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RESUMÉ
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om frigivelse af stillinger på
budgettet for 2014. På Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet er der på budget
2014 afsat 3,000 fuldtidsstillinger til mentorer og integrationsindsats, som søges frigivet.
På sundheds- og omsorgsområdet er der på budget 2014 afsat 1,700 fuldtidsstillinger til
implementering af det nære sundhedsvæsen, som søges frigivet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet
På budgettet for 2014 er der afsat 900.000 kr. til øget mentorbrug ifm. efterværn på
unge ledige, som påbegynder en ordinær uddannelse, for at sikre en højere grad af
fastholdelse i uddannelsesinstitutioner.
Derudover er der afsat 500.000 kr. til en øget integrationsindsats for at forbedre den
enkelte integrationsborgers vej til uddannelse eller beskæftigelse.
I alt svarer ovenstående til 3,000 fuldtidsstilling, som er afsat under servicedriftsområdet
Arbejdsmarked.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2013 at tilslutte sig ”Det nære
sundhedsvæsen”, som indeholdt tilslutning af Kommunikationsaftalen, implementering af
forebyggelsespakker, implementering af opfølgende hjemmebesøg, forløbskoordinering
samt forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 afsatte Kommunalbestyrelsen 700.000 kr.
svarende til 1,700 fuldtidsstilling til implementering af det nære sundhedsvæsen, hvilket
kræver en skarpere prioritering ift. Beslutningen i april.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen foreslår på den baggrund, at
implementeringen sker ved følgende prioritering:
At 1,000 fuldtidsstilling anvendes til (delvis) implementering af Kommunikationsaftalen
og forløbskoordinering gennem en opnormering af visitationen.
At 0,700 fuldtidsstilling anvendes til implementering af forløbsprogrammet for
kræftrehabilitering og palliation, heraf 0,500 stilling i Sundhedscentret og 0,200 i Den
Kommunale Hjemmepleje.
ØKONOMI
Fra puljen på budget 2014 til implementering af det nære sundhedsvæsen under
servicedriftsområdet Sociale formål overføres 1,000 fuldtidsstilling til
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servicedriftsområdet Administrativ organisation (funktion 06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger). Af de resterende 0,700 fuldtidsstilling fra puljen overføres 0,500
fuldtidsstilling til servicedriftsområdet Sundhedsordninger og genoptræning og 0,200
fuldtidsstilling til servicedriftsområdet Hjemmehjælp og Primærsygepleje.
Endvidere søges de 3,000 fuldtidsstillinger indenfor servicedriftsområdet Arbejdsmarked
overført til servicedriftsområdet Administrativ organisation (funktion 06.45.53
Jobcenter).
PÅTEGNING
Påtegning den 5. december 2013
Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med
oplysning om, at der i budget 2014 er afsat budget til de nævnte 4,7 stilling.

INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at:
- 1,000 fuldtidsstilling overføres fra pulje til implementering af Det nære
Sundhedsvæsen til Visitationen og frigives
- 0,500 fuldtidsstilling overføres fra pulje til implementering af Det nære
Sundhedsvæsen til Sundhedscenter Tårnby og frigives
- 0,200 fuldtidsstilling overføres fra pulje til implementering af Det nære
Sundhedsvæsen til Primærsygeplejen og frigives
- 3,000 fuldtidsstilling overføres fra Arbejdsmarkedsområdet til Servicedriftsområdet
Administrativ organisation og frigives.
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Godkendt.
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