Opfølgende notat til 2. behandling af budget 2020
Dette notat opsummerer konklusionen på spørgsmål, der har været rejst i
forbindelse med Økonomiudvalgsmødet til 1. behandlingen af budget 2020. Det
drejer sig om:




USS 4 – Udbud af tøjvask
USS 5 – Leverance af mad
USU 6 – Justering af organisering af læringsaktiviteter på skolerne

USS 4 – Udbud af tøjvask
Flere andre kommuner har oplevet et fald i antallet af borgere, der får tøjvask,
når de overgår til en ny ordning. Udgangspunktet for Furesø Kommune er et
andet, idet vi allerede har en ekstern tøjvaskordning.
Ændringen vil dog betyde, at borgere får vasket tøj mindre med de gener, det
kan få for borgere, der har brug for hyppigere tøjvask. I det lys kan det
overvejes om den relativt lille besparelse står mål med den ændring i
serviceniveauet, som borgerne vil opleve ved at gå fra ordningen med
udbringning og afhentning af tøj en gang om ugen til kun at få bragt og afhentet
tøj hver 14. dag.
I september 2019 var 138 borgere tilmeldt tøjvaskordningen.
USS 5 – Leverance af mad
På baggrund af Økonomiudvalgets forespørgsel har forvaltningen kontaktet
Allerød, Hillerød og Albertslund kommuner for at høre om deres erfaringer med
Mad til Hver dag. I alle kommuner er der tilfredshed med ordningen, hvor der
heller ikke har været problemer med størrelsen på borgernes køleskabe ved
levering af mad til 7 dage. Her i Furesø Kommune vil det dog være muligt for
borgerne at bestille madlevering 2 gange pr uge gennem kommunens
eksisterende leverandør ”Det danske madhus” hvis der skulle opstå problemer
med størrelsen på køleskabe og borgere ønsker 2 ugentlige leverancer.
Hvis Lillevang alligevel skal fortsætte madleverancen, når plejecentret samtidig
er udbygget med ekstra 55 beboere, så kræver dette en kapacitetsudvidelse af
køkkenet. Det betyder behov for flere kvadratmeter, herunder en ombygning i
det eksisterende køkken samt investering i yderligere køkkeninventar. Samlet
set vurderer forvaltningen, at en udvidelse af køkkenet på Lillevang vil koste ca.
3,5 mio. kr. Denne pris indeholder ikke afledte driftsomkostninger.
Der vil fortsat være udfordringer med udbud af retter idet køkkenet ikke kan
udbrede deres menuvalg, da deres kundegrundlag er begrænset i størrelse.
Der vil således ved bortfald af USS 5 skulle finansieres denne
kapacitetsudvidelse af køkkenet.
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USU 6 – Justering af organisering af læringsaktiviteter på skolerne
Det er forvaltningens vurdering, at udmøntningen af besparelsen bidrager til at
sætte fokus på en mere effektiv ressourceoptimering med afsæt i erfaringer på
tværs af skolerne.
På tværs af skolerne er der netop blevet nedsat sparringsteams, hvor skolerne to
og to (og en enkelt gruppe med tre) skal give hinanden sparring på deres
konkrete planlægning med fokus på økonomi og effektiv udnyttelse af
ressourcerne. Ud over sparring på den helt konkrete økonomistyring er tanken
med sparringsteamene, at ”plejer” på de enkelte skoler skal udfordres.
Når skolerne går i detaljen med hinandens planlægning, vil der forventeligt
dukke yderligere ting op, som kan understøtte de enkelte skoler i at få mest
muligt værdi ud af den ressource, de bliver tildelt.
I USU 6 er nævnt en række konkrete muligheder:






brug af fleksible skemaer således, at anvendelse af timelønnede
medarbejdere reduceres (styrker endvidere kvaliteten af undervisningen idet
faste lærere i videst muligt omfang dækker kendt fravær)
fælles kompetenceudvikling på tværs af skolerne – koordinere
oplægsholdere og optimere holddannelse
udvikle samarbejdet med Ungdomsskolen og andre eksterne
samarbejdsparter omkring valgfag
bruge elev til elev læring i anderledes skoleuger (man lærer meget af at
skulle lære andre noget)
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