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Sag nr. 42
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2004
16.00.13 0 40/ 5020
Servicelovens § 115
Forvaltningen fremlægger ansøgninger om tilskud til frivilligt
socialt arbejde for 2004.
Det Sociale Udvalg godkendte i marts 2002 følgende
indsatsområder:
• Tilskud til projekter, der involverer flygtninge eller
indvandrere
• Tilskud til aktiviteter på tværs af aldersgrupper
• Tilskud til projekter for udsatte børn
• En mindre del til vedligeholdende opgaver
Forvaltningen har modtaget følgende ansøgninger om tilskud til
2004;
Brugerne i Værestedet under Elmen
Ferierejse for 10 brugere
30.000 kr.
Natteravnene i Frederikssund
Driftstilskud
15.000 kr.
Kost og Motion for overvægtige børn
Driftstilskud
33.767 kr.
OmSorgsgruppe for Børn og Unge
Driftstilskud
25.000 kr.
Stavgang i Frederiksborg Amt
Driftstilskud
3.000 kr.
Dansk Røde Kors
Nørklegruppen, driftstilskud
3.441 kr.
Udflugt for Besøgsvenner m.fl.
4.700 kr.
F.B.U. Frederiksborg Amt
Sommerlejr for anbragte børn
8.000 kr.
Hjernesagen i Frederiksborg Amt
Driftstilskud 12 medlemmer
4.740 kr.
Ferietur
10.000 kr.
Hjerneskadeforeningen
Driftstilskud
9.700 kr.
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Frederikssund Kommunes Handicapråd
Etablering og drift
K.L.O.
Indlæsning af lydbøger
SIND
Projekt Psyko- edukation
Ældre Sagen
Besøgsvenner og
demensaflastere
Ældreidræt for lidt svagere ældre
Ældre hjælper Ældre
Driftstilskud
Kontaktgruppen for flygtninge og indvandrere
Driftstilskud
I alt ansøgt
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13.742 kr.
10.000 kr.
7.500 kr.
15.000 kr.
9.200 kr.

38.762 kr.
24.000 kr.
265.552 kr.

Bevilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning, restbudgettet for frivilligt
socialt arbejde andrager 119.760 kr.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Det Sociale Udvalg, at der bevilges
1. 10.000 kr. til Natteravnene i Frederikssund
2. 20.000 kr. til Kost og Motion for overvægtige børn
3. 10.000 kr. til OmSorgsgruppe for Børn og Unge
4. 3.441 kr. til Nørklegruppen, Dansk Røde Kors
5. 8.000 kr. til F.B.U.
6. 8.000 kr. Frederikssund Kommunes Handicapråd
7. 5.000 kr. til K.L.O.
8. 7.500 kr. til SIND
9. 10.000 kr. til Kontaktgruppen for Flygtningen og
Indvandrere
10. 18.430 kr. til tværkommunalt frivillighedssekretariat
Ialt 100.371 kr.

Beslutninger:

Sag nr. 43
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

1.

Notat over de indkomne ansøgninger.

Samt indstiller at de øvrige organisationer meddeles afslag på
deres ansøgning
Det Sociale udvalg den 21. april 2004:
Indstillingen godkendt

Aftale mellem Frederiksborg Amt og Kommuneforeningen
om ventedagsbetaling 2004
16.07.03 G01/5121
Sygehusloven § 12
Forvaltningen fremlægger aftale mellem Frederiksborg Amt og
Kommuneforeningen om ventedagsbetaling 2004.
Amtsrådet har besluttet i 2004 at opkræve ventedagsbetaling af
kommunerne fra første dag efter færdigbehandling på
sygehuse, dog opkræves ikke betaling for terminale forløb.
I den forbindelse har Frederiksborg Amt og
Kommuneforeningen fremsendt aftalegrundlag for 2004, der
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skal sikre kommunerne et varsel så tidligt som muligt i
indlæggelsesforløbet.
Det hidtidige aftalegrundlag har været baseret på at
kommunerne havde et antal ’’gratisdage” , hvor der ikke blev
opkrævet ventedagsbetaling.
12003 fik Frederikssund Kommune stillet 267 gratisdage til
rådighed, og der blev forbrugt 261 ventedage.
Konsekvenser af det nye aftalegrundlag bliver således, at
kommunen betaler for samtlige ventedage.
Taksten for en ventedag er 1.522 kr. for borgere over 67 år og
761 kr. for borgere under 67 år.
Tendensen er, at der oftest opkræves ventedagsbetaling for
borgere over 67 år.
Aftale mellem Frederiksborg Amt og Kommuneforeningen om
ventedagsbetaling 2004 er gældende for 2004, og evalueres i
efteråret 2004.
Forbruget af ventedage følges gennem de månedlige
budgetkontroller.
Bevilling:

Der er afsat 226.440 kr. til betaling for ventepatienter på Budget
2004, hvilket dækker udgiften til 148 ventedage for borgere over
67 år.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Uvist, men afhængigt af forbruget af ventedage.

Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 44
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Aftale mellem Frederiksborg Amt og Kommuneforeningen om
ventedagsbetaling 2004.
Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg tager Aftale
mellem Frederiksborg Amt og Kommuneforeningen om
ventedagsbetaling 2004 til efterretning.
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Taget til efterretning

Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik
03.00.00P22/5003
Ingen
Med udgangspunkt i Strategi 2003 har Byrådet besluttet at
udarbejde en boligpolitik, som tager afsæt i behov for og
efterspørgsel efter boliger i Frederikssund Kommune.
Byrådet drøftede på en temadag den 11. marts 2004 et oplæg til
boligpolitikken. Oplægget er nu blevet revideret ud fra
drøftelsen, og det forelægges derfor til godkendelse med henblik
på udsendelse til høring.
Tirsdag den 8. juni afholdes et boligpolitisk temamøde med
henblik på det videre arbejde med den boligpolitiske
handlingsplan. Byrådet vil være vært ved temamødet, hvortil
indbydes boligselskaber, ejendomsmæglere og
interesseorganisationer.
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Endvidere vil det godkendte høringsforslag blive sendt i offentlig
høring i perioden juni-august, hvor borgere, erhvervsliv og
interesseorganisationer kan indsende officielle høringssvar.
Herefter vil de indkomne forslag og kommentarer blive
behandlet, og den endelige vedtagelse af boligpolitikken
forventes at kunne ske i september-oktober 2004.
Høringsforslaget fremlægges først sideløbende i to fagudvalg
(Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget). Dette skyldes, at
boligpolitikken både indeholder afsnit om sociale målgrupper
samt planmæssige forhold. Herfra videresendes
høringsforslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 45
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og
Miljøudvalgets møde.
Ingen
Ingen
Bilag 1: Oplæg til boligpolitik - Frederikssund Kommune April
2004
Bilag 2: Tidsplan for boligpolitikken
Forvaltningen indstiller,
At Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler, at høringsforslag til boligpolitik godkendes
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Godkendt

Opfølgning på forslag til boligpolitik
03.00.00P22/5003 - 01.02.03G01/3808
Teknisk Forvaltning og Socialforvaltningen
Planloven
Der foreligger et forslag til boligpolitik og handlingsplan for de
kommende 8 år. Forslaget til handlingsplan vil indgå i budget
lægningen. Efter vedtagelsen af boligpolitikken og budgettet skal
handlingsplanen omsættes til konkrete byggeprojekter.
Der er imidlertid to problemstillinger, som ikke kan afvente en
endelig vedtagelse af politikken, men skal behandles nu af
tidsmæssige årsager. Det drejer sig om:
1.

Planlægningen af Sydbyen, som er igangsat, og hvor der
over sommeren skal udarbejdes et forslag til strukturplan.
Det er en vigtig forudsætning for planen, at der tages stilling
til boligtypefordelingen samt placering af et eventuelt nyt
ældrecenter i området.

2.

Der er et akut behov for boliger til demente. Det skal
undersøges, hvordan dette behov kan dækkes på kort sigt.

På baggrund af forslaget til boligpolitik og handlingsplan
anbefaler forvaltningerne, at der træffes følgende
hensigtserklæringer som grundlag for det videre arbejde med de
to problemstillinger:
a.

Forvaltningerne anbefaler, at der i planlægningen af
Sydbyen sikres mulighed for opførelse af boliger til såvel
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børnefamilier som til små husstande - herunder unge under
etablering, enlige, ældre- og handicappede. Da der i
forarbejdet til boligpolitikken er konstateret en stor
efterspørgsel efter boliger til begge målgrupper, foreslås det,
at der i princippet fastlægges en 50/50 fordeling mellem
familieboliger og små boliger.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

b.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et katalog over arealer,
som kan overvejes anvendt til etablering af et eventuelt
ældrecenter. Der er efter forvaltningens vurdering tre
muligheder for placering af nye plejeboliger i form af et
ældrecenter: Tilbygning til ældrecentret Østergården,
nybyggeri på grund ved Pedersholmparken eller nybyggeri i
Sydbyen. Forvaltningerne anbefaler, at de tre muligheder
vurderes nøjere ud fra en planlægningsmæssig og en
ældrepolitisk vinkel, og at resultaterne af denne vurdering
forelægges til politisk behandling på udvalgsmøderne i juni
med henblik på en beslutning om der skal placeres et
ældrecenter ét af de tre steder.

c.

Det skal vurderes, hvordan det aktuelle behov for boliger til
demente kan løses gennem ændret anvendelse af
eksisterende boliger eller gennem nybyggeri.

Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og
Miljøudvalgets møde.
Ingen
Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser
af den foreliggende sag, som udelukkende omhandler
undersøgelse af de ovennævnte forhold.
Men det skal understreges, at der ikke er indarbejdet udgifter i
budgettet til eventuelle anlægsarbejder eller driftsudgifter, som
senere måtte blive besluttet iværksat.
’’Oversigt over idéer til arealer til ældreboliger og ældrecenter” af
9. marts 2004
Forvaltningerne indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at:
a. Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i princippet
arbejdes med en 50/50 fordeling mellem familieboliger og
små boliger
b. De tre alternative muligheder for placering af et eventuelt
ældrecenter vurderes nøjere, og at spørgsmålet genoptages
i udvalgene i juni
c. Det vurderes, hvordan behovet for boliger til demente kan
dækkes på kort sigt.
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Indstillingen godkendt med følgende ændringer:
a) Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i
princippet arbejdes med en hensigtsmæssig
fordeling mellem familieboliger og små boliger.
b) Placering af et ældrecenter med plejeboliger på
Pedersholm, samt udbygning af Østergården
vurderes nøjere.
c) Indstillingen godkendt
d) Mulighed for en placering af ældre/handicapegnede
boliger på areal 3, 5, 6 /jævnfør bilag) vurderes
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Sag nr. 46
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
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nøjere. Sagen genoptages når forvaltningerne kan
give en tilbagemelding

Beslutning om godkendelse af høringsforslag til
frivillighedspolitik
16.00.10 P22
Intet
På møde den 13. januar 2004 vedtog Det Sociale Udvalg
årsplanen for 2004 for det sociale område.
Af årsplanen fremgår det, at udvalget har peget på det frivillige
sociale arbejde som et indsatsområde for 2004. I årsplanen
hedder det:
’’Frederikssund skal, som de fleste andre kommuner, have en
frivillighedspolitik, som bl.a. relaterer sig til § 115 tilskuddene.
Det er vigtigt, at behandlingen af ansøgningerne til disse midler
kan ske på baggrund af en formuleret politik, således at
behandlingen tager udgangspunkt i mere end de konkrete
ansøgninger. Der skal derfor udarbejdes en politik for den
frivillige sociale indsats, således at den ønskede helhed opnås.”
Forvaltningen har udarbejdet høringsforslag til
frivillighedspolitikken, som hermed forelægges til godkendelse.
Efterfølgende vil forslaget blive sendt i høring hos de frivillige
organisationer, dvs. Ældrerådet, Handicaprådet samt de
organisationer som inviteredes til dialogmødet den 24. marts
2004. Endvidere annonceres høringen i dagspressen.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 47
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Når høringsfristen er udløbet den 1. juli, vil høringssvarene blive
behandlet, og frivillighedspolitikken vil blive fremlagt til endelig
vedtagelse på udvalgets møde d. 18. august 2004.
Ingen
Ingen
Høringsforslag - Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune
Forvaltningen indstiller, at
1. Det Sociale Udvalg godkender høringsforslag til
Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune
2. Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune forelægges
til endelig vedtagelse på Det Sociale Udvalgs møde d. 18.
august 2004
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Godkendt

Drøftelse af områdebeskrivelser til budget 2005
16.00.00K07/3076
Intet
I forbindelse med arbejdet omkring budget 2005 skal udvalgene
udarbejde forslag til mål og rammer for deres respektive
politikområder, og områdebeskrivelserne er en del heraf.
Forvaltningen har udarbejdet områdebeskrivelser til budget
2005 for det sociale område, som hermed forelægges Det
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Sociale Udvalg til drøftelse. Områdebeskrivelserne er opdelt i 3
politikområder:
1.
2.
3.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Serviceområdet
Ældreområdet
Familieområdet

I oktober-november 2004 reviderer forvaltningen
områdebeskrivelserne i overensstemmelse med det vedtagne
budget 2005. De reviderede beskrivelser forelægges
efterfølgende til udvalgets orientering.
Ingen
Ingen
Områdebeskrivelser til budget 2005:
1. Serviceområdet
2. Ældreområdet
3. Familieområdet
Forvaltningen indstiller,
At Det Sociale Udvalg godkender områdebeskrivelserne til
budget 2005
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Godkendt

Sag nr. 48

Godkendelse af deltagergebyr for selvforsørgende kursister

Journal nr.:
Lovgrundlag:

17.33.02 P21/5595
Integrationsloven.
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge § 15
Lovændring pr. 1. 1. 2004 giver kommunen mulighed for at
pålægge deltagergebyr for visse grupper af selvforsørgende
kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven.

Sagsfremstilling:

1.

Flygtninge og familiesammenførte med varig
opholdstilladelse, personer med ophold efter EU-reglerne og
nordiske statsborgere kr. 500,- pr modul.
2. Flygtninge og familiesammenførte med midlertidig
opholdstilladelse kr. 1.000,- pr. modul.
3. Personer med midlertidig opholdstilladelse grundet
uddannelse (også au pair) kr. 5.000,- pr. modul.
Oversigt over modulopbygningen af danskundervisning forklares
på mødet.
Fordelen ved at kræve deltagergebyr kan være en
motivationsfremmende faktor der gør, at fremmødeprocenten i
forbindelse med sprogundervisningen forbedres, således at det
enkelte uddannelsesforløb bliver kortere.
En brugerbetaling vil formentlig også medføre, at den enkelte
kursist oplever en højere grad af forpligtelse og seriøsitet i
forhold til at tilmelde sig sprogundervisning.
Personer omfattet af Integrationsloven vil fortsat kunne modtage
gratis undervisning i den 3 årige integrationsperiode.
Bevilling:
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:
Indstilling:
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For personer omfattet af integrationsloven vil finansiering af
danskuddannelse fortsat ske via programtilskud. For øvrige
udlændinge er danskuddannelsen hidtil finansieret via et
timetilskud på 34 kr.
Lovændringen pr. 1. 1. 04 har endvidere medført en
begrænsning af uddannelsesretten svarende til et maksimum på
3 år. Der er udarbejdet en overgangsperiode, således at
udlændinge der har deltaget i danskundervisning før lovens
ikrafttræden, har ret til yderligere 3 år.
Retten til timetilskud ophæves endeligt pr 1.1. 2007 og
danskundervisning ud over de 3 år finansieres alene over
bloktilskuddet.
Administrationen af disse ændringer vil have personalemæssige
konsekvenser.
Konsekvenserne af lovændringen vil blive indregnet ved en
teknisk korrektion af basisbudgettet, da det ikke er muligt at
beregne den nøjagtige konsekvens af ændringen.
Ingen.
Forvaltningen indstiller at der pålægges deltagergebyr for visse
grupper med de maksimumtakster som er nævnt i Lov om
danskuddannelse § 15
1.

Flygtninge og familiesammenførte med varig
opholdstilladelse, personer med ophold efter EU-reglerne og
nordiske statsborgere kr. 500,- pr modul.
2. Flygtninge og familiesammenførte med midlertidig
opholdstilladelse kr. 1.000,- pr. modul.
3. Personer med midlertidig opholdstilladelse grundet
uddannelse (også au pair) kr. 5.000,- pr. modul.
Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
For indstillingen stemte Kurt Mikkelsen, Morten Skovgaard
og Lis Olsen.
Grethe Olsen tog forbehold for indstillingen

Sag nr. 49

Evaluering af styrkelse af normeringen på
integrationsområdet
81.01.01 P21
Lov om Kommunens styrelse/lntegrationsområdet
Den 24. september 2002 besluttede Det Sociale Udvalg at
styrke normeringen på integrationsområdet med 2 personer.
Udover ovennævnte beslutning vedtog Det Sociale Udvalg i
samarbejde med Børn og Ungeudvalget at styrke indsatsen for
flygtninge/indvandrere på børne og ungeområdet med en pulje
på kr. 500.000.
Det blev det besluttet at ordningen skulle evalueres efter 1 år.

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Den 20. november 2002, altså 2 måneder efter, vedtog man en
besparelse på en 1/2 stilling på administrationen af
integrationsområdet.
Den 1. marts 2003 blev udvidelsen iværksat idet der blev ansat
1 jobkonsulent og 1 administrativ sagsbehandler.
Området har som ventet været præget af talrige ændringer både
på det lovmæssige og administrative plan.
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Frederikssund kommune har alene i 2003 modtaget en person
mere end den tildelte flygtningekvote svarende til 11 personer.
Herudover er 19 personer familiesammenført til flygtninge.
Hovedparten af de familiesammenførte er kommet i slutningen
af året.
Frederikssund kommune har således i dag 161 personer, der er
omfattet af integrationsloven. Det skal dog understreges at ikke
alle modtager introduktionsydelse, men forsørges på anden vis.
Opfølgningsforpligtigelsen hver 3. måned er den samme for alle,
ligesom der for alle skal udarbejdes en individuel kontrakt.
Disse krav skal være opfyldt for at kommunen kan hjemtage
refusion fra staten
Jobkonsulentens primære opgaver har været at få flere
udlændinge i ordinær beskæftigelse. Herudover at få udarbejdet
en gensidig kontrakt med henblik på opkvalificering, således at
udlændingen hurtigst muligt kommer i lønarbejde.
Opnormeringen har medført at stort set alle arbejdsklare
personer i dag er i ordinær beskæftigelse, løntilskud eller i gang
med opkvalificerende forløb, udover danskundervisning.
Der er tale om ca. 35 personer
Administrativt har de mange lovændringer og nye EDB systemer
krævet en meget detaljeret opfølgning. Dette for at sikre at
kommunen hjemtager de rigtige tilskud. Skærpelsen i
lovgivningen om at ubegrundet fravær medfører træk/stop af
ydelsen eller udmeldelse af sprogskolen for de personer der har
stort fravær, kræver en konstant opfølgning og mange
administrative funktioner for at leve op til retsikkerhedslovens
krav.
En intensiv indsats for at få flere udlændinge i
arbejde/opkvalificerende forløb, samt en sikring af at kommunen
får del i de maksimale tilskud, var formålet med udvidelsen af
normeringen.

Ændringerne i Integrationsloven pr. 1. 1. 2004 har igen betydet
omfattende administrative opgaver. De tidligere 3 former for
programtilskud er afløst af 10 typer af resultattilskud. Dette
betyder at resultattilskuddets størrelse afhænger af hvilket
resultat der opnås og om opfølgningsforpligtigelsen og
kontrakten er i overensstemmelse hermed.
Som eksempel kan nævnes at en udlænding, der indenfor den 3
årige integrationsperiode, kommer i minimum 20 timers ustøttet
beskæftigelse i 6 måneder udløser et resultattilskud på kr.
30.000.
En bestået danskprøve udløser, under forudsætning af at det
fremgår af kontrakten, et resultattilskud på kr. 20.000.
Ifølge en undersøgelse foretaget af Integrationsministeriet har
det vist sig at mange kommuner ikke hjemtager de maksimale
refusioner. Som hovedårsag til dette nævnes at området ikke er
prioriteret højt nok.
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Det har helt klart vist sig at være en fordel for Frederikssund at
styrke indsatsen på integrationsområdet. De nyeste
lovændringer både i integrationsloven og
danskundervisningsloven stiller større krav til indsatsen.
Såfremt Frederikssund Kommune fortsat vil sikre hjemtagelse af
de maksimale tilskud forudsætter dette som minimum at
normeringen fortsætter.
Den kommende store opgave bliver at få opkvalificeret en stor
gruppe af de familiesammenførte kvinder. At få udarbejdet en
realistisk kontrakt med disse og samtidig finde virksomheder der
vil ansætte dem.
Dertil kommer at der i højere grad skal gøres en indsats for at få
børn og unge af flygtningefamilier integreret i fritidslivet.
Evaluering af indsatsen på børne- og ungeområdet med kr.
500.000 er vedlagt som bilag i en særskilt skrivelse.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Indstilling:
Beslutninger:

-

De nyeste lovændringer både i integrationsloven og
danskundervisningsloven stiller større krav til indsatsen.
Såfremt Frederikssund kommune fortsat vil sikre hjemtagelse af
de maksimale tilskud vil den nuværende normering som
minimum være en nødvendighed.
1. Oplæg af 20. september 2002 vedrørende de 2 stillinger på
integrationsområdet.
2. Evalueringsskrivelse fra Børne- og Kulturforvaltningen.
Forvaltningen indstiller at den nuværende normering fortsætter.
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Godkendt

Sag nr. 50

Tilbud om virksomhedspraktik til selvforsørgende
udlændinge

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

15.20.04 P21/5594
Integrationslovens § 23 stk. 5.
Som følge af folketingsforliget i efteråret 2002 om ’’Flere i
arbejde”, er der med virkning fra den 1. januar 2004 foretaget
flere ændringer i integrationsloven.
Ændringerne svarer for en stor del til de ændringer, der i flere
omgange blev gennemført i lov om en aktiv socialpolitik, og som
medførte vedtagelsen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
der trådte i kraft den 1. juli 2003.
Som noget nyt åbnes der mulighed for, at kommunen kan give
udlændinge, som ikke modtager introduktionsydelse, tilbud om
virksomhedspraktik. Ændringen giver endvidere mulighed for at
udlændinge kan få ansættelse med løntilskud. Begrundelsen
herfor er at flere udlændinge derved kan opnå varig
beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse at
udlændingen er tilmeldt arbejdsformidlingen.
Praktik-/løntilskudsperioden er begrænset til 9 måneder, og
kommunen kan hjemtage et beskæftigelsestilskud på kr. 6.500
pr. måned pr. person i tilbud.
Bestemmelsen giver kommunen mulighed for at tilbyde
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger til personer der ikke
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modtager introduktionsydelse for eksempel på grund af for høj
ægtefælleindtægt.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Sag nr. 51
Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Sag nr. 52
Journal nr.:
Beslutninger:

Ordningen er bindende for den enkelte og ubegrundet ophør vil
have indflydelse på ansøgning om tidsubegrænset
opholdstilladelse.
Forvaltningen forudsætter at 5 personer vil modtage tilbud om
virksomhedspraktik. 2 personer med 50 % lønrefusion og 3
personer med 75 % lønrefusion med mindsteløn som
udgangspunkt. Dette vil der blive taget højde for ved en teknisk
korrektion af basisbudgettet.
Såfremt en person kommer i ustøttet beskæftigelse i minimum
20 timer pr. uge i 6 måneder vil kommunen kunne hjemtage kr.
30.000
Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg godkender, at der
efter en individuel vurdering, gives mulighed for at tilbyde
selvforsørgende udlændinge tilbud om virksomhedspraktik og
løntilskud jfr. § 23 stk. 5 i integrationsloven.
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Godkendt

Orienteringssager til udvalget
16.00.00 A14/5232
Intet
1. Orienterina fra udvalasformanden
2.

Love oa bekendtaørelser
Oversigt vedlagt

3.

Budaetoofølanina
Materiale vedrørende forbrug måned for måned og akkumulere
forbrug vedlagt.

Ingen
Ingen
Fremgår af de enkelte punkter
Til udvalgets orientering
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Taget til efterretning

Eventuelt
16.00.00 A14/5232
Det Sociale Udvalg den 21. april 2004:
Intet

