
Udtalelse fra Hovedudvalget til rapporten: “Sammen om nye løsninger” 
 

Hovedudvalget har forståelse for nødvendigheden af at handle rettidigt både i forhold til de udfordringer, der 

er med at rekruttere nok medarbejdere og de økonomiske udfordringer, som Odder Kommune sammen med 

de øvrige kommuner i Danmark, står overfor. 

 

Odder Kommune er et godt sted at arbejde. Vi er glade for vores job og for de muligheder, vi har 

jobmæssigt. Vi har dog en bekymring i forhold til stigningen i sygefraværet og et antal medarbejdere, der 

alle steder i organisationen oplever et stort arbejdspres. Faktorerne bag dette er mange. Bl.a. er opgavernes 

kompleksitet stigende, da der er mange borgere med udfordringer og behov, vi ikke har set før. Vi har 

udfordringer i at have tidssvarende lokaler til effektiv drift, samtidig med at det er svært at rekruttere nye 

kollegaer til at løse opgaverne.  

 

De beskrevne projekter om at reducere eller fjerne demografipuljen på flere af områderne vækker 

bekymring. Blandt andet fordi man antager, at udmøntningen er afhængig af yderligere inddragelse af 

civilsamfund/frivilligt beredskab. Vi vurderer, at kommunens medarbejdere på nuværende tidspunkt kun 

løser den kommunale kerneopgave. Det er derfor uklart, hvorledes civilsamfundet/frivilligt beredskab kan få 

indflydelse på ”bundlinjen”. 

 

Vi har store bekymringer for forslaget om nedlæggelse af OmrådeUdvalgene. Vi ønsker at gøre Jer 

opmærksom på, at hvis forslaget omkring nedlæggelse af Områdeudvalgene ønskes gennemført, så kan det 

kun ske, ved at nedsætte et forhandlingsorgan i henhold til protokollatet vedrørende forhandling af lokale 

MED-aftale.  

 

I forhold til projekt 7, som omhandler effektivisering af ledelse, administration og dokumentation, ønsker vi 

at fremhæve, at tæt samarbejde mellem de administrative medarbejdere, de udførende medarbejdere og den 

nærmeste faglige ledelse er en essentiel forudsætning for, at vi udfører kerneopgaven effektivt og med høj 

faglighed. 

 

Vi kan med et færre antal ledere være bekymret for arbejdsmiljøet, udviklingen og løsningen af 

kerneopgaven, også set i lyset af, at betydningen af ledelse tæt på medarbejderen netop fremhæves flere 

steder i projektbeskrivelserne. 

 

HovedUdvalget peger på vigtigheden af, at I forholder jer til både at være realistiske i forhold til 

tidsperspektivet omkring hvad der kan opnås af råderum i 2023, så kommunens arbejdspladser ikke står med 

en regning efterfølgende, og at omplaceringsforpligtelsen afdækkes inden nogen afskediges, så vi ikke mister 

flere dygtige medarbejdere end højest nødvendige.  

 

Det er vigtigt, at have dette i mente, når Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvor stor en del af 

forslagene i rapporten, der ønskes udmøntet. 

 

I den vurdering kan også indgå, hvor stort et råderum, der er behov for. På den ene side skal der kun være det 

nødvendige, men på den anden side skal der også tilvejebringes et råderum, der gør, at vi ikke skal i gang 

med et tilsvarende arbejde inden for kort tid. 

 

I de vedlagte udtalelser fra OmrådeUdvalgene, Lokale MED-udvalgene og øvrige interessenter, er der sat ord 

på en række bekymringer vedrørende forslagene i rapporten. Vi opfordrer jer som kommunalpolitikkere til at 

læse ned i disse udtalelser. Der er p.t. en stor usikkerhed og bekymring for flere af forslagene grundet den 

korte og intense proces, der har været. En proces, hvor det ikke har været muligt, at inddrage medarbejderne.  

 

Ud fra beskrivelserne af projekterne i rapporten kan det være vanskeligt at se, hvordan de enkelte projekter 

konkret kan realiseres. Så meget desto vigtigere er det at medarbejdere, ledere og MED-systemet inddrages i 

udmøntningen af de forslag i rapporten, som Kommunalbestyrelsen vælger at gå videre med. 

 

Det kræver et stærkt ledelsesmæssig fokus, tæt inddragelse af medarbejderne og MED-systemet, og ikke 

mindst en stærk politisk opbakning og et stærkt politisk ansvar, samt retten til at vi blive klogere undervejs. 


