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Sag nr. 43

Status arbejdsmarkedsindsats og dagpengeprojekt

Journal nr.:

16.19. P20

Sag fra:

Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lovgrundlag:

Pensions-, sygedagpenge- og aktivloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling den 14.
december 1998 vedrørende Frederikssund Kommunes
tilskud til nedsættelse af det tværamtslige
koordinationsudvalg den og i forlængelse af
økonomiudvalgets behandling den 22. februar 1999
vedrørende tilskud fra socialministeriet til
koordinationsudvalget har økonomiudvalget ønsket at få en
redegørelse vedrørende forvaltningens arbejdsmarkedsindsat
samt en status på "Projekt arbejdsfastholdelse contra
førtidspension".
Der er i dag taget en række initiativer til at intensivere
indsatsen i forhold til arbejdsmarked i forlængelse af politisk
udmeldte intentioner og som følge af ændrede lovgivning.
Herudover har forvaltningen iværksat et projekt vedrørende
arbejdsfastholdelse contra førtidspension, der efter
forvaltningens vurdering tegner succesfuldt i forhold til de
opstillede målsætninger.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Udskrift af Det Sociale Udvalgs beslutningsprotokol den 11.
januar 1999.
Status - "Projekt arbejdsfastholdelse contra førtidspension".

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at status for "Projekt
arbejdsfastholdelse contra førtidspension" tages til
efterretning

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 8. marts 1999:
Socialdirektør Jesper Zwisler supplerede med en mundtlig
redegørelse overfor økonomiudvalget.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Sag nr. 44

Budget 2000 - 1. budgetdirektiv

Journal nr.:

00.01 002 376

Side 3 af 6

Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse samt den godkendte tidsplan
for budgetudarbejdelsen.

Sagsfremstilling:

Chefgruppen fremsender forslag til 1. budgetdirektiv for
udarbejdelse af forslag til budget for år 2000 samt for
overslagsårene 2001-2003.
Budgetdirektivet har til formål at opstille fælles retningslinier
for udarbejdelsen af budgetforslaget, herunder udmelding af
budgetrammer for de enkelte budgetområder.
Budgetdirektivet indeholder desuden en nærmere beskrivelse
af den videre procedure i forbindelse med
budgetbehandlingen i forvaltninger, fagudvalg og
Økonom iudvalg/Byråd.

Bevilling:

Godkendelse af budgetdirektivet har ingen bevillingsmæssige
konsekvenser.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Med budgetdirektivet godkendes en række korrektioner af
budgetrammerne for 2000-2002 i forhold til de med
vedtagelsen af budget 1999 godkendte budgetoverslag. De
eksakte beløbsmæssige konsekvenser kan imidlertid ikke
opgøres, før pris- og lønskøn foreligger fra Kommunernes
Landsforening.
Godkendelse af budgetdirektivet vil ikke have
personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Chefgruppens forslag til 1. budgetdirektiv fremsendes med
dagsordenen.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler følgende principper for udarbejdelsen
af budgetforslag 2000 og overslagsårene 2001-2003:
1. Budgetrammerne for de enkelte budgetområder udmeldes
på baggrund af en fremskrivning baseret på KL’s reviderede
pris- og lønskøn.
2. Ved fremskrivning af lønninger tillægges den af KL
opgjorte reststigning vedr. anciennitetsstigninger m.v., som
fordeles på lønkonti, som stadig indeholder medarbejdere i
gammelt lønsystem samt på centrale puljer til individuelle
lønordninger.
3. De hidtil kendte forudsætninger for udligning og tilskud
bibeholdes, idet der foretages en konkret beregning vedr.
2003.
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4 Det godkendes, at afvigelser som følge af centralt
foretagne beregninger og udmeldinger samt afvigelser i
forhold til fremskrivningen løbende kan indarbejdes som
korrektion af budgetrammerne med efterfølgende orientering
for fagudvalg og Økonomiudvalg.
5. Lønbudgettering foretages på baggrund af den i
flerårsbudgettet 1999-2002 opstillede personaleplan med evt.
efterfølgende godkendte ændringer.
6. Anlægsbudgetterne for 1999-2002 revideres, og der
udarbejdes forslag til anlægsbudget for 2003. Nye projekter
skal optages i budgetforslagene som aktivitetsændringer.
7. Udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af fast
ejendom overføres fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget.
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 8. marts 1999:
Godkendt.

Sag nr. 45

Incassoberetning 1998 og incassoplan 1999

Journal nr.:

25.45.00.030.01

Sag fra:

Skatte- og opkrævningsforvaltningen

Lovgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

Incassoberetningen for 1998 er en redegørelse over de
aktiviteter som incassoafdelingen har sat focus på i 1998.
Beretningen indeholder også en oversigt over indbetalinger
for 1998 og saldo pr. 31.12.98 er sammenholdt med saldo pr
31.12.97, afvigelse angivet i procent. Aktiviteterne fra 1998
planlægges fortsat i 1999.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Incassoberetningen 1998 og incassoplanen 1999.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at beretningen og planen tages til
efterretning i økonomiudvalg og byråd.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 8. marts 1999:
Beretningen og planen blev taget til efterretning. Sagen
fremsendes til byrådet til efterretning.

Sag nr. 46

Ansættelser i institutioner og skoler

316
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Journal nr.:

81.00:16.06.00

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:
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Der har i den senere tid været flere sager om misbrug af børn
i kommunale institutioner. I nogle tilfælde har det vist sig, at
personalet, der har misbrugt børnene, har været kendt og
ansat tidligere i andre kommuner. For at sikre børnene i
kommunens institutioner/skoler mod misbrug af en sådan
karakter, ønsker forvaltningen ved fremtidige ansættelser at
kunne indhente straffeattest på alle, der skal beskæftige sig
med børn og unge.
Når en offentlig myndighed indhenter straffeattest på en
person, vil alle forhold være angivet, der er ingen
forældelsesfrist. Når personen selv indhenter attesten, vil kun
hændelser inden for de seneste 5 år være medtaget.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:
Indstilling:

-

Forvaltningen indstiller, at der ved fremtidige ansættelser af
personale, der beskæftiger sig med børn, indhenter
straffeattest på de pågældende personer, ligesom der altid
indhentes reference fra tidligere arbejdsplads og foretages
vurdering af, hvorvidt ansøgerens ansættelsesforløb har
være kontinuerligt uden uforklarlige perioder.
Flerudover vil en øget opmærksomhed blandt
institutionens/skolens personale være med til at øge
mulighederne for at undgå overgreb på børn. Det vil imidlertid
være umuligt helt at udelukke sådanne hændelser, men ved
nævnte forholdsregler kan der forhåbentlig dæmmes mest
muligt op for disse misbrug.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 8. marts 1999:
Godkendt.

Sag nr. 47

Frederiksborg Amts debatoplæg om de erhvervspolitiske
udfordringer
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Journal nr.:
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24.10.11P17 4138 pf

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt har sendt et debatoplæg med svarfrist den
19. marts 1999. Debatoplægget har været drøftet blandt
andet i Bycirklens infrastrukturgruppe.
Bycirklens erhvervsknudepunktssekretariat har nu udfærdiget
et forslag til samlet svar fra Bycirklen.
Bycirklens forretningsudvalg har møde om spørgsmålet den
9. marts og beder om, at eventuelle kommentarer er
konsulentfirmaet Dybbro&Haastrup i hænde den 4. marts.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Brev fra Bycirklens forretningsudvalg med forslag til
debatindlæg
Uddrag af udkast til udtalelse fra Bycirklen vedr. infrastruktur.

Indstilling:

Teknisk forvaltning indstiller
at forslaget til udtalelelse vedrørende debatindlæg om
erhvervspolitiske udfordringer godkendes, med en uddybning
af synspunkterne vedrørende infrastrukturen svarende til
bemærkningerne til debatoplæg vedrørende regionplanen

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 8. marts 1999:
Teknisk forvaltnings indstilling anbefales godkendt.

