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Århus, d. 21. juni 2006 
 
 
 
Høringssvar vedr. prioriteringskatalog. 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter følger og deltager i debatten om Århus 
Kommunes Prioriteringskatalog 2007-2010. Hermed foreningernes fælles høringssvar. 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter ønsker ikke at pege på udvalgte besparelser i 
prioriteringskataloget. Hverken på det terapeutiske område eller på vores kollegers områder. Vi 
mener, at besparelserne vil få negative konsekvenser både for kvaliteten i ydelserne og for 
medarbejderne, og det ønsker vi ikke at bidrage til.  
 
Vi vil derimod gerne påpege, at det er et politisk ansvar at skabe og opretholde rammer for et 
tilfredsstillende serviceniveau og gode medarbejdervilkår. Derfor må politikerne også klart 
formulere og tage ansvar for, hvad det er, der ikke længere skal laves for hver time, der bliver 
sparet væk.  
 
Emnerne i prioriteringskataloget bider sig selv i halen. Hvis man fjerner muligheden for, at f.eks. 
en ældre borger kan gå ned i cafeen på lokalcentret eller til træning i aktivitetscentret, medfører 
det mindre socialt samvær, mindre fysisk aktivitet og mere passivitet. Forebyggelse, aktivitet og 
pleje hænger sammen. 
 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter lægger vægt på, at de kommunale ydelser til 
borgerne er af høj kvalitet. Det virker ulogisk at spare på indsatser, der virker og har betydning 
for borgerne. F.eks. er der videnskabelig dokumentation og masser af konkrete eksempler på, at 
fysisk aktivitet og genoptræning virker som forebyggelse og behandling, og at det øger borgerens 
funktionsniveau.   
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Vi er derfor ikke tilfredse med, at Århus kommune lægger op til at ville skære 300 mio. væk fra 
det samlede budget. Det er ikke rimeligt, at borgere og medarbejdere i kommunen skal betale den 
pris, når der samtidig er stort overskud på statens finanser. Det burde ikke være nødvendigt. Det 
er en meget kortsigtet løsning.  
 
Fysio- og ergoterapeuterne i Århus Kommune ønsker at være del af en arbejdsplads, hvor den 
høje faglig kvalitet kan udmøntes i praksis og ikke begrænses af manglende økonomi og tid. Når 
det ikke lader sig gøre, er en af konsekvenserne desværre øget sygefravær, f.eks. på grund af 
stress. Det kan vores medlemmer ikke være tjent med. Og det gavner heller ikke det tilbud, 
borgeren får, eller kommunens rekrutteringsevne.  
 
Ergo- og fysioterapeuter er åbne overfor forandringer og forbedringer i det daglige arbejde. Men 
ikke på bekostning af faglighed og arbejdsglæde. Vi ønsker et konstruktivt samarbejde og en 
positiv udvikling af vores område i et samarbejde mellem ledere, medarbejdere og borgere. Vi 
forventer, at politikerne med de økonomiske rammer, gør dette muligt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tina Frank Johnsen   Mette Schrøder 
 
Regionsformand   Regionsformand 
Danske Fysioterapeuter   Ergoterapeutforeningen 
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