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RESUMÉ: 

Dragør kommune har gennem de senere år oplevet stigende udfordringer med overholdelse af 

den afsatte økonomiske ramme til Sundheds- og Omsorgsområdet, sektor 7. 

På Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. juni 2019 forelagde 

administrationen et oplæg til en række udgiftsdæmpende initiativer. 

Administrationen har i forbindelse med 1., 2. og 3. budgetopfølgning redegjort særskilt for de 

udfordringer området stod med, og området blev tilført en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i juni 

2019. 

Trods de igangsatte initiativer målrettet nedbringelse af sygefravær, samt at fastholde og 

rekruttere medarbejdere til stillingerne må det forventes, at der fortsat vil være et merforbrug 

på området. 

Denne sag indeholder gennemgang af de strukturelle forhold, samt oplæg til initiativer inden 

for rammen af de kommunale handlemuligheder i forhold til at kunne skabe bedre balance 

inden for området, som blev varslet i forbindelse med 3. Budgetopfølgning. 

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER: 

1. at udvalget drøfter administrationens forslag til strategi i forhold til at arbejde i 

retning af en bedre balance på servicerammen på sundhed og omsorg 

2. at udvalget godkender, at administrationen indarbejder forslag til ændringer i nye 

kvalitetsstandarder som forelægges udvalget marts 2020. 

 
 

Ældrerådets anbefaling: 

Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstillinger godkendes. 

Ældrerådets bemærkninger: 

Ældrerådet har en erkendelse af, at der de senere år er stigende udfordringer i forhold til 

økonomien inden for Sundheds- og Omsorgsområdet. 

Rådet har pålagt sig selv især at forholde sig til ”Notat til imødegåelse af udgiftspres sundhed 

og omsorg”, for på den måde at ruste sig til arbejdet med de forestående ændringer i 

kvalitetsstandarderne. 

Ældrerådet stiller sig gerne til rådighed for en dialog i forbindelse med dette arbejde. 

 

 
Ældrerådet i Dragør 

på rådets vegne 

 

Leif Ingersholm 

formand 
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