
Rådmandsindstilling: Implementering af budget 2018-2021 

12 oktober 2017, Økonomi  

Baggrund: 
12. oktober 2017 forventes byrådet at tiltræde budgetforlig 2018-2021, som blev indgået 22. september 
af samtlige partier i Byrådet med undtagelse af Nye Borgerlige. Forliget betyder, set fra Sundhed og 
Omsorgs side, både nogle plusser og minusser samt nogle store udfordringer, der forbliver uløste.  
 
Plusserne består af:  

• Serviceløft i hjemmeplejen - 11,5 mio. kr. årligt 

• Afløsning, pårørende til demensramte - 1 mio. kr. årligt 

• Tilbagerulning af besparelsen på oplevelsesmedarbejdere - 2,5 mio. kr. årligt 

• Genlyd i foreningslivet – 0,55 mio. kr. årlig (til 2020) – delt mellem MSO og MKB  
 
På minussiden er finansieringen af budgetforliget 

• Aftrapning af barselskompensation – fra 6 mio. kr. i 2018 til 22,5 mio. kr. i 2021 

• Besparelse på eksterne konsulenter – 1,6 mio. kr. årligt 

• Administrativ reduktion – 2,1 mio. kr. årligt – er implementeret i Sundhed og Omsorg 
Hertil kommer en række af Sundhed og Omsorgs udfordringer, som ikke er imødekommet i budgetforli-
get. Det drejer sig bl.a. om budgetmodellerne for ældre handicappede, mere kompleks sygepleje pga. 
accelererede patientforløb samt stigende udgifter til handicapbiler. 
 
Endvidere er der med budgetforliget nogle hensigtserklæringer, som Sundhed og Omsorg skal arbejde 
videre med. For det første fire investeringsmodeller på sundhedsområdet - tobaksforebyggelse, diabe-
tes, lænderygproblematikker og øget indsats for udsatte. For det andet skal der oprettes et samarbejde 
om etablering af seniorbofællesskaber med Teknik og Miljø og almene boligorganisationer. For det 
tredje skal det undersøges hvordan, der fremover kan tilvejebringes jordarealer til opførelse af plejeboli-
ger i områder, hvor jordpriserne er høje. For det fjerde skal der oprettes en social investeringsfond, hvor 
oplæg til organisering og retningslinjer skal indstilles til Byrådet i foråret 2018, som Sundhed og Omsorg 
skal inddrages i.  
 
Af bilaget fremgår oversigt over tiltag og hensigtserklæringer, som skal udmøntes og følges op på i forlæn-
gelse af vedtagelsen af budget 2018-2021. Det fremgår af bilaget, hvem der er ansvarlig for udmøntning af 
de forskellige. Ligeledes fremgår det af bilaget, hvorvidt der skal udarbejdes enten selvstændig rådmands- 
og chefteambeslutning eller byrådsbeslutning om udmøntningen. 

Beslutninger: 
• At Chefteamet tiltræder implementeringsplanen i bilaget. Herunder at besparelsen på barselskom-

pensation og eksterne konsulenter i 2018 finaniseres via træk på decentraliseringsordningen.   

Effekter og målopfølgning: 
• At plus- og minusforslag implementeres  

• At hensigtserklæringer og investeringsmodeller forberedes og fremsendes til næste års budgetfor-
handlinger eller via selvstændig byrådsbeslutning.  

Der vil desuden blive beskrevet effekter og målopfølgning på de tiltag fra budgetforliget, hvor der udarbej-
des særskilt Chefteam- eller Rådmandsindstilling (jf. bilaget). 

Implementering: 
Se implementeringsoversigt i bilaget   

 

Kommunikation: 
Elementerne i budgetforliget er blevet kommunikeret via Chefteamets 5 min. og på sundhedogomsorg.dk. Her-
udover er HMU orienteret via mail og på deres ordinære møde 11. oktober. Kontorchefer og direktioner er lige-
ledes orienteret via mail.  
 
Implementeringsplanen kommunikeres ud til de relevante personer via mail.   

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhed 

    

Ansvarlig/Navn: Charlotte Storm Gregersen  

Deltager på mødet:  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    
 

 

 22. september 12. oktober 1. januar 2018  Maj 2018   

    

 Indgåelse af budgetforlig Chefteam-møde Drift af forslag Evt. opfølgning på imple-
mentering i Chefteam  

  



Referat: 

Chefteamet tiltrådte implementeringsplanen i bilaget. Herunder at besparelsen på barselskompensation og eksterne konsulenter i 2018 finansie-

res via træk på decentraliseringsordningen.   

Jakob Amtorp gennemgik plusser, minusser og udfordringer i forliget samt implementeringsplan og de enkelte ansvarlige.  

Økonomi arbejder videre med investeringsmodeller frem til næste budgetforhandlinger - Otto og Anja inddrages. 

 

Jakob undersøger følgende nærmere: 

- Overførselsområdet/MSB 

- Sygedagpenge – betaler MSO alt for egne ansatte? 

- Opdatering af beregning ift. barselsområdet. 

 


