
Udtalelser til rammebesparelse på Økonomiområdet

Lokal MED i Borgerservice bakker op om udtalelserne fra Service MED i Fælles Stabe.

Medarbejderne i Borgerservice er bekymrede for hvordan hverdagen i Borgerservice skal 
hænge sammen fremadrettet, med en reduktion på medarbejdersiden. Vi er i forvejen sårbare 
i ferier, sygdom og møder. Denne sårbarhed kommer til udtryk i ændring af arbejdsopgaver, 
dette gør det svært at planlægge en arbejdsdag, hvor der skal træffes afgørelser i forhold til 
borgere.

Der kan også være en udfordring at planlægge kompetenceudvikling, som er en nødvendighed 
for at kunne imødegå forandringer og fremtidens arbejdsmarked.

Vi arbejder i dagligdagen ud fra strategierne i Den samarbejdende organisation som er politisk 
vedtaget. Her tænker vi specielt på ”Vi finder andre løsninger, hvis vi må sige nej”, samt vi er 
nysgerrige og samarbejder for at udvikle det tværfaglige samarbejde.

Borgerservice er kommunens indgang for alle borgere. Nogle borgere henvender sig i 
Borgerservice, fordi de ikke ved hvilke afdelinger de skal henvende sig i.
En del af de borgere der møder op i Borgerservice ønsker hjælp til de digitale løsninger. Det 
ønsker de fordi de er utrygge ved at benytte IT. Vi har pligt til at lave helhedsorienteret 
sagsbehandling hvilket afføder andre opgaver end dem borgeren egentlig henvendte sig om.
Borgerservice er ligeledes den fremskudte skranke for Udbetaling Danmark og SKAT. Når 
borgerne kører fast i forhold til dem, så henvender de sig ligeledes i Borgerservice.
 
Igennem de sidste par år har der i Borgerservice været øget fokus på tværfagligheden, og vi 
oplever at der er stigende antal henvendelser fra andre serviceområder, hvor de spørger om 
hjælp til at løse et problem for en borger. Dette sker på baggrund af projekter som er sat i 
værk for svage borgere. Her tænker vi bl.a. på SIV, og samarbejde med Handicap og Psykiatri 
omkring udsættelsestruede borgere. 
Borgerservice oplever en stigning i administrationssager på førtids- og folkepensionsområdet, 
jf. pensionslovens § 36. Der er ligeledes stigning i antal ansøgninger om LAS §§§ 81,82 og 85, 
disse sager er ofte komplekse og kræver stort arbejde.

Tre eftermiddage pr. måned er der en medarbejder fra Borgerservice i hhv. i Vojens og Gram. 
Dette betyder at Borgerservice i Haderslev bliver presset på ressourcer da, der ofte ikke er 
mandskab til at tage telefoner, dette betyder at der er længere ventetider for ekspeditioner.
 
Der opleves ofte at der er meget spildtid i Vojens og Gram, da ekspeditionerne er faldende. 
Der bruges forholdsvis mange ressourcer på at opdatere IT systemer osv. Der bruges ca. 25 
timer på tre sessioner i Vojens og Gram. 

”Som beskrevet i udtalelse fra Service MED, i Fælles Stabe, har vi som medarbejdere en klar 
forventning om, at ledelsen tilpasser opgaverne til ressourcerne”. 

Venlig hilsen

Medarbejdersiden i Lokal MED, Borgerservice.




