
Kære alle i AT 

Regeringen har i dag kl. 10.00 offentliggjort sit forslag til finanslov for 2016. 

Forslaget indebærer en betydelig bevillingsreduktion til AT og hertil et krav om at udmønte 

effektiviseringer, som skal anvendes til tilsynsindsatser mm. 

Den foreslåede bevillingsreduktion består af bortfald af de særlige bevillinger fra 

Forebyggelsesfonden til de særlige tilsynsindsatser allerede fra medio 2016 og med fuld virkning 

fra 2017. 

Det er den såkaldte ”skrænt” (bortfald af midlertidige bevillinger) i 2017, som rykkes et halvt år 

nærmere. 

Sammen med de fortsatte krav om årlige generelle effektiviseringer i staten på 2 %, betyder det, at 

vi i 2017 har ca. 90 mio. kr. mindre end vi har i 2015, hvilket svarer til en budgetreduktion på ca. 20 

%. 

Hvis der bliver flertal for regeringens udspil, skal vi således spare meget markant. Det betyder, at 

der skal nedlægges ca. 140 årsværk og findes væsentlige besparelser i driftsudgifterne. 

Selvom vi endnu ikke kender den endelige finanslovsaftale, er vi allerede nu nødt til at forberede os 

på dens mulige konsekvenser. Der forestår et intenst arbejde med at få afklaret, hvor vi kan spare og 

reducere/omlægge aktiviteter- ikke blot i tilknytning til de særlige indsatser, men også i forhold til 

kravet om de generelle besparelser. 

Det vil mere konkret betyde, at hvis forslaget bliver en realitet, skal vi inden udgangen af i år skal 

beslutte et stort antal afskedigelser med henblik på at sikre, at der bliver overensstemmelse mellem 

det forventede budget for 2016 og vores udgifter - således at budgettet for 2016 kan overholdes. 

Det forudsættes også i finanslovsforslaget, at vi ”effektiviserer” vores kørselsmodel ved at reducere 

antallet af udkørselssteder samt at vi etablerer en billigere model i forhold til at godtgøre 

merudgiften til forplejning under tilsyn mm. 

Det skal understreges, at vi ikke ved noget endeligt før der er en finanslovsaftale. Men vi er nødt til 

at sætte arbejdet i gang så vi ikke kommer bagud. 

HU er blevet indkaldt til møde i dag tirsdag den 29. september for en nærmere orientering og en 

drøftelse af det videre forløb. 

Jeg er naturligvis helt klar over, at det er en udmelding som i den kommende tid vil skabe 

usikkerhed omkring konsekvenserne for den enkelte og for AT’s fremtidige rammer. 

Vi vil i direktionen og chefgruppen gøre hvad vi kan for løbende og åbent at informere om status og 

proces.  
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