Slangerup
Kommune

Referat af Åben
Åben
Fraværende:
Mødet slut kl.: 17.43
Indhold
Orientering og efterretning.................................................................................................................. 1
Sager til behandling.............................................................................................................................2
1 Økonomirapportering pr. 30. september 2003 .............................................................................2
2 Indledende drøftelse om udmøntning af rammebesparelse.......................................................... 3
3 Etablering af et arbejdsmarkedscenter i Slangerup Kommune.................................................... 4
4 Drøftelse af initiativer til Koordinationsudvalgets handlingsplan 2004...................................... 6
5 Arbejdsgruppe om integration på ungeområdet............................................................................ 7
6 Mål og strategi for udvikling af rummelighed på Borgerserviceudvalgets resortområde............ 9
7 serviceniveau Borgerservicef. 8.10.2003,.................................................................................. 10
8 Kriterier for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde fra den tværkommunale §115-pulje 13
9 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)............................................ 15
10 Sekskommunemødet 23.9.2003................................................................................................ 16
Eventuelt............................................................................................................................................ 18

Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser1, cirkulærer2 og love3
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre nyheder, publikationer m.v. nå KL's hjemmeside.4
c.

Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.
e. Diverse om Slangerup Kommune
Der foreligger opdaterede ECO-nøgletal på www.ecoanahse.dk for flygtningeområdet (Tabel 2.70
- det er ikke muligt at linke direkte til tabellen). Tabellen viser, at flygtninge og indvandreres andel
af befolkningen i Slangerup Kommune (2,8%) er højere end i sammenligningsgruppen (2,1%), men
lavere end i såvel amtet (3,6%) og i landet som helhed (3,4%).

1

Slangerup
Kommune

Tallene viser endvidere, at af de flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1/1-1999 har en relativ
stor andel (44,4%) været i kommunen kortere tid end 6/2 år, hvilket er en større andel end i såvel
sammenligningsgruppen, amtet og landet som helhed.
Udlændingestyrelsen har udmeldt endelige kvoter for, hvor mange flygtninge de enkelte kommuner
skal modtage i perioden 2004 - 2006. Slangerup Kommunes kvote er reduceret i forhold til tidligere
udmeldninger fra Udlændingestyrelsen, således at Slangerup Kommune nu kun skal modtage 4
flygtninge pr. år i perioden. Kvoterne vil blive lagt til grund ved Udlændingestyrelsens visitering af
flygtninge til boligplacering i kommunerne. Der er ved fastsættelse af kvoterne ikke indregnet
mulige familiesammenføringer.
f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- ou Sundhedsministeriet.5

Sager til behandling
1 Økonomirapportering pr. 30. september 2003
SAG NR.: 100006358
clch
S agsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 30. september 2003. Af et samlet budget på netto 69,5 mio.
kr. er der ved udgangen af september måned forbrugt netto 50,1 mio. kr., svarende til 72,1% af
budgettet. Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået ni måneder, svarende til 75%, af
året.
Byrådet har på møde den 24. september 2003 imødekommet Borgerserviceudvalgets anmodning om
en tillægsbevilling på netto 1.280.000 kr. til henholdsvis forebyggende foranstaltninger og
sygedagpenge.
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.), introduktionsprogram m.v. for udlændinge,
introduktionsydelse til flygtninge samt i mindre grad på en række andre områder.
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Det økonomiske billede er imidlertid mindre positivt end regnskabsrapporten antyder, idet der på en
række områder til stadighed vil være et udgiftsmæssigt efterslæb; f.eks. i forhold til opholdstilbud
til voksne handicappede, samt løntilskud til fleksjob, samt i mindre grad på andre områder.
Reguleres der herfor, skønnes der at være balance mellem budget og regnskab.
Efter tillægsbevillingen forventes regnskab og budget endvidere at balancere ved regnskabsårets
afslutning. Forvaltningen vil inden næste møde i udvalget foretage tekniske budgetomplaceringer
inden for Borgerserviceudvalgets budgetramme med henblik på at skabe balance mellem budget og
regnskab indenfor de enkelte udgiftsområder.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Taget til efterretning.
2 Indledende drøftelse om udmøntning af rammebesparelse
SAG NR.: 100011517
clch
Indledning
Byrådet har i forbindelse med 1. behandling af budgettet for 2004 pålagt fagudvalgene en generel
rammereduktion på 1% af deres respektive nettobudgetter.
Sagsfremstilling
For Borgerserviceudvalgets vedkommende er der tale om en reduktion af nettobudgettet på 765.000
kr. i 2004, på 780.000 kr. i 2005, på 798.000 kr. i 2006, og på 819.000 kr. i 2007.
Det forventes, at rammebesparelsen vil blive opretholdt i forbindelse med den endelige vedtagelse
af budgettet. På den baggrund anmodes Borgerserviceudvalget om en indledende tilkendegivelse af,
hvorledes udvalget ønsker rammebesparelsen udmøntet.
Borgerserviceforvaltningen foreslår at besparelsen udmøntes indenfor følgende hovedområder. Et
forslag til en nærmere specifikation af besparelserne vil blive forelagt Borgerserviceudvalget på
mødet i november måned, når budgettet er endeligt vedtaget af Byrådet.
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a) Hensigten med etableringen af et nyt Arbejdsmarkedscenter er at styrke og intensivere indsatsen
på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. Det forventes at den styrkede indsats dels
vil kunne finansiere udgifterne til etablering af Arbejdsmarkedscentret og derudover - især i
budgetoverslagsårene - at kunne nedbringe kommunens udgifter til kontanthjælp og
sygedagpenge som følge afkortere ledigheds- og sygdomsforløb. På nuværende tidspunkt
skønnes udgifterne til etablering af Arbejdsmarkedscentret at ville andrage i størrelsesorden
300.000 kr.
b) Borgerserviceudvalget har vedtaget en hensigtserklæring om, at de foranstaltninger, der
iværksættes som særlig støtte til bøm og unge (servicelovens §40) skal iværksættes indenfor de
eksisterende ressourcemæssige rammer; d.v.s. i Hoffmeyers Hus, Ungevejlederene, Pavillon
Øparken, egne psykologer m.v. Køb af ekstern bistand til at yde særlig støtte skal reduceres i det
omfang det er muligt. Vedtagelsen forventes at resultere i en reduktion af udgiftsniveauet, og
derved bidrage til at udmønte rammebesparelsen.
c) Forvaltningen vil iværksætte en nøje gennemgang af de eksisterende og kommende botilbud til
voksne med nedsat funktionsevne og forventer derigennem i beskedent omfang at kunne
reducere udgifterne på dette område.
d) En række af virksomhederne på Borgerserviceudvalgets område - d.v.s. Hoffmeyers Hus,
Pavillon Øparken, Værestedet, samt Ungevejledeme - foreslås hver især pålagt en mindre
reduktion af de administrative budgetter.
e) Forsinkelse af henholdsvis opførelse af Klostergården og ombygning af Slangerupgård vil
resultere i mindre udgifter til boligsikring og boligydelse i 2004 end oprindeligt forudsat.
Indstilling
Borgerserviceudvalget anmodes om at tilkendegive, hvorvidt udvalget ønsker at besparelserne skal
udmøntes efter ovenstående retningslinier.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt.

3 Etablering af et arbejdsmarkedscenter i Slangerup Kommune
SAG NR.: 100012840
jyfr
Sagsfremstilling
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Der fremlægges et forslag til etablering af et arbejdsmarkedscenter i Slangerup Kommune. Centeret
etableres med henblik på at skabe et tættere samarbejde mellem socialrådgiverne i
Arbejdsmarkedsafdelingen og JobStationen. Den arbejdsmarkeds-rettede aktivitet samles et sted og
udvikles, således at borgere, virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og
Arbejdsformidlingen har en samlet indgang til samarbejdet med Slangerup Kommune om
beskæftigelse.
Etablering af et center vil medføre et tættere samarbejde og en intensivering af indsatsen. Det vil
betyde at borgerne i gennemsnit vil være uden for arbejdsmarkedet i kortere tid end tidligere, hvad
enten den manglende tilknytning skyldes sygdom, arbejdsløshed eller problemer med at fa en
uddannelse.
Etablering af centeret ønskes effektueret hurtigst muligt af hensyn til de muligheder det tættere
samarbejde medfører.
Jens Jørgensen har udarbejdet beskrivelse af forslaget.
Arbejdsmarkedscenteret etableres ved at socialrådgiverne i Arbejdsmarkedsafdelingen flytter
sammen med Jobstationen, i de lokaler JobStationen allerede er i.
Det kræver en ombygning af de eksisterende lokaler, således at der bliver plads til kontorer,
værksteder og Papkassen (loppemarkedet).
Samarbejdet med Borgerporten sikres ved at der etableres akutvagt på rådhuset hver dag. Det er
ikke den samme rådgiver der hver dag har akutvagt. Det medfører også mulighed for, at
pensionisterne kan fa tid hos deres egen sagsbehandler på rådhuset.
Samarbejdet med den administrative gruppe vurderes fra Opkrævnings og administrationsafdeling
og fra Arbejdsmarkedsafdelingen at kunne etableres uden problemer ved hjælp af IT og telefoner.
Arbejdsmarkedscenteret består af tre enheder:
1. Vejledningsenheden, der består af socialrådgivere og jobvejledere
2. Jobstationen, der tilbyder straksaktivering, arbejdsprøvning og praktisk tilrettelæggelse af
boligsituationen for flygtninge
3. Papkassen, der er loppemarkedet
Arbejdsmarkedscenteret skal arbejde med den lovgivning Arbejdsmarkedsafdelingen hidtil har
arbejdet med.
Der arbejdes løbende med at udbygge samarbejdet med private virksomheder, offentlige
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, AF, faglige organisationer, socialt frivilligt arbejde og
forskellige afdelinger og forvaltninger i kommunen.
Økonomi
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De økonomiske konsekvenser af etableringen er endnu ikke belyst. Der forhandles med udlejer om
finansiering af ombygningen. Der vil bl.a. skulle gennemføres en vurdering af den potentielle
reduktion af varmeudgifter som følge af isolering. Den ændrede benyttelse af JobStationens lokaler
vil kræve dispensation fra byplanvedtægten.
Indstilling
Der anmodes om udvalgets accept af, at der arbejdes videre med at etablere et arbejdsmarkedscenter
som beskrevet ovenfor.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt. Udvalget forventer at etableringen samlet set som minimum vil være udgiftsneutral for
kommunen.

4 Drøftelse af initiativer til Koordinationsudvalgets handlingsplan 2004
SAG NR.: 100007968
jejr
Indledning
Borgerserviceudvalget besluttede på sidste møde at drøfte Slangerup Kommunes ønsker til
Koordinationsudvalgets handlingsplan 2004.
Sagsfremstilling
I det forberedende arbejde med handlingsplan 2003 blev der lagt vægt på, at de igangværende
initiativer forsatte ind i 2004 og 2005, herunder samarbejdsprojekter med AF, arbejdsgiverne
(partnerskabsaftaler), integration af de etniske minoriteter og en udvikling af indsatsen overfor de
sindslidende. Der blev også lagt op til en øget indsats i lokalmiljøet. I den forbindelse foreslår
forvaltning, at der fokuseres på følgende:
Slangerup Kommune har gennem det seneste år oplevet en stigning i antallet af
sygedagpengemodtagere. Kommunen ønsker derfor at Koordinationsudvalget har særligt fokus på
dette område og som følge deraf beslutter en særlig indsats, meget gerne med udgangspunkt i lokale
initiativer.
Et konkret udgangspunkt i forhold til en særlig indsats i Slangerup kunne være oprettelse af en
”partnerskabsaftale” mellem arbejdsgiveren Slangerup Kommune og Koordinationsudvalgets
parter. En partnerskabsaftale med fokus på arbejdsfastholdelse af udstødningstruede medarbejdere
kan dels bane vejen for en egentlig fastholdelsesindsats overfor Slangerup Kommunes egne ansatte,
samt styrke sagsbehandlernes evne til generelt at gribe tidligt ind, fastholde og integrere sygemeldte
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på arbejdspladserne, bl.a. via rundbordssamtaler på virksomhederne . Det vil blandt andet være
nødvendigt at udvikle arbejdsgangen hos sagsbehandlerne, en tidligere indsats og metoder i en
tættere opfølgningsprocedure. Dette skal ske i samarbejde med de nærmeste partnere f.eks.
lægesystemet, arbejdsgiverne og A-kasseme. Da der i forvejen eksisterer samarbejdsaftaler med de
relevante parter, vil det være nærliggende at inddrage disse i forhold til en særlig lokal indsats.
Økonomi
Der kan i den forbindelse søges midler - både økonomiske (projektmidler) og
medarbejderressourcer (Formidlingscentret) - til at styrke sagsbehandlernes indsats på
sygedagpengeområdet.
Vurdering
Slangerup Kommunes ønsker for en lokal indsats bør indgå i de kommende drøftelser med
Koordinationsudvalgets parter i forbindelse med handlingsplan 2004.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget beslutter et forhandlingsoplæg, hvor den lokale indsats på
sygedagpengeområdet ønskes styrket.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt. Formidlingscenter Vest inddrages i processen med konkretisering/udformning af
partnerskabsaftalen.

5 Arbejdsgruppe om integration på ungeområdet
SAG NR.: 100012775
jyfr
Indledning
På en række områder har konflikter i gruppen af unge i Slangerup Kommune medført problemer.
Det drejer sig ofte om konflikter mellem en gruppe af de unge tosprogede og en gruppe af andre
unge. Nogle af de unge har været involveret i kriminalitet.
Det er vigtigt at udarbejde en integrationspolitik for unge for at skabe rammer om bestræbelserne på
at løse disse problemer.
Sagsfremstilling
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Det er nødvendigt at alle, der arbejder med de unge, samarbejder om at skabe positiv udvikling i
skolen og i fritiden.
For Vi år siden blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kingoskolen,
Ungdomsskolen, miljøskolerne, Kultur og Virksomhedsforvaltningen og
Borgerserviceforvaltningen.
Arbejdsgruppen drøfter muligheder for at skabe rammer for de unge, så konflikter undgås. Der
drøftes og iværksættes initiativer og foranstaltninger, der skal medvirke til, at indsatsen i forhold til
de unge og integrationen af de tosprogede elever bliver en succes. Arbejdet koordineres i alle
instanser så indsatsen bliver målrettet og omfattende.
Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af formanden for Kultur og
Virksomhedsudvalget, formanden for Borgerserviceudvalget, en politiker derudover fra hvert af
udvalgene, formanden for bestyrelsen på Kingoskolen og forvaltningscheferne for Kultur og
Virksomhedsforvaltningen og Borgerserviceforvaltningen.
Formanden for Borgerserviceudvalget er formand for styregruppen.
Den arbejdsgruppe, der er nedsat på området udarbejder materiale til styregruppen, der indstiller
beslutningstema til Borgerserviceudvalget.
Styregruppens kommissorium er:
-

At udvikle en integrationspolitik og en indsatspolitik for børn og unge
At beskrive de initiativer, der er iværksat på området i de to forvaltninger i dag.
At fremkomme med forslag til konkrete initiativer
At udarbejde beskrivelser af arbejdsmetoder.
indstille forslag til Borgerserviceudvalget

Den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder konkret oplæg til styregruppen. Styregruppen beslutter at
invitere nærbetjenten til at deltage i arbejdsgruppens arbejde.
Arbejdet bør iværksættes hurtigst muligt, og styregruppen er indkaldt til den 1.10.2003 for at
planlægge arbejdet. Følgende notat om baggrunden blev udsendt inden mødet.
Økonomi
Der forventes ikke at være udgifter forbundet med arbejdsgruppens arbejde. Udmøntning af
integrationspolitikken forventes at kunne ske inden for den ramme, der er fastsat i budgettet
Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at en politik på dette område vil danne rammen for indsatsen
fremover. En politik er medvirkende til at sikre at indsatsen sker i overensstemmelse med de mål
udvalget har for integration af de tosprogede unge i Slangerup Kommune.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der nedsættes en styregruppe med ovenstående deltagelse og
kommissorium
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt. Videresendes til Byrådet til orientering og efterretning.

6 Mål og strategi for udvikling af rummelighed på Borgerserviceudvalgets ressortområde
SAG NR.: 100011839
jyfr
Indledning
Borgerserviceudvalget besluttede på mødet den 12, februar 2003 at nedsætte en arbejdsgruppe, der
fik til opgave at udarbejde et forslag til mål og strategi for arbejdet med rummelighed inden for
Borgerserviceudvalgets område.
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen havde følgende medlemmer: Anne-Mette Worch, Jens Lindgreen, Jytte Horst,
Anette Hjortshøj, Christina Mikkelsen og en aflederne fra Hoffmeyers Hus.
Arbejdsgruppen er ændret undervejs idet ungevejleder Per Larsen deltager og at der ikke har
deltaget en leder fra Hoffmeyers Hus.
Arbejdsgruppen har haft to møder og har udarbejdet et notat om mål o» strateni for rummelighed i
Borgerserviceudvalgets resortområde i Slangerup Kommune.
Notatet indeholder forslag til mål, konkrete initiativer og strategier på området.
Der arbejdes kontinuerligt med at gennemføre målene. Forvaltningen vil udarbejde konkrete
beskrivelser af de initiativer, der tages på området, med henblik på en nøjere evaluering af kvalitet
og resultater med henblik på udvikling af den videre indsats
Beskrivelsen af det konkrete arbejde forelægges udvalget snarest.

Økonomi
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Indsatsen gennemføres inden for den budgetterede ramme for områderne.
Vurdering
Det vurderes, at fokus på indsatsen vil medvirke til at øge kvaliteten og effektiviteten.
Indstilling
Det indstilles, at arbejdsgruppens forslag godkendes.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt.

7 Serviceniveau Borgerservicef. 8.10.2003,
SAG NR.: 100011479
jyfr
Indledning
Borgerserviceudvalget har besluttet at drøfte rammer for serviceniveauet i
Borgerserviceforvaltningen sidst på mødet den 11.6.2003.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fokuserer på tre indfaldsvinkler til at styre serviceniveauet
1. økonomisk rammestyring
2. ændring og udvikling af arbejdsmetoder
3. beskrive konkret hvilke ydelser eller hvilke målgrupper serviceniveauet omfatter
Det drejer sig aktuelt om to store områder nemlig a) serviceniveau i forhold til den forebyggende
indsats på området for børn og unge samt b) om sygedagpengeområdet
Forebyggende indsats
Ad 1.
Borgerserviceudvalget besluttede på mødet den 11.6.2003 at den økonomiske ramme for den
forebyggende indsats bestemmes af
-

det fastsatte budget
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-

de rammer for foranstaltninger, der allerede er i Familieafdelingen (d.v.s. Hoffmeyers Hus,
Ungevejledere, Pavillon Øparken, egne psykologer m.m.)

Ad 2.
Arbejdsmetoderne i Familieafdelingen er under udvikling. Arbejdsmetoderne skal blandt andet
medvirke til at sikre at serviceniveauet ikke vokser samtidig med at der fastholdes et højt fagligt
niveau.
Følgende arbejdsgange er besluttet:
-

Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger, der koster mere end 10.000 kr. træffes på
gruppemøde med afdelingsleder.
Beslutning om iværksættelse af anbringelser af børn og unge udenfor eget hjem træffes på
gruppemøde med både afdelingsleder og forvaltningschef.
På alle møder drøftes om en mindre indgribende foranstaltning kan være en fagligt relevant
løsning.

Ad 3.
Familieafdelingen arbejder med at beskrive serviceniveauet nærmere. En af metoderne var at
undersøge om Den Sociale Ankestyrelses administration af lovgrundlaget medførte muligheder for
at afgrænse det lovpligtige område.
Den Sociale Ankestyrelses afgørelser er blevet undersøgt for at se, om man ifølge lovgivningen og
den anerkendte administration af denne kan finde beskrivelser af serviceniveauet.
Den Sociale Ankestyrelses afgørelser indeholder sjældent begrundelser for afgørelser, der relaterer
sig til serviceniveauet. Kun en af de gældende afgørelser beskriver niveau for indsats. Den Sociale
Ankestyrelse bruger her lovens formulering og skriver: ”Det er en betingelse for at træffe en
afgørelse om foranstaltninger, at det kan anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et
barn eller en ungs særlige behov for støtte. Hertil kræves, at det er et individuelt behov og at det
konstaterede behov relaterer sig til de muligheder der er nævnt i servicelovens § 40, stk. 2”
(forebyggende indsats).
Det er netop den formulering der er så bred, at den ikke giver mulighed for afgrænsning af
serviceniveauet via lovgivning som beskrevet i rapporten fra arbejdsgruppen nedsat af
Socialministeriet, Kl, og Amtsrådsforeningen.
Serviceniveauet styres også af antal henvendelser. Der er i dag flere henvendelser til
Familieafdelingen end de forskellige faggrupper kan nå at behandle. Det medfører også behov for
samarbejde med de kommunale virksomheder om, hvilke opgaver Familiefdelingen skal løse og
hvilke de selv løse.
Det vil være hensigtsmæssigt at definere serviceniveauet i samarbejde med de kommunale
virksomheder. Der er indledt samarbejde om dette i forbindelse med arbejdet om rummelighed. Det
vil tage nogle måneder at fa udarbejdet beskrivelser, da området er kompliceret.
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Konklusionen: Serviceniveauet styres ved
økonomisk rammestyring
- hensigtsmæssige arbejdsmetoder
- sammen med de kommunale virksomheder at søge at definere opgaver og målgrupper for
Familieafdelingen konkret.
Sygedagpenge
Ad 1.
Udgifter til sygedagpenge kan ikke styres af den budgetmæssige ramme, men er i meget vid
udstrækning afhængig af forhold udenfor kommunens kontrol. Det er forvaltningens intentionen at
reducere udgifterne til sygedagpenge ved
-

at intensivere indsatsen
at forbedre arbejdsmetoderne
at udvide brugen af IT hj ælpemidler

Insatsen intensiveres ved at etablere et tæt tværfagligt samarbejde mellem Jobstationen og
Arbejdsmarkedsafdelingen jf. ønske om at oprette et Arbejdsmarkedscenter. Formålet med centeret
er at samle og udvikle al arbejdsmarkedsrettet aktivitet ét sted. Hensigten er at udvikle en tidlig
indsats på alle områder og dermed opnå større beskæftigelsesgrad (kortere ledighed) indenfor alle
målgrupper. Resultaterne skal opnås gennem en udvikling, effektivisering og målretning af
sagsarbejdet (bl.a. udvikling af arbejdsgange), skabt som følge af tættere samarbejde (teamstruktur)
omkring de enkelte sager. Især sygedagpenge-området er i fokus.
Ad 2.
Arbejdsmarkedsafdelingen er ved at etablere nye, systematiske arbejdsgange og styrke indsatsens
præcision ved at udbygge arbejdsbeskrivelser og udbygge kontrollen. Der arbejdes også med
styrkelse af ledelsesopgaverne i afdelingen ved at en af socialrådgiverne bliver særlig ansvarlig for
korrekthed og præcision i arbejdet.
Ventetiden på speciallæge-erklæringer søges nedbragt ved at rekvirere erklæringer fra en
sammenslutning af speciallæger, der har en garanteret maksimal "leveringstid”.
Herudover overvejes løbende andre tiltag, som kan bidrage til at reducere varigheden af
sygdomsperioder; f.eks. målrettet og styrket information til den enkelte sygedagpengemodtager om
ventetidsgarantien i forhold til sygehusbehandling.
Ad 3.
Arbejdsmarkedsafdelingen vil udarbejde konkrete mål og tal for måling af succes på området, når
afdelingen er etableret bedre efter organisationsændringen.
Konklusion for forebyggelse og sygedagpenge: Rammestyring og styring via hensigtsmæssige
arbejdsgange og kontrol kan iværksættes umiddelbart. Der arbejdes videre med konkret beskrivelse
af opgaver og målgrupper samt måltal for serviceniveauet.
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Økonomi
Målet med ovenstående tiltage er primært at bremse den store stigning i udgifterne til disse områder
og sekundært at fa reduceret udgifterne på sigt.
Vurdering
Det forvaltningens vurdering at de foreslåede initiativer og en stadig udvikling af arbejdsmetoder
vil medføre at udgifterne til forebyggende foranstaltninger samt til sygedagpenge i første omgang
stabiliseres og på sigt reduceres.
Indstilling
Det indstilles at udvalget beslutter at ovenstående foranstaltninger sættes i værk..
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Udsættes til næste møde.

8 Kriterier for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde fra den tværkommunale §115pulje
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Borgerserviceudvalget har på møde d. 8. maj 2002 besluttet at tilslutte sig den tværkommunale
§115-pulje for 6-kommune samarbejdet med virkning fra 2003. Kommunerne bidrager årligt med et
beløb svarende til 1 kr. pr. borger.
Sagsfremstilling
Den tværkommunale §115-pulje for 2003 er fordelt. Slangerup Kommune fik af to årsager
beklageligvis meget begrænset mulighed for at øve indflydelse på fordeling af midlerne i 2003. For
det første var kriterierne for fordeling af puljen fastsat af de øvrige kommuner inden Slangerup
Kommune indvilgede i at tilslutte sig fællespuljen. For det andet blev Slangerup Kommune ikke
inviteret rettidigt til det møde i sekretariatet for fællespuljen, hvor de indkomne ansøgninger blev
gennemgået og indstillingen til socialudvalgsformand og socialchefer blev udarbejdet.
For at sikre Slangerup Kommunes fremtidige indflydelse på fordeling af midlerne har kommunen
annonceret, at man ønsker en drøftelse af kriterierne for fordeling af midlerne på næstkommende

13

Slangerup
Kommune

møde i gruppen af socialudvalgsformænd og socialchefer. Slangerup Kommune er vært for dette
møde i december måned.
Sekretariatsfunktionen overgår til Stenløse Kommune pr. 1/1-2004. Puljen for 2004 forventes
fordelt i foråret 2004.
Den tværkommunale §115-pulje i 6-kommunesamarbejdet havde i 2003 i alt ca. 85.000 kr. til
rådighed. På 6-kommunemødet i maj 2002 blev følgende temaer udmeldt for 2003:
• Børn, unge og familier
• Integration af flygtninge og indvandrere
• Aktiviteter på tværs af aldersgrupper
Til sammenligning kan det oplyses, at kriterierne for tildeling af midler ffa Slangerup Kommunes
§115-pulje er
• Støtte ydes til frivillige organisationer, der ønsker at yde en ulønnet indsats for en gruppe
borgere ved at sætte initiativer i gang, der ikke er en del af kerneydelsen i en organisation, hvis
drift er økonomisk dækket af offentlige eller private midler.
• Støtte ydes til forskellige aktiviteter, således at der etableres en vis bredde i de sociale
arrangementer i byen.
• Støtte ydes til aktiviteter for grupper af borgere, der ikke selv har mulighed for at iværksætte
sociale arrangementer, rådgivning eller selvhjælpsgrupper
Kriterierne skal ses i lyset af, at formålet med indsatsen i Slangerup Kommune er
• at styrke og udvikle det lokale frivillige sociale arbejde
• at styrke mulighederne for at etablere sociale initiativer, som ikke iværksættes af kommunen og
andre offentlige myndigheder
• at styrke muligheden for at etablere spændende og anderledes sociale arrangementer
• at inspirere kommunen i den stadige udvikling af den sociale indsats.
Hvor man i det tværkommunale samarbejde har defineret nogle konkrete målgrupper for §115støtte, har vi i Slangerup Kommune i stedet defineret nogle overordnede kriterier for aktiviteternes
karakter, og ikke på forhånd afskåret os fra at støtte aktiviteter rettet mod en given gruppe af
borgere.

Indstilling
Da hensigten med §115-midleme primært er at udvikle den frivillige sociale indsats og styrke
samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer/foreninger indstiller
Borgerserviceforvaltningen, at Slangerup Kommune i sin forhandling med de øvrige kommuner
foreslår, at der fastlægges følgende overordnede kriterier for tildeling af midler fra den
tværkommunale §115-pulje, der i så høj grad som muligt tilgodeser
• aktiviteter der har til hensigt at udvikle det frivillige sociale arbejde (f.eks. med fokus på
metodeudvikling, nye målgrupper m.m.),
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•
•

aktiviteter, der indebærer en styrkelse af samarbejdet mellem frivillige sociale organisationer og
det offentlige (primært kommuner),
og som ikke på forhånd udelukker at støtte aktiviteter, der retter sig mod en given gruppe af
borgere

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt.

9 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Der er indkommet to ansøgninger om tilskud fra kommunens §115-pulje.
Sagsfremstilling
a) Udviklingshæmmedes Landsforbunds amtskreds for Frederiksborg søger om midler fra
kommunernes §115-puljer til afholdelse af kurser for udviklingshæmmede i, hvordan man
deltager i frivilligt socialt arbejde. Amtskredsen forventer, at der deltager mindst 1 person pr.
kommune i kurserne, der koster 6.000 kr. pr. person.
b) Abortlinien søger om 5.000 kr. til at finansiere aktiviteter, der skal gøre tilbuddet kendt i en
bredere kreds. Abortlinien er en anonym telefonrådgivning, hvor man kan få råd og vejledning
før og efter abort.
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
77.398 kr. til rådighed i 2003. Heraf er foreløbig disponeret over 29.623 kr., således at der er 47.775
kr. til rådighed til resten af 2003.
Oversigt over puljen.
Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at begge ansøgninger i deres indhold falder indenfor rammerne af
formålet med §115-puljen. Det gælder for begge ansøgninger, at der er tale om enslydende
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ansøgninger, som er sendt til en bredere kreds af kommuner, og det er forbundet med betydelig
usikkerhed, hvorvidt aktiviteterne kommer borgere i Slangerup Kommune direkte til gode.
Indstilling
På den baggrund indstilles det, at ansøgningen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund
imødekommes med 6.000 kr., såfremt det dokumenteres, at en eller flere borgere fra Slangerup
Kommune deltager i et af de i ansøgningen nævnte kurser i 2003.
Ansøgningen fra Abortlinien indstilles ikke imødekommet, idet det ikke er muligt at godtgøre, at
aktiviteten kommer borgere i Slangerup Kommune direkte til gode.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Godkendt.

10 Sekskommunemødet 23.9.2003
SAG NR.: 100012838
jyfr
Indledning
På mødet mellem de seks kommuner var der et par punkter på dagsordenen, som
Borgerserviceudvalget orienteres om. Et enkelt punkt er til beslutning.
Sagsfremstilling
Omgangstonen i Det Sociale Koordinationsudvalg.
De seks kommuner mente, at afvikling af møder, omgangstone og ordveksling i Det Sociale
Koordinationsudvalg foregår på en uacceptabel måde.
En politiker mente desuden at embedsmændene i følgegruppen ikke skulle deltage i
koordinationsudvalgets møder. De øvrige politikere var tilfredse med følgegruppens deltagelse.
Sekskommunemødet besluttede at foreslå, at Det Sociale Koordinationsudvalg på
handleplanseminaret den 10.11. november drøfter
-

Etiske spilleregler i udvalget
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-

Definition af formanden og næstformandens rolle, herunder mødeafvikling, procedure og
gensidig forventning til hinanden
Opstramning af dagsorden, herunder sagsfremstilling

Handleplan
Man var enige om, at det er vigtigt for budgetlægningen, at handleplanen foreligger senest i
august/september måned for det følgende år.
Handleplan for 2004 foreligger endnu ikke. Et medlem af koordinationsudvalget ønskede at
forkaste den tidligere beslutning om en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for parterne
i udvalget skulle udarbejde forslag.
På nuværende tidspunkt er der ikke en procedure for at udarbejde oplæg til handleplan, da der blev
fremsat ønske på sidste udvalgsmøde om at koordinationsudvalget selv står for denne proces.
Fælles samarbejde i de 6 kommuner omkring beskæftigelsesindsatsen.
Der skal fremover beregnes enhedsomkostninger og fastsættes måltal for, hvor stor en del af
indsatsen, der skal varetages af andre end kommunen. Det er et politisk spørgsmål, der afgøres i de
enkelte kommuner. Ølstykke, Jægerspris og Frederikssund var interesseret i at indgå i fælles
samarbejde med hjælp fra en konsulent, der kan udarbejde en skabelon til beregning af
enhedsomkostningerne. Det er et stort arbejde for den enkelte kommune at udføre. Kommunerne
havde gode erfaringer med et sådant samarbejde på ældreområdet.
Stenløse ønsker ikke at deltage, mens Skibby og Slangerup ikke havde taget stilling endnu.
Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være en god ide at deltage i dette samarbejde.

Økonomi
Der er ikke taget stilling til økonomi endnu
Vurdering
Det er forvaltningens holdning
- at koordinationsudvalget bør afvente evaluering den 20.10.2003 af den tidligere
handlingsplanproces
- at det kunne være en klar fordel at fa udarbejdet et fælles datagrundlag for beregning af
enhedsomkostninger og fastsættelse af måltal
Indstilling
Forvaltningen indstiller ovenstående under forudsætning af at koordinationsudvalget står for
beregning af enhedsomkostninger og udarbejdelse af måltal.
Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 8. oktober 2003
Udvalget beslutter at tage orienteringen omkring omgangstonen i Koordinationsudvalget og
procedurer for vedtagelse af handleplan til efterretning. Herudover besluttes det at iværksætte en
nærmere undersøgelse af mulighederne for at inddrage konsulentbistand til beregning af
enhedsomkostninger på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen udarbejder oplæg herom.

Eventuelt
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