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Sag nr. 25

Årsresultat for år 2003

Journal nr.:

16.00.00 002

Lovgrundlag:

Intet
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Sagsfremstilling:
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Forvaltningen fremlægger årsresultat for år 2003 som brutto
udviser et mindreforbrug på kr. 16.221.611 samt en bruttomindreindtægt på
kr. 5.069.757. I alt et nettooverskud på kr. 11.151.854.
Korrigeret
Budget 2003

Endeligt
Regnskab
2003

Serviceområdet

Kr.

525.905.860

509.288.987

Familieafdelingen

Kr.

34.202.760

33.263.639

Ældreområdet

Kr.

122.660.190

123.994.573

I alt

Kr.

682.768.810

666.547.199

-436.540.120

-431.470.363

Statsrefusion,
amtstilskud samt andre
indtægter

Kr.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Sagen skal videresendes til Økonomisk Afdeling med
henblik på videresendelse til Økonomiudvalget.

Bilag:

Oversigt over årsresultat for år 2003, samt forvaltningens
bemærkninger. Bemærkningerne er et foreløbigt notat og
en nærmere mundlig uddybning vil ske på mødet

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg ove rfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at overskuddet på
årsresultatet for 2003 lægges i kommunekassen.

Beslutninger:

Det Sociale udvalg den 17. marts 2004:
Godkendt

Sag nr. 26

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2003 til 2004
vedrørende konto 05

Journal nr.:

16.00.00 002

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Forvaltningens nettooverskud for 2003 beløber sig til kr.
11,1 miil. Forvaltningen fremlægger opgørelse over
uforbrugte driftsmidler, som ønskes overført fra 2003 til
2004 der udgør netto kr. 1.168.270.
Bundne overførsler:
Projekt Unge Mødre

Kr.

5.760

Projekt Forældrekompetence

Kr.

359.150
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Visiteret Værested

Kr.

85.790

1 alt

Kr.

450.700

Værestedet Under Elmen

Kr.

56.000

Bofællesskabet Skibet

Kr.

60.000

Støtte til frivillig socialt arbejde

Kr.

8.600

Omsorgstandplejen

Kr.

14.460

Fredagsklubben

Kr.

4.820

Ældre-/uddannelsesafdelingen

Kr.

245.480

Frederikssund Dagcenter

Kr.

57.110

Ungdomsboliger Birkevænget

Kr.

-6.900

Sundhedsplejen

Kr.

148.530

1 alt

Kr.

588.100

Støttepersonkorpset

Kr.

99.470

Lev's Bofællesskab

Kr.

30.000

1 alt

Kr

129.470

Total for det sociale område

Kr.

1.168.270

Rammeoverførsler:

Lønninger:

Bevilling:

Der er bevillingsmæssig dækning.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Økonomisk Afdelings kommentar udleveres på mødet

Bilag:

• Opgørelse over uforbrugte driftsmidler vedlagt som
bilag
• Økonomisk afdelings kommentar bliver udleveret på
mødet

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg ove rfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kr. 1.168.270
tillægsbevilges i 2004 af overskuddet fra regnskab 2003.

Beslutninger:

Det Sociale udvalg den 17. marts 2004:
Godkendt

Sag nr. 27

Årsresultat 2003 samt overførsler konto 06 år 2003 til
2004

Journal nr.:

16.00.00 002

Det sociale udvalg den 17. marts 2004

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger til Det Sociale Udvalgs
orientering følgende:
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Konto 06 - Administrationsområdet udviser et mindreforbrug
på kr. 1.713.060. Heraf udgør IT-afdelingen kr. 862.110 og
Koordinations-udvalget kr. 11.970.
Der vil, via økonomisk afdeling til Økonomiudvalget, blive
fremsendt ønske om overførsel af uforbrugte driftsmidler på
kr. 1.620.490.
Bevilling:

-

Økonomi og personalemæssige
konsekvenser:

Økonomisk Afdeling opgør årsresultatet på konto 06 til
Økonomiudvalgets behandling.

Bilag:

Oversigt over overførselsbeløb vedlægges

Indstilling:

Til udvalgets orientering.

Beslutninger:

Det Sociale udvalg den 17. marts 2004:
Taget til efterretning

Sag nr. 28

Sektorbeskrivelse til Årsberetning 2003

Journal nr.:

16.00.00P15/2645

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafslutning år 2003 skal
fagudvalgene behandle sektorbeskrivelserne for 2003.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Sektorbeskrivelse til årsberetning 2003

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
At Det Sociale Udvalg godkender sektorbeskrivelsen til
brug for årsberetning 2003

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Godkendt

Sag nr. 29

Samarbejde omkring opkvalificering af ledige til
fleksjob

Journal nr.:

15.20.05 G 01/5483

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32
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Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats § 25.
Sagsfremstilling:

1henhold til lov om ansvaret og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats kan kommunerne inddrage andre
aktører til indsatsen omkring beskæftigelsesindsatsen.
Det er en nødvendig og vigtig forudsætning, at
forvaltningen har en bred vifte af tilbud, således at den
enkelte borger efter en individuel vurdering får det optimale
tilbud, med henblik på, så hurtigt og effektivt som muligt at
vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Forvaltningen har undersøgt muligheder for et
kvalitetsmæssigt tilbud til ledige personer, der er visiteret til
fleksjob. Disse personer har behov for særlig støtte og
vejledning til at vende tilbage til arbejdsmarkedet - dette i
forhold til deres varige nedsættelse af arbejdsevnen.
Firmaet PH Consulting yder 10-ugers jobsøgnings- livsstil
og personlig coachingskursus til personer, der er visiteret til
fleksjob.
Kurset integrerer afklaring af personlig kompetence,
motivation og muligheder i forhold til udbuddet af
jobmuligheder, samt alternative indgangsvinkler og
værktøjer til etablering af fast tilknytning til arbejdsmarkedet
i en udstrækning, der er realistisk for den enkelte ledige.
Udgiften til forløbet med max. 18 deltagere udgør kr.
720.000 - staten finansierer 50% af udgiften.
Personer der er visiteret til fleksjob, modtager
ledighedsydelse indtil fleksjob kan findes. Kommunen har
p.t. 25 personer, der modtager ledighedsydelse (kr.
151.500 årligt pr. person). Kommunen har senest efter 18
måneder pligt til at vurdere, om borgeren fortsat er
berettiget til ledighedsydelse, eller om der skal iværksættes
andre foranstaltninger.
Disse personer har alle været igennem et længerevarende
sygdomsforløb - er evt. blevet opsagt fra tidligere job. En
del af personerne har en vis grad af motivation for at
komme i beskæftigelse igen - men har behov for at få
afdækket deres muligheder, livsstil, styrket deres
selvværd/selvtillid, som led til at opnå blivende
beskæftigelse i fleksjob. Andre personer, er af den
opfattelse, at de "burde" få tilkendt pension - og de har et
særligt behov for støtte til at opnå beskæftigelse i fleksjob.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Udgiften til kursusforløbet afholdes indenfor
budgetrammen. Der forventes en besparelse på udbetaling
af ledighedsydelse.
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Bilag:

Tilbud vedrørende 10 ugers jobsøgnings- livsstil- og
personlig coachingkursus fra PH Consulting vedlagt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager
forvaltningens orientering om samarbejdet med Firmaet PH
Consulting til efterretning.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Orienteringen taget til efterretning

Sag nr. 30

Samarbejde omkring ledige med Føtex

Journal nr.:

15.20.05 G 01/5484

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 42
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats § 25.

Sagsfremstilling:

I henhold til lov om ansvaret og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats kan kommunerne inddrage andre
aktører til indsatsen omkring beskæftigelsesindsatsen.
Forvaltningen har sammen med Arbejdsformidlingen i
Frederikssund indledt drøftelser med varehuschefen af
Føtex, Frederikssund.
Det er aftalt, at forvaltningen og Arbejdsformidlingen
udarbejder udkast til hensigtserklæring omkring fremtidigt
samarbejde omkring de ledige.
Dette samarbejde kan iværksættes i løbet af sommeren
2004, når Føtex efter åbningen er kommet godt i gang.
Der vil være mulighed for, at forvaltningen kan henvise
ledige (kontanthjælpsmodtagere/personer af anden etnisk
baggrund) til virksomhedspraktik i Føtex. Derudover vil der
være mulighed for at sygemeldte kan gennemføre
afklaringforløb/praktikforløb til brug ved planlægning af
uddannelse/andet arbejde m.m.
I det omfang Føtex har ledige jobs, vil der være mulighed
for ordinær ansættelse, såfremt den ledige opfylder kravene
til jobbet.

Bevilling:

-

Økonomi og personalemæssige
konsekvenser:

Visiteringen til Føtex foretages af en af kommunens
jobkonsulenter, som også vil være bindeled mellem Føtex
og den enkelte sagsbehandler.

Bilag:

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager
orienteringen om samarbejdet med Føtex til efterretning.
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Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Taget til efterretning

Sag nr. 31

Samarbejde med Jobcenter Østdanmark
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Journal nr.:

15.20.05 P27/5485

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 samt lov om
ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats § 25.

Sagsfremstilling:

I henhold til lov om ansvaret og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats kan kommunerne inddrage andre
aktører til indsatsen omkring beskæftigelsesindsatsen.
Det er en nødvendig og vigtig forudsætning, at
forvaltningen har en bred vifte af tilbud, således at den
enkelte borger efter en individuel vurdering får det optimale
tilbud med henblik på, så hurtigt som muligt, at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
Jobcenter Østdanmark er stiftet af 14 landsdækkende
handicaporganisationer, som repræsenterer mennesker
med fysiske eller psykiske handicap. Det er derfor et
specialiseret tilbud, der kan supplere kommunens indsats
på det rummelige arbejdsmarked.
Jobcenteret foretager udredning, afdækning af
arbejdsønsker, kompetencer og erhvervsmuligheder,
ligesom de etablerer praktikforløb på arbejdspladserne.
Efter praktikforløbet indgås i størst muligt omfang aftale om
ansættelse på ordinære vilkår, i fleksjob eller i løntilskud.
Udgiften til Jobcenter Østdanmark udgør max. kr. 40.000
pr. person såfremt den jobsøgende bliver ansat på
ordinære vilkår - regning betales efter 3 måneders
succesfuld prøvetid. Udgiften gradueres, såfremt den
jobsøgende bliver ansat i fleks- eller skånejob, eller bliver
afklaret til anden foranstaltning.
Udgiften afholdes i henhold til beskæftigelseslovens § 32.
Forvaltningen skønner, at der er ca. 5-10 personer, der
kunne have udbytte af tilbud via Jobcenter Østdanmark.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Udgiften kr. 400.000 afholdes indenfor budgettet.

Bilag:

Samarbejdsaftale vedrørende arbejdsmarkeds rettet
indsats for personer med helbredsbetinget
funktionsnedsættelse vedlagt.
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Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager
orienteringen om samarbejdet med Jobcenter Østdanmark
til efterretning.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Taget til efterretning

Sag nr. 32

Virksomshedsplan 2004 for Det Fælles
Koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest

Journal nr.:

16.00.00 K07/5486

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats § 38

Sagsfremstilling:

Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender
virksomhedsplan for 2004 til godkendelse.
Virksomhedsplanen for 2004 er i høj grad en fortsættelse af
de aktiviteter, Koordinationsudvalget iværksatte i 2002 og
2003.
Planen er bygget op over 3 indsatsområder:
•
•
•
•

forebyggelse
fastholdelse
integration
For hvert indsatsområde er der formuleret et
overordnet mål, som skal fungere som parametre, der
viser nogle tendenser på arbejdsmarkedet, herunder
hvordan det går med at udvikle et mere rummeligt
arbejdsmarked.

De overordnede mål i planen tager udgangspunkt i
regeringens plan "Flere i Arbejde" og målsætningen om at
øge antallet af beskæftigede.
Forebyggelse:
Skabe rammer for samarbejdet mellem parterne på
arbejdsmarkedet og et øget kendskab til ideen om det
rummelige arbejdsmarked. Hvis det skal lykkes at øge
arbejdsstyrken via et mere rummeligt arbejdsmarked, er det
også nødvendigt at skabe et endnu større kendskab til de
holdninger og værdier, som ligger til grund for begrebet "det
rummelige arbejdsmarked".
Fastholdelse:
Fastholdelse er vigtig, fordi alt for mange personer, der
mister deres job i forbindelse med fravær, har meget
vanskeligt ved senere at opnå fast tilknytning til
arbejdsmarkedet. Der skal arbejdes med
udviklingsopgaver, som kan vise nye veje i arbejdet for
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kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Som noget nyt
kom spørgsmålet om forebyggelse for alvor på
dagsordenen i 2003. Det blev besluttet, at gennemføre en
projektforberedende undersøgelse inden for ældreplejen
med fokus på fravær og forebyggelse af fravær.
Undersøgelsen bliver gennemført i 2004 og skal bruges
som beslutningsoplæg til et egentligt projekt i 2004/2005.
Integration:
Der er mange årsager til, at mennesker møder barrierer i
forhold til arbejdsmarkedet: sociale problemer, psykiske
problemer, alder, manglende kvalifikationer, ringe
sprogkundskaber, sygdom, handicap m.m. H erskal der
også arbejdes med udviklingsopgaver, som støtter
kommunerne og arbejdsmarkedets parter i at integrere
mennesker i den erhvervsaktive alder til arbejdsmarkedet.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Virksomhedsplan 2004 vedlagt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender
virksomhedsplan 2004 for Det Fælles Koordinationsudvalg.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Det sociale udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg
og Byråd, at virksomhedsplan 2004 for Det Fælles
Koordinationsudvalg godkendes

Sag nr. 33

Æ ndringer i styrelsesvedtægt og forretningsorden for
Det Fælles Koordinationsudvalg

Journal nr.:

00.01 A15/5487

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats §§ 37-46 og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område §§ 22-29.

Sagsfremstilling:

Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender ændringer til
deres styrelsesvedtægt og forretningsorden.
Det Fælles Koordinationsudvalg har i deres møder
henholdsvis 8.12.2203 og 16.2.2004 behandlet ændringer
til styrelsesvedtægt og forretningsorden og indstiller, at
kommunerne behandler disse ændringer.
Ændringerne drejer sig om en revideret og
lovgivningsmæssig a'jourføring af vedtægt og
forretningsorden.
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Derudover omhandler ændringen, at parterne udpeger en
suppleant til Koordinationsudvalget.
Det sociale udvalg har i sit møde d. 18. februar 2004
udpeget Tina Tving Stauning som suppleant for Lis Olsen.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender
ændringerne i Det Fælles Koordinationsudvalgs
styrelsesvedtægt og forretningsorden.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Det sociale udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg
og Byråd at ændringerne til styrelsesvedtægt for Det
Fælles Koordinationsudvalg godkendes

Sag nr. 34

Orienteringssager til udvalget

Journal nr.:

16.00.00 A14/5232

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

1. Orienterina fra udvalasformanden
1. Love oo bekendtoørelser
Oversigt 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. marts 2004:
Taget til efterretning

Sag nr. 35

Eventuelt

Journal nr.:

16.00.00 A14/5232

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004:
Intet

