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Bilag 1. Initiativer frem mod forhandlingerne
om kommunernes økonomi for 2018
Nyt kapitel

Under moderniserings- og effektiviseringsprogrammets fem temaer er der aftalt en række
initiativer, der medvirker til at realisere programmets målsætning om at udvikle og modernisere den kommunale service. Nedenfor beskrives hvilke konkrete initiativer, der igangsættes
frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 i foråret 2017.
Effektivt indkøb
Initiativerne i temaet er aftalt i forbindelse med det fællesoffentlige indkøbsstrategiske samarbejde i aftale om kommunernes økonomi for 2017. Dertil kommer enkelte nye initiativer på
indkøbsområdet i form af fx bedst mulige betingelser for e-handelskataloger.
Bedre ressourceudnyttelse og styring
Under temaet om bedre ressourceudnyttelse og styring igangsættes følgende:
•
Afdække udfordringer og styringsmuligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede socialområde. Herunder afdækkes hvordan diagnoser indgår i vurderingen i forbindelse med tildeling af ydelser, samt hvordan funktionsevnevurderinger kan anvendes i styringen af området. Arbejdet skal resultere i fælles anbefalinger til eksempelvis tilrettelæggelse af visitationen, herunder for borgere med komplekse behov og mulighederne for at arbejde helhedsorienteret i forbindelse med at
sammensætte den rette indsats til borgeren.
•
Afdække muligheder for effektiv drift af botilbud med særligt fokus på regler og rammer,
herunder fx tilsyn mv.
•
Der iværksættes analyser af samspillet mellem en effektiv varetagelse af kerneopgaverne og udvalgte statslige tilsyns rammer herfor.
•
Udviklingen i de ældres sundhedstilstand, herunder i forhold til behov for pleje mv.
Digitalisering og digitale velfærdsløsninger
Initiativerne i temaet er aftalt i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for
2016-2020.
Regelforenkling og afbureaukratisering
Under temaet om regelforenklinger og afbureaukratisering igangsættes følgende:
•
Gennemgang af eksisterende regler på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet
med henblik på at undersøge muligheder for sammentænkning af planer.
•
Gennemgang af regelforenklingsforslag indsamlet fra kommunerne.
•
Opfølgning på Frikommuneforsøg I med henblik på udbredelse af erfaringer, der kan
bane vejen for en bedre opgaveløsning i kommunerne.
•
Igangsættelse af Frikommuneforsøg II.
•
Gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder regler for
statens driftsrefusion til kommunerne og varighedsbestemmelser i den aktive indsats.
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•

•

Afdækning af barrierer for tilvejebringelsen af billigere almene boliger bl.a. med henblik
regelforenklingstiltag, der kan billiggøre alment byggeri og dermed øge antallet af billige
boliger, som kommunerne kan disponere over.
Analyse af mulighederne for at forenkle Tilbudsportalen.

Effektiv drift gennem nye organisering og samarbejdsformer
Under temaet om effektiv drift gennem nye organisering og samarbejdsformer igangsættes
følgende:
•
En afdækning af kommunale samarbejdsformer med henblik på at synliggøre fordele og
ulemper ved valg af bestemte organisationsformer og udarbejdelse af forslag, som kan
gøre det lettere og mere fleksibelt for kommunerne at samarbejde.
•
En kortlægning af kommunernes organisering, køb og udbud på facility managementområdet med henblik på at udarbejde anbefalinger, inspirationsmateriale og understøttende
værktøjer.
•
En afdækning af kommunernes organisering af løn- og bogholderifunktionen, herunder i
forhold til de forskellige organiseringsformer, som kommunerne arbejder med, bedste
praksis samt muligheder og barrierer for samarbejde eller konkurrenceudsættelse.
Dertil har KL i regi af det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram igangsat et
projekt, der skal understøtte kommunernes arbejde med at udvikle strategier for en effektiv
organisering af ejendomsdriften. Erfaringer fra dette projekt drøftes og suppleres med konsoliderede ejendomsdata i kommuner og sammenligning på tværs af den offentlige sektor.
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