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Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg: Økonomiudvalg 

Afdeling/Område: Børn- & familie og Handicap & psykiatri 

Udfærdiget den: 19.5.21 

Initialer: JH 

 

Projektnavn: To udviklingsmedarbejdere på de specialiserede områder Funktion:06.45.58-

59 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Direktionen vurderer, at der er behov for udvidelse af den administrative, ledelsesunderstøttende 

bistand på det specialiserede børn- og voksenområde med hhv. en udviklingskonsulent i Børn- og 

Familie og en udviklingskonsulent i Handicap og Psykiatri. 

Børn og Familie 

Børn og Familie har behov for styrkelse og understøttelse af afdelingens udvikling. I dag har afdelingen 

220 medarbejdere i 5 forskellige afdelinger. Afdelingerne trækker alle i større eller mindre omfang på 

én enkelt udviklingsmedarbejder i forhold til (tværgående) projekter, herunder særligt samarbejde 

med Dagtilbud og Undervisning. Udviklingsmedarbejderen har derudover talrige opgaver eksempelvis 

søgning af eksternt finansierede projekter, it området, GDPR, økonomi, forskellige driftsopgaver, 

B&F´s strategiplan, lederseminarer, dagsordener til udvalget, diverse ad hoc opgaver og ledermøder i 

B&F.  

Opnormering med en udviklingskonsulent i Børn og Familie vil sikre, at den positive udvikling på 

området fastholdes, herunder ikke mindst implementering og forankring af strategien Nye Veje. 

Handicap og Psykiatri 

Med vedtagelse af ny strategi, serviceniveau samt budget for det specialiserede voksenområde har 

RKSK sat ambitiøse mål for såvel kommunens mest udsatte og sårbare borgere samt kommunens 

prioritering og betjening af området.  

Det er områdets fornemmeste opgave at understøtte og drive implementeringen af de vedtagne 

strategiske pejlemærker og samtidigt sikre, at vi har en sammenhængende organisation med 

mennesker, motivation, arbejdsglæde og af de ønskede kompetencer, der vil og kan gøre en forskel.  

Opnormering med en udviklingskonsulent i Handicap og Psykiatri vil sikre understøtning af 

ledergruppen og derved bidrage til at den nye strategiske retning bliver en succes. 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Med udvidelsen sikres implementeringen af de strategiske tiltag på områderne, hhv. ”Nye veje” og den 

strategiske indsats på det specialiserede voksenområde. 
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3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Ingen yderligere bemærkninger.  

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

1 stilling Børn- & Familie 600 600 600 600 600 

1 stilling Handicap & 

Psykiatri 

600 600 600 600 600 

 


