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1. Dialogmøde om budgetanalyser
Åbent - 00.30.00-A08-2-16

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at analyse på tværs af beskæftigelse samt social- og sundhedsområderne drøftes
2. at analyse af indkøbsområdet drøftes
3. at analyse af administrationen drøftes

Sagsfremstilling
På formødet forud for KommuneMEDs møde den 29. marts blev det aftalt, at der skulle afholdes et særligt dialogmøde i KommuneMED for de analyser, hvor
KommuneMED er det relevante MED-udvalg: analysen på tværs af beskæftigelse samt social- og sundhedsområderne, analysen af indkøbsområdet samt
analysen af administrationen. Sidstnævnte gennemføres efter initiativ fra administrationen.
 
Formålet med dialogmødet er at give medarbejderrepræsentanterne et særligt indblik i budgetanalyserne og arbejdet med budgetforslag. Kommissorierne til de
tre analyser er vedhæftet som bilag. KommuneMED blev orienteret om kommissorierne den 12. december 2016 og den 31. januar. Bemærkning til
kommissorium for indkøb: ved en fejl, står der, at forventningen i budgetaftalen 2017 er, at analysen medfører en besparelse på 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i
2018 og i alt 5 mio. kr. med virkning fra 2019. Det korrekte er 3 mio. kr. fra 2019 og frem.
 
På baggrund af analyserne er administrationen igang med at udarbejde oplæg til Kommunalbestyrelsens temamøde den 6. juni.
 
Som afsæt for dialog giver arbejdsgruppeformanden for hver af analyserne en præsentation:

Analysen på tværs af beskæftigelse samt social- og sundhedsområderne v. Kristina Koch Sloth
Analyse af indkøb v. Helle Gehlert
Analyse af administrationen v. Helle Gehlert

 

Beslutning
Kristina Koch Sloth holdt oplæg om analysen på tværs af beskæftigelsesområdet samt social- og sundhedsområderne. Helle Gehlert holdt oplæg om analysen
af indkøbsområdet og analysen af administrationen.
 
KommuneMED drøftede analyserne med særlig opmærksomhed på disse spørgsmål:
 
Vedr. analysen om beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet: 

Hvad kommer analyserne til at betyde i den praktiske virkelighed for de involverede medarbejdere?
Det er vigtigt, at relevante medarbejdere inddrages i en reel dialog
Hvordan arbejder man bedst muligt sammen om helhedsorientering, koordinering mv.?
Kan netværksstrukturen bruges som inspiration i det koordinerende arbejde?

 
Vedr. indkøbsområdet:



Det er vigtigt med en afvejning mellem produkternes kvalitet og pris
Der kan være politiske beslutninger, der ligger til grund for, om Albertslund kan/ikke kan indgå indkøbsaftaler sammen med andre kommuner
Mere brug af indkøbsaftaler betyder også en kulturforandring - vi skal ikke tænke indkøb, som vi gør derhjemme

 
Vedr. administration:

Er Albertslund Kommune en ambitiøs kommune i forhold til Brøndby Kommune - som vi sammenligner os med?
Hvad betyder politiske prioriteringer i forhold til kommunens høje administrative niveau?
I hvilket omfang påvirker store og små omorganiseringer kommunens effektivitet?
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