
Chefteamindstilling: 4. opfølgning på sparekataloget fra 2016 

9. november 2017, Økonomi  

Baggrund: 
Sparekataloget blev vedtaget 3. februar 2016 af Aarhus Byråd og bestod af 30 initiativer i Sundhed og 
Omsorg. Chefteamet har senest fået en status på implementeringen af initiativerne 30. marts 2017, mens 
der blev sendt en skriftlig orientering til Chefteamet 29. juni med ekstra opfølgning på 4 af de kritiske initia-
tiver.    
 
I denne fjerde opfølgning på sparekataloget er der igen fulgt op på samtlige af de 30 oprindelige initiativer. 
Dette er gjort for at sikre, at vi er kommet i mål med implementeringen af de initiativer, der tidligere er for-
udsat implementeret. Herved giver opfølgningen en samlet opdateret status på implementeringen af hele 
sparekataloget. Samtidig er der tale om en status på de initiativer, hvor nogle forudsætninger har ændret 
sig, så besparelsen enten er større eller mindre end forudsat.  
 
I bilaget ses den økonomiske del af opfølgningen på første side. På de følgende to sider er der skrevet en 
kort tekst til de initiativer, der kræver en uddybning med ord.  
 
Ved flere initiativer er der ændret på forudsætningerne og resultatet af opfølgningen fremgår af bilaget.  

Beslutninger: 
Chefteamet skal beslutte:  

• At følgende forudsætningsændringer indregnes i sparekataloget: 
o 4D – Udbud af tøjvask – gevinsten ved at færre borgere vælger tilbuddet indregnes i sparekatalo-

get. Forbedring på 4 mio. kr. i 2018 og 2019.  
o 5B – Effektivisering af planlægning i plejeboligerne – indregnes med fuld effekt i 2018 i stedet for 

halv effekt som oprindeligt forudsat. Dette medfører en forbedring på 2,5 mio. kr. i 2018.   
o 6C – Omlægning af nøglepersonstruktur vedr. palliation og sår – besparelsen ved at nedlægge 

sårklyngen i 2019 indregnes i sparekataloget. Dette medfører en forbedring på 1,4 mio. kr. i 2019.  

• At den økonomiske manko på 6,6 mio. kr. i 2017 finansieres af Sundhed og Omsorgs fælles opspa-
ring.  

• At der de initiativer der fortsat har en rød eller gul risikovurdering fortsat følges løbende.   

Effekt og målopfølgning: 
Økonomi følger op på de initiativer, der har en gul eller rød risikovurdering igen i april 2018. I tilfælde af 
ændringer i forudsætninger eller tidsforskydninger forlægges det Chefteamet med henblik på at træffe be-
slutning om eventuelle handlinger til at imødekomme ændringerne.   
 

Implementering: 
Ikke relevant. 
 

 

Kommunikation: 
Følgende orienteres på næstkommende møde om, at vi fortsat arbejder med implementeringen af sparekatalo-
get som Byrådet har vedtaget:  

• Direktionerne  

• HMU 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Implementeringsansvarlige i andre afdelinger 

    

Ansvarlig/Navn: Jens Trads 

Deltager på mødet: Jens Trads (4187 3329) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing X 

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

6.600.000 - - - 

Opfølgningen viser, at initiativerne i sparekataloget mangler at realisere 6,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte i 
2017. Denne manko foreslås finansieret af Sundhed og Omsorgs fælles opsparing. Hvis beslutningspunkterne 
tiltrædes, vil der på det varige budget være høstet effektiviseringer svarende til det forudsatte i sparekataloget. 

 

  29. juni Dags dato  April 2018    

    
Skriftlig orientering af CT – op-
følgning på kritiske forslag  

Chefteam-møde Opfølgning på initiativer med gul 
eller rød risikovurdering 

   



Referat: 

Chefteamet besluttede:  

•      At følgende forudsætningsændringer indregnes i sparekataloget: 

o  4D – Udbud af tøjvask – gevinsten ved at færre borgere vælger tilbuddet indregnes i sparekataloget. Forbedring på 4 mio. kr. i 2018 og 2019.  

o  5B – Effektivisering af planlægning i plejeboligerne – indregnes med fuld effekt i 2018 i stedet for halv effekt som oprindeligt forudsat. Dette medfører en 

forbedring på 2,5 mio. kr. i 2018.   

• 6C – Omlægning af nøglepersonstruktur vedr. palliation og sår – besparelsen ved at nedlægge sårklyngen i 2019 indregnes i sparekataloget. Dette medfører en 

forbedring på 1,4 mio. kr. i 2019.  

•      At den økonomiske manko på 8,7 mio. kr. i 2017 finansieres af Sundhed og Omsorgs fælles opsparing (heri er indregnet Start arbejdsdagen, som ikke får 

økonomisk effekt i 2017).  

•      At der de initiativer der fortsat har en rød eller gul risikovurdering fortsat følges løbende.   

  

Chefteamet ønskede en status på velfærdsteknologi (Thune) 

 


