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FREDERIKSSUND KOMMUNE
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Sag nr. 42

Evaluering af tilførelse af ressourcer til
sygedagpengeområdet

Journal nr.:

81.01.01P21/2553

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Det sociale udvalg godkendte på mødet den 14.1.2003 en
bevilling til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere inden
for sygedagpengeom
rådet, med henblik på at nedbringe det gennemsnitlige
antal sager over 52 uger fra 61 til 49 i år 2002.
Ved udgangen af år 2002 var sagsantallet af sygemeldte
over 52 uger nedbragt til 44 sager. I år 2003 er sagsantallet
vderlioere nedbraot til or. 1.5.2003 at udoøre 28 saoer.
En væsentlig årsag til reduktionen er blandt andet, at
Socialforvaltningen har afsat flere medarbejderressourcer til
arbejdet med den tidlige indsats.
Indsatsen indebærer en tæt opfølgning i form af løbende
kontakt med den sygemeldte og med virksomhederne.
Samtidig har forvaltningen fundet det vigtigt, at nedtone
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projekter for svaemeldte oa opprioritere
arbejdsprøvningsforløb i virksomheder. Erfaringen viser
nemlig, at udviklingen i en sag sker på arbejdspladsen.
1vanskelige sager, hvor det ikke har været muligt, at finde
en relevant virksomhed til gennemførelse af en
arbejdsprøvning, har forvaltningen benyttet eget
beskæftigelsesprojekt eller "købt" et arbejdsprøvningsforløb
i ét af nabokommunernes beskæftigelsesprojekter. Begge
dele med gode resultater for det videre sagsforløb.
Forvaltningen har også gjort brug af rundbordssamtaler,
hvor den sygemeldte, egen læge, jobkonsulent,
arbejdsgiver samt faglige organisationer m.m. er med,
således at alle parter er aktivt involveret i processen. Dette
medfører, at alle parter bliver hørt - og hører hvad der bliver
aftalt.
Et tæt samarbejde mellem kommunelæge og
sagsbehandler har ligeledes givet gode resultater.
Kommunelægen kan på et tidligt tidspunkt give
sagsbehandleren gode råd, inspiration eller stille forslag om
indhentning af særlige lægelige oplysninger. Et godt
samarbejde med de praktiserende læger har også haft stor
betydning, og udbygges blandt andet ved kvartalsmøder i et
kontaktudvalg, bestående af de praktiserende læger og
forvaltningen. På disse møder drøftes de mange temaer,
som relaterer sig til sygedagpengesagerne.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale udvalg tager
orienteringen til efterretning

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
Orienteringen taget til efterretning

Sag nr. 43

Ansøgning om bevilling af midler til opsætning af
ventilationssystem

Journal nr.:

81.12.G00/4142

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Centerrådet på Lundebjerggård ansøger ved skrivelse af
18. marts 2003 om bevilling af midler til opsætning af
ventilationssystem.
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Centerrådet har igangsat en ny aktivitet - porcelænsmaling.
Aktiviteten foregår i samme lokale og på samme tid, hvor
blandt andet male- og tegneholdet er i gang.
Aktiviteten har givet det problem, at malingen afgiver en
lugt, som forplanter sig til omgivelserne. Dette har give
anledning til bemærkninger/klager fra både personalet og
brugere på Lundebjerggård.
Problemet kan afhjælpes ved opsætning af et
ventilationssystem i undervisningsningslokalet. Centerrådet
har indhentet et uforbindende tilbud, af 6. december 2003,
på en løsnig, opgjort til kr. 17.500,00 excl. moms.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Ansøgningen ligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen
under henvisning til kommunens økonomiske situation.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003:
Godkendt

Sag nr. 44

Redegørelse over frivilligt socialt arbejde 2001- 2002

Journal nr.:

16.00.13 G12/ 2818

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 115

Sagsfremstilling:

Forvaltningen fremlægger redegørelse for Frivilligt Socialt
Arbejde 2001-2002 til godkendelse samt udtalelse blandt
de frivillige organisationer.
Socialministeriet udsender jævnligt spørgeskemaer til
landets kommuner for at følge den lokale udvikling i det
frivillige sociale arbejde.
Endvidere er kommunen pligtig at indsende en redegørelse
om udviklingen. Der er senest sendt redegørelse i forhold til
år 2000.
Redegørelsen skal offentliggøres, således at de frivillige
organisationer har mulighed for at komme med en
udtalelse.

Bevilling:

Ingen
Ingen
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

"Redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til
frivilligt socialt arbejde jf. § 115"

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at det Sociale Udvalg godkender
"Redegørelse om samarbejde og økonomisk støtte til
frivilligt socialt arbejde jf. § 115"
samt fremsender denne til udtalelse blandt de frivillige
organisationer.

Beslutninger:

Det sociale udvalg den 11. juni 2003
Godkendt

Sag nr. 45

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2002

Journal nr.:

16.00.13 0 4 0 /3 5 3 5

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Hjernesagen i Frederiksborg Amt ansøger om tilskud på kr.
30.000 til dækning af en ferietur i 2003.
Formålet er at skabe socialt samvær med ligestillede samt
at give de ramte nye oplevelser.
Der ansøges om et tilskud på i alt 30.000 kr.
Der er ansøgt om tilskud i Hillerød Kommune, men
tilskuddet blev ikke bevilget.
Tilskuddet forventes anvendt fortrinsvis til leje af liftbusser
samt fortæring til de frivillige ulønnede hjælpere.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde andrager 119.149 kr.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

1. Ansøgning fra Hjernesagen i Frederiksborg Amt
henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg, at der
bevilges et beløb på 30.000 kr. til Hjernesagen i
Frederiksborg Amt

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
Udvalget vil beslutte når der foreligger oplysning om
antallet af brugere
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Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2002

Journal nr.:

16.00.13 0 4 0 /3 5 3 5

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Ældre hjælper Ældre i Frederikssund ansøger om tilskud på
kr. 130.252 til dækning af foreningens aktiviteter i 20032006.
Formålet med aktiviteterne er at udvikle nye aktiviteter samt
at udvide og udvikle de eksiterende aktiviteter, som f.eks.
bisidderfunktionen og besøgstjenesten.
Man ønsker desuden at igangsætte et informations- og
samarbejdshus for frivillige indenfor ældreområdet.
Der er tidligere bevilget tilskud.
Tilskuddet er ansøgt for tre budgetår fordelt med 45.084 kr.
i 2003-2004, 42.584 kr. i 2004-2005 og 42.584 kr. i 20052006.
Tilskuddet forventes anvendt til dækning af huslejeudgifter,
varme m.m., og til kontorartikler samt telefonpenge.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde andrager 119.149 kr.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Ældre hjælper Ældre i Frederikssund
henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse i Det Sociale
Udvalg med henblik på bevilling af tilskud.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen

Sag nr. 47

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2002

Journal nr.:

16.00.13 0 4 0 /3 5 3 5

Lovgrundlag:

§ 115 - frivilligt socialt arbejde

Sagsfremstilling:

Ældresagens lokalkomité i Frederikssund fremsender 2
ansøgninger om tilskud til dækning af foreningens
aktiviteter i 2003 til 2005.
Aktivitet 1: Æ ldreidræ t for lidt svagere ældre
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Formålet med aktiviteten er at give de lidt svagere ældre
mulighed for at blive mere aktive og rørige, samt at bevare
og udvikle et socialt fællesskab.
Der ansøges om et tilskud på i alt 64.350 kr. fordelt på 2
budgetår med henholdsvis 30.200 kr. i 2003 og 34.150 kr. i
2004.
Aktivitet 2: Musik og bevægelse for demente
Formålet med aktiviteten er at stimulere ældre personer
med demens indenfor de mentale, sproglige og kropslige
funktioner.
Der ansøges om et tilskud på i alt 18.000 kr. fordelt på 2
budgetår med henholdsvis 8.100 kr. i 2003 og 9.900 kr. i
2004.
For begge aktiviteters vedkommende forventes tilskuddet
fortrinsvis anvendt til trykning af informationsmaterialer og
transport af brugere.
Der er ikke tale om nye aktiviteter.
Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde andrager 119.149 kr.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

1. Ansøgning fra Ældresagens lokalkomité vedr.
ældreidræt for lidt svagere ældre henligger på sagen
2. Ansøgning fra Ældresagens lokalkomité vedr. musik
og bevægelse for demente henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse i Det Sociale
Udvalg med henblik på bevilling af tilskud.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
Udsættes

Sag nr. 48

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Journal nr.:

16.00.13 0 4 0 /3 5 3 5

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 115

Sagsfremstilling:

Omsorgsgruppen for børn og unge i Frederikssund ansøger
om et beløb på 5.250 kr. til supplement til tidligere bevilget
tilskud.
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Formålet med aktiviteten er at tilbyde en pædagogisk
ramme til at formindske de psykologiske følgevirkninger hos
børn og unge, der har mistet en nærtstående.
Det ansøgte beløb skal anvendes til at dække honorarer til
co-leaderen.
Aktiviteten forventes at strække sig fra september 2003 til
januar 2004, og der vil blive holdt møder i omsorgsgruppen
hver anden uge.
Der er ikke søgt støtte fra anden side, men der er udbetalt
tilskud i 2003 til gruppelederen.
Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning, restbeløbet på kontoen for
Frivilligt Socialt arbejde andrager 119.149 kr.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ansøgning fra Omsorgsgruppen for børn og unge i
Frederikssund henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse i Det Sociale
Udvalg med henblik på bevilling af tilskud.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
Godkendt

Sag nr. 49

Områdebeskrivelser for Det Sociale Område

Journal nr.:

16.00.00 K07

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har foretaget en revison af
områdebeskrivelserne til bud
get 2004 for Det Sociale Område. Områdebeskrivelserne er
opdelt i
3 politikområder:
1. Serviceområdet
2. Ældreområdet
3. Familieområdet
Efter den godkendte årsplan i forbindelse med budget 2004
skal udvalget på sit møde den 8. oktober 2003 endelig
godkende områdebeskrivelserne for Det Sociale område.

Bevilling:

-

-
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Kopi af områdebeskrivelserne for 2004:
1. Serviceområdet
2. Ældreområdet (udleveres på mødet)
3. Familieområdet

Indstilling:

Forvaltningen indstiller områdebeskrivelserne for 2004 til
drøftelse.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003:
Udvalgets medlemmer mailer forslag til ændringer til
forvaltningen, og områdebeskrivelserne godkendes
efterfølgende af udvalgsformanden

Sag nr. 50

Forvaltningens årsplan til budget 2004

Journal nr.:

16.00.00 002

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Det Sociale Udvalg godkendte i sit møde den 19. marts
2003 årsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen i
forbindelse med budget 2004.
Efterfølgende er der udarbejdet en supplerende tidsplan for
udarbejdelse af budget 2004 - 2007, godkendt af
Økonomiudvalget den 28. april 2003.
Forvaltningen har nu justeret årsplanen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Årsplan 2004.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at den justerede årsplan tages til
efterretning.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003:
Godkendt, med følgende ændring næste møde i
socialudvalget kl. 18.30 den 13/8

Sag nr.51

Orienteringssager til udvalget

Journal nr.:

16.00.00 A14

Socialudvalget den 11. juni 2003

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
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Intet
1. Orientering fra udvalgsformanden
1. Buoetopfølonino
Materiale vedlagt.
2. Nøgletal på aktiviteter
Materiale vedlagt
3. Sociale temamøde i Aalborg
Orientering fra medlemmerne ca. 7 min. til hver
4. Love og bekendtgørelser
Oversigt vedlagt
5. Orientering om status - Parkalle og beskyttede boliger
Chef for ældreområdet Birte Hansen orienterer.
1. Ændring af mødedato med Ældrerådet

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Fremgår af de enkelte punkter

Indstilling:

Til udvalgets orientering

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
pkt. 4 udsat
pkt. 5 udsat (Kopi af aktiv arbejdsmarkedspolitik)
resten taget til efterretning

Sag nr. 52

Eventuelt

Journal nr.:

16.00.00 A14

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003
Intet

Sag nr. 59

Budgetopfølgning pr. 31.03.2003 for Socialudvalgets
område

Journal nr.:

16.00.00.002

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling:

Socialforvaltningen har på baggrund af forbrugstallene pr. 31.
marts 2003 opgjort de væsentligste budgetafvigelser inden for
Socialudvalgets politikområder til en forventet merudgift på
kr. 13.467.030.
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På grund af de økonomiske omkostninger ved indførelse af
frit valg på ældreområdet har Frederikssund kommune i hvert
af årene 2002 og 2003 modtaget et tilskud fra staten på
1.392.000, hvilket indirekte kan være med til finansiering af
ovennævnte merforbrug, heraf har vi forlods anvist kr.355.000
til Frit Valg området.
Kr.

9.254.930

105 46 Familieenheden

Kr

1.413.850

105 48 Ældreområdet

Kr.

714.520

101 45 Serviceområdet

Kr. 11.383.300

Lønopfølgning op
ældreområdet

Kr.

2.083.730

Samlet for Det Sociale
udvalgs
Område

Merforbrug

Kr. 13.467.030

Bevilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning.

Økonomi og
personale

Budgetopfølgningen er gennemgået med økonomisk afdeling,
der ingen kommentar har.

mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Skemaer med noter.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg ove rfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
1. at der gives en tillægsbevilling på netto kr. 13.467.030 til
budget 2003, som finansieres af kassebeholdningen,
2. at samtlige forvaltninger efterfølgende finder
kompenserende besparelser på budgetopfølgningen i
2003, således at virkningerne af budgetopfølgningen
neutraliseres.
3. at sagen - når disse besparelser er fundet - på ny
forelægges Økonomiudvalg og Byråd med henblik på
bevillingsmæssig godkendelse.
4. at de afledte konsekvenser for årene 2004 - 2007, som
viser merudgifter på henholdsvis kr. 15.321.690 i 2004,
15.324.160 i 2005, 16.397.440 i 2006 og 2007
indarbejdes i budgettet.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003:
Indstillingens pkt. 1 og 4 godkendt
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I Indstillingens pkt. 2 og 3 taget til efterretning

Sag nr. 60

Gennemførelse af økonomisk strategi

Journal nr.:

83.15.04000

Sag fra:

Økonomiudvalget den 4. juni 2003 sag nr. 143

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov.

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på den økonomiske genopretningsplan
behandlede Økonomiudvalget den 26. maj 2003 (sag nr.
128) det oplæg til økonomisk strategi som Chefgruppen har
udarbejdet i samarbejde med konsulenter fra KLK.
Økonomiudvalget anbefalede Chefgruppens indstilling om
1 . at den økonomiske balancemodel godkendes som
styringsredskab for den økonomiske strategi,
2 . at der i den økonomiske strategi - indtil der foreligger
en sikker likviditetsprognose - arbejdes med en
målsætning om at kassebeholdningen skal være
positiv ultimo 2005,
3. at anlægsniveauet som udgangspunkt fastholdes på
et gennemsnit på 28. mio. kr. årligt i den 4-årige
periode, og at Chefgruppen udarbejder en revideret
investeringsoversigt til behandling i Økonomiudvalget
den 16. juni 2003,
4. at kommunen udnytter lånerammen fuldt ud,
5. at forsyningsvirksomhedernes gæld til
kommunekassen søges afviklet hurtigere end
planlagt,
6 . at det undersøges om kommunen kan realisere
engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og
andre aktiver. Oplæg foreligger på Økonomiudvalgets
møde den 4. august 2003.
7. at det undersøges om kommunens låneafdrag kan
reduceres ved at omlægge kommunens lån,
8 . at sparemålet på 18 miil. kr. fastholdes med henblik
på at de beskrevne besparelser gennemføres fra
2004,
9. at sparekataloget udbygges med yderligere
besparelser fra 2005,
10 . at konsekvenserne af budgetopfølgningen i 2003
imødekommes gennem kompenserende besparelser i
2003 i form af tiltag der ikke indgår i sparekataloget,
11 . at Chefgruppen iværksætter en række tværgående
tiltag med henblik på rationalisering og effektivisering
af organisationen, og
12. at arbejdet med den økonomiske strategi følger den
reviderede budgettidsplan.
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Økonomiudvalget aftalte at forslaget til økonomisk strategi
drøftes på temamøde for Byrådet tirsdag den 3. juni 2003
kl. 17.00-19.00. I forlængelse af temamødet behandler
Byrådet på det ordinære byrådsmøde indstillingen
vedrørende den økonomiske strategi.
Det aftaltes desuden at Økonomiudvalget afholder
ekstraordinært møde den 4. juni 2003 kl. 17.00, hvor
opfølgning på økonomiseminaret og Byrådets beslutninger
den 3. juni 2003 drøftes.
I følge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af
budget 2004-2007 skal fagudvalgene den 10. til 17. juni
2003 behandle budgetoplægget og de administrative
forslag til driftsbesparelser.
Helt konkret anbefales det i den økonomiske strategi at
fagudvalgene behandler og rangordner de administrative
besparelsesforslag, og tilføjer eventuelle bemærkninger
som forberedelse af høringsprocessen i MED-udvalg,
brugerbestyrelser m.v.
Såfremt fagudvalgene ønsker at fjerne enkelte af de
administrativt udarbejdede spareblokke, skal de erstattes af
kompenserende besparelser.
Høringssvarene og fagudvalgenes supplerende
bemærkninger behandles på Byrådets phoriteringsseminar
den 25. august 2003.
Forvaltningen orienterer om arbejdet med realisering af
engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og
andre aktiver.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Afventer fastlæggelse af mål og metoder for den
økonomiske strategi.

Bilag:

1. Økonomisk Afdelings oversigt over besparelsesblokke
på budget 2004 - 2007, af 2. juni 2003
2. Skemaer for de enkelte besparelsesblokke
3. Oversigt over forslag til realisering af
engangsindtægter, af 27. maj 2003
4. Muligheder for salg afjo rd til udstykning ved Oppe
Sundby og syd for Græse Bakkeby, af 27. maj 2003
Notatet: Udkast til økonomisk strategi for Frederikssund
Kommune, KLK, af 20. maj 2003, ligger i sagen

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget
1. at de udarbejdede besparelsesforslag behandles og
rangordnes i fagudvalgene med henblik på

Socialudvalget den 11. juni 2003

Side 15 af 15

udsendelse i høring i MED-udvalg, brugerbestyrelser
m.v.
2. at processen i øvrigt tilrettes i overensstemmelse med
Byrådets beslutning den 3. juni 2003
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2003, sag nr. 143
Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at
kommentere og rangordne besparelsesforslagene til
Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Økonomiudvalget udsender herefter besparelsesforslag i
MED-struktur m. v.

Sagsfremstilling:

Behandling af forslag til besparelsesblokke på udvalgets
område vil ske på baggrund af Økonomiudvalgets
udmelding.

Bilag:

Bilagene er udsendt den 6. juni 2003 sammen med udskift
fra Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2003.

Indstilling:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 4. juni
2003 anmodes fagudvalget om at kommentere og
rangordne besparelsesforslagene til Økonomiudvalgets
behandling af sagen den 16. juni 2003.

Beslutning:

Det Sociale Udvalg den 11. juni 2003:
Udvalget gennemgik spareforslagene på det sociale
område.
Efterfølgende kunne der ikke opnås enighed om at
kommentere og rangordne forslagene

