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Kære høringsparter 
 
Den 27. oktober sendte Børn og Unge et sparekatalog i høring, hvor et af 
forslagene (nr. 26) vedrører en besparelse på 12 mio. kr. på ledelsesstruktu-
ren for UngiAarhus. 
 
I spareforslaget henvises der til en analyse af ledelsesstrukturen i UngiAar-
hus, som Børn og Unge har gennemført maj – september 2022. Analysen 
var ikke sendt med som materiale i høringen. 
 
Flere høringsparter har efterfølgende anmodet om at se analysen, hvorfor 
den vedlægges høringsmaterialet og nu kan findes på høringsportalen. Ana-
lysen indeholder tre overordnede dele: 
 

 En kortlægning af den nuværende ledelsesstruktur for UngiAarhus 
 En undersøgelse af opgavefordelingen mellem fritidscenterledere og 

afdelingsledere 
 Et udkast til mulige modeller for en fremtidig ledelsesstruktur for 

UiAA 
 
I spareforslagene er der også et forslag (nr. 54) om optimering af Børn og 
Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og admini-
stration. Forslaget indebærer, at der i første halvår af 2023 gennemføres en 
evaluering og analyse af Børn og Unges organisering. Analysen af ledelses-
strukturen for UngiAarhus vil indgå i det samlede arbejde med evaluering og 
analyse af organiseringen af Børn og Unge  
 
Som høringspart opfordres I til at være opmærksomme på, at analysen af 
UngiAarhus skal i ses sammenhæng med den samlede evaluering og ana-
lyse af organiseringen af hele Børn og Unge. Samtidig er det vigtigt at være 
opmærksom på, at de beskrevne modeller alene er et grundlag til at esti-
mere en mulig forventet besparelse. Modellerne er ikke et afsæt for endeligt 
valg af ledelsesstruktur for UngiAarhus. Denne beslutning afventer det sam-
lede arbejde med evaluering og analyse af Børn og Unges organisation. 
  
Resultatet af det samlede arbejde med evaluering og analyse af organiserin-
gen af Børn og Unge, herunder modeller for fremtidig ledelsesstruktur for 
UngiAarhus, vil komme i høring i første halvdel af 2023.  
 
Hvis I har spørgsmål til analysen for UngiAarhus, er I velkomne til at skrive 
til: sekretariatet@mbu.aarhus.dk  
 
Med venlig hilsen 
 
Tanja Nyborg 
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