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1. Meddelelser marts 2012
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Status for Projekt Forebyggelseskommuner

36304/12

2 Åben Klagestatistik vedr. § 41-42 pr. 9.2.2012

41847/12

3 Åben Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede børneområde pr. 31-01-2012

54549/12
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2. Godkendelse af kommissorium for Institutions- og skoleråd
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 11/29503

Sagsfremstilling
Ifølge Skolestrukturudvalgets rapport og Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi skal Høje-Taastrup Kommune være en uddannelseskommune, hvor der sættes tidligt ind med tværgående og engagerede læringsmiljøer, hvor vi skal have en af Danmarks bedste folkeskoler og
hvor de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.
Visionen skal realiseres ved et tæt samarbejde på tværs af 0-18 års området om fælles visioner og mål, ressourceoptimering, høj faglighed og en ekstra indsats for de svageste børn og
unge.
På det professionelle plan er der etableret nye fællesskaber der samarbejder på tværs af 0-18
års området for at sikre helhed og sammenhæng mellem daginstitutioner, skoler og klubber.
En inddragelse af forældrene, ligeledes på tværs af 0-18 års området, vil kunne understøtte
realiseringen af visionerne samt give yderligere inspiration og input til Institutions- og skoleudvalgets drøftelser.
Institutions- og skoleudvalget godkendte på sit møde i februar, at der nedsættes et Institutions- og skoleråd bestående af formændene for område-, klub og skolebestyrelser samt Institutions- og skoleudvalget.
Rådet kan drøfte aktuelle emner på 0-18 års området - emner der er med til at skabe kvalitet
og helhed for børnene i Morgendagens daginstitution, skole og klub. Der lægges op til, at det
samlede Institutions- og skoleråd mødes 3 gange om året á ca. 2 timers varighed. Der kan i
forlængelse af disse fællesmøder være behov for, at dele af rådet mødes om særlige emner. I
2012 kan der således være behov for, at der bilateralt holdes møde med formændene for skolebestyrelserne med særligt fokus på de igangværende aktiviteter vedr. Morgendagens skole.
Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for Institutions- og skolerådet.
Et Institutions- og skoleråd vil erstatte det eksisterende Skoleråd. Skolerådet har ikke været
aktivt gennem længere tid. En nedlæggelse af Skolerådet vil kræve en ændring af skolestyrelsesvedtægten for folkeskolen vedr. ”fælles rådgivende organ – skoleråd”.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Institutions- og skoleudvalgets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Formændene for kommunens område-, klub- og skolebestyrelser inviteres til 1. møde i rådet.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Etableringen af et Institutions- og skoleråd på tværs af hele børne- og ungeområdet vil understøtte sammenhængen på området. Samtidig vil det give Institutions- og skoleudvalget et forum, hvor det er muligt sammen med formændene fra kommunens område-, klub og skolebestyrelser at drøfte relevante temaer.
Der har ikke været aktivitet i Skolerådet de seneste par år. Det er derfor Administrationens
vurdering, at etablering af et Institutions- og skoleråd på tværs af 0-18 års området vil være
hensigtsmæssig.
Det er Administrationens vurdering, at forslaget til kommissorium for et Institutions- og skoleråd vil give en god ramme for inddragelse af forældrene på 0-18 års området.

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget godkender kommissorium for Institutions- og skolerådet.

Bilag:
1 Åben Kommissorium - Institutions- og skoleråd

51177/12
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3. Selvejeområdet og selvejende institutioner udenfor selvejeområdet
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 04/13093
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte d. 22-3-2011 ny struktur og driftsoverenskomst for 6 af kommunens selvejende daginstitutioner, der dermed blev til den selvejende daginstitution ”Diamanten” med én
bestyrelse der har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for alle institutionens ”institutioner/huse”. I oplægget indgik mulighed for at kommunens øvrige selvejende daginstitutioner (Refmosegård Vuggestue, Budstikken og MiniGiro) kunne tilslutte sig den nye selvejende
daginstitution.
Byrådet godkendte d. 15-11-2011 ny bestyrelsesstruktur for de kommunale daginstitutioner,
der bedre matcher områdelederstrukturen, hvilket betyder at områdets institutioner betragtes
som én samlet områdeinstitution med ét MED-udvalg, én forældrebestyrelse og ét budget.
Med beslutningen om ny struktur for det selvejende område og beslutningen om ny bestyrelsesstruktur for de kommunale daginstitutioner, er der behov for en politisk drøftelse af placering af de sidste tre selvejende institutioner. Refmosegård Vuggestue og Budstikken er i dag
efter eget valg tilknyttet hvert et kommunalt område. MiniGiro har ved sidste strukturændring
(d.01-3-2011) ændret status fra område til institution, hvorfor den ligger helt for sig p.t. Det
betyder at strukturen med én bestyrelse, ét MEDudvalg og ét budget ikke kan holdes i de to
områder, hvor der både er en kommunal bestyrelse og en selvejende bestyrelse med økonomi
og arbejdsgiveransvar.
De tre institutionerne adskiller sig fra hinanden ved beliggenhed og ejerforhold. MiniGiro (integreret institution) er en virksomhedsinstitution ejet af Danske Bank, som dermed er øverste
myndighed sammen med bestyrelsen. Institutionen er beliggende for sig selv i Bankens bygning. Høje Taastrup kommune disponerer over 30% af pladserne. Budstikken (børnehave) ligger også for sig selv i beboelsesområde ned til Sydskellet, den hører ind under organisationen
Danske daginstitutioner. Bygningen er ejet af Budstikkens bestyrelse. Refmosegård Vuggestue
deler matrikel med Refmosegård børnehave (der er del af det selvejende område). Begge institutioner hører under organisationen Frie børnehaver. Bygningerne ejes af bestyrelserne, dog
har Høje Taastrup Kommune taget pant i forbindelse med renoveringsopgaver. Budstikken og
Refmosegård vuggestue er p.t. med i de kommunale områder, som de geografisk ligger i.
Den selvejende bestyrelse har beslutningskompetence i forhold til at indgå i det selvejende
område. Derfor er de tre selvejende bestyrelser blevet bedt om, at tage stilling til en fremtidig
placering af deres institution i det selvejende område. Både Budstikken og Refmosegård vuggestue som har gode erfaringer fra at indgå i et kommunalt område, ønsker at fortsætte dette
samarbejde. MiniGiro ønsker at forblive selvstændig evt. med samarbejde til et kommunalt
område(se bilag med bestyrelsernes indstilling). Byrådet har kompetencen i forhold til om institutionen kan indgå i et kommunalt område. Hvis Byrådet beslutter, at dette ikke længere er
muligt, er konsekvensen en opsigelse af driftsoverenskomsterne. Herved kunne opstå en situation, hvor nogle ville søge om at blive private i stedet.

Økonomi
Ingen bemærkninger
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Retsgrundlag
Byrådets beslutning

Politik/Plan
Ingen bemærkninger

Information
Ingen bemærkninger

Høring
Ingen bemærkninger

Vurdering
Det er administrationens vurdering at den nye bestyrelsesstruktur formelt strider mod tidligere
aftale om, at en selvejende institution kan indgå i et kommunalt område, hvorfor det er nødvendigt med en ny politisk stillingtagen. Områdestrukturen og den nye bestyrelsesstruktur muliggør større fleksibilitet på kapacitet og ressourcer. Men fleksibiliteten begrænses af, at eks.
ansættelse/afskedigelse/forflyttelse/udlån og økonomibevægelse kun sker mellem en kommunal og en selvejende institution efter aftale mellem områdeleder og den selvejende bestyrelse.
Det skal bemærkes, at der ikke er oplevet problemer i samarbejdet mellem den selvejende institution og det kommunale område, måske på grund af en skriftlig aftale og fordi det er båret
af gode viljer.
Administrationen vurderer dog, at det vil være enklere, mere driftsikkert og fleksibelt med et
klart snit mellem selvejende og kommunal, hvilket kan opnås gennem ét samlet selvejende
dagtilbudsområde. Herved vil der kunne opnås sammenlægning, nedlukning, reduktion af budget overflytning af personale og børn, når f.eks. et faldende børnetal viser behov for dette i
både de kommunale og det selvejende område.
I forhold til Refmosegård vuggestue vurderer administrationen, at der vil kunne opnås stordriftsfordel og øget fleksibilitet ved udsving på børnetal og børnesammensætning ved at sammenlægge med Børnehaven Refmosegård til en integreret institution. Det er administrationens
vurdering, at løsningen om evt. at overgå til kommunal, som bestyrelsen peger på som alternativ, kan være vanskelig, så længe den anden bygning på matriklen (Refmosegård børnehave) er selvejende. Der skal/bør ske adskillelse af de to institutioner/matrikler og der skal være
accept fra Frie Børnehaver. Såfremt Refmosegård vuggestue kommunaliseres bør det vurderes
om den skal flyttes til anden bygning.
MiniGiro er særlig, fordi der er tale om en virksomhedsinstitution, hvor Kommunen kun råder
over en mindre del af pladserne, men bør indgå i områdestrukturen og ikke som i dag være en
selvstændig institution med reference direkte til dagtilbudschefen. Efter administrationens vurdering kunne MiniGiro indgå samarbejde til det selvejende område med reference til den selvejende områdeleder for at skabe sammenhæng, forpligtelse og mere klar kommunikation.
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I forbindelse med strukturændringen foråret 2011 viser erfaringen, at små enheder som eks.
Refmosegård Vuggestue og Budstikken kan have svære økonomiske kår i en struktur, hvor de
er selvstændige, udenfor et områdefællesskab. Enheden skal fortsat leve op til krav om høj
faglighed, pædagogiske læreplaner m.m., så hvis der eks. er tre barsler samtidig uden fuld refusion, kan det være svært at få enderne til at nå sammen.

Andre relevante dokumenter
Budstikkens tilhørsforhold til områderne i Høje-Taastrup Kommune Doknr. 22752/12
Områdeplacering af Refmosegård vuggestue Doknr. 6577/12
MiniGiro tilkendegivelse af områdetilknytning Doknr. 23968/12

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.de beskrevne principper i sagsfremstillingen og dilemmaerne der fremgår af administrationens vurdering drøftes,
2. konklusionen af drøftelsen bliver bestemmende for indstillingen til den politiske møderække i april.
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4. Udnyttelse af udfordringsretten - forældrebetaling i dagtilbud
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 09/3694
Sagsfremstilling
Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om anvendelse af udfordringsretten i forbindelse
med gældende regler om maksimalt 25 procents forældrebetaling af de faktiske udgifter for
dagtilbuddet.
Sagen har været behandlet på Byrådets møde den 15-11-2011, og blev her oversendt til Institutions- og Skoleudvalget, idet der ikke blev taget stilling til sagens substans.
Økonomi

Konsekvens for HTK
Tekst

Nuværende budget ved 25% forældrebetaling

Budget ved

Budget ved

26%

30%

Forskel
ved 26%

Maksimal
mulighed
for udfordring 30%

forældrebetaling forældrebetaling
Forældrebetaling
0 – 2 årige
Forældrebetaling
3 – 5 årige
Udgifter til økonomiske fripladser/
søskenderabat

46.023.600

47.866.000

55.232.600 1.842.400

9.209.000

37.095.600

38.584.000

44.511.000 1.488.400

7.415.400

-13.713.000

-14.261.500

-16.454.400

-548.500

-2.741.400

Udgifter til Socialpædagogiske og
pædagogiske fripladser

-2.075.300

-2.158.300

-2.490.300

-83.000

-415.000

I alt

67.330.900

70.030.200

80.798.900 2.699.300 13.468.000

Provenuet for hvert procentpoint taksten på forældrebetaling hæves vil således udgøre 2,7 mio. kr.

Konsekvens for forældrebetaling:
Takst pr.
måned
0-2 årige
3-5 årige

25% forældrebetaling
2.899

26% forældrebetaling
3.015

1.671

1.738

30% forældreTaktstigning
betaling
26%
3.479
116
2.005

Takststigning
30%
580

67

334
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Konsekvenser for en familie med et vuggestuebarn og et børnehavebarn vil, for
hvert procentpoint taksten hæves, betyde en merudgift på 149 kr. pr. måned (50% søskenderabat på billigste barn) dvs. en årlig stigning på 1.788 kr.

Retsgrundlag
Forsøg med udfordringsretten mellem Regeringen og KL fra 2008 og Den Sociale Service Lov.

Politik/Plan
Ingen bemærkninger.

Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering
På baggrund af den politiske beslutning i denne sag, vil administrationen efterfølgende udarbejde ansøgning om udfordringsretten til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningen vil
begrundes i muligheden for en beskeden justering af forældrebetalingen med et enkelt eller to
procentpoint, som redskab til at undgå at indføre lukkeuger eller normeringsforringelser, såfremt presset på den kommunale økonomi tager yderligere til.
Dog bemærkes det fra Administrationen, at kommunens udgifter til fripladser vil blive større,
når forældrebetalingen stiger. Tilsvarende kan det få betydning for forældres valg af børnehavemad i institutionen, der udover den øgede forældrebetaling vil betyde en merudgift for et
børnehavebarn.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget drøfter den videre proces om brug
af udfordringsretten for forældrebetaling i overensstemmelse med forslag fra Det Konservative
Folkeparti.
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Bilag:
1 Åben Forslag fra C om anvendelse af udfordringsretten

2671444/11

2 Åben Beregning af udfordringsrette på 30%

23030/12
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5. Status på "Uddannelse til Alle"
Sagstype: Åben
Type:
AMU, ISU, SSU A
Sagsnr.: 10/391
Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommune arbejder ligesom landets øvrige kommuner med de fælles nationale
mål, hvor 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv. 2010 og 2015 skal gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet med udgangspunkt i en UTA-handleplan,
vedtaget af Byrådet i juni 2009. Handleplanen indeholder initiativer, som på forskellig vis understøtter, at unge i Høje-Taastrup Kommune får en ungdomsuddannelse.
Det har vist sig vanskeligt at nå målet om at 85% stigende til 95% af en ungdomsårgang skal
have en ungdomsuddannelse.
Unge fra 16 til 24 år uden tilknytning til en kompetencegivende ungdomsuddannelse fra 2008 til
2011.
HøjeTaastrup

01.10.08
(%)

15.04.09
(%)

15.09.09
(%)

15.04.10
(%)

15.10.10
(%)

15.10.11
(%)

16 år

7

6

9

5

6

5

17 år

12

14

13

12

14

11

18 år

17

17

16

15

16

14

19 år

28

21

20

20

21

21

25

21

22

24

25

22

26

-

-

25

23 år

28

29

24 år

35

31

20 år
21 år
22 år

-

-

-

I alt 16-24 år

20

I alt 20-24 år

27

Tabellen viser udviklingen fra 2008 til 2011. For de 16-19 årige er der fra 2008 til i dag sket et
fald i andelen af unge uden tilknytning til uddannelse. For de 20-24 årige er der fra 2010 til i
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dag, samlet set, ’status quo’.
Pr. oktober 2011, er der 80 % af de 16-24 årige, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. For de 20-24 årige er andelen 77 %.
I vedlagte ”Uddannelse til alle – statussag, marts 2012” gøres status på overskrifterne i handleplanen fra 2009 og initiativerne der knytter sig hertil. Derudover beskrives kort, hvilke nye
initiativer som UTA-arbejdet har ført med sig. Statusnotatet skal ikke ses som en udtømmende
liste over de aktiviteter, som kommunen udfører for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, men kobler sig specifikt til handleplanen.
Indsatsen i 2012
Fokus i Uddannelse til alle indsatsen vil i 2012 i særlig grad være på den interne organisering
og koordinering af indsatsen samt samarbejdet med UU-Vestegnen.
Det synes nødvendigt med en mere entydig forankring af indsatsen i fht. de unge – og specielt
de 15-17-årige, der ikke er i gang med en uddannelse.
Det vurderes hensigtsmæssigt at undersøge mulighederne for at ændre organiseringen, således at et tværgående samarbejde på området styrkes og således at der bliver en mere entydig
forankring af ansvaret for at forbedre HTK’s ungeindsats. En sådan analyse planlægges udarbejdet i foråret 2012.
Ud over den interne organisering, er kommunens fokus i 2012 at angribe udfordringerne med
en tidlig indsats. Som opfølgning på arbejdet med en ny skolestruktur samt på kommunens
udkast til Udviklingsstrategi 2012-24 igangsættes en række projekter med det overordnede
formål, at:
-

elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges

-

målet om en ungdomsuddannelse til 85 % stigende til 95 % unge nås

-

bedre udnyttelse af ressourcer.

Projekterne er forarbejder til en ny børne- og ungepolitik, som blandt andet skal være rammesættende for overgangen mellem skole og ungdomsuddannelser.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
Administrationen vurderer, at 95 pct.-målsætningen er ambitiøs for en kommune som HøjeTaastrup, men at arbejdet med handleplanens initiativer, herunder en øget dialog mellem parterne på området, har været med til og fortsat kan være med til at løfte andelen af unge i uddannelse. Der bør dog fremadrettet sættes særligt fokus på den interne organisering og tværgående samarbejde, hvis indsatsen for alvor skal løftes.
Kommunens arbejde for at få flere unge i uddannelse har siden 2009 været fokuseret på udmøntning af handleplanen. Fremadrettet vil der være en højere grad af fokus på en helhedsorienteret indsats samt en mere hensigtsmæssig intern organisering. Der vil således senere på
året blive forelagt en sag til de politiske udvalg med konkrete forslag til en helhedsorienteret
indsats og ny organisering.
Andre relevante dokumenter
Handleplan Uddannelse til alle - Høje-Taastrup Kommune, dok. 2266833-11.
Indstilling
Administrationen indstiller, at statusnotatet drøftes og godkendes.
Bilag:
1 Åben Uddannelse til alle - statussag, marts 2012

44399/12
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6. Ophør af intern fakturering for brug af svømmehaller
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 09/3748
Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2008 besluttede Byrådet, at ændre ordningen for betaling i forbindelse med daginstitutioners og SFO´s benyttelse af svømmehallerne i Taastrup og Fløng.
Der blev oprindeligt afregnet med en rekvisition svarende til 5 kr. pr. barn, der havde benyttet
svømmehallen, og blev afregnet en gang årligt. I Budget 2008 blev ordningen ændret, således
at der blev overført et beløb til henholdsvis Fløng Svømmehal og Taastrup Svømmehal fra Institutions- og Skolecentret i alt 37.650 kr. (2008-niveau) beregnet ud fra en gennemsnitsindkomst for de seneste 6 år. Det fremgår, at ændringen er udgiftsneutral i 2008.
Administrationen i henholdsvis Fritid og Kultur og Institutions- og Skolecentret anbefaler at
denne interne fakturering ophører, da beløbet svarende til årsbetalingen ikke fremgår i Institutions- og Skolecentrets budget, og derfor skal findes inden for rammen på anden vis.

Økonomi
Intern kontering mellem Fritid og Kultur og Institutions- og Skolecentret ophører i indeværende
budgetår og fremover.

Retsgrundlag
Byrådets beslutning.

Politik/Plan
Ingen bemærkninger.

Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at den interne fakturering centrene imellem bør ophøre fra indeværende budgetår og fremover. Konteringen svarer formentlig ikke længere til antallet af børn,
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der benytter svømmehallerne, ligesom pengene der skal overføres ikke er budgetlagt siden
Budget 2008.
Opretholdelse af den interne fakturering giver en skævdeling i forhold til de to centre, idet Institutions- og Skolecentret ikke tilsvarende opkræver intern fakturering for Fritid og Kulturs
benyttelse af skolernes lokaler til bl.a. foreningsformål.

Andre relevante dokumenter
Budget 2008, sag vedrørende takster for svømmehaller dok.nr. 1582345-11.

Indstilling
Administrationen indstiller, at intern fakturering for årsbetaling for SFO og daginstitutioner til
svømmehallerne i Taastrup og Fløng ophører fra indeværende budgetår og fremover.
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7. Principgodkendelse af etablering af en privat daginstituion
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/31029
Sagsfremstilling
Dagtilbudsloven giver mulighed for, at private kan etablere en daginstitution. Byrådet har 2211-2005 vedtaget kriterier, som skal være opfyldt for ansøgere, der ønsker at etablere en privat daginstitution i kommunen. Byrådet vedtog desuden retningslinjer for kommunens tilsyn
med en privat daginstitution:
 Privatinstitutionen skal arbejde i overensstemmelse med dagtilbudslovens formålsparagraf
 Privatinstitutionen skal årligt udarbejde virksomhedsplan og læreplaner
 Privatinstitutionen skal i sin formålsbeskrivelse og praksis være inkluderende og rummelig
 Privatinstitutionen skal følge den til enhver tid gældende bruttonormering
 Lederen af privatinstitutionen skal være pædagoguddannet
 Ved indretning af de fysiske rammer regnes med minimum 2 m2 pr. 3-6 årig og 3 m2 pr. 0-2 årig
 Privatinstitutionen skal stille en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftsbudget for institutionen.
 Privatinstitutionen skal leve op til Høje-Taastrup Kommunes rygepolitik
 Forældre til børn i privatinstitutionen skal sikres indflydelse
 For alt personale i privatinstitutionen indhentes såvel straffeattest som børneattest
 Privatinstitutionen er underlagt krav om indberetning angående børn med behov for særlig støtte
 Der skal etableres spisning i dagtilbud for børn i alderen 0-2 år

Administrationen har 11-11-2011 modtaget en ansøgning fra en forening, Forældrekredsen
Børneuniverset, om godkendelse fra Byrådet til etablering af en privat daginstitution i kommunen. Ansøgeren angiver selv, at de fysiske rammer for institutionen endnu ikke er fundet, så
derfor handler denne sag om en principgodkendelse til at oprette en privatinstitution med det
angivne formål og indhold.
Ifølge dagtilbudsloven:
Der er en ret for en leverandør at etablere en privat daginstitution. Der kan ikke stilles krav til
hvilke juridiske personer eller enheder, der etablerer en privat daginstitution.
Den private daginstitution har ret til at målrette sig mod bestemte grupper af børn, hvis det
fremgår af vedtægter for institutionen, men må ikke udelukke børn på grund af race, køn, religion eller lignende.
Kommunen skal føre tilsyn med pædagogik, personalenormering, personalekvalifikationer, pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger m.m.
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Kommunen skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier, som er på niveau med krav
til kommunale daginstitutioner.
Der kan stilles krav om at ansøgeren:
1. stiller en driftsgaranti, som er beregnet til at dække et tab for kommunen ved ophør af privatinstitutionen.
2. stiller et depositum på op til 30.000 kr. ved ansøgning (som betales tilbage uanset afgørelsen)
HTK har stillet krav om begge dele i godkendelseskriterierne.
I tilfælde af, at børn meldes ud af privatinstitutionen, er det kommunens forpligtelse at skaffe
kommunale pasningspladser til børnene senest 3 måneder efter ophør af privatinstitutionen. I
tilfælde af privatinstitutionens konkurs eller pludselige ophør af andre grunde, skal kommune
skaffe plads til børnene i privatinstitutionen omgående.
Det fremgår af ansøgerens virksomhedsplan, at foreningen vil finde en allerede eksisterende
bygning, der kan lejes, og at foreningen vil sørge for at bygning og legeplads er godkendt inden ibrugtagning.
Af ansøgerens vedtægter fremgår at:


formålet for privatinstitutionen er at levet op til dagtilbudslovens formålsparagraf og
desuden give ”mulighed for den bedste pasning og mulighed for at fortsætte i skole”.
Ansøgeren vil bruge undervisning i modersmål som en del af det pædagogiske grundlag.



institutionen vil følge de til enhver tid gældende politikker, værdigrundlag og visioner
om børns trivsel, udvikling, medbestemmelse m.m., som gælder i Høje-Taastrup Kommune



tilbuddet er åbent for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse



optagelse af børn sker efter anciennitet på venteliste



privatinstitutionen vil få en bestyrelse med et flertal af forældre til børn i institutionen

Byrådets kriterium om, at der skal deponeres 30.000 kr. ved indsendelse af ansøgning er opfyldt. Foreningens formand har indsat 30.000 kr. d. 22-01-2012.
Der er afholdt et afklarende møde med ansøgeren 08-02-2012. Ansøgeren blev bedt om at
præcisere nogle forhold i vedtægterne vedrørende formål – herunder prioritering af modersmålsundervisning – og forældreindflydelse. Præciseringerne er efterfølgende fremsendt.

Økonomi
Kommunen er ikke ansvarlig for privatinstitutionens økonomi.
Kommunen skal yde tilskud til den private institution svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Dette tilskud består af:



Driftstilskud – som udgifter i kommunale dagtilbud - eksklusive støttepædagoger
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Administrationstilskud – svarende til det, som selvejende institutioner modtager
Bygningstilskud - svarende til det, som selvejende institutioner modtager

Driftstilskuddet og kan reguleres så ofte som hver måned i forhold til det faktiske antal indskrevne børn.

Retsgrundlag
Dagtilbudsloven

Politik/Plan
Byrådets beslutning

Information
Ansøgeren skal orienteres om byrådets beslutning.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at Foreningen Børneuniverset Taastrups ansøgning om oprettelse af
en privatinstitution rent indholdsmæssigt lever op til Høje-Taastrup Kommunes godkendelseskriterier.

Dog mangler foreningen at opfylde tre centrale betingelser, som skal være opfyldt inden institutionen tages i brug. Der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse fra Byggemyndighederne,
den leder, der skal ansættes til at lede institutionen skal være pædagoguddannet og der skal
stilles en driftsgaranti på 3 måneders driftsbudget. Administrationen ser ikke umiddelbart hindringer for at ansøgeren vil kunne opfylde disse tre betingelser.
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Andre relevante dokumenter
Ansøgning fra Børneuniverset Taastrup om oprettelse af en privat daginstitution Dok. nr.
2670961/11
Vedtægter for Forældrekredsen Børneuniverset (revideret) dok.nr. 46265/12
Vedtægter for Børneuniverset Taastrup (revideret) dok. nr. 46269/12

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1.

Byrådet principgodkender, at Børneuniverset Taastrup opretter en privatinstitution i
Høje-Taastrup Kommune.

2. Byrådet fremlægges en sagsfremstilling med endelig beslutning, når samtlige betingelser for oprettelse er opfyldt.
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8. Status på den kriminalpræventive indsats 07-02-2012 - 04-032012 - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/33926
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