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Pressemeddelelse  

Brug pengene klogt ! 

 

Var de her ressourcer ikke bedre brugt i en vuggestue, en skole eller på et plejehjem? 

Det spørgsmål stiller jeg oftere og oftere mig selv i de sammenhænge, hvor jeg kommer. 

 

Der er efterhånden virkelig mange projekter, tiltag, undersøgelser, nye it-løsninger, aftaler, samar-
bejder og organisationsændringer. Nye prioriteringer og aftryk, som konstant tager tid og kræver 
ressourcer i en stor organisation som Aarhus Kommune. 

 

Selvom mange af tiltagene hver for sig kan være nok så nødvendige, sympatiske og meningsfulde, 
så er der brug for et skarpt blik på, hvor mange penge og hvor meget tid der går fra vores medarbej-
dere og ledere med borgernære funktioner, når vi igangsætter noget nyt. 

 

Der er ganske enkelt brug for at sætte tempoet ned. Der er brug for færre nye tiltag, og en del af de 
eksisterende tiltag skal have lov til at tage længere tid. Måske skal nogle af dem sættes på pause 
og grundlaget for projektet skal genovervejes ud fra spørgsmålet: Er de det hele værd? Er de med-
arbejdernes tid væk fra de borgernære opgaver værd? Væk fra børnene, fra de ældre – fra dem som 
har brug for professionelle medarbejderes omsorg og nærvær. 

 

Der er brug for tiltag og initiativer, som sikrer, at vi tager hånd om de udfordringer, vi står med. Med 
flere medarbejdere til velfærdsområderne og mistrivsel blandt børn og unge eksempelvis. Men der 
er mest af alt brug for dygtige medarbejdere tæt på borgerne. På børnene, de ældre, udsatte, ar-
bejdsløse og folk med handicap. Dem har vi heldigvis mange af i Aarhus Kommune, og det skal vi 
værne om. Ved at give dem bedre muligheder for at løfte de opgaver, de er ansat til. Det gør vi ofte 
bedst ved ingenting at gøre. Ved at give dem ro. Ved at vise dem tillid. 

 

Derfor er svaret indimellem faktisk; jo! Jo, ressourcerne var faktisk bedre brugt ude i dagtilbuddene 
eller på plejehjemmene. Fordi tiltaget ikke stod ikke mål med, hvor meget tid det tog fra lederen, 
SOSU-medarbejderen eller det pædagogiske personale. Vi skal turde stille os selv spørgsmålet, 
men vi skal også turde give svaret. Der er brug for at sætte tempoet ned. 

 
Kontakt: Mette Bjerre, 2982 3735 eller Thomas Medom, 2751 7961 
 


