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16.08.00 P23/3667
Servicelovens § 74 a
Forvaltningen fremlægger reviderede kvalitetsstandarder for
personlig og praktisk hjælp til politisk godkendelse.
Det er et krav i lovgivningen, at kommunalbestyrelsen mindst én
gang årligt følger op på kvalitetsstandarderne. Ved den årlige
opfølgning tager socialudvalget stilling til, om der er behov for at
revidere serviceniveauet, kvalitetskravene til leverandører og de
øvrige målsætninger for ældreplejen og for træningsindsatsen i
kommunen.
Den årlige revision har bl.a. fokus på, om der er
overensstemmelse mellem det vedtagne serviceniveau og den
hjælp, borgerne får, og om serviceniveauet hænger sammen med
budgettet. Formålet er at få et grundlag for løbende at tilpasse og
præcisere kvalitetsstandarderne.

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

Beslutninger:
Sagsfremstilling:

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Forvaltningen vil gennemgå de reviderede kvalitetsstandarder på
mødet.
Ingen
Ingen
Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2004
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg drøfter
kvalitetsstandarderne og fremsender dem til høring i Ældrerådet
og Handicaprådet.

Det Sociale Udvalg den 18. august 2004
Godkendt
Sagen genoptages, da der foreligger høringssvar fra Ældrerådet
og Handicaprådet.
Begge råd har kommentarer af såvel redaktionel som
indholdsmæssig karakter. Høringssvarene bærer præg af at
Ældrerådet tidligere har forholdt sig til såvel målgrupper som
serviceniveau, hvor Handicaprådet i høj grad forholder sig til
eksisterende serviceniveau og udmåling af hjælp.
Det foreslås at Forvaltningen efterfølgende foretager de
redaktionelle ændringer og herefter går i gang med at udarbejde
kvalitetsstandarderne i pjeceform.
Ældreråd og Handicapråd indkaldes til en drøftelse med
Socialudvalget angående serviceniveau og udmåling afhjæ lp.
Ingen
Ingen
1. Ældrerådets ’’Høringssvar på forslaget til reviderede
kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp”
2. Frederikssund Handicapråds høringssvar
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg
1. Tager høringssvarene til efterretning
2. Godkender de reviderede kvalitetsstandarder.
3. Afholder møde med Ældreråd og Handicapråd vedrørende
dialog om serviceniveau.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 19. oktober 2004:
Godkendt
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Sag nr. 115
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Side 3 af 5

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2004, 2.
ansøgningsrunde.
16.00.13 0 40/ 5020
Servicelovens § 115
Forvaltningen fremlægger ansøgninger om tilskud til frivilligt
socialt arbejde for 2004, anden ansøgningsrunde.
Det Sociale Udvalg godkendte i marts 2002 følgende
indsatsområder:
• Tilskud til projekter, der involverer flygtninge eller
indvandrere
• Tilskud til aktiviteter på tværs af aldersgrupper
• Tilskud til projekter for udsatte børn
• En mindre del til vedligeholdende opgaver
Forvaltningen har modtaget ansøgninger for 32.900 kr.

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

Ældresagen og Kontaktgruppen for Flygtninge og indvandrere har
indsendt ansøgninger og restbeløbet er fordelt mellem de to
organisationer i indstillingen.
Der er ikke budgetmæssig dækning, restbudgettet for frivilligt
socialt arbejde andrager kr. 26.000.
Ingen
Ansøgninger ligger på sagen.
Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg, at der bevilges
1. 18.000 kr. til Ældresagen
2. 8.000 kr. til Kontaktgruppen for Flygtninge og Indvandrere

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 19. oktober 2004:
Godkendt

Sag nr. 116
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2005
16.00.13 0 40/ 5590
Servicelovens § 115
Forvaltningen fremlægger ansøgninger om tilskud til frivilligt
socialt arbejde for 2005.
Det Sociale Udvalg godkendte i august 2004
Frivillighedspolitikken, som er gældende fra januar 2005.
Det Sociale Udvalg prioriterer flere frivillige aktiviteter, der i sit
indhold rettersig mod følgende målgrupper:
• Flygtninge og indvandrere
• Stof- og alkoholmisbrugere
• Sindslidende
• Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
• Ældre.
Puljen, for frivilligt socialt arbejde, kan søges to gange om året,
og ansøgningsfrister er 1. april og 1. oktober
Forvaltningen har modtaget ansøgninger om tilskud til første
ansøgningsrunde for 2005 på i alt 167.900 kr.
De 4 frivillige organisationer som har indsendt ansøgninger er
Ældresagen, Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse,
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Kontaktgruppen for flygtninge/ indvandrere og projekt Styrk din
krop.
For at kunne tilgodese flest mulige organisationer i begge
ansøgningsrunder, har forvaltningen reduceret i
ansøgningsbeløbene.

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

Beslutninger:

Sag nr. 117
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

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

Sag nr. 118
Journal nr.:

Ældresagens ansøgninger er i en størrelsesorden som betyder, at
meget få frivillige organisationer kan tilgodeses indenfor den
økonomiske ramme for Frivilligt Socialt arbejde. Det foreslås at
Ældresagen indkaldes til et dialogmøde med udvalgsformanden,
for at afstemme forventninger, og skabe balance mellem bevilling
og økonomi.
Budgettet for frivilligt socialt arbejde for 2005 forventes at andrage
ca. 180.000 kr.
Ingen
Ingen. Ansøgningerne ligger på sagen
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg
1. Bevilger 1.000 kr. til projekt ’’Styrk din krop”
2. Bevilger 13.000 kr. til Kontaktgruppen af flygtninge og
indvandrere.
3. Bevilger 17.000 kr. til Kræftens bekæmpelse
4. Udsætter behandlingen af Ældresagens ansøgninger.
Det Sociale Udvalg 19.oktober 2004:
Godkendt

Orienteringssager til udvalget
16.00.00 A14/5232
Intet
1.
Orienterina fra udvalasformanden
2.

Intern budaetopfølanina pr. 30.09.04
Materiale vedlagt

3.

Nøaletal på aktiviteter
Materiale vedlagt

4.

Evaluerina af flvatninaeundervisnina
Orientering fra BKF vedlagt

5.

Orienterina om det arundtakstbelaate område
Materiale udleveres på mødet

Ingen
Ingen
Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering
Det Sociale Udvalg den 19. oktober 2004:
Pkt. 1 + 2 + 3 + 5 taget til efterretning. Pkt. 4 udsættes til næste
møde, hvor flygtningekoordinator deltager

Eventuelt
16.00.00 A14/5232
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Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 19. oktober 2004:
Intet
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