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Notat 

I oversigten fremgår administrationens håndtering af og status på Regelforenklingsudvalgets anbefalinger pr. august 2021.  
 
Center for Sundhed & Pleje 
  
Emne Bemærkninger fra 

Regelforenklingsudvalget Ansvar Status august 2021 

Emnet er opstået ved møde med Plejecentrene, Sygeplejeenheden og Hjemmeplejen Faxe Øst 

(1) Beboer- 
pårørenderåd 

Det foreslås, at der som erstatning for 
de nuværende beboer- pårørende 
råd, afholdes årlige beboer- 
pårørende møder. 

Senior & 
Sundhedsudvalget 

Faxe Kommune har vedtaget, at der skal være et beboer-
pårørenderåd. I praksis fungerer det ikke dog ikke fuldt ud 
efter hensigten. Kun få beboere deltager i rådet, og 
plejecentrene oplever, at det er sværere at få de 
pårørende til at forpligte sig til sådanne opgaver. 
Administrationen har overfor Senior- og Sundhedsudvalget 
opstillet alternativer til den nuværende ordning i form af 
flerårige bestyrelser eller halv- eller helårlige beboer- og 
pårørendemøder (SSU 17.08.2021). 
 

(10) Visitationsregler Ønskværdigt at kigge på 
visitationsreglerne i forhold til tildeling 
af plejehjemspladser. 
Kommunen har ledig 
plejehjemskapacitet, hvorimod der 
opleves ventetid på specielt 
demenspladser. 
Evt. overveje, om et mindre 
”almindeligt” plejehjem, kan laves om 
til demensplejehjem. 

Senior & 
Sundhedsudvalget 

Der opleves generelt ikke ledig kapacitet i større omfang 
på kommunens plejecentre. Med den voksende 
ældrebefolkning må der forventes en større efterspørgsel 
efter plejeboliger målrettet borgere med demens. Der 
udarbejdes ultimo 2021/primo 2022 en 
boligkapacitetsanalyse på SSUs område, der skal vurdere 
den fremtidige efterspørgsel efter pleje- og ældreboliger i 
Faxe Kommune, herunder også boliger målrettet borgere 
med demens.  

(8) Kvalitetsstandarder Forventningsafstemning i forhold til 
borgerne 

Administrativ 
afklaring/handling 

Frontpersonalet i hjemmeplejen oplever ofte, at borgerne 
har nogle forventninger til fx tidsspænd for besøg og 
grundet misforståelser omkring dette, står de ofte på skud 
for kritik. Der vil i forbindelse med omstruktureringen af 
hjemme- og sygeplejen blive udarbejdet pjecer til 
borgerne, som tydeliggøre disse. Indtil da tydeliggøres det 
overfor borgerne ved besøg og opstart, hvor det er 
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relevant.  
 

(2) Cura, opsporing Cura (dokumentationssystemet) taler 
ikke sammen med ”Tidlig opsporing”, 
som er et andet program. Et program 
til Cura skal evt. tilkøbes. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Der er enighed om, at både plejehjem og udekørende 
hjemmepleje ønsker et system der kan arbejde sammen 
med Cura. Kontrakten med ”Tidlig opsporing” udløber 30. 
november 2021, derefter kan vi overgå til et andet 
program som taler sammen med CURA.  
 

(3) Telefontid En begrænsning af telefontiden hos 
f.eks. sygeplejen, vil give mere tid til 
øvrige opgaver. Der er desuden altid 
borgertelefon, som besvares hele 
døgnet. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Borgertelefonen ringer mange gange dagligt – også 
omkring emner, som ikke altid er lige akutte. Der er blevet 
tydeliggjort overfor borgerne, hvilke formål de kan ringe 
for og til hvem. Når den nye omstrukturering af hjemme- 
og sygeplejen træder i kraft, vil borgertelefonen blive 
ændret, således at de korrekte numre til de forskellige 
teams og afdelinger vil fremgå. Dette vil forhåbentlig gøre 
det nemmere for borgerne at finde den korrekte afdeling 
og aflaste medarbejderne.   

(5) Medicinhåndtering Apotekerne bringer kun medicin ud 
mod betaling, hvilket kan være et 
problem for ressourcesvage borgere. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

I henhold til Styrelsen for Patientsikkerhed, er det ikke tilladt 
for personalet at transportere medicin og derfor kan de 
ikke være behjælpelige med dette.  
 

(6) Hjerte-/lungeredning Et dilemma, som personalet står med. 
Bestemmer læge eller borger, om der 
skal ydes hjælp? 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Det er borgerens praktiserende læge, der sammen med 
borgeren, tager stilling til, om der skal laves hjerte-
/lungeredning sammen med borgeren. Dette bliver 
tydeliggjort ved indflytning/opstart i hjemmeplejen.  

(7) Værgemål Vi må af og til hjælpe borgere med at 
søge værgemål. Er det en gråzone? 

Administrativ 
afklaring/handling 

Ansøgning om værgemål er en myndighedsopgave, der 
er forankret i visitationen. Medarbejdere i hjemmeplejen 
eller på plejecentre kontakter visitationen, hvis de har 
spørgsmål til værgemål for en borger.  

(9) Tildeling af IT-koder Tager lang tid at få tildelt koder til 
nyansatte og vikarer. 

Administrativ 
afklaring/handling 

Er løst i samarbejde med IT-afdelingen.  

(12) PC-tid Visse steder deles medarbejdere om 
en enkelt pc. Det giver udfordringer, 
når dem enkelte f.eks. skal udfylde 
spørgeskemaer (f.eks. den årlige APV 
undersøgelse). 

Administrativ 
afklaring/handling 

Den enkelte afdeling kan selv betale for at købe flere 
pc’er og kan gøre dette efter ønske og budget.  
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Center for HR, Økonomi & IT 
 

Emne Bemærkninger fra møderne Ansvar Status august 2021 

Emnet opstået ved møde med Plejecentrene, Sygeplejeenheden og Hjemmeplejen Faxe Øst 

(4) Ansættelses-
/afskedigelsesregler 

Besværlige arbejdsgange mellem HR 
og decentral enhed – tidskrævende. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Vedr. HR-Jura 
Som følge af nye administrative systemer gennemførtes 
der i 2014 en personalereduktion på 3 ½ stilling i HR og 
opgaver blev flyttet ud til lederne. Siden er antallet af 
personalesager fordoblet. Med den nuværende 
normering i HR-Jura kan ledernes ønsker ikke 
imødekommes. Dertil vil der være behov for opnormering, 
hvilket kræver en politisk prioritering/beslutning. 
 
HR-jura kan med nuværende normering imødekomme 
ledernes ønsker gennem følgende tiltag: 
 HR-jura vil fortsætte deres deltagelse i tjenestelige 

samtaler ved vanskelige-/hastesager.  
 HR-jura vil styrke ledernes kompetencer til 

selvstændigt at gennemføre tjenestelige samtaler 
ved at udarbejde forløbsbeskrivelser, der guider 
lederne.  

 I løbet af 2021 udvikler og udbyder HR & løn kortere 
kurser i de problemstillinger som efterspørges, for at 
styrke ledernes kompetencer til blandt andet 
gennemførelse af tjenestelige samtaler. 

 
HR-Jura har i februar måned aftalt med Chefgruppen, 
hvor vores fokus skal være i forhold til ovenstående 
tilbagemelding, og det er fortsat som beskrevet.  
 
Nyt som er kommet med siden sidst er udarbejdelse af 
forløbsbeskrivelser til lederne, som nu kan findes under nyt 
punkt på Intranettet – ”Mig som leder”. Den mest 
efterspurgte forløbsbeskrivelse om opsigelser er 
udarbejdet og udsendt og findes ligeledes med 
tilhørende vejledninger på Intranettet.  Siden er under 
udbygning og nye forløbsbeskrivelser er på vej. 
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Vedr. HR-Løn. 
Vi modtager fortsat en del oplysninger om, at 
bopælskommunen mangler oplysninger fra den 
sygemeldte ansatte.  
 
Vi kan dog konstatere at i visse tilfælde skyldes, at den 
ansatte ikke er blevet raskmeldt i systemet – en opgave 
som ligger ude på institutionen. 

(13) APV I Faxe kommune gennemføres APV 
hvert år. Giver dette mening? (Ifølge 
lovgivningen skal APV kun revideres 
hvert tredje år, med mindre der sker 
ændringer i arbejdet, og disse 
ændringer har betydning for 
arbejdsmiljøet 

Administrativ 
afklaring/handling 

Der er i gangsat en proces i forhold til evalueringer i Faxe 
kommune, der skal munde ud i at vi anvender 
evalueringer bedre fremadrettet til at understøtte og 
udvikle arbejdsmiljøet, trivslen, samarbejdet og den gode 
ledelse. 

Emnet opstået ved møde med Vibeengskolen 

(22) Bogføring/Prisme Prisme indeholder også et 
indkøbsmodul. 
Kan der anvendes en 
tolerancetærskel for pris i 
indkøbsmodulet? 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Tolerancetærskelen er ændret fra 1 kr. til 5 kr. med henblik 
på afhjælpning af problemet. Center for HR, Økonomi & 
IT har været i kontakt med skolen og anmodet om feed 
back på om problemet er afhjulpet. Det kan nævnes, at 
der fra primo 2021 ibrugtages ny indkøbsløsning (Rakat). 
Dette vil medføre, at tolerancetærsklen i Prisme Indkøb 
ikke længere er relevant. 

 
 
Direktionssekretariatet 
 

Emne Bemærkninger Ansvar Status august 2021 

Emnet opstået ved møde med Plejecentrene, Sygeplejeenheden og Hjemmeplejen Faxe Øst 

(11) Persondatalov Hvornår skal der indhentes individuelt 
samtykke og hvornår generelt? 

Administrativ 
afklaring/handling 

Direktionssekretariatets jurister har undervist området i den 
dengang nye databeskyttelsesforordning. Udover 
samtykke efter databeskyttelsesreglerne, skal 
sundhedspersoner nu også forholde sig til samtykke efter 
sundhedsloven. Dette har de fået udførlig vejledning om 
fra Sundheds- og Ældreministeriet.  
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Center for Børn & Undervisning 
 
Regelforenklingsudvalgets anbefalinger og status pr. januar 2021 er gennemgået af afministrationen, som har givet en aktuel status og perspektiveret 
bemærkningerne. 
 
Denne gang er det for mange af bemærkningener administrationens vurdering, at den aktuelle status gør en videre håndtering af sagsforholdet 
irrelevant. I disse tilfælde er det vores samlede anbefaling, at tidligere bemærkninger ikke længere er relevante at forholde sig til i regi af 
regelforenklingsudvalgets emner.  
 

Emne Bemærkninger Ansvar Status august 2021 

Emnet opstået ved møde med Vibeengskolen 

(14) Test Dansklærerne skal følge 
evalueringsplan udarbejdet af 
kommunens læsekonsulent. De test, 
som skal anvendes, findes imidlertid 
ikke tidssvarende. 
Frivillige nationale test er obligatoriske i 
Faxe Kommune (politisk besluttet) 

Børn & 
Læringsudvalget 

Bemærkningen fra Vibeng peger på manglende 
opdateret fælles indsigt i og viden om status og det 
forudgående arbejde. Status januar 2021 redegjorde 
herfor.  
 
Status august 2021 er, at evalueringsplanen for Faxe 
Kommunes strategi for arbejdet med literacy fortsat er 
gældende. Her er alle test tidssvarende, ligsom arbejdet 
med nationale test er rammesat og drøftes i fælles dialog.  
 
Samlet er det vurderingen, at tidligere bemærkninger 
vedr. test ikke længere er relevante at forholde sig til i regi 
af regelforenklingsudvalgets emner.  
 

(18) Visitationer Vi vil gerne sikre dokumentation for, at 
en given foranstaltning har effekt. 
Dette kræver, at der udarbejdes 
handleplaner m.v. – hvilket imidlertid 
kræver tid. 

Børn & 
Læringsudvalget 

Der er i forbindelse med operationaliseringsprocessen af 
Børn i Fællesskaber (herunder samarbejdet med 
konsulentvirksomheden Implement) fokus på at styrke 
anvendelsen af dokumentation via ” pædagogisk notat” 
og ”familiedialog”, bl.a. ved at forenkle tilgangen og 
anvendelsen. Dette arbejde vil pågå løbende i skoleåret 
21/22. Således er arbejdet med forenkling af 
dokumentation og data omkring effekt igangsat og 
rammesat freadrettet.  
 
Samlet er det vurderingen, at tidligere bemærkninger 
vedr. dokumentation ikke længere er relevante at 
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forholde sig til i regi af regelforenklingsudvalgets emner. 
Dog er det fortsat et stort fokus i arbejdet i CBU.  
 
 

(19) Mødeaktiviteter Behøver alle medarbejdere 
nødvendigvis altid at deltage i møder 
(vi kigger p.t. lokalt på denne 
problemstilling). 
Berammede centermøder ændres alt 
for ofte. 

Administrativ 
afklaring/handling 

Administrationen har i en involverende og dialogisk 
proces udarbejdet en mødestruktur, som tager hensyn til 
omfanget af mødeaktivitet og deltagere på lederniveau 
og medarbejderniveau.  
 
Det er fortsat Centerchefens vurderering, at der i dag er 
en anden oplevelse af samarbejdet – herunder mødefora 
og håndtering heraf – mellem centeradministration og 
decentrale enheder, end i den tid, hvor inddragelsen ift. 
regelforenklingenfandt sted. Dette underbygges af en 
interviewrunde primo 2021, hvor alle lederniveuaer var 
repræsenteret.  
 
Samlet er det vurderingen, at tidligere bemærkninger 
vedr. mødeaktivitet ikke længere er relevante at forholde 
sig til i regi af regelforenklingsudvalgets emner, idet 
forholdet ikke vurderes relevant eller problematisk. 
 
 

(20) Spørgeskemaer Mange af de spørgeskemaer, som 
skolen modtager, retter sig til det 
administrative materiale, og er ikke 
relevante for lærerne. 
Mange oplysninger på Faxe 
kommunes intranet, retter sig ligeledes 
mod det administrative personale. 

Administrativ 
afklaring/handling 

Centeradministrationen vurderer kritisk relevansen af 
undersøgelser. For alle undersøgelser gælder det, at det 
tydeliggøres og rammesættes, hvilke henvendelser fra 
eksterne, der er obligatorisk at deltage i, og hvilke der ikke 
er det.  
 
Samlet er det vurderingen, at tidligere bemærkninger 
vedr. spørgeskemaer ikke længere er relevante at 
forholde sig til i regi af regelforenklingsudvalgets emner. 
Samlet er det meget begrænset, hvad der overhovedet 
sendes ud til decentrale enheder aktuelt. 
 

(15) IT/arkivering Der skal anvendes SBSYS i Faxe 
Kommune, men lærerne har ikke 
adgang til systemet. Det betyder, at 
ting skal gemmes i flere systemer. 

Administrativ 
afklaring/handling 

Anbefalingen kan delvist indgå i processen med det 
igangværende digitaliseringsprojekt til styrkelse af brugen 
af SBSYS. SBSYS er kommunens arkiverings- og 
journaliseringssystem. Men flere af fagsystemerne lever 
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Der anvendes mange platforme, f.eks. 
google, intranet, Outlook, fællesdialog 
– det betyder, at en lærer skal bruge 
megen administrativ tid. 
Der er arkiveringspligt. Dette kan SBSYS 
håndtere, men kan andre systemer 
også? 
Der mangler konkrete retningslinjer for 
systemanvendelse fra Centret. 
 
Note: Kan indgå i processen med 
digitaliseringsprojekt om sbsys, og 
dermed i samarbejde med 
programleder 

også op til arkiveringspligten, hvorfor SBSYS ikke 
nødvendigvis er den bedste løsning til alle typer af sager. 
 
De fleste fagsystemer, der bruges i CBU, hænger sammen 
med AULA (eller er på vej til det) via Widgets. De mange 
platforme har forskellige funktioner.  
 
CBU kan bekræfte, at der mangler konkrete retningslinjer 
og overblik på tværs.  
 
Administrativ afklaring/handling: 
Der ønskes ikke flere systemer. Dette vil være i 
modsætning til den effektivisering, som der peges på. 
CBU oplever oftere at det handler om kompetencen til at 
bruge det eller de nuværende systemer. 
 
CBU bakker op om en styrkelse af brugen af SBSYS. Der 
vurderes at være et behov for kompetenceudvikling a 
ledere og administrativt personale ift. brugen af SBSYS.  

(16) IT/GDPR GDPR giver ekstra arbejde. GDPR 
aftalerne ligger nu på en anden 
platform, skal til GDPR medarbejderen 
på Rådhuset. 
Også undervisningsmateriale skal 
GDPR-godkendes, der er imidlertid en 
meget lang sagsbehandlingstid. 
Konkret eksempel på, at lærere har 
indgivet undervisningsmateriale 8-10 
uger før det skulle bruges, uden at få 
en dataaftale i hus til tiden. Det 
betød, at andet 
undervisningsmateriale måtte bruges. 
Det tager alt for lang tid at få afhentet 
og repareret en defekt pc. Et stort 
problem, da der ikke findes ”reserve” 
pc’er på skolen. 

Administrativ 
afklaring/handling 

Det er også administrationens oplevelse, at GDPR 
reglerne har skabt en større bureaukratisering end 
tidligere. Vi anerkender samtidigt datasikkerhedsbehovet, 
som er forbundet hermed.  
 
Anbefalingen vil blive dagsordenssat og afklaret i en 
dialog med kommunens DBR.  
 
Administrativ afklaring/handling: 
DBR der inviteres i efteråret med til et møde om sagen i 
CBUs ledergruppe. 

(17) Fusion af skoler Der skal ske flere afstemninger, når der 
er områdeledelse. 
Der skal gerne være et fornuftigt 

Administrativ 
afklaring/handling 

Anbefalingen håndteres som en del af det 
igangværende arbejde frem mod en evt. ny skolestruktur 
og områdelederstruktur. 
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forhold mellem lokale beslutninger og 
fælles beslutninger. 
Strukturen giver umiddelbart god 
mening for Vestskolen. Dette fordi 
Vestskolen, i modsætning til Midt- og 
Østskolen, føder ind i den samme 
udskoling. 

 
Administrativ afklaring/handling: 
Analyse af skolestrukturensamt områdelederstrukturen er 
initieret af BLU og administrationen har fremalgt analysen. 
Der forventes politisk beslutning herom efteråret 2021. 
  

(21) Elevsagsbehandling Der er forskellig praksis på opfølgning 
på møder – det kniber nogle steder 
gevaldigt. 
Byrådet har i budget for 2020 afsat 
flere penge til sagsbehandling 

Administrativ 
afklaring/handling 
(Proces i forhold til 
”Fælles om 
forebyggelse) 

Der er i forbindelse med operationaliseringsprocessen af 
Børn i Fællesskaber (herunder samarbejdet med 
konsulentfirmaet Implement), fokus på roller og ansvar i 
interne og tværgående mødefora. Dette er blevet 
færdig- beskrevet i juni 2021, og der arbejdes med 
yderligere implementering i skoleåret 21/22. 
 

Emnet opstået ved møde med Dalby børnehuse 

(26) Skoleudsættelser Førskolegruppen bruger megen tid på 
skoleudsættelser. 
Ansøgningsfristen og proceduren 
ændres fra år til år. Der er udarbejdet 
årshjul, men dette kan reelt ikke 
anvendes, når procedure og tidsfrister 
løbende ændres. 
Det skal vurderes et halvt år i forvejen, 
om et barn er skolemodent. Der kan 
ske meget på et halvt år. Man bør i 
højere grad stole på, at 
pædagogerne selv kan vurdere, om 
et barn er skolemodent. Er 
visitationsudvalget egentlig 
nødvendigt? (Det kan dog måske ofte 
være hensigtsmæssigt med en 
myndighedsafgørelse). 

Børn & 
Læringsudvalget 
 
 

Vedr. ansøgningsfrist og procedure: Dette er fastlagt ifm. 
Børn i Fællesskaber og årshjul i relation hertil. Således er 
der fastlagte rammer for proces-håndtering. En del af 
processen er at pædagogernes vurdering er et centralt 
element i en evt. besultning om skoleudsættelse.  
 
Vedr. relevansen af et visitationsudvalg: Et 
visitationsudvalg er nødvendigt for at sikre, at der leves op 
til folkeskolellovens paragraf 12, stk. 2.  
 
Samlet er det vurderingen, at tidligere bemærkninger 
vedr. skoleudsættelser ikke længere er relevante at 
forholde sig til i regi af regelforenklingsudvalgets emner, 
idet der er en fastlagt proces herfor. 
 

(27) PPR – tidlig indsats Det opleves, at PPR har rigtig mange 
sager. 
Der kan gå ½ - 1 år inden der 
iværksættes en indsats, når vi har 
indstillet til tale- og 
hørekonsulenter samt psykolog – dog 

Administrativ 
afklaring/handling 

PPR har igangsat en proces, der imødekommer de 
anførte oplevede udfordringer: 
 
Der laves nye skemaer ved indstilling og kontakt til PPR, 
som gør processen hurtigere og mere overskuelig  
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kan specialpædagogisk bistand 
håndteres hurtigt 
Der er for lang tid mellem ”tværs 
møderne”, som afholdes hver 6. uge. 

PPR deltager i TVÆRS-møder ud fra den ramme, der er 
fastsat af Fælles om Forebyggelse. PÅ skoleområdet er 
dette fastsat til hver 2. ugen, på dagtiludsområdet hver 6. 
uge. Evt ændringer er således ikke kun for PPR at ændre. 
Center for Børn og Undervisning er i gang med en proces, 
(Børn i Fællesskab) som sætter fokus på samarbejdslinjer 
på tværs af Centret, med henblik på at kvalificere det 
forebyggende arbejde i Centret for Børn og undervisning. 
Her kigges der på mødestruktur og organisering af det 
forebyggende samarbejde i centret. 

(24) IT systemer/SBSYS Det er ikke realistisk, at alle ansatte 
generelt kan bruge SBSYS. Der skal 
bruges megen tid på oplæring. Det er 
derfor billigere at ansætte en 
administrativ medarbejder. 
SBSYS er meget tidskrævende at 
anvende – systemet er i høj grad 
opbygget til anvendelse af 
administrativt personale. 
Det er et ønske at blive mere digitale: 

 Indcheckningssystemet 
”Family” vil være en stor 
lettelse. Dette kan også 
anvendes i forhold til 
dokumentation. 

 Aula kan eventuelt også 
anvendes. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Anbefalingen kan delvist indgå i processen med det 
igangværende digitaliseringsprojekt til styrkelse af brugen 
af SBSYS. SBSYS er kommunens arkiverings- og 
journaliseringssystem.  
 
Administrativ afklaring/handling: 
Centeret anbefaler, at den fortsatte forankring af SBSYS 
fortsættes.  

(25) Pladsanvisning Det er et problem, at vi ikke har 
mobilnumre på medarbejdere i 
pladsanvisningen m.v. Ved akutte 
tilfælde ville det være rart ikke at 
skulle igennem ”borgerslusen”. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Vedr. kontakt til Pladsanvisningen: Pladsanvisningens 
opgaver gør, at det ikke er relevant at tildele dem 
mobilnumre, men der arbejdes på en løsning, således at 
man som intern medarbejder i kommunen ikke skal 
igennem borgerslusen for at opnå kontakt.  
 
Vedr. anvendelse af pladskapacitetsdata: Status januar 
2021 beskrev derudover, at ”Der er behov for at anvende 
pladskapacitetsdata mere proaktivt og involvere 
dagtilbuddene mere heri.” Som opfølgning herpå skal det 
fremhæves, at den nuværende praksis er som følger: 
Daglige pædagogiske ledere får tilsendt forventet 
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årsgennemsnit for antal børn i deres vuggestue– og 
børnehaveafdelinger 4 gange årligt i forbindelse med 
flexreguleringen. 
Det overvejes, om den fremtidig praksis kan være som 
følger: I forbindelse med politisk fremstilling af 
pladsanvisningens kapacitetsprognose halvårligt vil det 
være hensigtsmæssigt at sikre en dialog mellem daglig 
pædagogisk leder og overordnet leder om forventninger 
til det lokale kapacitetsbehov indeværende år og 
kommende år (når muligt i forhold til 
prognoseopgørelse).  Denne dialog er det, der skal 
understøtte en bedre brug af data, idet dialogen 
indeholder strategiske og driftsmæssige drøftelser.  

 
Center for Ejendomme 
 

Emne Bemærkninger Ansvar Status august 2021 

Emnet opstået ved møde med Dalby børnehuse 

(23) Udearealer Der er store udearealer, som kræver 
megen vedligeholdelse. 
Vi mangler i høj grad retningslinjer for, 
hvad vi selv skal gøre, og hvad Center 
for Ejendomme tager sig af – vi skal 
bruge rigtig meget tid på at finde ud 
af, hvem der gør hvad. 
Hvis vi får en idé, kan der gå meget 
lang tid før den realisere, hvis Center 
for Ejendomme skal bistå. 

Administrativ 
afklaring/handling 
 

Den lokale tekniske servicemand gennemgår de 
vedtagne fordelingsnøgler for ansvarsfordeling med 
institutionslederen. 

                                   


