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Orientering og efterretning
a.

Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre nyheder, publikationer m.v. på KL’s hjemmeside.1

b. Referater/dagsordener
c. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Aktiv Social- og Arbejdsmarkedspolitik (KL’s Sociale Temamøde 19. - 20. maj 2005 i Aalborg)
d. Diverse om Slangerup Kommune
e.

Diverse informationer
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Sager til behandling
1.
Økonomirapportering pr. 30. september 2004
SAG NR.: 100014304
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 30. september 2004. Af et samlet budget på netto 75,7 mio.
kr. er der ved udgangen af september måned forbrugt netto 55,5 mio. kr., svarende til 73% af
budgettet. Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået ni måneder, svarende til 75%, af
året.
Det lave nettoforbrug skyldes især at der på en række områder er et udgiftsmæssigt efterslæb, og at
der på andre områder er hjemtaget forskudsvis/for meget statsrefusion, jf. nedenstående. Justeres
der for nedenstående forhold vurderes der samlet set for hele Borgerserviceudvalgets at være brugt,
hvad der svarer til ca. 75% af budgettet, hvilket altså er nøjagtigt det, der burde have været brugt på
nuværende tidspunkt.
Først og fremmest er der et udgiftsmæssigt efterslæb vedr. løntilskud til personer i fleksjob på ca.
0,7 mio. kr. Herudover er der et efterslæb på i størrelsesorden 0,5 mio. kr. vedr. institutionsophold.
Af regnskabstekniske årsager er den fulde huslejeindtægt for hele 2004 fra beboere i
bofællesskaberne optaget som indtægt, hvilket også bidrager til et mere positivt økonomisk billede
end tilfældet faktisk er (ca. 0,2 mio. kr.).
På en række områder (kontanthjælp, førtidspension, boligsikring og boligydelse) er der hjemtaget
statsrefusion for ti måneder, svarende til en merindtægt i forhold til det faktiske forbrug på 1,7 mio.
kr.
Endelig udestår hjemtagelsen af grundtakstrefusion fra amtet og mellemkommunal refusion fra
andre kommuner for i alt ca. 2 mio. kr.
Samlet set forventes der balance mellem budget og regnskab. Der er dog fortsat ubalance mellem
budget og regnskab på en række udgiftsområder. Især i forhold til kontanthjælp, aktivitets- og
samværstilbud, boligydelse og i et vist omfang førtidspensioner har udgifterne været lavere end
forventet. Med det nuværende forbrugsmønster kan der på disse områder samlet set forventes et
mindreforbrug på netto ca. 1,5-2 mio. kr. i 2004.
På enkelte områder kan der konstateres et reelt merforbrug. Det drejer sig især om udgifterne til
sygedagpenge. Fremskrives det nuværende forbrug, kan der forventes et merforbrug på i
størrelsesorden netto knap 1 mio. kr. i 2004 på området. Set i forhold til årets første seks-syv
måneder udviser udgifterne til sygedagpenge i august og september måned dog fortsat en faldende
tendens.
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Udgifterne til hjælpemidler ligger også over det budgetterede. Fortsætter det nuværende forbrug
forventes merudgifter til i størrelsesorden godt 0,5 mio. kr. ved årets udgang.
Endelig er udgifterne til forebyggende foranstaltninger igen i stigning. Der vil blive iværksat en
nærmere analyse af dette område med henblik på at identificere årsagen til de stigende udgifter.
Samlet set forventes dog på nuværende tidspunkt balance mellem Borgerserviceudvalgets budget og
forbrug for 2004.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. oktober 2004
Taget til efterretning.

2.
Revision af sociale regnskaber 2003
SAG NR.: 100017009
brch
Indledning
Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 147 til Slangerup Kommune: Afsluttende
beretning for årsregnskabet 2003, herunder bl.a. revision af de sociale regnskaber.
Sagsfremstilling
Revisionen finder, at kommunens administration, herunder de tilrettelagte forretningsgange,
generelt er hensigtsmæssige og betryggende.
Revisionen konkluderer endvidere, at sagsbehandlingen lever op til forretningsgange og gældende
lovgivning.
For sagsområder, hvor der har været enkeltstående fejl og mangler, er det revisionens generelle
indtryk, at kommunens administration lever op til lovgivningens bestemmelser, idet der ikke er
konstateret systematiske fejl og mangler.
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I forhold til helhedsrevision, hvor formålet har været at vurdere kommunens strategier og
målsætninger, ledelsestilsyn og administration er konklusionen, at kommunens administration,
herunder etablerede forretningsgange generelt er hensigtsmæssige og betryggende.
Revisionen finder, at kommunens udgifter til flygtninge er i overensstemmelse med lovgivningen
og at der foreligger dokumentation for flygtningestatus. Desuden konkluderer revisionen, at
refusionsperioderne er opgjort korrekt i refusionsanmeldelsen, og at opgørelsen af opholdsudgifter
for flygtningen er opgjort korrekt.
Revisionen har ved stikprøvegennemgang af sager efter Aktivlovens §§ 81,82, 85, Servicelovens §§
28-29 samt sager vedr. sociale pensioner, børnetilskud og underholdsbidrag, boligsikring,
boligydelse og beboerindskudslån ikke konstateret systematiske fejl og mangler. For uddybende
bemærkninger vedr. de enkelte sagstyper, der er gennemgået henvises til revisionsrapportens bilag
3.
Sager efter Aktivlovens §§ 83, 84, 85a samt Servicelovens § 84 er ikke gennemgået, idet revisionen
ikke tidligere har konstateret fejl, og det er revisionens vurdering, at områderne er vel administreret
Der er gennemgået 2 personsager vedr. børnefamilieydelse, hvori der ikke er konstateret fejl, jf.
bilag 4.
Revisionen har ved stikprøvegennemgang af sager efter introduktionsprogram og
introduktionsydelse ikke konstateret systematiske fejl og mangler. For uddybende bemærkninger
vedr. de enkelte sagstyper, der er gennemgået henvises til revisionsrapportens bilag 5.
Temarevision.
Der er i år gennemført en særlig temarevisionen, der ifølge Beskæftigelsesministeriets retningslinjer
skal omhandle følgende forhold:
•
Aktiveringsprojekter:
At driftsudgifterne ligger på et rimeligt niveau set i forhold til udnyttelsesgraden i
aktiveringsprojekterne
• Gennemgang af refusionsanmeldte udgifter
For så vidt angår temarevisionen er konklusionen (jf, bilag 2), at det ikke er muligt at opgøre
udnyttelsesgraden af projekt Stationen, set i forhold til driftsudgifterne, da der ikke er udarbejdet
statistik over udnyttelsesgraden. Revisionen anbefaler, at der udarbejdes statistik med henblik på, at
kunne vurdere, om driftsudgiften ligger på et rimeligt niveau set i forhold til udnyttelsesgraden i
aktiveringsprojektet.
Hvad angår udgifter til aktiveringsprojektet Stationen konkluderer revisionen, at det på det
foreliggende grundlag ikke er muligt at vurdere, hvorvidt udgifterne pr. plads er rimelige, men at
det kan konstateres, at udgifterne totalt for projektet ligger tæt på kommunens budget.
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Gennemgangen af refusionsanmeldte udgifter har bl.a. til formål at påse, at kommunen selv endeligt
afholder udgifterne til rådgivning og vejledning, tolkebistand, sagsbehandling og opfølgning,
udarbejdelse af planer og administration, samt at disse udgifter ikke refusionsberettiges til
aktivering af kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere.
Revisionen konkluderer, at ansatte på Jobstationen udfører en række funktioner af administrativ
karakter, herunder rådgivning og vejledning, sagsbehandling m.v. som ikke kan refusionsberigtiges
til aktivering af kontakt- og startshjælpsmodtagere. Revisionen henstiller, at der udarbejdes en
særskilt opgørelse over disse udgifter.
Desuden er det konstateret, at kommunens driftsudgifter, hvor der kan hjemtages refusion er
146.070 kr. større end det maksimale rådighedsbeløb i 2003, hvorfor dette beløb skal
refusionsberigtiges i 2004.
Driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud med 50 % refusion
Revisionen har ved stikprøvegennemgang af sager om kontanthjælp, aktivering, revalidering,
Aktivlovens §§ 63 og 64, Beskæftigelseslovens §§ 76, 78-80 og 82, fleksjob, skånejob,
ledighedsydelse, Aktivlovens §§ 34, 78, Beskæftigelseslovens §§ 99-101, sager vedr. dagpenge ved
sygdom, barsel, adoption m.v. ikke konstateret systematiske fejl og mangler. For uddybende
bemærkninger vedr. de enkelte sagstyper, der er gennemgået henvises til revisionsrapportens bilag
2.
Sager vedr. kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension, forrevalidering, samt sager
efter Aktivlovens § 65 er ikke gennemgået, idet revisionen ikke tidligere har konstateret fejl, og det
er revisionens vurdering, at områderne er vel administreret.
Sager vedr. delpension er ikke gennemgået, idet revisionen vurderer, at forretningsgangene er
beskrevet og efterleves, der ikke er sket væsentlige lovændringer, kontrollen med pengestrømmene
er effektive og området har ringe beløbsmæssig betydning.
Vurdering
Borgerserviceforvaltningen glæder sig over at kunne konstatere, at de i 2003 iværksatte
foranstaltninger med henblik på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og at arbejdet med
kvalitetssikring har vist sig effektive.
Borgerserviceforvaltningen vil iværksætte foranstaltninger til brug for udarbejdelse af statistik med
henblik på, at kunne vurdere, om driftsudgiften vedr. Stationen ligger på et rimeligt niveau set i
forhold til udnyttelsesgraden i aktiveringsprojektet.
Derudover vil Borgerserviceforvaltningen udarbejde opgørelse over udgifter vedrørende
administrative funktioner, der foretages af de ansatte på Stationen, og som ikke kan
refusionsberettiges.
Endeligt vil Borgerserviceforvaltningen foretage refusionsberigtigelse af driftsudgifter kr. 146.070
vedr. 2003 i regnskab 2004.
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Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget anbefaler revisionsberetningen til godkendelse.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. oktober 2004
Anbefales til økonomiudvalget, idet udvalget udtrykker sin tilfredshed med den positive udvikling
siden sidste revisionsrapport.

3.
Pavillon ved Kingoskolen til Satellitten
SAG NR.: 100017538
jyfr
Sagsfremstilling
Satellitten er en del af Hoffmeyers Hus eksterne afdeling. Den har dagtilbud til de børn, det har
været umuligt at finde et skole- eller behandlingstilbud til. Børnene har ofte haft et eller flere tilbud
uden den ønskede positive effekt.
Satellitten startede i Hoffmeyers Hus som en del af intern afdelingen, men flyttede til ekstern
afdeling, da de ønskede at være en del af den pædagogiske og behandlingsmæssige udvikling, der
foregår her.
Satellitten har overvejende store børn. Det er derfor væsentligt at etablere et så tæt samarbejde med
Kingoskolen som muligt.
Blandt andet for at sikre det tætte samarbejde med Kingoskolen og for at skabe mere
hensigtsmæssige rammer for de store børn beslutter Borgerserviceudvalget 14. maj 2003 at søge om
dispensation, så pavillonen, der på det tidspunkt stadig står foran Kingoskolen, kan anvendes af
Hoffmeyers Hus til Satellitten. Satellitten har tidligere anvendt pavillonen til deres børn.
Dispensationen blev bevilget for et år af Teknisk Forvaltning. Hensigten var, at udbygning af
Kingoskolen skulle indeholde lokaler til Satellitten.
Udbygningsplanerne for Kingoskolen i budgetoplægget for 2005 indeholdt ikke lokaler til
Satellitten. Den ny løsning for Satellitten kan indeholdes i udbygningsplanerne for Kingoskolen for
2006. Sker dette ikke, findes en anden løsning inden august 2006.
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Teknisk Forvaltning søges derfor om forlængelse af dispensationen til august 2006.

Økonomi

Vurdering
Pavillonens lokaler er tilfredsstillende for Satellitten og samarbejdet med Kingoskolen kan
udmærket etableres herfra.
Indstilling
Teknisk Forvaltning søges om forlængelse af dispensation for opstilling og brug af pavillonen foran
Kingoskolen til august 2006.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. oktober 2004
Godkendt som indstillet, idet udvalget bemærker, at det er Teknisk Udvalg (og ikke Teknisk
Forvaltning), der skal tage stilling til ansøgningen.

4.
Borgerserviceforvaltningen august 2004.
SAG NR.: 100016494
jyfr
Sagsfremstilling
Beskrivelsen af Borgerserviceforvaltningen opgaver, mål og kompetencer er ført ajour.
Målgruppen for beskrivelsen er medarbejdere og politikere, der ønsker at se en beskrivelse af hele
området. Det har efterhånden udviklet sig til et omfattende notat, som ikke egner sig til borgerne
generelt.
Det er hensigten, at afdelingerne udarbejder hver sit notat blandt andet af hensyn til hjemmesiden,
og vurderer det i forhold til den udvidede målgruppe. Det er vigtigt at kunne koble sig ind på f. eks.
Job og Uddannelsescentret eller Familieafdelingen uden at få et samlet notat om hele afdelingen
med.
Vurdering
Notatet giver overblik over arbejdsopgaverne i Borgerserviceforvaltningen og hvor de udføres.
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Indstilling
Notatet tages til efterretning
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. oktober 2004
Taget til efterretning.

5.
Mødekalender for Borgerserviceudvalget
SAG NR.: 100017156
tijn
Indledning
Ifølge Lov om kommunernes styrelse §§ 8 og 20 træffer Byrådet, Økonomiudvalget samt
fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen.
Sagsfremstilling
Det foreslås, at fastsættelse af mødedatoerne i Borgerserviceudvalget følger hovedreglen med 2.
onsdag i måneden kl. 16.00 i Raadsalen med følgende undtagelser:
•

Intet møde i juli

Følgende datoer foreslås:
Den 12. januar 2005
Den 9. februar 2005
Den 9. marts 2005
Den 13. april 2005
Den 11. maj 2005
Den 8. juni 2005
Den 10. august 2005
Den 14. september 2005
Den 12. oktober 2005
Den 9. november 2005
Den 14. december 2005
Der henvises i øvrig til udkast til samlet mødekalender for 2005
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Indstilling
Mødekalender for 2005 forelægges til godkendelse
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. oktober 2004
Godkendt som indstillet.

6.

Ansøgning om tandbehandling

Eventuelt
1http://www.kl.dk
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Sager til behandling
6.
Ansøgning om tandbehandling
SAG NR.: 100017636
jyfr
Sagsfremstilling
Boruerserviceudvaluet besluttede på mødet i august 2004 at sende en sag om anmodning om
tandbehandling til fornyet behandling i forvaltningen.
Beslutning var, at forvaltningen anmoder cheftandlæge Christian Lund om en vurdering af, om der
var et objektivt problem at afhjælpe og - i givet fald- hvilken behandling, der skulle til for at
afhjælpe problemet. På baggrund af cheftandlægens vurdering vil Borgerserviceforvaltningen træffe
afgørelse om, hvorvidt der skal ydes hjælp til tandbehandling ifølge § 82 i Lov om Aktiv
Socialpolitik.
Cheftandlæge Christian Lund anmodes om en vurdering af borgerens tandproblemer. Han
konstaterer at proteserne ikke sidder optimalt, og at det kan skyldes, at proteserne ikke har været
brugt efter forskrifterne.
Den behandlende tandlæge har oplyst, at det er andet sæt proteser, der er fremstillet til borgeren,
idet hun også var utilfreds med første sæt.
Det er cheftandlæizens vurderinu at protesen er en god løsning og at han ikke kender nogen, der ikke
har kunnet vænne sig til dem.
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Han konkluderer at borgeren bør klage til patientklagenævnet, da han mener, der bør tages stilling
til om selve behandlingen har været for dårlig.
Det er ikke Christian Lunds vurdering at Slangerup Kommune har nogle forpligtigelser i forhold til
borgerens tænder, da der er bevilliget et beløb til fremstilling af den optimale protese til afhjælpning
af borgerens problemer.
Borgeren henvender sig til en ny tandlæge og får en nv vurderinu. Han fremsender tilbud om
behandling, som sendes til Cheftandlæge Christian Lund for en vurdering.
Christian Lund konkluderer, at den ansøgte behandling er relevant, men fastholder at borgeren bør
klage over tidligere behandling.
Forvaltningen afVenter om borgeren vil søge om bevilling til det ny behandlingstilbud.
Økonomi
Udgiften til det ny tilbud er 8.808 kroner.
Vurdering
Det er forvaltningens opfattelse at bevilling vil blive bevilliget på baggrund af cheftandlægens
vurdering og en økonomisk beregning, hvis borgeren søger om det.
Indstilling

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 13. oktober 2004
Taget til efterretning.

Eventuelt
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