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Vedr. besparelser i Børn og Unge 
 
Ergoterapeutforeningen har med interesse læst sparekataloget fra Børn og Unge i forbindelse med 
de påtænkte besparelser på 362 mio. kr. i Århus Kommune.  
 
Ergoterapeutforeningen har noteret sig, at forligspartierne bag budget 2011 er enige om, at der 
skal gennemføres færrest mulige besparelser på kerneopgaver og borgernær service. 
Ergoterapeutforeningen har også noteret sig, at størstedelen af besparelserne skal findes ved 
effektivisering og afbureaukratisering 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.  
 
 
Udover ovenstående generelle aspekter på spareforslagene omhandler dette høringssvar 
udelukkende forslaget om at nedlægge ergoterapeutstillingen i Videncenter for Sundhed og 
Trivsel, sparekataloget side 131. Et spareforslag der netop handler om at fjerne et tilbud 
der har karakter af borgernær service. 
 
Skoleergoterapeuten har flere funktioner, der med fjernelse af stillingen vil forsvinde. 

- Dybdegående vejledning i ergonomiske og indretningsmæssige sager, herunder om og til 
børn og unge med problemer med bevægeapparatet, fysiske funktionsproblemer og fysisk 
handicap samt klasserne som helhed.  

- Der er skolemøbeludbud hvert andet til tredje år. Et skolemøbeludvalg sammensættes ca. 
et halvt år forinden udbuddet og udarbejder kravspecifikationer til udbudsmaterialet. 
Ergoterapeuten sørger især for de ergonomiske, kropsvenlige og fleksible 
kravspecifikationer til skolemøbler. Ergoterapeuten samarbejder med de øvrige i gruppen 
om krav til blandt andet sikkerhed, rengøringsvenlighed, robusthed og er med til at sikre 
den høje kvalitet for skolemøbler i Aarhus Kommune. Ergoterapeuten påvirker 
produktudvikling af skolemøbler ved de forskellige firmaer. Ergoterapeuten er endvidere 
med i gruppen, som udarbejder kravspecifikationer til børneinstitutioners møbler og 
udstyr. 

- Ergoterapeuten vejleder centralt i Børn og Unge samt skolernes ledere, lærere, pædagoger 
og tekniske personale. Der er tæt samarbejde om børn med særlige behov i 
handicapområdet, inkluderende børnene selv og deres forældre. 
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- Ergoterapeuten har endvidere samarbejde udadtil med blandt andet sygehus, 
børnevisitatorer, Børn og Unge Centers ergo- og fysioterapeuter, Center for Muskelsvind 
m.fl. om disse børn. 

- Klasseundervisning i ergonomi, kropsbevidsthed, skolens undervisningsmiljø, 
arbejdsmiljø i fritidsjobs og øvelsesprogrammer. 

 
Det står skrevet i spareforslaget, at opgaverne efter nedlæggelse af ergoterapeutstillingen 
skal løse opgaverne på anden vis - Altså en erkendelse af, at opgaverne skal løses. Men 
hvordan vil man løse opgaven uden de nødvendige faglige kvalifikationer? Før man fjerner 
en funktion som skoleergoterapeutens, bør man anvise præcist, hvordan opgaven forventes 
varetaget fremover.  
 
 
Ergoterapeutforeningen vil følge processen i forbindelse med besparelserne, og står gerne til 
rådighed for yderligere dialog. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
 
 
 


