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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
AKF Nyt, nr. 3 august 1998.
.

Kulturfonden: Årsberetning 1997/98.

./.

Pjecen -Praktiske oplysninger for elever og forældre 1998/99” er indlagt i medlemmernes
mapper.
Undervisningsministeriet: fornyelser i læseundervisningen - om 86 udviklingsarbejder i
Projekt Læsemdsats.
Information om koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats.

^

-

Ankestyrelsens Praksis i 1998 indenfor Lov om Social Service, Retssikkerhed og
administration og Aktiv Socialpolitik.
Nyhedsbrev fra Den sociale Sikringsstyrelse.

d. Orientering fra sundhedsområdet
Oversigt over belægning på Sundhedscentret vil blive udleveret på mødet.
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage for henholdsvis
juli måned 1998 og ugerne 32-34 1998.
Forebyggelsespolitisk Råd: Beretning 1996-1998.
Sundhedsforvaltningen i Frederiksborg Amt har fremsendt følgende pressemeddelelser:
^
• Iøjnefaldende folder til 17-årige debutanter eller ”et kondom om dagen holder lægen af
vejen”
• At vente på undersøgelse og behandling, når man har cancer.....
• Når amtets sundhedsvæsen ikke kan tilbyde specialbehandling på sygehusene. ^
^
• Hvordan ser ventetiderne ud for kræftpatienter i amtet?
• Frit sygehusvalg - trafikken over amtets grænser går begge veje.
• Lægevagten i Frederiksborg Amt - et tilbud til borgerne.
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Ældre ventepatienter skal ikke ligge på sygehusgang.
Det skal være attraktivt at være sygeplejerske i Frederiksborg Amt.
Tilskadekomst og sygdom - der skal også behandles for ankomsten til sygehuset!
Røntgenbilleder bliver en saga blot!

v

Nyt om Sundhedsvæsenet 98*43, 98*44, 98*45 og 98*46.

e. Brevnyt
Uvelse Fritids Center fremsender brev af 24. august 1998 vedr. Folder om markedsførings
tiltag.
Bestyrelsen for Slangerup Kommunes Idrætsanlæg fremsender brev af 28. august 1998 om
økonomien omkring anlæg af nye fodboldbaner.

f. Ældrerådet
g. Biblioteket
Bibliotekets leder vil være til stede for en drøftelse af biblioteksforhold - herunder de 2 bilag,
der medsendes dagsordenen:
* "Udmøntning af rammebesparelse på kr. 90.000”
’
• ”Udkast til brev til Biblioteksstyrelsen”

li. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Biblioteksstyrelsen: Konference ■'Indvandrere og flygtninge
biblioteket et vigtigt led i
integrationsprocessen ”, den 13. november 1998 i Vejle eller den 27. november 1998 i
København K.

Tilmeldingsfrist den 26. oktober 1998
Den Kommunal Højskole: Kursus ^Udvalgsformanden ogforvaltningschejen ”, den 11. - 13.
november 1998 på Den Kommunale Højskole i Grenå.
Tilmeldingsfrist den 29. september 1998
Indenrigsministeriet: Informationsmøde om den nye integrationslov, den 14. september 1998
på Pharmakon i Hillerød.
Kommunernes Landsforening: Konference "Bibliotekets fremtid - fornyelse eller farvel? ”,
den 29. - 30. oktober 1998 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
Tilmeldingsfrist den 15. september 1998
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Kommunernes Skolebiblioteksforening: Konference - Kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen
og skolebiblioteket ”, den 25. - 26. september 1998 på Scandic Hotel i Roskilde eller den 2. 3. oktober 1998 på Hotel Impala i Silkeborg.
Tilmeldingsfrist henholdsvis den 18. september og 25. september 1998
^ ^
^
Konsulentvirksomheden Keld Anker Nielsen: Temadag '-Etablering a f plejeboliger til stærkt
pleje-og omsorgskrævencle mennesker, herunder demente”den 24. september 1998 på Hotel
Hvide Hus i Køge.
Tilmeldingsfrist den 11. september 1998
Landsforeningen af Forsorgsledere: Kurser -Ledelse og administration ”, "Social- og
sundhedspolitiske tendenser” og ■'Mennesket og samfundet”, den 19. - 22. oktober 1998 på
Scandic Hotel i Horsens
Tilmeldingsfrist den 11. september 1998
Ældre Sagen: Konference "Ældre og deres boligliv ”, den 29. september 1998 på
Radisson/SAS i København S.
.
Tilmeldingsfrist den 7. september 1998

i. Diverse
Kommunernes Landsforening fremsender:
• Kommunalpolitisk information nr. 1035 vedr. Ny temaavis fra Kommunernes
Landsforening: ”Vores sårbare børn. Ideer til arbejdet med de svagest stillede børn”.
• Kommunalpolitisk information nr. 1038 vedr. -Folkeskolen år 2000” - el 8punktsprogram for folkeskolen. Forvaltningschef Peder Christensen vil orientere om det
nævnte projekt på mødet.
*
Kommunernes Revisionsafdeling har fremsendt afsluttende beretning for regnskabsåret 1997
vedr. Slangerup Børnehave.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Revisionsberetningen er taget til efterretning på bestyrelsesmødet i Slangerup Børnehave den
27. august 1998.
Kostvaner for skolebørn
På sidste udvalgsmøde blev forvaltningen bedt om at undersøge skolebørns kostvaner i
skoten.
Alle tre miljøskoler meddeler, at stort set alle elever medbringer madpakker. Kun på en af
skolerne er der på 6. klassetrin et forholdsvis stort antal elever, der ikke medbringer
madpakke.
.
På Kingoskolen er der oprettet skolebod, der benyttes af rigtig mange elever,
Skolernes oplysninger er indlagt i sagen.

.
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./.

Fremlæggelse v/ Projektleder Poul Erik Johannsen om Projekt Arbeidsfastholdetse i
Slangerup.
Bilagsmateriale til orienteringspunktet medsendes dagsordenen.

./.

Fremlæggelse v/ beskæftigelsesvejleder Jens Jørgensen om aktivering af ledige
kontanthjælpsmodtagere - Slangerup Kommune 1998.
Bilagsmateriale til orienteringspunktet medsendes dagsordenen.
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73. Økonomirapportering
00.01002 F4189
pech

a. Regnskabsrapport
./.

Regnskabsrapport udskrevet den 14. august 1998 medsendes dagsordenen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Taget til efterretning.

b. Forventet økonomi omkring Kingoskolens genopførelse
82.18038 F4208
pech

.

Økonomi
Der forventes følgende udgifter:
Anlæg:
Udgifter til oprydning efter brand,
renovering af kælder m.m.
Køb af pavilloner, udgifter til opsætning, til
slutninger m.m.
Ekstrafundering af grund
Tilslutningsudgifter, håndværkerudgifter,
omkostninger og teknikerhonorarer
Udgifter til inventar m.m.
Anlægsudgifter i alt

kr. 3.460.000
kr. 2.300,000
kr. 4.450.000
kr. 49.050.000
kr. 14.000.000
kr. 73.260.000 ex. Moms
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Heraf i:
1998
1999
2000

kr. 9.010.000
kr. 37.450.000
kr. 26.800.000

Erstatning fra brandforsikring (bygninger m.m.)
Erstatning fra brandforsikring (løsøre)

kr. 43.042.000
kr. 16.418.000

Erstatning i alt

kr. 59.460.000 ind. moms

Manglende finansiering, hvortil
der ikke kan anvises finansiering

kr. 13.800.000 ex. moms

Forslag til beslutning
At udvalget indstiller forslag til manglende finansiering

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Forventet økonomi omkring Kingoskolens genopførelse anbefales, dog således at der afsættes
1,2 mili. kr. til uforudsete udgifter, som kun kan frigives af byrådet. Den manglende
finansiering udgør herefter 15. miil. kr., der indstilles afsat i budgetårerne.
^
^ ^
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74. Udvidelse af åbningstiden i Legestuen
16.06.04:22.03000 F4143
hado

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget besluttede på mødet den 11. august 1998 at udvide
åbningstiden i Legestuen og midlertidigt opnormere fra 20 til 25 børn for at afhjælpe de
midlertidige pladsproblemer på børnepasningsområdet.

Sagsfremstilling
Det foreslås, at åbningstiden udvides fra kl.9.00 - kl.13.30 til kl.8.00 - kl.15.00 ugens første 4
hverdage og fredag fra kl.8.00 - kl.14.00. Det medfører en udvidelse på i alt 18 timer
ugentligt.
Legestuen får på den baggrund en samlet åbningstid på 34 timer om ugen. Det betyder, at der
er flere, som får mulighed for at benytte tilbudet, og dermed kan udvidelsen af åbningstiden
og den midlertidige opnormering med 5 børn bidrage til at løse pladsproblemerne på
børneområdet.
Den nuværende normering på 0,97 stilling foreslås udvidet med 1,03 stilling, så der er 2
fuldtidsstillinger knyttet til ordningen. De 5 ekstra børn vil udløse en godtgørelse svarende til
merindskrivningen.
./.

Udvidelse af Legestuens åbningstid ~ beregning af udgifter.

Økonomi
Udvidelsen er budgetteret til 180.000 kr. netto, som er indarbejdet i aktivitetsændringerne på
børneområdet i det administrative budgetforslag. Udgifterne i forbindelse med merindskriv
ningen finansieres over merindskrivningskontoen.

Vurdering
Det vurderes, at den foreslåede udvidelse af åbningstiden vil gøre tilbudet attraktivt for flere
forældre.
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Forslag til beslutning
At udvalget indstiller forslaget og sender det til høring i Legestuens bestyrelse.

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Legestuens bestyrelse anmodes om en udtalelse, y ^

^
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75. Skoledistriktsændringer
17.01.04G01 F3277
pech

Indledning
Med beslutning om tre klassespor ved Lindegårdskolen skal det overvejes at ændre
skoledistrikterne således, at Mark og Vangområderne overflyttes til Lindegårdskolen.
Endvidere foreslås det, at Slangerup Kommune har mulighed for at gennemføre justeringer af
en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningsfristens afslutning og skoleårets begyndelse
under hensyn til antallet af indskrivninger i børnehaveklassen og 1. klasse det pågældende år.
For at kunne dette, er det en forudsætning, at der er taget forbehold for en sådan justering i
den meddelelse om indskrivning, der fremsendes til forældrene.........

Sagsfremstilling
De nuværende skoledistrikter er følgende:
Byvangskolen: Vest for Roskildevej/Kongensgade/Hillerødvej og nord for Græse Å plus
Bakkebo-, Mark-og Vangområdet.
Lindegårdskolen: Øst for Roskildevej/Kongensgade/Hillerødvej og syd for Græse Å minus
Bakkebo-, Mark- og Vangområdet.
Uvelse Skole: Uvelse Sogn minus Lindholm.
I nedenstående skema er opført mulige elevantal til børnehaveklasser i de næste fem år - såvel
ud fra faktiske tal pr. 1. september 1998 - og prognosetal fra godkendte befolkningsprognose
af 23. april 1998.

Faktiske antal børn pr. 1, september 1998
1994
1995
1993
Skole:
:' W j ,
Uvelse Skole
Byvangskolen

56

Lindegårdskolen

66

I alt 1/9-1998

141

1997
24
M m jm

^ 1996

53

m .m .

50
146

134

:m 3 i M

1-8-02
1-8-99 1-8-00
1-8-01
Kan indskrives
bh.kl.
bh.kl.
I børnehaveklasse
bh.kl. bh.kl.
Heraf må påregnes et antal elever indskrevet i private skoler.

127
1-8-03
bh.kl
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Prognosetal efter godkendt bel’olkningsprognose af 23/4 - 98
1995
1996
1993
1994
Skole:
i;|iy
2
2
j|§
i
19
Uvelse Skole
:® 2 4 ,I

1997
30

48

52

wmjm

54

Byvangskolen
Lindegårdskolen
I alt 1/9-1998
Kan indskrives i
børnehaveklasse

§ 7 0 jy
137Jy

78

■i^gTl^lyy
144

^ 1-8-99 1-8-00
bh.kl. bh.kl.

y

missim
1-8-01
bh.kl.

61
143

1-8-02
bh.kl.

1-8-03
bh.kl

Tidligere har Mark- og Vangområderne ved Lystrupvej tilhørt Lindegårdskolen. Det faktiske
børnetal pr. 1. september 1998 i dette område er følgende:
1993
Mark-Vang-Agcrvejlio 'l
Agcrhøj
1993
Mark-området
Vang-området
Agerhøj/Age rvé j

1994

1995

■moWi
1994

1996

1997

WMMM

10

1996

1997

mm mm

6
3

1995

W m m i

'm

Mmm

m

:<5

:ly v ;

En flytning af hele Mark og Vangområdet giver ikke en entydig løsning i relation til opførte
elevtal, hvorfor det også kan overvejes kun at overflytte et af boligområderne.
Som baggrund for forslaget om mulighed for årlig justering af skoledistrikterne kan
forvaltningen konstatere, at det er meget vanskeligt at planlægge klassedannelsen ved
indskrivningen.
Årsagen hertil skyldes flere faktorer:
.
• Forskel mellem prognosetal og faktiske elevtal (fremgår af ovennævnte elevtal)
y
• Forskel på elevtal i de enkelte distriktsårgange
• Forskel i valg af andre skoler (private og specialskoler - svinger mellem 7 og 15% på de
enkelte årgange)
• Forskel i valg af anden distriktsskole (forsøger at opfylde alle forældreønsker) .yyyv::,yyy:y:yy• Forskel i tidspunkt for indskrivning i børnehaveklasse (i år venter 22 børn til følgende
skoleår)
Målet må være, at der ved indskrivning opnås klassestørrelser, der er nogenlunde homogene
på de tre miljøskoler.
Ved ombygning af Uvelse Skole og gennemførsel af længere skoledag (med heraf mindre
skolebuskørsel) kunne det også overvejes, at der blev mulighed for at justere Uvelse
skoledistrikt f. eks. med et nærmest beliggende boligområde på Lystrupvcj.
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Forsiag tii beslutning
Udvalget bedes fremkomme med indstilling til:
• Ændring af skoledistrikterne
• Mulighed for årlig justering af skoledistrikter
Inden godkendelse skal forslag til høring i skolebestyrelserne.

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
a) Udvalget kan gå ind for, at det er muligt at justere en skoles distrikt i perioden mellem
udskrivningsfristens afslutning og skolestart for børnehaveklasse og 1.klasse.
b) Udvalget kan gå ind for, at Mark- og Vangområderne ved Lystrupvej samt
^
Agerhøj/Agervej flyttes fra Byvangskolens distrikt til Lindegårdskolens distrikt.
Inden endelig stillingtagen anmodes skolebestyrelserne ved miljøskolerne om en udtalelse.
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76. Idrætspolitisk handlingsplan
00.01P22 F4136
pech

Sagsfremstilling
Som styregruppe for udarbejdelse af en idrætspolitisk handlingsplan i Slangerup Kommune
godkendte Borger og Virksomhedsudvalget på sit møde den 10. marts 1998 følgende
kommissorium for arbejdet:
•
•
•
•

udarbejde statusplan for idrætslivet.
udforme nye vedtægter for en ændret Idrætsbestyrelse.
udarbejde overordnede målsætninger og visioner for idrætslivet.
udarbejde en konkret handlingsplan for de kommende 10 år.

Punkt 2 er gennemført med vedtagelse af nye vedtægter og valg af ny Idrætsbestyrelse.
Arbejdet med statusplanen nærmer sig afslutningen. Planen forventes forelagt på udvalgets
møde den 6. oktober, hvorefter den foreslås udsendt til alle involverede parter umiddelbart
efter mødet.
Med henblik på en drøftelse af statusplanen og det videre arbejde med udarbejdelse af en
handlingsplan - foreslås der udsendt indbydelse til et møde med Folkeoplysningsudvalg,
Idrætsbestyrclsc og idrætskredse tirsdag den 3. november 1998 kl. 19.00.

Forslag til beslutning
At udvalget tager stilling til de foreslåede initiativer vedr. idrætsplanen

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Forslag til fortsatte initiativer godkendt. Byrådet indbydes til mødet den 3.november.
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77. Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende institution
16.09P21 F1735
pech

Indledning
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.
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. 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.
./. Forslaget til fondsvedtægt og notater medsendes dagsordenen.

Forslag til beslutning
Udvalget bedes fremkomme med indstilling til Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende
institution

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Udsat til næste møde.
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78. Forslag om fælles koordinationsudvalg mellem 5 kommuner
16.00.00A15 F4299
jyfr

Indledning
Fem af seks kommuner i "seks kommune samarbejdet" med socialudvalgsformand og
socialchefer i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Stenløse og Slangerup kommuner
(Ølstykke er ikke med) foreslår, at der etableres et fælles koordinationsudvalg for den
forebyggende arbejdsmarkedsindsats.

Sagsfremstilling
Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område §§ 22-29 pålægger
kommunerne senest 31.12.1998 at nedsætte et koordinationsudvalg enten som et udvalg i
hver kommune eller som et fælles koordinationsudvalg mellem flere kommuner.
"Seks kommunerne" foreslår, at der etableres et fælles koordinationsudvalg for 5 af de 6
kommuner nemlig Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Stenløse og Slangerup kommuner.
Udvalgets medlemmer er ifølge § 24: 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, de
Samvirkende Invalideorganisationer, LO, DA, FTF, PLO (praktiserende lægers organisation)
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AF regionskontoret).
.
Udvalgets opgave er at medvirke til at gøre det lokale arbejdsmarked så rummeligt, at der
også bliver plads til de mennesker, som har svært ved at bevare tilknytningen til
arbejdsmarkedet eller helt har mistet den.
Udvalget skal konkret rådgive kommunerne om, hvordan aktiveringsindsatsen bedst
tilrettelægges, følge udviklingen på området og tilrettelægge en målrettet indsats,
Udvalget skal styrke samarbejdet mellem kommunerne og de faglige organisationer, udveksle
erfaringer og opbygge et tværfagligt samarbejde mellem kommunerne.
Der etableres et fælles sekretariat og der etableres et formaliseret samarbejdsforum på
ledelsesplan med en fra hver kommune. Sekretariatet tænkes anbragt i Jægerspris.
Sekretariatet skal tage konkrete initiativer til koordinering af de deltagende kommuners
forebyggende og aktiverende indsats med det formål, at opnå eller fastholde beskæftigelse på
arbejdsmarkedet.

Økonomi
Administrationsudgifter for etablering af det fælles koordinationsudvalg udgør ifølge
budgetforslag for 1999 200.000 kroner i alt, som foreslås delt ligeligt mellem de 5 kommuner.
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For Slangerup Kommune bliver der således tale om en udgift for 1999 på 40.00 inklusiv 1
sekretærstilling 18V£ time ugtl. samt udgifter til administration.

Vurdering
Det vurderes at det vil være vanskeligt at oprette et koordinationsudvalg for Slangerup
Kommune alene. Et fælles koordinationsudvalg sikrer en bredere, forebyggende indsats i et
større område. Det er administrativt enklere og billigere.

Forslag til beslutning
./.

Slangerup Kommune tilslutter sig forslag om fælles koordinationsudvalg mellem
Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Stenløse kommuner.

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Anbefales.
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79. Kompetenceplan for Borgerserviceforvaltningen
16.00.00.A26 F4238
jyfr

Indledning
./.

1. Kompetenceplanen foreslås ændret således at sagsbehandlere på alle områder får
beslutningskompetence i alle sager inden for Lov om Retssikkerhed og Administration, Lov
om Social Service og Lov om Aktivering.

./.

2. Kompetenceplan for Lov om Social Pension ændres så sagsbehandler har beslutnings
kompetence i forhold til § 17 om personlige tillæg.
Samrådet har kompetencen til afgørelser om tildeling af pension .

Sagsfremstilling
Den nuværende kompetenceplan er deltaljeret således at sagsbehandler har kompetence til
bevillinger op til 8.000 kroner, afdelingsleder/områdeleder har kompetence til bevillinger op
til 17.000 kroner, Borger og Virksomhedsudvalget har kompetencen til bevillinger over
17.000 kroner.
.
Der er sket en stadig større uddelegering af ansvar og kompetence både i Slangerup
Kommune og i landets øvrige kommuner. 1 takt med denne udvikling foreslår
Borgerserviceforvaltningen at sagsbehandlerne får udstrakt kompetence i egne sager inden for
Lov om Retssikkerhed og Administration, Lov om Social Service og Lov om Aktivering.
Områdelederen er ansvarlig for, at serviceniveauet er ensartet i forvaltningen. Det sker ved
arbejdsbeskrivelser og drøftelser i relevante mødefora.
Borger og Virksomhedsudvalget orienteres løbende via ankeafgørelserne, der giver et bredt
udsnit af komplicerede sager. Derudover forelægges mindst en gang om året generelle
principper.
Lov om Social Pension. Sagsbehandleren har kompetence til afgørelser om personlige tillæg
efter § 17.
Samrådet har kompetence til at afgøre pensionsansøgninger efter § 14. Samrådets medlemmer
er sagsbehandler, lægekonsulent og områdeleder.
.

Økonomi
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser

.

Vurdering
Borgerserviceforvaltningen vurderer, at forslaget medfører større ansvarlighed hos den
enkelte sagsbehandler. Det er desuden en forenkling af arbejdsgangen.
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Forslag til beslutning
Kompetenceplanen vedtages

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Godkendt.
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80. Afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget
anan

Indledning
Den Sociale Ankestyrelse har afgjort at Slangerup Kommune ikke var berettiget til at stoppe
dagpengesag, således at dagpengeretten bortfaldt efter ophør af løn fra arbejdsgiver.

Sagsfremstilling

(

Slangerup Kommune stopper dagpengeudbetaling, da borgeren ikke ville medvirke til
^
behandling, idet hun forhaler helbredelsen ved ikke at reagere på opfordring til at henvende
sig til behandling.

Økonomi
Dagpengeudbetaling genoptages fra ophør med modregning af den modtagne kontanthjælp.

Vurdering
Den Sociale Ankestyrelse vurderede at forhaling af sagen ikke var tilstrækkelig godtgjort.

Forslag til beslutning
Afgørelsen tages til efterretning.

*

Borger og Virksomhedsudvalget den 8. september 1998
Taget til efterretning.
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Meddelelser til pressen
Alt undtagen punkt 80.

Eventuelt
Intet.

Modet slut kl.: 18.30

Slangerup
Kommune

