Årsberetning vedrørende året 2004 i Socialudvalget
Med indgangen til 2004 lagde Socialudvalget en overordnet plan for, hvilke områder der
krævede en særlig indsats i 2004. Som noget nyt følger hermed en årsberetning, der
beskriver, hvad Socialudvalget har opnået inden for de enkelte punkter.
Arbejdsmarked:
Socialudvalget ville i 2004 fortsat følge implementeringen af handlingsplanen i
Arbejdsmarkeds- og Sikringsafdelingen tæt, herunder ville Udvalget fortsat arbejde
med revurdering af mål og tilbud på beskæftigelsesområdet, der bl.a. omfatter
indsatsen over for ledige kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere,
revalidenter og flygtninge. Arbejdet skulle blandt andet indbefatte en revurdering af
de tilbud, som Hals Kommune stiller til rådighed for de nævnte grupper i
bestræbelserne på at hjælpe den enkelte tilbage eller ind på arbejdsmarkedet.
På integrationsområdet skulle integrationspolitikken for Hals Kommune
færdiggøres.
I forvaltningen fyldte omstruktureringen fortsat meget, specielt i 1. halvår af 2004, mens 2.
halvår blev anvendt til at planlægge den fremtidige indsats. Fra møder i Socialudvalget i
relation til ovenstående kan særligt fremhæves:
Januar:

Socialudvalget fik en orientering om status med omstruktureringsarbejdet i
forvaltningen. En løbende orientering om status blev gjort permanent
gældende for det meste af 2004.

Februar:

Socialudvalget godkendte resultat- og målkrav for indsatsen i forvaltningen.

April:

Hals Kommune etablerede som et forsøg et 6 ugers afklarende forløb ved
ekstern konsulent. Forsøget viste sig at indeholde mange brugbare
elementer, men var ikke egnet til implementering i sin helhed.
Socialudvalget blev yderligere på mødet orienteret om den
virksomhedskonference, der skulle løbe af staben den 27. april 2004.
Konferencen var finansieret og tilrettelagt via Koordinationsudvalget.

Maj:

Socialudvalget måtte træffe beslutning vedrørende ombygning af de
nyerhvervede bygninger på Poul Smeds Vej i Gandrup med henblik på at
udvikle det planlagte Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter (HUAC).
Ligeledes godkendte Socialudvalget opgave- og ansvarsfordeling i
forvaltningen samt kompetence- og bevillingsregler.
På Integrationsområdet tog udvalget stilling til delmål til
Integrationspolitikken, og med Byrådets efterfølgende godkendelse var
Integrationspolitikken færdig.

Juni:

Socialudvalget blev introduceret for Hals Kommunes Aktiveringshåndbog, en
håndbog der beskriver indsatsen i forhold til ledige mv. i Hals Kommune,
ligesom den indeholder instrukser herfor til brug for sagsbehandlerne etc.

August:

Efter 1. halvår, hvor omstruktureringen blev afsluttet, var der tid til en grundig
status til Socialudvalget om indsats og resultater.

Oktober:

Med henblik på den fremtidige udvikling af arbejdsmarkedsindsatsen i Hals
Kommune måtte Socialudvalget tage stilling til en revurderet og på nogle
punkter helt ny tilbudsvifte til kommunens borgere. Også i denne relation var
Koordinationsudvalget med i arbejdet.

November:

Et nyt omfattende lovkompleks blev præsenteret for Socialudvalget, der
samtidig fik redegjort for, hvorledes forvaltningen agtede at blive klar til at
kunne efterleve reglerne pr. lovens ikrafttrædelsesdato 1. december 2004.
Endelig blev Socialudvalget orienteret om, at det et års lange samarbejde
med LO-Hals nu havde resulteret i en underskreven aftale på området.

Konklusion:
Samlet set er det vurderingen, at Socialudvalget fuldt ud har indfriet deres forventninger til
indsats på Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet og dermed bidraget til, at vi med
indgangen til 2005 har en bæredygtig afdeling, der er parat til at møde nye udfordringer.
Ældre- og voksenhandicapområdet
Socialudvalget ønskede fortsat i 2004 at have fokus på implementeringen af det frie
leverandørvalg på ældreområdet, herunder at implementere ny organisering på
Ældreområdet. Socialudvalget ville i løbet af året revurdere anvendelsen af Frit
Valgs Modellen frem for Udbudsmodellen. Socialudvalget ønskede i den forbindelse
at sætte særligt fokus på madseviceordningen, og de konsekvenser som det frie
valg har haft på den kommunale drift af et eget tilbud.
Første halvår af 2004 gik for en stor dels vedkommende med at implementere den nye
organisering på Ældreområdet, ligesom forvaltningen her arbejdede med analyser i forhold
til Frit Valgs området.
I august blev Socialudvalget præsenteret for en status på Frit Valgs Området, der kunne
oplyse, at kun ganske få borgere havde besluttet at benytte sig af tilbuddet om privat
hjælp, og at vi allerede blandt disse få borgere havde oplevet borgere, der havde
ombestemt sig og valgt kommunen til igen. På denne baggrund vurderes det ikke, at der
var behov for at ændre væsentligt på de principper, som allerede var besluttet på Frit
Valgs området. Samtidig var vi blevet overhalet inden om at drøftelserne om
kommunesammenlægning, hvorfor det fx på madserviceområdet ville være fornuftigt at
afvente beslutninger vedrørende fremtidens kommune, før omlægninger indføres.
Til gengæld var det kun naturligt fortsat at have fokus på at optimere vores egen indsats i
forhold til at øge vores tid hos borgeren, hvorfor Socialudvalget på mødet i november blev
præsenteret for en analyse på området. Denne gav grundlag for diverse tilretninger på
området, ligesom den underbyggede forvaltningens ønske om at implementere håndholdte
PC'er i ældreplejen.
I 2004 ville der desuden fortsat være en del planlægningsopgaver affødt af
ombygningen af plejecenteret Hassinghave, men primært af en forventet ombygning
af Fjordparken.

I april 2004 traf Socialudvalget en række principielle afgørelser vedrørende ombygning af
Ældrecenteret Fjordparken. Disse beslutninger muliggjorde forvaltningens videre arbejde
med et oplæg til plan for ombygningen. Det indebar også, at der i august kunne træffes
beslutning om at nedlægge det oprindelige projekt, der indebar 10 nye uafhængige boliger
ved Fjordparken. Og i oktober kunne Socialudvalget og senere Byrådet træffe endelig
beslutning om tids- og skitseplan for ombygning af Fjordparken, samtidig med at der blev
sat punktum for 1. etape af ombygningen af Hassinghave.
Socialudvalget ville endvidere i 2004 have løbende fokus på boligområdet.
Set i lyset af, at Hals Kommune gennem en periode har måttet betale til ledige boliger,
besluttede Socialudvalget, at der løbende skulle sættes fokus på disse boliger. Den mest
udgiftstunge af slagsen var Christiansminde i Hou. Socialudvalget havde derfor allerede i
2003 holdt møde med Hou Brugerråd med henblik på en fælles indsats for at få boligerne
lejet ud. Den 22. april 2004 måtte såvel Brugerråd som Socialudvalg imidlertid kaste
håndklædet i ringen. Derfor besluttede Socialudvalget på majmødet, at forvaltningen
kunne arbejde videre med et alternativt brug af Christiansminde, hvilket forvaltningen
sammen med Boligselskabet anvendte resten af 2004 til – imidlertid uden umiddelbart
held. Bygningen er nu annonceret til salg.
Hvad angår Voksen/handicap-området ville Socialudvalget i 2004 have løbende
fokus på den nye organisering af området og de resultater, som dette afføder.
Socialudvalget vedtog i juni kompetencerregler for området, ligesom udvalget løbende har
været orienteret om diverse sager inden for området. Evalueringen af organiseringen samt
resultaterne heraf er imidlertid ikke gennemført som planlagt, dels på grund af enkelte helt
ekstraordinært ressourcekrævende opgaver inden for området, dels begrundet i
langtidssygemelding blandt helt centralt personale.
Socialudvalget ville herudover revurdere målsætninger for boligændringer.
Dette skete på augustmødet, men revurderingen gav ikke umiddelbart anledning til
ændringer. Til gengæld blev serviceniveauet ændret undervejs i året, da et konkret behov
herfor opstod i forbindelse med en kritisk livstruende sygdom.
Også den socialpsykiatriske indsats i kommunen skulle tages op til vurdering.
Der er i 2004 indført nye målsætninger på området, ligesom et nyt samarbejde med
Brønderslev Psykiatriske Sygehus er sat på skinner. Endelig kan oplyses, at der blev
ansat ny leder pr. 1. december 2004.
Endelige ville Socialudvalget evaluere effekten af ændringerne i Kommunens
frivillighedspolitik.
Denne sidste indsats har der ikke været ofret nok kræfter på, hvilket skyldes, at de
nødvendige ressourcer ikke har været til rådighed.
Konklusion
I det store og hele har Socialudvalget også på dette område levet op til sine målsætninger,
dog undtaget evalueringen af ændringerne i frivillighedspolitikken. Som det fremgår af
ovenstående, er der sket fravalg undervejs, men der har været tale om velargumenterede
og bevidste fravalg, i takt med at udviklingen har vist sig anderledes en forudsat.

