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Sag nr. 128
Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn

Sag nr. 120
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

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

Beslutninger:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Indstilling:

Beslutninger:

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,
Kontaktgruppen for flygtninge/ indvandrere og projekt Styrk din
krop.
For at kunne tilgodese flest mulige organisationer i begge
ansøgningsrunder, har forvaltningen reduceret i
ansøgningsbeløbene.
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, sag nr. 116:
Godkendt
Sagen genoptages, da der har været afholdt møde med
Ældresagen.
Restbudgettet for frivilligt socialt arbejde for 2005 forventes at
andrage ca. 150.000 kr.
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg bevilger 40.000 kr.
til Ældresagen. De 40.000 kr. fordeler Ældresagen selv til deres
forskellige projekter jfr. ansøgning

Det Sociale Udvalg 17. november 2004:
Godkendt
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Sag nr. 121
Journal nr.:
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

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

Sag nr. 122
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling
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Udkast til mødeplan for 2005
16.00.00 A14/3640
Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20
Ifølge styrelsesloven træffer Byrådet, Økonomiudvalget og
fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen
Økonomiudvalg og Byråd har godkendt deres mødeplan
henholdsvis den 1. november 2004 og den 9. november 2004.
Mødeplanen er som tidligere udarbejdet ud fra følgende
principper
• Byrådsmøde afholdes anden tirsdag i hver måned fra og
med september til og med maj. I juni er der møde første og
tredje tirsdag.
• Økonomiudvalget afholder normalt møde mandag i ugen før
byrådsmødet.
• Fagudvalgenes møder afholdes i ugen efter byrådsmødet
og principielt 2 uger før økonomiudvalgsmødet.
Fagudvalgene fastlægger selv mødetidspunkt.
• Prioriteringsseminar afvikles i august. Der tages forbehold
for ny budgetprocedure.
• Der er afsat dage til temadrøftelser i Byrådet i marts, juni og
september.
Ingen
Ingen
Udkast til mødeplan 2005 af 19. oktober 2004
Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg at mødedatoer og
mødetidspunkter fastlægges

Det Sociale Udvalg den 17. november 2004:
Mødeplanen godkendt med følgende ændringer. Der afholdes
socialudvalgs møder den 9. februar, 9. marts, 12. oktober. Ændret
mødeplan udsendes med referatet

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.
Sagen genoptages nu, da der foreligger samlede nøgletal for maj til
og med oktober, som understøtter den tidligere udvikling med
tilgang af borgere.
I perioden fra 1. maj til 30. oktober 2004 har der igen været en stor
stigning af borgere, som er blevet visiteret til hjemmeplejen.
Dette betyder at den samlede tilgang af borgere fra 1. maj til 30.
oktober er 19 borgere mellem 67 og 79 år, og på 5 borgere over 80
år.
På baggrund af den samlede tilgang i årets første ti måneder er der
lavet en prognose over den forventede tilgang i årets sidste to
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måneder, som viser en stigning på yderligere 5 borgere i alderen
67-79 år og 3 borgere over 80 år.
Den økonomiske beregning ses nedenfor

Aldersgrupper

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

67-79 år
Over 80 år

Tilgang
maj-dec.
24
8

I alt

32

Forv. merudgift

I alt

19.821 kr. x 2 4
8 x (19.821x4)
kr.

475.704 kr.
634.272 kr.

1.109.976
kr.

Forvaltningen ansøger på denne baggrund om midler fra
demografipuljen.__________________________________
”
• Kopi af Økonomiudvalgets sag fra 15. juni og 27. september
2004
• Oversigt over visiterede borgere fordelt på aldersklasser.
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg anbefaler overfor
Økonomiudvalget, at der bevilges 1.109.976 kr. fra demografipuljen
til ældreområdets budget i indeværende år og overslagsårene.

Det Sociale Udvalg den 17. november 2004:
Godkendt med den tilføjelse, at Økonomisk afdelings kommentarer
vil blive noteret i sagen, inden oversendelse til Økonomiudvalget

Sag nr. 123
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Evaluering af Frit Valg i ældreplejen
16.00.00 P 20/ 3359
Serviceloven § 71, Lov om retssikkerhed og administration, Lov
399 Frit Valg
Forvaltningen fremlægger evaluering over Frit Valg i ældreplejen,
herunder tildeling af ressourcer til varetagelse af
myndighedsfunktionen til orientering.
Der henvises i øvrigt til Det Sociale Udvalgs behandling, sag
nr.119 fra 18. december 2002 og Byrådets behandling 13. maj
2003, sag nr.95.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen
Evaluering af tids - og ressourceforbrug vedrørende
implementering af Frit Valg i ældreplejen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg at tage evalueringen
til efterretning

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg 17. november 2004:
Taget til efterretning

Sag nr. 124

Orienteringssager til udvalget
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Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

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

Sag nr. 125
Journal nr.:
Beslutninger:

16.00.00 A14/5232
Intet
1.
Orienterina fra udvalasformanden
2.

Evaluerina af flvatninaeundervisnina
Flygtningekoordinator deltager

3.

Love oq bekendtgørelser
Oversigt vedlagt

4.

Orienterina om boliasocialt arbeide
Socialdirektøren orienterer

5.

Venteliste til ældreboliaer
Materiale vedlagt

6.

Intern budaetopfølanina pr. 31.10.04
Materiale udleveres på mødet

7.

Nøaletal på aktiviteter
Materiale udleveres på mødet

8.

Information om fleksiob
Socialdirektøren orienterer

Ingen
Ingen
Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering

Det Sociale Udvalg den 17. november 2004:
Pkt. 1 - 7 Taget til efterretning.
Pkt. 8 Der udarbejdes sag til Økonomiudvalget

Eventuelt
16.00.00 A14/5232
Det Sociale Udvalg den 17. november 2004:
Intet
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