Kommentering af MED-FORSLAG
Forvaltningens kommentar
Økonomi og Stabe
Borgmesterkontoret - Forplejning til møder
Borgmesterkontoret - Porto. Udsendelse af Udsyn

Borgmesterkontoret - trykning af Udsyn
Borgmesterkontoret - Brugte møbler på rådhusgrunden
Borgmesterkontoret - Stop for brug af A-breve
Borgmesterkontoret - Fødselsdagsgavekort
Borgmesterkontoret - Afskaffelse af alkohol. Møder i KB
Borgmesterkontoret - Julegave til administrationen
Borgmesterkontoret - Annonceringer i Hvidovre Avis

Beregningen skal kvalificeres yderligere. Udsyn
sendes kun selvejende institutioner, resten
omdeles med betjentordning. Udsyn udsendes
digitalt midt i 2017, når det nye intranet er op og
Der
køre.vil være mulighed for en besparelse. Tallene
skal kvalificeres yderligere. Besparelsesforslag
vedr. billedemateriale er ikke realisabel.

Forslaget skal konkretiseres yderligere.
Kommunikationspolitisk har kommunen fastholdt
spalteplads til annonce for at tilgodese at en del
ældre medborgere ikke bruger de digitale medier.

Borgmesterkontoret - Optimering af bilflåde
Børn og Velfærd
Krogstenshave- Diverse forslag(8)
Sundhedscentret - Sundhedspuljen og Ældreliv
Kultur, Miljø og Vækst
Ejendomsafdelingen - Totaløkonomi
Miljøteam - Opsigelse af abonnementer
Miljøteam - Bevægelsessensorer
Miljøteam - Nedlæg fastnettelefoni

Miljøteam - Organisk affald
Vej og Park - Diverse forslag (8)
VP 1 - sluk gadebelysning i et tidsrum om natten
VP 2 - i to måneder bliver der ikke samlet papir op på
gaderne…
VP 3 ansæt flere brolæggere, så eksterne ikke behøves
VP 4 udlån - samarbejde om slampsuger
VP 5 - hjemtagelse af kørsel med haveaffald
VP 6 - hjemtagelse af tømning af papircontainer
VP 7 - annoncer ikke i Hvidovre Avis
VP 8 - reducer brug af konsulenter
Plan og Miljø - Diverse forslag(4)
PM 1 - drop årlige julegaver
PM 2 - nedlæggelse af det Grønne Råd
PM 3 - kattens værn: drop støtte til aflivning af katte
PM 4 - effektiviseringsforslag vedr. acadre
Plan og Miljø - Vand på flaske
KMV stab - Rådhusbetjente
KMV stab - Lokaludnyttelse
Ejendomsafdelingen - Udtalelse lokaler
KMV stab - Indkøb af app.
KMV stab - 6. ferieuge

KMV stab - Rygning
KMV- ForvaltningsMED - Annoncering Hvidovre Avis
Borger og Ydelsescentret - Diverse forslag(4)
BSY 1 - lørdagsåbent
BSY 2 - lukning af ekstra åbningsdage ifbm valg
BSY 3 - kommunale dødsboer
BSY 4 - støttesagsbegyrer
Biblioteksforbundet - Online betaling
Arbejdsmarkedsafdelingen - Socialt bedrageri
Hvidovre Stadion- Diverse forslag

Indgår som en del af ejendomsstrategien
Indgår i den alm. drift
Indgår i den alm. drift
Fastnet kan ikke umiddelbart afskaffes, da
mobile systemer ikke har samme avancerede
omstillingsfunktionalitet samt enkelte
arbejdspladser har dårlig mobildækning. Der
arbejdes på en hybridmodel i fremtiden
bestående af mobiltelefoner, fastnet og Skype for
business i en optimal blanding, hvor økonomi og
funktionalitet går op i en højere enhed.
Kan nyde yderligere fremme
Intelligent gadebelysning - besparelse på sigt
Kan gennemføres
Kan gennemføres
Kan gennemføres
Kan gennemføres
Kan gennemføres
ikke aktuel
Skal undersøges nærmere forinden evt.
realisering
Kan gennemføres
ikke aktuel
Kan gennemføres
indgår i alm. drift
Kan fremmes
Kan fremmes (relevans for multihuset)
Muligheden for bedre lokaleudnyttelse bør
undersøges nærmere
Tvivlsomt om dette vil have effekt
6. Ferieuge bestemmer lønmodtageren selv over den kan afholdes, overføres eller udbetales. Vi
kan med andre ord ikke forlange at den afholdes besparelsen vil nok også være ringe idet stort set
alle områder med undtagelse af administrationen
har vikardækning under ferie
Bør fremmes ud fra en sundhedsmæssig
betragtning
ikke aktuel
Kan fremmes (det vurderes, at Hvidovre
Kommune i høj grad servicerer
omegnskommuner - bør undersøges nærmere)
Kan fremmes
Ikke aktuel
Kan fremmes
Ikke aktuel (systemudfordringer)
Kan fremmes (bør undersøges nærmere - indgår
som pejlemærke i beskæftigelsesplanen 2017)
Indgår alle i alm. drift

