Bilag til sag om analyser til budget 2018-2021 til ØU d. 20. april 2017

Fra: Peter Læssøe <peterl@dragoer.dk>
Dato: 3. april 2017 kl. 09.43.47 CEST
Til: KB-postkasse <KB-postkasse@dragoer.dk>, Morten Højberg Vestergaard
<mortenv@dragoer.dk>
Emne: Spørgsmål vedr. budget 2018
Kære Morten,
Hermed vores spørgsmål - og vi forventer selvfølgelig ikke at modtage dybdegående analyser. Vi er
ude efter overslag fra forvaltningens side.
Økonomi.
Indførelse af politisk målstyring - økonomisk overslag for et sådant projekt? ("Mariager Fjord"modellen)
Hvad er gælden pr. indbygger sammenlignet med landets kommuner? Hvad er gennemsnittet for
Region Hovedstaden?
Hvad er de 5 områder i kommunens økonomi, hvor omkostninger stiger mest i den kommende 4 år
(her tænkes både i absolutte tal og i relative tal)
Hvad er definitionen på "servicerammen" og hvilke dele af den kommunale økonomi er ikke en del
af servicerammen?
Hvordan endte den budgetmæssige indmelding af rammerne for budget2017 - serviceramme og
anlægsramme
Sundhed & Trivsel
Hvad vil det koste at etablere det nødvendige antal omsorgspladser (på Enggården) for borgere, der
hjemsendes fra hospital og som ikke er raske nok til at flytte direkte hjem?
Børn & Unge
Hvad vil det koste at opnå en 60/40 fordeling af pædagoger/pædagogmedhjælpere i 0-5 års
området?
Hvad vil det koste at genetablere "Dragør"-normen for de 0-5 årige - med mindst 3 m2 pr.barn
Skoler
Etablering af et 9. skolespor - hvilke anlæg og ressourcer kræver dette?
Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af at indføre følgende: 3 skoler på 3 matrikler / max. 24
elever pr.klasse

Hvilken besparelse opnås ved, at mellemledere på skolerne underviser 50% af deres tid?
Hvad koster det at indføre en madskole på skolerne - eventuelt startende med den skole, der fysisk
har de bedste faciliteter til at gøre det. Der kan opereres med en begrænset brugerbetaling eksempelvis 10-20 kr. pr. barn
Ældre
Hvad vil det koste Dragør Kommune at indføre samme ordning vedr. straksvisitering til de lette
hjælpemidler (rollator, ..) - se sag om Tårnby Kommune i SSU
Hvad vil det koste at tilrettelægge hjemmehjælp og døgnsygepleje, således at borgeren altid møder
samme hjælper/plejer - eller et fast mindre team af hjælpere, hvis borgeren har brug for flere
daglige besøg?
Hvad får Dragør Kommune i tilskud fra Staten til det lokale Ældreråd?
Hvad får Dragør Kommune i §18-midler fra Staten?
By, Havn og landskab
Hvad vil det koste at gennemføre de relevante hydrauliske analyser (sandvandring og
vandgennemstrømning) i tilfælde af, at molerne ombygges efter Tænketankens plan?
Hvilke tiltag påtænker forvaltningen at gennemføre fsva. ekstremregn - og hvad vil det koste?
Trafik
Hvad vil det ca. koste at anlægge 40 km-zoner i henhold til Trafiksikkerhedsplan?
Kultur & Fritid
Vil forvaltningen komme med et bud på hvad det vil koste at erhverve Dragør Biograf?
Med venlig hilsen
Peter Læssøe
2. Viceborgmester - Dragør Kommune
Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T
Tværpolitisk Forening
www.t-dragoer.dk
Mobil +45 2167 4510

Kære Morten,

Der kom disse supplerende spm:
1. hvad vil det koste at indkøbe det nødvendige antal el-cykler til hjemmeplejen?
2. Hvad vil det koste at indkøbe et relevant antal PDA'ere til hjemmeplejen?
3. Hvad vil det koste at indkøbe et relevant antal mobiltelefoner til hjemmeplejen?

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
2. Viceborgmester - Dragør Kommune
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