Oversigt over R-D og A-forslag
R-forslag:

Bemærkninger:

Strammere visitering af borgere til hjemmepleje – der er
indikationer af, at flere ”unge” ældre i Dragør bliver visiteret til
hjemmepleje sammenlignet med andre kommuner i
hovedstadsområdet – besparelsespotentiale ved servicereduktion
svarende til gennemsnittet i hovedstadsområdet.
Genbesøge behov for hjemmepleje hyppigere – sikre, at man ikke
fastholder højt niveau, hvis behovet reduceres eller bortfalder
(praksis checkes og benchmarkes mod andre kommuner –
umiddelbart er hypotesen at vi gennemsnitligt leverer flere timer pr.
ældre end sammenlignelignelige kommuner.

Indgår i den igangværende
benchmark-analyse af
hjemmeplejen.
(Henrik).

Øget indsats for straksaktivering/aktivering af ledige på
kontanthjælp i samarbejde med Tårnby Kommune.
Opsummering af tidligere vurdering af provenu ved udlicitering af
Vej og park.
Forventet provenu ved udlicitering af driften af Hollænderhallen

Belysning af, hvad midlerne til klub Dragør reelt anvendes til

Hvilke optimeringsmuligheder foreligger på biblioteksområdet

Er der områder som i dag løses af Dragør, men som måske kunne
løses i Tårnby og hvor det ville give en billigere opgaveløsning

Analyse af muligheder for at lave mere håndværk/vedligehold af
kommunens egne folk i stedet for eksterne leverandører

Derudover, som jeg vist mener allerede er besluttet v. BFKU at der
dannes et mere transparent overblik over hvordan
skolepædagogerne fra Klub Dragør benyttes?

Spørgsmålet om gennemsnitligt
leveret tid pr. ældre
sammenlignelignet med andre
kommuner indgår i den
igangværende benchmark-analyse
af hjemmeplejen. Der udarbejdes
desuden et kort notat om
revisitation.
Drøftes med Tårnby.
Kommer i næste års
benchmarkanalyse.
(Jesper)
Analyseres via kommende
analysepakke – alternativt i
forbindelse med politisk beslutning
om udlicitering.
(Rasmus)
Det vil fremgå af den igangværende
budgetanalyse af sektor 4.
(Rasmus)
Det vil fremgå af den igangværende
budgetanalyse af sektor 4.
(Rasmus)
Benchmarkanalyse vil give bud på
områder, hvor Tårnby har lavere
enhedsudgifter end Dragør, hvilket
kan bruges som grundlag for videre
dialog.
(Bjarne)
Kort notat der beskriver
muligheder og udfordringer ved at
være faglig robust til at hjemtage
flere håndværksopgaver. Notatet
vil samtidig beskrive muligheden
for at hjemtage enkelte fag.
(Jesper).
Asger

Oversigt over R-D og A-forslag
A-forslag

Bemærkninger

Opdatering af analyse af ny stikhal (stikhal til Hollænderhallen
særligt set i lyset af pres på banetider og et eventuelt 9. skolespor
på STM)

Det belyses, hvad det koster at få
en ny hal (P&T). BSK opgør behov.
Vurderingen tager udgangspunkt i
tidligere analyse – fremskrevet på
pris.
(Jesper/Rasmus).
Notat udarbejdes med
udgangspunkt i tidligere analyser.
(Jesper)
Opdatering af tidligere KLK-analyse
(nu Komponent).
(Henrik)

Omlægning af parkeringspladsen foran Hollænderhallen for
optimering af antal pladser og fjernelse af betonklodser (+ eventuel
videoovervågning for hindring af race?).
Analyse af behov og økonomi (boliger / servicearealer) for
udbygning af Enggården (hvad er behovet for flere plejeboliger, og
hvad er økonomien ved yderligere at bygge også til andre
kommuners borgere).
Økonomi ved minimal renovering af Høgevængets
vuggestuebygning ift. at håndtere presset på 0-6 års området kun til
brug i de næste 5-10 år til permanent løsning besluttes
Plan for udbygning og/eller opgradering af daginstitutionernes
køkkenfaciliteter for madproduktion til 3-5 års børnene

Der udarbejdes notat om
omkostninger forbundet med
minimal renovering.
(Jesper)
Notat udarbejdes på baggrund af
tidligere analyse.
(Rasmus/Jesper)

D-forslag
Forslag om fuld tildeling af sygedagpengerefusion til den berørte
enhed mod i dag kun 50%
Udbygning/tilbygning/ombygning af Nordstrandens vuggestue til
integreret institution + dagpleje (som alternativ til allerede besluttet
udbygning 2023 til dagplejen)
Investering i videreuddannelse og faciliteter mv. for øget
inklusionsindsats – inkl. NEST-modellen, mellemrummet, PUST, co
teaching, andre særlige pædagog, psykolog- og lærerindsatser osv
Analyse af behov og omkostninger hertil for udvidet åbningstider i
svømmehallen
Analyse af mulighed for selvfinansierende Fundraiser-stilling (deltid)
til såvel kommunale projekter, som hjælp til foreningers
fondsansøgninger mv. herunder samarbejde ifm. ideudvikling til
fondsfinansierede projekter mv.
Pulje til inventar for den understøttende / gruppeopdelte
undervisning
Analyse af parkeringskontrol (med og uden parkeringsafgifter)

Der udarbejdes kort notat.
(Thomas).
Udarbejdes på baggrund af analyse
fra 2019. Alternativer vil fremgår af
budgetanalyse 2022.
(Rasmus/Jesper).
Der udarbejdes notatjævnfør
tidligere politisk vedtaget D-forslag.
(Rasmus)
Der udarbejdes notatjævnfør
tidligere politisk vedtaget D-forslag.
(Rasmus)
Oplæg udarbejdes.
(Bjarne/MLP)
Rasmus udarbejder oplæg.
Afventer politisk behandling (evt. i
august).

