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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser1, 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

1

Slangerup
Kommune

Sager til behandling
1 Økonomirapportering pr. 30. april 2004
SAG NR.: 100014304
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 30. april 2004. Af et samlet budget på netto 75,7 mio. kr. er
der ved udgangen af april måned forbrugt netto 18,8 mio. kr., svarende til 24,8% af budgettet. For
brugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået fire måneder, svarende til 33,3%, af året.
Det relativt lave nettoforbrug kan tilskrives en række forhold.
Først og fremmest er der et udgiftsmæssigt efterslæb vedr. beskyttet beskæftigelse, samt instituti
onsophold på især voksenområdet og dele af børneområdet. Det betyder, at der udestår opholdsbe
talinger på i størrelsesorden 1,5 mio. kr.
Herudover er der et efterslæb vedr. løntilskud til personer i fleksjob på ca. 0,7 mio. kr., hvortil
kommer, at der er hjemtaget statsrefusion for 5 måneder på området, svarende til en merindtægt på
ca. 0,5 mio. kr.
Af regnskabstekniske årsager er den fulde huslejeindtægt for hele 2004 fra beboere i bofællesska
berne optaget som indtægt (ca. 1 mio. kr.), hvilket også bidrager til et mere positivt økonomisk bil
lede end tilfældet faktisk er.
For så vidt angår en række områder (kontanthjælp, førtidspension, boligsikring og boligydelse) er
der hjemtaget statsrefusion for fem måneder, svarende til en merindtægt i forhold til det faktiske
forbrug på 3 mio. kr.
Af regnskabstekniske årsager fremstår udgifterne til boligydelse lavere end de i virkeligheden er.
Det skyldes at udgifter på ca. 1 mio. kr. til boligydelse fortsat henstår på en mellemregningskonto,
og ikke er bogført på Borgerserviceudvalgets driftsudgifter.
På enkelte områder kan der konstateres merforbrug. Det drejer sig især om udgifterne til sygedag
penge. Fremskrives det nuværende forbrug, kan der forventes et merforbrug på i størrelsesorden
netto 1,8 mio. kr. i 2004 på området. Udviklingen må i nogen grad tilskrives den turbulens og per
sonalemangel, der har været i Arbejdsmarkedsafdelingen det seneste års tid.
Udgifterne til hjælpemidler ligger også over det budgetterede. Fortsætter det nuværende forbrug
forventes merudgifter til i størrelsesorden 0,3 mio. kr. ved årets udgang.
På en række mindre områder har forbruget til gengæld været mindre end budgetteret.
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Justeres der for ovenstående forhold vurderes der samlet set for hele Borgerserviceudvalgets at være
brugt, hvad der svarer til ca. 34,5% af budgettet, hvilket altså er godt 1% mere end der burde have
været brugt på nuværende tidspunkt.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 12. maj 2004
Taget til efterretning

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.
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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 udarbejde
de styregruppen herefter politik på området..
Politikken består i
- 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 for
valtninger og kommunale virksomheder, som gør det muligt mere effektivt end tidligere at gennem
føre 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
Borgerserviceudvalget den 14. april 2004
Sendes til yderligere administrativ behandling.

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 12. maj 2004
Anbefales til byrådet.

3 Pavillonen i Øparken
SAG NR.: 100012775
j yfr
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Sagsfremstilling
Borgerserviceudvalget besluttede den 13.2.2002 at etablere en pavillon i Øparken. Vurderingen var,
at det ville bidrage væsentligt til den forebyggende indsats i Øparken. Baggrunden var alvorlige
problemer med nogle store børn, der øvede hærværk og chikanerede beboerne.
Ved finansiering af etableringen af pavillonen deltog Slangerup Almindelige Boligforening med
30.400 kroner, § 115 puljen med 30.000 kroner over to år, SSP kontoen, 20.000 kroner, Kultur- og
Virksomhedsforvaltningen og 5% puljen 35.000 kroner, Familierådgivningens pædagogiske pulje
20.000, ungevejledernes administrationspulje 10.000 og omplaceringer indenfor den forebyggende
indsats 27.672 kroner i alt 173.220 kroner
Til den løbende drift eksklusiv løn er der i 2004 afsat 75.000 kroner. Der er ansat en pædagog og en
medarbejder fra Ungdomsskolen arbejder 10 timer om ugen i projektet.
I notat fra ungevejlederne om status og fremtid for pavillonen beskrives, at de unge der var mål
gruppe for projektet alle er videre i deres udvikling. Pavillonen anvendes ikke til det oprindelige
formål for tiden.
Hoffmeyers Hus, Ungdomsskolen, Kingoskolen og Familieafdelingen er ved at forberede en hel
hedsindsats på ungeområdet. Pavillonen i Øparken er ikke nødvendig, da indsatsen etableres i de
miljøer de unge færdes i.
Anvendelsen af pavillonen kan drøftes med Kultur og Virksomhedsforvaltningen og beboerforenin
gen i Øparken, der har medvirket til etablering. Hvis der ikke synes at være relevante muligheder
for anvendelse sælges pavillonen.
Økonomi
Vurdering
Pavillonen har tjent sit formål og indsatsen der, har medført at ingen af de unge blev anbragt uden
for hjemmet. Det er forvaltningens vurdering at der fremover er behov for en helhedsindsats i sam
arbejde med de kommunale virksomheder i de miljøer børnene færdes i, og at det på nuværende
tilbud vil medføre bedre resultater end et specielt tilbud i pavillonen.
Indstilling
Det indstilles at pavillonen enten bruges til et andet formål, lejes ud eller sælges
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 12. maj 2004
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Godkendt som indstillet.
4 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde
SAG NR.: 100013674
clch
Indledning
Der er indkommet tre ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra kommunens §115pulje.
Sagsfremstilling
a) Natteravnene i Slangerup søger om 3.000 kr. i etableringstilskud til kontorartikler m.m.
b) Ældre Sagen i Slangerup søger om 3.000 kr. til indkøb af skistave i forbindelse med opstart af
”Stavgang” - motion for pensionister.
c) Dansk Epilepsiforening i Frederiksborg Amt søger om 15.000 kr. til gennemførelse af en række
sociale arrangementer for børn og unge med epilepsi i amtet.

Økonomi
Der er afsat 56.490 kr. på budgettet for 2004 til §115-puljen. Heraf er foreløbig disponeret over
31.659 kr., således at der er 24.831 kr. til rådighed til resten af 2004.
Oversigt over puljen.

Indstilling
Det indstilles, at ansøgningerne fra Natteravnene i Slangerup og fra Ældre Sagen i Slangerup imø
dekommes. Derudover indstilles det, at ansøgningen fra Dansk Epilepsiforening i Frederiksborg
Amt ikke imødekommes, da det ikke er godtgjort at aktiviteten kommer borgere fra Slangerup
Kommune direkte til gode. Ansøgningen søges i stedet fremmet via fordeling af den fælleskommu
nale §115-pulje i 6-kommune samarbejdet. Denne pulje fordeles i juni måned 2004.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 12. maj 2004
Godkendt som indstillet.
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Eventuelt
1 http://www.danmark.dk/portal/page? pageid=34,51085& dad=portal& schema=PORTAL
2 http://www.danmark.dk/portal/page? pageid=34,51909& dad=portal& schema=PORTAL
3 http://www.danmark.dk/portal/page? pageid=34,55819& dad=portal& schema=PORTAL
4 http://www.kl.dk
5 http://www.im.dk/Index/ senesteNyt.asp
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