Bilag B videreførelse i budget 2013.,
Titel

Hvem

Skolemadsordning: Der arbejdes videre med at JRU
undersøge mulighederne for etablering af en
sund, økologisk skolemadsordning fra skoleåret
2013/14
JRU /
Børn i krise: Der udarbejdes analyse af og
forslag om etablering af børnegrupper som en del JTR
af Familiehusets aktiviteter. Børnegruppernes mål
er at "børn i krise" fastholdes i deres hverdag skole og familie, hvorved børn og familier undgår
mere indgribende foranstaltninger. Der skal
blandt andet være fokus på at styrke
forældrerollen. Mulighederne for at samarbejde
med andre kommuner om
børnekrisehuse/grupper undersøges.

Behandles i

Tidsfrist Afsluttet

Bmk.

BU - ØU - KB forår
2013

indgår i KB's
beslutnigsgrundlag

BU - ØU - KB KB i
septembe
r 2012

Arbejdet fortsætter
og børnekrisehus
etableres.
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Uddannelse og job til alle unge samt
beskæftigelse i øvrigt
Sundheds- og socialområdet
Partnerne er enige om følgende:
TVI
Sundhedsregnskab: Med udgangspunkt i
sundhedsmål for Albertslund udarbejdes der
forslag til model for sundhedsregnskab, der viser
fremdriften i målopfyldelsen. Der forelægges
mødesag herom i 2012.
Kulturområdet
Partnerne er enige om følgende:
Borgernes adgang til idræftsfaciliteter: Det
kortlægges hvordan borgerne i højere grad kan
bruge de kommunale idrætsfaciliteter i
ferieperioder og på helligedage.

AVS

Idrætsstrategi: I forlængelse af vedtagelsen af AVS/N
idrætsstrategien udarbejdes en handlingsplan for CB
strategiens gennemførelse, herunder oversigt
over mulige anlægsopgaver på idrætsområdet.
Disse indgår i den samlede prioritering af
kommunens anlægsopgaver.

Behandles i

Tidsfrist Afsluttet

Bmk.

SUS - ØU KB

tidsplan
er
aug./sep
'12

Gennnemføres

udarbejde
s på
baggrund
af
idrætsstra
tegi

bliver afsluttet og
kan afføde behov
ifht. anlægsplanen

bliver afsluttet
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Byens fornyelse
Byens vedligeholdelse: Der udarbejdes forslag NCB
til en styrket vedligeholdelse af byens offentlige
rum og grønne områder fra 1. januar 2013. I
forslaget indgår tillige en analyse af mulighederne
for fælles sneberedskab, der omfatter
kommunale og private, herunder de almene
boligområders vejarealer.
NCB
Erhvervspolitik: Der udarbejdes forslag til
erhvervspolitik for Albertslund Kommune med det
formål at styrke erhvervsområdernes placering i
regionens vækstindsatser samt den kommende
udvikling af Ringby-visionen. Erhvervspolitikken
skal understøtte de forventede planer i den
kommende Albertslundstrategi om etalberingen af
2000 nye arbejdspladser i Albertslund. Heri
indgår tillige en analyse af, hvilke muligheder der
er for at etablere socioøkonomiske virksomheder
samt muligheden for socioøkonomiske
virksomheder at varetage visse kommunale
opgaver. I forslaget indgår tillige en vurdering af
om oprettelsen af et erhvervsråd i Albertslund
kan styrke samarbejdet mellem kommune og
erhvervsliv.

Behandles i

Tidsfrist Afsluttet

TU - ØU - KB

ØU - KB

Bmk.
hænger sammen
med pkt. om
besparelse/ udbud
af materialegården

Pågår

Arbejdet fortætter
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Miljø og klima
Partnerne er enige om:
NCB
Bæredygtig trafik: Albertslund Kommune
arbejder for at konventionelle transportformer
omstilles til bæredygtig trafik, herunder øget
anvendelse af den offentlige transport - blandt
andet ved at forbedre mulighederne for
omstigning til tog og busser ved S-stationen, idet
c2) at Albertslund Kommune arbejder for i
samarbejde med de øvrige vestegnskommuner at
omstille den kollektive bustrafik til biogas.
Solcelleanlæg: Partnerne er enige om at der
udarbejdes forslag om etablering af solcelleanlæg
på visse kommunale ejendomme. Mulighederne
for økonomi, omfang og samarbejde med andre
kommuner undersøges.
Administration og personale
Partnerne er enige om:
Bredere rekruttering: Administrationen arbejder
med at sikre at kommunens stillingsopslag i
højere grad også når ansøgere med anden etnisk
baggrund end dansk
Øvrigt
Foreningernes frivillige sommeraktiviteter:
Idet foreningernes frivillige sommeraktiviteter for
børn og unge understøtter en forbedret sundhed
hos deltagerne, afsættes der i budgettet 25.000
kr. til visse foreningers ekstraudgifter ifm.
Aktiviteterne. Sundhedsrådet fordelerpengene.
Frivillighed: Der gennemføres en temadebat i
Kommunalbestyrelsen om fordele og ulemper ved
en øget frivillighed og ved at inddrage
civilsamfundet mere i den kommunale
velfærdsproduktion. På baggrund af drøftelserne
overvejes en bredere drøftelse af temaet med
byens borgere.
Udvalgsstruktur: Borgmesteren forelægger
inden udgangen af 2012 forslag til
udvalgsstruktur i perioden 1. januar 2014 til 31.
december 2017

Behandles i

Tidsfrist Afsluttet

Bmk.

MPU

1/10 2012

Arbejdet fortsætter

NCB

NCB

Arbejdet fortsætter

MPU - ØU KB

JRU/M
EK

AVS

Sundhedsråd
et

1/10 2012

Erstattes af 2024

Pågår

Arbejdet fortsætter

2012

Erstattes af
budgetaftale 2013

TVI/AV KB
S

Pågår

Arbejdet fortsætter

JRU/M ØU - KB
EK

Ultimo
2012

Arbejdet fortsætter
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