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Orientering og efterretning

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

Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.
e. Diverse om Slangerup Kommune
ECO-nøgletal vedr. Kontanthjælp. Udviklingen i andelen af personer, der har modtaget hjælp efter
lov om aktiv socialpolitik i perioden 1996-2001 vises i grafisk form. Det er ikke muligt at linke
direkte til grafen, der findes under overskriften 10. Grafik og herefter 8. Øvrige sociale forhold. For
så vidt angår adgangskode henvises til Lars Rasmussens mail til alle af 24/1-03. Grafen viser, at
andel af kommunens borgere, der i løbet af et år på et eller andet tidspunkt har modtaget
kontanthjælp er faldet fra 9,2% i 1996 til 6,1% i 2001. Tendensen er den samme i amtet og på
landsplan, men kraftigere i Slangerup Kommune.
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f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- ou Sundhedsministeriet.5

1.

Handleplaner i Borgerserviceforvaltningen
SAG NR.: 100010525
jyfr

Indledning
På baggrund af en konkret sag ønsker udvalget en generel orientering om udarbejdelse af
handleplaner ifølge Lov om Social Service i Borgerserviceforvaltningen
Sagsfremstilling
Ifølge § 58 a i Lov om Social Service skal kommunen skønne om det er hensigtsmæssigt som led i
tilbud til børn og unge at tilbyde at udarbejde en handleplan. Vurderingen skal ske udfra barnets,
den unges eller forældrenes ønske og karakteren og omfanget af det pågældende tilbud.
Inden der træffes afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemme skal der
udarbejdes en handleplan
For unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, skal
kommunen en handleplan, der kan modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til
den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie.
En handleplan skal indeholde
• Formålet med indsatsen
• Hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
• Indsatsens forventede varighed
• Særlige forhold vedrørende barnet eller den unge herunder behandling, uddannelse m.v.
• Hvis barnet er anbragt uden for hjemme, skal handleplanen angive hvilke former for støtte, der
selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge
opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.
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Familieafdelingen udarbejder endvidere handleplaner, når børn, unge og familier henvises til
Hoffmeyers Hus og ungevej lederne. Planerne skal udover ovenstående lovkrav indeholde en fyldig
beskrivelse af formålet med indsatsen og forventning til udbyttet. Forældrene skal inddrages i
udarbejdelsen og de underskriver handleplanen inden henvisning.
I praksis kan det ske, at en henvisning til Hoffmeyers Hus eller ungevejledeme sker akut, så
handleplanen udarbejdes efterfølgende.
Loven om krav til handleplaner for unge, der har begået vold eller anden alvorlig kriminalitet trådte
i kraft 1.1. 2001. Muligheden for i øvrigt at lave handleplaner, hvis forældre, børn eller den unge
ønsker det trådte i kraft 1.1.2002. Ved den sidste revision ændredes lovens tekst, så indhold af
handleplan blev præciseret yderligere.
Det er et stort arbejde at udarbejde handleplaner. Det skal ofte ske i akutte situationer, hvor det er
meget væsentligt at arbejde med barnet, den unge, familien og det professionelle netværk. Derfor
nås det ikke altid at udarbejde handleplanen, selvom de enkelte dele som f.eks. formålet med
anbringelsen er klarlagt.
I nogle af de ældre sager, hvor der aktuelt foretages en indsats i Familieafdelngen, er der ikke
udarbejdet handleplaner.
For at sikre, at vi har handleplaner i alle sager, udføres intern revision af forvaltningschef og
afdelingsleder.
Økonomi
Der er ikke umiddelbart økonomi forbundet med handleplanerne
Vurdering
Det vurderes, at der vil være handleplaner i alle nye sager af ovenstående karakter inden 1.7.03. Der
vil fortsat være sager af ældre dato, der ikke har handleplaner. Hvis sagerne er aktuelle vil
handleplan blive udarbejdet ved opfølgning på sagen.
Indstilling
Borgerserviceudvalget tager redegørelsen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

3

Slangerup
Kommune

2.

Årsberetning Job- og Uddannelsescenter Stationen 2002
SAG NR.: 100008005
jejr
Indledning
STATIONEN har udarbejdet årsberetning for 2002.
Sagsfremstilling
Job- og Uddannelsescentret STATIONEN oplevede i 2002 en overvejende positiv udvikling i
bestræbelserne på at etablere beskæftigelse og aktivering for ledige, langtidssygemeldte og
flygtninge.
STATIONEN fik i 2002 henvist 67 personer til afklaring, aktivering, arbejdsprøvning og
vejledning. Desuden arbejdede Stationen løbende med 38 sager i forbindelse med
arbejdsprøvninger, jobtræning eller virksomhedsrevalidering.
Målgrupperne var i 2002 primært: kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og langvarigt sygemeldte.
Fordelingen på sagsmængden så således ud:
• 55 mænd og 50 kvinder. 31 af disse tilhører gruppen etniske minoriteter.
• 51 personer var mellem 18-30 år. 49 personer var mellem 30-50 år. 5 personer var over 50 år.
• 23 personer modtog integrationsydelse. 20 personer modtog sygedagpenge/-revalideringsydelse.
62 personer modtog kontanthjælp/revalideringsydelse.
Det gennemsnitlige antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere faldt i denne periode fra ca. 40 til
omkring 30. Faldet skyldes fortrinsvis at de enkelte personer fik ordinært arbejde, påbegyndte
uddannelse, startede i revalideringsordning eller modtog fleksjob. Antallet af fleksjob nåede i 2002
op på 40 fra 33 i år 2001. Samlet set faldt ledigheden i Slangerup Kommune fra 2,8 til 2,6 % i løbet
2002 (tal fra AF - kun kontanthjælps-modtagere, der står fuldt til rådighed er medregnet).

Økonomi
Det endelige regnskab viste et underskud på kr. 15.888,Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget godkender årsberetningen.
Under punktet deltager Jens Jørgensen
Tidligere indstilling/beslutning
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Orientering om statistik fra Det Sociale Nævn
SAG NR.: 100008466
clch
Sagsfremstilling
Det Sociale Nævn i Frederiksborg Amt har udarbejdet statistik over nævnets aktiviteter i 2002.
Statistikkens resultater for så vidt angår Slangerup Kommune er sammenfattet i nedenstående og
sammenholdt med statistikken for amtet som helhed.
Nævnets afgørelse
Sagen afvist eller henvist til anden
myndighed
Kommunens afgørelse stadfæstet
Kommunens afgørelse ophævet eller
ændret
Sagen hjemvist til fornyet behandling
Andre afslutninger
Ialt

Slangerup Kommune
6

Amtet som helhed
237

13
4

1.195
2331

1
0
24

1011
155
1.921

Som det fremgår af tabellen er Slangerup Kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 13 af de 18 sager,
som Nævnet har optaget til behandling i 2002 (6 sager er afvist eller henvist til anden myndighed).
Det svarer til en stadfæstelsesprocent på 72,2%. Til sammenligning er 71% af samtlige behandlede
sager for amtet som helhed blevet stadfæstet i Nævnet.
I 4 tilfælde er Slangerup Kommunes afgørelse blevet ophævet eller ændret, svarende til 22,2% af de
behandlede sager. Alle fire sager vedrører Lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp). Til
sammenligning er ca. 14% af samtlige sager vedr. kommunerne i Frederiksborg Amt blevet
ophævet eller ændret af Nævnet.
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En enkelt sag er blevet hjemvist til fornyet behandling.
Sammenlignet med 2001 er der sket en markant stigning i antallet af sager indbragt for Nævnet. I
2001 faldt der 13 afgørelser fra Det Sociale Nævn i sager vedr. Slangerup Kommune, hvoraf
kommunens afgørelse blev stadfæstet i 9 af sagerne.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

4.

Økonomirapportering pr. 28. februar 2003
SAG NR.: 100006358
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 28. februar 2003. Af et samlet budget på netto 67,6 mio. kr.
er der ved udgangen af februar måned forbrugt netto 10,3 mio. kr., svarende til 15,2% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået to måneder, svarende til 16,7%, af året.
Opmærksomheden henledes på, at der kan konstateres en stigning i antallet af aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, hvilket kommer til udtryk i højere udgifter under funktion 05.22.05 end
forventet i budgettet.
Herudover kan konstateres uventet høje udgifter til plejefamilier/opholdssteder for børn og unge
(funktion 05.28.20), hvor 30% af budgettet allerede er forbrugt. Det overraskende høje forbrug kan i
nogen udstrækning tilskrives, at amtet i en række tilfælde fremsender regninger kvartalsvis forud.
For en række af de anbragte børns vedkommende, er der således allerede nu betalt for 3 måneders
ophold. Hertil kommer, at afsluttende efterregninger vedr. 2002 i nogle tilfælde er fremsendt så
sent, at de er blevet bogført på regnskabsår 2003. Ydermere er nogle regninger, som skulle have
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været bogført på funktion 05.28.23, blevet bogført på funktion 05.28.20. Endelig kan der
konstateres en ganske svag stigning i antallet af anbragte børn.
Udgifterne til driften af Hoffmeyers Hus er for en umiddelbar betragtning også høje. Det må især
tilskrives at en del af lønudgiften skal omkonteres til "Forebyggende foranstaltninger”, idet et par af
medarbejderne i Hoffmeyers Hus er ansat i tilknytning til konkrete bøm.
Udviklingen i udgifter til sygedagpenge giver anledning til en vis bekymring; især for så vidt angår
de "kortere” dagpengeforløb på under 52 uger. Udgiftsstigningen skyldes en vækst i antallet af
personer på sygedagpenge, snarere end at den gennemsnitlige forløb er blevet længere. Fortsætter
udgifterne på et tilsvarende niveau resten af året, vil udgifterne til sygedagpenge overstige budgettet
med brutto ca. 3 mio. kr.
Udgifterne til driften af Stationen er umiddelbart også højere end forventet. Det skyldes dog, at der i
forbindelse med budgetlægningen fejlagtigt er budgetteret med indtægter i størrelsesorden 0,3 mio.
kr. hidhørende fra lønrefusion til fleksjob. Forvaltningen vil snarest foranstalte fejlen rettet ved
omplaceringer indenfor budgetrammen.

Indstilling
Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning
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Hoffmyers Hus, organisation marts 2003
SAG NR.: 100008322
jyfr
Sagsfremstilling
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Organisationen af Hoffmeyers Hus har været drøftet siden oktober 2002. Baggrunden for det forslag
der nu foreligger er
• drøftelser blandt andet med personale og ledelse i Hoffmeyers Hus
• visitationsudvalget for Hoffmeyers Hus, der har deltagelse af brugerne i de kommunale
virksomheder
• Hoffmeyers Hus, organisationsplan november 2002 udarbejdet af forvaltningschefen
• "Referat afkortlægning af samarbejdsforholdene i Hoffmeyers Hus” dateret 14.01.2003
udarbejdet af BST Sjælland
• notat fra Borgerserviceforvaltningen udarbejdet 25.01.2003
• virksomhedsplans mål og intentioner for arbejdet
Målet er at skabe de bedste rammer for behandling af børn og familier og at få så stort udbytte af
den eksisterende faglige ekspertise, som muligt.
Forslag
Ledelsesstrukturen foreslås ændret således, at ansvar for den daglige ledelse herunder ansvar for
den faglige udvikling varetages af to afdelingsledere i Hoffmeyers Hus.
Den nuværende faglige lederstilling i Hoffmeyers Hus nedlægges, og den faglige leder tilknyttes
Familieafdelingen som en faglig konsulent, som personale og ledelse i Hoffmeyers Hus kan
konsultere i det omfang, de ønsker. Den faglige konsulent har desuden opgaver i forbindelse med
videreudvikling af Familieafdelingen.
Den faglige konsulent refererer til forvaltningschefen.

Hoffmeyers Hus består af to afdelinger Den Interne Afdeling og Den Eksterne Afdeling. De to
ledere er ansvarlige for hver sin afdeling, har hver sit budget og refererer til forvaltningschefen i
Borgerserviceforvaltningen.
Normeringen er fleksibel idet den er afhængig af det antal forebyggende foranstaltninger
Hoffmeyers Hus løser i henhold til Lov om Social Service.
Den Interne Afdeling består af:
• En leder med det daglige ansvar for drift og personale herunder ansvar for den faglige udvikling
i henhold til virksomhedsplanen
• En psykolog, der varetager supervisionsopgaver og familiebehandling
• Pædagoger
• Lærere
Den Eksterne Afdeling består af:
• En leder med det daglige ansvar for drift og personale herunder ansvar for den faglige udvikling
i henhold til virksomhedsplanen
• Pædagoger
• En lærer
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På længere sigt kan arbejdes hen mod en mere optimal løsning, nemlig at etablere en organisation
med fælles ledelse.
Det er ikke muligt for tiden at lægge vægten på en ændring af strukturen med de to afdelinger.
Arbejdet med udvikling af organisationen det sidste halve år har medført en betydelig belastning for
ledelse og medarbejdere. Indsatsen bør lægges på behandlingsarbejdet, der er meget krævende, for
at sikre den kvalitet Slangerup Kommune ønsker på dette område.
Økonomi
De økonomiske rammer for Hoffmeyers Hus ændres ikke. Lønudgifterne til den faglige konsulent
flyttes til Borgerserviceforvaltningens budget for de forebyggende foranstaltninger
Vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at den skitserede organisation vil give muligheder for, at der fortsat
udføres det familiearbejde Slangerup Kommune ønsker med den høje kvalitet og det udviklende
samarbejde med de kommunale virksomheder, der ifølge visitationsudvalget eksisterer i dag.
Modellen vil ligeledes sikre mulighed for at videreudvikle den behandlingsmodel, der arbejdes
efter.
Forvaltningen og ledelsen i Hoffmeyers Hus foreslår at der udføres en enkelt gennemført, aktuel
evaluering af brugernes opfattelse. Brugerne er både børn, forældre og det professionelle netværk.
Evalueringen skal foretages af en ekstern konsulent.
Oktober 2003 iværksættes en lidt mere omfattende evaluering hvor personalet og brugerne deltager.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget beslutter, at den ovenfor skitserede model for Hoffmeyers
Hus træder i kraft 1. april 2003 .
Tidligere indstilling/beslutning
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6.

Opstilling af pavillon ved Hoffmeyers Hus
SAG NR.: 1QQQ10609
clch
Sagsfremstilling
Man har i Hoffmeyers Hus vanskeligheder ved at rumme de fornødne aktiviteter indenfor de givne
bygningsmæssige rammer. Blandt andet er der behov for mere plads til undervisningsaktiviteterne i
den interne del af Hoffmeyers Hus. En mulig løsning på problemet kunne være, at erhverve den
pavillon, der for øjeblikket er placeret ved Kingoskolen, og flytte den permanent til grunden ved
Hoffmeyers Hus.
Det vil ikke umiddelbart være i strid med lokalplanen, at placere pavillonen på grunden.
Der er tale om en pavillon på 8 x 10,5 meter, hvortil kommer en rampe til kørestolsbrugere.
Pavillonen vil kunne placeres to steder på grunden, idet afstanden til skel skal være minimum 5 m.
og afstand til anden bygning skal være minimum 7,5 m. af brandhensyn. Pavillonen vil enten kunne
placeres på boldbanen ved siden af parkeringspladsen ud mod Strandstræde eller bagerst på grunden
bag huset, hvor der for øjeblikket er jordhøj og bålplads.
Der vil blive fremlagt tegninger over grunden på Borgerserviceudvalgets møde.
Placeres pavillonen på boldbanen vil mulighederne for boldspil blive reduceret ganske betydeligt.
Opmærksomheden henledes på, at børnene i huset stort set udelukkende er drenge. Alternativet er at
placere pavillonen bag huset, hvor der for øjeblikket er en jordhøj samt en bålplads. Det vil være
nødvendigt at sløjfe såvel jordhøj som bålplads for at fa plads til pavillonen. Bålpladsen vil kunne
retableres andetsteds på grunden i mindre målestok.
Opsætning af pavillonen vil kræve byggetilladelse fra Teknisk Udvalg samt evt. dispensation fra
bestemmelser vedr. varmetab. Der vil endvidere skulle søges om dispensation til anvendelse af el
opvarmning, idet det i henhold til Bygningsreglementet som udgangspunkt ikke er tilladt at bruge
el-varme i byområder med offentlige varmekilder.
Økonomi
Prisen for køb, flytning og etablering af pavillon skønnes at ville udgøre i størrelsesorden 175.000
kr., hvilket vil kunne finansieres indenfor Hoffmeyers Hus budgetramme i kraft af overskuddet fra
regnskabsåret 2002, der er overført til 2003. Prisen vil afhænge af, i hvilket omfang der skal
installeres vand, kloak og lignende. Prisen vil endvidere være afhængig af, hvorvidt jordhøj og
bålplads skal sløjfes.
Indstilling
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Borgerserviceforvaltningen indstiller at Borgerserviceudvalget beslutter, at man ønsker at erhverve
og placere nævnte pavillon på grunden ved Hoffmeyers Hus og at der søges om byggetilladelse
hertil.
Tidligere indstilling/beslutning
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Ansøgninger om tilskud fra §115-puljen
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Der er indkommet tre ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde fra §115-puljen.
Sagsfremstilling
a) Dansk Landsforening For Laryimectomerede (DLFL) søger om et tilskud til finansiering af
foreningens aktiviteter. DLFL er en forening for personer med forringet/ingen taleevne efter
operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet. Foreningen vejleder og støtter medlemmer i
forbindelse med revalidering, kontakt med offentlige myndigheder, samt arbejder for at udbrede
kendskabet til de handicaps operationen/stråleterapien medfører.
b) Lokalforenimæn for strubeløse i Frederiksborg Amt søger om tilskud til foreningens aktiviteter.
Det fremgår af ansøgningen at foreningen agter at anvende et evt. tilskud til sammenkomster og
udflugter. Foreningen holder til i Hillerød.
c) Hjernesagen i Frederiksborg Amt søger om tilskud til driften af værestedet Viemosegård. På
Viemosegård tilbydes de hjerneskadede træning, undervisning og socialt samvær. Der søges om
et tilskud på 395 kr. for hver af de tre Slangerup borgere, der benytter sig af tilbuddet, svarende
til i alt 1.185 kr.
Økonomi
Der er afsat 54.470 kr. på budgettet for 2003 til §115-puljen. Hertil kommer, at Byrådet har
godkendt at uforbrugte midler vedr. 2002 kan overføres til 2003-budgettet. Der er således i alt
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77.398 kr. til rådighed i 2003. Heraf er foreløbig disponeret over 13.985 kr., således at der er 63.413
kr. til rådighed til resten af 2003.
Oversigt over puljen.
Indstilling
a) Det indstilles at ansøgningen fra Dansk Landsforening For Laryngectomerede ikke
imødekommes, idet der ikke søges om midler til gennemførelse af konkrete aktiviteter i Slangerup
Kommune.
b) Det indstilles at ansøgningen fra Lokalforeningen for strubeløse ikke imødekommes, idet der
ikke søges om midler til gennemførelse af konkrete aktiviteter i Slangerup Kommune.
c) Det indstilles at ansøgningen fra Hjernesagen imødekommes, på trods af at der ikke søges om
midler til gennemførelse af konkrete aktiviteter i Slangerup Kommune. Der er tre navngivne
Slangerup-borgere, der fast benytter sig af værestedets tilbud, hvorfor det forekommer rimeligt, at
Slangerup Kommune bidrager til at understøtte driften af værestedet.
Tidligere indstilling/beslutning
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8.

Konkret handleplan for en ung
SAG NR.: 100010525
jyfr

Indledning
Frederiksborg Amtsavis omtaler en

Sagsfremstilling
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Økonomi
Udgifter til foranstaltning finansieres over konto til forebyggende foranstaltninger
Vurdering
Det er forvaltningens vurdering at indsatsen har en effekt,
Har
kommer til aftalerne og overholder aftalerne, hvis han må for faderen. Faderen har givet tilladelse
til deltagelse i en fest, der gik godt.
Indstilling
Udvalget godkender forvaltningens foranstaltninger
Underpunktet deltager ungevejledere Annie Bjerring og Per Larsen
Tidligere indstilling/beslutning
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Eventuelt
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