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1. M - Meddelelser - Borger- og Erhvervsudvalget - december 2012
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget M
Sagsnr.: 11/33670

Bilag:
1 Åben Afslutning af projektet "Etniske forældre i foreningslivet"

296768/12
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2. A - 2. Udmøntning af integrationspuljen 2012 - BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 12/25062

Sagsfremstilling
Borger- og Erhvervsudvalget besluttede 07-11-2012 at udsætte sagen med henblik på uddybende præsentation og motivation af ansøgninger.
Siden 2002 har Høje-Taastrup Kommune hvert år afsat en pulje til støtte for projekter på integrationsområdet. Projekterne skal være med til at sætte fokus på og styrke frivilligt foreningsarbejde, der retter sig mod eller understøtter integration og inklusion af borgere med etnisk
minoritetsbaggrund. Integrationspuljen kan ansøges af både borgere, klubber, foreninger samt
institutioner i Høje-Taastrup Kommune, og tilskud kan gives til både opstart og gennemførsel
af gode initiativer.
Integrationspuljen er fordelt på to årlige uddelinger og er i 2012 på 300.000 kr. Heraf er
159.000 kr. afsat til Høje-Taastrup Kommunes samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.
Yderligere 100.000 kr. er i 2012 øremærket til projekter med fokus på øget forældreinvolvering, som medfinansiering på projektet ”Etniske forældre i foreningslivet”, som Høje-Taastrup
Kommune har modtaget støtte til fra det tidligere Integrationsministerium.
Der blev i 1. udmøntning af integrationspuljen 2012 afsat 39.000 kr. til projekter vedrørende
øget forældreinvolvering, og der blev yderligere afsat 33.000 kr. til andre typer projekter. Der
resterer således nu 61.000 kr. til uddeling til projekter med fokus på øget forældreinvolvering.
Der er herudover 19.134 kr. i ubundne midler til uddeling.
Endeligt har et projekt, der i 2011 fik støtte af integrationspuljen, søgt om forlængelse af projektperioden, og der søges i den forbindelse om tilladelse til at anvende ubrugte midler på i alt
21.648 kr. – midler som ellers vil falde tilbage i summen af midler, der er øremærket projekter
med fokus på øget forældreinvolvering.
Administrationen har modtaget 12 ansøgninger, som beløber sig til i alt 514.898 kr.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Borger- og Erhvervsudvalgets beslutning
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes integrationspolitik
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
Ud af de i alt 12 ansøgninger kan de fem af projekterne vurderes at høre under forældreinvolveringspuljen til ”Etniske forældre i foreningslivet”-projekter.
Da integrationspuljen er meget mindre end de samlede ansøgte tilskud, har administrationen
vurderet, hvilke projekter der skal indstilles til tilskud, ud fra en vurdering af projekternes indhold, bæredygtighed og hvorvidt et mindre tilskud vil kunne bidrage til projektet. Alle projekter
har fået nedsat deres tilskud på grund af den samlede puljes størrelse.
Administrationen vurderer på baggrund heraf, at følgende fem projekter skal tildeles tilskud:
Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet tildeles et tilskud på 30.000 kr. fra
forældreinvolveringsmidlerne. Projektet, der er baseret i Charlotteager, har til formål at
etablere og videreudvikle forældrenetværk med henblik på forebyggelse af rekruttering
af udsatte unge til bandemiljøer, og generelt at søge at få de unge ind i mere positive
livsbaner. Midlerne gives specifikt til de af projektets aktiviteter, der relaterer sig til arbejdet med de frivillige forældrenetværk.
Fædre på tværs tildeles et tilskud på 10.000 kr. fra forældreinvolveringsmidlerne til at
styrke den frivillige fædregruppe i Charlotteager. Det opfordres til, at en del af tilskuddet bruges på aktiviteter og samarbejde med projektgruppen til ”Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet”.
Multikulturel markedsdag tildeles et tilskud på 20.000 kr. (heraf 5.866 kr. fra forældreinvolveringsmidlerne). Dette initiativ søger, via afholdelse af en multikulturel markedsdag, at knytte tættere bånd mellem de forældre og børn, der er omfattet af daginstitutionernes område 4 (Sengeløse og Tåstrupgård).
Zumba for Kvinder modtager et tilskud på 15.000 kr. forældreinvolveringsmidlerne.
Projektet, der er baseret på gode erfaringer fra andre udsatte boligområder, søger at
etablere og udvikle en Zumba idrætsforening for kvinder og deres børn i Tåstrupgård.
Der er særligt fokus på marginaliserede kvinder. Restbeløbet til projektet er sikret via
Høje-Taastrup Kommunes samarbejdsaftale med Get2Sport (Danmarks IdrætsForbund).
Infoaften om ”offerfesten” modtager et tilskud på 5.000 kr. Foreningen Kilden ønsker med dette projekt at afholde en infoaften, især for folkeskolelærere og pædagoger, med henblik på at øge forståelsen og bevidstheden omkring den islamiske højtid
"offerfesten" (en højtid der relaterer sig til traditionen om pilgrimsrejser til Mekka).
Administrationen vurderer desuden, at følgende projekt skal have forlænget dets projektperiode og givet tilladelse til at anvende ubrugte midler for i alt 21.648 kr.:
Projekt ”Åben Skole” gives tilladelse til at forlænge projektperioden til juni 2013 og
til at anvende ubrugte midler for 21.648 kr. i denne periode. Projektet, der oprindeligt
fik tildelt 53.000 kr. i integrationspuljens 1. udmøntningsrunde i 2011, har til formål at
styrke forældresamarbejde og forældrekompetencer på Gadehaveskolen til glæde for
især udsatte børn. Behovet for en forlængelse af projektperioden skyldes blandt andet
ledelsesændringer på Gadehaveskolen, der har fået indflydelse på projektets fremdrift.
Udover ovenstående fordeling har administrationen sikret fuld finansiering af et projektforslag
fra HTI Gymnastik via Høje-Taastrups Kommunes samarbejdsaftale med Get2Sport (Danmarks
Idræts-Forbund). Herudover henvises et sangkor-projekt fra City Kirken til at søge finansiering
via støttemidler under Kulturelt Samråd.
Ved den ovenstående fordeling beløber det samlede tilskud til nye projekter sig til 80.000 kr.
(hvoraf de 60.866 kr. kommer fra forældreinvolveringsmidlerne).
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Indstilling
Administrationen indstiller, at følgende fordeling af midler godkendes:
1. Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet tildeles 30.000 kr.
2. Fædre på tværs tildeles 10.000 kr.
3. Multikulturel markedsdag tildeles 20.000 kr.
4. Zumba for kvinder tildeles 15.000 kr.
5. Infoaften om offerfesten tildeles 5.000 kr.
6. Projekt ”Åben Skole” kan anvende ubrugte midler for 21.648 kr. i en forlænget projektperiode
Bilag:
1

Åben Fædre på Tværs, Charlotteager, ansøgning

262325/12

2

Åben Multikulturel Markedsdag, Sengeløse, ansøgning

262334/12

3

Åben Kilden, Offerfest, ansøgning

262350/12

4

Åben Integration i gymnastikken, HTI, ansøgning

262343/12

5

Åben 1Voice, Citykirken, ansøgning

262341/12

6

Åben Sprogcafé i Gadehavegård, ansøgning

262336/12

7

Åben Kulturaftener i Charlottekvarteret, ansøgning

262324/12

8

Åben Kilden, modersmålsundervisning, ansøgning

262349/12

9

Åben U-turn ansøgning

262327/12

10 Åben Forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet

303042/12

11 Åben Zumbatræning for kvinder i Taastrupgård

303055/12

12 Åben Åben skole på Gadehaveskolen

303061/12

13 Åben Oversigt over ansøgninger_Integrationspuljen 2012_2 runde

281540/12
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3. I- 4. budgetopfølning og regnskabsprognose for Borger og Erhvervsudvalget 2012 - BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 12/24309

Sagsfremstilling
Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.
Udvalgets økonomiske resultat
Det forventede regnskab for 2012 udgør 0,3 mio. kr., og det forventes, at udvalget overholder
det korrigerede budget for 2012, jf. tabel 1.
Tabel 1: Resultat for Borger og Erhvervsudvalget
Politikområde
Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr.
(netto 1.000 kr.)
budget
budget
31.10.2012
2012
2012

Forventet
regnskab
2012

Afv. I fht.
Oprindeligt
budget1

Afv. I fht.
Korrigeret
budget1

8.81 Borger- og
Erhvervsudvalget

0

298

148

298

298

0

I alt

0

298

148

298

298

0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.
Borger- og Erhvervsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 0,0 mio. kr. og et korrigeret
budget pr. 31-10-2012 på 0,3 mio. kr., jf. tabel 1. Det øgede budget på 0,3 mio. kr. skyldes
genetablering af Integrationspuljen.
Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om tilskud til finansiering af projekter for 0,260
mio. kr. på Borger- og Erhvervsudvalgets møde d. 28-03-2012 (pkt. 1).

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at udvalget overholder budgettet for 2012.
Andre relevante dokumenter
Der udarbejdes ikke uddybende bemærkninger til Borger- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.
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