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1. Budget 2015(opdateret) - andel af 25 mio. besparelse 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Socialudvalgets tidligere og afsluttede behandling af 

budgetforudsætningerne for 2015, har økonomiudvalget på sit møde d. 18. juni 

revurderet beregningsgrundlaget for fordelingen af den indregnede besparelse på 

25 mio. kr. (for hele kommunen). 

  

Socialudvalgets andel er herefter endeligt fastsat til 10,7 mio. i 2015, stigende til 

12,7 mio. i 2016 og fremadrettet. 

  

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i 

samarbejde med Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til at 

effektuere disse besparelser. 

Oplægget tager i lighed med tidligere afsæt i den overordnede vision og strategi. 

  

Visionen: 

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive 

selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. 

  

Strategien 

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i 

forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift. 

  

Det administrative oplæg vil blive fremsendt inden udvalgsmødet d. 2. juli. 

  

Oplægget vil efter udvalgets møde blive videresendt som et høringsoplæg til de 

respektive fora. 

  

Høringssvarende og oplægget vil herefter indgå i udvalgets ordinære møde i 

august og til endelig beslutning. 

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at 

1. udvalget drøfter det administrative oplæg, og beslutter hvilke forslag der 

fremsendes til høring. 

2. udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar, træffer endelig 

beslutning om udmøntning af besparelsen på Augustmødet (20-08-14) 

 
Beslutning Socialudvalget den 2. juli 2014 
Indstillingen tiltrædes, idet samtlige 9 forslag sendes i høring i ÆR, HR og 

relevante MED-fora. 

  

Fraværende: Helle Madsen og Karl Falden. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11754 

 Forvaltning: CSS 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Bilag 

PowerPoint - omstilling del 2 - Socialudvalget.ppt (dok.nr.123663/14) 

Socialudvalgets oplæg besparelser 11,5 mio.pdf (dok.nr.123694/14) 
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2. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/25008 

 Forvaltning: SL 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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Pia Karlsen 
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Bent H. Pedersen 
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