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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser1, cirkulærer2 og love3
b. Informationer fra Kommunernes Landsforening
Andre n heder, publikationer m.v. nå KL's hjemmeside.4
c.

Referater/dagsordener

d.

Indbydelser til møder, kurser m.v.

e. Diverse om Slangerup Kommune
På mødet orienteres kort om ny lovgivning på integrationsområdet.
f. Diverse informationer
N\heder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.5
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Sager til behandling
1 Orientering om ”Flere i arbejde”
SAG NR.: 100011518
jejr
Indledning
V, K, S, DF, RV og Kr.F. har indgået aftale om et nyt enstrenget arbejdsmarkedssystem.
Hoveddelen af reformen træder i kraft pr. 01.07.03. Der henvises til notat om aftalens
hovedpunkter.
Sagsfremstilling
Reformen ”Flere i arbejde” går i hovedtræk ud på at behandle de ledige ens. Alle ledige - både
forsikrede og ikke-forsikrede skal vurderes og have tilbud efter samme principper. Alle
aktiveringsordninger vil således blive forenklet og harmoniseret. Der bliver kun 3 mulige
aktiveringsformer: a) Jobtræning med løntilskud b) Virksomhedspraktik/arbejdsplads-introduktion
c) Vejledning og opkvalificering.
Der vil desuden ske ændringer i forhold til blandt andet: visitation (Jobnet), kontaktforløb,
ungeindsats, indsats overfor fremmedsprogede, revalidender og økonomiske satser for
kontanthj ælpsmodtagere.
Økonomi
Der må på sigt påregnes øgede udgifter til uddannelsestiltag overfor unge under 25 år.
Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Taget til efterretning
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2 Orientering om Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv
SAG NR.: 100011519
jejr
Indledning
Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv blev vedtaget af Folketinget d. 10.04.03.
Loven betyder en reform med forskellige omlægninger af vejledningssystemet. Reformen træder i
kraft den 1. august 2004.
Sagsfremstilling
Der er i dag 27 vejledningsordninger. Vejledningen opleves generelt for sektoropdelt og vejlederne
er far dårligt uddannede. Reformen skal skabe en klar og enkel ansvarsfordeling og en synlig,
kompetent ledelse af vejledningen og derved bidrage til en bedre udnyttelse af de offentlige
ressourcer til vejledning. Målet er dels at begrænse frafaldet fra ungdomsuddannelserne (flere
gennemfører) og at sætte fokus på unge med særlige vejledningsbehov.
Reformen medfører, at vejledningen om valg af uddannelse og erhverv til unge i overgangen fra
folkeskolen til ungdomsuddannelserne og mellem ungdomsuddannelser forankres i en række
nyoprettede kommunale vejledningsenheder (centre). Disse vejledningsenheder, der får navnet
"Ungdommens Uddannelsesvejledning" (UU), bliver typisk etableret som kommunale samarbejder.
I alt vil der blive cirka 50 UU'er landet over. Vejledningen af de unge vil dog stadig foregå ude på
skolerne, samt der hvor de unge i øvrigt befinder sig. Lokalt har Slangerup valgt at samarbejde med
Stenløse, Ølstykke, Fr.sund, Skibby og Jægerspris.
Hovedtræk i oprettelse af et UU i vores område:
UUC bliver en tværkommunal enhed med en bestyrelse.
- UUC Skal sikre varetagelse af vejledningsopgaver, kvalitetsudvikle og evaluere (ensrette
vejledningen).
- Målgrupperne er: elever i folkeskolen (6. - 10. klasse), unge 16-19 år og 19-25 årige som selv
efterspørger vejledning.
- UUC skal varetage vejledningen fysisk på elevernes grundskoler, jf. bekendtgørelse om
skolevejledning.
- UUC skal samarbejde med folkeskolernes ledelse og lærere om tilrettelæggelse af
folkeskolevejledningen. Skolerne skal stille faciliteter til rådighed.
- UUC vil i vores område fa 7000 unge som målgruppe (6.kl. - 19 år).
- Kommunerne fastsætter og offentliggør mål og rammer.
- UUC skal koordinere vejledningsopgaver i forhold til alle ungdomsuddannelser.
- UUC ansætter de nødvendige vejledere.
- UUC far ansvar for vejledning af unge mellem 16-19 år (som nuværende ungdomsvejledning)
der er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation.
UUC skal samarbejde med evt. lokale aktører om unge i utilfredsstillende uddannelses- eller
beskæftigelsessituation (f.eks. Stationen og Ungevejledeme)
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Økonomi
KL og Undervisningsministeriet forhandler de økonomiske konsekvenser på plads. UVM har spillet
ud med et oplæg om overførsel af 210 millioner kroner fra Folkeskoleområdet til UUC.
Kommunerne skal desuden finde ressourcer i eget regi.
Vurdering
På borgmestermødet d. 13.03.03 besluttede man at indgå samarbejde mellem de seks kommuner og
at et fælles UUC skal placeres i Fr.sund, evt. på Fr.sund Gymnasium eller på Fr.sund Handelsskole.
Lokalt varetages opgaven af Kultur- og Virksomhedsforvaltningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe
med Forvaltningschef Peder Christensen, Skolekonsulent Søren Holm og Afdelingsleder Jens
Jørgensen. De to sidstnævnte repræsenterer Slangerup Kommune i en tværkommunal
arbejdsgruppe, der kigger på placering og organisering af UU.
Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Taget til efterretning
3 Arbejdsgruppe om rummelighed i Borgerserviceudvalgets resortsområde
SAG NR,: 100010207
jyfr
Indledning
På temadagen den 11.9.2002 besluttede udvalget at arbejde videre med forskellige temaer i
arbejdsgrupper. Den 12. februar besluttede udvalget at nedsætte en arbejdsgruppe om emnet
rummelighed. Deltagere er fra udvalget Anne-Mette Worch og Jens Lindgreen. Arbejdsgruppen
består desuden af afdelingsleder Jens Jørgensen og socialformidler Anette Hjortshøj fra
Arbejdsmarkedsafdelingen, psykolog Jytte Horst og støttepædagog Christina Mikkelsen fra
Familieafdelingen og forvaltningschef Jytte Freisleben.
Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et forslag til mål og strategi for arbejdet med rummelighed
inden for Borgerserviceudvalgets resortsområde.
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Sagsfremstilling
Der er nedsat en arbejdsgruppe i de to afdelinger, der udarbejder beskrivelse af arbejdet inden for
området. Rummelighedsbegrebet er ret omfattende i indholdet i begge afdelingers arbejde.
Arbejdsgrupperne i afdelingerne har udarbejdet en del nødvendigt materiale til den fælles
arbejdsgruppe som grundlag for det videre arbejde.
Der skal udarbejdes et fælles oplæg til dette møde. Mødet forsøges gennemført den 21. august 2003.
Oplæg om kommissorium udarbejdes herefter og forelægges udvalget på mødet i oktober måned.
Der arbejdes i begge afdelinger på at udvikle mål og metoder for dette arbejde, som skal
gennemføres i samarbejde med samarbejdsparterne i de almindelige miljøer.

Økonomi
Vurdering
Det er vurderingen at materialet bliver så omfattende, at det kan danne grundlag for en intensiveret
indsats på området
Indstilling
Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Taget til efterretning.
4 Økonomirapportering pr. 31. maj 2003
SAG NR.: 100006358
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 31. mai 2003. Af et samlet budget på netto 67,9 mio. kr. er
der ved udgangen af april måned forbrugt netto 27,6 mio. kr., svarende til 40,6% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået fire måneder, svarende til 41,7%, af året.
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I lighed med sidste måneds økonomirapport konstateres et højere udgiftsniveau end budgetteret til
aktivering, sygedagpenge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt opholdssteder for
børn og unge.
Til gengæld konstateres lavere udgifter end forventet til især foranstaltninger for voksne
handicappede (botilbud, hjælpemidler m.v.), samt i mindre grad på en række andre områder.
Der er endnu ikke hjemtaget grundtakstrefusion for april og maj måned, hvilket er ensbetydende
med, at indtægterne i den foreliggende regnskabsrapport er ca. 0,4 mio. kr. lavere.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Godkendt
5 Serviceniveau Borgerserviceforv. 11.6.03
SAG NR.: 100011479
jyfr
Indledning
Borgerserviceudvalget har besluttet at drøfte rammer for serviceniveau i Borgerserviceforvaltningen
på mødet i juni 2003.
Sagsfremstilling
Udgiftsniveauet er stigende på nogle af områderne i Borgerserviceforvaltningen. Det drejer sig især
om den forebyggende indsats og sygedagpengeområdet.
Forebyggende indsats.
Det er vanskeligt at planlægge omfang for forebyggende indsats, da behovet ikke kendes på
forhånd. Derudover er en del udgifter lovbundne.
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Lov om Social Service fastsætter at kommunen skal iværksætte en række foranstaltninger, når ”det
må anses at være af væsentlig betydning af hensyn til et bams eller en ungs særlige behov for
støtte.”
Blandt de foranstaltninger § 40 giver mulighed for at bevilge vælges den eller de mindst
indgribende formålstjenlige foranstaltninger.
Demdover medfører § 42 at kommunen via bøm- og ungeudvalget kan træffe afgørelse om, at et
barn eller en ung anbringes uden for hjemmet uden forældrenes og den unge der er fyldt 15 års
samtykke, hvis der er en åbenbar risiko for at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider
alvorlig skade på grund af
• utilstrækkelig omsorg for eller behandling af den unge
• vold eller andre alvorlige overgreb
• misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder
• andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos unge.
For at træffe sådan en afgørelse, skal der være begrundet formodning om, at problemerne ikke kan
løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.
I forbindelse med anbringelse er der en række ydelser der skal iværksættes. Dette gælder i særlig
grad ved en anbringelse uden samtykke.
Der er således en række foranstaltninger kommunen er forpligtet til at bevilge. Forældre kan anke
sagen til Det Sociale Nævn, hvis de mener kommunen ikke har levet op til sin forpligtigelse.
Der er dog også et element af skøn i afgørelserne på flere niveauer. Det er et skøn om der er behov
for foranstaltningerne og hvilket omfang, der er nødvendigt for at sikre et barn eller en ungs særlige
behov for støtte.
Udgifterne er steget voldsomt i Slangerup Kommune som de er på landsplan. Det kan være
hensigtsmæssigt at beslutte hvilket serviceniveau udvalget ønsker.
Slangerup Kommune har et relativt højt serviceniveau på den forebyggende indsats. Det er målet at
yde en så stor indsats som overhovedet muligt i lokalmiljøet og i børns og familiers daglige miljøer.
Det har medført, at vi har relativt fa anbringelser, men til gengæld relativt høje udgifter til den
forebyggende indsats i øvrigt.
For at sikre kvaliteten på dette område har Slangerup Kommune over en årrække etableret faste
foranstaltninger i tilknytning til Familieafdelingen. Det drejer sig om Hoffmeyers Hus,
ungevejledere, støttepædagoger og pavillonen i Øparken. Derudover yder psykologer,
sundhedsplejersker, socialrådgivere og pædagoger i Familieafdelingen en stor indsats på det
forebyggende område.
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Forvaltningen foreslår at serviceniveauet på den forebyggende indsats bibeholdes, da det har
medført færre anbringelser. Udbygningen af samarbejdet mellem Familieafdelingen og de
tilknyttede foranstaltninger betyder, at der i større stadig udstrækning arbejdes sammen med de
professionelle i de kommunale virksomheder om at fastholde børn i deres almindelige, daglige
miljø. Det betyder større fokus på udvikling af miljø og mindre på det enkelte barn.
Familieafdelingen vurderer, at de almindelige miljøer i større og større udstrækning kan rumme
børn, der giver anledning til problemer, når der sikres et samarbejde i miljøet om dette.
Forslag til serviceniveau på forebyggende indsats lokalt er at den nuværende indsats fastholdes.
Der bevilges ikke yderligere forebyggende indsats, da den eksisterende i Hoffmeyers Hus,
ungevej lederne, støttepædagogerne og pavillonen i Øparken skønnes at kunne dække behovet for på
rimelig måde at leve op til kravene i Lov om Social Service.
En mindre pulje, der kun kan bevilges af forvaltningschefen reserveres til familier i ganske særligt
alvorlige og akutte situationer, behov, der ikke på nogen måde kan dækkes af de eksisterende
foranstaltninger.
Anbringelser
Antallet af anbringelser er relativt lille på grund af den lokale forebyggende indsats. Indsatsen
medfører dog, at mange problemer kendes. Det medfører behov for nye anbringelse i nogle tilfælde.
Det aktuelle antal børn og unge, der er anbragt på opholdssteder og i døgninstitutioner skønnes at
svare til et rimeligt og relevant serviceniveau for Slangerup Kommune.
Forslag til serviceniveau for anbringelser
Nuværende serviceniveau bevares, men øges ikke yderligere.

Lønkompensation
Ifølge § 29 i Lov om Social Service yder kommunen hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ”til
personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.” Ydelsen er betinget af, det
er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet og at det er mest
hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.
Servicen er lovbunden og det er kun i mindre omfang muligt for kommunen at definere
serviceniveauet på dette område.
Udgifter til lønkompensation er stærkt stigende, så det er relevant at se på mulighed for at definere
et serviceniveau.
Familieafdelingen finder redskaber til at styre serviceniveauet blandt andet ved at udarbejde mål og
arbejdsgange. For at sikre der ydes den lovbundne dækning af tabt arbejdsfortjeneste besluttes dette
på faggruppemøde, hvor socialrådgiverne oftest med forvaltningschefen vurderer om betingelserne
for bevillingen er til stede.
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Sygedagpenge
Sygedagpenge er det andet område, udgiftsniveauet er stærkt stigende på.
Ved et stigende befolkningstal, stiger antallet af sygemeldinger. Serviceniveauet kan udelukkende
begrænses ved en intensiv indsats på området, således at længden af sygemeldingsperioden
begrænses.
Dette sker ved en udarbejdelse af en politik for området. Arbejdsmarkedsafdelingen har et udvalg,
der arbejder med arbejdsgange for arbejdsfastholdelse. Derudover arbejdes med arbejdsgange, der
sikrer opfølgning på alle sager inden for tidsrammen.
En mulighed for at sikre intensiv opfølgning på området var at ansætte en person til området, som
tilfældet var tidligere i forbindelse med bevilling fra en særlig pulje i Socialministeriet. Resultatet
dengang var bemærkelsesværdigt idet kommunen sparede mange penge på sygedagpenge i den
periode.
Forslag angående sygedagpenge
De lovbundne ydelser bevilges på området. Derudover intensiveres indsatsen yderligere via
forbedring af arbejdsmetoder og mulig videreudvikling af IT på området.
Borgerserviceforvaltningen udarbejder yderligere forslag til tiltag, der definerer serviceniveauet på
de områder, hvor det er relevant.
De enkelte faggrupper udarbejder inden for deres område beskrivelser af serviceniveauet inden for
den vedtagne økonomiske ramme i ovenstående og i budgettet iøvrigt
Økonomi
Vurdering
Det kan være hensigtsmæssigt at fastsætte et serviceniveau som det ovenfor skitserede på den
forebyggende indsats.
Den positive konsekvens kan være begrænsning af henvendelser til Familieafdelingen, således at
målgruppen bliver børn og familier med større behov end tidligere, da skoler, børnehaver og
dagplejer i større udstrækning bliver i stand til at løse opgaverne selv eventuelt med konsulentstøtte
fra Familieafdelingen og de foranstaltninger, der er knyttet hertil.
Serviceniveauet kan medvirke til at øge rummeligheden i normalmiljøet på denne måde.
Den negative konsekvens vil være at der dannes ventelister på ydelser i visse tilfælde f.eks.. på
henvendelse til psykolog, ungevejledere eller Hoffmeyers Hus.

Indstilling
Udvalget tilslutter sig forvaltningens indstilling om serviceniveau på ovenstående områder.
Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Godkendt, idet udvalget præciserer, at der med "uændret serviceniveau” forstås "uændrede
personalemæssige ressourcer" for så vidt angår den forebyggende indsats.
6 Budget for Borgerserviceudvalgets område 2004-2007
SAG NR.: 100011517
clch
Sagsfremstilling
Borgerserviceforvaltningen har udarbejdet forslag til budget for Borgerserviceudvalgets område for
perioden 2004-2007. Der er udarbejdet et foreløbigt baggrundsnotat, hvori forudsætninger og
beregningsmetoder for samtlige konti gennemgås.
I nedenstående tabel sammenholdes forslag til budget for perioden 2004-2007 med de faktiske
regnskabstal for 2002 samt budgettal for 2003.

Nettoudgift

Regnskab
2002
72.395.756

Budget
2003
67.840.690

2004

2005

2006

2007

77.725.850

79.384.134

81.421.566

83.410.274

Som det fremgår af tabellen forventes i budgetperioden en stigning i nettoudgifterne vedr.
Borgerserviceudvalgets område fra netto 67,8 mio. kr. i 2003 til 83,4 mio. kr. i 2007, svarende til en
stigning på 23%. I forhold til budgettet for 2003 forventes et samlet nettomerforbrug i 2004 på 9,9
mio. kr. stigende til 11,5 mio. kr. i 2005, 13,4 mio. kr. i 2006 og endelig 15,6 mio. kr. i 2007.
Den forholdsvis kraftige vækst i udgifterne skyldes primært
• Stigende befolkningstal. Således forventes befolkningstallet i budgetperioden at stige med 9,5%,
hvilket i sig selv begrunder en stigning på i størrelsesorden 6,5 mio. kr.
• Prisudviklingen. Alle bevillinger reguleres som udgangspunkt med 2,7% fra 2003 til 2004,
hvilket i sig selv begrunder en stigning på 1,8 mio. kr.
• Øgede udgifter til kontanthjælp som følge af den forringede beskæftigelsessituation
• Øgede udgifter til tilskud til fleksjob (ændrede refusionsregler og flere fleksjob), hvilket
allerede var kendt ved sidste års budgetlægning og indregnet i budgetoverslagsårene.
• Stigende udgifter til førtidspensioner, hvilket allerede var kendt ved sidste års budgetlægning og
indregnet i budgetoverslagsårene. Udgifterne til førtidspension stiger selvom antallet af
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•
•

førtidspensionister er nogenlunde konstant. Det skyldes, at den statslige refusion af kommunens
udgifter til førtidspension er blevet reduceret igennem de senere år.
Stigende udgifter til sygedagpenge.
Øgede udgifter til anbringelse af børn og unge, herunder disses skolegang. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at der ikke er sket en stigning i antallet af anbragte børn.
Udgiftsstigningen skyldes primært en stigning i den gennemsnitlige pris på opholdssteder.

Indstilling
Forslag til budget fremlægges til drøftelse.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Udvalget beslutter, at det foreløbige baggrundsnotat indgår som grundlag for budgetlægningen for
2004 - 2007.
7 Redegørelse om anvendelse af §115-midler i 2002
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Sagsfremstilling
Kommunen er ifølge servicelovens §115 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt
socialt arbejde. I bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område er det i
§§57 og 58 fastsat, at kommunen skal udarbejde en redegørelse om udviklingen på det frivillige
sociale område. Redegørelsen skal belyse udviklingen på området og omfatte de aktiviteter, som har
faet støtte efter §115 i Lov om social service med specifikation af de enkelte støttemodtagere.
Herudover skal redegørelsen indeholde en opgørelse af den samlede udbetalte støtte.
Redegørelsen fremsendes til Socialministeriet senest 1. juli 2003.
Sigtet med redegørelsen er dels, at Folketinget far en mulighed for at følge med i, hvad der er
kommet ud af den statslige kompensation til kommunerne, og dels at skabe grundlag for den lokale
dialog om udviklingen af området.
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Borgerserviceforvaltningen har udarbejdet udkast til redegørelse. Udkastet er fremlagt til
bemærkninger for de lokale frivillige organisationer. Fristen for afgivelse af bemærkninger er 27.
juni 2003.
Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget godkender redegørelsen i sin nuværende form. Såfremt
høringsfasen giver anledning til væsentlige ændringer af redegørelsen, forelægges redegørelsen for
Borgerserviceudvalget på ny (ordinært udvalgsmøde, august 2003) forud for indsendelse til
Socialministeriet.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Godkendt
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Sager til behandling
8 Ansættelse af leder af Ekstern afdeling i Hoffmeyers Hus
SAG NR.: 100011471
clch
Indledning
Sagsfremstilling
Efter Viki Sjøstrøms opsigelse er stillingen som leder af Ekstern afdeling i Hoffemeyers Hus ledig.
Stillingen har været slået op, og der er indkommet syv ansøgninger.
I vakanceperioden har Daniel Hove Notkin været konstitueret som leder af Ekstern afdeling.
Ansættelsesudvalget (bestående af udvalgsformand Allan Madsen, Forvaltningschef Jytte
Freisleben, skoleleder Lars Mortensen, pædagog Bettina Vestergaard og pædagog Thomas Orloff)
har afholdt ansættelsessamtaler med fire ansøgere.
Ansættelsesudvalget indstiller enstemmigt at Daniel Hove Notkin ansættes som leder af Ekstern
afdeling i Hofftneyers Hus.
Indstilling
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Borgerserviceudvalget har udtaleret i spørgsmål om ansættelse af virksomhedsledere.
Økonomiudvalget er besluttende myndighed.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Anbefales til økonomiudvalget
9 Ændring af pensionstilkendelse
SAG NR.: 100011529
ulla
Indledning
Det Sociale Nævn har ændret kommunens afgørelser af 11/11 2002 om tilkendelse af
førtidspension.
Sagsfremstilling
Pågældende blev den 4/5 1994 bevilget forhøjet alm. førtidspension i h. t. pgf. 14, stk. 3, nr. 1 i Lov
om social pension, idet erhvervsevnen skønnedes nedsat til under 50 % på grund af
belastningsrygsmerter. Pgl. blev sygemeldt senest 1990 og har siden været uarbejdsdygtig i
rygbelastende erhverv.
Pgl. søger den 25/7 2002 om forhøjelse af førtidspensionen med tilbagevirkende kraft på baggrund
af Højesterets dom af 22/12 1999. Pgl. søger endvidere om højeste førtidspension, da hans
helbredmæssige tilstand er forværret de seneste 2 år på grund af lungesygdom.
Samrådet træffer den 7/11 2002 afgørelse om, at pgl. ikke er berettiget til forhøjelse af
førtidspensionen med tilbagevirkende kraft i h.t. Højesterets domme. Samrådet bevilger forhøjelse
af pensionen til mellemste førtidspension med virkning fra 1/11 2002. Der gives afslag på højeste
førtidspension, da samrådet vurderer, at pgl. vil kunne passe et ikke fysisk krævende arbejde på
nedsat tid.
Pågældende klager over afgørelserne den 2. december 2002.
Afgørelse fra Det Sociale Nævn:
Vedr. sag om genoptagelse af pensionssagen fra 1995:
Nævnet finder, at pgl. har ret til mellemste førtidspension i h.t. pgf. 14, stk. 2, da Nævnet skønner at
pgl.s erhvervsevne varigt var nedsat med omkring 2/3. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på:
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•
•
•

Beskrivelse af pgl.s helbredsforhold i generel helbredsattest af 3/1 1995, hvoraf det fremgår, at
pgl. har en kronisk ryglidelse
Oplysningerne om pgl.s funktionsniveau, erhvervsbaggrund, alder og mulighederne for
revalidering
Vurdering af sagen på baggrund af Højesterets dom af 22/12 1999, der har medført en ændret
praksis på pensionsområdet i sager, hvor der er tilkendt forhøjet alm. førtidspension, men ikke
mellemste førtidspension.

Nævnet finder, at der på ovenstående baggrund ikke er mulighed for at belyse en resterhvervsevne,
der udelukker tilkender af mellemste førtidspension.
Nævnet tilkender pgl. mellemste førtidspension fra 1/10 1994 med udbetaling 5 år tilbage fra
ansøgningen om genoptagelse 25/7 2002, dvs. fra 25. juli 1997.
Vedr. sag om forhøjelse af førtidspension:
Nævnet finder, at pgl. har ret til højeste førtidspension, da Nævnet skønner, at pgl.s erhvervsevne
varigt er nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv.
Nævnet vurderer, at pgl.s lungesygdom og kroniske ryglidelse medfører en sådan invaliditet, at det
må antages, at pgl. ikke kan påtage sig arbejde af nogen betydning, og at betingelserne for at
tilkende højeste førtidspension derfor skønnes at være tilstede.
Nævnet tilkender pgl. højeste førtidspension fra den 1. november 2002.

Indstilling
Det indstilles, at Det Sociale Nævns afgørelser tages til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003
Taget til efterretning
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