Trykprøvning Social Pensions team.
Overordnet type:
Budgettype:
Udgiftstype:
Udvalg:
Sektor:
Serviceområde (valgfrit):
Kontonr.:

DRIFT
Trykprøvning øvrige driftsområder
Serviceudgift
SÆH
Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2022-2025 (i mio. kr.)
Budget ændring

2022
0,500

2023
0,500

2024
0,500

2025
0,500

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Der er brug for tilpasning af normeringen med 1 fuldtidsstilling for at kunne løse
kerneopgaven. Desuden behov for at tilpasse efterslæb i lønbudget.

Beskrivelse
Pensionsteamet tilbyder de mest udsatte pensionister en økonomisk
administrationsordning hvorved følgende opnås:
1. Den enkelte kan fastholde bolig idet der aldring fremkommer restancer på
hverken husleje, el eller varme.
2. Pensionisten har penge til mad hele måneden
3. Hjørring kommune ser ingen hjemløse eller folk på gaden pga. manglende bolig.
4. Besparelser på overnatninger på § 110 institutioner.
5. Forebyggende indsats ift. større livskvalitet/bedre helbred og mere ro for den
enkelte.
Arbejdsopgaverne i Pensionsteamet er steget i de senere år og der er en større
kompleksitet i arbejdet. Der har de sidste år været arbejdet intensivt på at borgere der
kan klare sig med en bankordning ikke længere administreres (hjælp til selvhjælp). Den
resterende portefølje er derfor borgere med et vedvarende behov for støtte til at
administrere egen økonomi. Ca. 175 borgere får administreret egen økonomi i
pensionsteamet.
Pensionsteamet har været nødsaget til at indskrænke telefontiden og der har i perioder
været længere sagsbehandlingstid på ansøgninger om bl.a. personlige tillæg og
enkeltydelser.

Personalemæssige konsekvenser
Afdelingen består af leder og 2 medarbejdere. Leder har afsat 30 % af tiden til ledelse
og 70 % til at indgå i driften. Leder er desuden medlem af PSP-udvalge
Arbejdsmiljøet er udfordret i teamet på grund af de mange opgaver og har medført et
forholdsvis højt sygefravær. Med så specialiseret et område er det svært at bruge
vikarer hvorfor det har været nødvendigt midlertidigt at fastansætte for at kunne løse
afdelingens opgaver.

