Input fra personalemødet - Budget 2019

Besparelsesforslag internt i S-POL:
•
•
•
•

Nytårskur
Julemiddag
Sommerfesten
Pensionistture

•

Kig&Lyt afskaffes eller omdeles på en anden måde. 130.000 i distribution og
arbejdskraft ½ årsværk samlet set.

Besparelsesforslag for kommunen
•

Forslag til udarbejdelse til businesscase vedr. Flere sammenhængende, koordinerende indsatser på tværs af fagområder.

•

Skære ned på brugen af eksterne konsulenter (opret en intern konsulentenhed
på tværs). Dels som en økonomisk besparelse, men i ligeså høj grad for at sikre
at viden forbliver i organisationen. Kan bidrage til koncernforståelse og ensartethed og koordinering på tværs.

•

Gennemgang af Falks fakturaer; Hvad er lovpligtigt og hvad er ekstra ydelser?

•

Nemtilmeld giver merarbejde. Lige nu opleves dobbeltarbejde. Lone kan uddybe.

•

Kører BSA med plus eller er den en udgift. Der bør udarbejdes en businesscase
på driften.

•

Er det nødvendigt med en servicebus?

•

De fire årstider – er det nødvendigt? Forslås nedlagt

•

Intelligent kørselsordning på BUR og C-SS område – kan det gøres i kommunalt
regi?

•

Fælles call-centre med kommuner i området. Både i forhold til eksisterende
call-center og hot line udenfor åbningstid.

•

Mere digitalisering / flere robotter / mere automatisering

•

Lukkeuger dagsinstitutionerne. Sampasning i de uger hvor der er færrest børn i
institutionerne. Med personale fra egen institution

•

Stigning af leje i nyttehaver. Opkrævning af mellemkommunal refusion for kolonister

•

Flextrafik/flexture – hvad er lovpligtigt?

•

Penge for udenbys vielser – undersøges med bl.a. København

•

Timebetaling for undersøgelse i folkeregisteret. Spørg andre kommuner hvordan de gør det.

•

Samle arbejdsmarkedscenter , rådhus og hjemmeplejen. Sælge Kasperskolen
og udstykke til byggegrunde

•

Dialog med rigspolitiet omkring betaling for kørekort. Betaling pr. ydelse. Brugerbetaling

•

Kontaktpersoner i andre afdelinger (Der bruges meget tid på at lave lister/ vedligeholde lister. Tilføj roller i nuværende system, som man automatisk kan få
opdateret) Eventuelt med organisationsdiagram for alle afdelinger.

•

Fælles udbud af snerydning. Der er pt. forskellige på plejehjem og resten af
kommunen.
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