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

Bilag:
1 Åben Spilleregler frivilligt arbejde

232804/13

2 Åben Oplæg til pixi-udgave af spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner

70524/13
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2. A - 2. Udmøntning af integrationspuljen 2013 - BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 13/21129

Sagsfremstilling
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 på i alt 300.000 kr. fordeles på to årlige uddelinger.
I 2013 har 79.500 kr. på forhånd været disponeret til Høje-Taastrup Kommunes samarbejde
med Dansk Flygtningehjælp. Borger- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 27-082013 ikke at forlænge samarbejdet, og man bevilligede samtidig 25.000 kr. fra integrationspuljen til lektiehjælp og frivillige initiativer under Høje-Taastrup Kommunes biblioteker.
Herudover har integrationspuljen i løbet af 2013 modtaget 63.565 kr. retur fra en række tidligere projekter, der enten aldrig kom i gang, eller ikke brugte deres fulde tilsagn.
Endeligt er et betinget tilsagn på 20.000 kr. fra 1. uddeling 2013 til ”Landsforeningen for voldsramte kvinder” blevet annulleret. Foreningen kunne ikke overbevisende redegøre for, hvordan
deres projektforslag ”Integration efter vold” skulle realiseres i praksis i Høje-Taastrup.
Samlet er der således 149.065 kr. til rådighed for 2. uddeling 2013.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Borger- og Erhvervsudvalgets beslutning.
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Integrations- og Medborgerskabspolitik
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen har modtaget 11 ansøgninger med et samlet finansieringsbehov på 280.400
kr. En oversigt over alle ansøgninger, deres formål samt administrationens begrundelser for
tilsagn og afslag, kan findes i bilag 1.

3

Borger- og Erhvervsudvalget
6. november 2013

Administrationen foreslår, at de indkomne ansøgninger bevilges således (tallet i parentes er
det ansøgte beløb):
1. Ældresagen og Høje-Taastrup Kommunes Sprogskole (15.000 kr.) modtager
15.000 kr. til deres aktiviteter i ”Torsdagscaféen i Hytten” i Tåstrupgård
2. TG80 (47.000 kr.) modtager et nedsat tilskud på 35.000 kr. til projekt ”Mælkevejen”
3. Pangæa Børneklub (26.000 kr.) i Blåkildegård modtager 26.000 kr. til ”Lektiecafé og
Danskundervisning”.
4. Frivilligcenter Høje-Taastrup (13.760 kr.) modtager 13.760 kr. til ”Kursus for
idrætsforeninger - modtagelse og fastholdelse af børn og unge med anden etnisk baggrund i idrætsforeningerne”
5. Gadehaveskolen (20.000 kr.) modtager 20.000 kr. til ”Girl Power 2.0”.
6. Mennesker i fokus – det boligsociale projekt i Charlottekvarteret (15.000 kr.) – får
afslag på ansøgning til projektet ”Legeplads for hunde”. Administrationen vurderer, at
ansøgningen falder uden for puljens formål og retningslinier.
7. Mennesker i fokus – det boligsociale projekt i Charlottekvarteret (20.000 kr.) - modtager 20.000 kr. til projekt ”Graffitikunst og konfliktmægling”. Tilsagnet forudsætter, at
fritidsklubberne formelt tilkendegiver deres engagement i projektet.
8. Mennesker i fokus – det boligsociale projekt i Charlottekvarteret (8.300 kr.) - modtager 8.300 kr. til et ”Parkour” projekt
9. Street eXpression (90.340 kr.) får ansøgningen udskudt til næste uddelingsrunde for
at få projektet yderligere beskrevet og etablere samarbejde med relevante parter.
10. UngVej (5.000 kr.) modtager 5.000 kr. til projekt ”Infoaften om Eid”. Foreningen blev
tidligere kaldt ”Kilden”. Tilsagnet forudsætter, at regnskab og evaluering for seneste
puljeprojekt afleveres og godkendes.
11. Foreningen Mor/Børn/Unge (20.000 kr.) får ansøgningen udskudt til næste uddelingsrunde for at få projektet yderligere beskrevet og etablere samarbejde med relevante parter.
Følges denne indstilling udmøntes der i alt 143.060 kr. til otte integrationsprojekter.
For integrationspuljen fremadrettet vurderer administrationen, at det vil være gavnligt for administrationens behandling af ansøgninger, at der afsættes længere tid til sagsbehandling efter
ansøgningsfristen. I dag er der kun 6-7 arbejdsdage fra ansøgningsfristens udløb til at en færdig indstilling skal være klar.
Da der ofte modtages ansøgninger, der er mangelfulde eller kræver opfølgning, er der p.t. ikke
tilstrækkelig sagsbehandlingstid til at udrede og forberede alle sager, så der kan gives en optimal præsentation og indstilling til udvalget. Der lægges op til, at der fastsættes ansøgningsprocedurer og -frister, der svarer til dem, der i dag fungerer i forbindelse med ansøgninger til
§18 midlerne. Hermed opnås der også større ensartethed og konsistens i kommunens puljeadministration.
Indstilling
Administrationen indstiller:
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

At følgende fordeling af midler godkendes:
Ældresagen og Høje-Taastrup Kommunes Sprogskole modtager 15.000 kr.
TG80 modtager 35.000 kr.
Pangæa Børneklub modtager 26.000 kr.
Frivilligcenter Høje-Taastrup modtager 13.760 kr.
Gadehaveskolen modtager 20.000 kr.
Mennesker i fokus projekt ”Graffitikunst og konfliktmægling” modtager 20.000 kr.
Mennesker i fokus projekt ”Parkour” modtager 8.300 kr.
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H. UngVej modtager 5.000 kr.
2.

At sagsbehandlingstiden for behandlinger af ansøgninger til integrationspuljen forlænges med én måned. Dermed vil sagsgangen blive som anført i nedenstående tabel.

Uddeling
1. uddeling
2. uddeling

Ansøgningsfrist
1. marts
1. oktober

Udvalgsmøde
Maj 2014
December 2014

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 06-11-2013
Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Hugo Hammel
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Oversigt over ansøgninger - 2. runde 2013

235281/13

5

