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Sag nr. 103

Formandsafgørelse på uddeling af legatportioner
"Fælleslegatet for værdigt trængende og børnehaver i
Frederikssund Kommune"

Journal nr.:

00.06. G00/3051

Lovgrundlag:

Legatets fundats § 5

Sagsfremstilling:

Af "Fælleslegatet for værdigt trængende og børnehaver i
Frederikssund Kommune" uddeles i december måned et
antal legatportioner å kr. 500,00. (Fastsat i 1980). Legatet
kan søges af værdigt trængende familier, enlige kvinder og
mænd bosiddende i Frederikssund Kommune.
Der har været annonceret i Frederikssund Avis den
28.10.02 og Frederiksborg Amts Avis den 29.10.02 .
Ansøgningsfrist den 14.11.02.
Der er indkommet i alt 16 ansøgninger. I år er der kr.
3.500,00 til rådighed til uddeling af legatportioner. Der er
ingen fast legatar mere. Der uddeles 8 portioner.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.
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Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over tildelingen af
legatportionerne, som socialudvalgsformanden har
godkendt den 10. december 2002.
Forvaltningen orienterer om formandsafgørelsen.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. december 2003:
Godkendt

Sag nr. 104

Skolefrokost på Falkenborgskolen

Journal nr.:

17.04.18P20/3998

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger sag om at leveringen af
skolefrokost, fra Østergårdens køkken, til Falkenborgskolen
gøres til en permanent ordning pr 1. januar 2004.
Det Sociale Udvalg godkendte den 19. marts 2003
skolemaden som et pilotprojekt, og endelig stillingtagen
skulle afvente evaluering af ordningen.
Falkenborgskolen har fremsendt ansøgning og evaluering
af pilotprojektet som tydeligt viser, at der er behov for og
ønske om at kunne købe mad på skolen. Evalueringen
blandt elever, forældre og personale viser stor tilfredshed,
og over 90% af besvarelserne viser, at ordningen ønskes
fortsat.
Skoleledelsen vurderer at eleverne har fået et større socialt
samvær når der er spisepause. Mange elever bliver i
kantinen for at spise, og der føres livlige samtaler på kryds
og tværs af klasserne.
Skolebestyrelsen på Falkenborgskolen anbefaler at
pilotprojektet bliver til en permanent skolefrokostordning.
Ifølge økonoma og personalet på Østergården har projektet
givet nye udfordringer og en mere varieret arbejdsgang,
samtidig med at der er mulighed for at sikre en effektiv
udnyttelse af kapacitet, kompetencer og ressourcer.
Skolefrokosten er udgiftsneutral for kommunen idet
udgifterne som er forbundet med aktiviteten dækkes ind fra
salget. Opgørelsen over indtægter i perioden 5. maj -1 .
november 2003 er vedlagt sagen som bilag 2.
Forvaltningen anbefaler at skolefrokosten gøres til en
permanent ordning med det forbehold, at der i forbindelse
med de årlige budgetforhandlinger tages stilling til
aktivitetens videreførelse.

Bevilling:

Ingen
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Falkenborgskolen af 3. december 2003
Bilag 2: Opgørelse over indtægter fra skolemad 5. maj - 28.
oktober 2003

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler over for Det Sociale Udvalg at
skolefrokosten til Falkenborgskolen gøres til en permanent
ordning med det forbehold, at der i forbindelse med de
årlige budgetforhandlinger tages stilling til aktivitetens
videreførelse.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. december 2003:
Godkendt

Sag nr. 105

Rammeaftale om administration af det
grundtakstfinansierede område

Journal nr.:

16.00.00 P27/4909

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Lov om social service blev ændret med virkning fra 1.
januar 2002. Ændringen indebar at der indførtes en ændret
finansieringsmodel på de dele af det sociale område, hvor
finansieringen hidtil havde været delt mellem kommunen og
amt.
Det drejer sig om den sociale indsats for børn og unge med
behov for særlig støtte og hjælp til voksne under 67 år med
handicap eller særlige sociale problemer m.v. Amtet og
kommunerne indgik i 2002 en foreløbig rammeaftale om
administrationen af de nye finansieringsregler.
Frederiksborg Amt fremsender den 14. oktober 2003
rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering med
tilhørende bilag.
Rammeaftalen erstatter den hidtidige aftale mellem
kommunerne og Frederiksborg Amt om den delte
finansiering på det sociale område og er anbefalet af
Kommuneforeningens bestyrelse i august 2003 og
godkendt af Frederiksborg Amtsråd den 25. september
2003.
Formålet med rammeaftalen er at fastlægge regler for
samarbejdet mellem kommunerne og amtet på det
grundtakstfinansierede område. Rammeaftalen betoner
behovet for samarbejde om hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af opgaveløsningen på området både set
fra borgerens synsvinkel og set ud fra hensynet til en
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økonomisk rentabel drift. Samarbejdet skal tilrettelægges
med størst mulig enkelthed og handleorientering.
Rammeaftalen konkretiserer
•
•
•
•
•

hvordan visitationen skal foregå på de forskellige
områder
hvilke oplysninger, der skal foreligge for at der kan
træffes beslutning om visitation
hvem der træffer visitationsbeslutningen
sagsbehandlingstider, samt
håndtering af akutsager og ventetidsbetaling.

Endelig beskriver rammeaftalen, hvorledes uenigheder
løses, udgifter opgøres og betalinger afregnes.
I forhold til den foreløbige rammeaftale for 2002 er der kun
få ændringer i den foreliggende version. Ændringerne er
primært opdateringer i forhold til den gældende praksis der
har udviklet
sig siden 1/1-2002. Hertil kommer en række mindre
ændringer af redaktionel karakter.
På enkelte punkter er der fortsat uenighed mellem amtet og
kommunerne:
•

Der arbejdes fortsat på en præcisering af, hvad der
er henholdsvis amtets og kommunernes
forsyningsforpligtigelse i forhold til voksne
handicappede.
•
Hvis en borger modtager over 7 timers
hjemmehjælp efter § 71 om dagen nedsættes den
timetakst efter hvilken amtet medfinansierer
kommunens udgift. Kommunerne m enerat
timetaksten bør være den samme uafhængig af
timeantallet. Bestemmelsen har betydning for
Frederikssund kommune.
Konfliktrådet drøftede på møde den 5/11-2003 spørgsmålet
om nedsættelse af prisen for hjemmehjælp efter 7 timer om
dagen, da der er mindre vejtid og kørsel. Det var ikke anført
i den midlertidige aftale, men er med i den reviderede og
endelige aftale, der nu er sendt til godkendelse.
Der er uenighed mellem amt og kommune. Kommunerne
mener fordi lovgivningen om frit valg ikke rummer mulighed
for nedsættelse af timebetalingen. Uenigheden er nærmere
beskrevet i bilag 2.
På mødet i konfliktrådet blev det aftalt
• at bede om en uvildig juridisk vurdering af, om den
gamle aftale er gældende trods amtets administrative
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udmelding i den rammeaftale, der nu er fremsendt til
godkendelse
• at Socialministeriet spørges, om der er mulighed for at
lave aftaler med leverandører om nedsættelse af
timebetalingen i disse helt særlige sager.
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt anbefaler at
Rammeaftalen godkendes i kommunerne, men at der tages
forbehold for nedsættelse af timebetalingen i bilag 4 A.
Samtidig bemyndiges forvaltningen til at forhandle en
betalingsaftale med amtet omkring dette punkt, når svarene
på ovenstående foreligger.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

-

Økonomisk afdeling har ingen kommentarer.

Bilag:

Indstilling:

1. Rammeaftale (administrationsgrundlag) samt bilag
vedrørende grundtakstfinansiering ligger på sagen.
2. Notat af 23. oktober 2003 fra Social- og
psykiatriforvaltningen, Frederiksborg Amt er vedlagt.
Forvaltningen anbefaler, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at
1. nedsættelse af timebetalingen som fremgår i bilag 4 A
ikke godkendes
2. forvaltningen bemyndiges til at forhandle en
betalingsaftale med amtet omkring dette punkt
3. rammeaftalen i øvrigt godkendes.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. december 2003:
Godkendt

Sag nr. 106

Kompetenceplaner for Det Sociale Område

Journal nr.:

16.00.00 A 21/2907

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med nye lovændringer på det sociale område
har forvaltningen gennemgået og rettet
kompetenceplanerne på serviceområdet, ældreområdet og
familieområdet.
I kompetenceplanerne er der sket ændringer i forhold til
udvalgets kompetence på lov om aktiv socialpolitik, lov om
beskæftigelsesindsats og integrationslov, idet alle
bedragerisager som udgangspunkt anmeldes. Sager hvor i
der ikke sker anmeldelse forelægges
socialudvalgsformanden og socialdirektøren.
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På familieområdet er der delegeret kompetence fra
afdelingsleder til faglig koordinator på familieområdet.
Kompetenceplanerne er justeret på følgende lovområder:
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om beskæftigelsesindsats
Integrationslov
Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag
Lov om børnefamilieydelse
Boligstøtteloven
Lov om delpension
Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
Lov om social pension gældende for førtidspensionister,
hvor førtidspension er ansøgt/tilkendt før 1/1 2003
Lov om social pension gældende fra 1/1 2003
Lov om social service - voksenområdet
Serviceloven, Aktivloven og Retssikkerhedsloven på
familieområdet
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Kompetenceplanerne for det sociale område.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at:
1. Det Sociale Udvalg godkender at
socialudvalgsformanden og socialdirektøren får
kompetencen til afgørelse hvor en sag om bedrageri
ikke anmeldes
2. øvrige kompetenceplaner tages til efterretning

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. december 2003:
Godkendt

Sag nr. 107

Orienteringssager til udvalget

Journal nr.:

16.00.00 A14/3776
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Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
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Intet
1. Orientering fra udvalgsformanden
1. Love og bekendtgørelser
Oversigt vedlagt
2. Nøgletal på aktiviteter
Materiale vedlagt
3. Budgetopfølgning
Materiale vedlagt
4. Intern budgetopfølgning
Materiale vedlagt
5. Udfordringer i 2004
Bilag udleveres på mødet
6. Madudbrinoninospriser
Bilag vedlagt

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Fremgår af de enkelte punkter

Indstilling:

Til udvalgets orientering

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. december 2003:
Pkt. 1 - 7 Taget til efterretning

Sag nr. 108

Eventuelt

Journal nr.:

16.00.00 A14/3776

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. december 2003:
Næste socialudvalgsmøde afholdes tirsdag den 13.
januar kl. 16.30 indtil byrådsmødet kl. 19.
Det ordinære møde den 21. januar fastholdes til
behandling af de sager der ikke behandles den 13.
januar.

