Borger- og Erhvervsudvalget

Referat
Dato:

Torsdag den 6. juni 2013

Mødetid:

17:00 - 17:20

Mødelokale:

Mødelokale B101

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B)
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A)

Borger- og Erhvervsudvalget
6. juni 2013

Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden

Side

1.

M - Meddelelser - Borger - og Erhvervsudvalget - juni 2013

2

2.

A - Drøftelse om indsatser for forenkling og afbureaukratisering - BEU

3

3.

I - 2. budgetopfølgning 2013 for Borger og erhvervsudvalget

5

4.

I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU,
AMU

7

1

Borger- og Erhvervsudvalget
6. juni 2013

1. M - Meddelelser - Borger - og Erhvervsudvalget - juni 2013
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget M
Sagsnr.: 12/31864

Bilag:
1 Åben Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet 2013

125228/13

2 Åben Nøgletalsrapport 2013

114637/13
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2. A - Drøftelse om indsatser for forenkling og afbureaukratisering
- BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 13/4732

Sagsfremstilling
Borger- og Erhvervsudvalget har på møde 07-11-2012 besluttet at igangsætte et analyse og
udviklingsarbejde om afbureaukratisering og regelforenkling. Målet er at finde andre og mindre
bureaukratiske måder at tilrettelægge arbejdet på, på kommunens serviceområder.
På udvalgets møde i maj 2013 blev resultatet fremlagt. Administrationens analysearbejde har
resulteret i et inspirationskatalog, der forsøger at danne et overblik over øvrige kommuners
indsatser vedrørende afbureaukratisering og forenkling. Borger- og Erhvervsudvalget har videresendt kataloget til inspiration i relevante fagudvalg (augustmøderækken) med opfordring til
at udvælge afbureaukratisering og regelforenklingsprojekter. Herunder eventuelt ansøgninger
til udfordringsretten.
I det nedenstående beskrives - med inspiration fra kataloget - konkrete projekter om forenkling og afbureaukratisering, der eventuelt kan igangsættes i Borger- og Erhvervsudvalgets regi.
Se de udvalgte kommuneprojekter i bilag (Link til den fulde rapport fra KL Forenkling - Kommunerne er i gang – findes under ’information’).
Strategi for kontrolindsats
Hillerød Kommune sætter fokus på arbejdet med socialt bedrageri. Her er der fokus på informations og videndeling. I Høje-Taastrup Kommune kunne der være et potentiale for forenkling
og afbureaukratisering i form af den strategi som anlægges i indsatsen for at undgå socialt bedrageri. Kontrolindsatsen kan baseres dels på efterforskning og dels på en forebyggende indsats. Det er administrationens oplevelse, at efterforskning af bedragerisager er ressourcekrævende. Der er tale om tidskrævende sager, hvor de udestående midler sjældent indhentes.
Der kan i stedet anlægges en mere forebyggende tilgang, hvor personale uddannes til at stille
afdækkende spørgsmål, som kan lede frem imod en forebyggende indsats.
Differentieret åbningstid
Mange kommuner arbejder med ændrede åbningstider. Albertslund, Hørsholm og Hedensted
Kommuner er eksempler. Høje-Taastrup Kommune ændrede for 2-3 år siden åbningstiden til
kl. 10 i stedet for kl. 8.30. Der bør være en løbende drøftelse af om åbningstiden er den mest
muligt effektive. Ville det eksempelvis være en fordel for borgere såvel som effektive arbejdsgange, hvis Borgerservice i stedet holdt åbent få hele dage?
Digital pladsanvisning
Gentofte Kommune har indført digital pladsanvisning til daginstitutioner. Den nye løsning giver
borgerne mulighed for over internettet at ind- og udmelde eller overflytte børn til institutioner.
Mulighederne for digital pladsanvisning i Høje-Taastrup Kommune er ved at blive undersøgt.
Organisering
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Kommunerne arbejder løbende med nye organiseringer af fremtidens borgerservice. I HøjeTaastrup Kommune kunne mulighederne for et tættere samarbejde med kommunernes øvrige
institutioner undersøges nærmere. Borgerservice har allerede nu i stort omfang meldt sit indtog som service på danske biblioteker. Blandt andet som en del af kommunernes digitaliseringsplaner. Københavns Kommuner har eksempelvis gode erfaringer hermed. En undersøgelse
fra Danmarks Biblioteksforening i 2011 viser at 2/3 af de danske biblioteker allerede har borgerservicetilbud – og flere kommer til. Men modellerne er mange og spænder fra fuld integration / fusion imellem bibliotek og borgerservice over forskellige ”Light udgaver” til en pjecehylde
i biblioteksudlånet.
Information
Publikation Forenkling – kommunerne er i gang, KL 2010:
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_42186/ImageVaultHandler.aspx
Vurdering
Det vurderes, at de nævnte projekter alle kan bidrage til at forenkle arbejdsgange internt i
administrationen med ressourceoptimering til følge. Ligeledes kan de nævnte forslag medføre,
at kontakten til kommunen bliver lettere og mindre bureaukratisk for den enkelte borger.
Indstilling
Det indstilles, at Borger- og Erhvervsudvalget drøfter nævnte forslag.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 06-06-2013
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Hugo Hammel
Godkendt med bemærkning om, at administrationen arbejder videre med nævnte forslag.
Bilag:
1 Åben Inspiration fra kommuner - forenkling

123655/13
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3. I - 2. budgetopfølgning 2013 for Borger og erhvervsudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 13/9478

Sagsfremstilling
Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Udvalgets økonomiske resultat
I tabel 1 fremgår Borger- og Erhvervsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for
2013.
Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget 2013 – netto mio. kr.
Politikområde

Korrigeret
budget pr.
01.01.13

Korrigeret
budget Pr.
30.04.13

Forbrug
pr.
30.04.13

Forventet
regnskab
2013

Afv. i fht.
korrigeret
budget1

8.81 Borger og Erhvervsudvalg
(Integrationspuljen)

0,3

0,3

0,03

0,3

0,0

I alt

0,3

0,3

0,03

0,3

0,0

- heraf inden for servicerammen

0,3

0,3

0,03

0,3

0,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.
Det forventede regnskab for Borger- og Erhvervsudvalg
Det forventede regnskab for 2013 udgør 0,3 mio. kr. og det forventes, at udvalget overholder
det korrigerede budget.
Økonomi
Borger- og Erhvervsudvalget har pr. 30-04-2013 ikke foretaget første runde af udmøntning af
integrationspuljen, hvorfor forbruget er meget lille. Der er kun udbetalt tilskud i henhold til
flerårig aftale, men der er indkommet indtægt vedr. et tilskud, ydet i tidligere år, til aktivitet
der ikke blev afhold. Det forventes at den fulde pulje bliver brugt.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at 1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 06-06-2013
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Hugo Hammel
Anbefales.
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4. I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU
Sagstype: Åben
Type:
BEU, SSU, AMU I
Sagsnr.: 13/7841

Sagsfremstilling
På Byrådsmødet 19-03-2013 har A foreslået, at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en strategi for at fremme etablering og anvendelse af socialøkonomiske virksomheder som en aktiv del
af kommunens indsats for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det foreslås, at der udarbejdes en ekstern analyse, som kortlægger, hvorledes der opstilles de
bedst mulige organisatoriske og økonomiske rammer, og at der udarbejdes en samlet strategi
og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Høje Taastrup Kommune.
Byrådet har vedtaget, at forslaget oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Borger- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.
Forslaget findes vedlagt som bilag. Der skal derfor tages stilling til forslaget.
Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet status på området: Hvad gør kommunen allerede og hvad gør andre? Der er givet en foreløbig vurdering af behovet for en særlig indsats
for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Det fremgår her, at:
Der findes ikke en fast definition på hvad en socialøkonomisk virksomhed er. Nogle opererer på
markedsmæssige vilkår, mens andre er fonde, hvor et overskud reinvesteres. Nogle tilbyder
uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedsafklarende forløb, mens andre tilbyder egentlige faste
ansættelser. Fælles for virksomhederne er, at de giver arbejdsmarkedsorienterede tilbud eller
uddannelse til borgere, som har vanskeligt ved at få adgang til arbejdsmarkedet på grund af
handicap eller sygdom.
Forsøg med brug af socialøkonomiske virksomheder indgår i nogle af de frikommuneforsøg, der
pt er i gang.
Erhvervs- og vækstministeren har, februar 2013 nedsat et udvalg, som skal analysere området
og fremkomme med forslag om evt. lovændring eller andre initiativer. Udvalget skal afrapportere i 2013, således at lovforslag mv. kan behandles 2013/2014.
Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, som:
-Telehandelshuset
- Energi- og Miljøcentret i Høje Taastrup
- Grennesminde
I de boligsociale indsatser arbejdes der på at understøtte socialøkonomiske virksomheder eller
iværksætterprojekter. Ideen er også her, at søge at skabe beskæftigelse for udsatte grupper
eller en alternativ og mere rummelig vej ind på arbejdsmarkedet.
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Administrationen er løbende opmærksom på nye socialøkonomiske virksomheder i kommunen,
hvor det kan være relevant at samarbejde, eksempelvis virksomheden AlleHånde, der står for
kantinedriften i Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde.
Fremme og samarbejde med Socialøkonomiske Virksomheder kan understøtte en række mål
og indsatser i kommunens strategier og politikker, eksempelvis:
Udviklingsstrategien: Temaet Aktivt liv - indsatser, der understøtter borgernes muligheder for
at tage ansvar for eget liv. Temaet Vækst – Skabe og optimere offentlige og private samarbejder.
Vækstpolitikken - Facilitere et klyngesamarbejde med lokale og eksterne aktører inden for velfærdsteknologi og sundhedsfremme med henblik på at udvikle en styrkeposition inden for området.
Udbudspolitik: Overvejelse om sociale klausuler indgår ved udbud.
Handicappolitik - Kommunen planlægger at udarbejde en ny handicappolitik i 2013/14 her vil
det være naturligt at overveje mulighederne i socialøkonomiske virksomheder.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Udviklingsstrategi 2012-2024 samt kommunens politikker om blandt andet Vækst og Uddannelse.
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat er behov for løbende samarbejde med
socialøkonomiske virksomheder, idet disse kan tilbyde en jobåbning og rumme borgere, der
kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Et fortsat samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan anbefales under forudsætning
af, at det sker inden for rammerne af gældende lovgivning. Samtidig er det vigtigt at være
opmærksom på, at der er betydelige udgifter forbundet for kommunen ved etablering af job i
socialøkonomiske virksomheder i form af forskellige støtteforanstaltninger
Samarbejdet kan have mange former. Kommunens forskellige roller som myndighed, indkøber,
driftsherre, facilitator mv. kan benyttes.
I forbindelse med etablering af klyngesamarbejde om velfærdsteknologi og sundhedsfremme,
vedtaget i kommunens vækstpolitik, vil det være naturligt at inddrage blandt andet Danske
Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder.
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Det forventes derudover, at der skal udarbejde en ny Handicappolitik 2013/14. Her kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages med.
Det anbefales imidlertid, at der ikke pt. igangsættes en ekstern analyse, idet kommunen med
fordel kan afvente Erhvervs- og vækstministerens kommende analyse og forslag på området,
inden udgangen af 2013.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. I handlingsplanen for Vækstpolitikken indarbejdes samarbejde med socialøkonomiske
virksomheder som en del af det beskrevne klyngesamarbejde om Velfærdsteknologi og
sundhedsfremme. Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder inviteres til at deltage i arbejdet.
2. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages ligeledes med i ny handicappolitik.
3. Behovet for analyse og planlægning af initiativer tages op igen, når erhvervs- og
vækstministerens initiativer offentliggøres, forventeligt ultimo 2013.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 06-06-2013
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Hugo Hammel
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Dagsordenpunkt_4555_Forslag fra A om fremme af soc_25-03-2013 0919-41.docx

84246/13

2 Åben Status for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder

92093/13
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