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

Bilag:
1 Åben Modernisering af hjemmeside - HTK.dk - Meddelelsessag til Borger- og
Erhvervsudvalget

135418/13
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2. A - Samarbejdsaftale 2013 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune - BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 12/5623

Sagsfremstilling
Høje-Taastrup kommune indgik en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen i
2011 med det formål at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.
Dette samarbejde vurderes som et positivt indsatsområde for Høje-Taastrup Kommune og
yderst relevant i forbindelse med initiativerne forbundet med kommunens vækstpolitik.
Aftalen ajourføres en gang årligt, da den er en dynamisk aftale. Aftalen er opdateret med en
allonge for 2013.
På denne baggrund indgår Væksthuset aftale med Høje-Taastrup Kommune om at styrke indsatsen overfor lokale vækstiværksættere og -virksomheder på følgende områder:
Gennemfører mindst to vækstmøder på den københavnske vestegn,
Tilstræber at vejlede og motivere mindst 26 virksomheder til vækst i Høje-Taastrup
Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,
Sikrer, at relevante væksthusprojekter bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse. Kontakten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller arrangementer,
Sikrer at væksthusets erhvervskontaktpersoner i kommunen løbende bliver opdateret
om Væksthusets projekttilbud,
Afsøger muligheder for at gennemføre aktiviteter i projektet ”Offentlige Private Alliancer” (OPALL),
Bidrager til Høje-Taastrups Kommunes professionalisering af rådgivningen til iværksættere og virksomheder,
Inviterer Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Høje-Taastrup Kommune til at deltage
i de fire koordineringsmøder om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre
seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,
Tager initiativ til og organiserer deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship
Week.

Høje-Taastrup Kommune støtter op på følgende måde:
Deltager i markedsføringen af de vækstmøder, der bliver afholdt på den københavnske
vestegn,
Samarbejder om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week,
Synliggør Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside,
Inddrager Væksthuset i implementeringen af ”En indgang for erhverv til Høje-TaastrupKommune”.
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I 2012 var det målet at Væksthuset skulle gennemføre 22 vækstforløb med virksomheder i Høje-Taastrup kommune. Dette måltal blev ikke nået i det kun 17 forløb blev gennemført. Derfor
er der nu indledt et samarbejde mellem kommunen og Væksthuset for at screene flere vækstpotentielle virksomheder, som kan tilbydes at gennemføre et vækstforløb med Væksthuset.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen Bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at fornyelsen af samarbejdsaftalen er relevant for kommunens
vækstpolitik. Der er derfor udarbejdet en allonge til samarbejdsaftale 2011 mellem Væksthus
Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune, der har til formål at forlænge kontraktperioden, så den også gælder 2013.
Indstilling
Administrationen indstiller, at allongen til samarbejdsaftale 2011 drøftes og dermed samarbejdsaftale 2013 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune godkendes.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 14-08-2013
Fraværende: Kemal Bektas
Godkendt.

Bilag:
1 Åben Genskabt samarbejdsaftale for 2011

88554/12

2 Åben allonge for 2013 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og HTK

159990/13
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3. I - Overdragelse af kompetence til International Citizen Service BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 13/15518

Sagsfremstilling
I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative
sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner.
Centrene, som nu hedder International Citizen Service, er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver i forbindelse med fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.
Der er nu etableret lovhjemmel til, at International Citizen Service kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til International Citizen Service, hvilket Kommunernes Landsforening anbefaler at alle kommuner gør for at hjælpe med til at udenlandsk arbejdskraft oplever en serviceorienteret offentlig sektor i Danmark.
For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgernes indgang til det offentlige
og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service overfor denne gruppe af borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerne kan blive færdigekspederet i International
Citizen Service.
Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr.nr. lovens § 6 stk. 6
”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et af
International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen
Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR”.
og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:
”En Kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer der tilflytter fra udlandet, til
en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service…”
Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i International Citizen Service, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse til International Citizen
Service frem for i tilflytter kommunen.
Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire
kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde
en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe af borgere. For
at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det Kommunernes Landsforenings
anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen.
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Økonomi
Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra International Citizen Service. Hver ekspedition,
som foretages af International Citizen Service på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med
en pris på 117 kroner. Beløbet af fastsat på baggrund af Kommunernes Landsforenings kanalpriser.
Det skønnes at antallet af henvendelser på vegne af Høje Taastrup Kommune vil andrage max
120 henvendelser årligt svarende til en udgift 14.040 kroner. Udgiften foreslås finansieret af
Borgerservice.
Retsgrundlag
Cpr – lovens § 6, stk. 6 samt Sundhedslovens § 12, stk. 9
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgernes indgang til det offentlige
og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service overfor denne gruppe af borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgeren kan blive færdigekspederet i International
Citizen Service.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen
Service, for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter
henvendelse til International Citizen Service, og
2. administrationen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med Københavns Internationale Citizen Service.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 14-08-2013
Fraværende: Kemal Bektas
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Borgmesterbrev International Citizen Service

166506/13

2 Åben Message from C203-EP041 - SC203-EP04113070911140.pdf

166522/13

6

Borger- og Erhvervsudvalget
14. august 2013

4. I - Evaluering af samarbejde med Dansk Flygtningehjælps FrivilligNet - BEU
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 11/14439

Sagsfremstilling
I juni 2011 indgik Høje-Taastrup Kommune et to-årigt samarbejde med Dansk Flygtningehjælps FrivilligNet. Målet med aftalen er at styrke den frivillige integrationsindsats og sikre, at
den bedst muligt supplerer den kommunale indsats. Samarbejdsaftalen vedlægges.
Høje-Taastrup kommune har finansieret aftalen med 159.000 kr. årligt via integrationspuljen i alt 318.000 kr. over hele perioden.
Samarbejdsaftalen løber frem til d. 31-08-2013, og der er derfor nu behov for at evaluere og
tage stilling til en evt. forlængelse af aftalen.
I praksis har samarbejdsaftalen med FrivilligNet primært haft fokus på understøttelse af en
række af kommunens lektiehjælpscaféer. FrivilligNet understøtter p.t. lektiehjælpscaféer på
Taastrup Bibliotek og på Gadehave Biblioteket. Ved understøttelse forstås blandt andet hjælp
til organisering, kurser og temaaftener, forsikring, deltagelse i faglige netværk, materialer om
lektiehjælp samt hjælp til rekruttering af nye frivillige.
Herudover har FrivilligNet i samarbejde med den lokale boligsociale helhedsplan netop opstartet en ny lektiehjælpscafé i Aktivitetshuset i Charlotteager. Åbningen af denne lektiecafe faldt
uheldigvis sammen med folkeskolelærerernes lock-out, og den er derfor ikke kommet ordentlig
i gang endnu.
Der er i øjeblikket tilknyttet omkring 17 frivillige til de tre lektiehjælpscaféer samt én frivillig
koordinator.
Den oprindelige samarbejdsaftale med FrivilligNet havde foruden understøttelse af frivillige lektiehjælpscaféer også to andre indsatsområder: Frivillig foreningsguidning samt mentorordninger for unge. Der har i samarbejdsperioden været forsøg på at oprette såvel et korps af frivillige foreningsguider som mentorer for børn og unge, men begge initiativer har måttet opgives.
I forholdet til fritidsguidning skyldes projektets manglende succes formentlig, at behovet for guidning på daværende tidspunkt blev dækket af de to fastansatte foreningskonsulenter, der arbejder under kommunens Fritidspas ordning.
I forhold til mentorkorpset har Høje-Taastrup kommune i forvejen et frivilligt mentorkorps under Jobcenteret. Herudover er der et mentorkorps under opbygning i SSP-regi.
Vurderingen var derfor, at det ikke ville være gavnligt at opstarte endnu et initiativ.

Høje-Taastrup kommune har i foråret 2013 haft en dialog med FrivilligNet om forlængelse af
samarbejdsaftalen. På baggrund af erfaringerne fra den foregående periode blev det besluttet,
at fokus for en eventuel forlængelse af samarbejdet udelukkende skulle fokusere på det, der
har fungeret, det vil sige understøttelse, videreudvikling og styrkelse af frivillige lektiehjælpstilbud i Høje-Taastrup kommune.
En aftale om forlængelse vil omfatte understøttelse af de etablerede caféer (på Hovedbiblioteket og Gadehavebiblioteket) og den nyopstartede café i Charlotteager. Herudover vil aftalen
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omfatte indlemmelse af et planlagt lektiehjælpstilbud i Taastrupgård, som foreningen ”Forbund
Tåstrup Halvmåne” vil tilbyde børn og unge.
Økonomi
Mulige scenarier fremadrettet for lektiehjælpscaféerne er:
Forlænge samarbejdsaftalen for resten af 2013. Det vil koste Høje-Taastrup kommune
53.000 kr.
Forlænge samarbejdsaftalen med et år fra september 2013 til september 2014. Det vil
koste Høje-Taastrup kommune 149.000 kr.
Ikke forlænge samarbejdsaftalen og i stedet understøtte lektiehjælpscaféerne på andre
måder, herunder direkte fra integrationspuljen.
Retsgrundlag
Udvalgets beslutning.
Politik/Plan
Integrations- og Medborgerskabspolitikken
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Samarbejdet med FrivilligNet har været præget af en del projekter, der har måttet opgives.
Dog har der været tilfredshed med FrivilligNet blandt de frivillige på de lektiehjælpscaféer, der
er understøttet af FrivilligNet.
FrivilligNet skønner, at de to lektiecaféer på Taastrup Bibliotek og på Gadehave Bibliotek tilsammen i 2012 havde 133 unikke brugere: 82 børn (0-12 år), 49 unge (13-25 år) og 2 voksne. Flere af disse brugere er regelmæssige brugere af tilbuddene, og antallet af ”besøg” er derfor højere end 133 (det opgøres dog ikke særskilt).
Med det nye forlig om den reform af folkeskolen bliver det fra skoleåret 2014/2015 obligatorisk
for folkeskolerne at tilbyde lektiehjælp til eleverne. Det må i den forbindelse forventes, at antallet af brugere af de frivillige lektiehjælpscaféer vil falde.
Det er endnu ikke besluttet, hvordan skolerne i Høje-Taastrup vil løse denne opgave. Det er
uklart, hvad den nye situation reelt vil komme til at betyde for de nuværende, frivilligt baserede lektiehjælpstilbud i kommunen. Der vil være et stigende behov for koordinering med Institutions- og Skolecenteret i forhold til at sikre fornuftige snitflader mellem kommunale lektiehjælpstilbud og de frivillige tilbud.
Det vurderes, at Høje-Taastrup kommune fortsat bør understøtte de eksisterende lektiehjælpstilbud, indtil folkeskolerne er klar med lektiehjælpstilbud. Samtidig skal der arbejdes med at
fastholde det store engagement, som de frivillige i lektiecaféerne udviser og tilbyder kommunens børn og unge, også selvom efterspørgslen på deres tilbud muligvis reduceres, når folkeskolereformen træder i kraft. De frivilliges ressourcer skal fremadrettet i højere grad udnyttes i
forhold til lektiehjælp for unge på ungdomsuddannelserne samt lektie- og sproghjælp på voksenområdet.
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En fortsættelse af samarbejdsaftalen med FrivilligNet vil medføre en årlig udgift for Integrationspuljen på 149.000 kr. (ca. halvdelen af puljen). Det vurderes dog, at Høje-Taastrup kommune vil kunne levere en fornuftig understøttelse af de eksisterende frivillige lektiehjælpstilbud
for et væsentligt mindre beløb.
Det vurderes, at de to aktive lektiecaféer, der i dag hører under samarbejdet med FrivilligNet,
vil kunne fortsætte deres nuværende aktiviteter også uden en kommunalt finansieret kontrakt
med FrivilligNet. I praksis er de fleste frivillige i lektiehjælpscaféerne rekrutteret lokalt, uden
om FrivilligNets systemer.
Den frivillige i lektiecaféerne ønsker desuden at organisere sig som en selvstændig, frivillig social forening. En sådan forening vil have mulighed for at søge midler direkte fra kommunens
integrationspulje og §18 midler. I andre kommuner er den type foreninger ofte understøttet af
organisationer som FrivilligNet også uden, at kommunen har en samarbejdsaftale med den pågældende organisation (eksempelvis Næstved Kommune).
Frivillige på lektiecaféer, der har til huse på kommunale biblioteker, vil desuden også kunne
blive dækket af Høje-Taastrup Bibliotekers ulykkesforsikring. Herudover tilbyder Frivilligcenter
Høje-Taastrup også i et vis omfang kurser, der kan være relevante for de frivillige i lektiehjælpscaféerne.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Samarbejdsaftalen med FrivilligNet ikke forlænges for en yderligere periode.
2. Høje-Taastrup kommune understøtter de tre lektiecaféer i at organisere sig som en
selvstændig, frivillig forening.
3. Der udbetales 25.000 kr. fra Integrationspuljen til at understøtte de frivillige tilbud ind
til august 2014. Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker har indvilliget i at administrere
midlerne på vegne af de frivillige.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 14-08-2013
Fraværende: Kemal Bektas
Anbefales.

Bilag:
1 Åben Endelig samarbejdsaftale mellem DFH og HTK

2529243/11

2 Åben Forlængelse sep2013 - sep2014.docx

153075/13

3 Åben Forlængelse resten af 2013 (tillæg til eksisterende aftale).docx

153087/13

4 Åben Frivillignet statusbilag 2012-2013.docx

153090/13
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