grad 
som muligt, at friholde opgaver som direkte berører børnene, for besparelser. Vi kan i de 
fremlagte forslag godt se intentionen, men vi må også understrege, at det ikke er lykkedes. Med så 
massiv besparelse på ledelse sker en opgaveglidning til medarbejdere i front, som netop vil berøre 
børnene og de unge direkte. 
 
Forslaget om at reducere antallet af ledere – og dermed ledelse - i UngiAarhus med godt 50%, 
mener bestyrelsen er meget bekymrende. Der skæres ca. 50% af en faglighed (ledelse) ud af en 
organisation. Det vil få store konsekvenser på alle medarbejderniveauer, og dermed også for børn 
og unge i Aarhus. 
 
Bestyrelsen vurderer, at en besparelse på ledelse af det omfang som der er lagt op til i UngiAarhus, 
vil gøre organisationen mindre agil og mindre handlekraftig i forhold de mange vigtige 
samarbejdsflader der er til omverden. Det gælder både de lokale samarbejder, bydækkende 
indsatser og samarbejder, samt i udsatte områder, hvor ledelseskraft er en vigtig parameter for at 
lykkes med de børn og unge som bor her. Og i en tid hvor der er stigende mistrivsel blandt børn og 
unge i samfundet, er det bekymrende at ledelseskraften i UngiAarhus foreslåes svækket i hele 
byen. Det er kort og godt den forkerte vej at gå og vil potentielt øge mistrivslen blandt byens unge 
 
For at indfri de flotte ambitioner vi har i Aarhus Kommune om et godt børn og unge liv, kræves 
ledelse – fagligt og tæt på. UngiAarhus er i gang med at med at implementere en ny fritids- og 
ungdomspædagogisk vision, som gør en forskel for børnene og de unges fremtid. Fortsat kvalitet i 
denne proces kræver ledelse. 
 
Med en meget langstrakt proces (5-7 måneder) indtil forventet afklaring på ledelsesstrukturen, 
stilles der store krav til alle ledere i UngiAarhus ift. usikkerhed om job og position fremadrettet.  
 
Bestyrelsen anbefaler, at Børn og Unge tager dette hånd om dette, så ledere og medarbejderes 
arbejdstrivsel varetages med særlig opmærksomhed. Og opfordrer til størst mulig åbenhed om 
processer og beslutninger. 
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