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Høringssvar vedr. Sparekatalog og 
Udvikling- og omstillingsplanen i MSB 

 
Fra Klubben af Socialrådgivere,  
ansat i Aarhus Kommune (Århusklubben) 

Århusklubben i Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive 

et høringssvar vedr. Sparekatalog og Udviklings- og omstillingsplanen i MSB. 

 

I en meget lang årrække, har Aarhus Kommune (AAK) ikke fulgt med i udviklingen på det 

specialiserede Socialområde. Det har haft sin pris, og det har givet svære udfordringer både 

i forhold til kvalitet til borgerne, pårørende-tilfredshed, serviceniveau, medarbejdertrivsel og 

økonomi. Som flere andre har Socialrådgiverne kontinuerligt adresseret problemet og de 

negative konsekvenser heraf.  

 

Som faggruppe tæt på borgerne har vi set og arbejdet under, at indsatserne løbende er 

blevet beskåret, og har været sat under pres med afsæt i en budgetmodel, som har været 

baseret på udgiftsniveauet i 2011, - en model som ikke har taget højde for den øgede 

tilgang af udsatte borgere, som har brug for store sociale støtteindsatser og hvis sager har 

en større kompleksitet. En model som har bevirket en løbende underkompensering for den 

reelle demografiske udvikling/mervækst på socialområdet.  

 

Århusklubben vil derfor både rose og anerkende, at rådmand og AAK i dette budgetforlig 

har advokeret for og indset nødvendigheden af et ’gearskifte’ på området; og har besluttet 

at tilføre det specialiserede socialområde 115 millioner kr. årligt. Det er en stor og aldrig 

tidligere set saltvandsindsprøjtning, hvilket socialrådgiverne gerne vil kvittere for.  

Vi sætter stor pris på, at de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde 

denne gang bredes ud til flere, - at flere skuldre er med til at bære. Det håber vi at se mere 

af fremadrettet. 

 

Der er dog stadig en meget lang og usikker vej inden regnestykket budgetmæssigt hænger 

sammen. Frem til 2025 skal magistratsafdelingen med udviklings- og omstillingsplanen 

finde 225 millioner kroner og med sparekataloget herudover 54 millioner kroner. Det er 

massive beløb, og det vil medføre konsekvenser for både indsatsmuligheder og 

serviceniveau.  

 

Sigtet er at vende udviklingen, gøre mere brug af investeringer og iværksætte hurtigere og 

tidligere forebyggende indsatser. Det er en super god intention, som socialrådgiverne 

bakker fuldt ud op om. Vi mener, at det er den rigtige vej at gå. I vores faglige perspektiv 

giver det så meget mening, både for vores borgere, medarbejderne og økonomien. Vi ser 

også med tilfredshed, at de store grønthøstere er udeladt i denne omgang.  

  

Men den meget ambitiøse plan om relativt hurtigt at opnå en økonomisk balance gennem de 

beskrevne tilpasninger og omprioriteringer bekymrer os.  

Og vi kan desværre konstatere, at mange af spareforslagene rammer vores aller svageste 

og mest udsatte borgere.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2 

Borgere, som ikke har forudsætningerne og ressourcerne til at finde den støtte og de 

relationer andre steder, som de aktuelt får i en række at de tilbud, som foreslås lukket eller 

reduceret.  

 

Herudover kan vi blive bekymret for det pres, som mange af forslagene vil komme til at 

lægge på de forskellige myndighedsområder, i bestræbelserne på at finde og frigive midler.  

- Det f.eks. være sig i den forventede gevinst/besparelse på sammenlagt 10 millioner 

som følge at det nye Fagsystem, Modulus. Det finder vi helt urealistisk (baseret på 

alle vores mange tidligere erfaringer fra udrulning af nyt IT)  

- Besparelserne på konsulenter, som med al sandsynlighed vil få betydning for den 

nødvendige, faglig supervision til bla. socialrådgiverne.  

- Og en bekymring omkring, hvor mange forslag, samlet set, der reelt kan føres ud i 

livet som intenderet – og hvis ikke, hvad får det så af konsekvenser for de borgere, 

som vi som magistrat servicerer i hverdagen og ikke mindst for vores kollegaer i 

frontlinjen, som hver dag møder vores borgere i øjenhøjde. Får vi så alligevel en 

grønthøster? 

 

I forhold til de markante besparelser, der er er lagt op til på beskæftigelsesområdet, vil vi 

rette opmærksomheden på de borgere, som ikke har kunnet profitere af de gunstige 

konjunkturer på arbejdsmarkedet. Alle prognoser tyder endvidere på, at arbejdsløsheden 

stiger, og flere vil vende retur til offentlig forsørgelse.  

Det ser vi ikke, at der er blevet taget højde for i katalogerne. 

Vi anerkender ambitionen med at få afklaret vores borgere i Ressourceforløb hurtigere end 

loven foreskriver. Den kurs arbejdes der allerede efter – hvorfor det kan undre, at der skal 

nedjusteres på medarbejdere, som varetager denne opgave! 

Vi må konstatere, at omfanget af de mest udfordrede ledige er mere eller mindre konstant. 

Det handler om en stor gruppe ledige, ældre som yngre med særlige behov, som kalder på 

en socialfaglig indsats. Der peger al erfaring på, at det ikke er muligt at opnå de gode og 

langsigtede resultater – hvis det ender med, at medarbejderne kommer til at sidde med 

sagstal som langt overstiger DS’ anbefalinger på området.  
 
Afslutningsvis vil vi konstatere, at alt andet lige så lægger katalogerne op til markante 

besparelser, om- og nedprioriteringer, som vil medføre mærkbare konsekvenser for MSBs 

service- og indsatsniveau til århusianerne.  

Det er socialrådgivere og andre faggrupper som uvilkårligt vil komme til at stå på mål for de 

ned- og omprioriteringer som vedtages. Derfor må vi også efterspørge at byrådets politikere 

gør sig konsekvenserne meget bevidst og står ved og tager et tydeligt ansvar for de 

serviceforringelser, som de ansatte vil skulle effektuere. 

 

Skulle dette høringssvar give anledning til spørgsmål – stiller Århusklubben i DS sig gerne til 

disposition for yderligere dialog. 

 

Med Venlig Hilsen 
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Ida Louise Jervidalo & Jannie Kejser 
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