Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag: En kortlægning af jobfunktioner på hospitalerne
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti
Formål og indhold
Hvilket problem vil I løse?
Der har været stort fokus på antallet af administrativt ansatte medarbejdere i Region
Hovedstaden. Vi ønsker at frigøre så mange midler som muligt til klinikken, hvorfor det er
relevant at se på arbejdsgange og tilrettelæggelse af arbejdet i Region Hovedstaden samt
muligheder for reducering af eventuelt dobbeltarbejde.
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)
Vi har tidligere stillet et politikerspørgsmål om hvor mange klinikere der var ansat i
administrative stillinger. Dette mente man var for omfattende til at kunne svare
fyldestgørende på og derfor ønsker vi en total kortlægning af diverse jobfunktioner på vores
sygehuse, med henblik på om vi kan sammenlægge administrative eller andre funktioner på
tværs af matrikler og om der er jobfunktioner, der ad åre, er gået hen og blevet overflødige.
Københavns Kommune har fået lavet en kortlægning af deres administrative og borgernære
jobfunktioner og fået frigivet et potentiale på 190 mio. kr. i socialforvaltningen, bl.a. til flere
sagsbehandlere.
Det kræver naturligvis en meget præcis kravsspecifikation, som skal udarbejdes i samarbejde
med konsulenthus, administration og det politiske niveau. Københavns kommune betalte ca. 2
mio. kr. for deres analyse og den løb over tre måneder. Vi kan sende projektbeskrivelse fra
Københavns kommune til inspiration.
Administrationens bemærkninger:
Administrationen bemærker, at analysen i Københavns Kommune har et bredere perspektiv
end en afdækning af administrative jobfunktioner og eventuelt dobbeltarbejde, idet der tillige
er set på både 1) administration, 2) styring, 3) indkøb, 4) visitation af borgere samt 5) driften
af sociale tilbud. Price Waterhouse Coopers (PwC), som har udarbejdet analysen for
Københavns Kommune, vurderer, at potentialet for besparelse i forhold til
administrationssporet er 54-58 mio. kr. over en periode på 4 år – med de største gevinster
sidst i perioden.
Det er vurderingen, at det vil være en meget omfattende opgave at lave en total kortlægning
af jobfunktioner for regionens ca. 40.000 medarbejdere – og Regionen er en mere kompleks
organisation. Det er umiddelbart vurderingen at regionen har langt flere forskellige
faggrupper ansat end antallet af faggrupper i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Regionens faggrupper spænder over alt fra portører, bioanalytikere, social og
sundhedsassistenter, håndværkere til sygeplejersker og læger. Ligesom der er mange
specialiseringsmuligheder – både for læger og sygeplejersker. Der kan for eksempel være
medarbejdere, som har særlige opgaver på uddannelsesområdet eller fungerer som
uddannelsesvejledere, eller medarbejdere som har særlige opgaver på snævre fagområder fx
hygiejneområdet mv.

Der vurderes dog at være andre muligheder for at analysere/kortlægge om der eventuelt kan
frigøres administrative ressourcer til klinisk arbejde. Det kunne fx være på personaleområder
med store rekrutteringsudfordringer.
Hvis man skal anmode et konsulentfirma om hjælp til opgaven kunne man eventuelt have et
fokus, hvor der f.eks. ses på udvalgte overenskomstgrupper, som normalt har direkte
patientkontakt. Der kunne laves en gennemgang af, hvor mange af disse som ikke indgår i
vagtplanlægningen og hvilke typer af jobfunktioner inkl. evt. omfang, der i så fald er tale om.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

2023

2-4

Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

