Chefteamindstilling: Status: Implementering af anbefalinger til effektivisering vedr. sundhedsenheder og hjemmepleje
Den 21. juni 2019, Økonomi

Kommunikation:

Baggrund:
Chefteamet behandlede 8. og 14. december 2018 BDO’s analyse af effektiviseringsmuligheder i hjemmepleje og sundhedsenheder. Chefteamet godkendte, at der arbejdes videre med effektiviseringsforslagene
1-8 fra BDO’s rapport. Chefteamet drøftede også implementeringen og godkendte at Økonomi følger løbende op på implementeringen og aflægger status for denne i forbindelse med opfølgningen på sparekataloget i maj 2019.

Beslutninger om implementering af de forskellige forslag kommunikeres løbende bredt ud i Sundhed og Omsorg. Der er desuden løbende dialog med direktionerne, hvoraf flere indgår som strategiske partnere i implementeringsprojekterne.

Status for implementeringsprojekterne er vedlagt i særskilt bilag.

Beslutninger:
Chefteamet skal beslutte:
•
At arbejdet med implementering af BDO’s anbefalinger fortsætter
•
Om der skal laves ændringer i de konkrete implementeringsprojekter på baggrund af den aktuelle status

Effekt:

Denne indstilling er (Sæt X):
x
Åben indstilling
Lukket indstilling
Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke:

Implementeringen skal sikre, at effektiviseringstiltagene gennemføres mest hensigtsmæssigt i forhold til
medarbejdere og borgere. Fokus skal være på at sikre faktiske effektiviseringer, der ikke forringer serviceniveauet eller den faglige kvalitet. Implementeringen skal sikre så stor en effektivisering som muligt - under
hensyntagen til såvel faglig kvalitet som medarbejdertrivsel.

Direkte udgifter

Opfølgning:

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Økonomi følger op på den økonomiske implementering samt gennemførslen af effektiviseringstiltagene
løbende i 2019 og aflægger status for chefteamet i oktober 2019.

Forud for CT-indstilling

Dato

Chefteam-møde

CT Status

Dags dato

Oktober 2019

Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi

2019

Afd. grundbudget

Deltager på mødet: Charlotte

2020

2021

Afd. opsparing

2022

MSO’s fælles opsparing

Referat
Chefteamet:
• Besluttede at arbejdet med implementering af BDO’s anbefalinger fortsætter
• Drøftede om der skal laves ændringer i de konkrete implementeringsprojekter på baggrund af den aktuelle status
HR tages med i processen ift. implementeringsdelen (Vibeke Sjøgreen deltager i styregruppen med HR-perspektiver). Det er vigtigt at være obs
på stopdato for afregning i hjemmeplejen. Bedre dokumentationspraksis - obs på at det ikke giver mere dokumentation (bedre betyder kortere/præcis).

