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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser 1, cirkulærer2 og love3
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4
c.

Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.
e.

Diverse om Slangerup Kommune

f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.5
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Sager til behandling
1 Økonomirapportering pr. 31. marts 2004
SAG NR.: 100014304
clch
Indledning
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 31. marts 2004. Af et samlet budget på netto 75,7 mio. kr. er
der ved udgangen af marts måned forbrugt netto 14,6 mio. kr., svarende til 19,3% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået tre måneder, svarende til 25%, af året.
Det relativt lave nettoforbrug kan tilskrives en række forhold.
Først og fremmest er der et udgiftsmæssigt efterslæb vedr. institutionsophold på især
voksenområdet og dele af børneområdet. Det betyder, at der udestår opholdsbetalinger på i
størrelsesorden 2 mio. kr.
Herudover er der et efterslæb vedr. løntilskud til personer i fleksjob på ca. 0,7 mio. kr., ligesom der
først efter periodens udløb er modtaget regning vedr. sprogskole til flygtninge/indvandrere på 0,4
mio. kr.
Af regnskabstekniske årsager er den fulde huslejeindtægt for hele 2004 fra beboere i
bofællesskaberne optaget som indtægt, hvilket også bidrager til et mere positivt økonomisk billede
end tilfældet faktisk er.
På enkelte områder kan der konstateres merforbrug. Det drejer sig især om udgifterne til
sygedagpenge. Fremskrives det nuværende forbrug, kan der forventes et merforbrug på i
størrelsesorden netto 1,5 mio. kr. i 2004 på området. Udviklingen må i nogen grad tilskrives den
turbulens og personalemangel, der har været i Arbejdsmarkedsafdelingen det seneste års tid.
Justeres der for ovenstående forhold vurderes der samlet set for hele Borgerserviceudvalgets
område at være balance mellem budget og regnskab.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
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Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Godkendt som indstillet.

2 Politik om integration og indsats på børn- og ungeområdet i Slangerup Kommune.
SAG NR.: 100012775
JF
Indledning
Borgerserviceudvalget nedsatte den 8. oktober 2003 en styregruppe med følgende kommissorium:
1. at udvikle en integrationspolitik og en indsatspolitik for børn og unge
2. at beskrive de initiativer, der er iværksat på området i de to forvaltninger i dag
3. at fremkomme med forslag til konkrete initiativer
4. at udarbejde beskrivelser af arbejdsmetoder
5. at indstille forslag til Borgerserviceudvalget
Sagsfremstilling
Styregruppen har haft følgende medlemmer: Allan Madsen, Anne-Mette Worch, Jens Lindgreen,
John Schmidt Andersen, Susanne Eriksen fra bestyrelsen på Kingoskolen, Peder Christensen og
Jytte Freisleben.
Styregruppen har holdt 4 møder og haft et temamøde med ligestillingskonsulent Hanna Ziadeh fra
Københavns Kommune.
Styregruppen nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle opfylde pkt. 2 i kommissoriet og beskrive de
initiativer, der er iværksat i Slangerup Kommune på området. I arbejdsgruppen er repræsentanter fra
Kultur og Virksomhedsområdet og fra Borgerserviceområdet.
Beskrivelsen blev forelagt udvalget på møde januar 2004.
Styregruppen har efterfølgende udarbejdet et notat om konkrete initiativer og delmål, der samtidig
beskriver arbejdsmetoder for at nå disse.
På baggrund af beskrivelse af den aktuelle indsats og notatet om konkrete mål og delmål
udarbejdede styregruppen herefter forslag til politik på området..
Politikken består i
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-

-

nogle generelle overordnede principper om at Slangerup Kommunes politik bygger på et
grundlæggende positivt menneskesyn og nogle konsekvenser af dette som eksempelvis at yde en
differentieret indsats med respekt for andre. Endvidere vægtes den forebyggende indsats højt.
Beskrivelser af vigtige handlinger og metoder, når problemerne er opstået

Vurdering
Det tværfaglige arbejde, der er etableret i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til styregruppen og
i forbindelse med løsning af samtidige konkrete sager, har medført et samarbejde på tværs af
forvaltninger og kommunale virksomheder, som gør det muligt mere effektivt end tidligere at
gennemføre den skitserede politik.
Indstilling
Det udarbejde forslag til politik om integration og indsats i forhold til børn og unge i Slangerup
Kommune godkendes.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Sendes til yderligere administrativ behandling.

3 Virksomhedsplan 2004 for Det Sociale Koordinationsudvalg
SAG NR.: 100014110
j ej r
Indledning
Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg har på deres seneste møde d. 16.02.2004 godkendt
virksomhedsplanen for 2004. De enkelte kommuner skal efterfølgende godkende planen.
Sagsfremstilling
Virksomhedsplanen for 2004 er i høj grad en fortsættelse af de aktiviteter, Koordinationsudvalget
iværksatte i 2003 og 2002, med hovedvægt på indsatsområderne forebyggelse og integration. I
forhold til disse indsatsområder kan især nævnes: EU-projektet ”kvalifikationer i arbejde” der skal
integrere etniske minoriteter på arbejdsmarkedet, et nyt forebyggelsesprojekt indenfor ældreplejen,
hvor Slangerup Kommune skal deltage, samt en evaluering og udvikling af indsatsen for personer
med psykiske vanskeligheder.
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Koordinationsudvalgets workshop på Bautahøj i slutningen af 2003 pegede desuden på en række
nye områder som vigtige, bl.a. kommunernes egen rummelighed, visitation /
arbejdsmarkedsparathed, fælles sprog AF/kommuner, flere job til mennesker med nedsat
funktionsevne. Alle områder er ikke kommet med i denne Virksomhedsplan, men der vil blive
arbejdet videre med dem i Virksomhedsplanen for 2005.
Koordinationsudvalgets budget for 2004 er kr. 3.353.781. Heraf er der afsat kr. 613.781 til
projektaktiviteter.
Slangerup Kommune bidrager med ca. 300.000 kr. i 2004 til Koordinationsudvalgets aktiviteter.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender virksomhedsplan 2004.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Godkendt som indstillet. Sendes til Byrådet til orientering.

4 Ny styrelsesvedtægt og ny forretningsorden for Det Sociale Koordinationsudvalg
SAG NR.: 100014110
j ej r
Indledning
Det Fælles Sociale Koordinationsudvalg har på deres seneste møder behandlet og godkendt forslag
til ændringer af Styrelsesvedtægterne og Forretningsordenen. Forslaget fremsendes herefter til
kommuner til godkendelse.
Sagsfremstilling
Med ændringer af Lov om Retsikkerhed og Administration på det sociale område samt indførelse af
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats har det været nødvendigt med mindre ændringer af
Styrelsesvedtægterne og Forretningsordenen for det Fælles Sociale Koordinationsudvalg.
Ændringerne relaterer sig primært til: ændring af datoer for gyldighedsperioden, henvisning til
lovområde, samt oprettelse af virksomhedsplan.
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Økonomi
Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Slangerup Kommune.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender de ny Styrelsesvedtægter og Forretningsordenen.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Godkendt som indstillet

5 Arbejdsfastholdelsesprojekt 2005
SAG NR.: 100015132
j ej r
Indledning
Slangerup Kommune har gennem det sidste år haft fokus på sygedagpengeområdet, der er præget af
en stigning i antallet af sygemeldte og deraf stigende udgifter. I den forbindelse ønsker kommunen
at øge indsatsen på dette felt.
Sagsfremstilling
SID og Slangerup Kommune har drøftet mulighederne for at styrke samarbejdet mellem
kommunerne og organisationerne under det fælles koordinationsudvalg i forbindelse med sager med
sygemeldte borgere, der er i risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet. En særlig indsats i form af et
projekt for disse målgrupper forsøges oprettet i forbindelse med virksomhedsplan 2005 for det
fælles sociale koordinationsudvalg. Projektet tænkes gennemført og afsluttet inden udgangen af
2005.
Målet for projektet er at sætte fokus på en tidlig opfølgningsindsats og udvikle et fælles redskab
(rundbordssamtaler) til at opnå handlemuligheder/resultater i forhold til borgere der er i fare for at
glide ud af arbejdsmarkedet.
Resultatkrav til projektet er at nedsætte mængden af langvarige sygemeldinger (over 52 uger)
generelt i de seks kommuner - i Slangerup Kommune til under 10 sager.
Økonomi
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Der ansøges Koordinationsudvalget om økonomiske midler i forbindelse med virksomhedsplan
2005. Udgifter anslås til ca.: kr. 30.000,- til afholdelse af kursusdage og ca. kr. 15.000,- til
udgivelse af hjælpeguide. I alt ca. kr. 45.000,- Desuden ansøges om et antal medarbejdertimer fra
Formidlingscenter Vest (ca. 110 timer).
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender projektoplægget, der så efterfølgende vil blive
behandlet i arbejdsgruppen under koordinationsudvalget med henblik på virksomhedsplan 2005.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Godkendt som indstillet.
6 Årsredegørelse 2003 - Job- og Uddannelsescentret Stationen
SAG NR.: 100015140
j ej r
Indledning
STATIONEN har udarbejdet årsredegørelse for 2003.
Sagsfremstilling
Job- og Uddannelsescentret STATIONEN har i 2003 fortsat bestræbelserne på at etablere
beskæftigelse og aktivering for ledige, langtidssygemeldte og flygtninge, samt give vejledning om
job, arbejdsfastholdelse og uddannelse til alle borgere med behov for dette.
STATIONEN fik i 2003 henvist 84 personer til afklaring, aktivering, arbejdsprøvning og
vejledning. Desuden arbejdede Stationen løbende med ca. 20 sager i forbindelse med
arbejdsprøvninger eller virksomhedsrevalidering, mange af sagerne med henblik på oprettelse af
fleksjob. STATIONEN har desuden oprettet og fulgt 3 unge i EGU-forløb og lavet opfølgning i
kommunens fleksjobsager, der ved udgangen af 2003 udgjorde 54 sager.
Målgruppedeltagerne der blev henvist til Stationen i 2003 var primært: kontanthjælpsmodtagere,
flygtninge og langvarigt sygemeldte. Fordelingen på sagsmængden så således ud:
• 41 mænd og 43 kvinder. 15 af disse tilhører gruppen etniske minoriteter.
• 27 personer var mellem 18-30 år. 48 personer var mellem 30-50 år. 9 personer var over 50 år.
• 10 personer modtog integrationsydelse. 16 personer modtog sygedagpenge/revalideringsydelse.
58 personer modtog kontanthjælp.
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Økonomi
Regnskabet for 2003 viste et merforbrug på netto 83.546 kr., svarende til knap 10% af
nettobudgettet. Merforbruget skyldes udelukkende, at der i forbindelse med fastlæggelse af
lønbudgettet for 2003 fejlagtigt er budgetteret med indtægter fra løntilskud til personer ansat i
fleksjob på Stationen, mens der samtidig kun er budgetteret med netto-lønudgift på udgiftskontoen.
På de øvrige udgiftsområder har der været en mindreforbrug på i størrelsesorden 150.000 kr.,
hvilket primært kan tilskrives merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner, færre
administrative udgifter end forventet og færre udgifter til Stationens lastbil end forventet.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender årsredegørelsen.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Godkendt som indstillet. Sendes til Byrådet til orientering.

7 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
SAG NR.: 100013674
clch
Indledning
Der er indkommet tre ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra kommunens §115pulje.
Sagsfremstilling
a) Ældre Sagen i Slangerup søger om 21.300 kr. til en handicaptur til Zoologisk Have, en lydavis,
trykning af medlemsblad samt telefongodtgørelse og porto.
Det kan oplyses, at Borgerserviceudvalget i 2003 har bevilget 11.000 kr. til Ældre Sagen til en
bustur for handicappede og til produktion af en lydavis til blinde og svagtseende. I 2002
bevilgedes tilskud til produktion af en lydavis til blinde og svagtseende.
Kultur- og Virksomhedsforvaltningen finansierer allerede udgifterne til produktion af
”Pensionister på farten”. Hertil kommer, at Kultur- og Virksomhedsforvaltningen yder et tilskud
på 5.000 kr. årligt til Ældre Sagens driftsudgifter.
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b) Flygtningevennerne i Slangerup søger om et rammebeløb på 5.000 kr. til dækning af udgifter
forbundet med forskellige sociale arrangementer. Borgerserviceudvalget har i såvel 2002 som
2003 bevilget rammebeløbet.
For så vidt angår ansøgningen fra Flygtningevennerne kan det oplyses, at vennegruppen i 2002
og 2003 har brugt henholdsvis 1.800 kr. og 2.700 kr. af de tidligere bevilgede rammebeløb.
c) Foreningen ”Et barn To forældre” søger om et ikke nærmere angivet støttebeløb til at kunne
udvide sine aktiviteter til at gælde hele landet. Organisationens overordnede formål er, at
arbejde for at barnet sikres omsorg og kontakt med begge forældre - uanset om forældrene bor
sammen, uanset om forældrene er gift og uanset om forældrene er danske statsborgere.
Foreningen yder rådgivning til medlemmerne i sager om forældremyndighed.
Økonomi
Der er afsat 56.490 kr. på budgettet for 2004 til §115-puljen. Heraf er foreløbig disponeret over
15.185 kr., således at der er 41.305 kr. til rådighed til resten af 2004.
Oversigt over puljen.
Indstilling
Det indstilles at ansøgningen fra Ældre Sagen imødekommes for så vidt angår støtte til handicaptur
til Zoo (6.224 kr.) og tilskud til produktion af lydavis (5.250 kr.). Ansøgningen om støtte til
medlemsblad og til telefongodtgørelse/porto indstilles ikke imødekommet, da disse udgifter
finansieres på anden vis, jf. ovenstående sagsfremstilling.
Det indstilles at ansøgningen fra Flygtningevennerne imødekommes.
Det indstilles, at ansøgningen fra ”Et barn To forældre” ikke imødekommes, idet det ikke er
dokumenteret at aktiviteterne kommer borgere fra Slangerup Kommune til gode.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Godkendt som indstillet.

Eventuelt
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1 http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktvpe&obino=989973
2 http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktype&objno=989976
http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktvpe&obino=989994
4 http://www.kl.dk
5 http://www.im.dk/Index/ senesteNyt.asp
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