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Sag nr. 25

Overførsel af over-/underskud for 2012
for driftsudgifter - Social- Ældre- og
Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse § 40.
Opgørelserne vedrørende 2012 er gennemgået af Økonomi og fagområderne
for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer,
budgetfejl eller lignende. Med enkelte undtagelser er det sådan, at institutionerne har fuld overførselsadgang. Dog skal mer- eller mindreforbrug på mere
end 4 pct. af budgettet ledsages af en forklaring, og kan gøres til genstand for
en nærmere drøftelse med Økonomi.
Overførselsadgangen skaber en incitatmenststruktur, der medgår til at sikre,
at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til
deres bevillinger.
Overførselsudgifter er ikke omfattet af overførselsadgang.
For Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget er der i 2012 et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. I alt 5,6 mio. kr. søges overført fra 2012, svarende til
knap 0,7 pct. af det korrigerede budget for udvalget. Overførslerne er opgjort
på de enkelte bevillingsområder (politikområder), hvor der er modsatrettede
bevægelser. For aktivitetsbestemt medfinansiering er der eksempelvis et merforbrug på 5,7 mio. kr., som ikke overføres. Modsat søges mindreforbrug for
de enkelte decentrale institutioner overført.
I forhold til 2013 overføres der for udvalget som helhed reelt ingen midler (0,03 mio. kr.). Dette dækker dog over modsatrettede bevægelser på de enkelte politikområder:
•

•
•
•
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-1,5 mio. kr. vedrørende Social Service - som omhandler kommunens
egne botilbud til længerevarende ophold, som er takstfinansieret og
hvor udgifter og indtægter "skal hvile i sig selv" over en årrække.
0,6 mio. kr. til forløbsprogrammer vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.
0,9 mio. kr. vedrørende ældreområdet - som primært omhandler lønudgift for 2012, der er udgiftsført i 2013.

5,7 mio. kr. overføres til 2014 indeholdende følgende:
•

•
•

2,5 mio. kr. vedrørende Social Service - som omhandler kommunens
egne botilbud, som er takstfinansieret og hvor udgifter og indtægter
"skal hvile i sig selv" over en årrække.
1,8 mio. kr. vedrørende ældreområdet - primært i forhold til hjælpemidler.
1,4 mio. kr. vedrørende sundhed og forebyggelse - primært ift. sundhedsfremme og forebyggelse og kommunal genoptræning efter udskrivning.

Året 2012 er det første år med den nye medfinansieringsmodel i forhold til
aktivitetsbestemt medfinansiering. Resultatet viser et merforbrug på 5,7 mio.
kr., som ikke overføres. Merforbruget finansieres stort set af mindreforbrug på
øvrige områder under udvalget - dog finansieres 0,5 mio. kr. af kassen:
•

•

•
•

•

•
•

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

-2,2 mio. kr. skyldes mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter på
henholdsvis Social Service vedrørende førtidspensioner (-1,9 mio. kr.),
servicecenter vedrørende boligydelser til pensionister (1,2 mio. kr.) og
ældreområdet vedrørende særligt dyre enkeltsager (-1,5 mio. kr.).
-1,2 mio. kr. vedrørende Social Service. Området fik i 2012 en tillægsbevilling på 8 mio. kr. som følge af flere borgere end budgetlagt,
hvoraf 1,2 mio. kr. lægges tilbage i kassen.
-0,2 mio. kr. vedrørende Servicecenter.
-0,9 mio. kr. vedrørende ældreområdet. Mindreudgifter i forhold til
demografipuljen som følge af revisitering i forhold til kvalitetsstandarderne.
-0,5 mio. kr. vedrørende sundhed og forebyggelse bl.a. som følge af
lavere befordringsudgifter til træningsenheden efter overgang til nyt
kørselsselskab.
5,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af et samlet
budget på 155,8 mio. kr., svarende til 4 %.
-0,2 mio. kr. vedrørende administration som følge af midlertidig vakant stilling i 2012.

Tillægsbevilling på -0,03 mio. kr. i 2013 på drift, mens der indarbejdes 5,7
mio. kr. i budgetforslaget for 2014.
Økonomi bemærker, at den øgede fokus på budgetoverholdelse - herunder
sanktionslovgivningen - medvirkede til, at overførselsreglerne i Frederikssund
Kommune fra 2010 blev ændret således, at merforbrug indarbejdes i det
kommende års budget, mens mindreforbrug som hovedregel overføres til
næstkommende år eller til anlæg, hvis muligt.
Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013 vil typisk være i forbindelse med
ekstern finansiering i form af tilskud, som alternativt ville skulle tilbagebetales.
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Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Der som følge af regnskab 2012 overføres i alt 5,6 mio. kr. Heraf overføres -0,03 mio. kr. til 2013, mens 5,7 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2014. Bevillingsansøgningen medtages i samlet sag vedrørende
opgørelser af overførsler fra 2012 til henholdsvis 2013 og 2014.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 Indstilling tiltrådt.
Torben Petterson (S) var ikke til stede.
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Journal nr.:
003008-2013

Sag nr. 26

Overførsel af over-/underskud for 2012
på anlægsprojekter - Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Økonomi har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af
alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres restbudget fra 2012 til de efterfølgende år, og
hvilke der er afsluttet i 2012.
Gennemgangen på anlægsprojekter, der er opstartet i Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget viser, at der i 2012 samlet set var anlægsbudgetter for
17.921.706 kr. på udgiftssiden og 320.000 kr. på indtægtssiden. Regnskabet
for 2012 viser udgifter for 13.852.516 kr. og indtægter for 367.188 kr. Restbudgettet var således 4.069.191 kr. på udgiftssiden, hvoraf der indstilles overførsler for 2.622.071 kr. i denne sag, heraf 1.916.916 kr. til anlæg i 2013 og
705.155 kr. til drift i 2013. Overførslen til drift vedrører restbudget fra renoveringen af varme- og rørinstallationer på De Tre Ege, anlægsprojekt nr. 018098
varme- og rørinstallationer på De Tre Ege, der er gennemført med væsentligt
lavere udgifter end forventet. Den kommunale del af byggeriet er finansieret
fra hovedvedligeholdelsespuljen, der hører under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det foreslås, at mindreforbruget på anlægsprojektet tilbageføres til
hovedvedligeholdelsespuljen i 2013.
Der henvises til det medfølgende bilag for en samlet oversigt med budget,
forbrug, restbudget, indstillede overførsler og bemærkninger til hvert enkelt
anlægsprojekt.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Der søges om tillægsbevilling af overførsler på anlægsprojekter under Social-,
Ældre- og Sundhedsudvalget fra 2012 til 2013, i alt 2.622.071 kr., finansieret
af kassebeholdningen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Økonomichefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende, at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget fra 2012 til 2013, tillægsbevilges, finansieret af kassebeholdningen.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 anbefalet.
Torben Petterson (S) var ikke til stede.

Bilag:
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Bilag - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Journal nr.:
005732-2013

Sag nr. 27

Redegørelse om brug af magtanvendelser på voksenområdet 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Servicelovens §§ 125 - 128.
Tilsynsenheden orienterer årligt Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget overfor personkredsen af
voksne borgere med varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse og sindslidende.
Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Formålet med loven er, at:
•
•
•

Begrænse magtanvendelsen og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige.
Øge retssikkerheden for borgeren/brugeren.
Øge retssikkerheden for personalet, så grundlag og omfang af
magtanvendelse bliver tydeligere for medarbejderen.

Udgangspunktet for indsatsen efter Serviceloven er, at den skal ske med respekt for borgerens/brugerens integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af,
at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens/brugerens integritet, er der i Serviceloven fastsat regler om, i hvilke situationer, og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.
Der er i 2012 modtaget 21 indberetninger om brug af magtanvendelser og
andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde.
År 2012
§ 125, stk.1
Personlige alarm- og pejlesystemer
§ 125, stk. 3
Særlige døråbnere
§ 126
Akut fastholden eller føre-
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0

0
18

ren
§ 126 a
Fastholdelse i forbindelse
med personlig hygiejne
§ 127
Tilbageholdelse i tilbuddet
§ 128
Brug af stofseler

0

0
3

Hovedparten af indberetningerne vedrører et bredt udsnit af hverdagslivets
forskellige situationer, hvor personalet har vurderet det nødvendigt at foretage
akut fastholden eller føreren til andet opholdsrum. Der kan fx være tale om en
borger, som skal have foretaget en nødvendig sårbehandling, og hvor borgeren modsætter sig behandlingen. Der kan være tale om en borger som har
behov for skift af ble og tøj, og som modsætter sig denne omsorgs- og plejepligt, eller det kan være en medarbejder, som stopper en borger, der river
ham/hende i håret.
En borger tegner sig for seks indberetninger ud af de samlede 21 indberetninger, og er begrundet i dels sårbehandling og dels undersøgelse på skadestue.
Af de samlede indberetninger er én magtanvendelse vurderet som ikke tilladt,
da der ikke var tale om en nødvendig handling, idet borgeren ikke var til fare
for sig selv eller andre i rummet.
I tre tilfælde er der ansøgt om og godkendt brug af stofsele til borgere. Der er
tale om borgere som er svært udviklingshæmmede, og som er kørestolsbrugere. Selen har i alle tre tilfælde et beskyttende hensyn.
To af de indberettede 21 magtanvendelser er modtaget fra tilbud, der er beliggende i anden kommune, men hvor Frederikssund Kommune er handlekommune for de to borgere.
I 2011 var der 30 indberetninger om magtanvendelse og i 2012 var der 21
indberetninger svarende til et fald på 9 magtanvendelser
Tilsynsenheden har udarbejdet retningslinjer vedrørende magtanvendelse og
andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde, del I og
del II. Disse vedlægges til orientering (bilag 1 og 2).
Ved tilsynsbesøgene er der fokus på tilbuddenes viden om og interne retningslinjer for håndtering af magtanvendelser.
Social og Borgerservice (Dag- og Døgnafdelingen) er påbegyndt kompetenceudvikling af personalet i alle de sociale tilbud med henblik på at styrke den
pædagogiske indsats.
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Det er tilsynets vurdering, at der, i forhold til målgruppen og antallet af borgere/brugere, er tale om et beskedent antal magtanvendelser, set hen over et
år.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Redegørelsen tages til efterretning.
2. Handicaprådet orienteres

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 og 2 tiltrådt.
Torben Petterson (S) var ikke til stede.

Bilag:

Retningslinjer vedr. magtanvendelser mv. Del II, bilag 2
Retningslinjer for magtanvendelse del I, bilag 1
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Journal nr.:
005408-2013

Sag nr. 28

Redegørelse om magtanvendelser på
ældreområdet 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 124-137.
Ældre og Sundhed orienterer årligt Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget om
antallet af indberettede magtanvendelser foretaget på ældreområdet.
Der er i 2012 indberettet tre sager om magtanvendelse på ældreområdet. Alle
tre sager kommer fra plejeboligområdet og vedrører fastholdelse i personlige
hygiejnesituationer i henhold til Lov om Social Service § 126a. I to af sagerne
er der forud ansøgt om og givet tilladelse til magtanvendelse, og i en sag er
der anvendt magtanvendelse uden forudgående tilladelse, i en enkeltstående
situation. Den konkrete sag var nødværge i en akut situation, hvor magtanvendelse ikke kunne undgås.
Der er forskellige regler for registrering og indberetning af magtanvendelse,
afhængig af, om der er givet forhåndstilladelse. Demenskonsulenterne har i
alle tre sager været involveret med faglig vejledning med henblik på fremadrettet forebyggelse. I sagen uden forhåndsgodkendelse, er den faglige vejledning, i overensstemmelse med gældende lovgivning, blevet gennemført efterfølgende. Dokumentationen i sagerne har været fyldestgørende og faglig korrekt.
Redegørelsen giver ikke anledning til ændring af instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.
Udvalg vedrørende magtanvendelser
Fra den første september 2012 er kompetencen, til at træffe kommunale afgørelser vedrørende magtanvendelser på ældreområdet, overgået til et egentligt
myndighedsniveau, ved etablering af "udvalg vedrørende magtanvendelser".
Tidligere var denne kompetence delegeret til områdelederne.
Udvalgets opgaver er at sikre lovmedholdighed, sagsbehandling, herunder at
træffe afgørelser, samt registrering, indberetning og opfølgning. Udvalget
består af en visitator (formand), en områdeleder i plejeboligerne, en områdeleder i hjemmeplejen samt en demenskonsulent. Derudover får udvalget juridisk bistand efter behov.
I forbindelse med, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte, at
kompetencen til at træffe afgørelser om magtanvendelser på Ældreområdet
skulle delegeres til et særligt udvalg, blev det besluttet at evaluere denne ord-
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ning i foråret 2013.
Det er Ældre og Sundheds vurdering, at den nuværende organisering er velfungerende, da demensfaglige og lovgivningskyndige kompetencer indgår
sammen med ledere af driften. Udvalget sikrer dermed, at beslutninger om
magtanvendelser løftes ud af driftsområdet. På den baggrund foreslår Ældre
og Sundhed, at den nuværende organisering fortsætter fremadrettet.
Yderligere kan det nævnes, at der i januar 2013 blev afholdt undervisning i
magtanvendelsesreglerne for demenskyndige, gruppeledere og områdeledere.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Redegørelsen tages til efterretning.
2. Den nuværende organisering fortsætter.
3. Ældrerådet orienteres.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 - 3 tiltrådt.
Torben Petterson (S) var ikke til stede.
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Journal nr.:
001009-2013

Sag nr. 29

Nye regler om frit valg på ældreområdet
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service §§ 83, 91 og 92.
Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
I marts 2013 vedtog Folketinget en ændring af reglerne for frit valg og udbud
inden for ydelserne under § 83, hvilket primært omhandler ældreområdet
(LOV nr. 326 af 23/03/2013). Lovændringen medfører, at kommunalbestyrelsen fortsat skal tilvejebringe frit valg for borgeren, men at de gældende regler
suppleres med en række nye muligheder. Kommunalbestyrelsen vil således
kunne fortsætte med den nuværende ordning.
De nye regler for frit valg indbefatter nedenstående regelforenkling.
•

•
•
•

•

Det er muligt at koble udbud af flere ydelser sammen fx et helt hjemmeplejedistrikt, hjemmeplejen og et plejecenter, den praktiske hjælp,
den personlig pleje mv.
Der stilles ikke længere krav om, at kommunens egen hjemmepleje
skal afgive bud på opgaven for at kunne fortsætte som leverandør.
Kommunen kan beslutte, hvor mange leverandører (minimum to inkl.
den kommunale hjemmepleje) borgerne kan vælge imellem.
Med de nye regler skal leverandørerne konkurrere på både pris og
kvalitet. I den nuværende godkendelsesmodel konkurrerer leverandørerne ikke på prisen, men på kvaliteten.
Det er muligt at anvende fritvalgsbeviser, enten i kombination med
udbud eller som en erstatning for udbud. Med et fritvalgsbevis kan
borgeren indgå aftale med enhver virksomhed der er registeret i CVR.

Potentiale og udfordringer ved anvendelse af de nye regler i Frederikssund
Kommune
Beregninger udarbejdet af KL viser, at der på landsplan vil være et besparelsespotentiale på 80 mio. kr. årligt, hvis de hjemmehjælpstimer, der pt. leveres
af private leverandører, leveres efter udbud og ikke – som i dag - efter en
godkendelsesmodel med en kommunalt fastsat timepris.
Det er ikke muligt at foretage en entydig vurdering af konsekvenser og potentialer ved at gennemføre udbud efter de almindeligt gældende regler i Frederikssund Kommune. Potentialet vil blandt andet afhænge af kommunens nuværende organisering, markedsforhold, medarbejderforhold og andre lokale
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forhold i Frederikssund.
Anvendelse af de nye regler kan få forskellige konsekvenser for store og små
leverandører afhængig af, hvilken model der vælges. Det bemærkes, at der
kan knytte sig en række udfordringer til anvendelsen af fritvalgsbeviser fx i
forhold til at sikre leverandørens kompetenceniveau.
Arbejdet med indgåelse af kontrakter
Frederikssund Kommune har i december 2012 indgået nye kontrakter med ni
private fritvalgsleverandører af henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje.
Der er indarbejdet en række ændringer i kontrakterne, herunder at de private
leverandører forpligtes til at indgå i kommunens hverdagsrehabiliteringsindsats. Kontrakterne løber frem til den 1. december 2015. Kontrakten kan opsiges med et varsel på 3 måneder.
Ved en eventuel anvendelse af de nye regler vil det være nødvendigt at indgå
fritvalgskontrakter med leverandørerne på ny, herunder udarbejde nyt udbudsmateriale.
Anbefalet proces fremadrettet
Ældre og Sundhed anbefaler at udskyde Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets
stillingtagen til eventuelt at anvende de nye regler til 2014. Her vil Ældre og
Sundhed kunne evaluere de nye tilføjelser i de eksisterende kontrakter, så
erfaringerne herfra kan anvendes i en ny kontraktindgåelse. Samtidig vil erfaringer fra andre kommuner med de nye regler om frit valg kunne indgå i vurderingen. Desuden vil samarbejdsprocedurer mellem hospitalsvæsnet og Frederikssund Kommune være bedre udviklet, hvilket giver mulighed for at indarbejde i udbudsmaterialet, hvordan de private leverandører skal indgå i ”det
nære sundhedsvæsen”.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Muligheden for at anvende de nye regler behandles i 2014.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 tiltrådt.
Udvalget ønsker en temadebat om emnet i efteråret.
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Torben Petterson (S) var ikke til stede.
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Journal nr.:
003698-2013

Sag nr. 30

Overtagelse af Klintegården
Lovgrundlag:

Lov om social service § 186.
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud.

Sagsfremstilling:

Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndighed og forsyningssamt økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Flere af disse er meget specialiserede, og nogle kommuner, herunder Frederikssund, har derfor valgt ikke at
overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1.
januar 2007.
Frederikssund Kommune har derimod i tråd med såvel Handicap som Psykiatriplan valgt en proces, hvor kommunen først har valgt at overtage alle regionale sociale tilbud på handicapområdet og dernæst de sociale tilbud på psykiatriområdet. Processen med overtagelse af de regionale tilbud på handicapområdet er tilendebragt.
1. januar 2013 overtog Frederikssund Kommune bo/- og beskæftigelsestilbuddet "Skibbyhøj". Administrationen er nu gået ind i næste fase med tilrettelæggelsen af en overtagelse af Klintegården som det sidste tilbud på psykiatriområdet.
I den vedtagne Psykiatriplan for 2009-2013 fremgår det, at der skal udarbejdes et tidsmæssigt perspektiv for overtagelse af de regionale tilbud - herunder
Klintegården.
Klintegården har i øjeblikket 65 beboere i alderen fra 25 år til 73 år - hovedparten er mellem 40 år og 69 år. Målgruppen er borgere med en sindslidelse,
som giver den enkelte så alvorlige problemer på det personlige og sociale
område, at der er behov for betydelig hjælp støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogiske miljø for at få dagligdagen til at fungere.
Tilbuddet drives efter Servicelovens § 107 som midlertidige boform for borgere
med behov for et korterevarende ophold samt efter Servicelovens § 108 som
en længerevarende boform for de borgere, der har et mere permanent behov
for pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Klintegården efter Servicelovens §
104 et aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for en aktivitet.
Administrationen har nu igangsat arbejdet med nedsættelse af arbejdsgrupper, med henblik på udarbejdelse af et samlet notat indeholdende de op-
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mærksomhedspunkter, som de enkelte fagområder (løn og forhandling, teknisk IT, budget og analyse, juridisk enhed og social service) finder, der skal
iagttages i forbindelse med overtagelsen af Klintegården pr. 1. januar 2015.
Dette notat vil blive forelagt Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet i november 2013. Herefter videresendes sagen til høring i Handicaprådet. I december vil sagen blive forelagt Byrådet med indstilling om, at Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med
henblik på kommunal overtagelse Klintegården pr. 1. januar 2015.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Orientering om igangsatte tiltag tages til efterretning samt sendes til
Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Pkt. 1 tiltrådt.
Torben Petterson (S) var ikke til stede.
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Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 31

Budgetoplæg 2014-2017
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Byrådet vedtog den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.
Med byrådets fortsatte fokus på budgetoverholdelse og mulighed for at iværksætte nye initiativer, skal fagudvalgene årligt komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1% af driftsudgifterne.
På fagudvalgenes januar møder drøftes overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete idéoplæg
fra forvaltningen.
Idéoplæggene drøftes på forårets fagudvalgsmøder med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 13. – 14. maj.
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 8. april 2013
Sagen er en opfølgning fra mødet den 9. januar 2013.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017.

Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens
arbejde.
Indstilling til mødet den 8. april 2013
Økonomichefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget fortsat drøfter overordnede principper for udvalgets forslag
til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
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Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09.
januar 2013
Udvalget ønsker de overordnede budgettal til grundlag for en strukturet gennemgang og drøftelse. Udvalget ønsker, at der samtidig bliver et fortsat fokus
på takster på det specialiserede socialområde i KKR- regi.
Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.

Beslutninger:

Pkt. 1 drøftet.
Torben Petterson (S) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
021307-2012

Sag nr. 32

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Følgende orientering blev givet til udvalget:
1. Tilsyn med tøjvask.
Torben Petterson (S) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.
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