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

Bilag:
1 Åben Opsamling på "Ud med bøvlet" kampagnen
2 Åben EU-Interressevaretagelse

3987/12
13477/12
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2. Konstituering af udvalgsformand for Borger- og Erhversudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 09/25315

Sagsfremstilling
Byrådet har på møde 13-12-2012 har godkendt, at Michael B. Clausen er stedfortræder for Nadeem Farooq, og indtræder i dennes udvalg og hverv, herunder også Borger- og Erhvervsudvalget, fordi Nadeem Farooq er midlertidigt forhindret i at varetage sine kommunale hverv på
grund af folketingsarbejdet. I den anledning skal Borger- og Erhvervsudvalget konstituere sig
med ny formand.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget vælger ny formand.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 18-01-2012
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh
Sag nr. 2
Udvalget valgte Michael Blem Clausen som formand for Borger- og Erhvervsudvalget.
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3. Styringsdialogmøde med boligorganisationerne
Sagstype: Åben
Type:
BEU, SSU og ÆU A
Sagsnr.: 09/20397
Sagsfremstilling
Baggrund
Som en konsekvens af styringsreformen af den almene sektor, der trådte i kraft 01-01-2010,
skal kommunerne hvert år afholde styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation med
fokus på at udvikle boligområderne. På baggrund af styringsdialogen skal der udarbejdes en
konkret aftale, som sendes til godkendelse i organisationsbestyrelsen og Byrådet og som efterfølgende skal offentliggøres.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 02-11-2010 en model for styringsdialogen i HøjeTaastrup Kommune, hvor styringsdialogmøderne afholdes hvert år i februar. Da styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier
og arbejde, afholder Høje-Taastrup Kommune styringsdialog med alle de boligorganisationer,
der har afdelinger i kommunen, og ikke kun de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.
Overordnede mål for den almene boligsektor
Som led i styringsreformen for den almene sektor er der opstillet overordnet formål samt
landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor. Det er som udgangspunkt disse
målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen. Derfor har administrationen i år bedt
boligorganisationerne om at beskrive deres konkrete mål og indsatser i forhold til de landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor, og fremsende disse sammen med dokumentationspakken, inden styringsdialogmøderne i februar.
Nedenfor beskrives de emner administrationen har bedt boligorganisationerne om at udarbejde
konkrete mål og indsatser i forhold til:
Økonomi og drift: Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, jf. § 6a i loven. Styringsdialogen vedrører: Økonomistyring, herunder omkostningsniveau, produktivitet, opsparing samt budget- og
regnskabsudarbejdelse. Hvis der i regnskabsmaterialet eller på anden måde er afdækket økonomiske problemer i boligorganisationen, indgår dette i belysningen af målsætningen. Endvidere vil fx spørgsmål om fusioner, administrativt samarbejde, organisationsudviklingsprojekter og eventuelle sideaktiviteter kunne være relevante emner.
Ledelse og beboerdemokrati: Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik
og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati, jf. § 6e i loven. Styringsdialogen vedrører: Fremme af deltagelse i beboerdemokratiet, udarbejdelse af etisk
regnskab over bestyrelsesforbrug, sikring af bestyrelsernes beslutningsgrundlag og
kompetence, intern kommunikation, samarbejde mellem forskellige beslutningsniveauer, herunder eventuelle beslutninger om gennemførelse af visse arbejder uden afdelingsmødets godkendelse, nedsættelse af ad hoc beboergrupper m.v.
Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodese grupper, som
har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår.
Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet, jf. § 6d i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er afdelinger eller boligområder, som har en uforholdsmæssig høj koncentration af socialt udsatte beboere, og om der er afdelinger eller
boligområder, som vil kunne bære en større andel af socialt udsatte beboere. Hvis udlejning via venteliste fraviges, skal det løbende sikres, at hensynet til de grupper, som
har svært ved at skaffe sig en passende bolig på markedsvilkår, tilgodeses.
Boligafdelinger: Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende
standard, jf. § 6b i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er væsentlige problemer i
afdelingen af økonomisk, social eller fysisk karakter. Problemer på disse områder kan fx
vedrøre afdelingens driftsøkonomi og huslejeniveau, vold og hærværk i lokalområdet
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-

eller bygningernes vedligeholdelsesstand. Det bør tillige indgå i styringsdialogen, hvis
der er nærliggende risiko for, at sådanne problemer opstår.
Nybyggeri og renovering: Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering mv. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede
midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljøog energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant
niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål, jf. § 6c i loven. Styringsdialogen vedrører: En vurdering af byggeriers eller renoveringsarbejders kvalitet i relation til arkitektur, teknik, sundhed samt miljø- og energiforhold, samt omkostningseffektiviteten ved arbejderne.

Sammenhæng med kommunale strategier og mål
Styringsdialogmødet er endvidere en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og mål.
På det første styringsdialogmøde (2011) fokuserede Høje-Taastrup Kommune bl.a. på etablering af opgangsfællesskaber/botilbud for borgere med behov for særlig støtte (f.eks. udviklingshæmmede). Hermed vil en række borgere ikke længere være nødsaget til at bo udenfor
kommunegrænsen for at få deres særlige behov dækket, og samtidig giver det besparelser for
Høje-Taastrup Kommune.
Et andet fokusområde i 2011 handlede om, at understøtte de almene boligselskaber i at opnå
energibesparelse og CO2 reduktioner og dermed bidrage til Høje-Taastrup Kommunes mål som
Klimakommune, om at reducere energiforbruget i kommunen med 10 % inden 2013. Derfor er
boligselskaberne inviteret ind i et klimasamarbejde med Center for Energibesparelser og DONG
Energy.
I år foreslår administrationen, at der sættes fokus på følgende i styringsdialogen:
Den almene sektors bidrag til udmøntning af den nye seniorpolitik for Høje-Taastrup
Kommune. Et særligt afsnit i seniorpolitikken omhandler ”Boliger til det gode seniorliv”,
og her er et af de strategiske mål, at boliger til seniorer skal integreres i den eksisterende boligmasse, men indrettes med hensyn til de specielle behov seniorer kan have.
Andre elementer i seniorpolitikken kunne også være relevante at drøfte med boligorganisationerne. F.eks. fokusområdet ”Livskraft hele livet”, hvor et af de strategiske mål
er, at alle borgere kan være aktive og ydende i lokalsamfundet, så længe de ønsker
det.
Udvikling af den boligsociale indsats. I sommeren 2011 underskrev Høje-Taastrup
Kommune og regeringen initiativaftaler for Tåstrupgård og for Charlottekvarteret. Disse
aftaler er nu i gang med at blive implementeret. Samtidig er der et arbejde i gang om
udarbejdelse af nye boligsociale helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlottekvarteret.
Endvidere er der igangsat et samarbejde med Charlottekvarteret omkring områdefornyelsen i Hedehusene. Men det er ikke kun de problemramte afdelinger der er behov
for en boligsocial indsats. Alle boligafdelinger skal være socialt velfungerende og de
skal derfor overveje om der er behov for at støtte fælles beboeraktiviteter mv.
Drøftelse af muligheder for samarbejde omkring integrationsindsatsen. Byrådets har
besluttet, at et af temaerne i den kommende integrationspolitik bliver den boligsociale
indsats. Men også i forhold til andre områder er den almene boligsektor en del af integrationsopgaven. Social- og omsorgscenteret har bl.a. gennemført en undersøgelse der
afdækker fremtidens boligtilbud til ældre borgere i Høje-Taastrup Kommune med anden
etnisk baggrund end dansk. Og på et mere overordnet niveau har Carsten Hansen, den
nye minister for By, Bolig og Landdistrikter, f.eks. udmeldt, at vi skal ”bruge beboerdemokratiet som løftestang til at styrke en demokratisk tankegang og livsform”.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om almene boliger mv.
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Politik/Plan
Byrådets beslutning.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det vurderes, at styringsdialogmøderne giver mulighed for, at etablere et udvidet samarbejde
med de almene boligorganisationer, og dermed tilføre ressourcer til den kommunale opgaveløsning på en række udvalgte områder.
Potentialet i styringsdialogen med boligorganisationerne er,
At kommunen bliver mere nærværende, fordi der tages udgangspunkt i lokalt oplevede
behov og fordi de kommunale indsatser tænkes ind i en lokalsammenhæng.
At de kommunale politikområder og deres målrealisering styrkes gennem et samarbejde med den almene boligsektor, og at der gennem samarbejdet skabes udvikling af den
kommunale service.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke kommunale strategier og mål der skal
sættes fokus på i styringsdialogen med boligorganisationerne, herunder:
1. Udmøntning af den nye seniorpolitik
2. Udvikling af den boligsociale indsats
3. Samarbejde omkring integrationsindsatsen

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 18-01-2012
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh
Sag nr. 3
Godkendt, idet der tilføjes et punkt 4: Fokus på bedre affaldshåndtering.
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4. Høring om Eventstrategi for Øresundsregionen
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/34100
Sagsfremstilling
Öresundskomiteen har fremsendt Eventstrategi for Øresundsregionen til høring hos interessenter inden for kultur, erhverv og turisme samt kommuner, regioner og ministerier. Kommunerne
opfordres samtidig til at vedlægge deres egen eventstrategi i høringssvaret. Høringsperioden er
fra 21-11-2011 til 20-02-2012.
Administrationen fremlægger på baggrund heraf hovedpunkterne i Eventstrategien for Øresundsregionen. En mere uddybende gennemgang af Eventstrategien kan findes i bilag 1.
Administrationen fremlægger samtidig forslag til Høje-Taastrup Kommune´s høringssvar vedrørende kommunens egen eventstrategi. Forslag til høringssvar om eventstrategien tager afsæt i Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik, som forventes godkendt af byrådet primo
2012 samt i kommunens udviklingsstrategi 2012.
Eventstrategi for Øresundsregionen
Eventstrategien for Øresundsregionen tager afsæt i det store potentiale, der ligger i et tættere
Øresundsregionalt samarbejde omkring events samt eksisterende strategier på kommunalt og
regionalt plan. Eventstrategien bygger på to grundlæggende præmisser:

-

Øresundsregionen som et troværdigt og givende fællesskab
Events som katalysatorer for vækst, integration og livskvalitet.

Eventstrategien bygger på en række generelle styrker, som gør Øresundsregionen til noget
unikt. Følgende styrker foreslås dyrket og aktiveret gennem events:
-

Det grønne (f.eks. økologi, nedsættelse af CO2, innovative byfornyelser og miljøløsninger)
Vandet (f.eks. sejlads, windsurfing, badning, dykning og lystfiskeri)
Kulturarven (f.eks. historiefortælling om Vikingekulturen, Kongehusene, nordisk madkultur, Nordisk design)
Livsstilen (f.eks. den skandinaviske velfærdsmodel, demokrati, nærhed og tryghed, fokus på børn, unge, ældres vilkår)
Diversiteten (f.eks. Øresundsregionen tværnationale sammensætning son særligt karaktertræk, forenet regionen i stedet for opsplittet.

Eventstrategi for Øresundsregionen anbefaler etablering af Öresund Event Center, som skal
fremme bæredygtig økonomisk vækst og øget markedsføring af regionen ved at understøtte og
servicere eksisterende regionale og kommunale eventorganisationer på begge sider af Øresund.
Vision
Øresundsregionen skal være blandt Europas førende regioner i at tiltrække, udvikle, og organisere internationale sports-, kultur- og videnevents. Øresundsregionen skal være internationalt
kendt som en attraktiv og klimasmart eventdestination.
Succeskriterier
For at visionen skal kunne opfyldes, opstiller Öresundskomiteen en række succeskriterier for de
events, som strategien fokuserer på. Succeskriterierne skal sikre, at de pågældende events
opnår størst mulig effekt. Events skal:
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-

Skabe langsigtede og vedvarende positive effekter
Sikre regional forankring
Være relevante for regionens borgere
Afspejle regionens unikke kvaliteter
Have internationalt potentiale

Fokusområder
Arbejdet med at styrke Øresundsregionen som eventdestination er en vedvarende og langstrakt proces. Derfor opdeles eventstrategien tidsmæssigt i tre overordnede faser med særskilte fokusområder:

- Fokusområde 1: 2012-2015 - Kompetenceløft og integration via events
- Fokusområde 2: 2016-2019 - Realisering af mellemstore events
- Fokusområde 3: 2020-2027 - Store events og Femern forbindelsen
Der henvises til bilag 1 for uddybende beskrivelse af faserne.
Forslag til Høje-Taastrup Kommunes høringssvar vedrørende kommunens eventstrategi
Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik
Høje-Taastrup Kommune’s egen eventstrategi tager blandt andet afsæt i Høje-Taastrup Kommunes nye Kulturpolitik som fremlægges til politisk godkendelse primo 2012, og som på mange måder understøtter Öresundskomiteens Eventstrategi. I kulturpolitikken arbejdes der med
forskellige temaer, herunder ”Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme”, som har følgende strategiske og konkrete fokusområder:
-

Igangsættelse af større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor HøjeTaastrup Kommune.
Afvikling af minimum én større årlig begivenhed fra 2015 og frem, som tiltrækker borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune, og som involverer aktører fra kulturlivet og erhvervslivet.
Forbedrer samarbejdet om brugen af kommunens samlede kulturfaciliteter.
Understøtte relationer mellem selvorganiserede netværkskulturer, aktører indenfor det
formelt organiserede kulturliv og erhvervslivet.
Gøre det offentlige rum tilgængeligt som scene for aktører indenfor kulturlivet og erhvervslivet

Kulturpolitikken er opdelt i fem temaer og et tværgående:
-

Selvorganiserede netværkskulturer
Kunst og kulturarv i det offentlige rum

-

Kulturbærende institutioner

-

Det kulturelle foreningsliv
Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme

Vækstlagene er et tema, som går på tværs af de øvrige fem temaer. Vækstlagene er formuleret som et tværgående tema ud fra det forhold, at kulturpolitikken 2012-2015 skal have fokus
på udvikling. Vækstlagene er de forskellige lag, der ”vokser” indenfor kulturområdet. Det afgørende er, at vækstlagene bidrager med ideer, innovation og kreativitet til kulturlivet.
Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategier
Udover Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik understøtter Öresundskomiteens forslag til
Eventstrategi også kommunens egne udviklingsstrategier. Som konkrete eksempler på strategiske indsatser med et potentiale i forhold til eventstrategien kan nævnes:
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-

jfr. kulturpolitikken arbejder Høje-Taastrup Kommune aktivt for at understøtte en udvikling af oplevelsesøkonomien i området, samt vidensbaseret økonomi i samarbejde med
institutioner og andre aktører. Her ses eventstrategien som et værdifuldt bidrag til at
udvikle videre på eksisterende fyrtårne indenfor begivenheder og udvikle nye begivenheder baseret på kommunens styrkepositioner indenfor udvalgte strategiske områder.

-

Høje-Taastrup Kommune deltager i VIBE – Videnscenter for begivenheder, et EU støttet
3-årigt projekt, der har til formål at udvikle begivenheds- og oplevelsesøkonomien i
Hovedstadsregionen. Projektet modtager også støtte fra Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og enkelte partneres medfinansiering.

-

Ritter Classic bryder de traditionelle rammer for en cykelløbsevent. Her er deltagerne på
meget forskelligt niveau. Der er både breddeidrætsudøvere og eliteidrætsudøvere. Der
er repræsentanter fra det kunstneriske miljø og det politiske miljø i Danmark, og cykelløbet er et tilløbsstykke, der er meget anerkendt på landsplan. Cykelløbet finder sted i
august måned.

-

Danmarks mindste festival ligger i Høje-Taastrup Kommune og hedder Callisto Festivalen. Her er masser af børnekultur og aktiviteter, hvor børn og ungeforeninger kan vise
deres aktiviteter. Festivalen byder på aktiviteter som koncerter, børnekor, børneloppemarked, fortællearrangementer, gamle lege (sækkevæddeløb, dåsekast, stangtennis, bordtennis mm.) og meget mere.

-

Høje-Taastrup Kommune er årets idrætskommune 2010, og arbejder for et mangfoldigt
idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde,
udfordring, fællesskab og sjov ved idræt og bevægelse. Alle aktiviteter tager afsæt i
kommunens Idræts- og bevægelsespolitik, som forholder sig til aktivitetsformer/udtryksformer der er opdelt i temaer, som berører foreningslivet, institutioner og selvorganiserede.
Høje-Taastrup Kommune er Klimakommune og udvikler en lang række aktiviteter og faciliteter med et bæredygtigt sigte. Det er oplagt at udnytte disse i fremtidige eventmæssige sammenhænge.

-

Faciliteter
Høje-Taastrup Kommune er et af Hovedstadsregionens regionale knudepunkter mht. handel,
erhverv og infrastruktur. Trafikbetjeningen af kommunen gør at store begivenheder med fordel
kan placeres i kommunen, da der er mulighed for at tiltrække besøgende fra et stort regionalt
opland.
I Høje-Taastrup Kommune er der store områder, som er udviklet og/eller under udvikling, og
som kan huse begivenheder:
-

Hedeland: Er et stort regionalt fritids- og naturområde med et mylder af foreninger og
aktiviteter indenfor ”et aktivt udendørs liv”. I Hedeland kan også nye typer af arealkrævende aktiviteter udvikles, eksempelvis arbejdes der for en kommende stor technobegivenhed.

-

Opera Hedeland: Er Danmarks største permanente udendørsscene og danner hvert år i
august en uformel ramme om store operaoplevelser. Opsætningerne skabes specielt til
teatrets beliggenhed, i det smukke vilde hedelandskab. Til de store operaproduktioner
anvendes den 800m2 store cirkelformede scene som spilleplads og tilskuerkapaciteten i
resten af teatret er da ca. 3500 gæster. Når den cirkelformede scene bruges til publikumspladser, er der mulighed for at have op mod 4500 gæster.

-

Taastrup Teater: Nyligt prisbelønnet renoveret egnsteater, som arbejder med kulturel
mangfoldighed, som også er reflekteret i teatrets repertoire. Teatret har fokus på nutidige aktuelle emner omkring urbanisering og globalisering og driver forskellige forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Derudover driver teatret partnerskaber med flere universiteter, museer og biblioteker omkring publikums- og byudvikling.
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-

Det regionale fritidsområde: Er under udvikling i Høje Taastrup by, er et stort regionalt
område, som kan rumme mange typer af aktiviteter og anlæg. Pt. er der etableret et
Air-center i området. De fremtidige muligheder rummer bl.a. overnatningsfaciliteter (fra
hoteller over vandrehjem til ferieby), store fritidsanlæg (eksempelvis vandlande, eventyrpark), kongres- og mødefaciliteter, multihal etc.

-

Kroppedal Museum: Statsanerkendt Museum for Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi.
Kroppedal danner rammen om en astronomisk udstilling og skiftende kulturhistoriske
udstillinger om astronomi, nyere tids kulturhistorie og arkæologi. Det er en overordnet
målsætning, at museet skal være kendt for nytænkning på det formidlingsmæssige område og et kvalitativt højt niveau, og at museet indgår i nationale og internationale
samarbejder, som fordrer høj professionel standard i museets virksomhed.

Outreach
Høje-Taastrup Kommune rummer et rigt og bredt kultur- og idrætsliv, som kan danne basis for
fremtidens begivenheder.
I Høje-Taastrup Kommune findes en lang række etablerede samarbejdspartnere, som der kan
bygges videre på i eventmæssige sammenhænge: Eksempelvis: I/S Hedeland, Taastrup Teater, Opera Hedeland, Teknologisk Institut, CPH West handelsskole, Kroppedal Museum samt
kommunens kultur- og medborgerhuse, mange idrætsfaciliteter og anlæg og friluftsområder.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik og kommunens generelle udviklingsstrategier på mange måder understøtter Öresundskomiteens forslag til Eventstrategi for Øresundsregionen.
Med Høje-Taastrup Kommunes strategiske politikker for udvikling og vækst samt kommunens
stærke foreningsliv og samarbejde med kommuner, stat og kultur- og erhvervsaktører vurderer administrationen, at Høje-Taastrup kommune har potentiale som eventorganisation, som
kan bidrage til en fortsat styrkelse af eventaktiviteter i Øresundsregionen.
Administrationen vurderer, at der vil være behov for en formaliseret organisering af beslutningsprocesser samt forretningsgang mellem Høje-Taastrup Kommune og Öresund Event Center i forbindelse med udviklingen, finansieringen og implementeringen af nye eventaktiviteter.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til Høje-Taastrup Kommunes høringssvar til Öresundskomiteen om Eventstrategien for Øresundsregionen godkendes.
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Borger- og Erhvervsudvalget
18. januar 2012

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 18-01-2012
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh
Sag nr. 4
Anbefales.

Bilag:
1 Åben Bilag 1. Öresundskomiteens forslag til Eventstrategi for Øresundsregionen i hovedtræk

2715907/11
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