
Høringssvar vedr. FU Social, Sundhed, Borgerservice og Beskæftigelse 
forslag til udmøntning af budgetvedtagelse 2017-2020 

Oversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart
Administrationens 
bemærkninger

• Prioriteringskatalogerne
/høringsprocessen 

• Nogle af punkterne er 
uklare, og er ikke belyst 
nok ifht at LU'erne kan 
svare på punkterne. 

• FU medarbejdersiden: 

• Der er vanskeligheder 
med at gennemskue og 
forstå budgetmaterialet 
samlet set. 

• Første bølge omhandlede 
administrative 
besparelser. Vi savner 
materiale ift at kunne 
vurdere de netop 
afsluttede afskedigelser. 
Vi kender ikke lønsum og 
vi kender ikke status og 
indhold i forhold til den 
skærpede stillingskontrol. 
Vi har derfor svært ved at 
forstå og gennemskue 
hvordan man er nået frem
til resultatet i 
organisationen som 
helhed og i de enkelte 
centre. 

• Vi har svært ved at 
gennemskue hvorfor de 
administrative besparelser
bliver gennemført inden 
vedtagelsen af 
rammebesparelserne da 
vi i vores forståelse mener
at tingene må hænge 
sammen. Administration 
og de udførende 
funktioner er gensidigt 
forbundne og 
konsekvenser i den ene 
del kan have afledte 
effekter i den anden del. 

• Vi er bekymrede for at så 
stor en del af budget 17 - 
20 er hægtet op på VUP. 

• LU Borgerservice og 
Beskæftigelse 

• FU Social, Sundhed, 
Borgerservice og 
Beskæftigelse



Det er ganske mange 
millioner man mener der 
kan findes af denne vej 
men ved vi om man reelt 
kan opnå besparelser af 
denne størrelsesorden. 

• Vi har tidligere i HU, FU 
og LU påpeget at 
afskedigelser, vakante 
stillinger og nedlæggelse 
af stillinger ved afgang 
medfører øget 
arbejdsmængde såfremt 
der ikke prioriteres i 
opgaverne. Det er vores 
oplevelse at opgaverne 
ikke er reduceret selvom 
vi er blevet færre til at 
løfte opgaverne. 

• Vi må således også her 
påpege at færre hænder 
til at løse opgaver kræver 
prioritering og vi forventer 
at der prioriteres så vi 
undgår et dårligt 
arbejdsmiljø, 
sygemeldinger og øget 
gennemstrømning. 

• Anden aktør 

• Vigtig at anden aktør 
vælges ud fra kvaliteten i 
opgavevaretagelsen. 

• Besparelse på 
aktiveringsindsatsen vil 
medføre færre 
handlemuligheder med 
dårlige resultater til følge, 
og det er bekymrende i 
forhold til driften og også 
arbejdsmiljøet., 

• LU Borgerservice og 
Beskæftigelse


