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Den fremtidige drift af Støtte- og aktivitetscenter for voksne
handicappede
16.13.07G00/4395
Voksenafdelingen
Lov om social service.
Støtte- og aktivitetscentrene (SAC) for voksne
udviklingshæmmede blev oprettet af amterne i slutningen af
1980érne - og leverer i dag følgende ydelser:
administration
støttefunktion for beboere i bofællesskaber
aktivitetstilbud med værksteder, cafe m.v.
pædagogisk rådgivning til handicappede i egen bolig
socialrådgivning.
Finansieringen af aktivitetsdelen blev fastlagt under de gamle
regler om delt finansiering - og udgiften for kommunerne blev
indregnet i taksten for de beskyttede værksteder,
bofællesskaberne og de amtslige institutioner. De
udviklingshæmmede, der benytter SAC-erne uden at være
visiteret til et af de øvrige tilbud var gratis for kommunerne - til
gengæld betalte kommunerne også for institutionsbeboere over
67 år.
Med finansieringsomlægningen fra delt finansiering til
grundtakstfinansiering er der kommet fokus på hvorvidt
opgaverne hører til i den kommunale opgavedel eller i den
amtslige. Der er dog siden hen skabt enighed mellem
kommunerne og amterne at der er tale om en 100 % kommunal
udgift.
På den baggrund har Social- og psykiatriforvaltningen i
Frederiksborg Amt gennem det sidste år haft en dialog med
kommunerne om ændret drift og finansiering af aktivitetsdelen i
SAC-erne.
Frederiksborg Amt har i marts 2004 oplyst, at Frederikssund
kommune p.t. har 20 brugere, som benytter aktivitetstilbudet i
SAC-Vest. Den fremtidige kommunale udgift for disse 20 brugere
vil udgøre 932.000 kr. årlig. Denne udgift overføres til kommunalt
regi fra den 1.10.2004, hvis ikke kommunen etablerer eget tilbud
til brugerne.
Amtet er fortsat forpligtet til at yde hjemmevejledningen.
Forvaltningen mener på denne baggrund at amtets tilbud er for
dyrt. Derfor bør opgaven forsøges løst i eget regi. Forvaltningen
vurderer, at opgaven kan løses med 14 normering til
aktivitetsdelen samt inddragelse af lokalerne på Værestedet
’’Under Elmen”. Dette betyder, at den kommunale udgift vil blive
kr. 225.000 årligt, som fordeler sig således:
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Lønudgift incl. Vikardækning
175.500
Ledsageudgifter til udflugter m.v.
10.000
Ekstra el-udgifter, rengøring
39.500
Skønnet udgift i alt
225.000
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kr.
kr.
kr.
kr.

Såfremt der skal betales husleje til Værestedet - vil denne udgift
kunne spares tilsvarende på dette område.
Det pædagogiske personale vil kunne samles i én
enhedsorganisation under Linde Allé - og de økonomiske og
personalemæssige res-sourcer vil kunne udnyttes langt mere
hensigtsmæssigt ved en sam-køring. Personalet på Linde Allé vil
kunne indgå i timetallet i caféen.
Værestedet benyttes p.t. ikke i weekenden og efter aftale med
lederen af Værestedet vil onsdag være den bedst egnede
hverdag for anden udnyttelse.
Aktivitetstilbud for udviklingshæmmede kan således varetages i
Værestedet med åbningstider hver onsdag fra kl. 16-21 og hver
lørdag/søndag fra kl. 12-18.
Følgende aktiviteter vil kunne tilbydes efter behov: Madlavning,
aerobic, decoupage, porcelænsmaling, syning, billard, fiskeri
o.s.v.
Der er p.t. et tæt samarbejde med aftenskoleregi i forbindelse
med madlavningskursus og decoupage, hvor fælleslokalet på
Linde Allé bliver brugt efter godkendelse af beboerne.
Dette vil kunne videreføres i andre lokaler (Værestedet), som er
bedre egnede - også i forhold til deltagerantal.
Administration af de amtslige bofællesskaber beliggende i
Frederikssund kommune (Marbækvej og Færgeparken - heraf er
kun 2 Frederikssund-borgere) vil næppe kunne varetages
billigere af Frederikssund kommune - så udgiften for de 2
borgere vil være uændret ved evt. overtagelse af opgaven - til
gengæld vil vi få større administrative opgaver (personalesageropkrævning af opholdsbetaling i andre kommuner m.v.)
Sagen er sendt til til udtalelse i Frederikssund Handicapråd og til
høring i Værestedet ’’Under Elmen”. Svarerne vil foreligge på
mødet.
Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Bilag:
Indstilling:

Der er budgetmæssig dækning inden for serviceområdets
budget.
Udgifterne afholdes inden for serviceområdets budget.
Personaleudvidelsen på 18,5 time placeres under
Bofællesskabet LEV som et selvstændig område. Økonomisk
afdeling har ingen kommentarer til sagen.
Skrivelse af 3. maj 2004 fra Social- og psykiatriforvaltningen,
Frederiksborg Amt
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:
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4.

5.
6.

Beslutninger:

Sag nr. 72
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Side 4 af 11

aktivitetsdelen varetages af kommunen fra den 1.10.2004 i
Værestedets lokaler.
udgifterne for indeværende år kr. 50.000 godkendes og
finansieres inden for serviceområdets budget
udgifterne på kr. 225.000 i 2005 og overslagsårene
godkendes og finansieres inden for serviceområdets budget
personalenormeringen på 18,5 time til aktivitetsdelen,
placeres under Bofællesskabet LEV som et selvstændigt
område.
at personalenormeringen godkendes af Økonomiudvalg og
Byråd
amtet fortsat varetager administrationen af de amtslige
bofællesskaber.

Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004:
Indstillingen godkendt med den ændring i forhold til pkt. 1:
- at Tina Tving Stauning og Grethe Olsen tager forbehold for
aktivitetens placering

Opnormering af Voksenafdelingen
81.01.01 P21
Social- og Sundhedsforvaltningen
Sagen forelægges Det sociale Udvalg, da forvaltningen vurderer at
der ikke længere er sammenhæng mellem arbejdspresset og
normeringen i afdelingen.
Afdelingen har i den seneste tid oplevet at 3 medarbejdere har
opsagt deres stillinger fordi at de ikke kan holde til arbejdspresset.
Desuden er det svært at få personer med den nødvendige
kompetence ansat i afdelingen, hvilket medfører at afdelingen ofte
har problemer med at få genbesat stillinger. Bl.a. kan afdelingen
ikke få besat sit barselvikariat. Desuden er der en stigning i
medarbejdernes sygdom. Det betyder samlet at afdelingen ikke
længere er i stand til at udføre mange af de påkrævede opgaver
og på det kvalitetsniveau der er påkrævet.
For Voksenafdelingen betyder det, at opgaverne i forhold til
borgerne løses på et meget sårbart grundlag, da fraværet af en til
to medarbejdere afgør om afdelingen i det hele taget kan fungere
eller ej i forhold til servicen til borgerne. Voksenafdelingen er
kendetegnet ved at der er tale om meget lovgivningsarbejde så der
er ikke den store handlefrihed i forhold til at prioritere imellem
arbejdsopgaverne, da borgerne har lovkrav på de mange servicer
som kendetegner fagområdet.
De primære årsager til det hårde arbejdspres kan nævnes:
Skærpede lovkrav:
Der stilles større krav til sagsbehandlingen, såvel indholdsmæssigt
som formelt.
Pr. 1.1.2003 blev en ny pensionsreform indført. Alle sager
om førtidspension, som er bevilget efter den 1.1.2003 skal
afgøres efter denne lov.
Lov om folkepension er samtidig overflyttet til den ny
pensionsreform, således at alle sager om folkepension skal
afgøres efter denne lov. Pr. 1.7.2004 indføres endnu en
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ændring i pensionsloven, idet folkepensionister fremover
kan vælge at opsætte sin pension - den gælder såvel
nuværende folkepensionister som nye. Herudover kommer
samme dato nye regler for ’’ældrecheck” - denne
lovændring er med tilbagevirkende kraft til 1.1.2004.
Den ”gl.” pensionslov blev den 4.12.2003 overflyttet til en
ny lov
som nu heder Lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension.
Førtidspensionssager, som er tilkendt før den 1.1.2003 skal
nu ’’køre” efter denne lov.
Alle sager om helbredstillæg og personlige tillæg skal
afgøres efter ovennævnte love - afhængig af hvilken
pensionsform, de er tilkendt. Der er ca. 3200 pensionister i
kommunen.
Flere borgerhenvendelser. Borgerne møder/ringer oftere
end tidligere. Alle borgerhenvendelser skal besvares - ofte
skriftligt. I mange af sagerne skal der partshøres - og
efterfølgende kommer ofte klagesager, som skal behandles
og sendes videre til Det Sociale Nævn.
Aktivloven blev sidste år ændret til 2 nye lovgivninger - lov
om Aktiv Socialpolitik og lov om Aktiv
Beskæftigelsesindsats.
I forbindelse med ændring af disse love blev indført
nye/flere indberetningsbilleder til IT-systemerne - og de
administrative opgaver er blevet større..
Ændring af ressourcer i sagsbehandlerteamet.
I forbindelse med ændring af ressourcerne i
sagsbehandlerteamet på kontanthjælp, bliver væsentlig
flere borgere indkaldt til samtale i forvaltningen - og der
iværksættes mange tiltag for disse borgerne. En stor del af
disse tiltag
(brevskrivning/indberetninger/telefonopringninger) foretages
af det administrative team.
I forbindelse med ansættelse af den ny medarbejder i team 3 - er
der opstået et ’’lønoverskud” på 90.000 kr., idet tidligere
medarbejder var højere lønnet. I 2004 er lønoverskuddet brugt til
vikardækning.
Ved en yderligere opnormering i Voksenafdelingen vil det være
nødvendigt, at dele denne opnormering mellem Team 2 og Team
3, som er de mest belastede teams i afdelingen.
Udgiften til en opnormering - vil på løntrin 33 udgøre ca. 325.000
kr. årligt.
Hertil vil komme udgifter til arbejdspladsindretning på 30.000 kr.
(engangsbeløb) i 2004 samt IT-vedligeholdelsesudgifter på kr.
11.900 årligt fra 2005 og overslagsårene.
I 2005 er lønudgiften kr. 325.000 som skal fratrækkes
forvaltningens lønoverskud på kr. 90.000, i alt kr. 235.000.
Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Der er budgetmæssig dækning inden for serviceområdets budget.
Opnormering afen fuldtidsstilling i Voksenafdelingen pr. 1. august
2004.
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Udgifterne i 2004 beløber sig til: Lønudgifter i 5 mdr. kr. 135.500
og etableringsomkostninger på kr. 30.000, i alt kr. 165.500.
I 2005 og overslagsårene er der lønudgifter på kr. 325.000 samt
IT-vedligeholdelsesudgifter på kr. 11.900, i alt kr. 336.900.

Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 73
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fra 2005 vil udgifterne kunne afholdes indenfor området for
førtidspensioner med 35 pct. refusion på kt. 05 med i alt kr.
246.900, som overføres til konto 06 samt af lønråderummet på
konto 06 med i alt kr. 90.000. Økonomisk afdeling har ingen
kommentarer til sagen._______________________________
Notat af 2. juni 2004 om arbejdssituationen i Voksenafdelingens
team 2 og 3 ligger på sagen.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at Voksenafdelingen opnormeres med 1 medarbejder på 37
timer pr. 1. august 2004
2. at udgifterne kr. 165.500 i 2004 finansieres af
serviceområdets budget - området for førtidspensioner med
35 pct. refusion.
3. at udgifterne kr. 246.900 i 2005 og overslagsårene ligeledes
finansieres af serviceområdets budget - området for
førtidspensioner med 35 pct. refusion.
at budgetterne overføres fra konto 05 til konto 06 med henholdsvis
kr. 165.500 i 2004 og kr. 246.900 i 2005 og overslagsårene.
Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004:
Godkendt

Opnormering af sagsbehandlergruppen i Familieafdelingen
81.01.01 P21
Familieafdelingen
Sagen forelægges Det sociale Udvalg som følge af, at forholdet
mellem sagsbehandlingsopgaver og sagsbehandlerressourcer i
Familieafdelingen ikke længere er holdbart. Årsagen hertil er
dels en markant stigning i sagsantallet, og dels at kravene til
sagsbehandlingen stadig skærpes såvel indholdsmæssigt som
administrativt.
Saasantal:
Familieafdelingen har gennem en årrække lavet jævnlige
opgørelser over sagsbestanden i afdelingen. Opgørelsen
foregår på den måde, at alle ikke aktuelt aktive sager på et
konkret tidspunkt passiveres. Resten tælles op og registres i
forhold til sagstype og sagstyngde. Opgørelsen har siden
bistandsreformen i 1998 vist følgende udvikling i antallet af
aktive sager på børne- familieområdet:
1998: 256 sager
1999: 256 sager
2001: 326 sager
2002: 325 sager
2003: 371 sager
Sagerne er registreret i moderens navn (med mindre børnene
bor alene sammen med deres far), så i de enkelte sager er der
altid minimum 2 personer, sagsbehandleren skal forholde sig til.
I de 371 senest registrerede sager var der i alt 538 børn og
unge, svarende til at hver enkelt sagsbehandler med den
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aktuelle normering skal varetage sagsbehandlingen for 77 børn
og unge. Hertil kommer, at der ud over børn og forældre samt
familien i øvrigt altid er en række samarbejdspartnere i en sag,
typisk 5 - 6 personer, svarende til at hver sagsbehandler
løbende skal forholde sig til ca. 475 personer, herunder træffe
indgribende beslutninger vedr. børnene og sikre dem den
retsbeskyttelse, de har krav på.
Sagsopgørelserne viser samtidig, at der er en tendens til en
stigende tyngde og kompleksitet i sagerne. Af de senest
opgjorte 371 sager er ca. % således tunge eller endog meget
tunge sager, hvilket betyder, at der stort set er daglige kontakter
i sagen i form af samtaler, møder og andre
koordineringsopgaver samt dermed forbundne administrative
opgaver i form af journalskrivning, udfærdigelse af handleplaner
m.v.
Baggrunden for den stigende tilgang af sager er givetvis
flersidig, men må først og fremmest tilskrives stigningen i
antallet af børn og unge i kommunen. I perioden 1998 - 2003 er
antallet af børn i alderen 0 - 17 år i kommunen således steget
med 504, idet der tilkommer ca. 100 flere børn/unge i den
pågældende aldersgruppe hvert år. Ca. 10 % af disse børn må i
større eller mindre grad påregnes at komme i kontakt med det
sociale system, hvilket svarer til en stigning på ca. 50 sager
alene p.g.a. stigningen i antallet af børn og unge i den
pågældende periode.
Skærpede lovkrav:
Gennem de senere år er der sket en permanent skærpelse af
kravene til sagsbehandlingen, primært via ny lovgivning, der
stiller vidtgående krav til sagsbehandlingen, såvel
indholdsmæssigt som formelt.
Af nye og ofte meget tidskrævende lovtiltag siden
bistandsreformen i 1998 og især inden for de seneste par år,
kan således bl.a. nævnes:
Udvidelse af målgruppen, således at der siden d.
1.1.2001 har kunnet ydes efterværn for unge helt op til
det 23. år mod tidligere det 20. år.
Krav om skærpet indsats til opdæmning af
ungdomskriminalitet (Ny lovgivning om
ungdomskriminalitet pr. 1.7.2001).
Indførelse af grundtakstmodellen pr. 1.1. 2002, der har
indebåret et overordentlig stort administrativt merarbejde
for socialrådgiverne.
Nye opholdskommuneregler vedr. anbragte børn
(pr. 1.7.2003), der har betydet et betragteligt merarbejde,
specielt vedr. børn, anbragt uden samtykke af andre
kommuner.
Krav om samtaler med alle børn inden der iværksættes
nogen form for foranstaltninger (1.7.2003). Lovkravet,
der tidligere primært gjaldt i anbringelsessager, og kun
for børn over 12 år, er tidsmæssigt utrolig krævende og
aktuelt udsat for stor offentlig og regeringsmæssig
bevågenhed.
Krav om at tilbyde handleplaner i alle sager, hvor der
iværksættes hjælpeforanstaltninger for børn og unge
samt udarbejdelse af særlige handleplaner for forældre til
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anbragte børn. Loven herom træder i kraft pr. 1.8.2004
og påregnes at give et betydeligt merarbejde.
Krav om etablering af ledsageordning for handicappede
unge. Træder ligeledes i kraft pr. 1.8.2004.
Ovenstående er blot et udpluk af de lovinitiativer, som inden for
de seneste år har betydet et betragteligt merarbejde i
Familieafdelingen, og det må nu konstateres, at det inden for de
nuværende ressourcer ikke er muligt at leve op til de senest
etablerede lovkrav, endsige yde borgerne og samarbejdsparter
den service de med rimelighed kan forvente. Alvorligst af alt er
det dog, at det p.g.a. utilstrækkelige personaleressourcer i
stadig mindre grad bliver muligt at yde børnene den nødvendige
retsbeskyttelse og sikre støtteforanstaltninger for dem, der måtte
have mest behov herfor.
Det skal derfor anbefales, at Familieafdelingen tilføres en ekstra
sagsbehandler. En ny sagsbehandler har en årsløn på ca. kr.
325.000. Det er ikke muligt for afdelingen at finde finansiering på
hele beløbet. Afdelingen har dog en konto til konsulentbistand
på konto 06 som godt kan nedjusteres med ca. kr. 100.000 og
bruges til finansiering af noget af udgiften. Dette vil indebære en
nedtoning af køb af sagsbehandler-bistand fra
plejehjemsforeningerne, hvilket vil betyde at afdelingen selv må
varetage nogle af de opgaver, som ellers købes i plejehjemsfor
eningerne. Til gengæld forventes det herved at kunne undgås
en personaleflugt fra afdelingen.
Der mangler kr. 225.000 kr. til lønudgiften, en engangsudgift på
kr. 30.000 til etablering af en kontorarbejdsplads samt kr. 11.900
til årlige vedligeholdelsesudgifter til IT, der søges tillægsbevilget
over kassebeholdningen
Bevilling:

Der er delvis finansieringsmulighed på Familieafdelingens
konsulentkonto 651 02 295-07 med kr. 100.000 og restbeløbet
til løn kr. 225.000 samt etableringsomkostninger kr. 30.000 og
kr. 11.900 til årlige vedligeholdelse af IT-systemer.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Opnormering afen fuldtidsstilling i Familieafdelingen pr. 1.
august 2004.
Konsekvenser i 2004: Lønudgifter kr. 135.500 samt etablerings
omkostninger kr. 30.000, i alt kr. 165.500
Konsekvenser i 2005: Lønudgift kr. 325.000 samt ITvedligeholdelses-udgifter på kr. 11.900, i alt kr. 336.900.
Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til sagen.
Ingen
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

Bilag:
Indstilling:

1. at Familieafdelingen opnormeres med en
sagsbehandlerstilling på 37 timer pr. 1. august 2004.
2. at udgifterne i 2004-2005 og overslagsårene delvis
finansieres ved en reduktion af Familieafdelingens
konsulentkonto med kr. 100.000.
3. at der meddeles en tillægsbevilling i 2004 til finansiering af
restbeløbet til lønudgifter og etableringsomkostninger på
kr. 65.500.
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4. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 236.900 i 2005
og overslagsårene til finansiering af restbeløbet på løn og
IT-vedligeholdelsesudgifter.

Beslutninger:

Sag nr. 74
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004:
Godkendt

Ansøgning om tilførsel af midler fra demografipuljen 2004
16.00.00 002/5741
Social- og sundhedsforvaltningen
-

Forvaltningen fremlægger sag vedrørende ansøgning om midler
fra demografipuljen til ældreområdet til budget 2004.
Sagsfremstillingen sker på baggrund af byrådets godkendte
sagsfremstilling om principper for administration af
demografipuljen.
Ældreområdet har siden 1. januar til 1. maj 2004 haft en stigning
af borgere som er visiterede til hjælp i hjemmeplejen. Det drejer
sig om 10 nye borgere over 80 år samt 4 nye borgere i alderen
67-79 år.
Specielt stigningen i antallet af borgere på over 80 år medfører et
øget behov for såvel hjemmehjælp, hjemmesygepleje som
hjælpemidler.
Med udgangspunkt i byrådets godkendte sagsfremstilling i januar
2004 er der foretaget beregning af den forventede merudgift, hvor
ældreudgifterne beregnes i såkaldte ældreenheder, hvor en
ældreenhed med borgere mellem 65 - 79 år tæller en enhed og
borgere over 80 år tæller fire enheder.
En ældreenhed er beregnet til at udgøre 19.821 kr.
Aldersgrupper
67-79 år
Over 80 år
I alt

Tilgang

Forventet
I alt
merudgift
4
19.821 x 4
79.284 kr.
10
(19.821 x 4) x 792.840 kr.
10
14
872.124 kr.

De nævnte tal er et faktum i forhold til nye udgifter.
Hvis udviklingen fortsætter resten af året bliver udgiften ca. 2.6
mio. kr.
Det er dog yderst usikkert om en sådan udvikling vil fortsætte.
Udviklingen kan variere en del over et år og det er derfor for tidligt
at vurdere udviklingen for resten af året.
Forvaltningen mener derfor ikke, det vil være hensigtmæssigt
allerede at ansøge om midler for resten af året. I stedet anbefales
det at ældreområdet alene får udbetalt de 872.124 kr. fra puljen
og igen foretager en statusopgørelse pr. 31. august med henblik
på at søge om yderligere tilskud til Økonomiudvalgets møde den
27. september 2004.______________________________________
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Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
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-

Økonomisk afdeling har vurderet sagen og mener at ansøgningen
er i overensstemmelse med de gældende principper for
demografipuljen.
Ingen
Forvaltningen anbefaler at Det Sociale Udvalg over for
Økonomiudvalget anbefaler at:
1. der bevilliges 872.124 kr. fra demografipuljen til
ældreområdets budget i indeværende år samt i
overslagsårene

Beslutninger:

Sag nr. 75
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

2. ældreområdet laver en ny statusopgørelse pr. 31. august
med henblik på eventuelt at sende en ny ansøgning til
økonomiudvalgsmøde den 27.september.
Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004: Godkendt

Drøftelse af boligsocialt arbejde
16.00.00P20/5808
Ingen
Af Det Sociale Udvalgs årsplan for 2004 fremgår, at boligsocialt
arbejde er en central opgave for Socialforvaltningen, og at det
derfor er valgt til fokusområde i 2004.
Forvaltningen har derfor udarbejdet to projektforslag.
Henholdsvis et værested for børn og unge i Græse Bakkeby
samt en rådgivning og kontaktpersonordning for børn og unge i
hele kommunen. De to projekter er beskrevet i vedlagte bilag.

Bevilling:

Forslagene fremlægges til drøftelse.
Der er ikke afsat midler i budgettet til boligsocialt arbejde,
hvorfor der vil skulle findes finansiering. Det kan ske på to
måder:
1. Konkrete besparelser
2. Tillægsbevilling (træk på kassebeholdning)
Vedr. de konkrete besparelser vil disse skulle findes indenfor
socialområdets budget.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:
Beslutninger:

Vedr. forslaget om et værested i Græse Bakkeby kunne
finansieringen eventuelt ske i samarbejde med børn- og
ungeområdet, idet klubtilbud mv. hører til i dette regi. Dette
kræver naturligvis en forelæggelse af sagen i Børn- og
Ungeudvalget.
Ingen
Bilag 1: Projektbeskrivelse - Værested i Græse Bakkeby
Bilag 2: Projektbeskrivelse - Rådgivning og
kontaktpersonordning
Forvaltningen indstiller,
At Det Sociale Udvalg drøfter de to projektforslag
Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004:
Sagen drøftet

Det sociale udvalg den 9. juni 2004

Sag nr. 76
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
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Orienteringssager til udvalget
16.00.00 A14/5232
Intet
1.
Orienterina fra udvalasformanden
2.

Love oa bekendtaørelser
Oversigt vedlagt

3.

Orienterina om Hospice i Arresødal
Tilsagn om indgåelse af finansieringsaftale

4.

Intern budaetopfølanina pr. 30.04.04
Materiale vedlagt

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

-

Sag nr. 77
Journal nr.:
Beslutninger:

Eventuelt
16.00.00 A14/5232
Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004:
Intet

"

Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering
Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004:
Pkt. 1 - 4 Taget til efterretning

