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1. M - Meddelelser - Institutions- og Skoleudvalget - oktober 2013
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget M
Sagsnr.: 12/31863

Bilag:
1 Åben Status på forældrekurser i Børne- og Ungerådgivningscentret

210732/13

2 Åben Indmeldt børn på Høje Taastrup Privatskole

213036/13

3 Åben Notat vedrørende tilgang/afgang på Høje-Taastrup Privatskole

215724/13
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2. A - Høring om forslag til børne- og ungepolitik for Region Hovedstaden ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/18860

Sagsfremstilling
Regionsadministrationen har i brev af 21-08-2013 fremsendt et forslag til børne- og ungepolitik
for Region Hovedstaden og anmodet om kommunens bemærkninger. Regionsrådet behandlede
udkastet 20-08-2013.
På grund af en kort høringsfrist har administrationen måttet fremsende kommunens foreløbige
kommentarer. Fremsendelsen er ledsaget af et forbehold for en efterfølgende politisk behandling.
De fremsendte bemærkninger fremlægges hermed til Institutions- og Skoleudvalgets afgørelse.
Udkastet til børne- og ungepolitik omfatter regionens ansvar inden for børne- og ungdomspsykiatrien, børn på hospitaler, børn som pårørende og sårbare børn. Politikken beskriver indsatsen på områderne, herunder samarbejdet med blandt andet kommunerne.
Børne- og ungepolitikken indeholder syv overordnede indsatsområder









Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau
Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre
Der skal være tilbud til unge og overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal
ske på en tryg og velplanlagt måde
Der skal være aktiv inddragelse af forældre og tilbud om støtte
Der skal være et velfungerende tværsektorielt samarbejde
Der skal være særlig støtte til sårbare familier
Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge

Nedenfor gengives kommunens vurdering af udkastet.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
De fremsendte administrative bemærkninger er følgende:
”Høje-Taastrup Kommune finder, at de udvalgte temaer i udkastet til Børne- og ungepolitik for
Region Hovedstaden er relevante og i tråd med kommunens fokus.
Kommunen glæder sig over et generelt tæt samarbejde med regionen og med samarbejdsaftaler på konkrete fagområder. Kommunen ser gerne disse samarbejdsaftaler udbredt til flere områder.
Høje-Taastrup Kommune vurderer generelt, at en styrkelse af partnerskabet omkring borgerne
vil være til gavn for disse. Samarbejdet mellem region, praksissektor og kommuner er afgørende for både vellykkede behandlingsforløb og borgernes oplevelse. Alle parter bør have fokus
på de frivillige organisationer og deres virke.
Kommunen lægger vægt på, at der rettes en særlig fokus på sammenhæng i overgangene
mellem region og kommune og på overgangen fra ung til voksen. Dette gælder både somatisk
syge og psykisk syge borgere.
Samarbejdet med regionens børne- og ungdomspsykiatri indeholder i dag et tilbud til kommunen om at kunne trække på den regionale fagekspertise. Det opleves som et positivt tilbud og
fremstår efterhånden som et indarbejdet led i den kommunale kvalitetsudvikling. Tilbuddet kan
ikke desto mindre med fordel videreudvikles.
På udkastets side 9 står der som tredje punkt i boksen, at ”familier skal tilbydes støtte til at
søge om økonomisk støtte, kompensation om tabt arbejdsfortjeneste m.v.”
Det foreslås, at dette punkt udgår, og at det i gensidig respekt for sektorernes ansvars- og
opgavefordeling erstattes af teksten fra afsnittet umiddelbart efter boksen, så der som et nyt
punkt står, at ”regionen vil støtte borgerne i, hvordan de kan søge råd og vejledning om evt.
støttemuligheder i kommunerne”.
Der er i udspillet på side 10 omtalt et konkret tiltag i forhold til børn og unge med spiseforstyrrelser. Høje-Taastrup Kommune igangsætter i dag primært kun grundigt afprøvede projekter, hvor der er evidens for tilbuddets effekt. Da der findes flere tilgange til håndtering af spiseforstyrrelse, så det ville være ønskeligt med nogle uddybende ord til brug for en vurdering af
tiltaget, samarbejdet og tiltagets mulige effekter.
Det omtalte tiltag omtaler for øvrigt alene, at ’en samlet plan også omfatter støtte fra kommunen, hvis der er brug for det’. Kommunen finder det naturligt med en tættere dialog herom,
idet kommunale medarbejdere fra flere fagområder har den daglige kontakt med de 7-17 årige.
For så vidt angår familienavigatorer (side 11), vil kommunen rose tiltaget. Samtidig vil kommunen pege på, at et tæt samarbejde med kommunerne vil understøtte borgernes oplevelse af
en sammenhængende offentlig sektor.
Kommunen ser med stor tilfredshed på arbejdet med børnesundhedsprofilen og vil opfordre til,
at arbejdet fortsætter.”
Indstilling
Det indstilles, at Region Hovedstaden orienteres om, at Institutions- og Skoleudvalget har godkendt de i brev af 17-09-2013 fremsendte bemærkninger til udkast til børne- og ungepolitik for
Region Hovedstaden.
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Bilag:
1 Åben Høring af udkast til Børne- og Ungepolitik for Region Hovedstaden - Høringsudkast Børne og Ungepolitik FINAL.pdf

200120/13
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3. I - 3. budgetopfølgning 2013 for Institutions- og Skoleudvalget ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 13/18137

Sagsfremstilling
Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i oktober 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Udvalgets økonomiske resultat
I tabel 1 fremgår Institutions- og Skoleudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for
2013.
Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget 2013 – mio. kr.
Politikområde

Korrigeret
budget pr.
01.01.13

Korrigeret
budget pr.
31.08.13

Forbrug
pr.
31.08.13

Forventet
regnskab
2013

Afv. i fht.
korrigeret
budget1

6.60 Institutioner for børn og
unge

272,0

270,6

173,5

268,0

-2,6

6.61 Børn og unge med særlige
behov

243,1

245,8

149,7

244,2

-1,6

470,7

479,2

315,5

480,5

1,3

I alt

985,8

995,6

638,6

992,6

-3,0

- heraf inden for servicerammen

984,9

993,6

636,6

988,3

-5,2

6.63 Undervisning

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01.01.2013 til korrigeret budget 31.08.2013
Institutions- og Skoleudvalgets budget er forøget med 9,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en
positiv tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. til det specialiserede børneområde fra Økonomiudvalgets særlige pulje, en negativ tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i forbindelse med KTO-forliget og
en positiv tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2012-2013.
Det forventede regnskab for Institutions- og Skoleudvalget
Det forventede regnskab for 2013 udgør 992,6 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et
mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31.08.2013 på 3,0 mio. kr.
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Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31.08.2013 skyldes i
hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:
·

Dagtilbudsområdet, mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende færre udgifter til økonomiske fripladser, søskendetilskud og plejebørn 0 - 6 år samt færre indtægter fra
forældrebetaling.

·

Demografitilpasning på dagtilbudsområdet, mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende
lavere børnetal end forventet.

·

Skoleområdet, mindreforbrug på 1,5 mio. kr., idet der forventes færre udgifter til hospitalsundervisning, søskendetilskud, kørsel af skoleelever og ungdommens uddannelsesvejledning, flere udgifter til økonomiske fripladser og færre indtægter i forældrebetaling for SFO. Noget af mindreforbruget kan forklares med færre udgifter til fx svømmekørsel og hospitalsundervisning bl.a. grundet lærerlockouten.

·

Skolelederlønninger, merforbrug på 1,2 mio. kr., primært grundet ekstraudgifter i forbindelse med kontraktansættelse af fire skoleledere, men også udgifter i forbindelse
med at en skoleleder er gået på pension. Merforbruget søges dækket via mindreforbrug på lovbundne områder.

·

Privat- og efterskoler, merforbrug på 1,8 mio. kr., der blev i forbindelse med 2. budgetopfølgning budgettilpasset for 1,2 mio. kr. via Økonomiudvalgets kapacitetstilpasningspulje, hvorefter merforbruget er på 0,6 mio. kr., der søges delvist dækket via
mindreforbrug på lovbundne områder.

·

Demografitilpasning på skoleområdet, mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Budgetjusteringer
Tillægsbevillinger
Der indstilles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. (vedr. de lovbundne områder) på politikområde 660 Institutioner for børn og unge, der tilføres kassen.
Herudover indstilles der omplaceret for 0,2 mio. kr. fra lovbundne områder på politikområdet
663 Undervisning til privatskoler på politikområdet 663 Undervisning og 1,2 mio. kr. fra lovbundne områder på politikområdet 663 Undervisning til skolelederlønninger på politikområdet
663 Undervisning.
Tekniske budgetjusteringer
Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer inden for Institutions- og Skoleudvalgets område i 2013 på 2,0 mio.kr. i 2013. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationens vurdering bygger på, at der på det specialiserede børneområde er igangsat
en række initiativer i forbindelse med genopretningsplanen, som forventes at sikre budgetbalance.
Endvidere er der i prognosen indarbejdet 5 mio. kr. vedr. tvistsager med andre kommuner. På
grund af forsinkelse i Ankestyrelsens sagsbehandling er det imidlertid usikkert, om afgørelsen
når at falde i 2013. Hvis afgørelsen først falder i 2014, eller Høje-Taastrup Kommune vinder
sagen i 2013, vil det medføre et mindreforbrug i 2013 på 5 mio. kr.
Administrationen vurderer i øvrigt, at der kan blive behov for overførsel fra 2013 til 2014 på
politikområde 660 Institutioner for børn og unge og politikområde 663 Undervisning, henholdsvis som konsekvens af opsparing af kompetencemidler og forskydninger i forhold til bevilling af
og udgifter i forbindelse med lærerlockouten, jf. bilag 1.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. 3. budgetopfølgning 2013 anbefales over for Økonomiudvalget.
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.).
3. der gives i 2013 en negativ tillægsbevilling på 1.500.000 kr. (vedr. de lovbundne områder) på politikområde 660 Institutioner for børn og unge, der tilføres kassen.
4. Der gives i 2013 en negativ tillægsbevilling på 1.457.000 kr. til politikområde 663 Undervisning (lovbundne områder) og en positiv tillægsbevilling på 216.000 kr. til politikområde 663 Undervisning (privatskoler) og 1.241.000 kr. på politikområde 663 Undervisning (skolelederlønninger).
Bilag:
1 Åben Bemærkninger til 3. budgetopfølgning 2013 for ISU

200943/13

2 Åben Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning - ISU

210119/13
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4. I - Tilskud til privat pasning - forud- eller bagudbetaling - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 12/10215

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog 13-08-2003 Retningslinjer for godkendelse af, og tilsyn med private pasningsordninger i Høje-Taastrup Kommune.
På baggrund af en klage til Ankestyrelsen over kommunens administration af ordningen besluttede Byrådet 09-03-2013 at ændre den tidligere beslutning om udbetaling af tilskud.
Den tidligere beslutning: ”Forældre skal dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil
have til den private pasningsordning. Dokumentationen kan ske i form af den indgående aftale/kontrakt under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer.”
blev præciseret således:
”Forældrene skal fortsat hver måned dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil
have til den private pasningsordning. En dokumentation som kan ske i form af den indgåede
kontrakt/aftale under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved
løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer. Ved løbende forstås, at der
de første 3 måneder indsendes dokumentation i form af udbetalingskvitteringer, og at forældrene herefter skal indsende dokumentation/udbetalingskvitteringer hvert halve år for det forudgående halve års udgifter til privat børnepasning”.
Denne sag handler om, Byrådet tager en beslutning, om hvorvidt tilskuddet helt fra starten af
pasningsforholdet kan udbetales forud.
Det ønskes samtidig præciseret, om administrationen skal stoppe udbetaling af tilskuddet til
forældrene, såfremt forældrene ikke har indsendt fornødne dokumentation til kommunen, indenfor de angive fastsatte frister.
Økonomi
Der er i øjeblikket fem børn i privat pasningsordning, hvor der gives et tilskud på knap 7.000
kr. pr. måned. Såfremt praksis ændres, således at forældrene efter de første 3 måneder kan
indsende dokumentation for udgifterne det foregående halve år vil der være et mindre likviditetstræk 3-5 dage hver måned i forhold til nuværende praksis. Dette vurderes at være i en
størrelsesorden, som ikke vil have betydning for kommunens likviditet.
Det er alene kommunen, der fastsætter om der skal ske dokumentation før eller efter udbetaling af tilskuddet.
Hvis forældrene eller pasningsordningen afbryder et pasningsforhold, og forældrene har fået
tilskud, som ikke anvendes til betaling af pasningsordningen, skal det for meget betalte tilskud
tilbagebetales til kommunen.
Administrationen har ikke via egne administrative systemer, mulighed for selv, at indhente dokumentation for, om forældrene har betalt for den private pasningsordning. På den baggrund
vurderer administrationen, at der fortsat skal ske forudgående dokumentation for forældrenes
indbetaling til den private pasningsordning de første 3 måneder, inden tilskuddet kan udbeta-
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les. Ligesom forældrene efter 6 måneder, skal indsende den fornødne dokumentation for deres
udgifter, da det er den eneste måde administrationen kan berigtige, at forældrene har betalt
for den private pasningsordning.
Retsgrundlag
Dagtilbudsloven
Byrådets beslutning
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Forældrene i nuværende pasningsordninger skal orienteres om byrådets beslutning
Byrådets beslutning skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at der forsat skal forudgående dokumentation for forældrenes indbetaling til den private pasningsordning de første 3 måneder, inden tilskuddet kan udbetales.
Ligesom forældrene efter 6 måneder, skal indsende den fornødne dokumentation for deres udgifter, da det er den eneste måde administrationen kan berigtige, at forældrene har betalt for
den private pasningsordning.
Indstilling
Administrationen indstiller:
1.

at forældrene fortsat, de første 3 måneder indsender dokumentation i form af udbetalingskvitteringer, og at forældrene herefter indsender dokumentation/udbetalingskvitteringer hvert halve år for det forudgående halve års udgifter til privat børnepasning, og

2.

at hvis forældrene ikke indsender den påkrævede dokumentation, inden for de fastsatte frister, stoppes udbetalingen indtil den ønskede dokumentation foreligger.
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5. I - Udvikling af skolemadsordning - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 13/13320

Sagsfremstilling
Med denne sag skal byrådet beslutte en udviklingsvej for den kommunale skolemadsordning,
som blev indført i perioden 2003 til 2006. Formålet med at indføre skolemad var, at bidrage til
at skabe sunde miljøer steder, hvor børn og unge færdes i hverdagen. Dette formål bliver endnu mere aktuelt i forbindelse med folkeskolereformen med en længere skoledag.
Maden leveres nu gennem et cateringfirma, 123skolemad, som også leverer diverse hjælperedskaber for kantinen, salg og kommunikation med elever og forældre. Indkøbsaftalen med
leverandøren udløb pr. 31-08-2013.
På Fløng Skole har de dispensation til en skolemadsmodel, hvor faget hjemkundskab og skolekantinen samarbejder om at tilberede frisk og sund varm mad til eleverne 2 gange ugentligt.
De øvrige dage sælges kold mad.
Da antallet af skolekantiner, som de, der findes i Høje-Taastrup er faldet markant, er der ikke
længere tilstrækkelig afsætning for producenterne af de varme skolemadsretter. Det er primært varme retter som gør skolekantinerne til et sund alternativ til madpakken idet de generelt indeholder en større variation af fødevare (flere grønsager) og næringsstoffer. I samarbejde med leverandøren er et forsøg i gang på Borgerskolen med at udvikle den varme skolemad,
så der på samme tid er en høj kvalitet og mulighed for differentierede portionsstørrelser. Forsøget er gennemført på Borgerskolen i perioden april 2013 og indtil Byrådets behandling af
denne sag.
Det som adskiller maden i forsøgsordningen fra den hidtidige skolemadsordning er, at der er
flere friske grønsager, som tilberedes i det lokale udleveringskøkken, differentiering i små og
store portioner og udportionering lokalt, så varm mad kan ledsages af friske grønsager/salat.
Prisniveauet for eleverne er uændret.
Forsøgsmodellen på Borgerskolen kan være én vej at gå i udvikling af en skolemadsordning,
men der kan også være andre muligheder for at tilbyde skolebørn sund mad i skoletiden. Der
etableres for tiden produktionskøkkener – både på ældreområdet og i regi af Social-og handikapcentret. I disse køkkener – eller de eksisterende - kunne der evt. produceres hele, eller dele af skolekantinernes varme sortiment.
For at sikre, at skolekantinerne fortsat kan tilbyde et sortiment, som primært er sundt, vil administrationen (ISC, SUOC og SHC) derfor undersøge, om der, som alternativ til forsøget på
Borgerskolen, kan udvikles en skolemadsmodel, hvor den varme og evt. lune mad til skolekantinerne leveres af et kommunalt produktionskøkken. Og hvor den kolde/lune mad fortsat kan
komme fra en ekstern leverandør.
Indtil muligheder for en ny model for en sund skolemadsordning er blevet undersøgt og besluttet, fortsætter den nuværende skolemadsordning, men med begrænset udvalg af varme retter
og flere kolde/lune (Fløng Skole fortsætter uændret og flere skoler kan vælge Fløngmodellen)
Økonomi
De økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier skal fremlægges forud for næste års
budgetforhandlinger.
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Retsgrundlag
Byrådets beslutning
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Skolernes ledelser og bestyrelser skal informeres om Byrådets beslutning
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at byrådet kan beslutte at lade administrationen undersøge forskellige muligheder for at drive sunde skolekantiner med et større eller mindre udvalg af varm
mad.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter at lade administrationen undersøge forskellige
muligheder for at drive sunde skolekantiner med et større eller mindre udvalg af varm mad.

Bilag:
1 Åben Fotos fra Borgerskolen

211566/13
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6. A - Status på den kriminalpræventive indsats 27-08-2013 - 2309-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/599
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