Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om strukturel genopretning
Et § 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende
udvalg for kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den
paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.
Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler
for § 17, stk. 4-udvalgets arbejde.
Indledning
”Strukturel genopretning” er en sammenkobling af ”strukturel ændring” og ”økonomisk genopretning”. Dragør Kommune er demografisk udfordret. Staten lægger flere og flere opgaver ud til kommunerne – uden at
der følger finansiering med. Det er det professor i Sundhedsøkonomi – Jakob Kjeldberg – kalder det ”gratis
sundhedsvæsen”. Samtidig peger visse sammenligningstal på, at Dragør Kommune har et højt serviceniveau
på nogle områder.
Dragør Kommune er derfor nødt til at løse en række opgaver smartere i fremtiden. Det kan være med øget
brug af velfærdsteknologi; ændret organisatorisk struktur; tilpasning af serviceniveau, øgede investeringer i
hurtig rehabilitering og hurtigere adgang til hjælpemidler; øget inddragelse af borgere og det private erhvervsliv; skarpere fokusering på den basale pleje af ældre borgere osv.
Udvalget overtager den nuværende rolle for det eksisterende strukturprojekt jævnfør beslutning på ØU den
19. maj 2020.
Formål
Udvalget vedrørende ”Strukturel genopretning” har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør
Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektfuld dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.
Herudover skal udvalget identificere og analysere andre dele af økonomien, hvor udgifterne i de senere år er
vokset særlig meget, f.eks. det specialiserede socialområde, med henblik på at finde effektive men mindre
omkostningstunge løsninger. Hensigten er at identificere de mest omkostningstunge driftsområder og vurde-
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re udviklingen i omkostningerne og den hastighed hvormed omkostningerne udvikler sig. Udvalget skal herefter komme med forslag til ændringer, der kan stoppe denne udvikling.
Med andre ord - § 17, stk. 4-udvalget skal identificere de områder af den kommunale ydelse, hvor potentielle
ændringer i opgaveløsningen giver mest mening.
Varighed og afrapportering
Udvalgets arbejde påbegyndes den 26. juni 2020 efter godkendelse af kommissorium i kommunalbestyrelsen
den 25. juni 2020.
Udvalgets arbejde løber i fase 1 frem til ultimo november 2020. Det forventes, at udvalget gennemfører en
evaluering og opfølgning i Q1-Q2 2021.
Udvalgets arbejde afsluttes med en afrapportering til Økonomiudvalget juni 2021. Afrapporteringen tager
form af anbefalinger til Økonomiudvalget på baggrund af § 17, stk. 4-udvalgets arbejde i perioden.
Nærmere tids- og procesplan udarbejdes for og godkendes af § 17, stk. 4-udvalget på de første møder.
Der er afsat 10.000 kr. til udvalget, som skal dække både mødeaktiviteter, oplæg, besøg m.m.
Reference og deltagere samt udpegning af formand
Det følger af kommunalbestyrelsens forretningsorden, at udvalget nedsættes med det antal medlemmer, som
kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.
Udvalget refererer til Økonomiudvalget og har deltagelse af Peter Læssøe, Eik Dahl Bidstrup, Nicolaj Bertel
Riber, Morten Dreyer og Kenneth Gøtterup, samt kommunaldirektør Henrik Harder (projektleder) plus adhoc deltagelse fra relevante aktører.
Udvalget vælger selv sin formand. Der ydes ikke vederlag til formanden eller øvrige deltagere.
Beslutningskompetence
Kompetencen i et §17, stk. 4-udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Udvalget skal fungere inden for et
begrænset område og en begrænset periode, hvilket i styrelseslovens § 17, stk. 4 er beskrevet som, at udvalget er rådgivende og midlertidige. Et § 17, stk. 4-udvalg må derfor ikke tillægges selvstændige beslutningskompetencer. Kompetencerne skal blive i det udvalg, § 17, stk. 4-udvalget er nedsat under.

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.
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