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Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 30. november 2008, hvor du stiller følgende supplerende spørgsmål affødt af forvaltningens besvarelse af 27.
november 2008 på oprindeligt spørgsmål af 25. nov. 2008:
”Besvarelsen tilkendegiver, at der "fortsat kan identificeres risikoelementer i forhold til to af de tre analyserede områder (handicap og
hjemmeplejen)". Desuden giver svaret udtryk for, at der også i 2009
skal prioriteres, "for at sikre at alle områder når helt i mål". Forvaltningssvaret orienterer samtidig politikerne om, at "hvorvidt opgaven
skal løses af socialforvaltningen selv, eller om der foretrækkes tilknytning til ekstern bistand, vil være en politisk afgørelse". Det må
imidlertid være relevant for socialudvalget og især økonomiudvalget,
som pålagde socialudvalget at gennemføre ekstern revision, at få socialforvaltningens tilkendegivelse af, hvorvidt man i 2009 i socialforvaltningen, selv skønner at kunne styre de nødvendige statusafrapporteringer eller man anbefaler, at politikerne bevilger det fornødne beløb
til ekstern bistand for 2009?
Såfremt ekstern revision KPMG fortsætter analysen af overholdelse af
budget for 2009, kan det så antages, at socialforvaltningens økonomifunktion fra 2010 selv kan påtage sig sådanne naturlige arbejdsfunktioner?”
Socialforvaltningens svar
1. Socialforvaltningens tilkendegivelse af, hvorvidt forvaltningen selv i
2009 skønner at kunne styre de nødvendige statusafrapporteringer
eller i stedet anbefaler, at politikerne bevilger det fornødne beløb til
ekstern bistand for 2009
Jf. tidligere besvarelse er det Socialforvaltningens opfattelse, at man
allerede i dag besidder de nødvendige økonomistyringsmæssige/faglige kompetencer i forhold at følge op på de i handleplanerne
nævnte risikoelementer. Beslutningen om ekstern bistand hertil i 2008
var således politisk. Tilsvarende vil en beslutning om behov for ekstern bistand i 2009 være en politisk afgørelse.
Forvaltningen vurderer som nævnt, at de nødvendige faglige kompetencer er til stede, men løsning af opgaven med styrket opfølgning
også i 2009 vil naturligvis kræve allokering af medarbejderressourcer
hertil udover det, man ellers ville anvende. Løsning af opgaven med
styrket opfølgningsindsats vil således skulle prioriteres blandt de med-
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Side 2 af 2
arbejdere, der i øvrigt løser forvaltningens drifts- og udviklingsmæssige opgaver på økonomistyringsområdet. Forvaltningen kan oplyse, at
det øgede fokus på opfølgning, afrapportering mv. i 2008 selv med
ekstern bistand har været krævende for de relevante medarbejdere.
2. Såfremt ekstern revision KPMG fortsætter analysen af overholdelse
af budget for 2009, kan det så antages, at socialforvaltningens økonomifunktion fra 2010 selv kan påtage sig sådanne naturlige arbejdsfunktioner?
Som anført ovenfor og i forvaltningens tidligere besvarelse vurderes
de relevante faglige kompetencer i økonomistyringsfunktionen at være
til stede i forvaltningen.
Beslutningen om eventuelt behov for ekstern bistand vil således også i
2010 skulle træffes på politisk niveau ud fra relevante afvejninger
såsom ønske om uafhængige vurderinger, prioritering af anvendelsen
af Socialforvaltningens økonomistyringsmæssige ressourcer mv.
Venlig hilsen

Anette Laigaard

