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1. Meddelelser - april
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Konkurrenceudsættelse

84699/12

2 Åben SFI rapport

72283/12

3 Åben Referat af Seniorrådsmøde 06.02.2012

63859/12
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2. Fordeling af midler fra § 79-puljen 2012
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget A
Sagsnr.: 11/33322

Sagsfremstilling
Efter § 79 i serviceloven har kommunen mulighed for at give tilskud til generelle tilbud med et
aktiverende og forebyggende sigte til ældre og handicappede efter Byrådets nærmere retningslinjer.
Ældreudvalgets særlige prioritering for 2012
Udvalget har 29-11.2011 besluttet, at § 79-puljen i 2012 bliver fordelt i prioriteret rækkefølge
til ansøgninger, der retter sig mod


Motion/forebyggende tiltag



Støtte aktiviteter, der er med til at understøtte frivilligt arbejde, og tiltag i forbindelse med Livskraft hele livet

 Styrke det frivillige arbejde omkring plejecentrene i form af aktiviteter for beboerne
på plejecentrene og borgere i lokalområdet.
Udvalget besluttede også, at der max. vil blive dækket 50 % af udgifter til transport og udflugter.
§ 79-puljens størrelse i 2012
Budgettet for den samlede § 79-pulje udgør i alt 501.700 kr.
Der er på forhånd disponeret over 120.000 kr. fra transportpuljen til Partnerskabsaftaler og
60.000 kr. til transport i henhold til Folkeoplysningsloven, i alt 180.000 kr.
Det resterende beløb er herefter fordelt på:
Tilskud til foreninger
Transport
I alt

229.600 kr.
92.100 kr.
321.700 kr.

De to puljer er at betragte som to budgetrammer, som Ældreudvalget kan beslutte at flytte
midler imellem.
Ansøgninger modtaget i 2012
Der er modtaget ansøgninger for i alt 566.500 kr., og heraf er der søgt 197.000 kr., der relaterer til udvalgets prioriterede områder, mens størsteparten 369.500 kr. vedrører aktiviteter, der
falder uden for de prioriterede områder.
Administrationen har ved forslag til fordeling taget hensyn til antal medlemmer og herunder
især antal medlemmer boende i Høje-Taastrup Kommune (betegnet som HTK-medlemmer).
Derudover er der taget hensyn til foreningernes generelle økonomiske forhold, f.eks. om det er
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en stor forening, der genererer overskud. Det indgår også i vurderingen, hvordan foreningerne
i 2011 har anvendt tildelt tilskud, bl.a. om de har søgt om mere, end de har forbrugt.
Område 1: Motion/forbyggende tiltag
Der er modtaget ansøgninger for 85.800 kr.
I lighed med sidste år har Hedeland Golfklub, Oldtimer-afdelingen søgt tilskud til turneringer,
og 3 bowlingklubber har søgt tilskud til baneleje. Administrationen foreslår fordeling i forhold til
antal HTK-medlemmer.
Taastrup Billard Klub har i 2011 haft økonomiske problemer. De har en stor seniorafdeling på
74 ældre, som er meget flittige spillere, hvilket giver stort slid på bordenes beklædning og spillerudstyret. Seniorafdelingen har et stort socialt fællesskab og ansvar, hvorfor administrationen indstiller, at klubben i 2012 får et tilskud svarende til tilskuddet for 2010.
TS – Sol og Motion er et nystartet fitnesscenter i Hedehusene, som søger tilskud til pensionisters månedsbetaling for at trække nye medlemmer til, som ikke har råd til at betale 150 kr.
pr. måned. Ejeren har søgt om fuld dækning af kontingent, og hun vil som minimum gerne have prisen ned på 100 kr. Hun mener, at ca. 20 personer vil have behov for det.
Administrationen vurderer, at det vil være konkurrenceforvridende at give tilskud til et privat
fitnesscenter, hvorfor det indstilles, at der ikke gives tilskud til virksomheden.
A/B Frødalen Gymnastik søger tilskud til instruktørtimer. De laver p.t. gymnastik under AOF,
men de vil gerne selv stå for det, da de håber at kunne tilbyde billigere gymnastik og dermed
tiltrække flere af seniorbofællesskabet Frødalens medlemmer, i alt 30 beboere. Gymnastikholdet er p.t. på 10, og administrationen indstiller, at tilskuddet pga. medlemstallet max. kan udgøre det nuværende tilskud på 6.800 kr., som bliver dækket af AOF.
Område 2: Aktiviteter, der understøtter frivilligt arbejde i fm. Livskraft hele livet
Der er modtaget ansøgninger for i alt 67.000 kr.
Ældre Sagen startede i oktober 2011 projekt Spisevenner i samarbejde med kommunens visitatorer, og projektet blev i 2011 støttet af § 79-puljen.
Der er netop lavet evaluering på projektet med positive resultater hos spiseværterne, som p.t.
tæller 8. Både Ældre Sagen og visitatorerne forventer, at man snart når op på de 10 personer,
som man havde beregnet fra start. Udgifterne til spisevenner forventes at løbe op i 42.000 kr.
for 2012.
Ældre Sagen søger desuden støtte til projekt Livsmodsgrupper, der er startet i samarbejde
med kommunen. De søger støtte til mødeforplejning. Administrationen indstiller, at de ikke bevilges tilskud, da der de seneste år ikke har været ydet støtte til mødeforplejning inden for §
79-puljens rammer.
Torsdagscaféen har hjemme i Hytten og samarbejder med Sprogcentret og Ældre Sagen. De
søger tilskud til oprettelse af et syværksted, da de er blevet inspireret af projekt Nål og Tråd
Ishøj, som har haft udstillet deres arbejder på Arken. De vil gerne have kursisternes mødre og
svigermødre til at deltage i Torsdagscaféen således, at de kan udveksle håndarbejdstraditioner
og samtidig udvikle deres sproglige færdigheder.
De søger tilskud til 3 symaskiner, en reol og tilbehør som sakse, strygejern, tråd, stof mv. for i
alt 20.000 kr. Det indstilles, at de bevilges i alt 17.000 kr. svarende til det beløb, der blev bevilget i 2011 til etablering af Seniorklubbens syværksted i Blåkildegård.
Administrationen foreslår, at der i lighed med 2011 afsættes en pulje på 42.125 kr. Puljen kan
bruges til aktiviteter for frivilligt arbejde, som starter i løbet af 2012, og særlige aktiviteter
iværksat af kommunens plejecentre, træningscenter mv. i samarbejde med frivillige aktiviteter.
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Område 3: Aktiviteter rettet mod beboere på plejecentrene og borgere i lokalområdet
Der er modtaget ansøgninger for i alt 44.200 kr.
Pensionisternes Hus søger tilskud til indvendig vedligeholdelse og tilsyn.
Støtteforeningen Solstrålen på Henriksdal Plejecenter søger tilskud til den årlige skovtur, hvor
der er brug for 2 store handicapbusser. I 2011 deltog Aktivitetens brugere også i udflugten.
Sengeløsevennerne søger tilskud på 20.000 kr. til balancesti/træningssti og 2.000 kr. til skridttællere – alt sammen for at motivere beboerne til træne og blive/forblive aktive. Balancestien
vil være at betragte som anlæg på Sengeløse Plejecenter. Administrationen foreslår, at der gives tilskud til skridttællere.
Område 4: Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder)
Der er modtaget ansøgninger for i alt 369.500 kr. fordelt på følgende grupper:
88.595 kr.

(5 foreninger)

B. Arrangementer: foredrag, musik, banko mv.

140.000 kr.

(6 foreninger)

C. Ture og udflugter

149.905 kr.

(17 foreninger)

A. Kørsel af medlemmer til foreningens aktiviteter

Der er ansøgninger fra i alt 20 foreninger, og flere søger tilskud til mere end 1 gruppe.
OK Høje-Taastrup og 3F Hedehusene Efterløns- og Seniorklub har søgt tilskud for 134.320 kr.,
hvilket udgør ca. 36 % af ansøgningsbeløbet. Medtages ansøgningen fra Dansk Handicap Forbund Vestegnen, så tegner de 3 foreninger sig for næsten halvdelen af hele ansøgningsbeløbet
for dette område.
Ad A
Der er ansøgninger for i alt 88.595 kr., og ansøgningerne fra Dansk Blindesamfund ”Storkøbenhavn Syd” og Dansk Handicap Forbund Vestegnen udgør i alt 68.675 kr.
Der deltager i gennemsnit 11 medlemmer fra HTK i Dansk Handicap Forbunds 14 årlige arrangementer, og i 2011 udgjorde kørslen for HTK’s medlemmer i alt 33.547 kr. Løvfaldsturen skiller sig ud som en ekstra dyr tur, som for HTK’s 10 deltagere kostede 13.714 kr.
Dansk Blindesamfund har endnu ikke opgjort deres udgifter for 2011.
Alle ansøgninger foreslås tildelt 50 % af det ansøgte således, at max. 50 % af udgifterne til
kørsel dækkes.
Ad B
Der er ansøgninger fra 6 foreninger på i alt 140.000 kr., men ansøgningen fra OK HøjeTaastrup udgør halvdelen af gruppen. Ansøgninger fra 3F Høje-Taastrup Efterløns- og Seniorklub og 3F Hedehusene Efterløns- og Seniorklub udgør næsten resten med henholdsvis ansøgning på 25.000 kr. og 30.000 kr.
OK Høje-Taastrup, 3F Høje-Taastrup Efterløns- og Seniorklub og 3F Hedehusene Efterløn- og
Seniorklub har konsolideret deres egenkapital.
Administrationen indstiller, at OK Høje-Taastrup tildeles 30.000 kr., 3F Høje-Taastrup Efterløns- og Seniorklub tildeles 4.500 kr. og 3F Hedehusene Efterløn- og Seniorklub tildeles 7.500
kr.
Taastrup Pensionistforening har søgt om i alt 10.000 kr., heraf 2.000 kr. til arrangementer og
8.000 kr. til kørsel og ture. Administrationen indstiller, at de får tilskud på 2.000 kr. til arrangementer og 4.000 kr. til kørsel og ture, i alt 6.000 kr.
Hedehusene Pensionistforening har søgt om i alt 16.000 kr., heraf 12.000 kr. til ture og udflugter og 4.000 kr. til 70 års jubilæumsfest. Administrationen foreslår, at foreningen tildeles 6.000
kr. til ture og udflugter, dvs. max. 50 % af udgiften, og derudover 3.000 kr. til jubilæumsfe-
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sten, i alt 9.000 kr.
Fløng Ældre Klub søger om i alt 12.000 kr., heraf 6.000 kr. til sommerudflugt, 2.000 kr. til foredrag, 2.000 kr. til musikunderholdning og 2.000 kr. til fællesspisning. Administrationen indstiller, at foreningen tildeles i alt 7.000 kr. fordelt med 3.000 kr. til sommerudflugten og det
ansøgte beløb til foredrag og musikunderholdning, men ikke til fællesspisning.
Ad C
Der er ansøgninger fra i alt 17 foreninger på i alt 140.905 kr., og administrationen indstiller, at
de får dækket max. 50 % af deres udgifter, se fordelingen.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Servicelovens § 79 og Folkeoplysningsloven
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med sagens forelæggelse for Ældreudvalget.
Vurdering
Administrationen har ud fra de besluttede kriterier for tildeling fra § 79-puljen vurderet de
modtagne ansøgninger og har udarbejdet forslag til fordeling af midlerne i henhold til vedlagte
bilag.
Administrationen vurderer, at Ældreudvalgets prioriteringer vil blive tilgodeset ved den ovenfor
beskrevne fordeling.
I vurderingen har administrationen gennemgået foreningernes økonomiske forhold og vil i tilskudsmeddelelsen bede foreningerne specificere deres årsregnskab således, at det tydeligt
fremgår, hvordan de har brugt tilskuddet.
Motion og forebyggende tiltag
Aktiviteter der understøtter frivilligt arbejde
Aktiviteter der retter sig mod beboere på plejecentre
Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder)
I alt til fordeling

29.100 kr.
101.125 kr.
24.200 kr.
167.275 kr.
321.700 kr.

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

de enkelte foreninger tildeles tilskud jævnfør ovenstående

2. der afsættes en pulje på 42.125 kr. til fordeling efter ansøgning vedr. projekter, der
fremmer samarbejdet mellem frivillige og ældreområdets driftsenheder mv.
Bilag:
1 Åben Liste over ansøgere til § 79-puljen 2012

2611/12
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3. Udbud af borgerkørsel
Sagstype: Åben
Type:
SSU, ISU, ÆU - I
Sagsnr.: 11/27837
Sagsfremstilling
Kommunens samlede kørselsområde, som omfatter transport af borgere, medarbejdernes tjenestekørsel i medarbejdernes egne eller kommunens biler samt kørsel med gods, bliver i 2012
genstand for en større analyse. Formålet hermed er at sikre en bedre styring og mere effektiv
ressourceanvendelse på det samlede kørselsområde.
Som et led i denne analyse bliver der i første omgang sat fokus på borgerkørslen. Kommunen
havde i 2011 udgifter til borgerkørslen på ca. 23 mio. kr. Udgiften fordeler sig således: SSU:
4,7 mio. kr., ISU med 11,7 mio. kr. og ÆU med 5 mio. kr. Størstedelen af disse transportopgaver er omfattet af kontrakter indgået med eksterne leverandører efter udbud eller anvendelse af indkøbsaftaler. De nuværende kontrakter udløber den 31-07-2012, og kommunen skal
derfor sende opgaven i udbud på ny.
Det foreslås, at de kommende kontrakter skal have en varighed på to år med mulighed for op
til to års forlængelse. Administrationen forventer således at indgå nye kontrakter igen, når
analysen af kommunens samlede transportområde ligger klar, og der potentielt vil kunne hentes yderligere synergieffekter.
Sammensætning af udbuddet
Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være penge at spare ved at udbyde kørslen
igen. Dels kan der i mange tilfælde opnås en besparelse i form af billigere priser generelt, og
dels kan der opnås yderligere besparelser ved at se på den ydelse, der leveres og vurdere, om
det er den samme ydelse, som skal leveres fremover.
En del af den kørsel, kommunen yder, er lovbestemt, mens en del ydes ud fra de af Byrådet
fastsatte visitationskriterier. Administrationen er i skrivende stund ved at danne sig et overblik
over den samlede borgerkørsel. Det gælder både mængde, udgifter, visitationskriterier mv.
Når denne analyse er gennemført, forventer administrationen således at kunne pege på områder, som eventuelt vil kunne vælges fra i sammensætningen af den fremtidige kørselsydelse.
For at kunne have nye kontrakter klar til den 01-08-2012, hvor de eksisterende kontrakter er
udløbet, og samtidig indhente en besparelse allerede til budget 2013, er det nødvendigt at
gennemføre udbudsprocessen med en meget stram tidsplan. Det betyder, at administrationen
lægger op til en proces, som tilgodeser begge formål.
Tildelingskriterier for udbuddet
Kørslen udbydes som et offentligt udbud. Ved udbuddet anvendes de samme tildelingskriterier,
som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen. Tildelingen af kontrakter på almindelig
bustransport (ad hoc bestilling) som f.eks. borgerrundturen og kørsel til svømmeundervisning,
sker på baggrund af kriteriet ”laveste pris”. Tildelingen af kørsel på områder som ældre- og
handicapkørsel, kørsel med småbørn og skoleelever til og fra skole og fritidstilbud samt specialtilbud sker derimod på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

o

Pris, og accept af kontraktoplægget (vægter 50%)
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o

Kvalitet og service (vægter 40%)
o Leveringssikkerhed
o Beskrivelse af tilbudsgiverens evne til at opfylde forpligtigelser.

o

Miljø (vægter 10%)

Inddeling af ydelsen i ”pakker”
Udbudsmaterialet sammensættes af flere ”pakker”, hvoraf den ene pakke (grundpakken) omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Denne pakke kan ikke
vælges fra. Hertil udformes en række ”tillægspakker” (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet
optioner), som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for. Byrådet får på
juni-møderækken mulighed for at vælge, hvilke af tillægspakkerne, som skal omfattes af de
endelige kontrakter med leverandørerne og dermed hvilket serviceniveau, der skal være gældende for de næste to år.
Tids- og procesplan
Tids- og procesplanen for udbuddet fremgår nedenfor:
Måned
April
Maj
Juni
Juli
August
Uge
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Behandling af sag i ØU om udbud af kørsel
Udbudsmateriale sendes i høring
Godkendelse af udbudsmateriale
Frist for færdigudarbejdelse af udbudsmateria‐
le (30/4)
Sidste frist for afgivelse af tilbud ‐ leverandører
(11/6)
Vurdering af indkomne tilbud
Udvælgelse af tilbudsgiver (18/6)
Byrådet beslutter kontrakternes omfang
Stand‐still periode (19‐28/6)
Tildeling af kontrakt ‐ underskrift (29/6)
Omstilling til ny praksis

Ny kontraktperiode indtræder (1/8)

Økonomi
Der forventes en økonomisk gevinst allerede i 2012, som vil have helårseffekt i 2013.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Udbudsmaterialet sendes i intern høring medio april, inden det godkendes endeligt i slutningen
af april.
Vurdering
Kørselsanalysen som helhed forventes at bidrage med økonomiske gevinster til budget 20132016. Ved at gennemføre udbuddet nu, forventer administrationen, at der således kan indhentes en besparelse allerede til budget 2013. Derudover sikres det, at kommunen overholder sin
udbudsforpligtelse på området.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen,
også anvendes ved dette udbud godkendes.
2. de kommende kontrakter får en varighed af to år med mulighed for op til to års forlængelse godkendes.
3. udbudsmaterialet sammensættes af flere ”pakker”, hvoraf den ene pakke omfatter
den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Hertil udformes en
række ”tillægspakker”, som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for, godkendes .
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4. Sundhedsstrategi 2012-2014
Sagstype: Åben
Type:
FKU, ISU, SSU og ÆU I
Sagsnr.: 11/3401
Sagsfremstilling
I april 2011 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Sundhedsstrategi 2012-2014.
Sundhedsstrategien understøtter implementeringen af ”Sundhedspolitik 2006 – sundheden
frem i hverdagen”. Sundhedsstrategien skal prioritere indsatsen og sikre, at alle involverede
arbejder i samme retning, hvad enten det drejer sig om borgere, forskellige samarbejdspartnere eller det er på tværs af kommunens fagcentre.
Arbejdsprocessen har inkluderet tre temamøder for interne og eksterne interessenter om
sundhedsprofilen i hhv. maj, september og november 2011. I november 2011 vedtog Byrådet
temaerne for sundhedsstrategien.
I 2006 fik Høje-Taastrup Kommune den første måling af borgernes egen opfattelse af deres
sundhedstilstand. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen viser samtidig, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. Undersøgelsen foretages hvert 4. år og gennemføres i alle landets
kommuner. Dvs. at den næste sundhedsprofil foreligger i 2014 og resultaterne kan dermed
bruges til at måle, om sundhedsstrategien har hjulpet til at opnå de ønskede resultater.
Sundhedsstrategien indeholder 6 temaer: 1. Røg på vej ud, 2. Mindre forbrug af alkohol, 3. Bevægelse ind i hverdagen, 4. Sund kost gavner helbredet, 5. Netværk og Fællesskab øger trygheden og 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom.
Hvert tema er opbygget med et succeskriterium, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder
og aktiviteter.
Succeskriteriet beskriver, hvad kommunen vil opnå indenfor et givent tema. De strategiske mål
og målgrupperne baserer sig på, hvor der er bevis for, at det kan betale sig at sætte ind, for at
få en effekt af en indsats, samt hvilke grupper, der har det største behov ud fra sundhedsprofilen 2010 i Høje-Taastrup. Det samme gælder for indsatsområderne og aktiviteterne, som derudover også er udvalgt blandt de forslag der er indkommet fra møderne med borgere, interesseorganisationer og repræsentanter for forskellige fagcentre i forbindelse med arbejdet.
Efter Sundhedsstrategien er politisk godkendt, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre, da implementering af sundhedsstrategien
skal ske inden for flere af kommunens fagområder.
Drøftelse i Hovedudvalget 29.02.2012
Hvis Sundhedsstrategien skal have succes, inddrager den udover borgerne, også medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser. Medarbejderne bliver det gode eksempel
for de borgere, som de er i kontakt med gennem deres arbejde, uanset hvilket tema det drejer
sig om. Herudover er mange medarbejdere også borgere i kommunen.
Der har været en første drøftelse i Hovedudvalget.
Når sundhedsstrategien er politisk godkendt, vil spørgsmålet om hvordan vi i kommunen arbejder med røgfrie arbejdspladser og øvrige temaer blive drøftet konkret i MED-systemet.
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Udgangspunktet for sundhedsstrategien er, at aktiviteter finansieres af den afsatte ramme inden for det pågældende område.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Sundhedsstrategi 2012-2014 vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside.
Høring
Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at sundhedsstrategien kan understøtte, at der på tværs af kommunens fagcentre arbejdes i samme retning i udviklingen af tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Ved at anvende sundhedsprofilen for 2010 som udgangspunkt for at måle, hvordan sundhedstilstanden blandt borgerne er, er det fremover muligt hvert 4. år, at følge op på, om de
indsatser der er iværksat, har en virkning.
Strategiens indsatsområder og aktiviteter er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på
anbefalinger fra eksperter samt i vid udstrækning på anbefaling af de borgere og interesseorganisationer som har været inddraget i processen med at udarbejde strategien. Forventningen
er derfor, at der allerede er skabt ejerskab og engagement i det kommende arbejde med at få
igangsat de foreslåede aktiviteter.
Sundhed er et fælles anliggende for alle kommunens fagcentre. Det kommende arbejde med at
udarbejde en fælles handleplan vil sikre, at alle kender deres opgave med at nå målene for
strategien i 2014.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at Sundhedsstrategien 2012-2014 drøftes og godkendes.
Bilag:
1 Åben Sundhedsstrategi 2012-2014
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