Velkommen til Ydelses- og Socialcentret
Tema FSU den 14.11.2014

Oplæg fra YSC

1.

Præsentation af Ydelses- og Socialcenteret v/ centerleder Michael Larsen

2.

Kort om opgavesættet i Serviceteam, pensionsteam og kontanthjælpsteam
v/teamlederne

3.

Implementering af reformer - med særlig fokus på kontanthjælpsreformen

4.

Tværfagligt samarbejde og helhedsorienteret sagsbehandling - hvordan bidrager YSC
i samarbejdet

5.

Digitalisering, selvbetjeningsløsninger og Udbetaling Danmark - hvordan understøttes
borgerne

6.

Spørgsmål

Centerleder(93):
Michael T. Larsen

Sekretariat:
Personaleadministration og sekretariat

Serviceteam(19):
Teamleder Connie Lund
Hansen.

- - Modtagelse
- Borger-PC

- Fritagelse

digital post

- Begravelseshjælp
- Efterlevelseshjælp
- Beboerindskudslån
- Ejendomsskattelån
- Nødkassen
- Ledighedsydelser
under ferie
- sundhedslov
- Afgørelser
førtidspension
- overordnede
økonomiopgaver
- strandede borgere
hjemsendelse
-nem-ID

Pensionsteam(16):
Teamleder Lisbeth Juhl.

- sagsbehandling jf.
pensionsloven og
aktivloven
- Adm. af særlig
udsatte
pensionister(600)
- Offentlige
Begravelser
- Flexydelse og
Delpension

Sygedagpengeteam(17):
Teamleder Kathrine Povlsen

- sagsbehandling af
sygedagpenge
- Sagsbehandling af borgere
med varig nedsat funktionsevne
- regres
- Portner
- Kantine

Kontanthjælpsteam(20):
Teamleder Mai Nautrup Olsen

- Visitation af borgere > 30 år.
- sagsbehandling aktivloven
- Servicelovsydelser til voksne

Kontanthjælpsteam(16):
Teamleder og stedfortræder
Inger Poulstrup

- Udbetaling efter Aktionsloven
- Fogedsager
- sagsbehandling aktivloven
- Servicelovsydelser til voksne

Implementering af reformer
•

Kontanthjælpsreformen

• Samlevende – sagstal 765
• Unge med kompetencegivende uddannelse
• Betydning for borgere samlevende med person med
opholdstilladelse
• Konsekvenser v/ Teamleder Mai Nautrup Olsen

Tværfagligt samarbejde
• Deltagelse i Rehabiliteringsmøder v/ Mai
• Projekt Empowerment – samarbejde med Job- og
Aktivhuset v/ Mai
• Det daglige tværfaglige helhedsorienterede samarbejde
med Job- og Aktivhuset og familiegrupperne.
• Tværfagligt samarbejde i pensionsteamet v/ lisbeth juhl

Digitalisering og Udbetaling Danmark
•

Hvorledes er det gået i forbindelse med at områderne familieydelser,
barselsdagpenge, boligstøtte og pension er virksomhedsoverdraget til
udbetaling Danmark?

•

Hvordan har bl.a. Ydelses- og Socialcenteret støttet op omkring de
borgere der ikke er digital parat og de borgere der har særlige behov

•

Digital post , NEM-ID og fritagelse

•

Nye opgaver til Udbetaling Danmark formentlig den 01.05.2015 –
(flexydelse, begravelseshjælp, international sygesikring, delpension
og begravelseshjælp)

