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Orientering og efterretning
a. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.4
b. Referater/dagsordener
Referat af møde for socialudvalgsformænd og socialchefer i 6-kommune samarbejdet i Skibby den
10/6-2004.
c. Indbydelser til møder, kurser m.v.
Konferencen ”Handicap & Psykiatri 2004” - i år med fokus på sikker sagsbehandling under nye
rammer afholdes den 30. september 2004 fra kl. 09.00-16.00 af KL konferencen ”Handicap &
Psykiatri 2004” på Hotel Nyborg Strand.
Tilmeldingsfrist den 20. 9.2004
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d. Diverse om Slangerup Kommune
Kultur- og Virksomhedsudvalgets beslutning om at udbygge Krudthuset i Uvelse har været sendt til
høring i forældrebestyrelsen. For så vidt angår den del af udbygningen, der involverer integration af
børn med autisme (Stjernen) foreslår bestyrelsen, at det bør beskrives nærmere hvilke krav dette
stiller til indretningen af huset. Bestyrelsen kan ikke anbefale en løsning, hvor børnene fra Stjernen
deler rum med andre. Derfor anbefaler bestyrelsen, at en udbygning med ”Stjernen” først sættes i
gang, hvis der foreligger et gennemarbejdet forslag. Sagen har været til behandling på møde i
Kultur- og Virksomhedsudvalget den 3. august 2004.
e.

Diverse informationer

Sager til behandling
1.
Økonomirapportering pr. 31. juli 2004
SAG NR.: 100014304
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 31. juli 2004. Af et samlet budget på netto 75,7 mio. kr. er
der ved udgangen af juli måned forbrugt netto 39,0 mio. kr., svarende til 51,5% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået syv måneder, svarende til 58%, 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. 56% af budgettet, hvilket altså er ca. 2% mindre end 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. 0,4 mio. kr.).
På en række områder (kontanthjælp, førtidspension, boligsikring og boligydelse) er der hjemtaget
statsrefusion for otte måneder, svarende til en merindtægt i forhold til det faktiske forbrug på 1,6
mio. kr.
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Endelig udestår hjemtagelsen af grundtakstrefusion fra amtet og mellemkommunal refusion fra
andre kommuner for i alt ca. 0,5 mio. kr.
Korrigeres der for disse forhold, er der altså brugt i størrelsesorden 2%-point mindre end forventet
på nuværende tidspunkt. Det skyldes færre udgifter end forventet til især kontanthjælp og
boligydelse til pensionister. Med det nuværende forbrugsmønster kan der på disse områder samlet
set forventes et mindreforbrug på netto ca. 1 mio. kr. i 2004. Også med hensyn til førtidspensioner
og visse botilbud til voksne har forbruget været mindre end budgetteret.
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 1 mio. kr. i 2004 på området. Set i forhold til årets første seks måneder udviser
udgifterne til sygedagpenge i juli måned dog fortsat en faldende tendens.
Udgifterne til hjælpemidler ligger også over det budgetterede. Fortsætter det nuværende forbrug
forventes merudgifter til i størrelsesorden 0,5 mio. kr. ved årets udgang.
Samlet set forventes 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 11. august 2004
Taget til efterretning
2.
Evaluering af Hoffmeyers Hus august 2004
SAG NR.: 100016408
jyfr
Indledning
Visitationsudvalget for Hoffmeyers Hus ønskede en evaluering af brugernes vurdering af
samarbejdet med Hoffmeyers Hus.
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Visitationsudvalget besluttede at gennemføre evalueringen i foråret 2004. Evalueringen er
gennemført af konsulent, cand.psych. Elsa Schmidt.
Sagsfremstilling
Formålet med undersøgelsen er
-

-

at få et aktuelt billede af forældres og samarbejdspartnernes oplevelse af den indsats, der ydes af
Hoffmeyers Hus, for at kunne videreudvikle arbejdsmetoderne i forhold til børn, familier og
netværk.
At afdække hvordan indsatsen relaterer sig til de mål, der er formuleret i virksomhedsplanen

Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Der blev returneret 23 ud af 29
skemaer fra samarbejdspartnerne og 32 af de 40 spørgeskemaer, der var udsendt til forældrene.
Spørgeskemaerne er ikke anonyme, da de skal danne baggrund for videreudvikling af
behandlingskonceptet, som forældrene skal have indflydelse på.
En anden begrundelse er, at det erfaringsmæssigt i behandlingssammenhænge kan give anledning til
utroligt mange meget større problemer end før undersøgelsen, uden chance for at de kan bearbejdes,
ifølge konsulent Elsa Schmidt.
Resultatet af undersøgelsen må betegnes som meget positiv. Der er ikke svaret overvejende negativt
på noget spørgsmål hverken af forældre eller samarbejdspartnere. Det spørgsmål, færrest har sat
kryds ved, har 52% positive svar, og for langt de fleste spørgsmål er der 80% eller flere, der har sat
kryds i en af de to positive svarkategorier.
Samarbejdspartnerne
Eksempler på positive resultater fra samarbejdspartnerne er spørgsmål om mulighed for at komme
hurtigt i kontakt med Hoffmeyers Hus og spørgsmål om at Hoffmeyers Hus lever op til målsætning
om at vise respekt for familierne.
Eksempel på et negativt eller ikke så positivt resultat fra samarbejdspartnerne handler om indsatsen
i forbindelse med ændring eller afslutning af indsatsen. Her er færre tilfredse svar nemlig
henholdsvis 52% og 65% positive svar.
I rapporten konkluderes, at samlet er billedet fra samarbejdspartnerne særdeles positivt. Der er
nogle let kritiske nuancer i kommentarerne.
Forældrene
Fra forældrene er klart de mest positive svar, at det er godt at få hjælp fra Hoffmeyers Hus, glæde
over regelmæssige møder om barnet, og at de føler sig velkomne og respekterede.
De mest negative svar er, at familierne ikke oplever, de selv er blevet bedre til at hjælpe barnet, og
at de ikke har fået en lettere hverdag sammen. Ved de svar, der ligger lavest, er der stadig flest svar
i de positive kategorier.
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Konsulenten konkluderer, at det er særdeles positivt at to af spørgsmålsgrupperne inden for
værdigrundlaget er blandt de højest prioriterede svar.
Økonomi
Udgifter til evaluering er holdt inden for Hoffmeyers Hus økonomiske ramme
Vurdering
Det vurderes at den samlede evaluering er særdeles positiv, men at der også er områder, hvor
arbejdsmetoderne kan videreudvikles og forbedres i forhold til det værdigrundlag Hoffmeyers Hus
har beskrevet i Virksomhedsplanen.
Indstilling
Det indstilles at evalueringen tages til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. august 2004
Taget til efterretning. Sendes til Byrådet til orientering.
3.
Status for arbejdsgrupper besluttet som følge af temadagen den 11. september
2002
SAG NR.: 100016425
jyfr
Indledning
Borgerserviceudvalget holdt temadag den 11. september 2002 som inspiration til det politiske
arbejde. Temaerne var politisk ledelse, samspil med administrationen, arbejde i forhold til udvikling
af demokratiformer og samspil med brugere og borgere.
På udvalgsmødet den 9. oktober 2002 vedtog udvalget at arbejde videre med fire temaer:
1. Informationsstrategi/kommunikationsstrategi
2. Den tilfredse - den ansvarlige borger
3. Anderledes borgerkontakt
4. Rummelighed i kommunen, i de kommunale virksomheder, i de private virksomheder og på den
kommunale arbejdsplads
En yderligere arbejdsgruppe.
5. Udvalget besluttede på mødet den 8. oktober 2003, at nedsætte en styregruppe der skulle
udarbejde en politik i forhold til børn og unge.
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Sagsfremstilling
Ad 1. Informationsstrategi/kommunikationsstrategi.
På udvalgsmødet den 9. oktober 2002 vedtog udvalget at nedsætte en styregruppe med følgende
kommissorium:
Styregruppen skal udarbejde oplæg til en ”Informations- og kommunikationsstrategi” for
Borgerserviceudvalgets resortområde. Strategier kan omhandle
- formidling af viden om konkrete, interessante områder f.eks. Stationen, Hoffmeyers Hus og
Værestedet
- information som er i overensstemmelse med udvalgets beslutninger f.eks. retningslinjer for
bevilling efter § 115 i Lov om Social Service til private sociale organisationer
- information om politiske retningslinjer for områder f.eks. flygtningeområdet
Styregruppen fremlagde forslag til strategi på mødet den 15. januar 2003. Forslaget blev vedtaget
og der blev nedsat en følgegruppen bestående af Jørgen Thorslund, Allan Madsen og repræsentanter
fra forvaltningen.
Der er siden formidlet en del konkret viden om interessante områder til pressen og bliver stadig
formidlet viden, når det er aktuelt.
På baggrund af en dramatisk og ulykkelig hændelse i Hundested Kommune revurderede udvalget
den vedtagne strategi.
Udvalget vurderede, at strategien opfyldte behov for orientering af pressen ved begivenheder, der
medfører stor offentlig bevågenhed, under forudsætning af at borgmester og kommunaldirektør
indgår i den gruppe, der skal orienteres og kan handle i sådan en sag.
Udvalget besluttede at en strategi for styring af information koordineres mellem parterne
(forvaltning, kommunaldirektør og udvalgsformand) i alvorlige konkrete sager.
Udvalget besluttede endvidere at formanden - som hidtil - orienterer udvalget ved begivenheder,
der kan medføre offentlig bevågenhed.
Et af de emner styregruppen skulle udarbejde oplæg til var information om politiske retningslinjer
for områder f.eks. flygtningeområdet.
Et emne, der stadig arbejdes med er vedtagelse og formidling af politiske retningslinjer for
flygtningeområdet.
En arbejdsgruppe i forvaltningen arbejder med dette spørgsmål. Det kan forelægges følgegruppen i
oktober med henblik på beslutning på udvalgets møde i november 2004.
Et andet emne, der er udarbejdet politik om er for indsats i forhold til børn og unge i Slangerup
Kommune. Politikken blev vedtaget i Byrådet og er offentliggjort via referater derfra.
Ad 2. Den tilfredse - den ansvarlige borger
Der har ikke været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af politikere og forvaltning om dette
emne.
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Temadagens punkter inden for dette område er indarbejdet i det daglige arbejde i forvaltningen.
Det drejer sig om at inddrage borgerens egne ønsker og vurderinger som udgangspunkt, og at
samarbejde med borgeren om løsning af de problemer, de ønsker løst. Dette gøres i stort set alle
sager i Hoffmeyers Hus, Familieafdelingen, Job og uddannelsescentret Stationen,
Arbejdsmarkedsafdelingen, Pensionsafdelingen, Værestedet og Bofællesskabet Møllehaven.
Der arbejdes løbende med at sikre en klar opgavefordeling mellem borgere og sagsbehandler,
således at borgeren er ansvarlig for beslutninger og fortsat aktivitet om egne forhold og
sagsbehandleren er ansvarlig for den faglige indsats.
Der er for tiden særlig fokus på dette område i Familieafdelingen.
Forvaltningen vil i efteråret 2004 arbejde med at forny servicemeddelelser. Servicemeddelelser er
information til borgerne om f.eks. sagsbehandlingstid inden for de forskellige områder. Der er sket
en del ændringer i forvaltningen f.eks. i Administrationsafdelingen, der både rummer
sagsbehandling for pensionister og pantefogedvirksomhed
Udvalget især repræsenteret ved formanden har informeret borgerne via pressen om relevante
emner og inddrager altid forvaltningens indsats og lovgrundlaget ved vurdering.
Ad 3. Anderledes borgerkontakt
Forvaltningen samarbejder med borgerne om handleplaner og samarbejder med resursepersoner i
børn og familiers netværk, når det er relevant.
Der har været nedsat en mødregruppe på flygtningeområdet til børn med alvorlige problemer.
Der er endnu ikke nedsat fokusgrupper på områder, hvor borgernes holdning danner baggrund for
videreudvikling af metoder, men der har foråret 2004 været iværksat en evaluering af hvordan
forældrene vurdere Hoffmeyers Hus lever op til de mål der står i virksomhedsplanen. Denne
undersøgelse danner baggrund for videreudvikling af metoderne for arbejdet i Hoffmeyers Hus.
Ad 4. Rummelighed
Borgerserviceudvalget besluttede på mødet den 12. februar 2003 at nedsætte en arbejdsgruppe, der
fik til opgave at udarbejde et forslag til mål og strategi for arbejdet med rummelighed inden for
Borgerserviceudvalgets resortområde.
Rummelighed blev defineret således:
- flest mulige borgere skal kunne være aktive i deres normale miljø, i lokalområdet, i de
kommunale virksomheder og på arbejdspladsen, også selvom det kan være forbundet med
problemer
- de problemer, der opstår, søges løst, der hvor borgeren er f.eks. i den kommunale virksomhed, i
familien eller på arbejdspladsen.
Arbejdsgruppen udarbejdede et samlet oplæg, ”Rummelighed, Borgerserviceudvalget”, som mål
og strategi for arbejdet med rummelighed i forvaltningen, der blev vedtaget i Borgerserviceudvalget
den 11.2.2004.
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Strategien indebærer
- at forvaltningen arbejder kontinuerligt med at gennemføre målene og videreudvikler metoderne
for at skabe rummelighed i de kommunale og private virksomheder i samarbejde med dem
- at samarbejdet mellem Kultur og Virksomhedsforvaltningen og Borgerserviceudvalget
videreudvikles
- arbejdsgruppen fremlægger en vurdering af indsatsen hidtil samt forslag til videreudvikling på
mødet i Borgerserviceudvalget den 10. november 2004.
Medlemmerne i arbejdsgruppen er Anne-Mette Worch, Jens Lindgreen fra udvalgene, Jytte Horst
og Christina Mikkelsen fra Familieafdelingen, Anette Hjortshøj fra Arbejdsmarkedsafdelingen og
Jytte Freisleben.
Det foreslås at arbejdsgruppen mødes i oktober 2004 for at udarbejde en vurdering af arbejdet hidtil
og for at udarbejde forslag til videreudvikling af mål og strategi for rummelighed i
Borgerserviceforvaltningens resortområde.
Arbejdsgruppens deltagere revideres. Fra forvaltningen ændres sandsynligvis, da der er kommet nye
afdelingsledere i Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. Deltagerne fra udvalget og
udvalget kan overveje, om der skal ske ændringer i repræsentationen herfra .
Ad 5. Politik for indsats i forhold til børn og unge i Slangerup Kommune
Den 8. oktober 2003 nedsatte Borgerserviceudvalget en arbejdsgruppe med følgende
kommissorium:
- at udvikle en integrationspolitik for børn og unge
- at beskrive d initiativer, der er iværksat på området i de to forvaltninger i dag
- at fremkomme med forslag til konkrete initiativer
- at udarbejde beskrivelser af arbejdsmetoder
- at indstille forslag til Borgerserviceudvalget
Styregruppens medlemmer var medlemmer af Kultur og Virksomhedsudvalget,
Borgerserviceforvaltningen, de to forvaltningschefer samt et medlem fra bestyrelsen på
Kingoskolen.
Styregruppen udarbejdede 3 oplæg til udvalget
- indsatsområder for unge generelt og for unge tosprogede i Slangerup Kommune november 2003
- initiativer, mål og delmål i forhold til integration og indsats på børn og ungeområdet i Slangerup
Kommune 2004/2005
- Politik for indsats i forhold til børn og unge i Slangerup Kommune
Politikken for indsats i forhold til børn og unge blev vedtaget på Borgerserviceudvalgets møde den
12. maj 2004 og af Slangerup Byråd den 26.maj 2004.
De to forvaltninger nedsatte en arbejdsgruppe, der udarbejdede oplæg til styregruppens behandling.
I arbejdsgruppen deltog et medlem fra SOIFs fodboldafdeling.
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I styregruppen og arbejdsgruppen deltog borgere i beslutningsprocessen. Det er en anden form for
borgerkontakt, som udvalget besluttede på temadagen den 11. september 2002.
Vurdering
I forhold til udvalgets beslutning i forbindelse med temaerne besluttet på baggrund af temadagen
den 11. september 2002 og styregruppernes oplæg er der følgende arbejdsopgaver:
- udarbejde en politik på flygtningeområdet efterår 2004
- offentliggøre aktuelle servicemeddelelser efterår 2004
Indstilling
Udvalget tager redegørelsen til efterretning og overvejer, om det er relevant at tage nye temaer op
og/eller nedsætte nye styregrupper.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. august 2004
Taget til efterretning.
Jørgen Thorslund indtræder i arbejdsgruppen vedr. rummelighed i stedet for Anne-Mette Worch.
Udvalget finder ikke, at det på nuværende tidspunkt er relevant at tage nye temaer op eller nedsætte
nye styregrupper.

4.
Job og Uddannelsescentret Stationen og Arbejdsmarkedsafdeling fortsat i to
afdelinger
SAG NR.: 100016397
jyfr
Indledning
Borgerserviceudvalget besluttede på mødet den 8. oktober 2003 , at der kunne arbejdes videre med
etablering af et arbejdsmarkedscenter, der blev etableret ved at socialrådgiverne i
Arbejdsmarkedsafdelingen flyttede i lokaler sammen med Stationen på baggrund af forslag fra Jens
Jørgensen, leder af Stationen.
Sagsfremstilling
Formålet med beslutningen i oktober 2003 om at fortsætte med at arbejde for etablering af et
arbejdsmarkedscenter, var at samle og udvikle al arbejdsmarkedsrettet aktivitet et sted, således at
både borgere, virksomheder, organisation, uddannelsesinstitutioner og Arbejdsformidling har en
samlet indgang til samarbejdet om beskæftigelsen.
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Målet var at samle, udvikle og effektivisere alle opgaver på beskæftigelsesområdet. Resultatet
skulle på sigt være at udvikle en tidlig indsats på alle områder og dermed større beskæftigelsesgrad
(kortere ledighed) inden for alle målgrupper.
En sammenlægning i Stationens lokaler i et industrikvarter ville også medføre at borgerne skulle
henvende sig i et aktivt miljø med fokus på arbejde og ikke i et traditionelt socialforvaltningsmiljø.
Udsættelse af sammenlægning
Der er flere begrundelser for dette oplæg om at udsætte beslutning om etablering af et lokalt
arbejdsmarkedscenter.
1.
I aftalen om strukturreformen understreges det meget kraftigt at aktiveringsopgaver i de ny
jobcentre og myndighedsopgaver skal adskilles i to forskellige forvaltninger.
I forslaget ser det ud som om de nye jobcentre i stor udstrækning har de samme opgaver, som
Stationen udfører i dag. Hvordan samarbejdet mellem de sociale myndigheder og jobcentrene
sikres, fremgår ikke af forslaget.
Indhold i forslaget kan måske ændres gennem de nye forhandlinger i folketinget, men man kan ikke
forudse indholdet af den endelige strukturreform.
2.
Lederen af Stationen Jens Jørgensen har sagt op, og der skal ansættes en ny virksomhedsleder.
Ansættelsesproceduren tager nogle måneder og den ny leder skal ind i arbejdet. På den baggrund vil
det være vanskeligt for en ny leder at påtage sig det omfattende arbejde at etablere et
arbejdsmarkedscenter.
3.
Arbejdsmarkedsafdelingen har haft en perioder med mange udskiftninger blandt personalet. Der er
stadig stor travlhed for at indhente den arbejdspukkel der herved er opstået. Der er desuden ansat en
ny leder i afdelingen, der skal have tid til at komme ind i arbejdet inden et større udviklingsprogram
iværksættes.
Økonomi
Udgifter til etablering af forslaget skulle afholdes inden for budgetrammen.
Vurdering
Der har løbende været arbejdet med samarbejdet mellem Stationen og Arbejdsmarkedsafdelingen,
for at udbygge det så indsatsen i forhold til aktivering bliver så effektiv som muligt. Der vil fortsat
være fokus på dette.
Fordelen ved at have indsatsen samme sted i et industrikvarter kan ikke opnås ved dette forslag.
Indstilling
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Det indstilles at etablering af et Arbejdsmarkedscenter udsættes indtil videre.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. august 2004
Godkendt som indstillet.
5.
Årsredegørelse 2003 for Det Sociale Koordinationsudvalg
SAG NR.: 100016233
j ej r
Indledning
Det fælles Koordinationsudvalg skal hvert år evaluere deres indsats i det foregående år og indsende
besvarelserne til Beskæftigelsesministeriet. Evalueringen består af et meget omfattende
spørgeskema, der behandles manuelt. Det er sidste år at evalueringen er så omfattende. Næste år
foregår den mere enkelt og elektronisk.
Årsredegørelsen for 2003 er vedtaget af koordinationsudvalget på mødet d. 21.06.2004.
Årsredegørelsen skal herefter godkendes af de enkelte kommuner.
Sagsfremstilling
Koordinationsudvalget har evalueret alle deres aktiviteter i 2003 og samtidig vurderet deres egen
indsats og værdien af denne. Koordinationsudvalget peger bl.a. på, at de især har spillet en
væsentlig rolle på tre områder:
- Etablering af praktikker, fleksjob og skånejob for personer med psykiske problemer.
- Samarbejde med virksomhederne omkring projekt virksomhedsrevalidering.
- Indgåelse af partnerskabsaftaler.
Koordinationsudvalget peger desuden på at udvalgets største succeser er: udvikling af indsatsen for
de etniske minoriteter, gennem projektet ”kvalifikationer i arbejde” og gennem uddeling af
virksomhedsprisen for det rummelige arbejdsmarked.
Koordinationsudvalget mener samlet set at målene for 2003 er nået.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender årsredegørelsen.

Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. august 2004
Godkendt som indstillet.
6.
Virksomhedsplan for Det Sociale Koordinationsudvalg 2005
SAG NR.: 100016233
j ej r
Indledning
Det fælles kommunale koordinationsudvalg har i foråret 2004 nedsat en arbejdsgruppe med
repræsentanter for de forskellige parter. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg til
virksomhedsplan. Dette oplæg er vedtaget på koordinationsudvalgets seneste møde, d. 21.06.2004.
Virksomhedsplan 2005 skal herefter politisk behandles i de enkelte kommuner.
Sagsfremstilling
Status for 2004 - Målfor 2005
Virksomhedsplan 2005 er den 6. plan for aktiviteterne under Det Fælles Koordinationsudvalg.
Det forberedende arbejde til årets virksomhedsplan er, i lighed med forrige år, foregået i en
arbejdsgruppe, hvor alle de organisationer og kommuner, der er repræsenteret i
Koordinationsudvalget, har haft mulighed for at deltage.
Arbejdsgruppen vil fortsætte med at mødes i foråret 2005 for at forberede status for og ajourføring
af Virksomhedsplanen forud for 2006. På den måde forventes Virksomhedsplan 2006 at være klar
til godkendelse i løbet af foråret 2005, hvilket vil give alle parter mulighed for at planlægge
arbejdet.
3 indsatsområder
Planen er fortsat bygget op over de 3 indsatsområder: a) Forebyggelse, b) Fastholdelse og c)
Integration. Hver opgave i planen er således placeret under et af disse 3 indsatsområder.
3 overordnede mål
De overordnede mål i planen tager udgangspunkt i regeringens plan ”Flere i Arbejde” og
målsætningen om at øge antallet af beskæftigede i Danmark med 75.000 frem til 2010.
I alt er der tale om 26 aktiviteter i 2005.

Økonomi
Det samlede budget udgør kr.: 2.453.781
Der er afsat kr. 620.000 til projektaktiviteter. Slangerup Kommune har ansøgt om kr. 45.000,- til et
lokalt projekt i 2005.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender virksomhedsplan 2005.
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Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. august 2004
Godkendt som indstillet. Virksomhedsplanen sendes til Byrådet til orientering.
7.
Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
SAG NR.: 100013674
clch
Indledning
Der er indkommet tre ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra kommunens §115pulje.
Sagsfremstilling
a) Forældreforeningen for Børne- og Ungdomsbistand i Frederiksborg Amt (FBU) søger om et
tilskud på 8.000 kr. til en sommerferietur for familier, hvor barnet er fjernet fra hjemmet. FBU
sendte en tilsvarende ansøgning sidste år. Borgerserviceudvalget gav i den forbindelse afslag på
ansøgningen under henvisning til, at det ikke var godtgjort at aktiviteten kommer borgere fra
Slangerup Kommune til gode.
b) Frederikssund Kommune søger om et tilskud på 4.500 kr. til afholdelse af en idræts- og
kulturfestival for sindslidende i kommunerne på vestegnen i Frederiksborg Amt. En række af de
Slangerup-borgere, der er tilknyttet Værestedet i Kongensgade forventes at deltage i festivalen.
Borgerserviceudvalget imødekom sidste år en tilsvarende ansøgning.
c) Hjerneskadeforeningen søger om et tilskud på 6.750 kr. til leje af en bus i forbindelse med en
sommertur for foreningens medlemmer.
Økonomi
Der er afsat 56.490 kr. på budgettet for 2004 til §115-puljen. Heraf er foreløbig disponeret over
37.814 kr., således at der er 18.676 kr. til rådighed til resten af 2004.
Oversigt over puljen.
Vurdering
Indstilling
a) Forvaltningen indstiller at ansøgningen fra FBU ikke imødekommes, idet det ikke er godtgjort,
at aktiviteten kommer borgere fra Slangerup Kommune direkte til gode. Subsidiært indstilles
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det, at opfordre FBU til efter sommerferieturens afholdelse at fremsende fornyet ansøgning
bilagt dokumentation for, at familier fra Slangerup Kommune har deltaget i aktiviteten.
b) Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes.
c) Forvaltningen indstiller at ansøgningen fra Hjerneskadeforeningen ikke imødekommes, idet det
ikke er godtgjort, at aktiviteten kommer borgere fra Slangerup Kommune direkte til gode.
Subsidiært indstilles det, at opfordre Hjerneskadeforeningen til efter sommerturens afholdelse at
fremsende fornyet ansøgning bilagt dokumentation for, at borgere fra Slangerup Kommune har
deltaget i aktiviteten.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. august 2004
Godkendt som indstillet.
8.

Anmodning om støtte til tandbehandling

Eventuelt
4 http://www.kl.dk
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Sager til behandling
8.
Anmodning om støtte til tandbehandling
SAG NR.: 100010140
clch
Sagsfremstilling
En borger i Slangerup Kommune - fik i medfør af §82 i Lov om aktiv socialpo
litik i foråret 2003 bevilget hjælp til tandbehandling; bl.a. indsættelse stålprotese.

Kommunens cheftandlæge Christian Lund anmodes om at vurdere, hvorvidt der er sket fejl i for
bindelse med tandbehandlingen. I april måned 2004 oplyser Christian Lund telefonisk til sagsbe
handleren, at han ikke mener, at der er sket fejl i forbindelse med tandbehandlingen, og at proble
met måske er, at
ikke har kunnet vende sig til de nye tænder. Hvilket kan have
medført forkert tand- og mundstilling.
Der foretages på daværende tidspunkt ikke yderligere i sagen og Kirsten Sommer modtager ikke
noget skriftligt afslag på ansøgning om hjælp til tandbehandling.
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Vurdering
Cheftandlæge Christian Lund har som nævnt tidligere vurderet, at der ikke er sket fejl i forbindelse
med den i 2003 foretagne behandling. Det synes ikke at være endeligt afklaret, hvorvidt Christian
Lund har vurderet, at der kan være behov for yderligere behandling.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget sender sagen til fornyet behandling i Borgerserviceforvalt
ningen. Forvaltningen vil anmode Christian Lund om at vurdere, om der er et objektivt problem af
afhjælpe og - i givet fald - hvilken behandling der skal til for at afhjælpe problemet. På grundlag af
Christian Lunds vurdering vil Borgerserviceforvaltningen træffe afgørelse om, hvorvidt der skal
ydes hjælp til tandbehandlingen efter §82 i Lov om aktiv socialpolitik.

Tidligere indstilling/beslutning
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