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Høringssvar fra FU Bestyrelsen i Distrikt Syd 
 

Selvom vi udemærket forstår, at bæltet skal spændes ind over hele linien i Aarhus Kommune over de næste 

år, så er det med stor undren, at vi må konstatere at FU området igen rammes klart hårdest af de 

foreslåede besparelser, når hele 25% af den samlede besparelse skal findes på FU området. (Set ifht FU 

budgettets størrelse svarer det til hele 10%)  

Når dette så skal ske samtidig med, at vi lige har fået vedtaget en ny ambitiøs Fritidspædagogisk Vision, 

som både skal være svaret på unges mistrivsel, styrke bredere børnefællesskaber og udvikle alternative 

læringsmiljøer samt eksperimenterende ungemiljøer med afsæt i Aarhus Kompasset – flere deltagere og 

mere værdi for borgeren og inddragelse af civilsamfundet, ja så bliver man sørme lidt forpustet! 

Foreslagene i sparekataloget vækker især undren, når vi samtidig oplever, at byrådet udtrykker et ønske 

om at friholde netop børn og unge fra besparelser, forbi man faktisk har øje for den stigende mistrivsel vi 

oplever blandt netop denne gruppe af kommunens borgere.  

Kniven føres hårdt, men utroligt upræcist, ned igennem de forslag, som sparekataloget ligger op til at 

foretage på FU området. Det fremgår ofte ikke af beskrivelsen, hvor og hvordan man er kommet frem til de 

tal, som er anført i sparekollonnen, og det har vi og de andre 4 FU bestyrelser derfor udbedt os et møde 

med rådmanden for at få en forklaring på. Dette har Rådmanden ikke ønsket at stille sig til rådighed for, 

hvilket i sig selv vel må vække lidt forundring. Det grænser jo til et demokratisk problem, at vi bliver bedt 

om at forholde os til spareforslag, som vi ikke får det nødvendige baggrundsmateriale til at forstå.  

Konkret er der 5 foreslag, som vi har svært ved at finde hoved og hale i:  

Punkt 26: besparelse på 12 mio på Ledelse i BU.  

Der er foretaget en kortlægning af opgaveglidningen mellem fritidscenterledere (som har personaleansvar) 

og afdelingsledere (som er medarbejdere med ledelsesopgaver og ikke personaleansvar). Udfra de ledende 

spørgsmål man har stillet medarbejderne, har man så udledt, at man kan spare den ene væk, og lade den 

tilbageværende stå med opgaverne fra begge stilllinger. En sådan analyse er jo fuldstændig blottet for  

konsekvensberegning på, hvad det betyder for kerneopgaven i den enkelte Klub, hvis dette føres ud i livet. 

Os bekendt er denne kortlægning fortsat blot en kortlægning, samt en rundspørge blandt nogle 

medarbejdere og altså ikke en decideret analyse, som man kan drage konklussioner fra. Vi har svært ved at 

se, hvordan man kan komme med et konkret besparelsesforeslag på så højt et beløb alene baseret på at 

færre mennesker skal varetage det samme antal opgaver, og samtidig forventer at det ikke går ud over 

kerneopgaven.  

Dertil kommer, at man nu som ansat i ledelsen i FU skal afvente indtil juni måned, med at få besked om 

hvorvidt man skal gå eller blive. Det er da fuldstændig uacceptabel, og kommer jo forventeligt til at skabe 

rigtig meget uro og utryghed blandt hele personalegruppen.  

Ligeledes stilles vi os meget kritiske overfor nedlæggelse af Ungdomsskolekoordinatorerne, som alle 5 

modeller lægger op til. Det vil effektivt betyde, at man nedlægger Ungdomsskolerne, som vi kender dem 

idag, fordi man ændrer strukturen af ledelsen, så den rykkes længere væk fra målgruppen. Det vil betyde 

en kraftig forringelse af kerneopgaven, og med al sandsynlighed betyde, at endnu flere unge ikke får 

muligheden for at deltage i fællesskaber, noget som i høj grad har en direkte påvirkning på trivslen. 
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Sidst, men ikke mindst, finder vi det uforståeligt, at denne besparelse kommer netop nu, hvor man er igang 

med at arbejde med den nye Vision, som man jo har så tårnhøje forventning til, kan løse mistrivslen blandt 

kommunen børn og unge. Implementeringen af denne vision kræver jo i høj grad handlekraftig ledelse, 

både lokalt og centralt.  

Punkt 27: Reduktion i serviceniveau i Ung i Aarhus som følge af ny tildelingsmodel.  

Igen er vi nødt til at spørge hvordan man er kommet frem til en besparelse på 1,6 mio, uden at vise en 

analyse/model for det?? Ungesammensætningen og mængden af opgaver, samt opgavediversiteten er jo 

ganske meget anderledes i Aarhus Kommune end mange andre steder, så hvorfor arbejder man stadig med 

Index100 modellen, hvor man sammenligner æbler med pærer, istedet for at forholde sig til at Aarhus på 

utrolig mange parametre adskiller sig fra andre og ofte meget mindre kommuner?? 

Og hvis der skal spares på denne måde, hvordan kan vi så forvente at det dygtige fagpersonale og ledelse, 

vi har tilrådighed i FU, bliver involveret i denne nye økonomimodel?? 

Punkt 28: Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i Klub.  

Med den stigende mistrivsel, som vi oplever på tværs af forskellige afdelinger, så virker dette foreslag som 

klart det mest håbløse af dem alle. Børn og unge med behov for vidtgående støtte, har jo netop brug for 

uddannet personale, som har en ekspertise til at håndtere og hjælpe netop denne type børn og unge. 

Derfor virker det fuldstændig omvendt, at man lægger op til at spare her. Det strider direkte imod, hvad 

Borgmesterens har udtalt om at friholde dem, som har det allersværest. Vi oplever en stor stigning, både 

som fagligt personale og som forældre på fritidsområdet, i presset på ressourcer og behovet for at skabe 

specialtilrettelagte tilbud for de enkelte børn og unge. Noget som man netop behøver 

kvalificeret/uddannet personale for at skabe, og derfor giver især dette forslag for os absolut ingen mening.    

Punkt 29: lukning af 5 pædagogisk ledede Legepladser.  

Budgetterne til de pædagogisk ledede legepladser er allerede blevet fjernet ved en tidligere sparerunde, 

hvilket betyder, at de idag driftes under Klubbernes eget budget. Derfor vil en fjernelse af 5 af disse 

legepladser reelt ikke resultere i en besparelse. Dertil kommer, at det igen netop vil ramme de børn og 

unge, som har allersværest ved at passe ned i ”normen” på de klassike tilbud, herunder Klubberne. I Distrikt 

Syd, har vi dyrehold på vores Pædagogiske ledede Legepladser. Det giver børnene mulighed for at lære og 

arbejde med dyr, noget som har vist sig at have en fantastisk positiv effektiv på børnenes trivsel, og derfor 

er det igen vores opfattelse, at man vil ramme helt skævt ved at nedlægge disse unikke steder.   

Punkt 30: Reduktion i Ungdomsskolen 

Også her er forslaget så bredt formuleret, at det er svært for os at kommentere på. Der bliver listet en 

masse opgaver, hvor det er svært at gennemskue hvor meget UK bidrager økonomisk til, og der er ikke 

lavet nogen form for konsekvensberegning på, hvad det vil betyde for området. Hvis denne besparelse 

gennemføres, vil vi gerne opfordre til, at man kan finde besparelsen lokalt, så det påvirker kerneydelse 

mindst muligt. 

Punkt 31. Forhøjelse af kontingent for Klubberne.  

Selvom beløbene er små, må vi stadig argumentere for, at vi ikke mener, at en prisstigning gør det mere 

attraktivt at vælge Klubben/UK  og de fællesskaber de tilbyder, til. Tværtimod vil en prisstigning formentlig 
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være yderligere et incitament til at vælge det fra. Vi har over flere omgange foreslået at gøre det gratis at 

gå i fx UK, da vi tror på, at det ville få flere til at deltage i fælleskaberne og dermed bidrage til at undgå 

mistrivsel, ensomhed og ballade i bybilledet. Denne logik strider dette forslag på fuldstændigt imod.  

Sammenfatning 

Ung i Aarhus løfter allerede en stor opgave, med et budget, som over flere omgange er blevet barberet ind 

til benet, og vi mener derfor ikke, at disse foreslåede besparelser kan gøres uden, at det endnu engang vil 

gå hårdest ud over de børn og unge, som netop nu har allermest brug for den støtte, som FU området er 

bedst til at give. Derfor mener vi, at der må findes andre steder, hvor disse penge kan findes, så vi ikke 

risikerer yderligere mistrivsel og ensomhed hos vores børn og unge. Det kunne jo fx være en mulighed at 

kigge ind i drift, fremfor ansatte, ligesom man ville gøre de fleste steder i det private.  

Når man fremlægger så omfattende og uproportionelle besparelser på FU området, uden at lave 

konsekvensberegninger, men tværtimod forventer, at området fortsat skal løfte samme opgaver, ja, så 

bliver man næsten tom for ord. Der hersker ingen tvivl hos os om, at gennemførelsen af disse foreslag vil 

have langvarige og ødelæggende konsekvenser for børn og unge i mange år fremover. 

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at konsekvenserne af de foreslåede besparelser undersøges 

nærmere, inden der træffes en beslutning samt at man inddrager relevante faglig ledelse og ligeledes gerne 

os som bestyrelse i det. 
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