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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

f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.5
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Sager til behandling
1 Årsredegørelse for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2002
SAG NR.: 100007968
jejr
Indledning
Formidlingscenter Vest har på vegne af Det Sociale Koordinationsudvalg udarbejdet en
årsredenørelse og et årsregnskab for 2002.
Sagsfremstilling
Det Sociale Koordinationsudvalgs årsredegørelse for 2002 indeholder en beskrivelse af de 10
primære indsatsområder, som Koordinationsudvalget prioriterede i deres handlingsplan for 2002.
Det drejer sig om områderne:
• integration a f etniske minoriteter,
• integration a f personer med psykiske lidelser,
• øget opmærksomhed på det rummelige arbejdsmarked,
• samarbejde mellem virksomhederne og kommunerne/AF,
• initiativer på sygedagpengeområdet,
• initiativer på kontanthjælpsområdet,
• redskaber der giver overblik og mulighedfor at måle indsatsen,
• arbejdsmetoder og implementering,
• initiativer for forebyggelse, samt
• virksomhedsrevalidering.
Der vedlægges årsregnskab som bilag
Det sociale Koordinationsudvalg har godkendt årsredegøreisen og årsregnskabet på deres møde i
februar.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender årsberetningen og årsregnskabet.
Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Godkendt. Årsredegøreisen sendes til Byrådet til orientering og efterretning.
2 Handlingsplan og budget for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2003
SAG NR.: 100007968
jejr
Indledning
Det Sociale Koordinationsudvalg har udarbejdet Handlingsplan og Budget for 2003.
Sagsfremstilling
Handlingsplan 2003 er opdelt i 3 indsatsområder:
• Forebyggelse
• Fastholdelse, samt
• Integration
Under de tre indsatsområder er der i alt 27 prioriterede opgaver, hvor af flere relaterer sig til
regerings plan ”Flere i arbejde”.
Som en del afhandlingsplanen er der givet ressourcer til lokale udviklingsopgaver i de seks
kommuner samt hos Koordinationsudvalgets øvrige parter.
Koordinationsudvalget nedsatte i efteråret 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
kommuner og øvrige parter i udvalget. Slangerup Kommune var repræsenteret ved Jens Jørgensen.
Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg til handlingsplan 2003. Handlingsplan og budget er vedtaget
af Koordinationsudvalget på dets møde d. 10. marts 2003.
Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender handlingsplan og budget 2003.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
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Godkendt. Handlingsplan og budget sendes til Byrådet til orientering og efterretning.
3 Ansøgning til Det Sociale Koordinationsudvalg om etablering af elektronisk kontaktnet
SAG NR.: 100007968
jejr
Sagsfremstilling
I samarbejde med Erhvervsrådet ønsker Job Stationen at oprette et elektronisk kontaktnet for byens
virksomheder.
For at lette kommunikationen mellem især de små virksomheder i Slangerup og JobStationen
ønskes oprettet et elektronisk kontaktnet. Virksomhederne tilbydes via e-mail at blive orienteret
løbende om muligheder for formidling af arbejdskraft, jobtræningsordninger, fleksjob, muligheder
ved medarbejderes langtidsfravær m.v.
Etableringsperioden er fra 01.04.-01.11.2003. Medio november afholdes et gå-hjem møde for alle
mindre virksomheder i Slangerup. Her præsenteres kontaktnetværket i sin færdige form.
Økonomi
Det foreslås at ansøge om kr. 20.000,- til afholdelse af gå-hjem møde fra Det Sociale
Koordinationsudvalg.
Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget anbefaler, at der søges om 20.000 kr. til projektet fra Det
Sociale Koordinationsudvalg.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Godkendt.
4 Økonomirapportering pr. 31. marts 2003
SAG KR.: 100006358
clch
Indledning
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Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 31. marts 2003. Af et samlet budget på netto 67,9 mio. kr. er
der ved udgangen af marts måned forbrugt netto 16,7 mio. kr., svarende til 24,7% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået tre måneder, svarende til 25%, af året.
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 foranstaltninger for voksne handicappede
(botilbud, hjælpemidler m.v.).

Indstilling
Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Godkendt.
5 Orientering om ny struktur i Arbejdsmarkedsafdelingen
SAG NR.: 100006258
clch
Sagsfremstilling
En række forhold har givet anledning til at genoverveje strukturen i Arbejdsmarkedsafdelingen i
Borgerserviceforvaltningen.
Sygedagpenge
Som det har fremgået af de seneste måneders økonomirapporteringer, kan der observeres en
stigning i antallet af sygedagpengesager og i udgifterne på sygedagpengeområdet. Udviklingen
giver anledning til en opprioritering af Arbejdsmarkedsafdelingens opfølgningsindsats i
sygedagpengesageme med henblik på at bremse denne udvikling.
Flygtninge
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I august måned 2002 udsendte Udlændingestyrelsen meddelelse om ændrede landstal for visitering
af flygtninge for perioden 2003 - 2005.1 forlængelse heraf fastsatte Udlændingestyrelsen kvoter
for, hvor mange flygtning, der skulle visiteres til de enkelte amter. Kommunalbestyrelserne i
Frederiksborg Amt kunne ikke komme til enighed om fordeling af amtskvoten. Kvoten for hvor
mange flygtninge den enkelte kommune i Frederiksborg Amt skulle modtage, blev derfor fastsat af
Udlændingestyrelsen. Som tidligere meddelt skal Slangerup Kommune modtage 7 flygtninge i 2003
og 6 i henholdsvis 2004 og 2005. Der er stort set tale om en halvering af de tidligere udmeldte
kvoter. De nye kvoter skal sammenholdes med, at der ikke er kommet nye flygtninge til Slangerup
Kommune siden sommeren 2002.
Pensionsområdet
Pensionsområdet har indtil videre fungeret som en selvstændig enhed i Arbejdsmarkedsafdelingen.
Der er kun ansat én socialrådgiver på pensionsområdet. Området er således sårbart i forbindelse
med ferie og sygdom.
Arbejdsmarkedsafdelingen i øvrigt
De øvrige opgaver i Arbejdsmarkedsafdelingen har indtil videre været fordelt således, at to
medarbejdere beskæftigede sig med flygtningeområdet, mens de sidste to rådgivere tog sig af alle
øvrige områder (sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering o.s.v.). Områderne var derfor hver for
sig relativt sårbare ved sygdom, ferie og andet fravær.
Ovenstående forhold har givet anledning til en omfordeling af arbejdsopgaverne i
Arbejdsmarkedsafdelingen. I forbindelse med omfordelingen af opgaver, er der-udover
ovennævnte problemstillinger - især blevet lagt vægt på følgende:
1. Alle rådgivere skal i et vist omfang kunne yde råd og vejledning på alle lovområder indenfor
Arbej dsmarkedsafdelingen
2. Borgerne skal ikke skifte sagsbehandler mere end allerhøjst nødvendigt.
3. Ingen områder må være for sårbare; d.v.s. der skal være minimum to medarbejdere på hvert
område
Der er herefter vedtaget en struktur, hvor alle fem rådgivere i Arbejdsmarkedsafdelingen
beskæftiger sig med sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Herudover har tre af rådgiverne
opgaver på pensionsområdet, mens to rådgivere varetager opgaver i relation til flygtningeområdet.
Der er herved opnået en mere robust organisation, der er mindre sårbar overfor fravær, idet
rådgiverne far en bredere kompetence i forhold til lovgivningen på det sociale område.

Indstilling
Det indstilles at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Taget til efterretning, og udvalget godkender at
1. Alle rådgivere i et vist omfang skal kunne yde råd og vejledning på alle lovområder indenfor
Arbej dsmarkedsafdelingen
2. Borgerne ikke skal skifte sagsbehandler mere end allerhøjst nødvendigt.
3. Ingen områder må være for sårbare; d.v.s. der skal være minimum to medarbejdere på hvert
område

6 Hoffmeyers Hus, ledelse ekstern afdeling
SAG NR.: 100006422
jy fr

Sagsfremstilling
Leder af ekstern afdeling i Hoffmeyers Hus Viki Sjøstrøm har sagt op med virkning fra 1. maj
2003.
Den aktuelle situation.
Der er behov for daglig ledelse i den eksterne afdeling til
• at lede driften af den eksterne afdeling
• at varetage personaleledelse
• at være ansvarlig for budgettet
• at sikre det høje faglige niveau
• at sikre et fortsat godt samarbejde med de kommunale virksomheder
• at koordiner indsatsen i de familier der henvises til Hoffmeyers Hus
• at sikre samarbejdet med Familieafdelingen
Derfor konstitueres en medarbejder i stillingen som leder af Hoffmeyers Hus eksterne afdeling fra
den 1. maj.
Det overvejes herefter om den aktuelle situation angående ledelse af Hoffmeyers Hus giver
anledning til ændringer i organisationen.
Der udarbejdes oplæg til Borgerserviceudvalget om organisation og ledelsesstruktur for Hoffmeyers
Hus til mødet den 11. juni 2003.
Økonomi
Der er ikke økonomiske konsekvenser i forbindelse med forslaget.
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Vurdering
Det er vigtigt at sikre ledelse hurtigt i den eksterne afdeling, af hensyn til hvorfor en konstituering
er nødvendig.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Udvalget beslutter at der konstitueres en medarbejder i stillingen som leder af ekstern afdeling og at
stillingen slås op.

7 Indsats i forhold til en gruppe unge kriminelle april 2003
SAG NR.: 100010926
jyfr

Indledning
En gruppe unge har det sidste halve år skabt problemer forskellige steder i kommunen blandt andet i
fodboldklubben, på Kingoskolen og i miljøet i Slangerup Kommune især i Øparken.
Gruppen har været tiltalt for forskellige kriminelle forhold. Da de er under 18 år er de henvist til de
sociale myndigheder.
Der skal nu etableres foranstaltninger i forhold til hver enkelt
Sagsfremstilling
En gruppe unge kriminelle har det sidste halve år skabt problemer forskellige steder i kommunen.
SOIF henvendte sig til Familieafdelingen september 2002, da de havde problemer med en gruppe
unge, der stjal fra de andre og var umådelig grove over for de voksne, der deltog i arbejdet.
Nogle beboere i Øparken har følt sig generet af, at de opholder sig i gruppe på fællesarealerne uden
for deres huse.
Gruppen har været tiltalt for en del kriminelle forhold. Det drejer sig om tyverier af forskellig
størrelsesorden
Gruppen har stjålet blandt andet på Kingoskolen.
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Gruppen er markant i det sociale liv på Kingoskolen. Skolebestyrelsen og lærerne er bekymrede,
fordi børnene ikke virker som om de har forstået alvoren i situationen. Deres handlinger har indtil
nu ikke haft andre konsekvenser end politiaftiøring, hvilket medfører, at de andre elever ikke kan se,
der sker noget ved at være kriminel og overtræde sociale spilleregler
Indsatsen fra Familieafdelingen har indtil nu været varetaget af medarbejderen i Pavillonen i
Øparken og af ungevej lederne.
For at sikre en helhedsindsats omkring børnene er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af
skolelederen fra Kingoskolen, lederen af Ungdomsskolen, skolelederen fra Byvangskolen som
repræsentant for miljøskolerne, lederen af Ungdomsklubben, ungevejledeme, Betina Stork fra
Kultur og Virksomhedsforvaltningen og forvaltningschefen i Borgerserviceforvaltningen.
Arbejdsgruppen skal drøfte
• den samlede indsats i forhold til de konkrete unge
• den generelle forebyggende indsats fremover på dette område.
Pavillonen i Øparken spiller fortsat en markant rolle i indsatsen, men det er vigtigt, at de unges
almindelige inddrages.
Efter det første møde besluttede gruppen at sammensætte en indsats, der er tilrettelagt udfra det
enkelte bams muligheder.
Indsats i fritiden aftales mellem socialrådgiver, ungevejleder og lærere udfra et helhedssynspunkt.
Arbejdsgruppen besluttede at starte med undervisning på Ungdomsskolen. Den øvrige handleplan
tilrettelægges hurtigst muligt i samarbejde med forældrene og den unge.
Gruppen besluttede desuden, at planlægge indsats for en gruppe yngre bøm, der er begyndt på en
socialt uacceptabel gruppeadfærd på Lindegårdskolen og Byvangskolen.
Økonomi
Udgifterne belaster budgettet for den forebyggende indsats stærkt. Det forventes at de holdes inden
for rammen.
Vurdering
Det vurderes, at den intensive indsats der bliver iværksat har mulighed for at forebygge en egentlig
kriminel udvikling for de unge, det drejer sig om.
Indstilling
Udvalget godkender planen for indsats.
Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Godkendt.
8 Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
clch
Indledning
Der er indkommet én ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §115.
Sagsfr emstilling
ForældreforeninL-en for Bøme- og Umdomsbistand i Frederiksborg Amt (FBU) søger om et tilskud
på 7.000 kr. til en sommerferietur for familier, hvor barnet er ijemet fra hjemmet.
Økonomi
Der er afsat 54.470 kr. på budgettet for 2003 til §115-puljen. Hertil kommer, at Byrådet har
godkendt at uforbrugte midler vedr. 2002 kan overføres til 2003-budgettet. Der er således i alt
77.398 kr. til rådighed i 2003. Heraf er foreløbig disponeret over 15.170 kr., således at der er 62.228
kr. til rådighed til resten af 2003.
Oversigt over puljen.

Indstilling
Det indstilles at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke søges om midler til gennemførelse
af konkrete aktiviteter i Slangerup Kommune. Subsidiært indstilles det, at opfordre FBU til efter
sommerferieturens afholdelse at fremsende fornyet ansøgning bilagt dokumentation for, at familier
fra Slangerup Kommune har deltaget i aktiviteten.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 9. april 2003
Godkendt
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Eventuelt
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