
Orientering til Byrådet om arbejdet i §17.4-udvalget 

Siden det konstituerende møde den 28. september 2016 har §17.4-
udvalget arbejdet med de anbefalinger, som blev præsenteret for Byrådet 
på temamødet samme dag. 

Arbejdet har indtil videre fokuseret på, at få overblik over anbefalingerne 
og særligt, at få afklaret i hvilken rækkefølge man ønsker at arbejde med 
disse. Som en del af dette arbejde har Professor Jakob Kjellberg og 
Forskningschef Pia Kjellberg, begge fra KORA, deltaget på udvalgets første 
møde, hvor de gav deres syn på anbefalingerne, og hvad der eksisterer af 
forskningsmæssig viden, som kan hjælpe til en prioritering af 
redegørelsens anbefalinger. 

Arbejdet i §17.4-udvalget ligger naturligvis indenfor Byrådets vedtagelse af 
budget 2017, hvor det fremgår at Social Omsorgs udgifter skal reduceres 
med 19.7 mio. kr. i år 2017, 6.5 mio. kr. i år 2018 og 13.1 mio. kr. i år 
2019.

Udvalget er nu kommet frem til en prioritering af arbejdet fremad. Således 
er anbefalingerne inddelt i tre kategorier: 

Kategori 1 er de anbefalinger, som man politisk ønsker at kigge på hurtigt. 
Det betyder, at der for de konkrete anbefalinger laves enkelt sager, som 
behandles på §17.4-udvalgets næste møde den 12. december med henblik 
på indstilling til Udvalget for Social omsorg på fagudvalgsmøde den 9. 
januar 2017 og efterfølgende beslutning i Byrådet. 

Kategori 2 er de anbefalinger, som kræver et lidt længere analysearbejde, 
og som i løbet af foråret 2017 skal præsenteres for §17.4-udvalget. 

Kategori 3 er de anbefalinger, som er prioriteret lavest i forhold til den 
kommende tids arbejde. 

§17,4-udvalget har ikke nogen beslutningskompetence og vil jævnfør 
ovenstående plan løbende sende anbefalinger og orienteringer videre til 
Udvalget for Social Omsorg og til Byrådet henblik på konkrete politiske 
drøftelser og politisk beslutning. 



Tidsplanen for de første punkter er: 

  21/11: Dialogmøde med Seniorrådet  

  23/11: Dialogmøde med Handicaprådet  

  12/12: §17,4-udvalget indstiller konkrete sager til Udvalget for 
Social Omsorg  

  21/12: Byrådsmøde. Orientering om ovenstående på 
temamødet forud for  Byrådets møde  

  9/1: Udvalget for Social Omsorg: 1. behandling af konkrete 
sager.  

Høring ved Seniorråd, Handicapråd og Område MED  

  30/1: Udvalget for Social Omsorg: 2. behandling af konkrete 
sager  

  22/2: Byrådet behandler sager fra Udvalget for Social Omsorg  


