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16. Nedsættelse af §17,4-udvalg for Buurtzorgprojektet (E)

27.36.00-A00-1-20

Beslutning

Godkendt.
 
Der udpeges følgende medlemmer til §17.4 udvalget:
Borgmester Ib Lauritsen
Henrik Engedahl
Frank Heidemann
Bo Sand
Heinrich Rune
Henrik Kraglund 

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 28. januar 2020
Byrådet 3. februar 2020 

Tidligere udvalgsbeslutninger

Økonomi- og Planudvalget, 28. januar 2020, pkt. 19:
Anbefales. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
 

 Kommissorium for §17,4-udvalget for Buurtzorgprojektet, som beskrevet i 
sagsfremstillingen, godkendes.

 De fem politiske grupper i Byrådet indmelder, hvem der deltager i §17,4-udvalget (hvis 
ikke andre indmeldes, er det gruppeformanden).

 

Sagsfremstilling

Baggrund: 
Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at 
varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for 
Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.
Et flertal i byrådet godkendte den 16. december 2019 en indstilling fra Økonomi- og 
Planudvalget den 10. december om at nedsætte et § 17,4-udvalg. I denne sag defineres 
§17,4-udvalgets arbejde nærmere i form af et kommissorium. 
 
KOMMISSORIUM FOR 17,4-UDVALGET FOR BUURTZORG-PILOTPROJEKTET
 
Udvalgets formål og opgaver
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Udvalget har til formål at følge arbejdet tæt i pilotprojektet Buurtzorg, hvor det overordnede 
formål er at afprøve Buurtzorg-modellen for integreret hjemmepleje og hjemmesygepleje. Et 
delformål er at udbrede arbejdet, sikre den løbende opfølgning til hele Byrådet samt komme 
med anbefalinger til eventuelle ændringer i det omfang udbuddet kan rumme det. 
Af mere konkrete opgaver kan nævnes: 

 Drøfte de tilbagemeldinger, som kontakten fra leverandøren giver udvalget, 
eksempelvis pilotprojektets status. 

 Drøfte større tilpasninger og ændringer indenfor rammerne af udbuddet med henblik på 
læring og udvikling. 

 Sikre evaluering af pilotprojektet efter en nærmere drøftelse af ønskede kvalitetsmål 
med udgangspunkt i det besluttede evalueringsdesign på byrådets møde 16. december 
2019. Evalueringsdesignet tager afsæt i målet om bedre kvalitet - fagligt, brugeroplevet 
og organisatorisk. 

 
Udvalgets sammensætning
Den politiske repræsentation består af Borgmesteren og de fem gruppeformænd (evt. 
delegeret til et byrådsmedlem). Formand er Borgmester Ib Lauritsen. 
Den øvrige repræsentation består af Kommunaldirektøren, På tværs-direktøren, Teknik- og 
stabsdirektøren samt Sundheds- og Ældrechefen. Kommunaldirektøren varetager 
sekretærfunktionen i udvalget. 
Derudover kan indkaldes ressourcepersoner (interne såvel som eksterne) efter behov til 
drøftelse af aktuelle emner og problemstillinger med det formål at finde løsninger.
Som fast repræsentation deltager desuden leverandørens kontaktperson - efter aftale helt eller 
delvist på mødet. 
Udvalget sekretariatsbetjenes af Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid. 
 
Mødefrekvens, -dagsorden og -referat
Første møde afholdes 1 måned efter leverandøren starter sine leverancer op, det vil sige 4. 
maj 2020. Udvalget mødes hver måned i forbindelse med byrådets møder (efter). Frekvensen 
aftales dog nærmere på 1. møde i udvalget og evalueres efter et halvt år. 
Udvalget nedlægges, når forsøgsperioden er afsluttet. Efter indstilling til Byrådet kan § 17,4-
udvalget nedlægges før dette. 
Der er mødepligt på samme vis som til fagudvalgsmøder. 
Mødernes indhold og dagsorden planlægges i samarbejde mellem udvalgsformand og 
sekretær. Udvalgsmedlemmerne kan komme med forslag til dagsordenen. Der udarbejdes 
referat fra mødet, som offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Organisering af pilotprojektet før og under drift
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Indstilling og orientering
§17,4-udvalget har ikke selvstændig beslutningskompetence eller myndighed, men kan alene 
indstille til Økonomi- og Planudvalget. Sundheds- og omsorgsudvalget orienteres efter behov 
eller indkaldes til fællesmøde. Efter behov benyttes fællestimen før byrådsmøderne til at 
orientere de øvrige byrådsmedlemmer om status. 
 
Bilag: Ingen. 

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen. 


