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Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2019-2022 
                         29. maj 2019

Ansvar Opfølgning/kommentarer Status

ANLÆG:
Byggemodning Center for Ejendomme Mulige byggemodningsprojekter i 2019. Ingen nye projekter igangsat.
ECO Valley 
Byggemodning

Center for Ejendomme Færdiggørelse med udvidelse af vejen samt 
etablering af stier igangsættes.

Der er solgt 5 grunde, hvorfor 
færdiggørelse af veje og stier er 
nødvendig. Yderligere salg vil 
skabe behov for at byggemodne 
flere etaper.

Indeklima i 
undervisningslokaler/
skoleafdelingerne

Center for Ejendomme/Center 
for Børn & Undervisning

Der er i 2017 igangsat målinger af indeklimaet 
i klasseværelser. Måleresultaterne anvendes til 
det videre arbejde med udarbejdelse af 
forslag, der hvor der er udfordringer. 
Måleresultaterne kan også anvendes i 
undervisningen.

Rådgiver har lavet undersøgelser i 
kommunens skoler. 
Administrationen har modtaget 
rapport som pt. bearbejdes og 
omsættes til konkrete forslag. Der vil 
være økonomiske budgetmæssige 
konsekvenser i sagen.

Kloakseparering på 
kommunale ejendomme

Center for Ejendomme Der gives påbud om separering af regn- og 
spildevand til ejendomme i 
separeringsområderne.

Der er påbud vedr. Karise Skole til 
udførelse i 2019. 
Der er 80.000 kr. på budgettet i 
2019. Dette dækker kun udgifter til 
kloakseparering af en eller to små 
kommunale ejendomme.

Udvidelsesmuligheder af 
eksisterende 
bygninger/institutioner

Center for Ejendomme Udføres i samarbejde med Børn og 
undervisning.

Intet er igangsat. 

Udskiftning af installationer 
og lyskilder i kommunale 
bygninger – 
energibesparelser

Center for Ejendomme Afsat 2,0 mio. kr. årligt i anlægsbudget 2019-
2022.

Der udarbejdes og gennemføres 
energioptimeringsprojekter med 
maksimum 10 års tilbagebetaling, 
da driftsbudgettet er reduceret 
med 0,2 mio. kr. 
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Særskilte adgangs- og 
toiletforhold til Kanten, 
Faxe

Center for Ejendomme Afsat 2,0 mio. kr. i 2019. Samlet 3,2 mio. kr. Der er udarbejdet projektforslag fra 
arkitekt. Dette er godkendt politisk. 
Projektering, udbud og 
kontrahering er gennemført. 
Byggeriet er startet 4. kvartal 2018 
med færdiggørelse i sommeren 
2019.

Pulje til trafikhandlingsplan Center for Plan & Miljø Afsat 1,0 mio. kr. årligt i anlægsbudget 2019-
2022.

Teknik & Miljøudvalget har på 
udvalgsmødet i februar 2019 
godkendt en konkret anlægsplan 
for 2019. De prioriterede 
anlægsarbejder i anlægsplanen er 
påbegyndt og forventes 
gennemført i 2019.  

Udskiftning af gadelys til 
LED

Center for Ejendomme Afsat 4,0 mio. kr. i 2019 til udskiftning af 
gadelamper. De første lamper der udskiftes er 
gl. lamper med kviksølvsarmaturer. Det 
samlede investeringsbehov er 32 mio. kr.

Opgaven fortsættes fra 2018, med 
udskiftning til LED belysning.

Renovering af broer og 
tunneller

Center for Ejendomme Afsat 1,9 mio. kr. i 2019 til renovering af broer 
og tunneler. Der er 3,25 mio. kr. fordelt over en 
fireårig periode fra 2019 til 2022.
Stort set alle broer er blevet gennemgået, og 
det er på baggrund af denne gennemgang, 
at behovet for renovering er belyst.
Rådgiver har for Faxe Kommune udført 
generaleftersyn på broer og bygværker. 
Beløbene i overslagsårene kan vise sig at 
være for lave. Dette rejses i særskilt politisk 
sag.
Målet er at bringe Faxe Kommunes bygværker 
i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så 
brugere af veje og stier kan færdes sikkert og 
trygt.

Renoveringer af broerne fortsætter. 

Pulje til cykelstier Center for Ejendomme Afsat 3,0 mio. kr. i 2019, og i overslagsårene 
2020-2022 6 mio. kr. om året til nye cykelstier i 
kommunen.

Teknik & Miljøudvalget har på 
udvalgsmødet i februar 2019 
godkendt hvilke stier der 
anlægges/opstartes i 2019.
Anlæg af stier langs Troelstrupvej 
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og Søndergade pågår.
Næste anlæg bliver på 
Maglemosevej. 

Nye sti belægninger – 
cykelstier

Center for Ejendomme Afsat 2,0 mio. kr. årligt i anlægsbudget 2019-
2022.

Opgaven er prioriteret af Teknik & 
Miljøudvalget, som har udvalgt 
strækninger. Opgaven 
igangsættes og udføres i løbet af 
2019.

Cykelsti 
Troelstrupvej/Søndergade, 
Haslev

Center for Ejendomme Afsat 3,2 mio. kr. i 2019. Anlæg af stier på Søndergade og 
Troelstrupvej pågår og forventes 
afsluttet omkring sommerferien.

Asfaltering af eksisterende 
sti Københavnsvej – 
Glentevej, Haslev

Center for Ejendomme Afsat 0,05 mio. kr. i 2019. Forventes udført i 2. kvartal 2019.

Fodgænger- og stitunnel i 
Karise – Møllevej og 
Solagervej/Solparken

Center for Ejendomme Afsat 6,3 mio. kr. i 2019. Opgaven har været behandlet 
politisk flere gange. Når endelig 
behandling er foretaget kan der 
udarbejdes tidsplanudkast, som er 
afhængig af banens 
renoveringsarbejder.

Omlæg og opgradering – 
Langdalen og 
Troelstrupstien, Haslev

Center for Ejendomme Afsat 0,1 mio. kr. Forventes udført i 2. kvartal 2019.

Renovering af fortove Center for Ejendomme Afsat 4,0 mio. kr. årligt i anlægsbudget 2019-
2022.

Opgaven er prioriteret af Teknik & 
Miljøudvalget, som har udvalgt 
strækninger. Opgaven 
igangsættes og udføres i løbet af 
2019.

Forlængelse af 
Gisselfeldvej/Omfartsvej – 
Haslev

Center for Ejendomme Afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. årligt i 
2020-2022.

Opgaven er ikke planlagt til 
udførelse og projektering endnu og 
igangsætning heraf, afventer 
udarbejdelse af plangrundlag.

Østre Ringvejs 
forlængelse, Haslev

Center for Ejendomme Afsat 5,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Udsat til 2020.

Trafik- og udvikling for 
området omkring Haslev 
station

Center for Plan & Miljø Afsat 5,1 mio. kr. i 2019. Budget 2018 = 5,5 mio. 
kr. + Tilskud fra Staten i alt 5.053.600.

Tidsplanen for projektet ser således 
ud:
 Juni/juli – Færdiggørelse samt 

udbud
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 August – Kontraktunderskrivelse 
med entreprenør

 September-December – Anlæg
 Januar-februar - Aflevering

Vejunderføring af banen i 
Haslev

Center for Ejendomme Afsat 10,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Udsat til 2020.

Toilet i Haslev bymidte Center for Ejendomme Afsat 0,7 mio. kr. til toilet i Haslev. Toilettets placering er besluttet af 
Teknik & Miljøudvalget og det er 
placeret på Torvet i Haslev. Sagen 
er afsluttet.

Badebro – Sydstranden, 
Faxe Ladeplads

Center for Ejendomme Afsat 0,25 mio. kr. til ny badebro i Faxe 
Ladeplads.

Broens placering er godkendt, og 
broen er indkøbt. Det er samme 
brotype som den ved Flagstangen. 
Begge broer forventes opsat ultimo 
maj 2019. 

Kunstgræsbane Center for Ejendomme Afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020. Den samlede bevilling rækker ikke 
til en hel bane. Banens placering 
udpeges af Plan & Kulturudvalget.

Midlertidig planlægning 
og byudvikling

Center for Plan & Miljø Afsat 0,250 mio. kr. årligt i 2019-2022. Puljen bliver udmøntet som følge af 
politisk drøftelse i Plan & 
Kulturudvalget.

Infrastrukturpuljen Direktionssekretariatet Afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2022. Puljen administreres af Direktionen 
og anvendes til 
infrastrukturforbedringer.

Opsparingspulje til haller Direktionssekretariatet Opsparingspulje.
Opsparingspulje til 
svømmehal i Haslev

Direktionssekretariatet Opsparingspulje.

Etablering og renovering 
af plejeboliger

Center for Sundhed & Pleje Afsat 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022. Afventer boligkapacitetsanalysen 
der forelægges byrådet i 
september 2019. Det afsatte beløb 
kan evt. benyttes, såfremt byrådet 
vedtager ændringer i 
boligstand/boligmasse/boligformer

De hvide dronninger Center for Plan & Miljø Afsat 5,0 mio. kr. i 2021 og 2022.
Sandfodring Center for Plan & Miljø Afsat 2,0 mio. kr. i 2021.

Effektiviseringer:
Elevbefordring i Center for Børn & Undervisning Besparelse 0,075 mio. kr. i 2019, og 0,18 mio. kr. Er udført og implementeret
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fritidsundervisningen i hvert af årene 2020-2022.
Vi går over på en praksis, hvor eleverne 
transporterer sig selv – evt. med 
forældrehjælp. Alternativt udsteder 
Ungdomsskolen buskort

Udvidelse af målgruppen i 
heltidsundervisningen

Center for Børn & Undervisning Besparelse 0,4 mio. kr. i 2019, og 0,96 mio. kr. i 
hvert af årene 2020-2022.
Forslaget fra CenterMED integreres i det 
igangværende arbejde med at omlægge 
specialundervisningen til en mere 
incitamentstyret model.

Der er udarbejdet forslag til 
udvidelse af Heltidsundervisningen 
med 7. klasse, som forelægges 
Børn & Læringsudvalget 29. maj. 
Derudover er der igangsat en 
kortlægning og analyse af hele 
specialområdet i CBU/ tilbudsviften 
som en del af Projekt Børn i 
Fællesskaber

Begrænse brug af 
eksterne konsulenter og 
oprettelse af vidensbank

Center for Børn & Undervisning Med to store eksterne analyser i 2018 er der nu 
skabt grundlag for arbejde internt i CBU den 
kommende tid.
Dog må der til den kommende opgave med 
omlægning af specialundervisning (60 mio.) 
påregnes ekstern bistand i et eller andet 
omfang.

Arbejdet med at omlægge 
specialområdet samt indførelse af 
incitamentsstyring er i gang. 
Kompetenceløft til medarbejderne 
er iværksat

Dobbeltarbejde Center for Børn & Undervisning Ambitionen er at reducere og effektivisere 
administrative arbejdsgange og procedurer – 
såvel internt i CBU som på tværs af centre.

I hele 2019 og 2020 er der fokus på 
og igangsat et arbejde med 
udvikling, optimering og 
effektivisering af CBUs interne 
arbejdsgange og processer, samt i 
snitfladen til samarbejdende 
centre. Herunder også 
udarbejdelse af kvalitetsstandarder 
og bedre kommunikation til 
borgerne

SKYPE møder Center for Børn & Undervisning Faxe kommunes geografi tilsiger, at der vil 
være et potentiale i at mødes via Skype når 
mødets karakter gør det muligt.

Det har ikke været muligt at få sikre 
Skype profiler. Der arbejdes stadig 
videre med løsninger.

Nærværs projekt Center for HR, Økonomi & IT Besparelse 0 kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020, 1,0 
mio. kr. i 2021 og 2022.

Der indhentes erfaring fra det igangværende 

Arbejdspladser på 4 centre 
(Sundhed & Pleje / Børn & 
Undervisning / Familie, Social & 
Beskæftigelse / Kultur, Frivillighed & 
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nærværs-projekt.

Udmøntningen sker på denne baggrund ved 
at formidle resultater og ved at reducere konti 
til dækning af vikarudgifter på de 
arbejdspladser, hvor sygefraværet er over 
gennemsnittet for kommunen og kan 
reduceres. 

Centeret har pt. ikke indblik i, hvilke konkrete 
centerområder, der benytter vikarer og i 
hvilket omfang, samt hvor mange penge der 
anvendes til formålet. 

Det skal der arbejdes på at opgøre. Lige nu er 
fokus på afvikling af og erfaringsopsamling fra 
nærværs-projektet.

Borgerservice) deltager 2018/2019 i 
konkrete forløb, der omfatter såvel 
medarbejdere, ledelse- som TRIO-
organisation, med de konkrete 
erfaringer.
I budget 2020 er der også forslag 
om at reducere sygefravær og 
vikarudgifter. Der laves en 
masterplan for nedbringelse af 
sygefravær, som præsenteres for 
ØK efter sommerferien. 
Masterplanen vil omfatte en bred 
indsats ,som skal reducere 
sygefraværet  og dermed  
håndtere besparelseskravet fra 
budget 2019 og 2020.

Aktindsigter Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse

Besparelse 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2019-
2022. 

Opgaven foreslås forankret i 
Direktionssekretariatet i forhold til en konkret 
vurdering af det samlede antal ansøgte 
aktindsigter samt en prissætning. De enkelte 
centre må melde ind med omfanget på de 
enkelte områder, og der kan herefter 
estimeres en reduktion i den samlede 
arbejdsmængde, som skal udmøntes ved 
reduktioner på de enkelte områder.

Området gennemgås med henblik 
på at afdække, hvor potentialet for 
at mindske antallet af 
aktindsigtssager forefindes. 

Lagerstyring af møbler – 
social virksomhed 

Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse

Afsat 0,25 mio. kr. til implementering i 2019, og 
besparelse med 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. 
kr. i 2022.

CFSB har tidligere i budgetprocessen været i 
dialog med CFE, og forslaget kræver, at FSU 
får adgang til lagerfaciliteter på 
Sundhedscentret. Disse skulle findes, 

Der udarbejdes status  til chefforum 
i juni 2019.
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eksempelvis i den tidligere vaskeribygning.

CFSB vil udarbejde et kommissorium, og 
projektledelsen vil blive lagt hos FSU.

Forslagskatalog:
Ændring af 
rengøringsstandard i 
kommunens kontorlokaler 
+ servicearealer

Center for Ejendomme 0,5 mio. kr. spares ved gennemførelsen af 
dette forslag. Forslaget reducerer 
rengøringsniveauet i kommunens 
kontorarealer ol. Der lægges op til at friholde 
deciderede børnearealer, således at det kun 
er kontorer og mødelokaler ol. som får 
reduceret rengøring. 
Rengøring i alle kontorer, lærerforberedelser, 
postrum, kopirum og lignende i alle 
kommunale bygninger ændres fra 1 gang pr. 
uge til 1 gang pr. 1,5 uge. 
Rengøringskvaliteten efter rengøringen 
reduceres ikke, men bevares på K3.
Tilsvarende reduceres rengøringsniveauet i 
servicearealerne på ældrecentre.

Ændringen er gennemført pr. 1. 
januar 2019.
Der var mange opsigelsesvarsler 
som løb et godt stykke ind i 2019. 
Rengøringsafdelingen er derfor 
udfordret økonomisk, men forventer 
at overholde det samlede budget.

Nedlæggelse af kollektiv 
telefontid

Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse

Udmøntes med personalebesparelser. Forslaget er udmøntet ved at 
Centerstab, Jobcenter, 
Jobrehabiliteringscenter og 
Socialcenter hver har fået 
reduceret deres budget med 
125.000 kr. i 2019, og lokalt 
tilrettelægger arbejdsopgaverne 
efter de nye mere fleksible 
muligheder.

Udenlandske vielser 
sagsbehandles fremover i 
Bibliotek/Borgerservice

Direktionssekretariatet/Center 
for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice

Beslutningen medfører en budgetreduktion i 
Direktionssekretariatet på 0,1 mio. kr. i 2019 og 
overslagsår. Sagsbehandlingen vedrørende 
udenlandske vielser overgår pr. 1.1. 2019 til 
Bibliotek/Borgerservice. Dermed samles al 
sagsbehandling omkring vielser ét sted, hos 
Bibliotek/Borgerservice. 

Opgaven er overdraget fra 
Direktionssekretariatet til 
Bibliotek/Borgerservice pr. 1. januar 
2019. Udenlandske vielser løses i 
samarbejde med den nye statslige 
myndighed på området.

Brugerbetaling selvejende Center for HR, Økonomi & IT Servicekontrakter med de sidste tre selvejende Ikrafttræden 1/1 2019. 
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institutioner institutioner under forberedelse. Servicekontrakter udarbejdes 3. kvt. 
2019, da der laves afregning 
bagudrettet, og de selvejende 
institutioner derfor opkræves med 
udgangen af 2019, for 2019 aftalen.

Reduktion medarbejdere Center for HR, Økonomi & IT Proces herunder tidsplan i forhold til 
centerudvalget og medarbejdere er startet 
op efter budgetvedtagelsen. 1 vakant stilling 
genbesættes ikke, og 1 medarbejder er 
opsagt.

Personalereduktionen er 
gennemført.

Reduktion medarbejdere Center for Børn & Undervisning 2 vakante økonomikonsulentstillinger 
genbesættes med én medarbejder.

Ansættelse er sket.

Reduktion centrale 
administrative 
omkostninger

Center for Sundhed & Pleje Forslaget udmøntes ved, at undlade at 
genbesætte en visitatorstilling i visitation-pleje 
og en konsulentstilling i centerstaben for 
Sundhed & Pleje. 

Er effektueret fra 1. januar 2019. 

SFO II omfatter 6. klasser Center for Børn & Undervisning Arbejdet med lukning af SFO III og udvidelsen 
af SFO II igangsættes ultimo 2018.

Er udført og implementeret.

Kørsel til skoler Center for Børn & Undervisning Møder afholdes med egne og eksterne skoler. 
Fokus på forældres afmelding af kørsel, samt 
skolernes egne bestillinger.

Der er iværksat/ i gangværende 
data validering, samt udarbejdelse 
af nye 
kvalitetsstandarder/serviceniveauer 
og arbejdsgange. Der ses et stort 
merforbrug på befordring i 
indeværende år, hvilket også skal 
ses i sammenhæng med stigningen 
i antallet af segrerede elever.

Ændring af 
lærer/pædagog-ratioen i 
den understøttende 
undervisning

Center for Børn & Undervisning Arbejdet forberedes til virkning fra skoleåret 
2019–2020.

Ændring er igangsat, og en del af 
ny tildelingsmodel

Pædagogisk tilsyn i 
dagplejen – 4 tilsyn årligt

Center for Børn & Undervisning Antallet af tilsyn omlægges fra nuværende 6 
med virkning fra 1. januar 2019.

Tilsyn er omlagt til 4 årligt. Der 
arbejdes aktuelt på at praksis 
omsætte beslutningen

Servicejustering 
Bibliotek/Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice

Justeringen omfatter i alt 0,748 mio. kr., hvoraf 
0,398 mio. kr. er mindre lønsum ved reduktion 
af telefontid (10 timer/uge) og betjent tid (2 

Bibliotekets materialeindkøb er 
justeret, så det følger de ændrede 
økonomiske rammer.
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timer/uge) samt reduktion af bibliotekets 
materialeindkøb på 0,350 mio. kr.

Personalereduktion er gennemført. 
Ændrede tider for personlig 
betjening og telefontid er iværksat 
fra årsskiftet (kun få reaktioner fra 
borger, virksomheder og 
biblioteksbrugere).

Anlægspulje til 
fritidsbrugere

Center for Kultur, Frivillighed & 
Borgerservice

Afsat 2,6 mio. kr. i 2019. Anvendelsen af puljen følger fortsat 
gældende retningslinjer og praksis 
fra foregående år.

Opprioriteringer:
Forbedring af IT-
infrastruktur

Direktionen Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 
2020 og 5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022. Der 
ansættes en medarbejder, der frem mod 
budget 2020 får til opgave at kortlægge 
mulighederne for en fremtidig styrkelse af It-
infrastrukturen.

Der arbejdes med en 
strategiproces.

Robotteknologi, 
digitalisering og 
automatisering

Direktionen Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 
og 7,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022. Der 
ansættes en medarbejder, der frem mod 
budget 2020 får til opgave at vurdere 
muligheder for yderligere 
automatisering/anvendelse af robotteknologi 
og implementeringsprocesser herfor.

Der arbejdes med en 
strategiproces.

Forbedring af 
normeringen – ansættelse 
af uddannede 
pædagoger

Center for Børn & Undervisning Arbejdet med ny tildelingsmodel er i gang. 
Når modellen er godkendt i BLU tages den i 
anvendelse som i forslaget, med virkning fra 
1/4 eller 1/5 2019.

Børn & Læringsudvalget 
godkendte den nye tildelingsmodel 
23. januar 2019, hvorefter 
rekrutteringen af pædager 
startede. Tildelingsmodellen trådte i 
kraft 1. maj 2019. 

Demografimidler – frigives 
til drift, efter reelt 
konstaterede stigninger i 
antal brugere og 
foranstaltningsbehov

Chefforum + direktionen Frigives ift. fakta.

Konkrete indsatser i 2019-2022:
Behov for ny Center for Ejendomme BLU skal i kalenderåret 2019 afklare, om der er Arbejdet med afklaring af 
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daginstitution i Haslev et forventeligt behov for at anlægge en ny 
daginstitution.

institutionsbehov pågår. 

AULA – nyt IT-system på 
skole- og 
daginstitutionsområdet

Center for Børn & Undervisning Systemet skal indføres 1. august 2019. Der skal i 
tide forelægges en køreplan for 
Økonomiudvalget.

Kører planmæssigt.
En styregruppe bestående af 
direktør og centerchefer i CBU og 
CHØI, afdelingsleder for IT og 
Projektleder fra CBU koordinerer 
opgaven.

Understøttelse af alment 
boligbyggeri ved 
Skovholmslund, Haslev

Center for HR, Økonomi & IT Afventer et skema A. Skema A godkendt i byråd 
14.6.2016. Skema B godkendt i 
byråd 14.6.2017.
Ved skema B gives tillægsbevilling, 
så samlet bevilling udgør 6,6 mio. 
kr. Disse er betalt i oktober 2017.

Afsættelse af midler til 
erhvervsservicekontakt og 
andre 
erhvervsfremmende 
aktiviteter i 2020

Direktionssekretariatet I forbindelse med implementering af 
erhvervsstrategi 2019-2022 afdækkes 
muligheder og behov for iværksættelse af 
yderligere erhvervsfremmende aktiviteter.

Området afdækkes, og eventuelle 
udvidelsesforslag vil indgå ifm. 
budget 2020-2023.

Konkrete fokus områder frem mod budget 2020-2023:

Drifts- og indholdsanalyser 
Visitationsområdet

Center for Sundhed & Pleje og 
direktionssekretariatet

Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske 
indsatser til budgetarbejdet 2020.

Processen er igangsat med 
konsulentbistand fra BDO og 
afsluttes i maj 2019. Rapporten 
forelægges Byrådet. Potentiale 
indgår i budgetbehandlingen til 
2020.

Drifts- og indholdsanalyser 
Ældreområdet

Center for Sundhed & Pleje og 
direktionssekretariatet

Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske 
indsatser til budgetarbejdet 2020.

Processen er igangsat med 
konsulentbistand fra BDO og 
afsluttes i maj 2019. Rapporten 
forelægges Byrådet. Potentiale 
indgår i budgetbehandlingen til 
2020.

Drifts- og indholdsanalyser 
Socialområdet

Center for Familie, Social & 
Beskæftigelse og 
direktionssekretariatet

Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske 
indsatser til budgetarbejdet 2020.

Processen er igangsat med 
konsulentbistand fra BDO og 
afsluttes i maj 2019. Rapporten 
forelægges Byrådet. Potentiale 
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indgår i budgetbehandlingen til 
2020.

Vurdering af 
kapacitetsbehov for 
plejeboliger i fremtiden

Center for Sundhed & Pleje. Arbejdet igangsættes primo 2019, 
der skal udarbejdes en analyse, der 
belyser fremtidige behov for 
plejeboliger, heraf realisering af 
muligheder for nybygning / lukning 
af eksisterende plejecentre. 
Arbejdet udføres i samarbejde med 
Center for Ejendomme. Analysen 
forelægges Senior- og 
Sundhedsudvalget i september 
2019. 

Udarbejdelse af 
udbudspolitik

Center for HR, Økonomi & IT Forberedes under hensynstagen til 
Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde 
(SUI) indsatserne på udbud og indkøb.

SUI har noteret udbudspolitik 
sammen med en række andre 
indsatsområder, der arbejdes med i 
den kommende tid. Styregruppen 
for SUI drøfter løbende 
indsatskataloget og arbejdet med 
dette for de 3 kommuner. 

Alle udvalg skal arbejde 
med kvalitetsstandarder

Alle Arbejdet i udvalgene skal styrkes omkring 
budgetter, omkostninger, serviceniveauer, 
prioriteringer mv. Opgaven skal tage 
udgangspunkt i kommunens samlede 
prioriteringer og udfordringer i de kommende 
år, økonomisk og rekrutteringsmæssigt. 
Hvorledes kan opgaverne løses og prioriteres 
anderledes i samarbejde med og omkring 
borgeren, således krav/kontrol minimeres og 
borgeren sættes i centrum i mødet med 
kommunen/systemet. Det stiller krav til politiske 
prioriteringer inden for den samlede 
serviceramme og de økonomiske rammer, der 
stilles til rådighed i regeringsaftalerne.

Sag herom er behandlet i 
Økonomiudvalget 3. april 2019. På 
baggrund af Økonomiudvalgets 
beslutning forelægges ny sag for 
Økonomiudvalget den 12. juni 
2019. 


