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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendt gørelser1. cirkulærer2 og love3
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre n heder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4
c.

Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.
e. Diverse om Slangerup Kommune
Der foreligger nye ECO-tal vedr. personer, der har modtaget dagpenge i forbindelse med sygdom
og barsel for perioden 1997 - 2002 (Hovedoverskrift 10 Grafik, Underoverskrift 8 Øvrige sociale
forhold, Figur 8.36). Tallene viser dels, at der er en større andel af arbejdsstyrken i Slangerup
Kommune, der i perioden har modtaget dagpenge end i sammenligningsgruppen, i amtet og i landet
som helhed. 12002 har 22,4% af arbejdsstyrken i Slangerup Kommune på et eller andet tidspunkt
modtaget dagpenge. For amtet som helhed er tallet 19,3%. Tallene viser endvidere, at andelen af
personer, der har modtaget dagpenge, har været i stigning siden 1999. Der synes at være tale om en
landsdækkende tendens. Udviklingen kan bl.a. skyldes den stigende beskæftigelse, og det forhold at
en række svagere grupper med en højere sygdomsfrekvens er kommet ud på arbejdsmarkedet.
Antallet af personer på barselsorlov har været stigende i kommunen i perioden (en stigning på ca.
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10% fra 1997 til 2002), hvilket dog stort set modsvares af en tilsvarende stigning i arbejdsstyrken.
Så den stigende andel af personer, der modtager dagpenge, må altså tilskrives en øget
sygdomsfrekvens.

f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- ou Sundhedsministeriet.5

Sager til behandling
1 Økonomirapportering pr. 31. juli 2003
SAG NR.: 100006358
clch
Indledning
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport nr. 31. juli 2003. Af et samlet budget på netto 67,9 mio. kr. er
der ved udgangen af juli måned forbrugt netto 37,6 mio. kr., svarende til 55,3% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået syv måneder, svarende til 58,3%, af året.
I lighed med sidste måneds økonomirapport konstateres et højere udgiftsniveau end budgetteret til
aktivering, sygedagpenge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt opholdssteder for
børn og unge.
Til gengæld konstateres lavere udgifter end forventet til især foranstaltninger for voksne
handicappede (botilbud, hjælpemidler m.v.), samt i mindre grad på en række andre områder.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
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Borgerserviceudvalget den 13. august 2003
Taget til efterretning. Udvalget blev orienteret om, at det økonomiske billede er
mindre positivt end regnskabsrapporten antyder, idet der på en række områder er et
udgiftsmæssigt efterslæb. Blandt andet er der hjemtaget for meget refusion i forhold
til kontanthjælp, førtidspensioner og fleksjob. Hertil kommer, at der er et
udgiftsmæssigt efterslæb i forhold til opholdstilbud til voksne handicappede,
introduktionsprogram for flygtninge samt løntilskud til fleksjob. Alt andet lige kan der
forventes et merforbrug på udvalgets område på netto 2 mio. kr. ved årets udgang,
hvilket svarer til det forventede merforbrug på sygedagpengeområdet. Udvalget
forventer på mødet i september at fremsætte anmodning om tillægsbevilling.
</BESLUTNING>
2 Organisationsstruktur i Borgerserviceforvaltningen august 2003
SAG NR.: 100011711
jy fr

Indledning
Kommunaldirektør Palle Skov orienterer i mail den 16. juni 2003 om organisationsændring på
rådhuset i forbindelse med hans udnævnelse til kommunaldirektør. Hans tidligere stilling besættes
ikke, så ledergruppen reduceres til 4 personer inklusiv kommunaldirektøren. Det medfører
ændringer i forvaltningsstrukturen på rådhuset.
Sagsfremstilling
Borgerserviceforvaltningen ændres på flere måder.
Lederen af den administrative gruppe flytter til den centrale projektgruppe med reference til
kommunaldirektøren. Han fortsætter dog med at have arbejdsområder i Borgerserviceforvaltningen
hovedsagelig budgetbehandling, forberedelse af møderne i Borgerserviceudvalget og skrivning af
referat.
Opkrævningen. Opkrævningen tilknyttes fremover Borgerserviceforvaltningen.
Borgerporten tilknyttes Borgerserviceforvaltningen indtil Borgerport og Bibliotek bliver
sammenlagt.
Arbejdsmarkedsafdelingen far to afdelinger.
Det Sociale område
Jens Jørgensen bliver afdelingsleder af det sociale område og Jobstationen
Det administrative område
Britt Christensen bliver afdelingsleder af det administrative område og Opkrævningen
Familieafdelingen
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Helle Kvamstrøm bliver afdelingsleder i Familieafdelingen og leder af Den Kommunale
Sundhedspleje.
Hoffmeyers Hus og konsulent for arbejde med børn og familie får reference til
forvaltningschefen
Der er udarbejdet et diagram over organisationen i Borgerserviceforvaltningen. (Ses bedst hvis det
printes ud).
Der er ikke udarbejdet beskrivelser for de nye stillinger. De bliver udarbejdet i august måned.
Der er udarbejdet en foreløbig beskrivelse af forvaltningens opgaver, personale, mål og
kompetencer.
Beskrivelsen vil blive endelig udarbejdet i løbet af august måned.
Vurdering
Ændringen af organisationen vurderes som en forbedring af Borgerserviceforvaltningen.
Indstilling
Udvalget tager orientering til efterretning
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. august 2003
Taget til efterretning
3 Den fremtidige drift af støtte- og aktivitetscentrene
SAG NR.: 100011247
clch
Indledning
Sagsfremstilling
Støtte- og aktivitetscentrene for voksne udviklingshæmmede (de såkaldte SAC’er) blev oprettet i
slutningen af 1980’eme i forbindelse med udflytning af de bedst fungerende udviklingshæmmede
fra de gamle institutioner til bofællesskaber. Amtet forestod såvel oprettelse som drift af
bofællesskaberne. Støtte- og aktivitetscentrene leverer personalestøtte til beboerne i
bofællesskaberne og leverer et fritidstilbud, hvor beboerne fra bofællesskaberne kan mødes med
ligesindede om forskellige aktiviteter og praktiske gøremål og derved indgå i et socialt netværk.
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Borgere fra Slangerup Kommune er tilknyttet SAC-Vest i Frederikssund.
Finansieringen af aktivitetstilbuddene i SAC’eme blev fastlagt under de gamle regler om delt
finansiering. Det blev aftalt mellem amtet og kommunerne, at der ikke skulle ske visitation og
særskilt betaling for tilbuddet, men at udgiften i stedet skulle indregnes i taksten for beskyttede
værksteder, bofællesskaber og amtslige institutioner.
Med omlægningen fra delt finansiering til grundtakstfinansiering kommer der fokus på, om en
opgave - og de dertil hørende udgifter - hører til i kommunalt eller amtsligt regi. Det er amtets
opfattelse, at støtte- og aktivitetscentrene hører med til den kommunale opgaveforpligtigelse, idet
tilbuddet stort set udelukkende benyttes af relativt velfungerende udviklingshæmmede, der bor i
bofællesskaber, egen bolig eller hos forældrene. SAC-tilbuddet benyttes ifølge amtet ikke af
beboere i amtslige boformer.
Amtets Socialudvalg har på møde den 28. april 2003 tiltrådt, at der indledes forhandlinger med
kommunerne om ændring af driften af SAC’emes aktivitetsdel, så den fuldt ud finansieres af
kommunerne fra 1/1-2004.
Amtet har med brev af 25. maj 2003 anmodet om kommunernes tilkendegivelse vedrørende den
fremtidige drift af SAC’eme. Amtet foreslår to alternative driftsmodeller:
I. De kommuner, som det enkelte SAC betjener, overtager drift af bofællesskaber,
aktivitetsdel og pædagogisk rådgivning i et tværkommunalt samarbejde. Det inde
bærer en egentlig virksomhedsoverdragelse, hvor amtet overdrager samtlige aktivi
teter, medarbejdere og bygninger til kommunerne på nærmere aftalte vilkår.
2. Kommunerne og amtet aftaler, ai amtet på entreprenørbasis fortsat driver SACerne for kommunen, men sådan at kommunerne fuldt ud finansierer aktivitetsdelen.
Det kan gøres efter en model, hvor der fastlægges et budget for aklivitetsdelen og
kommuner betaler i forhold til det antal medlemmer, der er i centret fra den pågæl
dende kommune.

Såfremt der ikke kan opnås aftale om virksomhedsoverdragelse eller drift på entrepenørbasis, vil
amtet overveje hvorvidt man vil videreføre driften af SAC’eme, der ikke længere er en amtslig
pligtopgave.
Kommuneforeningens Social- og Sundhedsudvalg har på møded. 12. juni 2003 drøftet amtets
henvendelse. Kommuneforeningen besluttede, at rette henvendelse til amtet med en anbefaling om
at vente med at foretage ændringer af organisatorisk og økonomisk art på SAC-området, og i stedet
afvente udspillet fra strukturkommissionen, som kan betyde en ændret arbejdsdeling på området,
hvilket er fremført i Kommuneforeningens hørhmssvar til amtet.
Økonomi
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Amtets udgift til SAC’emes aktivitetsdel udgør 7,5 mio. kr. årligt. Heraf skønnes umiddelbart i
størrelsesorden 0,25 mio. kr. at vedrøre borgere med bopæl i Slangerup Kommune.
Vurdering
Inden der iværksættes et større udrednings- og overdragelsesarbejde forekommer det fornuftigt at
afvente strukturkommissionens udspil; som foreslået af Kommuneforeningen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Slangerup Kommune i første omgang tilslutter sig Kommuneforeningens
forslag om at afVente strukturkommissionens udspil.
Såfremt forhandlingerne med amtet munder i, at opgaven overgår til kommunerne, vil der herefter
skulle tages stilling til valg af driftsform.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. august 2003
Godkendt
4 Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Der er indkommet en ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 115.
Sagsfremstilling
Ældre Sagen har søgt om et tilskud på i alt 11.000 kr. dels til afvikling af en Vi-dags udflugt med
kørestolsbrugere og dels til produktion af en lydavis for blinde og svagtseende. Af det ansøgte beløb
vedrører 6.000 kr. leje af handicapbus til udflugten og 5.000 vedrører udgifter forbundet med
produktion af lydavis.
Ældre Rådet fremsendte en lignende ansøgning sidste år. Dengang bevilgedes et tilskud på 5.000 kr.
til produktion aflydavis.
Økonomi
Der er afsat 54.470 kr. på budgettet for 2003 til §115-puljen. Hertil kommer, at Byrådet har
godkendt at uforbrugte midler vedr. 2002 kan overføres til 2003-budgettet. Der er således i alt
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77.398 kr. til rådighed i 2003. Heraf er foreløbig disponeret over 15.873 kr., således at der er 61.525
kr. til rådighed til resten af 2003.
Oversigt over puljen.
Indstilling
Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder indenfor rammerne af formålet med §115puljen. På den baggrund indstilles ansøgningen imødekommet.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. august 2003
Godkendt</BESLUTNING>

Eventuelt
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Sager til behandling
5 To afgørelser fra Det Sociale Nævn juli 2003
SAG NR.: 100011905
jy fr

Indledning
Det Sociale Nævn har afgjort en sag om standsning af sygedagpenge og en sag om standsning af
kontanthjælp og givet de to borgere medhold.
Sagsfremstilling
Standsning af sygedagpenge.
Sagsbehandleren standser udbetaling af sygedagpenge til en borger med den
begrundelse, at hun to gange har vægret sig ved at deltage i en hensigtsmæssig arbejdsprøvning.
Nævnet giver borgeren medhold i, at kommunen ikke var berettiget til at standse udbetaling af
sygedagpenge af flere grunde
- hjemmelen for standsning er kun angivet med paragraffens nummer og ikke hvilken del af
denne bestemmelse, der er tale om
- nævnet finder heller ikke at paragraffen kan udgøre hjemmel for standsning af sygedagpengene
fordi
- kommunen ikke ved tidligere sygemelding har bedt om dokumentation for sygefravær
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kommunen burde have indhentet en ny lægeattest, da den gamle er 3 måneder gammel og
partshørt på grundlag af ny lægeattest
at egen læges vurdering om at der ingen ændring er sket og kommunens lægekonsulents
udtalelse om at borgeren kan aktiveres, ikke kan danne grundlag for standsning af
sygedagpenge, da en ny lægeerklæring burde være indhentet. Kommunen havde kendskab
til borgerens osvkiske problemer oe at hun senest august 2002
kommunen burde have varslet om standsning af sygedagpenge

Nævnet pålægger kommunen om at genoptage udbetalingen af sygedagpenge så længe der er
grundlag herfor.
Standsning af kontanthjælp
Kommunen har standset kontanthjælp til en borger, der efter 5 dage udebliver fra en jobtræning
aftalt med Jobstationen. Jobtræningen skulle fortsætte i job og borgeren har fået arbejdstøj for 1.000
kroner. Borgeren oplyser at han har søgt andet arbejde.
Nævnet pålægger kommunen at udbetale kontanthjælp, hvis han fortsat er berettiget til det.
Begrundelsen er, at det ikke kan ses i journalen, at borgeren ikke har faet et åbent tilbud om
beskæftigelse.
Borgeren har efterfølgende faet udbetalt kontanthjælp for godt en måned. Herefter har han selv
fundet arbejde.

Økonomi
Vurdering
Journalføring og begrundelse for standsning af henholdsvis sygedagpenge og kontanthjælp skal ske
i overensstemmelse med love, bekendtgørelser og vejledninger. Der har tidligere været strammet op
på arbejdsprocedure, men det er nødvendigt efter en periode med ledige stillinger og nye rådgivere i
Arbejdsmarkedsafdelingen atter at intensivere indsatsen for at følge korrekt op på sagerne.
Der er taget initiativ til dette.
Indstilling
Udvalget tilslutter sig nødvendigheden af at stramme op på arbejdsgange med det mål, at
kommunens beslutninger ikke underkendes i nævnet på grund af fejl i forhold til lovgivning,
bekendtgørelser og vejledninger.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
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Borgerserviceudvalget den 13. august 2003
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