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NOTAT: Oplistning af Resultater i Roskilde 2017

25. juli 2017

Forvaltningen foreslår nedenstående 43 mål. Målene er oplistet på udvalg.
Økonomiudvalget
1. kommunens likviditet
2. kommunens langfristede gæld
3. antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
4. medarbejdertilfredshed
5. sygefravær
6. personaleomsætning
Kultur- og Idrætsudvalget
7. ventetid på telefonkontakt
8. ventetid til personlig betjening i Borgerservice
9. borgernes vurdering af Borgerservice
10. besøgende på Roskilde bibliotekerne fysisk og digitalt
11. borgernes tilfredshed med Roskilde bibliotekerne
Beskæftigelses- og Socialudvalget
12. andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
13. andel unge, med ikke-vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse
14. andel voksne selvforsørgere
15. andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret indenfor ét år
16. andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger
17. flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse
18. misbrugsbehandling
19. rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed
20. reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter
Skole- og Børneudvalget
21. ventetid til daginstitutionsplads
22. forældretilfredshed i dagtilbud
23. andel sikre læsere i folkeskolen
24. afgangskarakterer i 9. klasse
25. forældretilfredshed med folkeskolen
26. elevtilfredshed i folkeskolen
27. andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget
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28. elevfravær
29. tidlig indsats for unge under 18 år, der begår kriminalitet første gang
30. den Åbne Anonyme Rådgivning
Klima- og Miljøudvalget
31. fjordvandskvalitet, badevand
32. CO2 belastning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed
33. miljøtilsyn
Plan- og Teknikudvalget
34. kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje
35. sagsbehandlingstider på byggesager
36. trafiksikkerhed
37. mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel
Sundheds- og Omsorgsudvalget
38. andel børn og unge, der er overvægtige
39. sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
40. gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
41. brugertilfredshed med hjemmeplejen
42. andel +75 årige, der er selvhjulpne
43. andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger

