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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 h jemmeside.4
c.

Referater/dagsordener

d.

Indbydelser til møder, kurser m.v.

e.

Diverse om Slangerup Kommune

Referat af møde i Borgerserviceforvaltningens arbejdsgruppe om rummelighed d. 26/8-2003.
Øvrige oplysninger om arbejdsgruppen i OPUS-saaen.
Socialministeriet har i samarbejde med KL og ARF udarbejdet en rapport om kulegravning af
”særlig støtte-området” for børn og unge. Rapporten vil indgå i grundlaget for de kommende
drøftelser om serviceniveauet på særlig støtte-området.
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Mundtlig orientering om status for organisationsændringer i forvaltningen.
ECO-nøgletal for 2002 vedr. kontanthjælp (Tabel 8.14). Tallene viser, at andelen af borgere, der har
modtaget kontanthjælp i 2002, er markant lavere i Slangerup Kommune (5,6% af alle 17-66-årige i
kommunen) end i sammenligningsgruppen (7,2%), Amtet (6,9%) og i landet som helhed (9,0%).
Den gennemsnitligt udbetalte hjælp er endvidere lavere i Slangerup Kommune (48.168 kr. pr.
modtager) end i såvel sammenligningsgruppen (49.503 kr.), som i amtet (53.716 kr.) og i landet
som helhed (58.919 kr.).

f. Diverse informationer
Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.5

Sager til behandling
1 Orientering om nye regler om indberetning af virksomhedspraktik
SAG NR.: 100012487
jejr
Indledning
Med vedtagelsen af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats indføres nye regler for indberetning og
kontrol af virksomhedspraktik for personer i aktivering.
Sagsfremstilling
Koordinationsudvalgets nye opgaver
Ifølge den politiske aftale "Flere i arbejde" skal kommunerne, for at sikre mod
misbrug og fortrængning, underrette det lokale koordinationsudvalg om brugen af
virksomhedspraktik.
Underretning om virksomhedspraktik
I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 20 ses det, at kommunen
skal underrette koordinationsudvalget om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.
På møde i Det fælles Koordinationsudvalg den 18. august 2003 blev det besluttet at kommunernes
underretning fra skal indeholde oplysninger om:1
1) antallet af etablerede virksomhedspraktikpladser,
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2) varigheden af virksomhedspraktikperioderae
3) fordelingen på offentlige og private virksomheder,
4) inden for hvilke brancher, der er givet tilbud om virksomhedspraktik samt
5) navn på de virksomheder, hvor der er etableret virksomhedspraktik.
(Jf. bekendtgørelsens om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 9 stk. 3)

Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. september 2003
Taget til efterretning

2 Indledende drøftelse af handleplan for Det Sociale Koordinationsudvalg i 2004
SAG NR.: 100007968
clch
Indledning
Formanden for Borgerserviceudvalget har anmodet om at udvalget afholder en indledende drøftelse
af handleplanen for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2004.
Sagsfremstilling
Borgerserviceudvalget har på møde 9. april 2003 godkendt Det Sociale Koordinationsudvalgs
handleplan for 2003. Med henblik på at sikre, at Slangerup Kommune får en mere aktiv rolle i
forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for 2004 afholdes en indledende drøftelse i
Borgerserviceudvalget om ønsker til handleplanen for 2004.
Indstilling
Borgerserviceudvalget drøfter ønsker til Det Sociale Koordinationsudvalgs handleplan for 2004.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
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Borgerserviceudvalget den 10. september 2003
Udsættes til næste møde

3 Økonomirapportering pr. 31. august 2003
SAG NR.: 100006358
clch
Indledning
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet regnskabsran port pr. 31. august 2003. A f et samlet budget på netto 67,9 mio. kr.
er der ved udgangen af august måned forbrugt netto 43,8 mio. kr., svarende til 64,4% af budgettet.
Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået otte måneder, svarende til 66,7%, 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 især foranstaltninger for voksne
handicappede (botilbud, hjælpemidler m.v.), introduktionsprogram m.v. for udlændinge,
introduktionsydelse til flygtninge samt i mindre grad på en række andre områder.
Det økonomiske billede er imidlertid mindre positivt end regnskabsrapporten antyder, idet d erp å en
række områder er et udgiftsmæssigt efterslæb. Blandt andet er der hjemtaget for meget refusion i
forhold til kontanthjælp, førtidspensioner og fleksjob. Hertil kommer, at der er et udgiftsmæssigt
efterslæb i forhold til opholdstilbud til voksne handicappede, introduktionsprogram for flygtninge
samt løntilskud til fleksjob.
Justerer man for disse forhold og fremskriver forbruget på samtlige konti, får man et skøn over det
samlede forbrug for Borgerserviceudvalgets område for 2003. På det nuværende grundlag er det
forvaltningens vurdering, at det samlede forbrug ultimo 2003 vil andrage netto 69,5 mio. kr.,
svarende til et merforbrug på netto 1,6 mio. kr.
Merforbruget vurderes at ville blive modsvaret af øget overgangsrefusion - den såkaldte 40%refusion - i forhold til de grundtakstbelagte områder på i størrelsesorden 0,2 mio. kr.
Det forventede merforbrug relaterer sig især til følgende områder (med det forventede nettomerforbrug anført i parentes):
05.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
0,4 mio. kr.
05.20 Plejefamilier/opholdssteder for børn og unge 0,6 mio. kr.
05.21 Forebyggende foranstaltninger
1,0 mio. kr.
Undervisningsudgifter anbragte bøm
0,8 mio. kr.
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05.23 Døgninstitutioner for børn og unge
05.39 Aktivitets- og samværstilbud
05.71 Sygedagpenge

0,5 mio. kr.
0,9 mio. kr.
0,8 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug relaterer sig især til følgende områder (med det forventede nettomindreforbrug anført i parentes):
05.01 Kontanthjælp
0,5 mio. kr.
05.50 - 52 Botilbud til voksne handicappede
2,8 mio. kr.
05.54 Hjælpemidler
0,7 mio. kr.
05.61 Introduktionsydelse til flygtninge
0,2 mio. kr.
05.68 Førtidspension 50% refusion
0,3 mio. kr.

Vurdering
Forvaltningen bestræber sig til stadighed på at iværksætte udgiftsdæmpende tiltag. Der vil i den
nærmeste fremtid især være fokus på at reducere udgifterne til sygedagpenge. Ydermere vil
serviceniveauet i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge skulle underkastes en
nærmere analyse. Langt størstedelen af udgifterne på Borgerserviceudvalgets område er imidlertid
af lovbunden karakter. Det vil derfor ikke umiddelbart være muligt at foretage en markant reduktion
af udgiftsniveauet i indeværende år.
Indstilling
På baggrund af ovenstående indstilles det, at Borgerserviceudvalget anmoder om en tillægsbevilling
i 2003 på følgende områder:
• Sygedagpenge, netto 0,8 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, netto 0,8 mio. kr.
Tillægsbevillingen foreslås dels finansieret via træk på kassebeholdningen (1.280.000 kr.) og dels
ved øget statsrefusion på de grundtakstbelagte områder (320.000 kr.).
Det indstilles, at merforbruget på øvrige områder søges dækket ind ved tilsvarende mindreforbrug
på andre områder, jf. ovenfor.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. september 2003
Anbefales til økonomiudvalget.

4 Anlægsregnskab for opførelsen af Hoffmeyers Hus
SAG NR.: 100012490
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Indledning
Sagsfremstilling
Bevilling:
26- 09-2001: Kr. 6.250.000
27- 02-2002: Kr. 667.000
Ialt: Kr. 6.917.000
Udgifter:
Tilslutningsafgifter:
Håndværkerudgifter (Hovedentreprise)
Attester, landinsp, geotek. m.v.
Omkostninger
Rådgivning
Inventar:__________________________
Udgifter i alt:

kr.
185.600
kr. 5.339.491
kr.
34.423
kr.
218.952
kr.
577.260
kr.
356.177
kr. 6.711.903

Mindreforbrug:

kr.

205.097

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været nogen udgifter til ekstrafundering, samt at der har
været færre uforudseelige udgifter end budgetteret.
Regnskabskontoret indstiller, at det bevillingsmæssige underskud i 2003 på kr. 205.097 indstilles
anvist til kassebeholdningen.
Indstilling
At udvalget anbefaler regnskabet og indstillingen fra regnskabskontoret.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. september 2003
Anbefales til økonomiudvalget

5 Revision af sociale regnskaber 2002
SAG NR.: 100012444
clch
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Indledning
Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 145 til Slangerup Kommune: Revision af de
sociale regnskaber for året 2002, Områder med statsrefusion.
Sagsfremstilling
Revisionen har i delberetningen gennemgået og vurderet kommunens administration af det sociale
område, herunder
• Forretningsgange
• Sagsbehandling i enkeltsager
• Strategier og målsætninger
• Organisation, ledelsesinformation og arbejdsprocesser
Revisionen finder de tilrettelagte forretningsgange hensigtsmæssige og betryggende.
Revisionen konkluderer endvidere, at sagsbehandlingen generelt foregår som fastlagt i
forretningsgangsbeskrivelseme. Dog vurderer revisionen, at der bør foretages en vurdering af
forretningsgangen i forhold til den konstaterede praksis omkring journalføring. Sagsgennemgangen
har vist, at der ikke i alle tilfælde sker noteringer i journaler omkring lovpligtig opfølgning, således
at opfølgningen dokumenteres.
For så vidt angår udgiftsudviklingen på udvalgte områder henvises til delberetningen.
I forhold til helhedsrevisionen af området kontanthjælp, revalidering og aktivering konkluderer
revisionen, at de udarbejdede målsætninger er detaljerede og operationelle, men er ikke i alle
tilfælde målbare. Til videreudvikling af området anbefaler revisionen, at de udarbejdede
målsætninger i højere grad gøres målbare (resultatmåling), samt der opstilles mål/succeskriterier for
indsatsområderne.
Det er revisionens vurdering at ledelsesinformationen giver såvel den politiske som administrative
ledelse en god indsigt i den udførte forvaltning på området. Revisionen anbefaler dog, at der er
behov for ajourføring og i nogle tilfælde udarbejdelse af beskrivelser af de væsentligste
arbejdsprocesser.
Vurdering
Borgerserviceforvaltningen har iværksat foranstaltninger med henblik på at højne kvaliteten i
sagsbehandlingen. I forlængelse a f delrevisionen på det sociale område er det blevet indskærpet
overfor sagsbehandlerne, at sagerne skal indeholde den fornødne dokumentation for, at den
lovpligtige opfølgning har fundet sted.
Endvidere har den igangværende organisationsomlægning blandt andet til hensigt at styrke det
faglige arbejde i Borgerserviceforvaltningen. Styrkelsen af mellemledemiveauet i forvaltningen
forventes at kunne resultere i en intensivering af arbejdet med kvalitetssikring af arbejdsgange og
lignende.
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Indstilling
Det indstilles, at Borgerserviceudvalget indstiller revisionsberetningen til godkendelse.
Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. september 2003
Godkendt

6 Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§115-puljen)
SAG NR.: 100005764
clch
Indledning
Der er indkommet én ansøgning om midler fra kommunens § 115-pulje.
Sagsfremstilling
En tovholdergruppe med rod i det nu nedlagte Psykiatrisk Kontaktforum ansøger om et tilskud på
2.750 kr. til afholdelse af en idræts- ou kulturfestival for sindslidende i kommunerne på vestegnen i
Frederiksborg Amt. En række af de Slangerup-borgere, der er tilknyttet Værestedet i Kongensgade
har deltaget i festivalen.
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 26.873 kr., således at der er 50.525
kr. til rådighed til resten af 2003.
O ver si ut over puljen.
Vurdering
Indstilling
Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder indenfor rammerne af formålet med § 115puljen. På den baggrund indstilles ansøgningen imødekommet.
Tidligere indstilling/beslutning
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Beslutning
Borgerserviceudvalget den 10. september 2003
Godkendt

Eventuelt
På grund af netværksproblemer kunne referatet ikke printes ud på mødet. Referatet vil efterfølgende
blive forelagt udvalgsmedlemmerne til underskrift.
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