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Referat 

 

1. Drøftelse af budgetforbedringsideerne på baggrund af budgetkonferencen 

for Hovedudvalg og Område MED-udvalg 

Det administrative budgetforbedringsidékatalog har været drøftet i SSA Område MED 

under Hovedudvalgets budgetkonference med Område MED-udvalgene den 19. maj 

2022. Med udgangspunkt i det udsendte materiale, er SSA Område MED enige om 

følgende generelle bemærkninger og opmærksomhedspunkter: 

 

• Det er meget glædeligt, at Område MED-niveauet i MED-organisationen i år bliver 

inddraget tidligere ift. at kunne afgive bemærkninger og dermed kvalificere 

budgetdrøftelserne i fagudvalgene. SSA Område MED bakker op om at MED-

organisationen kommer endnu tættere på budgetprocessen og anbefaler, at denne 

tidlige inddragelse fremover bliver fast praksis. Dette vil både skabe større åbenhed 

omkring budgetforbedringsidéerne, og give bedre og mere reelle muligheder for at 

give input til den politiske beslutningsproces.  
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• Det blev bemærket, at det er uklart, hvornår de lokale MED-udvalg skal inddrages. 

Der var enighed om at det er et dilemma med åbenhed, idet det meget nemt kan 

virke voldsomt på medarbejderne lokalt at se de store besparelsesforslag, der er 

lagt op i budgetforbedringsidékataloget. Der var enighed om at det er positivt med 

den tidlige Område MED inddragelse, men når materialet dermed bliver offentligt 

tilgængeligt, så kan det være en udfordring, at der ikke knyttes ord til forslagene i 

de lokale MED-udvalg. SSA Område MED vil anbefale, at der fremover ligeledes sker 

en tidlig inddragelse af de lokale MED-udvalg, da det vil være en fordel, hvis den 

faglige kvalificering af forslagene også sker lokalt i det indledende arbejde med 

budgetforslaget.   

• SSA Område MED bakker op om den politiske ambition om at styrke kommunens 

effektivitet og prioritere kommunens ressourcer. Dette løbende fokus på høj effekt, 

er med til at sikre, at borgerne får mest mulig service for pengene.  

• Der er i SSA gennem de seneste år arbejdet strategisk og tværgående med at 

understøtte medarbejdernes muligheder for at lykkes med kerneopgaven under de 

ændrede vilkår og rammer, der i højere og højere grad er vores virkelighed i SSA. Vi 

har løbende arbejdet med at nytænke vores opgaver og kompetencer, så vi 

proaktivt kan håndtere et øget økonomisk pres, en ændret demografi og 

udfordringer med rekruttering. Der er i SSA et særligt fokus på bæredygtighed i 

ressourcer, og herunder afvikling af opgaver uden effekt, samt hvordan vi finder og 

anvender ressourcer fra civilsamfundet i løsningen af kerneopgaven. Vi har således 

et øget blik for, at vores arbejdsgange, metoder og arbejdsopgaver løses bedst og 

mest effektivt. Det er således SSA Område MED’s oplevelse, at der i SSA allerede er 

gjort et anseligt arbejde med at tilvejebringe ressourcer gennem effektiviseringer og 

omprioriteringer, og det er derfor vurderingen, at der kun kan findes yderligere 

ressourcer ved direkte besparelser på serviceniveauet for borgeren. En stor del af de 

borgere, som SSA løser kerneopgaven for, er borgere med få ressourcer og med et 

betydeligt og komplekst behov for hjælp. 

• SSA Område MED har en ambition om at fremme fagligt baserede effektiviseringer, 

og dermed understøtte, at der træffes gode levedygtige budgetmæssige 

beslutninger, der er forankret lokalt. SSA Område MED vil gerne opfordre til at det 

gøres tydeligt, hvis der træffes en politisk beslutning om at ændre i serviceniveauet.  

• Der er en særlig opmærksomhed på, om yderligere reduktioner i de administrative 

funktioner kan have utilsigtede negative afledte konsekvenser for borgerne og 

løsningen af kerneopgaven, da en stor del af det administrative arbejde i SSA også 

er direkte borgerrettet og i høj grad understøtter den generelle og direkte 

servicering af borgere, pårørende og virksomheder. 

• SSA kendetegnes ved, at der løbende skal etableres mere specialiserede indsatser til 

at løse kerneopgaven for en borgergruppe med større og større kompleksitet i 

diagnoser. SSA er desuden et område med et stort fokus fra engagerede pårørende, 

der i højere og højere grad stiller specialiserede krav til indsatserne for borgerne. 

Det kræver fagligt uddannede medarbejdere med specialiserede kompetencer at 

kunne leve op til de krav. Denne type medarbejdere er dyrere end ufaglærte 

medarbejdere og dette presser generelt budgettet.   
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Medarbejdersiden i SSA Område MED har desuden følgende specifikke 
bemærkninger til kvalificering af de enkelte forslag i 
budgetforbedringsidékataloget:  

 
På Ældre- og Omsorgsudvalgets område bemærkes ift. forslagene ÆOU01, ÆOU02, 

ÆOU03,  ÆOU04 og ÆOU07 om: 
• Ensretning af visitationspraksis for personlig pleje 
• Ensretning af visitationspraksis for praktisk hjælp 
• Reduktion af serviceniveauet for personlig pleje 

• Reduktion af serviceniveauet for praktisk hjælp 
• Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet 

 
Det skal tydeliggøres i de endelige forslag hvordan forslagene påvirker den konkrete 
opgaveløsning og arbejdsmiljøet for medarbejderne, herunder hvor mange årsværk en 
eventuel reduktion betyder. Det er generelt svært at forholde sig til- og byde kvalificeret 
ind ift. forslagene på baggrund af ældreanalysen, når ældreanalysen ikke er blevet 
præsenteret. Medarbejdersiden har et ønske om fremover at få præsenteret sådanne 
analyser i god tid, således at der er mulighed for at orientere sig i materialet.  

  
Det bemærkes desuden, at en reduktion af serviceniveauet på ét område meget vel kan 
betyde stigende udgifter på et andet. Et eksempel på dette kunne være, at en reduktion 
i den personlige pleje, kan resultere i flere hospitalsindlæggelser og et øget behov for 
døgnrehabilitering. Et andet eksempel kunne være, at en reduktion af §79 midler til 
klubber og foreninger på ældreområdet, kan betyde et øget behov for støtte fra 
Socialafdelingens medarbejdere. Der er således i høj grad tale om forbundne kar for de 
afdelinger, der løser kerneopgaven for Frederiksberg Kommunes plejekrævende og 
udsatte borgere. Dette skal belyses i de endelige forslag. 

  
 
Det bemærkes desuden ift. forslagene ÆOU05 og ÆOU06 om: 

• Afskaffelse og reduktion af mindre ordninger vedr. praktisk hjælp 
• Reduceret serviceniveau ved handicapkørsel – omlægning til Flexrute .  

 
At hvis disse forslag vedtages, er det vigtigt at melde tydeligt ud, at der er tale om en 
politisk prioritering ift. reduktion af serviceniveauet.    
 
 

På Socialudvalgets område bemærkes ift. forslaget SU01 om: 
• Reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde 

 
At hvis dette forslag vedtages, kan der være behov for at ansætte yderligere en Støtte- 
og Kontakperson (SKP-medarbejder). Dette er endnu et eksempel på de forbundne kar 

mellem indsatser.  
 
På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område bemærkes ift. forslaget 
SFU02 om: 

• Omlægning af indsatser i Frederiksberg Kommunes forebyggelsesenhed med 
fokus på effekt og evidens 

 
At der ift. aftalen om tilskud til Mændenes Hjem, eksisterer tilsvarende lokale 
sundhedstilbud til målgruppen på Frederiksberg.   

 

På Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets område bemærkes ift. 
forslaget AVUU01 om: 

• Fokus på myndighedsindsatsen i relation til ledighedsudviklingen 
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At det er interessant, at man over tid vil belyse om forvaltningens kapacitet svarer til 

beskæftigelsesniveauet, således at man over tid kan beregne belastningen. Der skal dog 
være opmærksomhed på, at indsatsen i Frederiksberg Kommune er så god og effektiv i 
forhold til andre kommuners indsats, at vi reelt bliver overkompenseret fra staten 
økonomisk på beskæftigelsesområdet. Hvis indsatsen i Frederiksberg Kommune 
forringes som følge af ringere kapacitet, vil det potentielt blive meget bekosteligt, da 
overkompensationen derfor vil falde.  
 

Desuden bemærkes ift. forslaget AVUU02 om:  

• Samarbejde med markedet om beskæftigelsesindsatsen 

 
At vi først kender det økonomiske potentiale på dette forslag, når det er sendt i udbud.  
 

Der ud over bemærkes ift. forslaget AVUU03 om:  

• Flere udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse 
 
At dette forslag kun giver provenu i et enkelt år, idet indsatsen med ungeguiderne er 
eksternt finansieret til og med 2023.  
 
Generelt til forslagene på Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets område 

bemærkes, at der skal tages højde for de svingende konjunkturer på arbejdsmarkedet. 
Der er derfor opbakning til at nedskalere og hæve budgettet midlertidigt afhængig af 
konjunkturerne.   
 
På de tværgående udvalgs område bemærkes ift. forslag Tvær01 om: 

• Tryghed og tilstedeværelse  
 
Det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne af forslaget, idet det er uklart hvilke 
opgaver, der er tale om. Der er et ønske om at forslaget beskrives yderligere. 
 

Desuden bemærkes ift. forslag Tvær04 om:  
• Styrket leverandør- og kontraktstyring for It  

 
Det er afgørende for løsningen af kerneopgaven, at bevare det fornødne kendskab til 
området og de specifikke forhold, der er nødvendige for at holde systemerne i gang.  
 
På Magistratens område bemærkes ift. forslag MAG04 om: 

• Hjemtagning af lønproduktion 
 

Det er afgørende, at den faglige kvalitet er høj i lønproduktionen, herunder at der er 
indgående kendskab til reglerne, således at de lokale prioriteringer understøttes korrekt. 
 
Medarbejdersiden i SSA Område MED vil desuden gerne fremsætte følgende 
yderlige bemærkninger: 
 

• Der er hos medarbejdersiden en bekymring for, om den kontinuerlige og ensidige 

efterspørgsel efter effektivitet risikerer at forringe kvaliteten i opgaveløsningen i en 

sådan grad, at det påvirker fagligheden og arbejdsmiljøet, og i sidste ende 

løsningen af kerneopgaven og dermed den effektive og gode opgaveløsning til gavn 

for borgerne. 

• Medarbejdersiden vil i nærmeste fremtid have et skærpet fokus på, hvordan vi 

fortsat sikrer et godt arbejdsmiljø på bagkant af den række af effektiviseringer og 

tilpasninger, som er gennemført de seneste år. Da SSA er et område, hvor 

opgaverne udvikler sig i en tungere retning med øget kompleksitet, kan det stigende 
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arbejdspres i dagligdagen have en negativ indflydelse på arbejdsmiljøet hos de 

medarbejdere, der står i frontlinjen. Der er desuden en bekymring for, om det 

tiltagende pres på arbejdsmiljøet kan resultere i, at det bliver sværere at ”blive 

gammel” i plejefagene.   

 

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område vil SSA Område MED endvidere gerne 
fremsætte følgende nye forslag til budgetforbedringer:  

• ÆOU10: Justering i Plejeboligmasterplanen med baggrund i det aktuelle pres på 
anlægsrammen. Justeringen kan vedrøre en justering i det nuværende mål om at 
der i Frederiksberg højst må være 2 mdr.s ventetid på en plads på en specifik 
plejebolig i Frederiksberg Kommune. Der kan ved at ændre dette mål til at gælde 
for en uspecificeret plejebolig, frigives kapacitetsbehov og dette ville kunne give 
mulighed for at lukke et plejeboligcenter. Der kan ligeledes besluttes en længere 
tidshorisont ift. modernisering af de nuværende plejeboliger. Dette vil ligeledes 

frigive midler ift. anlægsrammen. 
• ÆOU11: Salg af meget korte forløb/pladser i Frederiksberg Kommunes 

Døgnrehabilitering (FKD) til udenbys aktører i perioder med mulig over-kapacitet.  
• ÆOU12: Etablere fire midlertidige pladser på FKD til de borgere med psykiatriske 

lidelser, som aktuelt bliver indlagt på hospitaler.  
• ÆOU13: Gennemgå prissætning af egenbetaling på ældreområdet. Ved at øge 

taksterne bredt, kan indtægtssiden forbedres.    
 

 

 

2. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 


