Rådmandsindstilling: Status - MSO Forenkler, herunder Frikommune- og Friinstitutionsforsøg
Den 1. marts 2019, Strategi og Udvikling

Kommunikation:

Baggrund:
Direktørgruppen har med oplægget Fælles om Aarhus udpeget blandt andet afbureaukratisering, som en
af de prioriterede udfordringer i 2018. Det er resulteret i det tværgående program Aarhus Forenkler, der er
forankret hos direktør Hosea Dutschke. Chefteamet har i forlængelse heraf i 2018 valgt ”Forenkling” som
en udfordring, der forankres i programmet: MSO Forenkler.
En række projekter og indsatser arbejder med forenkling og kan bidrage til den samlede forenkling af arbejdsgange og retningslinjer i MSO. Overblikket skabes via programledelse, en oversigt over programmet
er vedlagt som bilag 1 og præsenteres kort på mødet.
Programmet samler op på de forskellige indsatser/projekter, der er tilknyttet. Samtidig igangsættes en indsamlingsproces, hvor hele organisationen samt borgere inviteres til at bidrage med at pege på forenklingsmuligheder. Forslag til næste skridt i denne proces er vedlagt som bilag og præsenteres på mødet.
To af de projekter, der bidrager til forenklingsprogrammet, er Regeringens frikommuneforsøg og friinstitutionsforsøg. MSO deltager i friinstitutionsforsøget med to plejehjem, og der vil blive orienteret om forsøget
på mødet. Friinstitutionsforsøgene er sat på Rådmandsmødet d. 8.3 til godkendelse. Derudover præsenteres status på de frikommuneforsøg (bilag 2), der allerede er i gang samt forslag til nye frikommuneforsøg
til chefteamets orientering. De nye forslag behandles på Sundhed og Omsorgsudvalgsmødet d. 27. februar.

Beslutninger:

Der orienteres om beslutningerne i Chefteamets 5 minutter d. 1. marts.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:
Sundhed
Ansvarlig leder/afdeling: Thune Korsager, Strategi Deltager på mødet: Karina Sigaard Bruhn, Jakob Flou
og Udvikling
og Nanna Lilhav

Direkte udgifter
2019

2020

2021

2022

Det indstilles, at chefteamet præsenteres for
Proces for MSO Forenkler i foråret 2019
Status på de igangværende frikommuneforsøg

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Effekt:
De forventede effekter af MSO Forenkler er:
Mere tid sammen med borgerne / Vi er sammen med borgerne
At borgerne og øvrige samarbejdspartnere oplever samarbejdet med MSO mere smidigt og enkelt / Al magt til borgerne
Flere frihedsgrader i arbejdet / Slip medarbejderne fri

Afd. grundbudget

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Opfølgning:
Efter behandlingen d. 1. marts og d. 8. marts skal friinstitutionsforsøgene godkendes af relevante aktører,
afhængig af, om det er lokale, kommunale eller statslige retningslinjer, der ønskes fritagelse fra. Styregruppen for MSO Forenkler følger status på friinstitutionsforsøgene, som officielt påbegyndes maj 2019.
Chefteamet er styregruppe for de igangværende frikommuneforsøg og vil fortsætte som sådan for de nye
frikommuneforsøg. Der gives halvårlige statusindstillinger til chefteamet samt ved behov. Hvis forsøgene
udvælges, vil der være en længere godkendelsesproces i ministeriet, og forsøgene vil tidligst blive igangsat d. 1. januar 2020.

Behandling af frikommuneforsøg i hhv. sekretariatschefgruppen og
Sundheds- og Omsorgsudvalget

26. og 27. februar 2019

Rådmandsmøde

1. marts 2019

Chefteammøde Godkendelse Friinstitutionsforsøg

Magistratsbehandling
Nye frikommuneforsøg

Igangsættelse af friinstitutionsforsøg

Strategisk møde/Temamøde
om MSO Forenkler

8. marts

25. marts

1. maj

4. juni

Referat:
Chefteamet blev præsenteret for
- Proces for MSO Forenkler i foråret 2019
- Status på de igangværende frikommuneforsøg
MSO Forenkler’s proces er målrettet borgerens oplevelser. De forslag, som kommer ind, vil blive koordineret med forløbsmodellen mfl. DSR har
haft en proces, hvor deres erfaringer evt. kan trækkes ind i dette arbejde – det undersøges nærmere.

