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Bemærkninger fra Hovedudvalget og Område-MED-udvalgene til udmøntning af administrative 
effektiviseringer i budget 2018

Hovedudvalget

Hovedudvalget har den 17, januar 2018 drøftet direktionens forslag til administrative effektiviseringer i 
budget 2018. 

Hovedudvalget skal i den forbindelse henvise til bemærkningerne fra de enkelte område-MED-udvalg.

Med venlig hilsen

Torben Kjærgaard Nee Marianne Attle
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17. januar 2018
Sagsbeh.:AP

J.nr.: 00.01.00-A00-253-17
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Børne- og Ungeområdets Område-MED-udvalg

Referat 

Dato 30. november 2017 

Tidspunkt 14.00 – 16.00 

Sted Udvalgsværelse 1 

Tilstede 

Formandskab 
Inger Andersen (Formand) 
Durita Dali (Næstformand) 

Ledelsesrepræsentanter 
Anne-Mette Brandt, dagtilbudschef, Dagtilbudsafdelingen 
Gorm Bagger Andersen, skolechef, Skoleafdelingen 
Tea Fogh-Mortensen, Leder på Æblehaven 

Medarbejderrepræsentanter 
Henrik Tvarnø, Tre Falke Skolen, FLF 
Hans Peter Aggebo, Skoleafdelingen, AC 
Esther Metzon, Børnehuset Valhalla, 3F Lone Koch, Børnehuset Spiloppen, LFS 
Lena M. Christensen, Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommunalforening 

Arbejdsmiljørepræsentanter 
June Moser Kampmark, Børnehuset ved Søerne, Arbejdsmiljøleder 
Ib Hummelgaard Nielsen, Arbejdsmiljørepræsentant, Skolen ved Nordens Plads 

Afbud 
Peter Rene Christensen, skoleleder, Skolen på Nyelandsvej Peter Lollesgaard, SFO Drivhuset, 
Arbejdsmiljøleder  
Berit Dinesen, Arbejdsmiljørepræsentant, Bryghuset 
Mai Wedfall, Arbejdsmiljørepræsentant, Søndermarkskolen 
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Gæster 
Stabschef Jens Thygesen 

Referent 
Kim Røssell, Børne- og Ungestaben

5. Udmøntning af administrative effektiviseringer i budget 2018 

Inger Andersen oplyste, at den administrative besparelse udmøntes i administrationen på 
Rådhuset. Den foreslåede udmøntning indebærer ikke stillingsnedlæggelser eller varsling af 
vilkårsændringer. 

Tea Fogh Mortensen opfordrede til, at det blev tydeliggjort for medarbejderne hvad der skal 
gøres mindre af. Oplever at mange medarbejdere har meget travlt. 

Inger Andersen understregede der ikke nedlægges stillinger, men udmøntes i de ledige 
lønmidler der opstår i forbindelse med stillingsvakancer. Oplevede at arbejdsbelastningen 
varierede over året hos de enkelte medarbejdere, men anerkendte at medarbejderne har travlt. 

Durita Dali konstaterede, at Område-MED tilsluttede sig den foreslåede udmøntning. Hvis 
udmøntningen medfører uhensigtsmæssige belastninger er det i første omgang et anliggende for 
arbejdsmiljøgruppen og hvis det er nødvendigt må arbejdsmiljørepræsentanterne i Område-MED 
bringe sagen frem.

By- og Miljøområdets Område-MED-udvalg 

By- og Miljøområdets OmrådeMED behandlede på sit møde den 7. december 2017 som punkt 3. Sag 
vedr. udmøntning af administrative effektiviseringer.

Der var ingen bemærkninger til punktet.   

Kommunaldirektørområdets Område-MED-udvalg 

KDO’s Område-MED-udvalg behandlede den 29. november 2017 udmøntning af udmøntning af 
Budget 2018. Medarbejdersiden har i mail af 20. december meddelt, at de ingen bemærkninger 
har til udmøntningen af budget 2018. 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdets Område-MED-udvalg

NOTAT

Bemærkninger til udmøntning af administrative effektiviseringer i Budget 2018 fra Område 
MED SSA

Direktionens oplæg til fordeling af de administrative effektiviseringer som udmøntning af Budget 2018 
har været drøftet på ordinært møde i Område MED SSA den 20. december 2017. 
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Område MED noterer sig, at udmøntningen nu er fordelt på de enkelte administrative funktioner i SSA 
og vil til den videre udmøntning i de lokale MED bemærke følgende:

Overvejelser omkring ændret opgavetilrettelæggelse og organisering, samt omlægning og revurdering af 
konkrete enkeltopgaver med fokus på kerneopgaven, bør altid indgå i tilrettelæggelsen af arbejdet. Der 
er således i SSA stort fokus på hele tiden at tilpasse arbejdsopgaverne således at de understøtter 
løsningen af kerneopgaven og implementeringen af målsætningerne i Frederiksbergstrategien om et 
bæredygtigt Frederiksberg.

Der er i SSA stort fokus på samarbejdet med borgerne om at skabe gode løsninger og understøttelsen 
af, at borgerne oplever kommunen som én samarbejdspartner samt at civilsamfundet altid har let 
adgang til kommunen. Det kræver administrative ressourcer for at lykkes med dette.

Område MED SSA vil i implementeringen af effektiviseringen understøtte fagligt baserede 
effektiviseringer og det bemærkes, at det særligt for SSA gælder, at selvom der løbende er stort fokus på 
driftseffektiviseringer og tilpasning af ydelserne, så ændrer opgaverne sig i en tungere retning, idet de 
borgere, der har behov for hjælp, får nye, større og mere komplekse behov. Dette giver et stigende 
arbejdspres i dagligdagen, eksempelvis i hjemmeplejen, på bosteder og i plejeboliger mv.

Område MED har stort fokus på at de løbende administrative effektiviseringer ikke skal påvirke den 
daglige hjælp, som den enkelte borger modtager. Der er således meget opmærksomhed på, at de 
administrative medarbejdere, der eksempelvis sidder og visiterer ydelser på rådhuset, i høj grad udfører 
borgerrettet arbejde i tæt dialog med borger og pårørende. 

Et konkret eksempel på dette er myndighedsområdet i Socialafdelingen på rådhuset, hvor det aktuelle 
høje niveau af fagligt samarbejde mellem myndighed og udfører sikrer kvaliteten for borgerne - ikke 
mindst deres retssikkerhed – og i den forbindelse også en høj grad af økonomisk ansvarlighed.  Det er 
vigtigt at påpege, at den faglige kvalitet udelukkende kan opretholdes, når der arbejdes ud fra et 
rehabiliterende sigte, hvor der er tæt kontakt mellem borger, pårørende, udførende tilbud og 
sagsbehandler. 

Der vil kunne findes lignende eksempler i de øvrige afdelinger i Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområdet, hvor yderligere besparelser på de administrative procedurer omkring beboere 
og medarbejdere kan give længere sagsbehandlingstid og/eller længere ventetid fx på en 
bolig/plejebolig. Dermed kan den nedskalerede administrative støtte til institutionerne og den længere 
sagsbehandlingstid betyde, at det kan blive svært at overholde frister fx ved alvorlige personalesager og 
dermed påvirke den enkelte medarbejder og det enkelte bosted negativt. 

Visse steder i organisationen vil der være tale om en relativt lille effektivisering i forhold til den samlede 
lønsum, men andre steder i organisationen rammer denne forholdsmæssigt lille effektivisering ind i vitale 
områder.

Afsluttende kan bemærkes, at Frederiksberg Kommune i forvejen har en af de laveste udgifter til 
administration på landsplan, og at der tidligere har været omfattende effektiviseringer på området.  

Venlig hilsen og på vegne af Område MED SSA 

Henning Daugaard Carina Barsøe Olsen
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Formand Område MED SSA Næstformand Område MED SSA

Serviceområdets Område-MED-udvalg

Medarbejderne i SEO’s område MED-udvalg har på mødet 6. december 2017 drøftet materialet 
omhandlende forslag til samt udmøntning af de administrative effektiviseringer, der er sendt til høring i de 
respektive område MED-udvalg forud for at forslagene forelægges Hovedudvalget og Magistraten. 

Medarbejderne finder det utilfredsstillende og uhensigtsmæssigt, at der år efter år stilles krav om at 
skære på administrationen uden at konkretisere, hvilke opgaver, der ikke skal udføres mere. I forhold til 
det udsendte materiale er medarbejderne enige om, at det er så ukonkret og intetsigende, at det er svært 
at have en reel holdning til.


