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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. i å KL's hjemmeside.4
c. Referater/dagsordener
BST’s Referat af kortlægning af samarbejdsforholdene i Hoffmeyers Hus blev forela
forelagt
Borgerserviceudvalget til orientering.
d.

Indbydelser til møder, kurser m.v.

e. Diverse om Slangerup Kommune
Bevilling fra Det Sociale Koordinationsudvalg
Slangerup Kommune har på Det Sociale Koordinationsudvalgs møde d. 16.12.2002 ansøgt om kr.
15.000 af udvalgets midler til fremstilling af en pjece til langvarigt sygemeldte i Slangerup
Kommune. Pjecen skal informere de sygemeldte om de lokale muligheder for at være aktiv under
sygdomsforløbet. Pjecen beskriver mulighederne for arbejdsprøvning gennem Jobstationen og lidt
om de forskellige ordninger, når arbejdsprøvningen foregår på en virksomhed. Formålet er at
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motivere de langtidssygemeldte til at være aktive omkring egen tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.
f. Diverse informationer
N vheder fra Indenrigs-ou Sundhedsministeriet.5

1.

Økonomirapportering pr. 31. december 2002
SAG NR.: 100006358
clch
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsrapport pr. 31. december 2002. Af et samlet budget på netto godt 70,5
mio. kr. er der ved årets udgang forbrugt netto knap 70,5 mio. kr., svarende til ca. 99,9% af
budgettet. Der er supplementsperiode frem til 22. januar 2003, hvorefter det endelige regnskab for
2002 vil forelægge. Der er i den foreliggende regnskabsrapport taget højde for udestående
grundtakstrefusion, samt en stor del af øvrige udeståender. Der forventes således ikke umiddelbart
væsentlige afvigelser mellem den foreliggende regnskabsrapport og det endelige regnskab.
Indstilling
Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Taget til efterretning

2.

Praksisundersøgelse fra Den Sociale Ankestyrelse
SAG NR.:J00009817
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jyfr
Indledning
Ankestyrelsen gennemfører jævnligt praksisundersøgelser i De Sociale Nævn og i kommunerne for
at vurdere, hvorvidt lovgivning og Ankestyrelsens praksis følges.
I november gennemførte Ankestyrelsen en praksisundersøgelse i forhold til §§ 28 og 29 i Lov om
Social Service (§28: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af hjemmeboende bøm
med varigt nedsat funktionsevne . §29: Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for personer
med hjemmeboende bøm med varigt nedsat funktionsevne).
Slangerap Kommune deltog i denne praksisundersøgelse med to sager.
Sagsfremstilling
Den Sociale Ankestyrelse har sendt en rapport om resultatet. Et kort resume heraf er udarbejdet.
Kommuner og nævn begår en del fejl i disse sager, da de administrativt er meget komplicerede.
Nogle af de generelle fejl over hele landet er at
• der i nogle sager mangler beskrivelse af grundlag for bevilling, således at oplysningsgrundlaget
bliver tvivlsomt
• kommunerne ikke skønner over bevilling for et år ad gangen, men udbetaler pr regning
• der mangler skriftlig helhedsvurdering i 24% af sagerne
• der mangler skriftlig afgørelse i 33% af sagerne
• der mangler korrekt klagevejledning i 26% af sagerne
Slangerup kommunes sager beskrives generelt som værende i overensstemmelse med lovkrav og
Ankestyrelsens praksis.
Ankestyrelsen nævner at der i begge sager er et omhyggeligt oplysningsgrundlag, god og hyppig
kontakt med familierne og udarbejdet skriftlig helhedsvurderinger jævnligt.
Ankestyrelsen nævner dog følgende mangler
• der mangler ansøgning i et enkelt tilfælde (den er sket ved personligt fremmøde)
• i en i øvrigt veloplyst sag, burde der i et enkelt tilfælde været hentet dokumentation for en
merbevilling ffa sygehuset
• ved bevilling af kursus for mødre i den konkrete målgruppe er der ikke argumenteret for,
hvorfor det er en merudgift
• der mangler lønoplysninger i en situation, hvor der igen bevilges tabt arbejdsfortjeneste efter en
periode uden.
Den Sociale Ankestyrelse har udarbejdet nogen retningslinjer for kommunerne. Slangerup
Kommune vil indarbejde disse retningslinjer i Visdomsbogen, der beskriver, hvordan arbejdet skal
udføres.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser
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Vurdering
Det er forvaltningens vurdering at sagsbehandling og journalføring er rimelig god, set i forhold til
hvor kompliceret sagerne er.
Indstilling
Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Taget til efterretning

3.

Strategi for kommunikation og information for Borgerserviceudvalgets
ressortområde
SAG NR.: 100009187
jyfr

Sagsfremstilling
Borgerserviceudvalget nedsatte på mødet i oktober en arbejdsgruppe bestående af
udvalgsmedlemmer og medarbejdere fra forvaltningen.
Udvalget fik som kommissorium at udarbejde en strategi for kommunikation og information inden
for Borgerserviceudvalgets ressortområde og fremlægge det på Borgerserviceudvalgets møde i
januar 2003.
Udvalget har holdt tre møder og udarbejdet forslag til strategi.
Strategien indeholder begrundelse for kommunikation, måder kommunikationen kan foretages på
og spilleregler for information til politikere og borgere.
Derudover indeholder strategien et afsnit om, hvem der kommunikerer og informerer samt en kort
beskrivelse af mulige dialogformer mellem borgere, politikere og forvaltning.
Strategien indeholder forslag om, at der nedsættes en følgegruppe med medlemmer fra både udvalg
og forvaltning, der følger den udarbejdede strategi og evaluerer forløbet efter et år.

4

Slangerup
Kommune

Økonomi
Begrænsede administrative udgifter
Vurdering
Udkastet til strategi for kommunikation og information vurderes som et godt udgangspunkt for en
anderledes og konstruktiv dialog mellem politikere, borgere og forvaltning
Indstilling
Borgerserviceudvalget godkender forslag til Strategi for information og kommunikation og
godkender at der nedsættes en følgegruppe bestående af medlemmer fra udvalget og medarbejdere
fra forvaltningen.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Godkendt.
Styrelseslovens regler om tavshedspligt indføjes i strategien.
Der nedsættes en følgegruppe bestående af Jørgen Thorslund, Allan Madsen samt repræsentanter
for forvaltningen.

4.

Oversigt over §115-puljen for 2002
SAG NR.: 100005764
clch
Sagsfrems tilling
Borgerserviceforvaltningen har udarbejdet en oversigt over §115-puljen for 2002. Af oversigten
fremgår det, hvilke foreninger o.l., der har søgt om tilskud fra puljen i 2002, evt. hvor meget der er
søgt om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet, samt hvor stort et tilskud, der er ydet til den
enkelte forening.
Økonomi
Der var afsat 53.040 kr. til §115-puljen i 2002. Heraf har Borgerserviceudvalget disponeret over
33.664 kr. Enkelte af bevillingerne er givet som rammebeløb, der ikke er udnyttet fuldt ud. De ikke
udnyttede bevillinger tilbageføres til puljen. Det faktiske forbrug er 30.112 kr., således at der ved
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årets udgang henstår uforbrugt 22.928 kr. Der er ikke automatisk overførselsadgang for puljen.
Såfremt det uforbrugte beløb ønskes overført til 2003 skal Borgerserviceudvalget ansøge
Økonomiudvalget herom.
Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget ansøger Økonomiudvalget om adgang til at overføre det
uforbrugte beløb til 2003, idet det intensiverede samarbejde, forvaltningen er ved at indlede med
foreningslivet i Slangerup Kommune, vil kunne afstedkomme en øget aktivitet på området. Det vil
være hensigtsmæssigt at råde over tilstrækkelige midler til at give samarbejdet den bedst mulige
start.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Godkendt.
Idet Slangerup Kommune med virkning fra 2003 skal yde bidrag til en fælleskommunal §115-pulje,
og der som følge af et intensiveret samarbejde med foreningslivet i Slangerup forventes en øget
aktivitet på området i 2003.

6.

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Der er indkommet to ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §115.
Sagsfremstilling
a) Dansk Blindesamfund i Frederiksborg Amt søger om 3.000 kr. fra §115-puljen som støtte til
foreningens udgifter til transport af lærere og omsorgskonsulenter i forbindelse med
fritidsundervisning og sociale aktiviteter i foreningens omsorgsklubber.
b) Borgerserviceudvalget har på sit møde den 8. maj 2002 besluttet, at Slangerup Kommune skal
indtræde i den fælleskommunale §115-pulje i 6-kommunesamarbejdet med virkning fra 2003. Det
er i forbindelse med etablering af puljen aftalt, at hver kommune skyder 1 krone pr. borger i puljen.
For Slangerup Kommunes vedkommende, er dette ensbetydende med, at vi i 2003 skal skyde 8.985
kr. i puljen, idet der tages udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose.
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Økonomi
Der er afsat 54.470 kr. til §115-puljen i 2003.
Vurdering
Det er uvist i hvilket omfang borgere fra Slangerup Kommune benytter sig af de i ansøgningen fra
Dansk Blindesamfund beskrevne tilbud.
Indstilling
Det indstilles, at ansøgningen fra Dansk Blindesamfund ikke imødekommes, idet der ikke søges om
midler til gennemførelse af konkrete projekter i Slangerup Kommune.
Beslutningen om at indtræde i 6-kommune puljen med ovenfor nævnte beløb indstilles bekræftet.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Godkendt

/ ,

J

Eventuelt

Mødet slut kl.: 17.06

