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I forbindelse med P40 er det besluttet, at der skal gennemføres en høring i MED-systemet forud for den 
endelige politiske behandling af forslagene i Økonomi og Erhverv den 5. december 2022 og 
Kommunalbestyrelsen den 12. december 2022. 
  
Derfor berammes et ekstraordinært OmrådeUdvalgsmøde til drøftelse af høringsmaterialet i forbindelse 
med P40 med henblik på, at input fra OmrådeUdvalgene kan indgå i drøftelserne på HovedUdvalgsmødet 
den 28. november 2022.  
 
Der er planlagt en proces, hvor først OmrådeUdvalgene drøfter kataloget på ekstraordinære møder i uge 47 
og giver sine input til et samlet høringssvar. HR-teamet sender OmrådeUdvalgenes input i én samlet mail til 
HovedUdvalget senest fredag den 25. november 2022. 
  
Med udgangspunkt i OmrådeUdvalgenes input drøfter og udarbejder HovedUdvalget på mødet mandag 
den 28. november 2022 et høringssvar på vegne af det samlede MED-system. Høringssvaret skal være 
færdigt senest den tirsdag den 29. november 2022 kl. 12.00. 
  
 
Jette Lorenzen (JL) bød velkommen og redegjorde for formålet med det ekstraordinære 
områdeudvalgsmøde.  
 
Rita Ernstsen (RE) udtalte, at medarbejdersiden generelt er særdeles bekymrede for, at mange af 
forslagene i rapporten primært rammer de borgernære funktioner. Derudover er der flere af forslagene, 
der så at sige rammer ind over hinanden, så det kan frygtes, at det reelt er de samme penge, der spares to 
gange, hvilket politikerne skal være meget opmærksomme på.  
Derudover er det bemærkelsesværdigt, at der er forslag, der går på at undgå unødig dokumentation, 
hvilket er særdeles problematisk for vores område, da der er udpræget lovkrav om dokumentation. 
Medarbejdersiden vil også gøre opmærksom på den manglende tydeliggørelse af, hvor der udføres andet 
end kerneopgaver. Der har allerede været stor fokus på besparelser på området, hvorfor der allerede er 
reduceret til udelukkende udførelse af kerneopgaver.  



Medarbejdersiden udbeder sig også tydeliggørelse af, hvordan rapporten er kommet frem til, at der kan 
spares 12,3 mio. kroner på administration.  
 
JL forklarede, at det fremgår af den tilhørende vejledning og bekendtgørelse, hvordan tallene beregnes. 
Medarbejdersiden kan være opmærksomme på i udformningen af deres udtalelse, at de kan tydeliggøre, at 
når udgifterne administration og udgifterne til dokumentation sammenføres, at en forventet besparelse på 
det samlede område afhænger af, at gældende krav til dokumentation fjernes.  
Derudover kan medarbejdersiden i deres udtalelse være tydelige omkring, at der kan være en bekymring 
for, om beløbet ikke er i overkanten, da det er baseret på intentioner, herunder lovgivningsmæssige 
lempelser på dokumentationskrav. 
 
Charlotte Harrit (CH) tilføjede, at der løbende arbejdes med servicetjek herunder fjernelse af unødig 
bureaukrati, hvorfor der ikke vil være den store besparelse at hente på nuværende tidspunkt.  
 
Der var en drøftelse af baggrunden for definitionen af ledelsesspændet og forskellen på de to områder. 
Britta Kempel (BK) forklarede, hvordan processen har været med at hver leder har udfyldt skema om egen 
lokal organisation. Der er udelukkende taget udgangspunkt i hver enkelt leders tilbagemelding. 
 
RE fremførte yderligere, at forslaget om at indføre lukkedage påvirker dels borgerne og dels 
samarbejdspartnerne.  
BK redegjorde for, at disse forslag er skrevet uden at der er gået i dybden med, hvordan gennemførelse af 
forslagene vil udmønte sig. Det kan derfor vise sig, at når der arbejdes videre med forslagene, vil de ikke 
blive gennemført alligevel, fordi der viser sig nogle konsekvenser, der ikke er kendte på nuværende 
tidspunkt. Det handler om, at man politik vil nikke til, at serviceniveauet for vores borgere bliver sænket.  
JL tilføjede, at det er vigtigt, at medarbejdersidens udtalelse indeholder bemærkninger om, at I ikke ser, at I 
kan lukke på hverdag med de konsekvenser, I netop har anført. 
 
Der var herefter en drøftelse af udfordringerne med at indregne frivillige i løsningen af opgaver, herunder 
afgrænsningen af kerneopgaver overfor øvrige opgaver. Frivillige skal ikke udføre lovbundne opgaver.  
 
BK gjorde opmærksom på, at det også er en vigtig pointe at medtage i udtalelsen, at yderligere besparelser 
på området ikke kan ske uden at borgere mærker forringelser. De mulige gratis besparelser er allerede 
gennemført tidligere.  
 
Anne Stenbæk (AS) udtalte, at der ikke er nogle i lokalet, der ikke har forståelse for den krise vi står i, lokalt 
og nationalt. Men der er bekymring på ledelse og medarbejdersiden, da vi allerede står i en proces, hvor 
besparelsestiltag endnu ikke er endeligt gennemført. Og nu kommer en yderligere proces med yderligere 
besparelser. Min bekymring som leder er, at vi har en særlig udfordring i, at vi har et døgndækket område, 
hvilket har betydning også for ledelsesopgaven. Den dimension er også vigtig at have med i drøftelse af 
administration og ledelse.  
 
JL bemærkede, at samarbejdet med civilsamfundet gerne skulle medføre, at tilløbet ind til en ydelse bliver 
mindre. Det er nødvendigt at tænke nyt.  
 
RE fremførte videre, at det er voldsomt beklageligt, at der er forslag om, at de forebyggende indsatser på 
sundhedsfremmende områder fjernes. Det har netop været aftalt med politikerne, at det var et væsentligt 
område.  
 
 



Charlotte Harrit (CH) tilføjede, at der naturligvis er en forståelse for, at der skal spares. Det er blot meget 
ærgerligt, at man fjerner de penge fra forebyggelsesområdet. CH nævnte projektet om Stå stærkt med din 
overvægt, hvor der har været mange tilmeldinger, og hvor kommunen med en lille indsats kan tjene 
pengene hjem. Det er altid ærgerligt at spare på den korte bane, for det kan give flere udgifter på den lange 
bane.  
 
RE spurgte, om der er oplysninger om, hvorfor det meget er de borgernære områder der rammes? 
 
JL svarede, at de forslag, der er angivet P40, er grebet ud fra de gennemførte interviews med ledere og på 
baggrund af erfaringer konsulenterne har fra andre kommuner. 
 
Tom Thielemann (TT) anførte, at han oplever overskriften ”Sammen om nye løsninger” som uheldig og 
misvisende. Det vil være gavnligt med en anden overskrift. 
Dernæst bemærkede TT, at der ikke er regnet på, hvad en nedlæggelse af et niveau i MED strukturen vil 
medføre med heraf følgende flere medlemmer på HU niveau.  Derudover er der ikke medtaget, hvad en 
flytning af administrationen vil medføre af opgaver, der siver ned til lokalt niveau. Ikke alle lokale opgaver 
vil kunne flyttes, herunder fx lavpraktiske opgaver som at modtage pakker etc. Der er heller ikke medtaget, 
hvad færre ledere kan medføre. Alle undersøgelser viser, at nær ledelse er forudsætningen for trivsel, lavt 
sygefravær etc.  
 
AS tilføjede, at der kan være fordele ved hurtig ageren, men i denne situation er der fortsat mange 
uafklarede spørgsmål. Der er så kort tidshorisont, at det ikke er muligt med en ordentlig analyse, hvilket 
giver en bekymring for, at beslutningerne bliver truffet på ikke oplyst grundlag.  
 
RE bemærkede afslutningsvist, at medarbejdersiden er med på, at der er behov for at foretage besparelser. 
Men der er ingen oplagte spareområder eller unødige medarbejdere. Og medarbejdersiden er forundret 
over, at det primært er borgernære områder, der rammes. 
 
BK opsummerede, at medarbejdersiden udtrykker bekymring for, om de borgernære opgaver reelt kan 
løses med færre medarbejdere. BK tilføjede, at ledelsen deler bekymringen, hvilket der ikke skal være tvivl 
om. Det er vigtigt, at politikerne forstår, at borgerne med disse forslag kommer til at mærke en forandring. 
 
Der var derefter en kort snak om den videre proces. Der er høringsfrist dags dato kl.12.00, hvor der skal 
fremsendes udtalelse fra medarbejdersiden. Eventuelle bemærkninger fra lokale Med udvalg indarbejdes i 
den samlede udtalelse. 
 
HovedUdvalget mødes på mandag og behandler de indkomne udtalelser. 
 
JL afsluttede mødet med at fastslå, at det er en udfordrende og ikke ønskelig situation. JL tilføjede, at 
Udvalget for Sundhed og Voksne er både nysgerrigt og interesseret samt meget opmærksomt på, at det er 
en særdeles svær situation. JL sikrede sig, at der ikke var flere bemærkninger, hvorefter mødet blev 
afsluttet. 
 
 
Næste ordinære OmrådeUdvalgsmøde er den 14. december 2022 kl. 12-15. 


