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Dok.nr.

Tilgang

Titel

1

29202/09

Åben

PDF-fil 2% reduktionskrav AMU,SOU,SUU(2).P DF - 2889109_v1_PDF-fil 2% reduktionskrav AMU,SOU,SUU(2).PDF

2

27689/09

Åben

SOU - ØK D skemaer 2008

2

27686/09

Åben

SOU - årsberetning 2008

2
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Åben

SUU - årsberetning/ØK D skemaer 2008
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1. Effektuering af 2% budgetreduktion
Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2009 vedtaget en samlet bes parelse på 34 mio. kr., som skal
udmøntes med 17 mio. kr. i 2009 og det fulde beløb i 2010 og efterfølgende år.

Åben sag
Sagsnr: 09/4044
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: MED - SSAF

Budgetparterne vedtog samtidig at sætte politiske rammer for hvordan besparel sen
ønskes udmøntet, og Direktionen har på Byrådets møde den 17. december 2008
fået godkendt sit forslag til udmøntning af besparelserne.
På grundlag heraf har Social -, Sundheds og Arbejdsmark edsdirektøren fået udmålt
sin forholdsmæssige andel, og skal dermed effektuere en reduktion på i alt 9,7mio.
kr. indenfor de tre udvalgsområder.
Forvaltningen har i henhold til den godkendte procesplan arbejdet med at
konkretisere og kons ek vensbeskrive en række reduktionsmuligheder, som skal
sikre at der til Byrådets møde den 29. april foreligger indstillinger som opfylder det
stillede reduktionskrav.
Som første led i denne procesplan blev udvalgene i februarmøderne præsenteret
for ”bruttolister”, som i punktform viste de muligheder for reduktioner som
forvaltningens ledelse havde fundet. For at give udvalgene mulighed for at
”grovprioritere” dvs. angive retningen for forvaltningens udarbejdelse af
reduktionsbeskrivelser indeholdt bruttolisterne muligheder for i alt 22,6 mio. kr.
På udvalgsmøderne i februar blev ”bruttolisterne” gennemgået, og nogle af
mulighederne fravalgt, således at disse ikke blev konkret behandlet og beskrevet.
Men for at sikre udvalgene mulighed for, også i den endelige behandling til april, at
kunne prioritere mellem et antal reduktionsmuligheder, blev der udvalgt
reduktionsmuligheder til ”nettolisterne”, sådan at disse havde en forventet samlet
værdi af 15,9 mio. kr.
Forvaltningen har nu gennemført sagsbehandling af reduktionsmulighederne på
”nettolisterne”. Arbejdet er gennemført i de enkelte afdelinger, med inddragelse af
medarbejdere mv. Der er udarbejdet standardiserede beskrivelser omfattende
indhold, konsek venser for brugere, personale os v. De øk onomiske konsek venser
er beregnet og det tidsmæssige perspektiv afdækket.
De således udarbejdede beskrivelser sendes nu (ultimo marts) til høring hos
Ældreråd, Handicapråd og forvaltningens MED-udvalg, inden de præsenteres på
udvalgenes møder i april måned.
På disse møder har udvalgene mulighed for at prioritere – og dermed fravælge
nogle af reduktionerne - således at de tre udvalgs samlede vedtagne reduktioner
svarer til kravet på 9,7 mio. kr.
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Da der er tale om et samlet krav til Social -, Sundheds - og
Arbejdsmarkedsforvaltningens område, præsenteres alle tre udvalgs
reduktionsbeskri velser i ét samlet produkt.

Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009
Flyttes til ekstraordinæ rt møde den 1.4 2009.
Beslutning - Handicaprådet den 1. april 2009
Generelt ønsker HR at tilkende, at man ikke kan støtte reduktioner der som
konsek vens betyder serviceforringelser for borgerne,
Ad 4: Try ghedsbes øg § 83: Besparelsen forek ommer, at være så lille i forhold til
afledte konsek venser, at HR ikke kan anbefale reduktionen

Bilag
PDF-fil 2% reduktionskrav AMU,SOU,SUU(2).PDF - 28891-09_v1_PDF-fil 2% reduktionskrav
AMU,SOU,SUU(2).PDF (dok.nr.29202/09)
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2. Handicaprådet - Regnskab 2008

Åben sag

Sagsfremstilling
Iht. tidsplanen for regnskabsaflæggelsen 2008, har forvaltningen udarbejdet
regnskab for Socialudvalgets og sundhedsudvalgets område,

Sagsnr: 09/3437
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: Handicaprådet

opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering.
Efter disse regler ses flg. regnskabsresultat:
Socialudvalget

- Mindreforbrug

1,8 mio

Sundheds udvalget

- Mindreforbrug

0,4 mio.

Regnskabsresultaterne er endnu ikke behandlet i de respektive udvalg.
Børge Hansen og John Kristens en delt ager under behandlingen af punktet.

Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009
Flyttes til ekstraordinæ rt møde den 1.4. 2009.
Beslutning - Handicaprådet den 1. april 2009
Regnskabet gennemgået af John Kristensen og Børge Hansen fra ØKP
I
Høringssvar: Orienteringen taget til afterretning.

Bilag
SOU - ØKD skemaer 2008 (dok.nr.27689/09)
SOU - årsberetning 2008 (dok.nr.27686/09)
SUU - årsberetning/ØKD skemaer 2008 (dok.nr.27684/09)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Birgit S. Hansen

Hanne Welander

Anders Hind

Flemming Klougart

Henrik Ekelund

Gurli Nielsen

Else Aaris Hansen

Kurt Nielsen

Steen Møller

Jane Olesen

Steen Møller
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