
 

  
  

 

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er 
oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som 
bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på 
Københavns Rådhus. 
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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Sammenlægningen 
af områder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Vesterbro Lokaludvalg vil gerne slå fast, at vi er af den overbevisning, 
at et samlet Sundheds- og Omsorgsudvalg har et oprigtigt ønske om at 
sikre og forbedre forholdene for folk, der har brug for kommunens 
hjælp til personlig pleje etc. 
 
Derfor er det så meget desto mere overraskende for os, at udvalget 
tilsyneladende stadigvæk tror på, at administrative omlægninger, der 
udtænkes og sættes i gang meget langt fra den praktiske virkelighed, 
kan forbedre noget som helst andet end bundlinjen i en tilfældig 
kommunal kasse i et tilfældigt budgetår. Vi troede, at de sidste ti års 
meget blandede erfaringer - for nu at formulere det pænt – med den 
form for ledelse og styringsværktøjer inden for den primære omsorg 
havde gjort os alle sammen klogere. 
 
Det er Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse, efter at have læst det 
tilsendte materiale, at den skitserede ændring i distriktsopdelingen i 
sin nuværende sproglige og tekniske udformning udelukkende har til 
hensigt at spare på de administrative udgifter. Det kan der være gode 
argumenter for at gøre, men det er problematisk, hvis man foretager 
den slags besparelser i den tro, at der som en naturlig konsekvens 
samtidigt er tale om en forbedring for borgerne. Man kan med 
henvisning til tidligere erfaringer også stille spørgsmålstegn ved, om 
kommunen med den form for omlægninger i et længere og bredere 
perspektiv opnår nogen som helst besparelser. Omlægninger koster 
penge og skaber uro og frustration. Det er et ledelsesværktøj, der efter 
Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse skal bruges varsomt og mere 
velargumenteret, end tilfældet er her. 
 
Vi anerkender, at der i oplægget tales om at målrette og dermed 
forbedre indsatsen for borgerne, men kan ikke se nogen som helst 
konkrete og underbyggede anvisninger på, hvordan disse forbedringer 
opnås ved at lave nye administrative distriktsopdelinger. 



 Side 2 af 2 

Påstanden om at større homogenitet blandt borgerne i de nye distrikter 
skulle sikre en bedre betjening er IKKE underbygget eller 
dokumenteret. I virkelighedens verden er det lige så vel muligt, at en 
større homogenitet (fx en større koncentration af ”dårligere” 
fungerende borgere) vil gøre det mindre attraktivt at søge job i 
distriktet, og det vil muligvis også blive sværere at fastholde dygtige 
medarbejdere, der måske vil søge til de mindre ”belastede” distrikter 
(der vil også opstå øget mulighed for, at de enkelte distrikter kæmper 
indbyrdes om at få tildelt flest mulige midler – en kamp, der sjældent 
kommer de svageste til gode). 
 
I det hele taget savner Vesterbro Lokaludvalg i den grad en konkret 
analyse af omlægningen set i medarbejderperspektiv. Hvilke 
konsekvenser får det her for de mennesker, der til dagligt skal udføre 
arbejdet blandt borgerne? 
 
Vesterbro Lokaludvalg har i øvrigt bemærket, at forvaltningen trods 
sit ønske om at homogenisere distrikterne alligevel må konstatere, at 
det med nye opdeling ikke er muligt at skabe ensartethed i distriktet 
Vesterbro – Kongens Enghave – Valby. Det er på nuværende 
tidspunkt uklart, hvilken betydning det får for borgerne i det nye 
distrikt, men accepterer man forvaltningens egne argumenter for at 
omlægge til nye distrikter, så virker det selvmodsigende og som en 
medfødt skavank, at distriktet alligevel ikke er homogent. Vil det på 
sigt medføre en dårligere behandling af Vesterbros svageste borgere? 
 
Til sidst skal Vesterbro Lokaludvalg bemærke, at forvaltningens 
høringsoplæg er skrevet i et meget svært forståeligt sprog. Det kræver 
både stor detailindsigt og akademisk erfaring at afkode oplægget. Set i 
et demokratisk perspektiv er det vel knap så hensigtsmæssigt, at 
høringsoplæg gøres så svært tilgængelige rent sprogligt.  
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