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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

f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.5
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Sager til behandling
1 Økonomirapportering 2003
SAG NR.: 100006358
clch
Indledning
Nærværende økonomirapportering vedrører 2003. Første økonomirapportering for 2004 vil blive
forelagt Borgerserviceudvalget på udvalgets møde i marts måned.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 31. januar 2004. Af et samlet budget på netto 61,9 mio. kr.
er der pr. 31. januar 2004 forbrugt netto 64,5 mio. kr., svarende til 104,2% af budgettet.
Merforbruget på 2,6 mio. kr. kan for størstedelens vedkommende tilskrives at der endnu ikke er
foretaget endelig afregning af statsrefusioner. Denne afregning finder først sted i marts måned.
Korrigeres der herfor, udgør det samlede merforbrug på Borgerserviceudvalgets område netto 0,5
mio. kr. Statsrefusionen hjemtages kvartalsvis med udgangspunkt i de budgetterede udgifter.
Afviger de faktiske udgifter fra de budgetterede udgifter, vil der således være behov for
efterfølgende at regulere statsrefusionen.
Som det også har været billedet igennem det meste af 2003 viser regnskabsrapporten et højere
udgiftsniveau end budgetteret til især aktiverede kontanthjælpsmodtagere, sygedagpenge,
forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt opholdssteder for børn og unge.
Udgifterne til kontanthjælp til aktiverede overstiger det budgetterede med brutto knap 0,5 mio. kr.
De månedlige udgifter hertil var specielt høje i perioden august 2002 til april 2003. Siden er de
månedlige udgifter faldet til et mere moderat niveau, jf. oversigt.
En meget væsentlig medvirkende årsag til den samlede budgetoverskridelse er udviklingen i
udgifter til sygedagpenge. Der er i de senere år på landsplan observeret en kraftig stigning i disse
udgifter. Den landsdækkende tendens slår nu tilsyneladende også igennem i Slangerup Kommune i
nogen grad. I en årrække er det lykkedes for kommunen at holde udgifterne på et relativt lavt
niveau; bl.a. gennem en intensiv indsats overfor de langvarigt sygemeldte. Udviklingen i udgifterne
til sygedagpenge for 2003 ses i figur. Udgifterne varierer en del fra måned til måned, da
sygedagpengene udbetales ugevis. I visse måneder er der således fem udbetalinger i andre måneder
kun fire. Tendensen for 2003 er, at udgifterne til de ”korte” sygdomsforløb på under 52 uger er
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stigende først på året, men faldende i sidste halvdel af 2003. Modsat ses en generelt stigende
tendens i udgifterne til sygdomsforløb på over 52 uger.
Antallet af børn og unge anbragt udenfor eget hjem er forholdsvis stabilt over året, da
anbringelserne som hovedregel er af en vis varighed; oftest flere år. I 2003 har der i gennemsnit
været anbragt 16 børn. Udgifterne hertil har oversteget det budgetterede. Det er der primært tre
årsager til
1. Taksten for en række institutionsophold har i 2003 været højere end forudsat i budgettet.
2 . Ved budgetlægningen har der ikke været taget tilstrækkeligt højde for de kortvarige
aflastningsophold.
3. En række regninger vedr. institutionsophold i 2002 er først blevet betalt i 2003.
Ved udgangen af 2003 er 15 børn anbragt udenfor eget hjem. Det vides at to af disse
anbringelsesophold vil ophøre i de første måneder af 2004.
På en række områder har udgifterne været lavere end forudsat. Det drejer sig især om
foranstaltninger for voksne handicappede (botilbud, hjælpemidler m.v.), introduktionsprogram m.v.
for udlændinge, samt introduktionsydelse til flygtninge.
Den primære årsag til mindreudgifterne på udlændingeområdet er, at der er kommet væsentligt
færre flygtninge til Slangerup Kommune i 2003 end forudsat ved budgetlægningen.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Taget til efterretning, idet udvalget bemærker at den forventede nettooverskridelse på 0,5 mio. kr.
på det samlede regnskab svarer til det beløb udvalgets ansøgning om tillægsbevilling (fremsat i
efteråret) blev reduceret med. Udvalget værdsætter budgetpræcisionen.
2 Orientering om statistik fra Det Sociale Nævn
SAG NR.: 100014355
clch
Sagsfremstilling

3

Slangerup
Kommune

Det Sociale Nævn i Frederiksborg Amt har udarbejdet statistik over nævnets aktiviteter i 2003.
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
I alt

Slangerup Kommune

Amtet som helhed
0
246
8
5

1.301
285

4
0
17

134
143
2.109

Der er sket et betydeligt fald i antallet af sager indbragt for Nævnet. I 2002 indbragtes 24 sager fra
Slangerup Kommune for Nævnet. I 2003 var tallet altså kun 17 sager. For amtet som helhed er
tendensen stik modsat. Her er der nemlig sket en stigning i antallet af indbragte sager fra 1.921
sager i 2002 til altså 2.109 sager i 2003.
Som det fremgår af tabellen er Slangerup Kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 8 af de 17 sager,
som Nævnet har optaget til behandling i 2003. Det svarer til en stadfæstelsesprocent på 47%. Til
sammenligning er 70% af samtlige behandlede sager for amtet som helhed blevet stadfæstet i
Nævnet. Set i forhold til tidligere år er der for Slangerup Kommunes vedkommende tale om et
betydeligt fald i andelen af stadfæstede afgørelser. I 2002 lå stadfæstelsesprocenten på 72%.
I 5 tilfælde er Slangerup Kommunes afgørelse blevet ophævet eller ændret, svarende til 29% af de
behandlede sager. Til sammenligning kan det oplyses at 22% af klagerne vedr. Slangerup
Kommune i 2002 blev ophævet/ændret. Ca. 15% af samtlige sager vedr. kommunerne i
Frederiksborg Amt er blevet ophævet eller ændret af Nævnet.
Fire sager er blevet hjemvist til fornyet behandling i Slangerup Kommune, svarende til knap 24% af
de behandlede sager. I 2002 blev kun én sag hjemvist til fornyet behandling i Slangerup Kommune.
Andelen af hjemviste sager ligger betydeligt over andelen for amtet som helhed (7%).
Det generelle billede er således, at der i 2003 er indbragt færre sager end tidligere for Det Sociale
Nævn. Set i forhold til befolkningstallet er der relativt få klager fra borgerne i Slangerup Kommune.
Til gengæld har borgerne i højere grad end tidligere fået medhold i deres klager. Sammenlignet med
amtet som helhed får flere af klagerne fra Slangerup Kommune medhold i deres klager.
Årsagerne til at borgerne får medhold skyldes for nogle sagers vedkommende, at Nævnet vurderer
sagens substans anderledes end Slangerup Kommune. For et par sagers vedkommende har borgerne
fået medhold i klagen på grund af formelle fejl i sagsbehandlingen. Der gøres løbende en indsats for
en hindre, at der begås formelle fejl i sagsbehandlingen. Imidlertid har 2003 været præget af ganske
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stor personalemæssig udskiftning i især Arbejdsmarkedsafdelingen, hvilket har bidraget til at
vanskeliggøre arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Taget til efterretning
3 Rapport til Det Regionale Udviklingsråd om grundtakst
SAG NR.: 100013376
j yfr
Indledning
Ved indførelse af grundtakstfinansiering i 2002, betaler kommunerne et grundbeløb ved nogle
foranstaltninger ifølge Lov om Social Service. Dette gælder for eksempel ved forebyggende
foranstaltninger og anbringelser.
Bliver foranstaltningen dyrere end grundtaksten, kan amtet beslutte at finansiere den ekstra udgift,
hvis de er enige i foranstaltningen. Hvis amtet skal medfinansiere skal et visitationsudvalg med
repræsentanter fra amt og kommune vurdere foranstaltningens omfang og eventuelt foreslå en
billigere, hvis det er muligt.
Der blev i hvert amt nedsat et regionalt råd, der skal følge udviklingen på området.
I henhold til § 2 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 111 af 17/12-2001 om overvågning af
finansieringsreformen for tilbud efter lov om social service skal Kommunerne inden 1./3. 2004
sende en redegørelse til det regionale udviklingsråd om udviklingen i kommunen i det forudgående
kalenderår på de områder, der er omfattet af grundtakstfinansiering. Redegørelsen skal omfatte
1. en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på de enkelte områder
2 . en vurdering af udviklingen sammenholdt med kommunens målsætninger på områderne
3. en beskrivelse af den generelle sagsgang og administration af ordningen
4. en beskrivelse af de aftaler om amtskommunal medfinansiering, der er indgået med amtet
5. en vurdering af om opgavefordelingen mellem amt og kommune er ændret som følge af
grundtakstfinansieringen

5

Slangerup
Kommune

6 . en vurdering af finansieringsreformens konsekvenser i forhold til det samlede kommunale
systems opbygning, kapacitet og kvalitative udvikling.

Sagsfremstilling
Kommuneforeningen har udarbejdet et spørgeskema, der indeholder de spørgsmål kommunerne kan
svare på for at gøre arbejdet nemmere og for at sikre et bedre sammenligningsgrundlag
kommunerne imellem. Udfyldes skemaet ikke, skal kommunen udarbejde en selvstændig rapport.
Slangerup Kommune har udfyldt skemaet. Nogle af de væsentligste oplysninger er følgende:
Slangerup Kommune har udarbejdet en målsætning for indsatsen på børn og ungeområdet.
Der er ikke udarbejdet en tilsvarende målsætning på voksenområdet. For de psykisk syge er
etableret et værested, der har udarbejdet plan og mål for arbejdet.
Der er ikke udarbejdet en politisk plan generelt for arbejdet med psykisk syge , misbrugere og
handicappede. Der er få borgere i de grupper, så borgerne har fået en individuel behandling.
Spørgeskemaet indeholder en del spørgsmål om Slangerup Kommunes erfaring med samarbejdet
med Frederiksborg Amt i overensstemmelse med den rammeaftale, der er udarbejdet i fællesskab
mellem kommunerne og amtet.
Slangerup Kommune er generelt meget tilfreds med samarbejdet og vurderer, at der har været en
meget fleksibel sagsbehandling fra amtets side.
Kun i et enkelt tilfælde har Slangerup Kommune oplevet en drøftelse pr telefon, der ikke var
tilfredsstillende for os, da medlemmet af visitionsudvalget blandede sig i kommunens anliggende,
ellers har der været stor tilfredshed med samarbejdet med visitationsudvalgene
Generelt er der på landsplan, i amtet og i Slangerup Kommune fokus på kvaliteten i arbejdet med
børn og unge.
Kravet om visitation af sager af et vist økonomisk omfang har medført yderligere fokus både på
kvalitet og økonomi i den forebyggende indsats. Det har medført en stigning i kvaliteten og en
bedre mulighed for at styre udgifterne på den forebyggende indsats for børn og unge.
Økonomi
På anbringelsesområdet har Slangerup kommune har 20 sager over grundtaksten ved udgangen af
2003 fordelt med 7 sager på børneområdet og 13 sager på voksenområdet. Hertil kommer 14 sager
vedrørende beskyttet beskæftigelse og 4 sager vedrørende aktivitets- og samværestilbud til voksne.
Vurdering
Stigning i udgifter til forebyggende indsats synes nu at kunne standses. Drøftelserne af grundtakst
har sat fokus på både økonomi og kvalitet til gavn for begge områder.
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Samlet vurderes, at når der skal være en delt finansiering på området har samarbejdet med amtet
fungeret godt, og rammeaftalen er stort set tilfredsstillende.
Indstilling
Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Taget til efterretning

4 Nedsættelse af underudvalg i forbindelse med kommunalreform
SAG NR.: 100014339
j yfr
Indledning
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog den 28. januar 2004 at nedsætte et kommunalt forhandlingsudvalg og 3 faglige
underudvalg.
Borgerserviceudvalgets forhandlingsudvalg består af formand Allan Madsen, næstformand Jens
Lindgreen og forvaltningschef Jytte Freisleben. Claus Chammon tilknyttes som sekretær for
udvalget.
Udvalget refererer til det kommunale forhandlingsudvalg, der består af Borgmester Bent Lund, 1.
viceborgmester Peter Frederiksen , Allan Madsen og kommunaldirektør Palle Skov.
Opgaven for Borgerserviceudvalgets forhandlingsudvalg er, at undersøge muligheder og problemer
i den af det kommunale forhandlingsudvalg foreslåede kommunale enhed.
Strukturkommissionen har vurderet, at mindre kommuner og amter gøres større for at sikre en
tilfredsstillende faglig bæredygtighed i løsningen af mere specialiserede opgaver.
Reformen skal medvirke til at fastholde og videreudvikle en decentral offentlig sektor, der tager
afsæt i hensynet til borgerne og i de opgaver, der skal løses. Dette giver mulighed for at
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decentralisere yderligere og dermed forankre løsningen af flere offentlige opgaver i
lokaldemokratiet.
Strukturkommissionen anfører endvidere, at der skal skabes tilstrækkelige muligheder, for at samle
opgaver, der i dag varetages af flere forskellige myndigheder hos en myndighed for at sikre større
sammenhæng i opgavevaretagelsen og forbedre den overordnede styring og prioritering.
Strukturkommissionen forudsætter, at der bliver tale om opgaveflytninger. De har en forventning
om at reformen vil skal medføre højere kvalitet og større effektivitet i den offentlige
opgavevaretagelse, og at den skal sikre bedre vilkår for at giver borgerne bredde i
valgmulighederne.
Reformen indebærer også mulighed for at etablere en mere enkel indgang til den offentlige sektor.
Borgerserviceudvalgets forhandlingsudvalg skal på den baggrund blandt andet drøfte
-

hvilke opgaver, der varetages aktuelt i Slangerup Kommune på Borgerserviceudvalgets område
hvilke kerneområder indenfor Borgerserviceudvalgets område er væsentlige for Slangerup
Kommune
hvilke opgaver kan Slangerup Kommune løfte som selvstændig enhed
hvilke opgaver er der behov for at løfte sammen med andre. kommuner
hvilke opgaver kan med fordel løses i en større sammenhæng amt/region
hvilke fremtidsmuligheder og visioner eventuelle kommunesammenlægninger kan føre med sig

Vurdering
Det er nødvendigt at vurdere den aktuelle situation udfra en helhed, således at der drøftes opgaver
samtidig med struktur og mulige sammenlægninger.
Indstilling
Borgerserviceudvalgets forhandlingsudvalg indleder arbejdet snarest muligt
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Godkendt som indstillet.

5 Mål og strategi for arbejdet med rummelighed i Borgerserviceforvaltningen i 2004
SAG NR.: 100011839
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JYFR
Sagsfremstilling
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 ressortområde. Arbejdsgruppen refererer til Borgerserviceudvalget.
Arbejdsgruppen havde følgende medlemmer: Anne-Mette Worch, Jens Lindgreen, Jytte Horst,
Anette Hjortshøj, Christina Mikkelsen, en af lederne fra Hoffmeyers Hus samt Jytte Freisleben.
Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet oplæg til arbejdsgruppen.
Hoffmeyers Hus har ikke deltaget i arbejdsgruppen. Deres medlemskab har ikke været effektueret.
Rummelighed blev af Borgerserviceudvalget 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 har haft tre møder. Der blev udarbejdet oplæg om mål og strategi til udvalgets
møde den 8 . oktober 2003. Arbejdsgruppen vurderede, at fokus på indsatsen om rummelighed vil
medvirke til at øge kvaliteten og effektiviteten i arbejdet. Udvalget godkendte arbejdsgruppens
oplæg om mål og strategier.
Arbejdsgruppen udarbejdede herefter et samlet oplæg om mål og strategier med uddybning af de
konkrete initiativer, der er iværksat eller tænkes iværksat i 2004 i Arbejdsmarkedsafdelingen og
Familieafdelingen.
Konkrete eksempler
Familieafdelingen
Arbejde med rummelighed sker blandt andet i samarbejde mellem forvaltningen og de kommunale
og private virksomheder. Familieafdelingen har således afholdt en temadag om rummelighed den
19. november 2003. Ledere og souschefer fra de kommunale virksomheder på børneområdet var
inviteret til drøftelse af, hvordan samarbejdet kan medvirke til at udvikle rummelighed i de
kommunale virksomheder.
Et af de forslag, der blev præsenteret på mødet, var, at det personale der arbejder med børnene, har
brug for mere viden om, hvordan de kan arbejde med problemerne i dagligdagen. Familieafdelingen
og virksomhederne fortsætter samarbejde med at udvikle metoder i til at imødekomme dette behov.
Arbejdsmarkedsafdelingen
Et eksempel på hvordan arbejdet med strukturændring kan medvirke til at skabe rummelighed er
Arbejdsmarkedsafdelingens aktuelle etablering af et arbejdsmarkedscenter. Et
Arbejdsmarkedscenter sikrer, at der er fokus på selvforsørgelse, idet hovedvægten ligger på
beskæftigelse og ikke på passive ydelser
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Evaluering
Arbejdsgruppen foreslår at udvalget evaluerer udviklingen af rummelighed i
Borgerserviceudvalgets ressortområde november 2004.
Vurdering
Det er vurderingen at fokus på rummelighed kan medvirke til at udvikle arbejdsmetoder, der bedre
end i dag sikrer rummelighed i de almindelige miljøer borgerne færdes i til gavn for borgerne og på
lidt længere sigt også med økonomisk positiv effekt.
Indstilling
Borgerserviceudvalget vedtager mål og strategi for arbejdet med rummelighed for
Borgerserviceudvalgets ressortområde.
Tidligere indstilling/beslutning
Borgerserviceudvalget den 14. januar 2004
Udsættes til næste møde

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Godkendt som indstillet. Sendes til Byrådet til orientering og efterretning.

6 Lukning af pensionsafdelingen
SAG NR.: 100014340
Brch
Indledning
Siden foråret 2003 har pensionsafdelingen været igennem en meget turbulent periode, der betyder,
at mange henvendelser ikke kan nås besvaret inden for en acceptabel periode.
Sagsfremstilling
Pensionsafdelingen har siden sommer været i en situation, hvor der reelt har skulle sammensættes
en helt ny afdeling. Mangeårige, erfarne medarbejdere er fratrådt deres stilling, der har skulle
ansættes nye medarbejdere, som har skulle oplæres, ligesom der har været og stadig er vakance på
socialrådgiverstillingen i afdelingen.
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Medarbejdersituationen sammenholdt med de mange henvendelser, der tilgår afdelingen betyder, at
afdelingen ikke kan nå at besvare henvendelser inden for en acceptabel periode.
Situationen har været søgt afhjulpet dels ved at medarbejderne har arbejdet på deres normale
fridage, dels ved at fastholde, at telefoniske henvendelser skulle ske i telefontiden og at der skulle
bestilles tid for personligt møde, ligesom der har været indkaldt vikarer til oplæring af de nye
medarbejdere.
For igen at nå et niveau, hvor afdelingen har mulighed for at yde en acceptabel service overfor de
pensionister, der kontakter afdelingen enten pr. telefon, pr. brev eller ved personlig henvendelse
agter Borgerserviceforvaltningen, at lukke pensionsafdelingen i en uge for alle henvendelser.
Det er forvaltningens vurdering, at en uges lukning vil give afdelingen en mulighed for at bearbejde
en stor del af de mange skriftlige henvendelser, som mangler at blive besvaret.
Lukningen vil blive annonceret i dagspressen, og der vil være mulighed for, at pensionisterne kan
aflevere materiale i Borgerporten. Absolut akutte henvendelser vil blive ekspederet videre til
afdelingen.
Situationen er telefonisk forelagt næstformanden for Ældrerådet, Tove Schmidt Jensen, som udviser
forståelse for situationen, og bakker op omkring forslaget.
Indstilling
Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Godkendt som indstillet

7 Opkrævning af gebyr for deltagelse i danskundervisning
SAG NR.: 100013903
clch
Sagsfremstilling
I henhold til Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal
kommunerne tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, der bor og er folkeregistreret i
kommunen. Uddannelsen er vederlagsfri for udlændinge omfattet af integrationsloven.
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Slangerup Kommune henviser til sprogskolen i Hillerød.
I medfør af §15 i Bekendtgørelse nr. 1014 af 12. december 2003 om danskuddannelse til voksne
udlændinge kan kommunerne med virkning fra 1. januar 2004 afkræve selvforsørgende kursister,
der ikke er omfattet af integrationsloven, og som er henvist til danskuddannelse, gebyrer for
deltagelse i danskuddannelse. Det skal understreges at der er tale om selvforsørgende kursister, og
altså ikke flygtninge omfattet af integrationsloven eller udlændinge på kontanthjælp.
1. Følgende kan afkræves et gebyr på indtil 500 kr. pr. modul: a) udlændinge, der er omfattet
af EF-reglerne, b) udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt
ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 11, stk. 1, c) herboende udlændinge, der er
statsborgere i de nordiske lande, samt d) danske statsborgere, der er omfattet af
danskuddannelseslovens § 2, stk. 4, nr. 1 og 2 (voksne grønlændere, færinger og danskere,
der ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i samfundet).
Samlet set omfatter a) - d) personer, der har ophold i Danmark med et permanent
integrationsmæssigt sigte.
2. Følgende kan afkræves et gebyr på indtil 1.000 kr. pr modul: Kursister, der er meddelt
opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 11,
stk. 1. Det drejer sig typisk om udlændinge med et ansættelsesforhold, aupair-status,
udvekslingsstuderende, specialister, forskere, undervisere, praktikanter, missionærer m.v.
3. Følgende kan afkræves et gebyr på indtil 5.000 kr. pr. modul: Kursister, der er meddelt
midlertidig opholdstilladelse i Danmark som studerende som led i uddannelse eller
undervisning, der primært finansieres af den studerende selv. Det kan f.eks. dreje sig om
udenlandske studerende, der deltager i et højskoleophold eller en uddannelse på en
erhvervsskole mod brugerbetaling.
Det er kommunalbestyrelsen der indenfor de angivne maksimumbeløb fastsætter det konkrete gebyr
for den enkelte kommune.
Danskundervisningen er modulbaseret og tilrettelægges ud fra den enkelte udlændings behov.
Afhængig af den enkeltes forudsætninger består uddannelsen af fem eller seks moduler som
udgangspunkt fordelt over 3 år. Prisen for et modul vil være ca. 15.000 kr.
Staten yder tilskud til kommunens udgifter til danskuddannelse af kursister, som ikke er omfattet af
integrationsloven eller henvist til danskuddannelse af arbejdsformidlingen som led i aktivering. I
2004 udgør dette tilskud 34 kr. pr. undervisningstime, svarende til ca. halvdelen af prisen pr.
undervisningstime.
Vurdering
Det er Borgerserviceforvaltningens vurdering, at den gruppe af borgere, der i givet fald kan blive
pålagt at betale gebyr for danskundervisning, er en forholdsvis ressourcestærk gruppe, for hvem det
ikke vil være en afgørende belastning at skulle betale gebyr. Indførelse af gebyr vil næppe indebære
nogen reel forringelse af gruppens muligheder for at blive integreret i det danske samfund.
Dog bør det i denne sammenhæng bemærkes, at studerende på SU også regnes for selvforsørgende.
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Økonomi
I 2003 var Slangerup Kommunes bruttoudgift til danskuddannelse af de selvforsørgende kursister
knap 200.000 kr. Heraf er halvdelen blevet finansieret af statstilskud.
De selvforsørgende udlændinge, som kommunen henviser til sprogskolen, er som regel altid
meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, eller omfattet af EF-reglerne.
For disse grupper er det maksimale gebyr 500 kr. pr. person pr. modul. I 2003 har der løbende været
henvist ca. 6 selvforsørgende udlændinge til sprogskolen. På denne baggrund skønnes det, at
Slangerup Kommunes udgift i 2004 vil kunne reduceres med netto 6.000 kr., såfremt
deltagergebyret for selvforsørgende udlændinges deltagelse i danskundervisning fastsættes til de i
bekendtgørelsen angivne maksimumbeløb.
Indstilling
Det forelægges til drøftelse, hvorvidt der skal fastsættes deltagergebyr for selvforsørgende
udlændinges deltagelse i danskundervisning svarende til det i bekendtgørelse nr. 1014 af 12/122003 angivne maksimumbeløb. I givet fald indstilles det at studerende på SU ikke pålægges gebyr
for deltagelse i danskundervisning.
Såfremt det besluttes at indføre det maksimale deltagergebyr indstilles det, at
Borgerserviceudvalgets budget for 2004 til danskundervisning af voksne udlændinge reduceres med
brutto 12.000 kr. og netto 6.000 kr.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Udvalget beslutter, at der fastsættes deltagergebyr for selvforsørgende udlændinges deltagelse i
danskundervisning svarende til det i bekendtgørelse nr. 1014 af 12/12-2003 angivne
maksimumbeløb. Det besluttes, at studerende på SU ikke pålægges gebyr.
Budgettet reduceres som indstillet.

8 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde
SAG NR.: 100013674
clch
Indledning
Der er indkommet to ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde fra kommunens §115-pulje.
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Sagsfremstilling
a) SIND’s Pårørendegruppe i Frederiksborg Amt søger om et tilskud på 5.000 kr. til
gennemførelse af et konkret projekt med titlen ”Psyko-edukation for pårørende til sindslidende”.
Projektet har til formål at uddanne pårørende til at være gode støtte for deres sindslidende
familiemedlem, og give dem råd støtte og oplysning i den svære situation de står i og
derigennem medvirke til at styrke de sindslidendes netværk. Det anføres i ansøgningen, at der i
foreningens grupper også deltager borgere fra Slangerup Kommune. I 2002 bevilgedes 2.000 kr.
fra Slangerup Kommunes §115-puljen til foreningens arbejde.
b) Foreningen for laryngectomerede (strubeløse) i Frederiksborg Amt ansøger om tilskud til
foreningens aktiviteter. Foreningen arrangerer sammenkomster og ture for strubeløse i amtet.
Borgerserviceudvalget i Slangerup Kommune har på møde den 12. marts 2003 besluttet ikke at
yde støtte til foreningen, idet der ikke søges om støtte til konkrete aktiviteter i Slangerup
Kommune.
Økonomi
Der er afsat 56.490 kr. på budgettet for 2004 til §115-puljen. Heraf er disponeret over et beløb i
størrelsesorden 9.000 kr. til den tværkommunale pulje i 6-kommune samarbejdet (Det nøjagtige
beløb kendes endnu ikke). Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt uforbrugte midler vedr. 2003
skal overføres til 2004-budgettet.
Indstilling
Det indstilles at ansøgningen fra SIND’s Pårørendegruppe imødekommes, såfremt det
dokumenteres, at borgere fra Slangerup Kommune deltager i projektet i 2004. Projektet tager blandt
andet sigte på opkvalificering og metodeudvikling i det frivillige sociale arbejde.
Det indstilles at ansøgningen fra Foreningen for laryngectomerede ikke imødekommes. Dels fordi
det ikke er dokumenteret at foreningens aktiviteter kommer borgere fra Slangerup Kommune til
gode. Og dels fordi foreningens aktiviteter kun i begrænset omfang må anses for at have karakter af
frivilligt socialt arbejde.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 11. februar 2004
Godkendt som indstillet

Eventuelt
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1 http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktvpe&obino=989973
23 http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktype&objno=989976
http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktvpe&obino=989994
4 http://www.kl.dk
5 http://www.im.dk/Index/ senesteNyt.asp
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