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Journal nr.:

16.00.13 040/3535

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Udviklingshæmmedes Landsforbund, Frederiksborg Amt
ansøger om et tilskud på kr. 6.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med uddannelsesaktiviteter.
Udviklingshæmmedes Landsforbund afholder 4 gange om
året specieltilpassede kurser vedr. udførelsen af frivilligt
socialt arbejde.
Der søges om tilskud på kr. 6.000 til dækning af
kursusafgift inkl. transport og overnatning for en deltager fra
Frederikssund.
Der er ikke søgt om midler fra anden side.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt socialt arbejde udgør kr. 63.672.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

1. Ansøgning fra Udviklingshæmmedes Landsforbund
henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg, at der bevilges
et beløb på 6.000 kr. til Udviklingshæmmedes
Landsforbund, Frederiksborg Amt.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 86

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2003

Journal nr.:

16.00.13040/3535

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Fljerneskadeforeningen i Frederiksborg Amt ansøger om
tilskud på kr. 6.500 til dækning af en afholdt sommerudflugt
i august 2003.
Formålet er at skabe socialt samvær for borgere med
erhvervet hjerneskade og disses pårørende samt at give de
ramte nye oplevelser.
Der ansøges om et tilskud på i alt 6.500 kr., tilskuddet
forventes fortrinsvis anvendt til dækning af udgiften til
liftbus.
Der er ansøgt om tilskud fra Det tværkommunale
Frivilligsekretariat, men tilskuddet blev ikke bevilget.
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Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde andrager kr. 63.672.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

1. Ansøgning fra Hjerneskadeforeningen i Frederiksborg
Amt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg, at der bevilges
et beløb på 6.500 kr. til Hjernesagen i Frederiksborg Amt

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 87

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2003

Journal nr.:

16.00.13 040/3535

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunes Handicapråd ansøger om kr.
7.000 til dækning af rådets udgifter i 2003.
Byrådet vedtog 9. september 2003 at der skulle etableres et
handicapråd i kommunen. Rådets virke skulle finansieres
med midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde.
30. oktober 2003 blev der afholdt valg til Handicaprådet,
som efterfølgende konstituerede sig.
Handicaprådet søger om tilskud på kr. 7.000 til opstart samt
drift for 2003, eventuelt uforbrugte midler ønskes overført til
2004.
Midlerne ønskes fortrinsvis anvendt til p.r. arbejde,
herunder annoncering samt oprettelse af hjemmeside.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde 2003 andrager kr. 63.672

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Indstilling:

1. Ansøgning om midler til Frederikssund kommunes
handicapråd
2. Sammensætning af Handicaprådet
3. Vedtægter og Handicappolitik henligger på sagen.

Det Sociale Udvalg 19. november 2003

Side 5 af 15

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg, at der bevilges
et beløb på 7.000 kr. til Frederikssund Kommunes
Flandicapråd
Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 88

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2004

Journal nr.:

16.00.13 040/5020

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 115

Sagsfremstilling:

Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse ansøger om
tilskud på kr. 25.000 til dækning af foreningens aktiviteter i
2004.
Lokalforeningen forventer at anvende tilskuddet til dækning
af udgifter i forbindelse med afholdelse foredrag,
annoncering m.m.
Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse i Frederikssund
har fået bevilget lignende tilskud årligt siden 2000.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning det forventede budgetbeløb
på Frivilligt Socialt arbejde i 2004 andrager kr. 177.430.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Kræftens Bekæmpelse for 2004 henligger på
sagen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg at der bevilges
kr. 25.000 til Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 89

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2004

Journal nr.:

16.00.13 040/5020

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Ældresagens lokalkomité i Frederikssund fremsender
ansøgninger om tilskud til dækning af foreningens aktiviteter
i 2004.
Ældresagens lokalkomité i Frederikssund ansøger om støtte
til dækning af ÆldreSagens besøgsvenner og aflastere på
kr. 36.000 i år 2004.
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Beløbet forventes anvendt dels til annoncering m.v., men
også til telefon- og kørselsgodtgørelse til de frivillige
hjælpere. Der er ligeledes ansøgt om lokaleleje.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, det forventede budgetbeløb
på Frivilligt Socialt arbejde i 2004 andrager kr. 177.430.

Økonomi og personale Ingen
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ansøgning fra Ældresagens lokalkomité henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg at der bevilges
kr. 15.000 til Ældresagens lokalkomités besøgsvenner.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 90

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Journal nr.:

16.00.13 040/5020

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 115

Sagsfremstilling:

Børns Vilkår ansøger om et beløb på 3.000 kr. til
organisationens aktiviteter for børn, unge og forældre.
Børns Vilkår er en privat, uafhængig landsorganisation, hvis
aktiviteter i høj grad foregår som rådgivning og støtte til
børn og forældre over Børne- og Voksentelefonen.
Børnerådgivningen beskæftiger 115 frivillige med
børnefaglig baggrund.
Foreningen har ikke lokal forankring i traditionel forstand og
det er svært at sige hvor mange fra Frederikssund, der
benytter aktiviteten, da rådgivningen er anonym.
Det sociale udvalg har bevilget støtte til Foreningen Børns
Vilkår i 2002.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning det forventede budgetbeløb
på Frivilligt Socialt arbejde i 2004 andrager kr. 177.430.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Børns Vilkår henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg, at der bevilges
et beløb på 3.000 kr. til Børns Vilkår.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003
Godkendt
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Sag nr. 91

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2003

Journal nr.:

16.00.13 040/3535

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Osteoporoseforeningen Frederiksborg Amtskreds ansøger
om tilskud efter Servicelovens § 115 t i l " Stavgang for
osteoporoseramte og andre" på kr. 4.500.
Stavgang for osteoporoseramte og andre er en frivillig
aktivitet, som har eksisteret siden 30. juni 2003. Der er ca.
20 deltagere i aktiviteten, hvis formål er at give et
motionstilbud til seniorer med forskellig fysisk formåen
samtidig med at det sociale aspekt tilgodeses.
Det ansøgte tilskud på kr. 4.500 ønskes dels anvendt til
indkøb af stave til undervisningsbrug dels til annoncering og
porto.
Deltagerne indkøber efter instruktion selv stave til eget
brug.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde udgør kr. 63.672.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Osteoporoseforeningen Frederiksborg
Amtskreds
" Stavgang for osteoporoseramte og andre" henligger på
sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg, at der bevilges
et beløb på 4.500 kr. til Osteoporoseforeningen
Frederiksborg Amtskreds
" Stavgang for osteoporoseramte og andre".

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003
Godkendt

Sag nr. 92

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2003

Journal nr.:

16.00.13 040/3535

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Idrætsklubben "Vikingerne" ansøger om tilskud til frivilligt
socialt arbejde på kr. 15.000.
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Idrætsklubben Vikingerne har elektronisk fremsendt
ansøgning om tilskud efter SEL § 115.
Vikingerne er en sportsklub for sindslidende og psykisk
sårbare, som afholder sine aktiviteter i Frederikssundhallen.
Der ansøges om tilskud på kr. 15.000 til udvidelse af
aktiviteterne med blandt andet foredrag om psykofarmaka,
sund kost med videre.
Desuden ansøges om tilskud til køb af træningsdragter og
medlemskab af Frederikssund Styrketræningscenter.
Foreningen har ikke tidligere fået bevilget midler efter SEL
§115.
Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde udgør kr. 63.672.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning i form af e-post fra "Vikingerne for psykisk
sårbare og sindslidende" henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg, at der bevilges
et beløb på 15.000 kr. til "Vikingerne for psykisk sårbare og
sindslidende"

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003
Godkendt

Sag nr. 93

Visitationskriterier for ældre/ og handicapegnede
boliger samt plejeboliger

Journal nr.:

16.07.01 P21/4871

Lovgrundlag:

Lov om boliger til ældre og personer med handicap § 17,
Servicelovens § 75 og § 140, Lov om almene boliger § 58

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger forslag til visitationskriterier til
boliger for ældre og/ eller fysisk handicappede.
Visitation og anvisning til boliger foretages af
visitationssygeplejerskerne, som ligeledes vurderer og
anviser boliger til borgere fra andre kommuner. Dette
gælder såvel ældre- handicapegnede boliger som
ældreboliger med plejehjemslignende status og plejehjem.
I takt med at ventelisten vokser, vurderer forvaltningen at
det er nødvendigt at opstille præcise visitationskriterier,
hvor der udarbejdes helheds- og funktionsvurdering på alle
borgere, der optages på venteliste.
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Frederikssund Kommune har anvisningsret til 109 boliger
indrettet til ældre og/ eller handicappede.
Hidtil har det været muligt at blive optaget på venteliste til
en ældre- handicapegnet bolig, når man var førtids- eller
alderspensionist. Det foreslås nu at man kun kan optages
på venteliste efter en forudgående visitation.
Der er p.t. 98 borgere på venteliste til en ældre
handicapegnet bolig.
Kommunen har ligeledes anvisningsret til 72 plejeboliger og
26 demenspladser samt 7 boliger til midlertidigt ophold. Her
er der foretaget en præcisering af visitationskriterierne, hvor
der bl.a. er indarbejdet retningslinier i forbindelse med ny
lovgivning ( Frit valg til plejehjem, plejebolig m.m.).
Ventelisten udgør pr. 1. november 2003:
• Plejeboliger 21
• Demensboliger 22
Der er ikke opstillet visitationskriterier til boliger for psykisk
handicappede, da visitation til disse boliger ikke ligger i
Visitationsfunktionens regi.
Bevilling:

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Visitationskriterier til boliger for ældre og/ eller fysisk
handicappede

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Det sociale udvalg godkender
Visitationskriterier til boliger for ældre og/ eller fysisk
handicappede

Beslutninger:

Det sociale udvalg 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 94

Økonomisk støtte til videreførelse af projekter under
Psykiatriaftalen mellem regeringen og kommunerne

Journal nr.:

1615.05 034/4607

Lovgrundlag:

Servicelovens § 88

Sagsfremstilling:

Det sociale udvalg besluttede den 13. august 2003 - under
sag 63 - at søge om puljemidler til fortsættelse af projekt
"Visiteret Værested for de sværest kroniske sindslidende i
henhold til Servicelovens § 88".
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Socialministeriet meddeler i brev af 17. september 2003, at
der bevilges et tilskud på kr. 220.150 i hvert af årene 2003 2006.
Tilskuddet er meddelt på vilkår, at Socialministeriet kun
medfinansierer max. 50 % af driftsudgifterne pr. år og
såfremt udgifterne efterfølgende viser sig at blive lavere
end forudsat nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, og det
for meget modtagne tilskud skal tilbagebetales til
Tilskudssekretariatet.
Der skal for hvert af årene indsendes et særskilt regnskab
til Tilskudssekretariatet.
I 2003 skal tilskuddet deles mellem Skibby og
Frederikssund kommune efter befolkningstal. Det betyder,
at Frederikssund kommune modtager et tilskud på kr.
161.890.
Da samarbejdsaftalen med Skibby kommune ophører med
udgangen af 2003, vil hele tilskuddet derfor tilfalde
Frederikssund kommune i perioden 2004 til 2006.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Socialministeriets tilsagnsskrivelse af 17. september 2003
henligger på sagen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det Det sociale udvalg overfor
Økonomi-udvalg og Byråd anbefaler,
1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 161.890 i
2003 og kr. 220.150 i årene 2004 - 2006, samt
2. at indtægtsbevillingen gives på de i
sagsfremstillingens nævnte vilkår.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 95

Samarbejde med det regionale Arbejdsmarkedsråd
omkring etablering af et arbejdskraftcenter

Journal nr.:

15.00 A06/5043

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om styringen af lov om
beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling:

Dansk Arbejdsgiverforening og LO-regionen i Frederiksborg
Amt afholdt 16.9.2003 orienteringsmøde med regionens
borgmestre og kommunaldirektører med visionen om
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etablering af 4 arbejdskraftcentre i Frederiksborg Amt. På
dette møde besluttedes det, at dialogen omkring disse
arbejdskraftcentre skulle fortsætte, hvorfor DA og LO har
indkaldt til nyt fælles møde med arbejdsmarkedets parter i
de 6- kommuner (Ølstykke, Stenløse, Slangerup, Skibby,
Jægerspris og Frederikssund) 2.12.2003.
Samtidig orienterer Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg
Amt i skrivelse 7.10.2003 til Det Fælles
Koordinationsudvalg om Rådets mission/vision vedrørende
den fremtidige arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedsrådet
ønsker blandt andet at etablere 3-4 regionale
Arbejdskraftcentre i regionen.
Rådet ønsker et samarbejde med Det fælles
Koordinationsudvalg om et Arbejdskraftcenter i regionen de
6 kommuner, og vil på et senere tidspunkt vende tilbage
med et mere konkretiseret diskussionsoplæg om
opgaverne, tidsrammer og økonomiske rammer for et
sådan center.
Arbejdsmarkedsrådet anser følgende fordele ved
etableringen af regionale arbejdskraftcentre:
1) Koordinering af arbejdskraft og kvalifikationer på tværs i
regionen og udenfor regionerne.
2) Sammentænkt indsats (AF,
kommuner/koordinationsudvalg) for koordinering af
virksomhedskontakten og formidlingen af
arbejdsmarkedsparate ledige.
3) Udmønte Rådets arbejdsmarkedspolitiske mål og
prioriteringer
4) Der tilknyttes en politisk styregruppe til
arbejdskraftcentrene, sammensat af arbejdsmarkedets
parter og kommunerne/koordinationsudvalgene.
5) Myndighedsansvaret forankres hos
beskæftigelsesmyndighederne, og kan ikke overdrages.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

-

—

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at udvalget tager orienteringen til
efterretning

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt
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Sag nr. 96

Henvendelse fra Dansk Boligselskab om etablering af
plejeboliger.

Journal nr.:

16.07.00 P21/5036

Lovgrundlag:

Lov om almene ældreboliger

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger forslag fra Dansk Boligselskab
om etablering af étrums plejeboliger.
Dansk Boligselskab, Frederikssund afdeling, har henvendt
sig vedr. etablering af 2 demenskollektiver i boligselskabets
nuværende administrationsbygning på Heimdalsvej 85.
Dansk Boligselskab forestiller sig etablering af et
samarbejde, hvor boligselskabet står som ejer og
administrator og Frederikssund Kommune har
anvisningsretten til boligerne.
Der er stor efterspørgsel efter demensboliger, pr. 1.
november venter 22 borgere på en bolig, heraf 11 udenbys.
Der er udarbejdet skitseprojekt vedr. renovering og
ombygning som forvaltningen vil gennemgå på mødet.

Bevilling:

Ingen nuværende

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen nuværende

Bilag:

Skitseprojekt henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg at der indgås
et samarbejde med Dansk Boligselskab med henblik på
udarbejdelse af et konkret forslag og belysning af de
økonomiske konsekvenser ved etablering af plejeboliger på
Heimdalsvej.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003
Godkendt

Sag nr. 97

Udkast til mødeplan for 2004

Journal nr.:

16.00.00 A14/3640

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20
Ifølge styrelsesloven træffer Byrådet, Økonomiudvalget og
fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalg og Byråd har godkendt deres mødeplan
henholdsvis den 3. november 2003 og den 11. november
2003.
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Mødeplanen er som tidligere udarbejdet ud fra følgende
principper
• Byrådsmøde afholdes anden tirsdag i hver måned fra
og med september til og med maj. 1juni er der møde
første og fjerde tirsdag.
• Økonomiudvalget afholder normalt møde mandagen i
ugen før byrådsmødet.
• Fagudvalgenes møder afholdes i ugen efter
byrådsmødet og principielt 2 uger før
økonomiudvalgsmødet. Fagudvalgene fastlægger
selv mødetidspunkt.
• Økonomiseminarer er indlagt i juni og august.
Prioriteringsseminar afvikles i september. Der tages
forbehold for ny budgetprocedure.
• Der er afsat dage til temadrøftelser i Byrådet i marts,
september og november
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Udkast til mødeplan 2004 af 28. oktober 2003.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det sociale udvalg at mødedatoer
og mødetidspunkter fastlægges.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003
Godkendt

Sag nr. 98

Budgetopfølgning pr. 31.10.2003

Journal nr.:

16.00.00 002/2757 samt 16.00.00 002/3915

Lovgrundlag:

Lov om kommunal styrelse

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har pr. 31.10.2003 gennemgået en
budgetkontrol. På Serviceområdet og Familieområdet ser
det på nuværende tidspunkt ud til, at vi kan holde budgettet
for indeværende år ved at foretage budget-omplaceringer.
På Ældreområdet er der 4 konkrete områder, der er ikke
styrbare, dermed har ældreområdet ingen mulighed for at
reducere udgifterne.
Det drejer sig om områderne Beklædningsgodtgørelse på
Centrene, forsikringer på hele det sociale område,
lønninger på Frederikssund Dagcenter samt øgede udgifter
til pasning af døende og svært handicappede. Beskrivelse
af problemstillingerne er vedlagt som bilag til
budgetkontrollen.
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Vi vil efterfølgende undersøge om der er mulighed for en
besparelse ved at personalet får udleveret uniformer i
stedet for beklædnings-godtgørelse. Dette vil i højere grad
gøre udgifterne styrbare.
Budgetkontrollen for 2003 samt konsekvens for 2004
fordeler sig således:
2003

2004

Forsikringer

Kr. 778.510

Kr. 778.510

Beklædningsgodtgørelse

Kr. 419.660

Kr. 419.660

Frederikssund Dagcenter
lønninger

Kr. 100.000

Fljælpemidler (pasning af
døende)

Kr. 125.650

Total

Kr. 427.670

Kr. 1.423.820 Kr. 1.625.840

Bevilling:

Der er ikke dækning på Ældreområdets konti til disse
merudgifter, derfor søges der om en tillægsbevilling for
2003 på kr. 1.423.820 samt 2004 og overslagsår på kr.
1.625.840

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser er beskrevet i noterne til
budgetopfølgningen

Bilag:

Budgetkontrolskemaer med noter er vedlagt

Indstilling:

Det indstilles at Det sociale udvalg overfor Økonomiudvalg
og Byråd anbefaler:
1. at give en tillægsbevilling på kr. 1.423.820 i år 2003.
2. at give en tillægsbevilling på kr. 1.625.840 for år 2004
og overslagsår.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Godkendt

Sag nr. 99

Orienteringssager til udvalget

Journal nr.:

16.00.00 A14/3776

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

1. Orienterino fra udvalosformanden
1. Love oo bekendtoørelser
Oversigt vedlagt
2. Venteliste til ældrebolioer
Oversigt vedlagt
3. Nøaletal oå aktiviteter
Materiale vedlagt
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4. Orienterina om det fælles hiælpemiddeldepot mellem
Stenløse og Ølstykke
Forvaltningen orienterer
5. Budgetopfølgning
Materiale vedlagt
6. Intern budgetopfølgning
Materiale vedlagt
7. Orientering om personalebesparelser på det sociale
område
Forvaltningen orienterer
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Fremgår af de enkelte punkter

Indstilling:

Til udvalgets orientering

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
ad 1 Temaaften den 26.11. kl. 18.00 i mødelokale 9 Emne Udviklingstendenser 2004 og indsatsområder
ad 2 Taget til efterretning
ad 3 1 gang pr. kvartal
ad 4-8 Taget til efterretning

Sag nr. 100

Eventuelt

Journal nr.:

16.00.00 A14/3776

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 19. november 2003:
Tina Tving Stauning ønsker at der afholdes et
fællesmøde med Børn og Ungeudvalget med henblik på
en fælleskommunal kostpolitik.
Lis Olsen og Morten Skovgaard har deltaget i et møde
med Ældre-mobilisering som ønsker tilskud til
aktiviteter i Frederikssund. Forvaltningen fremsender et
ansøgningsskema til puljen "Frivilligt socialt arbejde",
som efterfølgende behandles i socialudvalget

