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Vedr. Sparekatalog A fra Afdelingen for Sociale Forhold 
 
 
Ergoterapeutforeningen har med interesse læst sparekatalog A fra Afdelingen for Sociale Forhold 
og Beskæftigelse.  
 
Ergoterapeutforeningen har noteret sig, at forligspartierne bag budget 2011 er enige om, at der 
skal gennemføres færrest mulige besparelser på kerneopgaver og borgernær service.  
Vi har også noteret os, at størstedelen af besparelserne skal findes ved effektivisering og afbu-
reaukratisering og ved at gennemføre besparelser på administrative og tværgående funktioner 
som f.eks. lønadministration, forsikringer, bygninger m.m.  
Det er en prioritering, som vi er enige i.  
 
Imidlertid må vi stille spørgsmålstegn ved forslag nr. VH11 - takstreduktion på ledelse og 
administration. 
Dette forslag kan nemlig ikke ses isoleret og uden for sammenhængen med de meget store bespa-
relser, der hører under Spareforslag B.  
 
I Sparekatalog B rammer besparelserne først og fremmest de borgernære serviceområder, og det 
har omfattende konsekvenser for de mest svage borgere i vores by. 
 
Det får dermed også store omkostninger og skaber masser af nye problematikker for medarbejde-
re og ikke mindst ledere, der i de kommende år skal yde en ekstraordinær indsats for at reorgani-
sere handicapområdet, samtidig med at driften skal opretholdes og borgerne mærke mindst muligt 
til ændringerne. 
 
Lederne er i forvejen spændt godt op i forhold til omfattende udviklingsopgaver i forbindelse 
med at skabe billigere tilbud uden kvalitetsforringelser til de handicappede borgere - en opgave 
der på forbilledlig vis lykkes i rigtig mange tilfælde. Ledernes opgave er at gå forrest i forhold til 
udvikling og reorganisering, de skal inddrage, støtte og motivere medarbejderne i omfattende 
omorganiseringsprocesser, de skal dermed hindre at sygefraværet eskalerer og de skal ikke 
mindst sørge for at borgerne får tilbud om kvalitet i ydelserne. Derfor lader det sig ikke gøre at 
spare på ledelse i den nuværende situation 
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Afslutningsvist vil Ergoterapeutforeningen understrege, at vi forventer, at medarbejderne inddra-
ges mest muligt og tidligst muligt i processerne om de kommende ændringer som følge af bespa-
relserne og vi opfordrer til, at faglige vurderinger tillægges stor betydning i beslutningerne.    
 
Ergoterapeutforeningen følger processen i forbindelse med besparelserne, og står gerne til rådig-
hed for yderligere dialog. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
 
 
 


