Det sociale udvalg den 22. september 2004

Side 1 af 8

F RE DERI KS S UND KOMMUNE

U D S K R IF T
Det sociale udvalg
22. september 2004 kl. 8.00
i mødelokale 9

Mødedeltagere:

Lis Olsen, T in a T vin g S ta u n in g , K u rt M ikke lse n , G re th e
O lsen, M o rte n S k o vg a a rd .

Fraværende:

A fb u d fra G re th e O lsen
T in a T v in g S ta u n in g fo rlo d m ø d e t kl. 11.15

Mødet slut:

12.15

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 97
Hjemmevejledning til kommunens voksne udviklingshæmmede
Sag nr. 98 - udgået overført til lukket møde
Sag nr. 99
Demografipuljen 2004
Sag nr. 100
Budgetopfølgning pr. 31.07. 2004 for Socialudvalgets område
Sag nr. 101
Revision af de sociale regnskaber 2003
Sag nr. 102
Godkendelse af ændrede budgetbemærkninger til budget 2004 og 2005
Sag nr. 103
Endelig vedtagelse af boligpolitik
Sag nr. 104
Orienteringssager til udvalget
Sag nr. 105

Det sociale udvalg den 22. september 2004

Side 2 af 8

Orientering om fleksjob
Sag nr. 106
Eventuelt
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Sag nr. 107
Psykiatriområdet
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Sag nr. 97
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

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

Hjemmevejledning til kommunens voksne
udviklingshæmmede
16.13.07G00/4395
Lov om social service.
I sag nr.71 på det sociale udvalgs møde d. 9. juni 2004,
godkendte udvalget, at kommunen overtager aktivitetsdelen fra
den 1.10.2004 fra SAC-Vest.
Den 23. august 2004 har SAC-Vest fremsendt orientering om, at
amtet fra den 1.10.2004 har besluttet at afvikle
hjemmevejledningen efter Servicelovens § 69, som er en amtslig
udgift.
Amtet tilbyder dog at fortsætte samme hjemmevejledning efter
Servicelovens § 73, som i givet fald vil være en ren kommunal
udgift.
SAC-Vest yder p.t. hjemmevejledning til 12 borgere, hvilket svarer
til en udgift på ca. 300.000 kr. årlig, hvis kommunen fremover skal
købe ydelsen.
Forvaltningen har orienteret SAC-Vest om, at
hjemmevejledningen fra den 1.10.2004 vil blive varetaget af
kommunens bostøttekorps.
Forvaltningen vurderer, at opgaveløsningen kan ske ved at
omfordele ressourcerne hos bostøttekorpset. Når alle behov er
genvurderet og opgjort, vil der kunne gives et realistisk billede af,
hvorvidt opgaven kan klares med de nuværende ressourcer.
Udgiften vil p.t. kunne afholdes inden for forvaltningens budget
Ingen p.t.
Ingen
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender at:
1. kommunen overtager hjemmevejledningen pr. 1. oktober
2004 og at opgaven indtil videre løses inden for
eksisterende ressourcer,

https://intranet.frederikssund.dk/GamleWeb/Frederikssund-kom/www.Frederikssund-... 09-08-2016

Det sociale udvalg den 22. september 2004

Beslutninger:

Sag nr. 99
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling
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2. sagen genoptages, når alle behov er genvurderet og
opgjort med henblik på en afklaring af om der er behov for
flere ressourcer til opgavevaretagelsen.
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Godkendt

Demografipuljen 2004
16.00.00002/5741
Forvaltningen fremlægger, som aftalt, status over den
demografiske udvikling på ældreområdet.
Tidligere tilførsel af midler fra demografipuljen var på baggrund af
optælling i årets 4 første måneder, og viste en stigning på 10 nye
borgere over 80 år samt 4 nye borgere i alderen 67-79 år. I alt fik
ældreområdet tilført 872.124 kr.
Fra 1. maj til 1. september 2004 har der været en stigning af
borgere, som er visiteret til hjemmeplejen, på 13 i alderen 67-79 år,
men én borger mindre over 80 år.
En ældreenhed er beregnet til at udgøre 19.821 kr., og borgere
over 80 år tæller 4 enheder.
Skemaet viser den økonomiske beregning på udviklingen.
Aldersgrupper

Tilgang

67-79 år
Over 80

13
-1

I alt

12

Forv.
Merudgift
19.821 x 13
-1
(19.821x4)

I alt
257.673 kr.
- 79.284 kr.

178.389 kr.

Udviklingen i de sidste 4 måneder har været mindre end antaget
først på året, og forklaringen kan findes i at flere borgere over 80 år
er flyttet i plejeboliger.
Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at
ansøge om midler fra demografipuljen på baggrund af status pr 1.
september, men anbefaler at der bliver foretaget en ny
statusopgørelse pr. 30. november med henblik på at søge om
yderligere tilskud til Økonomiudvalgets møde i december 2004.

Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 100
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Saasfremstillina:

Kopi af Økonomiudvalgets sag fra 15. juni 2004
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalget anbefaler at status over demografiudviklingen, på
ældreområdet, tages til efterretning, og ny status udarbejdes pr. 30.
november 2004
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Taget til efterretning______________________

Budgetopfølgning pr. 31.07. 2004 for Socialudvalgets område
16.00.00 002/3915
Lov om kommunernes styrelse
Socialforvaltningen har på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2004
gennemgået det sociale område. Budgetopfølgningen viser at
området vil komme ud med et merforbrug på kr. 263.755.
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Der har været store udsving i løbet af året. Det skal dog
understreges, at udgifterne samlet set på intet tidspunkt har haft et
merforbrug i budgetkontrollerne, men store indtægtstab er årsag til et
merforbrug p.t. For eksempel kan det nævnes at der er et
indtægtstab i øjeblikket på ca. 1,3 mio. på Integrationsområdet.
De store variationer betyder at forvaltningen anbefaler at afvente
udviklingen og evt. regnskabsforklare ved årsafslutningen. Ligeledes
vil forvaltningen følge udviklingen nøje i den løbende budgetkontrol.

101 45 Serviceområdet
105 46 Familieenheden
105 48 Ældreområdet

Mindreforbrug
Merforbrug

Kr.
Kr.
Kr.

-106.245
370.000
0

Samlet for Det Sociale
Udvalgs
Bevillinq:
Økonomi og personalemæssiae konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 101
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning.
Økonomisk afdelings bemærkninger er vedlagt
Bemærkninger vedrørende de enkelte områder vedlagt.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at det forventede merforbrug
afventer årsresultatet, og et eventuelt merforbrug på det sociale
område regnskabsforklares.
Det Sociale Udvalg, den 22. september 2004:
Udvalget anbefaler at sagen afsluttes i Økonomiudvalget.
Indstillingen godkendt

Revision af de sociale regnskaber 2003
16.00.00 K01/4187
Lov om kommunal styrelse.
Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 163 vedrørende
revision af regnskabet for året 2003 inkl. regnskaber på områder
med statsrefusion.
Beretningen indeholder som bilag:
1.

Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, om
revision af de sociale regnskaber med statsrefusion.
2. Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, om statsrefusion
og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision af det
sociale område.
3. Lovpligtig redegørelse til Told- og Skattestyrelsen om revision
af børnefamilieydelser.
4. Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for flygtninge,
indvandrere og integration, om revision af
integrationsområdet.
Revisionen har bemærket at der ikke er udført løbende
ledelsestilsyn i henhold til kommunens egne retningslinier, samt
at der ikke er etableret en kontrol der sikrer at personer som er
henvist til AF også bliver tilmeldt.
Refusionsskemaerne og den hjemtaget a-conto refusion svarer til
den forventede refusion som helhed.
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Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets
regler for området.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:
Beslutninger:

Sag nr. 102
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Revisionens beretning nr. 163, har været forelagt
Økonomiudvalget på baggrund af Ministeriernes
indsendelsestidsfrist, derfor er sagen til efterretning.
Ingen
Ingen
Revisionsberetning nr. 163 henligger på sagen og
Socialforvaltningens kommentar til revisionsberetning nr. 163 er
vedlagt
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg tager revisionen af
de sociale regnskaber for 2003 til efterretning.
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Taget til efterretning

Godkendelse af ændrede budgetbemærkninger til budget
2004 og 2005
16.00.00 002/5721
Intet
I forbindelse med arbejdet omkring budget 2005 skal udvalgene
udarbejde forslag til mål og rammer for deres respektive
politikområder, og budgetbemærkningerne er en del heraf.
Forvaltningen har udarbejdet budgetbemærkninger til budget
2005 for det sociale område, som blev forelagt for udvalget på
mødet den 12. maj 2004.
Under det videre arbejdet med budget 2005 er der sket en
ændring i startperioderne for eleverne. Tidligere startede eleverne
3 gange årligt med 8 elever.
I den nye dimensioneringsaftale, der gælder fra 2004, har vi en
årskvote på 24 elever, det kan betyde, at hvis vi kun har fået 4
elever på januarholdet, skal de resterende starte på de
efterfølgende hold.
Det vil få den konsekvens at lønudgifterne forskubbes til næste
års budget.

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

Beslutninger:

Forvaltningen ønsker i den forbindelse, at der gives mulighed for
at overføre overskuddet på budgettet på hele ældreuddannelses
området, og ikke som i dag, kun på delområdet.
Ingen
Ingen
Budgetbemærkninger til budget 2004 samt forslag til 2005 for
Ældre-/uddannelsesområdet.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender
ændringerne i budgetbemærkningen for
Ældre-/uddannelsesområdet til budget 2004 samt 2005.
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Godkendt
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Sag nr. 103
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
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Endelig vedtagelse af boligpolitik
03.00.00P22/5003 og 01.02.03G01/3808
Socialforvaltningen og Teknisk Forvaltning
Planloven
Byrådet besluttede i Strategi 2003 at udarbejde en boligpolitik,
der bl.a. skal give svar på:
• Hvilke boligtyper skal vi planlægge i de nye områder? Hvor
stor en del af de nye boliger skal opføres som støttet
boligbyggeri? Hvordan skal fordelingen være mellem
parcelhuse, rækkehuse og etageboliger?
• Hvordan skal vi dække behovet for boliger til ældre og
handicappede? Er der på sigt behov for at opføre et
ældrecenter?
• Hvilke krav skal vi stille til udformningen af nye boligområder?
Skal der være fælleshuse o. lign.?
Boligpolitikken er blevet til i en proces, som har omfattet:
• Interviews med ejendomsmæglere og boligselskaber for at få
afdækket den aktuelle efterspørgsel
• Interviews med repræsentanter for brugergrupper for at få
afdækket behovet
• Boligpolitisk temamøde 8. juni 2004 mellem Byrådet og
aktørerne på området
• Offentlig debat om forslag til boligpolitik i perioden maj-aug.
2004.
Der er i høringsperioden fremkommet i alt 11 kommentarer og
forslag. Forvaltningerne giver i bilaget ’’Kommentarer og
anbefalinger til forslag til boligpolitik” indstilling til, hvordan
kommentarerne kan imødekommes.
Forslaget til boligpolitik omfatter bl.a. et udkast til boligpolitisk
handlingsplan. Udkastet til handlingsplan har været oplæg til
Byrådets budgetlægning. Handlingsplanen foreslås justeret,
således at det fremgår, at det er besluttet at prioritere
demensboliger
Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget den 21. sep. 2004 med
en indstilling om at anbefale punkterne 1-6 i notat af 25. aug.
2004.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 104

•

’’Kommentarer og anbefalinger til forslag til boligpolitik” af 25.
a u g .2004
• 11 kommentarer til forslaget til boligpolitik
• Forslag til justering af den boligpolitiske handlingsplan
Forvaltningerne indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler punkterne 7-11 i notatet af
25. aug.
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Godkendt. Det Sociale Udvalg anbefaler over for Økonomiudvalg
og Byråd at der bør foretages en vurdering om bilag 6 er
hensigtsmæssig i den samlede boligpolitik

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

Orienterina om omdannelse af tidssvarende pleiehiem oa
beskyttede boliaer til ustøttede almene eller private pleieboliaer
Bekendtgørelse vedlagt

3.

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

Sag nr. 105
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

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

Sag nr. 106
Journal nr.:

Nøaletal på aktiviteter
Materiale vedlagt
Ingen
Ingen

Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Ad pkt. 1 Udvalget ønsker en orientering om situationen på
Frederikssund Dagcenter igen på mødet i februar 2005.
Ad 2 + 3 Taget til efterretning

Orientering om fleksjob
16.01.21 G01
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 69
I henhold til beskæftigelseslovens § 69 bevilger kommunen
fleksjob til personer under 65 år med varige begrænsninger i
arbejdsevnen.
Fleksjob ydes til personer, som ikke modtager førtidspension, og
som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale
vilkår på arbejdsmarkedet.
Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter
beskæftigelsesloven samt andre foranstaltninger, herunder evt.
forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for
at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.
Frederikssund kommune har p.t. bevilget fleksjob til 109
personer, fordelt med 58 job hos offentlige arbejdsgivere og 51
job hos private arbejdsgivere.
Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob.
Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Tilskuddet er
14-delen eller 2/3-del af lønnen, afhængig af graden af den
nedsatte arbejdsevne.
Afdelingsleder Kirsten Edske giver en mundtlig orientering om
reglerne samt praksis heraf.
Økonomiudvalget har i sit møde den 27. september 2004 også
anmodet om denne orientering.
-

Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg tager orienteringen
til efterretning
Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Orienteringen taget til efterretning

Eventuelt
16.00.00 A14/5232
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Beslutninger:
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Det Sociale Udvalg den 22. september 2004:
Næste socialudvalgs møde afholdes tirsdag den 19. oktober kl.
15.00

