Familie- og Socialudvalget

Punkt 5.

Orientering fra Rådmand og direktør
1.
Konsekvenser af nye regler for beregning af økonomisk fripladstilskud. Hans Chr. Mariegaard orienterede
om at der den 1.1.2016 er trådt nye regler i kraft ift. beregning af økonomisk fripladstilskud på
dagtilbudsområdet. Det har medført en kraftig forøgelse af opgavemængden i Pladsanvisningen, som står for
beregningerne ifm. ansøgning, genberegning, omberegning og den årlige efterregulering. Med de nye regler
er det husstandsindkomsten opgjort pr. måned, der skal lægges til grund for kommunens genberegning - og
det er især genberegningerne der giver problemer. Forudsætningen for korrekt beregning er, at
oplysningerne i indkomstregistret er korrekte. Men der sker ikke altid korrekt indberetning, og forældrene får
derfor fejlagtigt tilsendt en opkrævning eller meddelelse om, at de får penge tilbage. De forkerte oplysninger i
indkomstregistret opstår fx når løn eller ydelse er registreret to gange i samme måned, men ikke i
foregående/efterfølgende måned. Pladsanvisningen er forpligtet til at følge oplysningerne i indkomstregistret.
Som følge af problemerne med genberegninger er flere klager på vej fra forældrene til Ankestyrelsen.
Pladsanvisningen udsender hver måned over 2.000 breve til forældrene som følge af genberegninger. Af
disse skal ca. 1/3 have penge tilbage, mens ca. 2/3 skal af med penge. Brevene omfatter også forældre med
børn i DUS, og der er derfor også dialog med Skoleforvaltningen om problematikken. Forvaltningen har i
samarbejde med de øvrige store kommuner rettet henvendelse til ministeriet om uhensigtsmæssighederne i
de nye regler. Samtidig er der foretaget en midlertidig opnormering i Pladsanvisningen med en medarbejder
for at imødekomme arbejdspresset.
2.
Lær for livet- Learning Camps. Invitation sendes til udvalget mhp. eventuel deltagelse.
3.
225 timers regel - kontanthjælp skal varsles med 3 måneder. Varslingen er planlagt til at ske i morgen,
brevene er desværre behæftet med fejl, som forvaltningen påpeger skal forbedres forud for udsendelse af
varslingsbrevene, som skal ske inden den 01.07.2016, for det har virkning fra 01.10.2016.
Udvalget holdes løbende orienteret.
4.
Referat fra Stor Byg møde den 24.05.16 er mailet til udvalget den 02.06.16 til orientering.
Udvalget havde ingen spørgsmål til referatet.
5.
Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret kr. 750 mio. til sociale formål over de kommende 6 år. Midlerne er
øremærket programmer til tre fokusområder:
1. Flere udsatte borgere i uddannelse eller job.
2. Brud med den negative sociale arv for børn og unge.
3. Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere.
Forvaltningen vil undersøge videre med beskrivelse af eventuelle ansøgninger, samt direktøren vil medtage
til direktørgruppen for drøftelse af temaer på tværs i kommunen.
Notat fremsendes til udvalget.
6.
Ønsker udvalgsmedlemmer at deltage i Huset Zornig´s Børnerådsmøde den 25.10.16 i Nyborg Strand.
Helle Frederiksen, Hans Thorup, Cæcilie Andersen og Rose Marie Sloth Hansen tilmeldes.
Beslutning:
Til orientering.
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