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 Høring i forbindelse med budgetforslag for 2019-2022
Gitte Ebsen Jensen / 17/30888 Åben sag

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget fremsendte den 3. september 2018 et budgetforslag for 2019-2022 til 
1. behandling i byrådet den 18. september 2018. 

På den baggrund sendes budgetforslaget nu i hørring hos relevante parter.
 
Der er udsendt følgende materialer til høring:

-      Protokol fra Økonomiudvalgets møde den 3. september 2018
-      Økonomiudvalgets budgetforslag 2019-2022, som beskriver det samlede budget

-      Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2019-2022
-      Forligsteksten
-      Oversigt over forventet udmøntning af rammekorrektioner.

 
Høringssvar fremsendes til serviceområdet senest den 3. oktober 2018. 
 
Herved får serviceområderne mulighed for at orientere de enkelte udvalg om de 
høringsberettigede parters svar.
 
Serviceområdet fremsender høringssvarene til senest den 4. oktober 2017, kl. 12.00.
 
Budgettet behandles endelig ved byrådets behandling den 9. oktober 2018.

Procedure

 Rådet for Socialt Udsatte 18. september 2018

Indstilling
Det indstilles, at

 budgetforslaget drøftes og 
 der evt. afgives høringssvar til byrådet.

Beslutning i Rådet for Socialt Udsatte den 18. september 2018
Afbud/fraværende: Merethe Brønsbjerg, Gunnar Schmidt, Lene Margård Pedersen, Helle 
Pedersen, Stellan Boesgaard, Birgitte B. Rasmussen

Mikael Jakobsen deltog i behandlingen af punktet.
 
Rådet billiger tanken om, at der investeres i Jobcenteret.
 
Det rådets håb, at der også er afsat midler til (efter)uddannelse af sagsformidlere.
 
Der skal fortsat bruges kræfter på at bevares på den tværfaglige indsats.
 
Det er godt, at der lægges op til at bevare serviceniveauet på de borgernære områder.
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Vi skal hjælpe folk forskelligt for at hjælpe folk ens. 
Der skal arbejdes på en anden måde.
 
For at rådet føler sig bedre klædt på til at kunne afgive høringssvar er der indkaldt til 
ekstraordinært møde 25. september 2018 hvor der vil ske en gennemgang af relevant 
budgetmaterialet.

Beslutning i Rådet for Socialt Udsatte den 25. september 2018
Afbud/fraværende: Lone Marquardt, Merethe Brønsbjerg, Jesper Olsen, Helle B. Kreipke, 
Didde Scherrebeck, Britta Barsøe Aarøe, Mogens Rerup, Solvejg Andersen, Susanne E. 
Knudsen

Mikael Jakobsen gennemgik (for rådet) relevant materiale.
Materialet er vedlagt referatet.
 
Rådet for Socialt Udsatte synes det er positivt at investere i fremtiden.
 
Rådet vil gerne følge med i hvad der sker på området. 
Således have mulighed for at komme med input (og få indflydelse).
Dette bl.a. ved at invitere Peter C. Isak til nogle af rådets møder henover efteråret.

Bilag: 
1 Budgetforlig budget 2019 (242818/18)
2 Høringsproces og materiale til budget 2019-2022 (242815/18)
3 Økonomiudvalgets budgetforslag Investeringsoversigt 2019-2022 (242814/18)
4 Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2019 med overslagsårene 2020-2022 

(242802/18)
5 Budgetforslag 2019 med overslagsårene 2020-2022 (242795/18)
6 Oversigt over forventet udmøntning af rammekorrektioner (242793/18)
7 Pressemeddelelse: Budgetforlig i Haderslev (254241/18)
8 Materiale udleveret på pressemøde 180918 (254233/18)
9 B19 oplæg for rådet for socialt udsatte 250918 (260156/18)
10 Underskrevet+budgetforlig (260151/18)


