
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
Høringssvar til handlekatalog 2020-2023 - Borgerservice  

Medarbejdersiden i Borgerservice anerkender, at Haderslev Kommune har en økonomisk udfordring i 2020 
og overslagsårene.  
 
I det fremlagte handlekatalog for Økonomiudvalget indgår Borgerservice med en samlet besparelse på 
700.000 kr. De 500.000 kr. skal hentes på ”Styrket kanalstrategi” og 200.000 kr. på ændring i arbejdsgang i 
Opkrævning. Disse besparelser vil skulle ske ved reduktion af medarbejderstaben. 
 
Bogerservice er i gang med et stort arbejde med at få implementeret og effektueret besparelsen fra 
efteråret 2018. Ved denne besparelse mistede Borgerservice to medarbejdere. Konsekvensen af denne 
besparelse betyder at det lige nu er svært at få enderne til at nå sammen i den daglige drift. Dette er 
udslagsgivende når der skal afholdes ferie, ved sygdom, mødevirksomhed og ved kompetenceudvikling.  
 
Medarbejdersiden påpeger desuden at der er spareforslag fra andre serviceområder som vil have afledte 
konsekvenser for Borgerservice, hvilket betyder at der vil komme flere eller helt nye opgaver, hvis 
handlekataloget vedtages i sin nuværende form. 
 
Medarbejdersiden imødeser, at en yderligere besparelse ikke kan imødegås uden at det vil få 
konsekvenser for borgerne, og i særdeleshed de svage borgere som ikke er digitale.  
 
Med udgangspunkt i Den Samarbejdende Organisation og God borgerservice, har vi fokus på, er vi er til for 
borgerne og yder den nødvendige støtte. 
Støtten kan være at hjælpe med selvbetjeningsløsninger, eller guide dem videre i 
organisationen/medbetjening eller hjælpe med kontakten til andre samarbejdspartnere som SKAT, 
Udbetaling Danmark (UDK) osv. 
Borgerservice er også indgangen til det offentlige Danmark for mange henvendelser/borgere – dels for 
egne opgaver i organisationen og dels for andre områder, som SKAT, UDK, SU m.m. Områder der enten 
ikke er åben for personlig betjening eller kun kan kontaktes digitalt. 
 
Hovedparten af opgaverne i Borgerservice – og dem vi har flest af, er opgaver som vi SKAL varetage for 
Politiet, Udbetaling Danmark og SKAT. 
 
Udover opgaver, som ekspeditioner ved skranker og i forhallen, har vi også mange opgaver ved 
skrivebord, som færdiggørelse af kørekortsager til Politi, fordeling af digital post i Hovedpostkassen, 
publicering af postlister og aktindsigtsanmodninger, bosætning, kontrol, folke- og personregister, 
opkrævning, administration af og koordinering af indsatsen til pensionister i samarbejde med øvrige 
forvaltninger, helbredstillæg, enkeltydelser, personligt tillæg, beboerindskudslån m.m. 
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Borgerservice står for afholdelse af diverse valg. Disse valg kommer med jævne mellemrum. En håndfuld 
medarbejdere går fra den daglige drift i en periode, for at planlægge og drifte denne opgave. Dette lægger 
stort pres på de resterende medarbejdere. 
 
Borgerguiderne håndterer ca. 700 personlige ekspeditioner om måneden, inden for kommunens 
åbningstid. 
 
Der er generelt flest borgere i Borgerservice om formiddagen og torsdag eftermiddag. 
 
Borgerservice har rigtig mange forskelligartede opgaver, men langt de fleste ekspeditioner er pas og 
kørekort, svarende til ca. 1000 ekspedtioner pr. måned. 
Derudover er der også ca. 200 udstedelser af Nem-ID, hvilket er en opgave, der ofte tager mellem 10-15 
min. pr ekspedition og er en opgave, der er stigende, idet borgerne ofte ikke kan vente på, at et nyt 
nøglekort bliver fremsendt på grund af lang forsendelsestid. 
 
I alt har Borgerservice ca. 2500 personlige ekspeditioner pr. måned.  
 
I Omstillingen er 1 på fuldtid og 3 i fleksjob, der på skift dækker bemandingen i Omstillingen i åbningstiden 
man-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-17.00 og fredag 9.00-13.00. Disse har i gennemsnit ca. 10.000 
telefoniske henvendelser pr. måned. 
 
Vi sikrer optimering og effektivisering af arbejdsgange og digitalisering af opgaver, herunder 
implementering af robotløsninger. Der er flere projekter, der går på tværs, eks. optimering af Acadre, 
post/mail håndtering, KOMBIT, databehandleraftaler og revisorerklæringer, tekst til hjemmeside osv. Disse 
er opgaver, der løses udover alm. driftsopgaver. 
 
Borgerservice er i indeværende år ramt af besparelse på 2 medarbejdere. I den forbindelse har vi allerede 
reduceret med 1 skranke, indført tidsbestilling, samlet vielser til 1 dag om ugen, samt robotløsning til 
håndtering af elektroniske regninger og restancer i Opkrævning. 
 
Såfremt vi skal afskedige yderligere 2 medarbejdere i Borgerservice, har vi ikke ressourcer til at håndtere 
ekspeditionerne, som vi SKAL løse ved skranken, indenfor den nuværende åbningstid. Samtidig med, 
ovennævnte har vi en medarbejder i Gram og Vojens til ekspedition af pas/kørekort, tre eftermiddage om 
måneden. Her kan vi mærke en tydelig nedgang i antallet af ekspeditioner. Der bruges mange ressourcer 
på ganske få borgere.  
 
Konsekvensen af en reducering af medarbejderstaben vil betyde at der vil være opgaver, som får længere 
sagsbehandlingstid, og borgerne vil opleve længere ventetid ved personlig og telefoniske henvendelser. 
Ved længere sagsbehandlingstid, vil der desuden komme flere opkald med spørgsmål og rykkere omkring 
borgerens sag. 
 
Allerede nu er det svært at få bemandet ekspeditionerne i åbningstiden - ikke mindst i forbindelse med 
sygdom og ferier. Det er svært at kunne planlægge en dagligdag og give en god service, hvis der hvert år 
spares en til to stillinger i Borgerservice. 
 
Borgerservice i Haderslev Kommune er den eneste Borgerservice i Sønderjylland der holder åbent mellem 
jul og nytår. Det udfordrer medarbejdergruppen, både at skulle bemande Borgerservice og samtidig at 
skulle afvikle ferie. De medarbejdere der arbejder mellem jul og nytår skal afholde ferie på et andet 
tidspunkt, hvilket udfordrer den daglige drift.  
 
Samtidig ses en udfordring ift andre besparelsesforslag i handlekataloget. Eks. vil derkomme flere 
henvendelser/ekspeditioner i Borgerservice, hvis man nedlægger Borgerguide-funktionen i Jobcenteret. 
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Borgerguiderne i Jobbutikken udsteder bl.a. nem-ID og hjælper med udfærdigelse af ansøgninger om 
enkeltydelser og hjælp til forsørgelse. Hvis borgerne ikke kan få hjælp der, så er Borgerservice det mest 
oplagte sted at henvende sig. Borgerservice er et af de få steder der stadig er åben for personlige 
henvendelser. 
 
Herudover vil være yderligere afledte konsekvenser i Borgerservice, i forhold til andre besparelsesforslag i 
handlekataloget. Her kan vi bl.a. nævne: 
 

 indførelse af byggesagsgebyr 
 parkeringsvagt eller ved udstedelse af flere regninger, vil der komme flere restancer til håndtering 

i Opkrævning 
 Færre eller ingen mentorer til at støtte de pensionister, der har brug for særlig støtte, vil betyde at 

de nu henvender sig i Borgerservice, ofte op til flere gange om ugen.  
 
Alt i alt opgaver, der vil betyde flere henvendelser til færre resurser – og ofte henvendelser fra den 
borgergruppe, der har det sværest. 
 
Det er derfor af allerstørste nødvendighed, at der – såfremt der skal ske en yderligere besparelse i 
Borgerservice – bliver taget politisk stilling til den fremtidige service. Det vil være en nødvendighed at 
skære ned på åbningstiden samtidig med effektueringen af en eventuel besparelse.  
 
En ugentlig lukkedag og nedsættelse af telefontiden vil være at foretrække.  Dette vil bevirke at vi som 
medarbejdere får den fornødne tid til både at kunne give borgerne den bedste service, når de møder i 
Borgerservice, men også at få de bagvedliggende opgaver varetaget, så borgerne ikke oplever lange 
sagsbehandlingstider. 
 
Arbejdsmiljøet i Borgerservice, både det fysiske og især det psykiske, vil komme under yderligere pres, 
hvis medarbejdersiden reduceres. Som nævnt vil nogen af konsekvenserne i handlekataloget betyde at 
der vil blive flyttet borgere fra Jobcenter og Handicap og Psykiatri, og dette vil få betydning for 
medarbejderne i Borgerservice. Vi vil stå overfor borgere med meget komplekse sager og livssituationer 
som er uden for vores handleområde.  
 
 
*) Lov om kommunale borgerservicecentre - 
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200422L00072 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200422L00072

