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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
Socialforvaltningen i Frederiksborg Amt fremsender referat af gensidigt kontakt- og
informationsmøde mellem formænd for de stående udvalg, der varetager social- og
sundhedsmæssige opgaver og socialchefer i kommunerne og amtet, afholdt fredag den 4.
september 1998, kl. 9.00 på Græstedgård i Ølstykke.

b. Love og bekendtgørelser
c . Tidsskrifter, rapporter,information m.v.

..................

...................

Rimfaxe, 3. nyhedsbrev, 3. årgang, oktober 1998 er indlagt i medlemmernes mapper.

d. Orientering fra sundhedsområdet
Oversigt over belægning på Sundhedscentret vil blive udleveret på mødet.

■

^

Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage for september
1998.
Det udviklende sundhedssamarbejde fremsender nyhedsbrev nr. 4, september 1998.

y^

Sundhedsforvaltningen i Frederiksborg Amt fremsender:
• Status for ventepatienter for uge 39 - 43.
• Nyt om Sundhedsvæsenet 98-62, 98-63 og 98-64
• Pressemeddelelse: Det sociale liv i klasserne styrer i vid udstrækning unges sundhed og
livsstil.
.
• Pressemeddelelse: Bliv sygeplejerske - en mulighed for dig!?
• Fax af 30. september 1998, "Resume”
• Pjecen "Sundhed & sygelighed i Frederiksborg Amt 1994 - og udviklingen siden 1987.
Rapport fra en repræsentativ undersøgelse blandt voksne borgere i Frederiksborg Amt.
• Pjecen "Sundhed & sygelighed i Frederiksborg Amt 1994 - og udviklingen siden 1987.

e. Brevnyt
Frederiksborg Amts Kulturelle Samråd
repræsentantskabsmøde i Græsted-Gilleleje.

...............
fremsender

nyhedsbrev samt
.

referat

af

Indenrigsministeriet fremsender brev af 5. oktober 1998 vedr. låneregler ved indgåelse af
aftaler med private virksomheder om drift af daginstitutioner.

f. Ældrerådet
Intet.
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g. Biblioteket
Efter byrådets beslutning om, at biblioteksbesparelsen fra foråret delvis tilbageføres - er
udmeldelsen af Danmarks Biblioteksforening tilbagekaldt.

h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Bibliotekarforbundet:"Bibliotekskongressen", den 2. - 3. februar 1999 på Hotel Hvide Hus i
Aalborg.

Tilmeldingsfrist den 1. december 1998
Den Kommunale Højskole: Kursus 2Udvalgsformanden", åen 10. -1 3 . januar 1999 eller den
15, - 18. august 1999 på Den Kommunale Højskole i Grenå.

Tilmeldingsfrist den 24. november 1998
Foreningen af Ældrecentre: Konference -Styring a f ældreområdet fra politik til virkelighed —
status ogfremtidsperspektiver ”, den 3. december 1998 på Skibhus 17:48 i Odense C.

Tilmeldingsfrist den 16. november 1998
Frederiksberg Kommune og Undervisningsministeriet: Temadag "Skole - Fritid - Forældre ",
den 16. november 1998 i Rådhushallen på Frederiksberg Rådhus.

Tilmeldingsfrist den 9. november 1998
Kommunernes Landsforening: Konference "Skolerigsdag under temaet folkeskolen på vej
mod det 21. århundrede, Tobrud opbrud - gennembrud”, den 8. og 9. februar 1999 i
Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

i. Diverse
Årsberetning fra Frederiksborg Amts Misbrugscenter 1997.
Arbejdsmarkedsredegørelse, 2. kvartal 1998. Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udvik
lingen på arbejdsmarkedet.
Sundhedsstyrelsen: Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord
i Danmark august 1998.
Ankestyrelsens Praksis 1998 ved Lov om Social Pension m.m.
Orientering fra Det Sociale Nævn om sager afsluttet i april kvartal 1998. Slangerup Kommune
har fået stadfæstet 2 sager, fået afsluttet 1 sag efter § 43 om revalidering og og 1 sag efter §58
om hjælpemidler i lov om social bistand, og der er gået henholdsvis 2 og 4 uger fra ankens
modtagelse i kommunen til ankens modtagelse i nævnet.
Nævnet har brugt 18-21 uger på afgørelse i de to sager.
Kommunernes Landsforening fremsender kommunalpolitisk information nr. 1053 vedr.
cirkelprojekter og udviklingsprojekter om resultatvurdering i folkeskolen.
^
^
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Sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt fremsender brev af 23. oktober 1998 vcdr.
responstider kvartalsvis i 1998 for ambulancekørsel (akut-kørsel).
Danmarks Lærerforening Kreds 33 fremsender brev af 27. oktober 1998. Brevet er indlagt i
medlemmernes mapper.
Frederiksborg Amt fremsender brev af 9. oktober 1998 vedr. finansiering af udgifterne i
forbindelse med Musikalsk Grundkursus i Frederiksborg Amt.
Oversigt over elever i private skoler i skoleåret 1998-99 er indlagt i medlemmernes mapper.

Billetpriser i svømmehallen
Idrætsbestyrelsen har godkendt en mindre prisstigning i billetpriserne for offentlig svømning
pr. 1. januar 1999. Den øgede indtægt skal dække udgifter til en forbedring af
filterkapaciteten, så kravene til vandkvaliteten kan opretholdes.

Finansiering af udgifter til musikalsk grundkursus i Fr. borg Amt
Efter forespørgsel er amtet meddelt, at Slangerup kommune ønsker at følge Kommune
foreningens anbefaling af, at kommunerne betaler efter forbrug ved elevers optagelse på
musikalsk grundkursus.
Amtets skrivelse og kopi af svar indlagt i sagen.
..................
...... .
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93. Økonomirapportering
00.01002 F4189
lara

A.
Regnskabsrapport udskrevet pr. 15. oktober 1998 vedlægges.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.

B.
Borgerservice og Kultur og Virksomhedsforvaltningen har foretaget en gennemgang af
Borger og Virksomhedsudvalgets samlede budgetramme.
Gennemgangen har resulteret i budgetomplaceringer, der udviser neutralitet.
Bilag med oversigt over budgetomplaceringerne er vedlagt.

^

^

Forslag til beslutning
At udvalget godkender budgetomplaceringerne.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt.
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94. Mødekalender for 1999
00.01A14 F4313
basi

Forslag til mødekalender for 1999:
Fastsættelse af mødedatoerne følger hovedreglen med 2. tirsdag i måneden kl. 15.00 i
Raadsaien, dog er datoen i december måned flyttet til den 7. december (1. tirsdag i måneden).
Den 12. januar 1999
Den 9. februar 1999
Den 9. marts 1999
Den 13. april 1999
Den 11. maj 1999
Den 8. juni 1999
Den 10. august 1999
Den 14. september 1999
Den 12. oktober 1999
Den 9. november 1999
Den 7. december 1999

-

.

Forslag til beslutning
Udvalget bedes godkende forslaget.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt.

.
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95. Etablering af skovbørnehaven på Engledsvej 2
16.06.00P08 F4294
hado

Indledning
I forbindelse med etablering af skovbørnehaven på Engledsvej 2 vedtog Borger og
Virksomhedsudvalget på sit møde den 23. september 1998 at nedsætte en administrativ
gruppe. Denne gruppe har nu udarbejdet et forslag til den fremtidige drift af skovbørnehaven.

Sagsfremstilling

’

I forbindelse med etableringen af skovbørnehaven er der 3 overordnede punkter, som Borger
og Virksomhedsudvalget bedes tage stilling til:
- Åbningstid herunder opsamlingssted i Slangerup by
De ordinære børnehaver har en åbningstid fra kl.6.15/kl.6.30 til kl.17.30 undtagen fredag,
hvor der lukkes kl. 16.30.
Som udgangspunkt skal skovbørnehaven have en åbningstid, så det er muligt med et normalt
fuldtidsarbejde at få sit barn passet i skovbørnehaven.
Det vurderes, at skovbørnehaven kan have en lidt kortere åbningstid end de ordinære
børnehaver. Dette bygger bl.a. på erfaringer fra andre kommuner med skovbørnehaver. Det
foreslås, at åbningstiden bliver fra kl. 7.00 til kl.17.00. Fredag lukkes kl.16.30.
Med baggrund i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse i foråret 1998, vurderes det, at
denne åbningstid tilgodeser hovedparten af borgerne i Slangerup Kommune, så tilbudet stadig
er et reelt alternativ til en ordinær børnehave.
Som opsamlingssted foreslås Legestuens lokaler.
- Normering
Normeringen er generelt lidt højere i skovbørnehaver end i de ordinære børnehaver. Desuden
er det nødvendigt med en højere normering, da små enheder kræver flere timer for at få
skemalægningen til at hænge sammen.
Normeringen i skovbørnehaven foreslås den 1. marts 1999 at være på 220 timer svarende til
5,5 time pr. barn pr. uge mod 5,5 time pr. barn pr. uge ide øvrige børnehaver.
v ^
^
- Renovering a f de enkelte bygninger
Udgangspunktet er, at de enkelte bygninger renoveres løbende. I første omgang tages
gasbetonhuset og dernæst det gule hus i brug. Der foretages følgende bygningsmæssige
ændringer i gasbetonhuset, inden det tages i brug: .....................
- væggen fra fællesrummet og ind til det første værelse rives ned
- der sættes en dør i indtil næstfølgende rum
,
- der etableres et børnetoilet
,
Denne fremgangsmåde vælges både udfra de afsatte økonomiske midler og udfra det
udgangspunkt, at lederen af skovbørnehaven skal være med til at sætte sit præg på
udformningen af denne. Endelig skal det nævnes, at en skovbørnehave ikke skal have de
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samme fysiske rammer som en ordinær børnehave, da naturen og udeaktiviteter er det
■primære i forhold til en skovbørnehave.
./.

Vedlagt notat: ^Etablering af skovbørnehave på Engledsvej nr. 2”.

Forslag fil beslutning
Udvalget beslutter, at
- skovbørnehaven får en åbningstid fra kl. 7.00 til kl. 17.00. Fredag lukkes kl. 16.30.
Legestuens lokaler benyttes som opsamlingssted.
- skovbørnehaven får en normering på 5,5 time pr. barn pr. uge.
- skovbørnehaven etableres til nytår i gasbetonhuset med mulighed for at inddrage de
øvrige bygninger efterfølgende.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt.
Bestyrelsen ved Legestuen anmodes om en udtalelse vedrørende brug af lokalerne på
. Idrætsvej 3 til opsamlingssted for skovbørnehaven.

-
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96. Oprettelse a f integrerede pladser i Børnehaven Lindehuset og
Børnehuset Kroghøj
16.06.00P08 F4295
hado

Indledning
Byrådet har den 24. juni 1998 godkendt, at der i 1999 konverteres 40 børnehavepladser til 24
integrerede pladser. Der er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 1999 afsat 100.000
kr. til etablering af pladserne.

Sagsfremstilling
Ved oprettelsen af de integrerede pladser i Børnehuset Kroghøj og Børnehaven Lindehuset
bør der ansættes køkkenhjælp til at sørge for forplejningen til børnene.
En rundspørge blandt 5 kommuner (Frederikssund, Ølstykke, Stenløse, Hillerød og Allerød)
viser, at serviceniveauet i forhold til køkkenhjælp varierer. Serviceniveauet er gennemsnitlig
1 time pr. barn pr. uge. Det foreslås på den baggrund, at der afsættes 10 ugentlige
køkkentimer pr. uge til at dække en børnegruppe på 12 børn.
Konvertering af 40 børnehavepladser til 24 integrerede pladser giver en normering på 8,8 time
pr. barn pr. uge. En rundspørge blandt ovennævnte 5 kommuner viser, at normeringen i 4 af
de 5 kommuner ligger over 10 timer pr. barn pr. uge. Det vurderes på baggrund af
serviceniveauet i andre kommuner og den praktiske organisering i den enkelte institution, at
normeringen bør hæves. Det foreslås, at normeringen hæves med 10 timer i alt, så det
personalemæssigt er muligt at dække 2 ekstra timer pr. dag. Normeringen bliver på den
baggrund 9,8 time pr. barn pr. uge.
^
Skema med oplysninger om Frederikssund, Ølstykke, Stenløse, Hillerød og Allerød
Kommune er indlagt i medlemmernes mappe.

Økonomi

...................

................................

Finansieringen af køkkentimer og normeringen på 9,8 time pr. barn pr. uge foreslås dækket
ved budgetomplaceringer indenfor Kultur- og Virksomhedsforvaltningéns budgetområde.
v

Vurdering ,
Det vurderes, at det med et serviceniveau, som foreslået i ovenstående, er muligt at tilbyde
integrerede pladser, som rummer den nødvendige kvalitet for det enkelte barn.
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Forslag til beslutning
At udvalget beslutter, at der ved budgetomplaceringer ansættes køkkenhjælp på 10 timer i
henholdsvis Børnehuset Kroghøj og Børnehaven Lindehuset, og normeringen hæves fra 8,8
time pr. barn pr. uge til 9,8 time pr. barn pr. uge.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt. Finansieringen i 1999 foretages ved budgetomplaceringer og tages derefter op i
forbindelse med budgetlægningen for år 2000 og fremover.
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97. Takster for børnepasning i 1999
16.06.00.029 F4315
hado
Sagsfremstilling
I forbindelse med byrådets godkendelse af budgettet for 1999 er der beregnet følgende takster
for børnepasning i 1999:
Antal pladser
Dagpleje 48 timer 208
Dagpleje 32 timer
Integreret plads
Børnehave/skov- 424
børnehave
Legestue
20

Takst 1998 (kr.)
1.756

Takst 1999 (kr.)
1.777
.
1.185
2.423
1.275

387,

397

Der betales i 12 rater.
Det foreslås at opkræve samme takst for henholdsvis et ordinært børnehavetilbud og et
skovbørnehavetilbud, da en opdeling på de 2 tilbud giver en forholdsvis lille difference i
taksten, og samme takst er administrativt lettere at håndtere.
Prisen for en integreret plads afspejler de reelle udgifter, og prisen ligger på niveau med
taksten i andre kommuner med tilsvarende tilbud.
Takst 1998 (kr.)
SFO
Bh.kl - 3.klasse
Morgenmodul
incl. ferie
Bh.kl - 3.klasse
Morgenmodul og
eftermiddag til
kl. 17.00 ind.
ferie
Bh. kl - 3 . klasse
Morgenmodul og
eftermiddag til
Kl.15.00 incl.
ferie
Bh.kl- 3.klassc
Eftermiddag til
kl.17.00 incl.
ferie
782
4 .- 5 . klasse
Eftermiddag til
kl.17.00 incl.
ferie

Takst 1/1-99 (kr.) Takst 1/8-99 (kr.)
450

1.17

900

600

700

806

700
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Der betales i 11 rater.
Nedsættelsen af prisen for en plads i skolefritidsordningen pr. 1. august 1999 er begrundet i,
at åbningstiden forkortes, da skoledagen forlænges til kl. 14.00.

Forslag til beslutning
Udvalget godkender taksterne for børnepasning i 1999.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Anbefales.
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98. Projekt Læring
17.01.00A26 F4081
pech

Indledning
I forbindelse med projekt Lærings igangsættelse har Byrådet truffet følgende overordnede
beslutninger:
.
•
•
^ •
•
•
•

Udarbejdelse af pædagogiske planer for førskoleområdet.
Opdeling af alle virksomheder (der er involveret i projekt Læring) i tre distrikter.
Beslutning om igangsætning af rullende skolestart foretages senest i år 2000.
Forslag til tidligere SFO-start for kommende børnehaveklassebørn udarbejdes.
Skoledag: 8.00 - 14.00 for alle børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse.
Ændrede arbejdsområder og kompetencer for lærerne og skolepædagogerne.

^
^

Sagsfremstilling
Efterfølgende er forvaltning og nedsatte arbejdsgrupper med hjælp fra Danmarks
Pædagogiske institut - i gang med at konkretisere de overordnede beslutninger - herunder
udarbejde principper/retningslinier for det videre arbejde.
Styregruppen for projektet har behandlet tre delforslag og indstiller følgende forslag til
igangsætning:
• Forslag til opdeling i 3 distrikter (bilag 1)
• Forslag til normering/arbejdsfordeling ved længere skoledag for børnehaveklasse - 3.
klasse, (bilag 2 og 3)
.
• Forslag til tidligere SFO-start for børn i kommende børnehaveklasser (bilag 4)
./.

Bilag vedlægges.
Forslagene har været til høring i relevante bestyrelser.
Høringssvarene er indlagt i sagen.

.

Generelt til forslag om distriktsopdeling: ( dagpleje- bornehavc- og skolebestyrelser)
^
y
Bestyrelserne kan anbefale forslaget. Lindegård ønsker Arups Hus inddraget og mener
desuden, at hver virksomhedsleder skal udpege (og ikke vælge) et medlem til distriktsrådet.
Troldhøj foreslår, at der skal være generel mulighed for optagelse i andet distrikt - og ønsker,
at lederen af den enkelte virksomhed indgår i distriktsrådet.
Generelt til forslag om normering/arbejdsfordeling: (skolebestyrelser)
^ y
Bestyrelserne kan anbefale forslaget, men har forskellige bemærkninger til resursetildelingen
- herunder rammebeløb.
Generelt til forslag om tidligere SFO-start: ( bornehavc- og skolebestyrelser)
v
Bestyrelserne kan generelt tilslutte sig forslaget med følgende særstandpunkter: Uvelse ønsker
rullende skole- og SFO-start, hvilket et mindretal i Slangerup Børnehave også ønsker. Byvang
ønsker, at endelig beslutning tages efter, at projekt Læring er iværksat. Troldhøj foreslår, at
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ordningen igangsættes som forsøg og Bakkebo ønsker ikke en generel tidligere indskrivning.
Endelig er der bemærkninger til problemer for privat-skolebørn, normering og lokaler fra
flere bestyrelser.

Forslag til beslutning
At udvalget godkender de tre delforslag med følgende ændringer/tilføjelser:
Til forslag om distriktsopdeling:
Ændres til: "Hver virksomhedsleder udpeger et medlem til distriktsrådet---Til forslag om normering/arbejdsfordeling:
Stk. 5 ændres til: ■’Der afsættes kr. 1.210 i årligt rammebeløb pr. barn i SFO. Endvidere
afsættes kr. 360 til hvert barn i indskolingen o.s.v.".

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Forslag til beslutning godkendt.
Placering og optagelse af børn i andet distrikt end hjemdistriktet må accepteres bl.a. på
baggrund af kapacitet. Forældre kan med begrundet ønske ansøge om distriktsændring.
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99. Ansøgning om forsøg med aldersintegreret undervisning og rullende
skolestart ved Uvelse Skole
17.00P20 F4320
pech

Indledning
Skolebestyrelsen ved Uvelse Skole søger om at måtte igangsætte forsøg med aldersintegreret
undervisning fra 1. august 1999 og rullende skolestart fra 1. januar 2000.

Sagsfremstilling
Uvelse Skole ønsker at udvide projekt Lærings beslutninger om ændret skolestart, så det også
omfatter aldersintegreret undervisning for børnehaveklasse, 1. og 2. klasse og rullende
skolestart, hvor barnet begynder skolen på sin 6-års fødselsdag.
Skolens ønsker er begrundet med følgende:

./.

.

•

At højne kvaliteten med hensyn til indhold og sammenhæng i børnenes hverdag ved at
ændre den organisatoriske tilrettelæggelse af skoledagen fra klasseopdeling til
aldersintegrerede grupper og rullende skolestart.
.

•

At forbedre overgangen fra børnehave til skole ved at koordinere indsatsen og skabe
fælles mål gennem et tæt samarbejde omkring den rullende skolestart.
’

•

At tage udgangspunkt i det enkelte bams aktuelle forudsætninger, så barnets vækst og
udvikling stimuleres.

Skolens projektbeskrivelse medsendes dagsordenen.
Forvaltningen kan oplyse, at Undervisningsministeriet skal søges om dispensation for
folkeskolelovens § 12 stk. 1 om alderssvarende undervisning og § 25 stk. 1 om klassedeling.

Økonomi
Det forudsættes, at forsøget gennemføres inden for rammerne af de tildelte resurser.

Forslag til beslutning:
At udvalget tager stilling til ansøgningen

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Anbefales.

.

,
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Borger og Virksomhedsudvalget
10. november 1998

100. Anlægsarbejde på Sundhedscentret
82.04005 F4207
dors

Indledning
Sundhedscentret søger om frigivelse af kr. 390.000 på rammeinvesteringen i 1998 til
istandsættelse af gangarealer.

Sagsfremstilling
Gangarealerne ved beboerværelserne er meget nedslidte og mørke.
Der er fra plejehjemmets side et stort ønske om en lysere og mere venl ig gang - for at skabe et
bedre miljø for beboerne og personalet.
Gulvbelægningen er aldrig blevet udskiftet og er meget slidt. Gulvet er i årenes løb blevet
lappet adskillige steder, men trænger nu til en udskiftning.
Loftarmaturerne ønskes udskiftet til et mere energirigtigt armatur, hvor der samtidig er
mulighed for dæmpning om natten, hvor der ikke er behov forså stor lysstyrke.
De eksisterende loftplader er fremstillet af et blødt sammenpresset materiale. Loftpladerne
kan ikke købes mere, og det ville ikke være muligt at udskifte loftarmaturerne uden at
beskadige en del af pladerne. Endvidere er loftpladerne meget mørke og på grund af
materialet, er det ikke muligt at male dem.
Vægge og dørkarme skal endvidere males.

.

Økonomi
Håndværkerudgifter udgør
Uforudsete udgifter
Ialt

Kr. 350.300
Kr. 39.700
Kr. 390.000

Forslag til beslutning
At udvalget godkender frigivelse af kr. 390.000 af investeringsrammen på Sundhedscentret.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt.

Borger og Virksomhedsudvalget
10. november 1998
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|0 '

101. Fordeling af økonomisk ramme til folkeoplysning i 1999
18.14,01049 F4322
pech

Indledning
Udvalget bedes tage stilling til fordeling af den økonomiske ramme til folkeoplysning for
1999

Sagsfremstilling
Byrådets godkendte budget for 1999 fremviser en økonomisk ramme til folkeoplysning på kr.
1.942.940 i udgifter og indtægt på kr. 167.110.
Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til fordeling af den samlede økonomiske
ramme til folkeoplysning:
Fælles formål (pedelbistand m.v.)
Nye initiativer 5% puljen
Undervisningsrammen
Meliemkommunal indbetaling
^
(opskrevet med kr. 25.000)
Aktiviteter- herunder Uv. u.klub
o
LokaIe-/driftsti!skud
Til rådighed i 1999

kr.
kr.
kr.
kr.

155.000
53.200
817.800
- 192.110

kr.
kr.
kr.
kr.

486.540
475.910
1.967.940
-192.110

Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 20. oktober 1998 anbefalet forslaget,

r

Forslag til beslutning
At udvalget godkender fordelingen af den økonomiske ramme til folkeoplysning for 1999.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt.

.
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102. Uddeling af lederpris/hædring af sportsfolk
18.00049 F4318
pech

Borger og Virksomhedsudvalget bedes tage stilling til, hvem der skal modtage årets lederpris
for 1998.
^1 følge retningslinier for modtagelse af lederpris er der mulighed for at indstille to personer.
Der er indkommet 5 forslag til modtagelse af lederprisen for 1998.
De indkomne forslag er indlagt i sagen.
Lederprisen overrækkes ved et arrangement i Raadsalen fredag den 20. november 1998, kl.
17.30.
.
./.

Bilag med et kort resume over de indkomne forslag og en oversigt over, hvem der tidligere
har modtaget prisen - medsendes dagsordenen.

Forslag til beslutning
At udvalget udpeger modtageren af årets lederpris

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Udvalget udpeger Hanne Jensen og Hans Dupont til modtagelse af årets lederpris.

^

Borger og Virksomhedsudvalget
10. november 1998
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103. Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende institution
16.09P21 F1735
pech

Indledning

1

Styregruppen for Aktivitetshuset har på sit møde den 1. juli 1998 godkendt, at Aktivitetshuset
overgår til selvejende institution under forudsætninger, der kan godkendes af Slangerup
Kommune. Styregruppen ønsker herefter, at Slangerup Kommune foretager det nødvendige
administrative arbejde i sagen.

Sagsfremstilling
Generelt er det en betingelse for styregruppen, at brugerne ikke stilles ringere ved selveje end
under den eksisterende ordning, hvorfor følgende forhold må fortsætte:
♦ Nuværende årlige driftstilskud (ca. 400.000 kr.) fortsætter - justeret i takt med øvrige
kommunale budgetter.
♦ Nuværende personale (31 timer/ugtl.) forudsættes ansat i kommunalt regi, men lønudgift
afholdes af det årlige driftstilskud.
• Administration af bygningsvedligeholdelse fortsætter ved Teknisk Forvaltning,
• Valg af styregruppe fortsætter uændret som Aktivitetshusets ledelse.
Det er ligeledes fremført fra styregruppen, at ejendommen ved overgang til selvejende
institution ikke kan pantsættes uden aftale med Slangerup Kommune.
v
Forvaltningen kan oplyse, at i forbindelse med en drøftelse af det samme forslag i 1996/97,
blev der udarbejdet et forslag til vedtægt (med notat) for fonden: "Aktivitetsshuset Kongshøjs
Ejendomsfond" af Advokaterne v/Jens Andersen ( udvalgets medlemmer har modtaget kopi af
forslaget).
I forbindelse med,, at forvaltningen har henvendt sig til advokaterne med forespørgsel om
styregruppens forudsætninger kan indpasses i fondsvedtægten - har Advokat Jens Andersen
fremsendt et notat til sagen. Af notatets konklusion fremgår det, at selv om Aktivitetshuset
organiseres som en selvejende institution vil Aktivitetshuset ikke kunne kunne foretage
låneoptagelse uden, at det vifbelaste Slangerup Kommunes låneramme. ,:o
Notat af 16/9-98 fra Advokaterne er tidligere fremsendt til udvalgets medlemmer.
Styregruppen for Aktivitetshuset er indbudt til en drøftelse inden udvalgsmødet.
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Forsiag til beslutning
Udvalget bedes fremkomme med indstilling til Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende
institution.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Sagen udsættes og de økonomiske forhold undersøges til næste møde.

Borger og Virksomhedsudvalget
10. november 1998

Slangerup
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104. Underskudsdækning på offentlige telefonbokse
13.00.00000 F7301
pekr

Indledning
Slangerup Kommune har den 5. august 1998 og den 28. august 1998 modtaget breve fra Tele
Danmark om underskudsgivende telefonbokse i kommunen.
.

Sagsfremstilling
I kommunen findes 4 telefonbokse, nemlig Stationspladsen, Kongensgade 20, Gørløsevej i
Uvelse og Bygaden 10 i Jørlunde. De sidste 3 er underskudsgivende efter Tele Danmarks
kriterier. Tele Danmark regner med en årlig minimumsomsætning på 17.000 kr. pr.
telefonboks. Der er ikke oplyst noget om størrelsen af overskuddet på den sidste telefonboks.
Tele Danmark vil nedlægge de underskudsgivende bokse. Dog kan kommunen indgå en aftale
om underskudsgaranti, hvor differencen betales af kommunen. Der er ikke nævnt noget om
anvendelse af overskuddet fra den sidste boks,

Økonomi
For 1997 ville underskudsdækningen have påført Slangerup Kommune en udgift på 29.702 kr.
Der er ikke optaget beløb i budgettet for 1998 eller i forslaget for 1999 til dette formål.
/

Vurdering
I takt med mobiltelefonernes udbredelse bliver telefonbokse mindre brugt. Samtidig er det
spørgsmålet, om opretholdelse af telefonbokse er en kommunal opgave.
Borgerserviceforvaltningen mener dog, det kan have betydning, at der er offentligt
tilgængelige telefonbokse i kommunen. Vi har enlige mødre, der ikke har telefon, og der er
unge, der har behov for at kunne ringe f.eks. til ungevejlederne udenfor hjemmet.

Forslag til beslutning
Forvaltningen indstiller, at der ikke indgås en aftale om underskudsdækning.

^

\

Teknisk Udvalg den 7. oktober 1998
Udvalget finder ikke, at der er infrastrukturelle grunde til at indgå aftale om
underskudsdækning for telefonboksene Kongensgade 20, Gørløsevej i Uvelse og Bygaden 10
i Jørlunde. Sagen oversendes til Borger og Virksomhedsudvalget til bedømmelse af sociale
årsager til at bevare telefonboksene.
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Forslag til beslutning
Borger og Virksomhedsudvalget bedes udtale sig til spørgsmålet om telefonbokse.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Udvalget kan acceptere, at de 3 telefonbokse nedlægges.

Borger og Virksomhedsudvalget
10. november 1998
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105. Arups Hus, ansøgning om udvidelse af aftalen med Frederiksborg Amt
16.09.00P20 F4321
jyfr

Indledning
./.

Ansøgning om udvidelse af aftalen med Frederiksborg Amt om lokaliseringsprojektet Arups
Hus ønskes udvidet, således at de kan have 20 familier indskrevne mod i dag 6 - 8 . Samtidig
ønskes personalet udvidet fra 5 til 10.

Sagsfremstilling
Familier med behov for dagbehandling i Arups Hus har ret hurtigt efter etablering løbende
været på 20. Behovet er så stort, fordi Arups Hus er i stand til at levere den indsats, der er
behov for netop for den familie, det drejer sig om og på det sted, der er behov for. Der er
således tale om en fleksibel indsats, som forældre, lærere og pædagoger er med til at
planlægge og udføre i skole, SFO eller hjem.
,
Vi har haft de 12 familier, der løbende har været i dagbehandling udover det normerede antal
knyttet til som satelitter, således at familierne er bevilget dagbehandling som en forebyggende
foranstaltning efter servicelovens § 40 stk. 2.

Økonomi
Forslaget indebærer ingen økonomiske ændringer, da såvel Arups Hus som satelitterne er
betalt over konto 05 28 21. Fordelen er en forenkling af kontering og budgetopfølgning.
v

Vurdering
Borgerserviceforvaltningen vurderer at forslaget medfører en forenkling af budget og
regnskaber for denne del af den forebyggende indsats, samt medfører en stabilisering af Arups
Hus.

Forslag til beslutning
Udvalget beslutter at fremsende ansøgning til Frederiksborg Amt

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Godkendt.
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106. Havehjælp til pensionister
16.08.08P24 F4319
ulla

Sagsfremstilling
Havehjælpsordning er tilbud til pensionister, der ikke længere er i stand til at udføre
havearbejde, og hvor der ikke i husstanden er personer, der kan påtage sig opgaven.
^ ^
Borgerne anmoder om havehjælp på en blanket og bekræfter med underskrift, at man ikke
længere selv er i stand til at udføre havearbejde, og at der ikke i husstanden er nogen, der kan
påtage sig opgaven. Anmodningen vurderes ud fra dette, og der sker ikke yderligere
visitation. Der henvises til beslutning i Socialudvalget den 4. januar 1993.
Tilmelding til havehjælp pr. dato er følgende:
Klipning af hæk
Slåning af græs
Snerydning
Rensning af tagrender

87
91
112
88

Betaling 500 kr. årligt
Betaling 500 kr. årligt
Betaling 500 kr. årligt
Betaling 100 kr. årligt

Antallet af havehjælpsmodtagere har ligget meget konstant de sidste 2 år.

^

v

o

Evt. visitation til ordningen kunne være, at pensionister, der modtager hjemmehjælp også
efter anmodning er berettiget til havehjælp.
Et argument imod dette kunne være, at modtagelse af havehjælp i nogle tilfælde kan udsætte
behovet for hjemmehjælp.
Økonomi
I perioden 1/1 - 30/9 1998 er forbrugt i alt 2,317,5 t. å 175 kr. = 405.562,50 kr.
Pensionisternes betaling for 1998 vil være ca. 95.800 kr.

Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at den eksisterende praksis er let at administrere, og den
fungerer tilfredsstillende. Det er ikke forvaltningens opfattelse, at pensionisterne anmoder om
havehjælp unødigt.
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Forslag til beslutning
Det foreslås, at den nuværende praksis vedrørende havehjælpsordning fortsætter.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Det blev vedtaget at afvente undersøgelsen vedrørende udlicitering. Formanden undersøger de
politiske ønsker i sagen til næste møde.

Slangerup
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Borger og Virksomhedsudvalget
10. november 1998

107. Afgørelser fra Det Sociale Nævn
a. efterregulering af boligydelse
ulla

Indledning
En borger har klaget til Det Sociale Nævn over Slangerup Kommunes afgørelse om
efterregulering af boligydelse for 1996 i henhold til Boligstøttelovens § 47.
^ v v
Det Sociale Nævn har den 5. oktober 1998 truffet afgørelse i sagen og giver ikke borgeren
medhold i klagen over Slangerup Kommunes afgørelse.
^

Sagsfremstilling
Pågældendes boligydelse for 1996 er beregnet på grundlag af en oplyst husstandsindkomst på
225.300 kr. Pågældendes faktiske husstandsindkomst for 1996 udgør 247.571 kr. Der er
således en indkomststigning på 22.271 kr. Tilbagebetalingskravet for 1996 udgør 1.549 kr.

Økonomi
Pågældende har indbetalt beløbet 1.549 kr.

.

1

Forslag til beslutning
Sagen tages til efterretning.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.
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b. afslag på kontanthjælp
jyfr

Indledning
./.

Det Sociale Nævn har afgjort, at Slangerup Kommune ikke har kompetence til at ændre
den delvise dispensation fra en garantierklæring, som Socialministeriet havde meddelt i Det
Sociale Nævn har afgjort at Slangerup Kommune ikke har kompetence til at ændre den
forbindelse med familiesammenføring. Afslaget havde den konsekvens, at to kvinder ikke fik
bevilget kontanthjælp.

Sagsfremstilling
Et ægtepar, der har fået begge ægtefællers mødre til Danmark ved familiesammenføring,
flytter fra Farum Kommune til Slangerup Kommune november 1997. Farum Kommune har
inden familien flytter ophævet dispensationen fra Socialministeriet og afslået at udbetale
kontanthjælp til de to mødre, da familiens økonomiske status er ændret, idet begge ægtefæller
har fået arbejde.
Slangerup Kommune fortsætter Farums linje, og der udbetales ikke kontanthjælp til mødrene.
Familien anker afgørelsen.

-

Økonomi
Vi kan komme til at betale kontanthjælp fra den dato, familien er flyttet til kommunen
november 1997 og indtil Den Sociale Sikringsstyrelse træffer fornyet afgørelse. Det er på
forhånd vurderet at familien kan yde betalingstiIsagn på 2000 kroner, som trækkes fra
kontanthjælpen til de to mødre.

Vurdering
Kommunen skal foretage en ny økonomisk vurdering, som Den Sociale Sikringsstyrelse kan
vurdere dispensationen på baggrund af. Herefter skal kommunen træffe en ny afgørelse.
v
■Samtidig henleder Nævnet ægtefællernes opmærksomhed på, at de er forpligtede til at
underrette Den Sociale Sikringsstyrelse og socialforvaltningen i deres kommune om
ændringer i deres indtægtsforhold.
.

Forslag til beslutning
Udvalget tager afgørelsen til efterretning

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.
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c. afslag fra Slangerup Kommune om vådliggertilskud
jyfr

Indledning
./.

Det Sociale Nævn har givet en borger medhold i klage over kommunens afslag om
vådliggertillæg til dreng, der er under periodisk medicinbehandling. Medicinen bevilges
ifølge § 48.

Sagsfremstilling
Kommunen har givet afslag på vådliggertillæg til dreng, da lægekonsulenten havde anbefalet
■medicinpræparatet minarin, som drengen kun fik sporadisk. Medicinen blev betalt over § 48.
Kommunen skønnede, at det, at drengen ikke fik minarin løbende på lægens anbefaling,
medførte, at behandling ikke var gennemført.
Familien anker sagen, da de ikke mener minarin er helbredende, men kun fjerner symptomet,
og de ønsker ikke, at drengen skal have medicin unødigt

Økonomi
Slangerup Kommune skal betale vådliggertillæg fra 1. december 1997 til 30. juni 1998 i alt
knap 2.100 kroner.

Vurdering
Det Sociale Nævn fandt, at det var lægeligt forsvarligt ikke at give drengen minarin, at
drengen er omfattet af den personkreds, der er omfattet af bistandslovens § 48, og at familien
har merudgifter til bleer og vask i forbindelse med, at drengen er vådligger, hvorfor familien
er berettiget til vådliggertillæg. Kommunen pålægges at ændre medicintilskuddet til
vådliggertilskud for perioden 16. december 1997 til 30. juni 1998.

Forslag til beslutning
Nævnets afgørelse tages til efterretning

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.

,
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d. afslag på ansøgning om førtidspension
jyfr

Indledning
Det Sociale Nævn har givet Slangerup Kommune medhold i afslag på ansøgning om
førtidspension efter lov om social pension § 14.

;^

Sagsfremstilling
En Borger har anket Slangerup Kommunes afslag på ansøgning om førtidspension, da hun
ikke mente hun var i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet på grund af kroniske smerter i
ryggen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Nævnet vurderede at borgerens helbred beskrives således, at der er mulighed for, at hun kan
påtage sig ikke rygbelastendc erhvervsarbejde, eventuelt efter hjælpeforanstaltninger fra
kommunen.
........

Forslag til beslutning
Nævnets afgørelse tages til efterretning.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.

Borger og Virksomhedsudvalget
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S lan g eru p
K om m un e

e. forhøjelse af førtidspension
jyfr

Indledning
Det Sociale Nævn har givet Slangerup Kommune medhold i, at borgeren ikke opfylder ^ ^
betingelserne for forhøjelse af førtidspension efter lov om social pension § 20 og § 14stk.log
6

.

Sagsfremstilling
Slangerup Kommune har afslået ansøgning om forhøjelse af førtidspension, da ansøgeren var
over 60 år på ansøgningstidspunktet. Borgeren mente, at kommunen gennem længere tid var
bekendt med hans helbredsmæssige tilstand og derfor burde have opfordret borgeren til at
søge forhøjelse.
.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Slangerup Kommune.

Vurdering
Nævnet vurderede at betingelserne for forhøjelse af førtidspensionen ikke var til stede, da
ansøgning om forhøjelse af førtidspension er indgivet til kommunen efter at borgeren er fyldt
60 år, at Den Sociale Ankestyrelse, der er højeste myndighed på området, den 28. september
1990 traf afgørelse om, at borgeren var berettiget til forhøjet almindelig førtidspension,
hvorfor denne sag er afsluttet.
Nævnet fandt endvidere at Slangerup Kommune ikke ifølge de foreliggende oplysninger, har
misligholdt sin vejledningsforpligtigelse over for borgeren, da kommunen først ved ansøgning
den 22 december 1997 fik ansøgning og dermed kendskab til borgerens helbredsmæssige
^
situation

Forslag til beslutning
Nævnets vurdering tages til efterretning

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.

.
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108. Personsager til orientering
Orientering om afvisning fra Den Sociale Ankestyrelse om at behandle en sag om afslag på
tilskud til transport under arbejdsprøvning efter bistandslovens § 43 stk. 6. Sagen blev
behandlet i Det Sociale Nævn den 12. juni 1998 i Frederiksborg Statsamt.
Sagen blev forelagt Borger og Virksomhedsudvalget da ankeafgørelsen kom fra nævnet.
Slangerup Kommune fik medhold i afslag om tilskud til transport i nævnet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. november 1998
Taget til efterretning.

.
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Meddelelser til pressen
Punkterne 102, 107 og 108 skal ikke til pressen

Eventuelt
Intet

Modet slut kl.: 18.00
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