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104.        Baggrund og Kommissorium for 
udredningsarbejde omkring Social Omsorg

Beslutningstema

Der skal tages stilling til et kommissorium for det § 17. Stk. 4 udvalg, som Byrådet har 
besluttet skal etableres for at gennemføre udredningsarbejdet indenfor Udvalget for Social 
Omsorgs Område.

Økonomi

Ingen  umiddelbare bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

§ 17. Stk. 4 udvalget sammensættes af
 

 medlemmer fra Udvalget for Social Omsorg
 en repræsentant fra de partier i Byrådet, der ikke måtte være repræsenteret i Udvalget 

for Social Omsorg
 chefen for Social Omsorg
 chefen for Økonomi
 lederen af HR & Analyse
 borgmester
 kommunaldirektør

Historik

Byrådet besluttede den 29. juni 2016, at der skal ske en bred forankring af analysen af og 
arbejdet med Kerneområdet Social Omsorg. Beslutningen var baseret på notatet " 
Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg 29. maj 2016" og betyder, at 
der nedsættes et  udvalg jævnfør Styrelseslovens § 17, stk. 4.
 
Det vedhæftede bilag er tilrettet efter bemærkningen fra Udvalget for Social Omsorg.
 

Sagsfremstilling

Baggrund og Kommissorium for udredningsarbejdet omkring Social Omsorg er beskrevet i 
vedhæftede kommissorium, som indeholder en beskrivelse af sammensætningen af § 17. stk. 
4 udvalget samt en beskrivelse af udvalgets opgave, hensigt og tidsramme.
Gennem en drøftelse i Byrådet skal der ske en fastlæggelse af de økonomiske rammevilkår 
senest ved udgangen af 2016. Det tilstræbes dog, at dette sker i forbindelse med 
budgetarbejdet for 2017.
Pejlemærkerne for udvalgets arbejde er et velfærdsperspektiv, et organisationsperspektiv og 
et økonomisk perspektiv. Disse perspektiver er uddybet i bilaget.
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Udvalget rapporterer med passende mellemrum til Byrådet. Det er også Byrådet, der tager de 
relevante beslutninger, idet arbejdet overordnet set er forankret her. Tidsrammen for § 17. 
stk. 4 udvalgets funktionsperiode er til udgangen af 2018, det vil sige, at der åbnes op for en 
arbejds- og implementeringsperiode på over 2 år for at nå pejlemærkerne.

Administrationen indstiller, 15. august 2016, pkt. 111:
at Kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalgets arbejde drøftes (se bilag).

Udvalget for Social Omsorg, 15. august 2016, pkt. 111:
Udvalget foreslår tilføjelse af ny dot under pejlemærkerne for velfærdsperspektivet er: 

 "Forebyggelse anvendes som en aktiv del i udviklingen af velfærden", og at 3. sidste 
afsnit "I arbejdet vil således ..." flyttes til lige over pejlemærkerne.

 
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 22. august 2016, pkt. 136:
Indstilles godkendt således at det skal fremgå tydeligt af kommissoriet at:

 det er Byrådet der har beslutningskompetencen i forhold til § 17. stk. 4-udvalgets 
anbefalinger.

 § 17. stk. 4- udvalget referer direkte til Byrådet således at det samlede Byråd har lige 
og åben mulighed for at arbejde med opgaven.

 efter Byrådets behandling bliver det det stående udvalgs opgave at arbejde videre med 
implementeringen af beslutningerne.

 
Det anbefales, at § 17. stk. 4-udvalget blandt de politiske repræsentanter konstituerer sig 

selv i forhold til formandsposten jævnfør den hyppigste praksis for sådanne udvalg. 
Hans Kr. Skibby anbefaler at formanden for det stående udvalg ikke samtidig er formand 

for § 17. stk. 4 udvalget.

Kommunikation

Beslutning meldes ud i organisationen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4
Byrådet har mulighed for at nedsætte et særligt udvalg til at varetage bestemte opgaver eller 
udføre rådgivende funktioner for Byrådet. Udvalgets funktion, beslutningskompetence, 
sammensætning og funktionsperiode fastsættes af Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 Kommissorium § 17. stk. 4 udvalg tilrettet bemærkning fra Udvalget for Social Omsorg
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