Slangerup
Kommune

Beslutninger: Borgerserviceudvalget den 10. marts 2004 kl. 16.00 i
Raadsalen
Pressen
Fraværende: Pia Adelsten Andersen var fraværende. Allan Madsen deltog i mødet fra og med
sidste del af Orientering og efterretning.
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Orientering og efterretning
a. Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelser 1, 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.
OPUS sag
KL indbyder til Social temamøde den 18. og 19. maj 2004. ”Sundhed på Tværs- i det kommunale
univers”. Mødet afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Tilmeldingsfrist 6. maj 2004
e. Diverse om Slangerup Kommune
Forespørgsel om fotoudstillingen ”Dansk sommer - set med brune øjne”.
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f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.5

Sager til behandling
1 Økonomirapportering pr. 29. februar 2004
SAG NR.: 100014304
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 29. februar 2004. Af et samlet budget på netto 75,7 mio. kr.
er der ved udgangen af februar måned forbrugt netto 7,4 mio. kr., svarende til 9,7% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået to måneder, svarende til knap 17%, af året.
Det relativt lave nettoforbrug kan især tilskrives to forhold. For det første hjemtages statsrefusioner
på det sociale område kvartalsvis forud på grundlag af budgettet. Det betyder, at der på nuværende
tidspunkt er hjemtaget statsrefusion for tre måneder, svarende til 3 mio. kr. ”for meget”. For det
andet er der indtil videre kun modtaget regninger for januar måned vedr. institutionsophold på
voksenområdet og dele af børneområdet. Det betyder, at der udestår opholdsbetalinger og
skoleophold på i størrelsesorden 1 mio. kr.
Korrigeres der for disse to forhold ligger forbruget dog fortsat i underkanten af det forventede. På
en række andre områder er der imidlertid også et mindre udgiftsmæssigt efterslæb. Det vurderes at
der samlet set er balance mellem budget og regnskab, når der justeres for disse efterslæb.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. marts 2004
Taget til efterretning
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2 Omprioritering indenfor Borgerserviceudvalgets område som følge af ændrede
budgetforudsætninger
SAG NR.: 100014304
clch
Sagsfremstilling
I forlængelse af vedtagelsen af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats i sommeren 2003 er der i løbet
af efteråret sket ændringer i konterings- og finansieringsreglerne på beskæftigelsesområdet.
Loven har blandt andet til hensigt at fremme en mere virksomhedsorienteret beskæftigelsesindsats.
Det betyder, at kommunerne kan hjemtage en højere statsrefusion, hvis der iværksættes en
virksomhedsrettet aktiveringsindsats (i modsætning til en aktivering i f.eks. kommunalt regi).
Normalt kan der hjemtages 50% statsrefusion af kommunens udgifter på kontanthjælpsområdet. De
nye finansieringsregler indebærer, at kommunerne med nu kan hjemtage 65% statsrefusion af
udgifter til løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud. Ligeledes kan der
hjemtages 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med
virksomhedsrevalidering.
Der er ikke taget højde for disse regelændringer i forbindelse med budgettet for 2004, da reglerne
først er blevet endeligt udmøntet i løbet af efteråret. På nuværende tidspunkt forventes det, at de
ændrede finansieringsregler vil betyde en merindtægt på i størrelsesorden 0,3 mio. kr. i 2004 i form
af øget statslig refusion af kommunale udgifter.
Også på integrationsområdet forventes afvigelser mellem budgetterede indtægter og faktiske
indtægter. I forbindelse med budgetlægningen for 2004 var det forudsat at alle de flygtninge, der
kommer til Slangerup Kommune, kan modtage fuldt introduktionsprogram (aktivering + sprogskole
i alt 30 timer ugentligt). Dette har vist sig ikke at holde stik, da en stor del af flygtningene er
traumatiserede såvel fysisk som psykisk, eller af andre årsager ikke kan modtage det fulde
introduktionsprogram.
Såfremt flygtningene ikke modtager fuldt introduktionsprogram, reduceres det statstilskud,
kommunen modtager til integrationsindsatsen. Konsekvensen er således, at kommunen ikke vil
kunne hjemtage de statstilskud, der er budgetteret med.
Hertil kommer, at finansieringsreglerne på integrationsområdet er blevet ændret pr. 1/1-2004.
Blandt de væsentligste ændringer er, at det månedlige tilskud, som kommunen kan hjemtage til
flygtninge, der har været i kommunen mellem 4 og 6 år (det såkaldte aftrapningstilskud), er blevet
reduceret betydeligt.
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Samlet set indebærer ovenstående ændringer, at der på nuværende tidspunkt forventes at kunne
hjemtages statstilskud på integrationsområdet på i størrelsesorden 0,7 mio. kr. mindre end forventet
i budgettet. Til gengæld forventes udgifterne til introduktionsydelse at blive mindre end budgetteret
på grund af, at kommunens flygtningekvote for 2004 er blevet reduceret i forhold til den på
budgetlægningstidspunktet kendte kvote.
Det foreslås, at den forventede mindreindtægt på integrationsområdet søges finansieret indenfor
udvalgets nuværende budgetramme; primært ved hjælp af de forventede merindtægter på
kontanthjælpsområdet, samt de forventede mindreudgifter på intregrationsområdet (færre udgifter
til introduktionsydelse og sprogskole).

Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget godkender forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets
budgetramme.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. marts 2004
Godkendt som indstillet

3 Tillæg til samarbejdsaftale om danskundervisning af udlændinge
SAG NR.: 100014738
clch
Sagsfremstilling
Ansvaret for integration af udlændinge overgik pr. 1/1-1999 til kommunerne. Med ansvaret for
integrationen fulgte også ansvaret for danskundervisningen af udlændinge. Kommunerne i
Frederiksborg Amt indgik i Kommuneforeningens regi en samarbejdsaftale, hvor Hillerød
Kommune blev udpeget som driftskommune for amtets fem sprogskoler, der blev samlet i et
sprogcenter.
Da der pr. 1/1-2004 er sket ændringer i lovgrundlaget for danskundervisning af voksne udlændinge,
har Hillerød Kommune udarbejdet tillæg til samarbejdsaftalen.
Lovændringer vedrører danskundervisningens opbygning, uddannelsestilbuddets tilrettelæggelse
samt betalingsbetingelserne:
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a) Danskundervisningen vil i henhold til loven fremover være opbygget i 6 moduler. Uddannelsens
varighed tilpasses den enkelte kursists behov, og kan vare fra 3 til 5 år.
b) Danskundervisningen vil fremover kunne finde sted andre steder end på de fem sprogskoler;
f.eks. på virksomheder.
c) Betaling for uddannelsen afregnes forud ved påbegyndelsen af et modul mod tidligere kvartalsvis
forud.
Tillægget til samarbejdsaftalen skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for Slangerup
Kommune. Borgerserviceudvalget har derfor kompetencen til at godkende aftalen.
Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget godkender tillægget til samarbejdsaftale.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. marts 2004
Godkendt som indstillet

4 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.
Sagsfremstilling
a) KFUK søger om tilskud til drift af væresteder for narko-prostituerede i henholdsvis
København, Odense og Århus. Borgerserviceudvalget har på møde d. 12. februar 2003 givet
afslag på en tilsvarende ansøgning fra KFUK under henvisning til, at der søges om støtte til
gennemførelse af aktiviteter udenfor Slangerup Kommune.
b) Hjernesagen søger om tilskud til drift af værestedet Viemosegård. På værestedet - der er
beliggende i Hillerød - tilbydes undervisning, træning og socialt samvær til personer med
erhvervet hjerneskade. Der søges om tilskud på 1.185 kr. Det oplyses i ansøgningen, at tre
navngivne borgere fra Slangerup Kommune benytter værestedet. Borgerserviceudvalget har på
møde d. 12. marts 2003 bevilget 1.185 kr. i støtte til Viemosegård.
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Økonomi
Der er afsat 56.490 kr. på budgettet for 2004 til §115-puljen. Heraf er foreløbig disponeret over
14.000 kr., således at der er 42.490 kr. til rådighed til resten af 2004.
Oversigt over puljen.
Indstilling
Det indstilles at ansøgningen fra KFUK ikke imødekommes, idet det ikke er dokumenteret at
aktiviteterne kommer borgere fra Slangerup Kommune til gode.
Det indstilles, at ansøgningen fra Hjernesagen imødekommes, da aktiviteterne falder indenfor
formålet for §115-puljen.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. marts 2004
Godkendt som indstillet

5 Sag tilbagesendt til Slangerup Kommune fra Det Sociale Nævn

Eventuelt
1 http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktvpe&obino=989973
2 http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktvpe&obino=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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Sager til behandling
5 Sag tilbagesendt til Slangerup Kommune fra Det Sociale Nævn
SAG NR.: 100007657
jyfr

Indledning
Udvalget har besluttet at alle afgørelser i Det Sociale Nævn, der ikke giver Slangerup Kommune
medhold, skal forelægges for Borgerserviceudvalget.
Sagsfremstilling
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Økonomi
Vurdering

Indstilling
Sagen skal genoptages af Slangerup Kommune efter henstilling fra Det Sociale Nævn.
Borgerserviceudvalget beslutter, at nævnets vurdering danner grundlag for sagens videre
behandling.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. marts 2004
Godkendt som indstillet
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