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Budgetkontrol pr. 30. april på det sociale område
16.00.00 0 0 2 /7 0 5 6 AN
Sekretariatet
Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasseog regnskabsregulativ og retningslinier for budgetopfølgning.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har foretaget budgetkontrol pr. 30.4.2006 på det
sociale område. Budgetkontrollen viser at der er behov for en
tillægsbevilling på netto kr. 6.696.020:
Serviceområdet - Overførsler
Serviceområdet Servicerammen
Familieafdelingen
Ældreområdet
Total for det sociale område

Kr.
Kr.

2.080.465
2.405.925

Kr.
Kr.
Kr.

0
2.209.630
6.696.020

Serviceområdet - Overførsler:
På Arbejdsmarkedsområdet er der en besparelse på
sygedagpenge på kr. -2.322.220.
Samtidig forventes en mindreindtægt på kr. 1.975.615. på refusion
af udgifter til aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere, fordi
kommunen rammer loft på grund af det høje
beskæftigelsesniveau. Dermed mistes refusioner.
Da der samtidig er indarbejdet en rammebesparelse på området
på kr. 1.531.500 giver det et samlet underskud på kr. 1.184.895
På Integrationsområdet er både udgifter og indtægter faldende på
grund af mindre tilgang af integrationsflygtninge som giver et
overskud på kr. -1.565.080.
Udgifter til førtidspension, i forhold til det budgetterede, er
stigende. Kommunen har et fald af førtidspensionssager, men de
nye sager er dyrere med lavere refusion og der har været en
større stigning af disse dyre sager end ventet. De gamle sager
oplever til gengæld et større fald, men ikke nok til at udjævne
forskellen.
Dette giver øgede udgifter på kr.2.460.650.
På overførsler giver det total en merudgift på kr. 2.080.465.

Serviceområdet - Servicerammen:
På Voksenområdet er der stigende udgifterne primært omkring
døgnanbragte, udgifter til narkobehandling samt øget betaling for
støttetimer.

Side 3 af 6

Socialudvalget 7.juni 2006

Antallet af døgnanbragte er steget med 17 personer i forhold til
det budgetterede.
Udgifterne til narkobehandling er steget med 8 personer. De første
120 dage af narkobehandlingen er gratis for kommunen, derefter
skal der betales, de 120 dage er fra første dag personen kommer i
behandling. En del personer er startet på behandling sidste år og
de 120 dage er nu gået og kommunen skal dermed betale.
Udgifter til støttetimer til hjerneskadet person er steget.
Dette giver øgede udgifter på servicerammen på kr. 2.405.925.

Familieområdet:
På Familieområdet har det været svært at lave budgetkontrol, da
regninger fra Amtet endnu ikke er modtaget. I forbindelse med
genåbning af budget 2006 blev Familieafdelingens budget
nedskrevet med kr. -1.500.000. Forvaltningen vil lave en nøje
gennemgang på området i august måned.
Ældreområdet:
På baggrund af regnskab 2005 på Frit Valgs ordningerne har det
vist sig at de udbetalte timepriser har været lidt for lave, der skal
derfor ske en efterbetaling jf. loven. Det betyder for 2005 at der
skal efterbetales kr. 155.000 til private leverandører.
Ved budgetlægninger er der forudsat indtægt fra andre kommuner
på borgere, der er bosat på kommunens ældrecentre. Der har det
sidste 1/2 år været en nedgang af udenbys borgere og derved en
manglende indtægt. Nedgangen er kr. 1.574.630
På Cafeteriaerne ønskes budgettet justeret til forventet indtægt
ved salg i Cafeen. Sidste års regnskab samt status på nuværende
tidspunkt viser lavere indtægter på kr. 480.000
Total betyder de manglende indtægter samt efterbetalingen til Frit
leverandørvalg på Ældreområdet kr. 2.209.630

Bevilling:
Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning
Sagen har været oversendt til Økonomisk afdeling, der ingen
bemærkninger har.
Skema med budgetkontrol vedlagt.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kr. 6.696.020
tillægsbevilges i 2006 samt 2007 og overslagsårene samt at
Sammenlægningsudvalget godkender dette.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 7. juni 2006:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 29

”Ny chance til alle” - beskæftigelsesprojekt til
kontanthjælpsmodtagere.
15.20.00 P20/8833
Voksenafdelingen VH
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 96 a samt ændring af
refusionsregler jf. § 100 i Aktivloven.
Regeringen har besluttet, at kommunerne i perioden

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
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1.7.2006 - 30.6.2008 skal give passive kontant- og
starthjælpsmodtagere ” En ny chance”.
Konkret skal de kontant- og starthjælpsmodtagere, som inden for
de seneste 12 måneder ikke har modtaget et tilbud efter kapitel
10 - 12 i Beskæftigelsesloven have gennemgået deres sag på ny,
og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til
job eller ordinær uddannelse - eller om det er nødvendigt at give
tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet
for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet.
Regeringen har fastsat mål for hver enkelt kommune. Der vil
løbende blive fulgt op på resultaterne af indsatsen og initiativet vil
blive evalueret efterfølgende. Andre aktører og virksomheder skal
inddrages, hvor de har særlige kompetencer til at få personer i
job.
Der er opstillet 3 landsdækkende mål for indsatsen. Målene
opgøres tilsvarende på kommuneniveau.
Regeringens forventede mål for Frederikssund kommune er:
Mål 1: 29,1 % flere skal i job eller ordinær uddannelse.
Mål 2: 18,5 % flere skal kunne forsørge sig selv
Mål 3: 4,2 % flere skal være i gang.
Indsatsen gøres op i midten af 2008.
Fra den 1.7.2006 har regeringen samtidig vedtaget, at
refusionssatserne ændres således, at staten refunderer 65 % af
udgifterne, når der er tale om aktiv forsørgelse - personer i
jobtilbud, som udgangspunkt mere end 30 timer ugl. - og 35 %
ved passiv forsørgelse (ingen jobtilbud).
Forvaltningen har i løbet af de sidste år igangsat flere nye
initiativer på beskæftigelsesområdet. Flere af tilbuddene er sket
via samarbejdsaftaler med private aktører.
Resultaterne har været positive og på baggrund af regeringens
nye tiltag finder forvaltningen det nødvendigt at fortsætte med
endnu flere tiltag på området.
Forvaltningen har undersøgt muligheden for at iværksætte tilbud
via Mental Coach, som tidligere er benyttet med stor succes på
personer visiteret til fleksjob.
Mental Coach tilbyder nu kurset ’’Vejen til Job”, som er et 14
ugers kursus (30 timer ugl.), hvor der foretages afprøvning af
deltagernes faglige og personlige kompetencer, motivation, samt
muligheder i forhold til udbuddet af jobmuligheder. Til kurset har
Mental Coach tilknyttet en intern jobkonsulent, som skal være
behjælpelig med at finde det rette tilbud på arbejdsmarkedet.
Målgruppen vil være borgere med andre problemer end
ledighed - deltagerantal 16 personer.
Udgiften til kursusforløbet hos med Mental Coach udgør 5450 kr.
pr. uge pr. deltager - samlet udgift i alt 1.220.800 kr.
Statsrefusionssatsen på disse borgeres kontanthjælp bliver 65 %.
Til dækning af merudgifter til aktive tilbud modtager kommunerne
et fast tilskud på 25.000 kr. pr. person i en udvalgt målgruppe.
Arbejdsmarkedsstyrelsen fremsender de første ledelsesrapporter
med udvalgte cpr.numre ultimo juni - disse personer vil blive
udvalgt til første kursus hos Mental Coach, således at tilskud
udløses.
Kursusstart forventes 1.8.2006.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at udtale sig om en
forventet besparelse på udbetalingen af kontanthjælp - men på
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længere sigt, må der forventes en besparelse - for de personer,
som kommer i beskæftigelse efter forløbet, og for de personer
som siger nej-tak til forvaltningens beskæftigelsestilbud.
Såfremt der ikke iværksættes tilbud vil statsrefusionen udgøre 35
% på den passive forsørgelse, og regeringens fastsatte mål vil
ikke være realistiske.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Der er midler i budgettet til afholdelse af udgifter til
beskæftigelsestiltag af denne karakter.
Forvaltningen forventer at udgiften kan afholdes indenfor
budgettet på kontanthjælp i 2006.
Tilbud vedrørende ’’Vejen til job” fra Mental Coach vedlagt.
Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg,
1. at forvaltningen får kompetence til at indgå kontrakt med
Mental Coach inden for den økonomiske ramme på
1.220.800 kr. for et kursusforløb på 14 uger.
2. at udgiften afholdes indenfor kapitel 10 jf. Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats - Vejledning og opkvalificering.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 7. juni 2006:
Sagen udsat.

Sag nr. 30

Overførsel af uforbrugte bundne driftsmidler fra 2005 til 2006
vedrørende konto 05
16.00.00/7056
Sekretariatet, AN
Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasseog regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk
decentralisering og lønsumsstyring.
I forbindelse med sagen vedrørende overførselsbeløb af
uforbrugte midler fra 2005 til budget 2006, er det besluttet at der i
år ikke kan overføres det overskud som
institutionerne/forvaltningen havde beregnet.
Der er i overførselssagen fra marts 2006 nogle midler der
nødvendigvis må overføres grundet tilbagebetaling til de
ministerier hvorfra pengene er modtaget. Det drejer sig om de
’’bundne overførsler” hvor Forvaltningen har modtaget penge til
konkrete formål og ikke forbrugte midler skal tilbagebetales.
For det sociale område betyder det at der skal overføres kr.
474.660 vedrørende konto 05 der vedrører følgende projekter:

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Projekt ’’Forældrekompetence”
Projekt ’’Græse Bakkeby”
Visiteret Værested
Projekt ’’Lokale tiltag for
sindslidende”
Projekt ’’Demensinfo”
I alt til bundne overførsler

Bevilling:
Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

75.390
300.000
46.510
13.840

Kr.
Kr.

38.920
474.660

Økonomisk Afdeling har haft oversigten til gennemsyn og har
ingen kommentarer.
Ingen
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kr. 474.660 tillægsbevilges
i 2006.

Det Sociale Udvalg den 7. juni 2006:
Indstillingen godkendt.

Side 6 af 6

Socialudvalget 7.juni 2006

Sag nr. 31
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Tillægsbevilling til omsorgstandplejens budget
16.21.09S03/8648
Sekretariatet BH
Sundhedslov, omsorgstandpleje til ældre.
Forvaltningen fremlægger ansøgning fra Frederikssund
Kommunale Tandpleje.
Overtandlægen beder om tilladelse til merforbrug på
omsorgstandplejens budget, til indkøb af et transportabelt
stærksug til brug på Tolleruphøj.
Der har længe været utilstrækkelig effekt af det nuværende sug,
og tandlægen vurderer, at det bør udskiftes af
sikkerhedsmæssige grunde.
Prisen til et nyt sug udgør kr.35.000, men da udgiftsbudgettet kun
udgør kr.57.000 ansøger tandplejen om tilladelse til
ekstrabevilling/ accept af overtræk.
Forvaltningen vurderer at merudgiften kan dækkes indenfor det
samlede ældreområde, og tages op i forbindelse med
budgetkontrol sidst på året.
Der er ikke bevillingsmæssig dækning på
omsorgstandplejebudgettet, men merudgiften kan finansieres
indenfor det samlede ældreområde.
Ingen nuværende
Ansøgning fra Overtandlægen af 4.4.2006
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg giver tilsagn om
merforbrug til anskaffelse af sug til brug på Tolleruphøj.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 7. juni 2006:
Godkendt.

Sag nr. 32
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Orientering til Udvalget
16.00.00 A14/8020 SOS
Sekretariatet
Intet
1. Orienterina fra Socialudvalasformanden

Bevilling:
Økonomi- og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Ingen
Ingen

Sag nr. 33
Journal nr.:
Beslutninger:

Ingen
Til udvalgets orientering

Det Sociale Udvalg den 7. juni 2006:
Intet.
Eventuelt
16.00.00 A14/8020 SOS
Det Sociale Udvalg den 7. juni 2006:
Intet.

