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1. Meddelelser - oktober 2011
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget M
Sagsnr.: 11/1933

Bilag:
1
2
3
4
5

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

6 Åben
7 Åben
8 Åben
9 Åben

Evaluering af Mama Nova
Vikardækning 5. og 6. kl. på Hedehusene skole
Regnskab for UU-Vestegnen 01.01.10 til 31.12.10
UU Vestegnen Årsregnskab 2010
Orientering om puljeansøgning til puljen "Understøttelse af den lokale
indsats for at forebygge ekstremisme og polarisering"
Referat af møde i Kontaktgruppen 25. august
Indskrivning af tosprogede småbørn i netværksområderne i september
2011
Regnskabsprognose og status på genopretningeplanen for det specialiserede socialområde
Børnetopmøde 2. og 3. februar 2012

2607144/11
2603316/11
2596441/11
2596477/11
2607069/11
2609438/11
2611813/11
2603848/11
2614769/11
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2. Forslag til ny administrativ sagsgang for sagen "Status på den
kriminalpræventive indsats"
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 11/10432

Sagsfremstilling
På udvalgsmødet 17-08-2011 blev det besluttet, at sagerne vedrørende status på den kriminalpræventive indsats foruden indberetningerne fra Gadeplan (Høje-Taastrup Kommunes opsøgende korps for børn og unge) og Skole, Socialforvaltning og Politi samarbejdet (SSP), fremover skal suppleres med indberetninger om klubberne 5"eren, Blåkanten, Engvadgård og Gadehavens boligsociale indsatser overfor børn og unge.
Status på den kriminalpræventive indsats følger på nuværende tidspunkt den almindelige administrative sagsgang. Det betyder at indberetningerne, der beskrives i sagen er op til 3-4
uger ”gamle” før de behandles af udvalget. Konsekvensen heraf er, at indberetningernes aktualitet ofte har mistet relevans når de behandles, idet den kriminalpræventive indsats iværksættes øjeblikkelig når problemerne opstår.
Forslag til ny administrativ sagsgang
For at give udvalget mulighed for at være opdateret omkring den reelle og nuværende status
anbefales det, at sagen ”Status på den kriminalpræventive indsats” tages ud af den traditionelle administrative sagsgang.
Administrationen foreslår, at der i stedet fremover medbringes et håndbåret notat, som omdeles i forbindelse med gruppemøderne så der er tid til at læse notatet inden udvalgsmøderne.
Notat vil på udvalgsmøderne blive suppleret med en kort mundtlig gennemgang.
Herved vil samtlige indberetninger helt frem til tre dage før udvalgsmødet, kunne nå at blive
behandlet og indarbejdet i sagen. Fordelen er, at sagen derved vil opnå en aktualitet og relevans, som ikke er til stede i den nuværende administrative sagsgang.
Derudover foreslår administrationen, at der 2 gange årligt i ”status på den kriminalpræventive
indsats” fremlægges statistik på kriminelle aktiviteter herunder indbrud, hærværk og vold. Statistikkerne vil blive udfærdiget i samarbejde med Københavns Vestegns Politi.
Den politiske sag vil fortsat være inddelt i boligområderne Blåkilde og Parkvej, Charlotteager,
Gadehave og Tåstrupgård. Boligområdet Charlotteager er opdelt i to ”Hedehusene Charlotteager”, som klub 5’eren udarbejder indberetninger for og ”Hedehusene Fløng”, som klub Engvadgård indgiver indberetninger for.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
For at udvalget kan være opdateret omkring den reelle og nuværende ”Status på den kriminalpræventive indsats” vurderer administrationen, at sagen bør ” tages ud af den traditionelle
administrative sagsgang.
Administrationen vurderer, at ”Status på den kriminalpræventive indsats” fremover bør medbringes som et håndbåret notat, der omdeles i forbindelse med gruppemøderne, så der er tid
til at læse notatet inden udvalgsmøderne. Notat vil på udvalgsmøderne blive suppleret med en
kort mundtlig gennemgang.
Derudover anbefaler administrationen, at der 2 gange årligt i ”status på den kriminalpræventive indsats” fremlægges statistik på kriminelle aktiviteter herunder indbrud, hærværk og vold.
Statistikkerne vil blive udfærdiget i samarbejde med Københavns Vestegns Politi.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
forslag til ny administrativ sagsgang for ”status på den kriminalpræventive indsats”
godkendes.
2. 2 gange årligt i ”status på den kriminalpræventive indsats” fremlægges statistik på
kriminelle aktiviteter herunder indbrud, hærværk og vold.
1.
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3. Tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 10/6481
Sagsfremstilling
Formålet med denne beskrivelse er at orientere Institutions- og Skoleudvalget om det tværprofessionelle samarbejde mellem Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC) og almenområdet
vedrørende børn og unge i mistrivsel. Området er opprioriteret for at sikre en tidlig forebyggende indsats.
Denne fokus har blandt andet kobling til det igangværende ”Projekt forebyggelseskommuner”,
hvor Høje-Taastrup Kommune samarbejder med Socialministeriet om at udarbejde en tværfaglig og sammenhængende strategi for kommunens samlede forebyggelsesindsats for udsatte
børn og unge. Fokus understøttes endvidere af Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik
og arbejdet med at skabe ikke-ekskluderende miljøer. Endelig understøtter samarbejdet mellem Børne- og Ungerådgivningscentret og almenområdet intentionerne i Barnets Reform, idet
der er fokus på den tidlige og forebyggende indsats.
Børne- og Ungerådgivningscentret har igangsat en række indsatser og etableret strukturer omkring arbejdet vedr. sårbare børn og unge, når der er bekymring for, at vedkommende kan
være i mistrivsel. Der arbejdes ud fra konkrete modeller og fastlagte procedurer i forhold til
udviklingsplaner, underretninger, netværksmøder og arbejdet med sociale sager.
De nævnte tiltag skal ikke ses som værende i rækkefølge eller som trin på intensiverende skala, men de skal anskues som ligeværdige arbejdsmetoder, som vælges med udgangspunkt i
det enkelte barns/den unges problemstillinger og de omgivelser og relationer, som vedkommende indgår i.

Lovgivningen tilsiger, at kommunen i sit tværprofessionelle arbejde skal have en sådan
arbejdstilgang frem for en mere lineær. Lovgivningen og den forventede tilgang afspejler
således virkeligheden omkring børnene, hvor det er nødvendigt at tilpasse håndteringen i
det enkelte tilfælde. Kommunens børnepolitik tager udgangspunkt i disse realiteter.
Udviklingsplaner som forebyggende indsats
Udviklingsplaner er et pædagogisk redskab for de fagprofessionelle personer, der omgiver barnet. Formålet er at skabe struktur over den pædagogiske praksis samt bidrage til en bredere
forståelse for, hvordan der arbejdes med bekymringer.
Udviklingsplaner fungerer i praksis som et gennemgående dialog værktøj, hvor der ved en opstået bekymring formuleres et udviklingsfokus for det enkelte barn. Ansvaret for udarbejdelse
af udviklingsplanerne ligger hos de fagpersoner, der omgiver barnet fx lærere med sparring fra
PPR efter behov. PPR kan inddrages efter den første bekymring. Det er vigtigt, at en medarbejder udarbejder en udviklingsplan for et pågældende barn og i samarbejde med relevante
kollegaer. Denne metode bidrager til øget refleksion over den pædagogiske praksis. Der lægges vægt på at se barnet ud fra såvel et ressourceperspektiv som barnets funktion og relation
med andre børn og voksne, der omgiver barnet
Udviklingsplanen evalueres løbende og opfølges ca. hver sjette uge. Endvidere kan udviklingsplanen anvendes som faglig dokumentation i tilfælde af, at sagen bliver til en indstilling til PPR.
Udviklingsplanen sikrer således både en tidlig og gennemgående indsats, idet der arbejdes
med planen før en eventuel indstilling og i forbindelse med indstillingsproceduren. Arbejdet
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med udviklingsplanerne sikrer således, at der arbejdes i overensstemmelse med Folkeskolelovens bestemmelser.
Dialog forum på lederniveau
Der afholdes årligt dialogmøder, hvor ledere fra PPR, Sundhedstjenesten og Familieafdelingen,
dvs. de faglige afdelinger i BURC, mødes med områdeledere, skoleledere og pædagogiske ledere. Hovedfokus til disse møder er dialog og forventningsafstemning i forhold til at sikre børns
trivsel og udvikling. Klublederne vil fremadrettet blive medtænkt i denne mødeaktivitet.
Netværksmøder
Formålet med netværksmøder er at sikre en tidlig indsats over for børn og unge, som ikke trives, således at sager om foranstaltninger efter Serviceloven i videst muligt omfang undgås.
Netværksmødet sikrer, at familien får en kvalificeret støtte og, at de involverede fagpersoner
ved, hvad andre gør. Netværksmøder fungerer som indgangsvinklen til Familieafdelingen, som
kan inddrages, både før og efter der er påbegyndt en sag. Forældrene er altid inddraget, når
der etableres et netværksmøde.

Netværksmødernes organisering:
 Det er den fagprofessionelle lærer, pædagog eller anden fagperson omkring barnet
samt lederen af den pågældende skole/institution, der står for etablering af netværksgruppe samt afholdelse af netværksmøde, med deltagelse af relevante fagpersoner/ressourcepersoner omkring barnet (f.eks. psykolog, sundhedsplejerske,
socialrådgiver, lærer, SFO, klub m.m.)
 Til netværksmødet drøftes barnets problemstillinger, aftales hvem i gruppen der
skal være tovholder i sagen samt opstille en tværfaglig handleplan for barnet. Forældre deltager i disse møder.
 Netværksgruppen iværksætter og varetager indsatsen overfor barnet evt. med involvering af andre relevante fagpersoner/tilbud. – forældrene inddrages under hele
forløbet
 Opfølgning på resultater af indsatsen efter max 12 uger. Der tages her stilling til,
hvad der skal ske fremover, f.eks. at sagen oprettes i Familieafdelingen som så
overtager koordination og information til samarbejdspartnere.
Underretninger
Børne- og Ungerådgivningscentret skal underrettes, hvis en lærer, pædagog eller anden fagperson i samarbejde med dennes leder vurderer, at et barn er i mistrivsel. Som udgangspunkt
forelægges underretninger ved netværksmøder, men underretningen kan også fremsendes til
BURC, selvom der er fortløbende er en proces i gang med udviklingsplaner og netværksmøder
for det pågældende barn. Det er lederen af skolen eller institutionen, der udarbejder underretningen og orienterer forældrene, inden den fremsendes til BURC. I tilfælde af mistanke om vold
eller overgreb fra forældrene må disse dog ikke inddrages.
BURC kvitterer for underretningen senest seks hverdage efter underretningen jf. lovgivningen.
Henvendelsen håndteres af Familieafdelingen, hvorfra familien kontaktes med henblik på afholdelse af et netværksmøde. I et sådan deltager en repræsentant fra Familieafdelingen, underretter, forældrene samt eventuelle øvrige relevante fagpersoner. Det videre samarbejde
omkring afklaring af barnets og familiens eventuelle støttebehov foregår på netværksmøder,
hvor barnets forældre og relevante fagpersoner deltager.
Besøg på pædagogiske rådsmøder
Der er planlagt en proces, hvor ledere fra PPR, Familieafdelingen og sundhedstjenesten tager
ud på skoler og dagtilbud for at deltage i pædagogiske rådsmøder. Her informeres personalet
om det forebyggende arbejde med børn i mistrivsel. Ligeledes orienteres om Barnets Reform.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag

Lov om social service

Folkeskoleloven
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Der informeres løbende om Børne- og ungerådgivningscentrets tværprofessionelle og forebyggende samarbejde med almenområdet, herunder:

Udarbejdet Pjece ”handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel” til aktuelle samarbejdspartnere. Pjecen fungerer som et praktisk ”værktøj” for institutioner og skoler, når
medarbejderne står i en situation, hvor der er mistanke om overgreb mod et barn eller
en ung.

Den samlede guide med beskrivelse af procedurer for børn i mistrivsel ligger på kommunens hjemmeside og intranet.





Planlagte tiltag:
Medio december: Der udarbejdes en pixi-udgave af pjecen ”handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel”. Pjecen vil være tilgængelig for alle samarbejdspartnere på
skoler og institutioner.
Ledere fra PPR, Sundhedsplejen og Familieafdelingen tager ud på skoler og dagtilbud
og informerer personalet på pædagogiske rådsmøder

Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at de beskrevne modeller og procedurer danner et godt
udgangspunkt for det forebyggende tværprofessionelle samarbejde mellem Børne- og Ungerådgivningscentret og almenområdet.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at de beskrevne modeller og procedurer for forebyggende og tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i mistrivsel godkendes.
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4. 4. tekniske budgetopfølgning
Sagstype: Åben
Type:
ØU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I
Sagsnr.: 11/23941
Sagsfremstilling
I 2011 udarbejdes der 4 årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger
fremlægges månedsvis forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske
budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.
De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

Flytning af budget mellem 2 bevillinger
Omprioriteringer inden for bevillingsrammen
Frigivelse af anlægsramme
Omprioritering af anlægsramme
Ændring af takster
Tilsagn om overførelse i forhold til konkret projekt, hvor det ikke er muligt at medtage ansøgning i den ordinære mødesag.

Økonomiudvalget
På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer
Tekst

Fra

Til

2011

2012

2013

2014

2015

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Politik- Politikområde område
Projektering af Hjemløsestrategien
Oprettelse af budget til Handicapprisen

551

-200.000
220

551
220

Flytning af driftsudgifter JUC

220

Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse

990

Administrativ besparelse på
Tandplejen

661

-471.700

-483.000

-495.200

-507.600

-520.400

222

471.700
-237.000

483.000
-237.000

495.200
-237.000

507.600
-237.000

520.400
-237.000

220

237.000

237.000

237.000

237.000

237.000

-325.000

-325.000

-325.000

-325.000

-325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

-140.600

-152.100

-156.600

-162.400

-166.900

-6.300

-6.600

-6.700

-6.900

-7.200

6.300

6.600

6.700

6.900

7.200

-4.115.900

-3.536.500

-3.625.600

-3.716.800

-3.810.400

4.115.900

3.536.500

3.625.600

3.716.800

3.810.400

-7.000

-7.600

-7.800

-8.100

-8.200

7.000

7.600

7.800

8.100

8.200

220
Tilpasning af ejendomsbudgetter

222

Udendørs arealer i Sct.
Georgsgårdens vuggestue

660

Kasse

222
Flytning af driftsudgifter JUC

1010
222

Flytning af budgetter vedr.
ejendomsudgifter

200.000

663
222
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Flytning af budgettet til autohjælp

221

0

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

0

55.000

55.000

55.000

55.000

-101.400

-104.800

-104.800

-104.800

-104.800

101.400

104.800

104.800

104.800

104.800

-140.600

-152.100

-156.600

-162.400

-166.900

222
Taastrup Teater

222
771

I alt

Politikområde 220: Borgerservice og administration
Omplacering af midler til projektering af projekt Hjemløsestrategien
I forbindelse med projektering af projekt Hjemløsestrategien i 2009 modtog Høje-Taastrup
Kommune 0,2 mio. kr. fra ministeriet. Midlerne blev placeret på politikområde 551 Sociale serviceydelser og overført sammen med øvrige projektmidler. Udgiften til dette blev afholdt på
politikområde 220 Borgerservice og administration. På den baggrund søges 0,2 mio. kr. omplaceret fra politikområde 551 til politikområde 220 i 2011.
Oprettelse af budget til Handicapprisen
Siden 2009 har Handicaprådet uddelt en pris til en person, en virksomhed, en organisation eller en helt tredje aktør, der har gjort et godt og prisværdigt stykke arbejde for at medvirke til,
at mennesker med handicap kan leve et godt liv på lige fod med mennesker uden handicap.
Udgiften er hidtil blevet betalt på politikområde 551. Det indstilles, at der omplaceres budget
svarende til udgiften på 6.000 kr. fra politikområde 551 til 220 Borgerservice og administration
i 2011 og frem, hvor udgiften fremadrettet vil blive betalt.
Flytning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)
Det indstilles, at alle budgetterne med tilhørende forbrug til ejendomsudgifter (ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer, el, vand, varme, rengøring, kantine, tekniske installationer
m.v.) vedr. JUC samles på politikområde 222 bygninger og arealer. Ejendomsudgifter er omfattet af de områder som politikområde 222 bygninger og arealer varetager, jf. Styrelsesvedtægterne. De samlede budgetter til ejendomsudgifterne, der indstilles omplaceret til politikområde
222 fra politikområde 220 borgerservice og administration udgør 471.700 i 2011 og frem, jf.
tabel 1 vedr. overslagsårene.

Administrative og ledelsesmæssige besparelser
I budget 2011 er der indarbejdet de gennemførte andele af de administrative og ledelsesmæssige besparelser. En del af disse besparelser på 237.000 kr. blev placeret på en central administrativ lønkonto under Økonomiudvalget. Besparelsen skulle have været trukket fra Ældreudvalgets centrale lederkonto for teamledere under politikområde 990 Ældrepleje- og Omsorg.
Det indstilles at der omplaceres 237.000 kr. fra politikområde 990 til politikområde 220 i 2011
og frem.
Administrativ besparelse på Tandplejen.
I budget 2011 er der indarbejdet de gennemførte andele af de administrative og ledelsesmæssige besparelser inden for Social- og Omsorgscentrets områder. En del af disse besparelser på
325.000 kr. blev placeret på en central administrativ lønkonto på politikområde 220. Besparelsen skulle imidlertid være trukket fra tandplejens område på politikområde 661. Der søges om
at omplacere 325.000 kr. fra politikområde 661 til politikområde 220.
Politikområde 221 Redningsberedskab
Flytning af budgettet til autohjælp

Det indstilles, at budgettet til autohjælp til kommunens bilpark flyttes til politikområde 222
bygninger og arealer, således at budgetterne vedr. bilforsikring og autohjælp samles på samme politikområde. Budgettet, der indstilles overført fra politikområde 221 Redningsberedskab
til 222 i 2012 og frem, udgør 55.000 kr.
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Politikområde 222: Bygninger og arealer
Tilpasning af ejendomsbudgetter
Tilpasning af ejendomsbudgetter giver anledning til en netto nedskrivning af udgiftsbudgetter
på 140.600 kr. som lægges i kassen. Tilpasningen omfatter:
Fløng Byvej 25 A-E, nedskrivning af driftsbudgetter

Byrådet godkendte den 27.01.2011, at ejendommen Fløng Byvej 25 A-E sælges, hvor køber forpligtes til at renovere/ombygge og tilbygge ejendommen til etablering af ældreboliger. Ejendommen er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
Rådhuset, Bygaden 2

Under ejendomsudgifter for Rådhuset, Bygaden 2 er indarbejdet et budget til husleje. Budgettet har ikke været anvendt siden 2009.
Klevehøjvej 3

Byrådet godkendte den 16.03.2010, at sælge ejendommen Klevehøjvej 3. Ejendommen er
herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
Ejendomsudgifter vedr. Sleipner

Døgninstitutionen Sleipner, Vadsbyvej 17 er i 2010 nedlagt og lejemålet er opsagt. Udgifterne i forbindelse med lejemålet er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue
Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscentret 12 af Sct.
Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selvejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med at bygningen blev kommunal ejet, blev budget
vedr. drift af ejendommen flyttet til politikområde 222 bygninger og arealer under økonomiudvalget. På grund af en administrativ fejl blev budgetpost på 6.300 kr. vedr. udendørs arealer
ikke flyttet. Der søges derfor om at flytte denne budgetpost fra politikområde 660 Institutioner
for børn og unge til politikområde 222 Bygninger og Arealer.
Flytning og nedskrivning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)
Det indstilles, at alle budgetterne med tilhørende forbrug til ejendomsudgifter vedr. JUC samles
på politikområde 222 bygninger og arealer, jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og
administration. De samlede budgetter til ejendomsudgifterne, der indstilles omplaceret til politikområde 222 fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og Beskæftigelse udgør 4.115.900 kr. i
2011, jf. tabel 1 vedr. overslagsårene.
Flytning af budgetter vedrørende ejendomsudgifter
Det indstilles, at budgetter på netto i alt 7.000 kr. vedrørende ejendomsudgifter på skoleområdet flyttes til politikområde 222 Bygninger og Arealer fra politikområde 663 Undervisning.
Flytning af budgettet til autohjælp
Jf. forklaring på politikområde 221 Redningsberedskab
Taastrup Teater
Taastrup Teaters kørselskonti er placeret under Økonomiudvalget. Der søges om at omplacere
budgettet på 101.400 kr. i 2011 fra politikområde 222 til politikområde 771

Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 2: Tekniske justeringer
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Fra
Politikområde

Tekst
Projektering af Hjemløsestrategien

Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling vedr. merrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager
Oprettelse af budget til Handicapprisen

Til
Politikområde

2011

2012

2013

2014

-200.000

0

0

0

0

220

200.000

0

0

0

0

551

1.132.800

0

0

0

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

6.000

6.000

-158.300

-158.300

6.000
158.300

6.000
6.000
158.300 158.300

158.300

158.300

158.300

158.300 158.300

-87.200

-87.200

-87.200

-87.200

-87.200

87.200

87.200

87.200

87.200

87.200

1.132.800

0

0

0

0

551

Kassen
551

220
Kommunal tandpleje
552
661
Kommunal Sundhedstjeneste

552
661

2015

I alt

Politikområde 551 Sociale serviceydelser
Omplacering af midler til projektering af projekt Hjemløsestrategien
Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration

Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på særligt dyre enkeltsager
I forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet på bevilling 551
opskrevet med 1,1 mio. kr. vedrørende berigtigelser af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Merrefusionen bør imidlertid medvirke til nedbringelse af det samlede forventede merforbrug på politikområde 551, hvorfor indtægtsbudgettet søges nedskrevet med
1,1 mio. kr.
Oprettelse af budget til Handicapprisen
Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.
Politikområde 552 Sundhedsudgifter
Flytning af budget til arbejdsskadeforsikring
Budgettet vedrørende arbejdsskadeforsikring til Kommunal Tandpleje på 158.300 og Kommunal Sundhedstjeneste på 87.200 er placeret på bevilling 552 under Social- og Sundhedsudvalget. Begge udgiftsbudgetter søges omplaceret til deres hovedbevillingsområde, som i begge
tilfælde er bevilling 61 under Institutions- og skoleudvalget.

Institutions- og Skoleudvalget
På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 3: Tekniske justeringer
Tekst

Fra

Til

Politikområde

Politikområde

2011

2012

2013

2014

2015
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Sct. Georgsgårdens
vuggestue udendørs
arealer

660

Kommunal Tandpleje,
arbejdsskadeforsikring

552

Kommunal Sundhedstjeneste, arbejdsskadeforsikring
Administrativ besparelse på Tandplejen

552

Flytning af budgetter

663

-6.300

-6.600

-6.700

-6.900

-7.200

6.300
-158.300

6.600
-158.300

6.700
-158.300

6.900
-158.300

7.200
-158.300

661

158.300
-87.200

158.300
-87.200

158.300
-87.200

158.300
-87.200

158.300
-87.200

661

87.200
-325.000

87.200
-325.000

87.200
-325.000

87.200
-325.000

87.200
-325.000

220

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

-7.000

-7.600

-7.800

-8.100

-8.200

7.000

7.600

7.800

8.100

8.200

0

0

0

0

0

222

661

222
I alt

Politikområde 660
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue
Jf. forklaring på politikområde 222 bygninger og arealer.
Politikområde 661
Flytning af budget til arbejdsskadeforsikring
Jf. forklaring på politikområde 552 Sundhedsudgifter.
Administrativ besparelse på Tandplejen.
Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.
Politikområde 663 Undervisning
Flytning af budgetter
Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

Fritids- og Kulturudvalget
På Fritids- og kulturudvalgsområder indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 4: Tekniske justeringer
Tekst

Taastrup
Teater

Fra

Til

Politikområde

Politikområde

222
771

2011

2012

2013

2014

-101.400

-104.800

-104.800

-104.800

-104.800

101.400

104.800

104.800

104.800

104.800

0

0

0

0

0

I alt

2015

Politikområde 771
Taastrup Teater
Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

Ældreudvalget
På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 5: Tekniske justeringer
Tekst

Fra

Til

Politik-

Politik-

Område

område

2011

2012

2013

2014

2015
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990

Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse
Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling vedr. merrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager
I alt

Kassen

-237.000

-237.000

-237.000

-237.000

-237.000

220

237.000

237.000

237.000

237.000

237.000

990

1.365.000
1.365.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Politikområde 990 Ældrepleje- og omsorg
Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse
Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på særligt dyre enkeltsager
I forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet på bevilling 990
opskrevet med 1,365 mio. kr. vedrørende berigtigelser af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Merrefusionen søges tilbageført i forbindelse med 4. tekniske budgetopfølgning.
Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel 6: Tekniske justeringer
Tekst

Flytning af
driftsudgifter
JUC

Fra

Til

Politikområde

Politikområde

1010
222

I alt

2011

2012

2013

2014

2015

-4.115.900

-3.536.500

-3.625.600

-3.716.800

-3.810.400

4.115.900

3.536.500

3.625.600

3.716.800

3.810.400

0

0

0

0

0

Politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse
Flytning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)
Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Ingen bemærkninger
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
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Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

der omplaceres 200.000 kr. til politikområde 220 fra politikområde 551 i forbindelse
med overførsel af midler vedr. Hjemløsestrategien.

2.

der omplaceres 6.000 fra politikområde 551 til politikområde 220 i 2011 og frem til udbetaling af handicappris.

3.

der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 471.700 kr. i 2011,
483.000 i 2012, 495.200 i 2013, 507.600 i 2014 og 520.400 i 2015 fra politikområde
220 Borgerservice og administration i 2011 til politikområde 222 Bygninger og arealer.

4.

der omplaceres 237.000 kr. i 2011 og frem vedrørende Ældreudvalgets centrale lederkonto fra politikområde 990 til politikområde 220.

5.

der omplaceres 325.000 kr. vedr. administrativ besparelse i 2011 og frem fra politikområde 220 til politikområde 661.

6.

budgettet på politikområde 222 Bygninger og arealer nedskrives med 140.600 kr. i
2011, 152.100 kr. i 2012, 156.600 kr. i 2013, 162.400 kr. i 2014 og 166.900 kr. i
2015.

7.

der omplaceres 6.300 kr. i 2011, 6.600 kr. i 2012, 6.700 kr. i 2013, 6.900 kr. i 2014
og 7.200 kr. i 2015 vedrørende udendørs arealer Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 222.

8. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 4.115.900 kr. i 2011,
3.536.500 kr. i 2012, 3.625.600 kr. i 2013, 3.716.800 kr. i 2014 og 3.810.400 kr. i
2015 fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til politikområde 222
bygninger og arealer.
9.

der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 471.700 kr. i 2011,
483.000 kr. i 2012, 495.200 kr. i 2013, 507.600 kr. i 2014 og 520.400 kr. i 2015 fra
politikområde 220 Borgerservice og administration til politikområde 222 bygninger og
arealer.

10. der omplaceres driftsbudgetter til autohjælp på 55.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 bygninger og arealer til politikområde 221 redningsberedskab.
11. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. skoleområdet 7.000 kr. i
2011, 7.600 kr. i 2012, 7.800 kr. i 2013, 8.100 kr. i 2014 og 8.200 kr. i 2015 fra politikområde 663 til politikområde 222 bygninger og arealer.
12. der omplaceres kørselsbudget på 101.400 kr. i 2011 og 104.800 kr. i 2012 og frem fra
politikområde 222 til politikområde 771.
13. der gives en tillægsbevilling til politikområde 551 vedr. særligt dyre enkeltsager på
1.132.800 kr.
14. der omplaceres 158.300 kr. i 2011 og frem fra 552 til politikområde 661 i forbindelse
med flytning af budget til arbejdsskadeforsikring for den kommunale tandpleje.
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15. der omplaceres 87.200 kr. fra politikområde 552 til politikområde 661 i forbindelse med
flytning af budget til arbejdsskadeforsikring for den kommunale sundhedstjeneste.
16. der gives en tillægsbevilling til politikområde 990 vedr. særligt dyre enkeltsager på
1.365.000 kr.
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5. Grenen Fritids- og Ungdomsklub
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalg I
Sagsnr.: 11/22175
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede 25-01-2011, at Høje-Taastrup Kommunes gruppeordninger placeres i et
samlet ledelsesmæssigt og fagligt miljø i forbindelse med heldagstilbuddet på Borgerskolen.
Fritids- og Ungdomsklubben Grenen har ikke fået indskrevet nye børn i ordningen, som erstatning for de børn, der har forladt ordningen i løbet af sommeren.
Administrationen anbefaler derfor at de tre børn, der er tilbage i Grenens gruppeordning flyttes
til klubtilbuddet i tilknytning til Borgerskolen i Impulsen. Hertil er der i sommerens løb blevet
flyttet to andre børn fra Sengeløse. Samlingen i Impulsen betyder, at gruppeordningen i Grenen herefter nedlægges. Impulsen vil herefter have fem børn i gruppeordningen.
Konsekvenser for Grenen
En lukning af Grenens gruppeordning, vil have den konsekvens, at personalegruppen i Grenen
reduceres med 3½ medarbejdere, hvilket svarer til cirka halvdelen af den samlede personalenormering i klubben.
Reduktionen i Grenens samlede personalegruppe vil medføre, at det ikke længere er muligt at
skemalægge de tilbageblevne medarbejdere i en vagtplan, hvor hele åbningstiden er bemandet
med minimum to ansatte. Enten skal der tilføres ekstra ressourcer eller Høje-Taastrup kommune kan lukke ungdomsklubben. En lukning af ungdomsklubben vil medfører, at det ikke
længere er muligt at bevare fuldtidsstillinger i klubben. Derved bliver det ikke attraktivt at være ansat i klubben. Stor udskiftning i personalet vil af erfaring medføre nedgang i medlemstallet.
25-01-2011 besluttede Byrådet blandt andet at lukke Rønnevangsskolen. Eleverne fordeles på
henholdsvis Torstorp Skole og Borgerskolen. Det har betydet, at flere forældre forsøger at få
plads til deres børn i fritids- og ungdomsklubberne Basen (ved Torstorp Skole) og Impulsen
(ved Borgerskolen) i stedet for Grenen ved Rønnevangsskolen, som skal rumme børn fra begge
skoler. Af de 19 nye 4. klasses børn som begyndte i Grenen i år er de 13 børn allerede blevet
udmeldt. Grenen har på nuværende tidspunkt et barn fra Borgerskolen og fem børn fra
Torstorp. I alt har der været 31 udmeldelser i fritidsklubben Grenen i perioden fra 01-05-2011
- 30-09-2011.
Forældrenes fravalg af klub Grenen, betyder en stor nedgang i antallet af medlemmer og får
den konsekvens, at der skal afskediges personale.
Grenen har en kapacitet på 155 pladser, men har i august 2011 indskrevet 80 børn i fritidsklubben og 38 børn i ungdomsklubben. I fritidsklubben er fremmødet lavt.
En beslutning om lukning af Grenens gruppeordning og medlemsnedgangen fra fritidsklubben i
Grenen vil betyde, at Grenen ikke vil kunne drives med den kvalitet, som Høje-Taastrup Kommune gerne vil tilbyde medlemmerne.
Derfor anbefaler administrationen, herunder medarbejdere og lederen i Fritids- og ungdomsklubben Grenen, at klubben nedlægges, og børnene overføres til andre klubber. Her tænkes på
Basen og Impulsen, der i en periode vil blive pålagt en overnormering. Det anbefales dog, at
bevare Grenens bygning som fysisk facilitet for en ungdomsklub under Basens ledelse i en forsøgsperiode frem til sommeren 2012. Erfaringen fra andre klubnedlæggelser er, at ungdoms-
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klubmedlemmerne ikke melder sig ind i ungdomsklubber i andre lokalområder uden at have en
nær relation hertil.
Basen
Basen har en kapacitet på 250 børn i klubben og har på nuværende tidspunkt 217 indskrevne
børn i dagklubben og 117 børn i aftenklubben. I 2012 skal der tilbydes plads til 72 nye 4. klasses børn fra Torstorp Skole.
Impulsen
Impulsen har en kapacitet på 185 børn i klubben og har på nuværende tidspunkt 209 indskrevne børn i dagklubben og 59 børn i aftenklubben. En overnormering klubben selv har ønsket, for at tilgodese børnenes ønsker.
I 2012 skal der tilbydes plads til 70 nye 4. klasses børn fra Borgerskolen. Imidlertid er der stor
usikkerhed forbundet med disse tal, da Impulsen og Trillingeklubben, tilsammen skal rumme
børn fra Parkskolen /Grønhøjskolen, Borgerskolen og Taastrup Realskole.
Stillingen som leder af Grenen varetages for øjeblikket af lederen af Basen, da stillingen blev
vakant i foråret.
Økonomi
Gruppeordningen i Grenen udgør 3,520 personer. Budgettet er på 1.432.000 kr.
Grenens budget til fritids og ungdomsklub er 2.349.000 kr. Medarbejderne overflyttes til de
andre klubber, hvor børnene tilbydes plads. En lukning vil betyde besparelse på en lederløn på
510.000 kr. og hvis Grenens bygning ikke bruges til ungdomsklub under Basens ledelse kan
der spares driftsudgifter her på 83.100 kr. til ejendom og 233.500 kr. til rengøring.
Der kan først spares bygningsdrift i det øjeblik Høje-Taastrup Kommune afhænder Grenens
bygning, eller at bygningen bliver brugt til et andet kommunalt formål. Rengøringsbudgettet
kan dog spares hvis der ikke er brugere i huset.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning og Daginstitutionsloven
Politik/Plan
Børne- og ungepolitikken.
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Sagen har været drøftet med lederne af Impulsen og Basen, som stiller sig positivt overfor forslaget. Impulsen udtaler blandt andet, at det i forhold til de fysiske forhold i Impulsen er nødvendigt, at der tilføres flere kvadratmeter til klubben, hvis overflytningen fra Grenen sker. Der
skal bl.a. være et særskilt lokale, hvor børn fra gruppeordningen kan trække sig tilbage i hverdagen + ekstra kvadratmeter, da medlemstallet vil stige betydeligt (ca. 50 børn).
Der har tidligere (vedr. overflytning af Sengeløses gruppeordning) været peget på, at Folkedansernes lokale i Kulturcentret kunne benyttes af Impulsen i fremtiden. Administrationen vurderer, det vil være den optimale løsning, da der er nem tilgang til lokalet fra de øvrige bygninger, som hører under Impulsen.
Udtalelse fra personalegruppen i Grenen
Grenens personalegruppe har forståelse for planen om at lukke fritidsklubben i Grenen, men er
bekymret for, om de unge i deres gruppeordning fortsat vil have et aftenklubtilbud samt hvad
der vil ske med medlemmerne af ungdomsklubben. Ungdomsklubbens medlemstal er steget fra
38 medlemmer til 45 medlemmer pr. 01-09-2011.
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I forlængelse af ovenstående bekymringer foreslår Grenens personalegruppe, at der i Rønnevangsområdet vedbliver at være en matrikel for aftenklubben som en satellit tilhørende Klub
Basen. De unge vil derved blive indmeldt i Basen og klubpersonalet tilsvarende blive ansat i
basen.
Ved at opretholde et lokalt ungdomsklubtilbud i Rønnevangsområdet vil de unge bevare deres
oplevelse af tryghed i deres eget lokalområde.
Ungdomsklubben kan enten bevares i Grenens nuværende lokaler eller flyttes til andre egnet
lokaler i Rønnevangs lokalområde.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at det vil være fornuftigt at sammenlægge gruppeordningen i Grenen og ”Klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen” i Impulsen,
således at Grenens gruppeordning nedlægges. En gruppeordning på 8 børn er normeret til 3,5
pædagoger.
Flytningen af Grenens gruppeordning, kombineret med faldet i tilmeldte børn, gør det umuligt
at få et vagtskema i fritids- og ungdomsklubben til at hænge ordentlig sammen. Derfor foreslås
en nedlæggelse af Grenen. Der er forståelse for forslaget i Grenen, og Basen og Impulsens
medarbejdere bakker op om forslaget. Grenen og Basen foreslår dog, at man i en forsøgsperiode frem til sommeren 2012 lader Basen drive en ungdomsklub i Grenens lokaler for at fastholde de unge i et fritidstilbud. Erfaringen fra andre klubnedlæggelser er, at ungdomsklubmedlemmerne ikke melder sig ind i ungdomsklubber i andre lokalområder uden at have en nær relation hertil.
Nedlæggelsen af Grenen og overflytning af nuværende indskrevne børn til Basen og Impulsen
vil betyde en overbelægning i de to klubber. Det er administrationens vurdering, at overbelægningen i Basen vil være tålelig, da der løbende er børn, som går ud. I Impulsen vil overbelægningen blive så stor, at der skal findes flere lokaler for at opfylde aftalen med pladsnormen
med BUPL på to m2 pr. barn. Det foreslås midlertidigt, at Taastrup Folkedanserforenings lokale
i Kulturcentret, som også Musikskolen bruger en gang om ugen, benyttes til klubben, jf. beslutning i Institutions- og Skoleudvalgets 17.08.2011.
Det foreslås, at forslaget realiseres med virkning pr. 01-01-2012.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
Principgodkende en overflytning af gruppeordningen i Fritids- og Ungdomsklubben Grenen til ”klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen” i Impulsen.
2. Principgodkende en lukning af Fritids- og Ungdomsklubben Grenen og overførsel af
medlemmerne til de omkringliggende klubber.
3. Hvis Fritids- og Ungdomsklubben Grenen lukkes fortsætter Grenens ungdomsklub i
Grenens bygning under Basens ledelse til sommeren 2012, hvor det vurderes om den
lukkes eller fortsætter.
4. Forslaget sendes i høring hos Medorganisationen, forældrebestyrelserne i Fritids- og
Ungdomsklubberne Impulsen, Grenen og Basen
1.
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6. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme
Sagstype: Åben
Type:
AMU, BEU, FKU, ISU, SSU, ÆU I
Sagsnr.: 11/3362
Sagsfremstilling
I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres i 2010. I maj
2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget, som er hovedansvarligt fagudvalg på politikken, en
procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik, og at den nye politik skulle tage afsæt
i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager,
og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik.
Den 15. juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen.
På baggrund af input fra kick off aftnen har administrationen arbejdet videre med en overordnet ramme for politikken. Dette indebærer en foreløbig vision, et forslag til udvalgte temaer og
en foreløbig titel for politikken.
Administrationen arbejder på at lave uddybende beskrivelser af hvert af politikkens temaer.
Dette kan være en status på området, forslag til overordnede målsætninger og forslag til måleindikatorer. Temabeskrivelserne skal blandt andet bruges som udgangspunkt for den videre
formulering af politikkens indhold. Men i første omgang skal der tages politisk stilling til, om de
foreslåede udvalgte temaer er de rette. Nedenfor præsenteres de tre dele af politikkens overordnede ramme:
Foreløbig vision for Integrationspolitikken
I Høje-Taastrup Kommune
1) fokuserer vi på inklusion, ligeværdighed og et stærkt fællesskab og medborgerskab
2) fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
3) dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
4) skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet
Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv
- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsørge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet
Udvalgte temaer i politikken
For at leve op til Borger- og Erhvervsudvalgets ønske om at sætte fokus på et begrænset antal
målsætninger på områder, hvor det er nødvendigt med særlige tiltag på integrationsområdet,
har administrationen forsøgt at udvælge nogle relevante temaer til politikken. I dette arbejde
er følgende tal bl.a. fremskaffet for Høje-Taastrup Kommune:
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Beskæftigelsesfrekvens (pr. 1. jan. 2009)
59% blandt indvandrere
68% blandt efterkommere
80% blandt etnisk danskere
Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen (i skoleåret 2009-10)
4,5 blandt indvandrere
4,5 blandt efterkommere
6,2 blandt etnisk danskere
Andel i gang med en ungdomsuddannelse (i skoleåret 2009-10)
50% blandt indvandrere
55% blandt efterkommere
60% blandt etnisk danskere
Andel 20-24-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke i uddannelse (pr. 1. jan. 2009)
21% blandt indvandrere
16% blandt efterkommere
11% blandt etnisk danskere
Obs:
14%
22%
14%

Andel 20-24-årige i gang med videregående uddannelse (skoleåret 2009-10)
blandt indvandrere
blandt efterkommere
blandt etnisk danskere

Andelen af medlemmer med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at være
omkring 5% (2011)
Andelen af trænere og ledere med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at
være omkring 1-5% (2011)

Administration foreslår, at integrationspolitikken indeholder følgende udvalgte temaer:
Læring & uddannelse

Beskæftigelse

Forenings- og kulturliv

Boligsocial indsats

Læring og uddannelse:
Som data viser, har kommunen en særlig udfordring vedr. udbyttet af folkeskolen og videre
uddannelse hos børn og unge med anden etnisk baggrund.
Beskæftigelse:
Jf. de ovenstående tal for beskæftigelsesfrekvens er der behov for en særlig indsats for borgere med anden etnisk baggrund.
Forenings- og kulturliv:
Borgere med anden etnisk baggrund er stærkt underrepræsenterede i kommunens foreningsliv, jf. tallene ovenfor. Da deltagelse i forenings- og kulturliv har mange positive effekter, bør
kommunen fortsat understøtte en udvikling her.
Boligsocial indsats:
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Kommunen har nogle store almennyttige boligområder, hvor der eksisterer nogle udfordringer,
som har relevans for en integrationspolitik. En helhedsindsats kan have stor betydning for områdernes børn og unge og vil bl.a. kunne forebygge kriminalitet.
De fire temaer foreslås, fordi det på trods af positiv udvikling på integrationsområdet i de seneste 10-20 år, stadig er her, de største ubalancer mellem etnisk danske borgere og borgere
med anden etnisk baggrund ligger. Samtidig er de fire temaer afgørende for et stærkt fællesskab og medborgerskab. Derudover ligger temaerne godt i tråd med kommunens Udviklingsstrategi og dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv.
Andre temaer, som f.eks. sundhed og ældre, er også vigtige, men de inddrages i henholdsvis
Sundhedsstrategien og Seniorpolitikken, som begge er under udarbejdelse.
De udvalgte temaer skal være punkter, hvor kommunen sætter særligt fokus på at opnå positive dokumenterbare resultater.
Foreløbig titel for politikken
Politikkens titel afhænger af, hvad der bliver politikkens indhold, og hvad fagudvalg og Byråd
ønsker at signalere med politikken. Administrationen arbejder foreløbig ud fra titlen Integrationspolitik, men det overvejes også at kalde den for en Integrations- og Medborgerskabspolitik
eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik. Valg af titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd
på et senere tidspunkt.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Det foreløbige arbejde med en overordnet ramme for en ny integrationspolitik ligger i tråd med
kommunens Udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv.
Integrationspolitikken skal udarbejdes i tæt sammenhæng med en lang række andre politikker,
som den overlapper, herunder bl.a. Børne- og Ungepolitik, Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik, Seniorpolitik, Idræts- og Bevægelsespolitik, Kulturpolitik, m.fl.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Integrationsrådet er høringspart på udarbejdelse af integrationspolitikken.
Vurdering
Administrationen vurderer, at
den foreløbige vision indfanger de input, som Byrådet og Integrationsrådet leverede på
kick off aften for integrationspolitikken i juni 2011
de foreløbigt fire udvalgte temaer er med til at begrænse antallet af mål og indsatser i
politikken og til at sætte fokus på de områder, hvor der er størst behov for forbedringer
politikkens titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd på et senere tidspunkt, da titlen har
stor signalværdi og skal prøve at afspejle de forskellige dele af politikkens indhold
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
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1.

forslaget til politikkens fire temaer - Læring & Uddannelse, Beskæftigelse, Foreningsog kulturliv samt Boligsocial indsats – drøftes og godkendes
2. den foreløbige overordnede ramme for Integrationspolitikken – foreløbig vision og foreløbig titel - tages til efterretning
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7. Status på den kriminalpræventive indsats 19-08-2011 - 12-092011 - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/10432

23

