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

Sagsfremstilling
Temadrøftelse og folkeskolereformen.
Som aftalt på sidste ISU møde vil der på mødet bliver afholdt en temadrøftelse omkring skolereformen. Der indledes med en præsentation fra administrationen, der lægger op til en drøftelse af reformens indhold, herunder en mulighed for at afdække hvilke temaer der kunne forventes at have særlig politisk opmærksomhed i reformarbejdet.

Bilag:
1 Åben Ungeundersøgelse - Københavns Vestegn 2012

257131/12

2 Åben Tværkommunal Ungeundersøgelsen - Vestegnskredsen 2013

259333/13

3 Åben Ansøgning om puljemidler til helhedsindsats for udsatte familier

262033/13
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2. A - Sagen "Statistik på kriminelle aktiviteter" ophører - SSU, ISU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/599

Sagsfremstilling
Meddelelsessagen ”Statistik på kriminelle aktiviteter” vil ikke længere blive fremlagt for Socialog Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget.
Baggrunden er, at Lokalpolitiet Vest ikke længere afsætter ressourcer til at udarbejde en statusrapport og en samlet statistik for området. Årsagen er, en omorganisering i Lokalpolitiet
Vest, for at få mere tid til det udadvendte, proaktive og tryghedsskabende arbejde.
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget har 05-10-2011 (sag nr. 2) besluttet, at der to gange årligt skal fremlægges statistik på øvrige kriminelle aktiviteter herunder
indbrud, hærværk og vold. Statistikken blev udarbejdet på baggrund af data fra Lokalpolitiet
Vests statusrapport og var opdelt i syv forskellige kriminelle aktiviteter i Høje-Taastrup Kommune.
Sagen ”Status på den kriminalpræventive indsats” bliver fortsat udarbejdet hver måned til Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Status på den kriminalpræventive indsats er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra Høje-Taastrup Kommunes opsøgende korps for børn og unge ”Gadeplan” og Skole, Socialforvaltning og Politi samarbejdet
(SSP), Klub 5"eren, Trillingklubberne, klub Engvadgård, klub Gadehaven, Klub Basen samt den
nye Ungdomscafe i Tåstrupgård.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at sagen ”Statistik på kriminelle aktiviteter” ikke længere kan udarbejdes.
Det vurderes ikke at være noget problem for den kriminalpræventive indsats, da meget af den
information, som fremgik af politiets statusrapport og statistik fortsat vil blive drøftet på SSPmøder.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen ”Statistik på kriminelle aktiviteter” ikke længere fremlægges hvert halve år for Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget.
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3. I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og skoleudvalget I
Sagsnr.: 12/25155

Sagsfremstilling
Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. i Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer. Midlerne er fordelt over årene 2011 – 2014 på henholdsvis
drift og anlæg. På driftsmidler resterer der 1.150.00 kr. i 2013 og 450.000 kr. i 2014. Det foreslås, at midlerne anvendes til yderligere kompetenceudvikling af pædagoger og lærer på skolerne med henblik på at booste det kvalitetsløft, der allerede er påbegyndt og som har til formål at styrke den daglige indsats for børn og unge.
I regi af Programmet Morgendagens børne- og ungeliv er der allerede aktiviteter i gang, idet en
række medarbejdere deltager i kurser og uddannelse der skal styrke undervisningen i læsning,
matematik, naturfag og styrke inklusion, kommunikation og forældresamarbejde.
I forbindelse med Folkeskolereformen stilles der krav om kompetencer til undervisning i linjefag. Derudover ønskes der fokus på løbende faglig opdatering, inklusion, klasseledelse, specialkompetencer og IT. Alt i alt kræver det en styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i
folkeskolen.
Aktiviteterne i Morgendagens børne- og ungeliv og de krav der stilles i Folkeskolereformen
hænger fint sammen og peger i samme retning – et kvalitetsløft, der skal være med til at sikre, at alle børn udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.
Midlerne fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer kan derfor være med til at sikre, at
lærere og pædagoger i skolen får en faglig opdatering og bliver endnu bedre til at arbejde med
inklusion og klasseledelse.
Økonomi
Der resterer følgende midler i Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer:

Drift
Anlæg

2013

2014

1,150 mio. kr.

0,450 mio. kr.

0

0

Hvis nærværende forslag til anvendelse af de resterende driftsmidler til kompetenceudvikling
godkendes, er alle midler i ”30 mio. kr. puljen” anvendt/disponeret.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at anvendelse af midlerne til det fortsatte arbejde med
kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolerne vil give god mening, da en fagligt opdateret personalegruppe endnu bedre kan understøtte arbejdet med Morgendagens børne- og
ungeliv og Folkeskolereformen. Alt sammen for at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune skal
blive endnu dygtigere og gennemføre en ungdomsuddannelse og så vidt muligt en videregående erhvervsrettet eller akademisk uddannelse.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der i 2013 frigives 1,150 mio. kr. (drift) fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer
til yderligere kompetenceudvikling af lærer og pædagoger i skolerne.
2. Der i 2014 frigives 450.000 kr. (drift) fra Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer til
yderligere kompetenceudvikling af lærer og pædagoger i skolerne.
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4. I - Godkendelse af Crimestop til socialpædagogisk behandling og
misbrugs- og kriminalitetsbehandling for unge - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 12/29343

Sagsfremstilling
Behandlingstilbuddet Crimestop.dk har ansøgt om at blive godkendt til at varetage socialpædagogisk behandling samt misbrugs- og kriminalitetsbehandling af 10 unge i alderen 14-18 år.
Byrådet skal godkende ansøgningen fra Crimestop.
BDO har udført godkendelsesarbejdet og har undersøgt, om Crimestop lever op til kriterierne
for at blive godkendt som generelt egnet med hensyn til at oprette et privat tilbud til den sociale del af misbrugsbehandlingen.
Godkendelsesarbejdet skal sikre, at tilbuddet er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav inden for henholdsvis juridiske og organisatoriske forhold, pædagogiske forhold, økonomiske forhold, fysiske rammer samt personalets personlige og faglige kvalifikationer.
Crimestop er et etableret anpartsselskab. Crimestop er allerede i 2009 godkendt af HøjeTaastrup Kommune til at yde kriminalitets- og misbrugsbehandling af voksne. Lars Holm, som
er daglig leder af voksentilbuddet, vil også være daglig leder af ungebehandlingen. Det er hensigten, at ungebehandlingen på sigt skal etableres under anpartsselskabet.
Ungetilbuddet ligger på Taastrup Hovedgade 73 i en nyistandsat lejlighed på 110 m2.
Målgruppen vil være unge, der er motiveret for at blive stof- eller kriminalitetsfri, og som er
indstillet på at ændre på deres handlemønstre og at tilegne sig en ny adfærd og livsstil.
Målgruppen er karakteriseret ved ofte at have store sociale udfordringer og er desuden kendetegnet ved ofte at have et ressourcesvagt netværk. Crimestop vil modtage unge med forskellige forhistorier, og graden af misbrug og kriminalitet vil variere.
De pædagogiske målsætninger er at yde fællesskabsbaseret socialpædagogisk behandling, terapi, undervisning og hjælp til selvhjælp til unge med bio-psyko-sociale vanskeligheder og
misbrugsproblemer. Det er ligeledes målsætningen, at den unge skal blive i stand til at træffe
kvalificerede valg i forhold til at beslutte sig for at forholde sig til egne vanskeligheder.
Det er ikke en forudsætning for at modtage behandling, at den unge er stoffri, men det er en
forudsætning, at den unge løbende vil forholde sig til de konsekvenser, som vedkommendes
egen livsførelse, herunder misbrug og kriminalitet, har og har haft.
Crimestops referenceramme, pædagogik, behandling og metode er detaljeret beskrevet i såvel
ansøgningen som BDO’s godkendelsesrapport.
BDO har desuden vurderet Crimestops tilsendte budget 2014. Kommunen skal som godkendende myndighed godkende tilbuddets budgetramme som helhed under hensyntagen til, om
budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold
til prisen og til den kreds af brugere, som stedet skal modtage.
Høje-Taastrup Kommune forpligter sig ikke til at købe pladser på tilbuddet ved en godkendelse.
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Det kan oplyses, at godkendelse af og tilsyn med opholdssteder og sociale tilbud overgår til
Socialtilsyn Hovedstaden pr. 1-1-2014.
Økonomi
I forbindelse med godkendelse af behandlingstilbuddet har Høje-Taastrup Kommune ingen
økonomiske forpligtigelser.
Retsgrundlag
Servicelovens §§ 52 stk. 3 pkt. 2-3, 76 og 101
Bekendtgørelserne nr. 1651 af 13-12-2006 og nr. 720 af 9-6-2013
Vejledning nr. 12 af 15-2-2011
Information
Tilbudsportalen skal ajourføres efter en godkendelse af ansøgningen.
Vurdering
Det er BDO’s vurdering, at Crimestop samlet set lever op til lovgivningens krav.
BDO har noteret sig 12 opmærksomhedspunkter, der fremgår af bilagsmaterialet til denne sag.
Selv om flere punkter efter administrationens vurdering kan betegnes som forventelige i et tilbuds opstartsperiode, vil administrationen opfordre Crimestops ledelse til en særlig fokus på
alle 12 punkter.
BDO anbefaler, at Socialtilsyn Hovedstaden følger op på disse punkter, når ansvaret for at
godkende og føre tilsyn med opholdssteder og visse sociale tilbud fra årsskiftet 2013-14 overgår til socialtilsynet.
BDO har vurderet det tilsendte budget 2014. BDO gør opmærksom på, at budgettet desuden
har været vurderet og undersøgt af tilbuddets eksterne revision Haamann A/S, statsautoriserede revisorer.
Den eksterne revisor bemærker, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på
grundlag af opstillede forudsætninger, og at de faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra
de budgetterede.
BDO anbefaler samlet set, at Høje-Taastrup Kommune godkender ansøgningen fra Crimestop.dk og godkender det fremsendte budget 2014.
Administrationen er enig med BDO’s vurderinger og anbefalinger.
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Indstilling
Det indstilles, at:
1. Crimestop.dk godkendes til, i et struktureret dagbehandlingstilbud, at varetage socialpædagogisk behandling samt misbrugs- og kriminalitetsbehandling af unge efter servicelovens 101, jf. servicelovens § 52 stk. 3, pkt. 2-3 og servicelovens § 76
2. Crimestop.dk godkendes til 10 pladser til drenge og piger fra 14 år til 18 år med mulighed for efterværn
3. Målgruppen er unge, der er motiveret for at blive stof- eller kriminalitetsfri, og som er
indstillet på at ændre på deres handlemønstre og at tilegne sig en ny adfærd og livsstil
4. Crimestops ungetilbud har til huse på adressen Taastrup Hovedgade 73, 3. tv., 2630
Taastrup
5. Budget 2014 af 22. oktober 2013 godkendes, herunder månedlig takst pr. klient på
a. grundforløb på 21.900 kr.
b. tillægspakke, misbrugsbehandling servicelovens § 52 stk. 3 pkt. 3 på 5.000 kr.
c. tillægspakke, kontaktpersontillæg servicelovens § 52 stk. 3 pkt. 3 på 8.000 kr.

Bilag:
1 Åben Bilag 10 Crimestop.dk Budget 2014 Projekt unge under 18

264887/13

2 Åben BDO's godkendelsesmateriale vedr. Crimestop. November 2013

264880/13

3 Åben Bilag 7 - BDO's Budgetgodkendelse 2014 CrimeStop

264878/13

4 Åben Bilag 1 - Crimestops ansøgning unge behandling april 2013

264872/13
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5. I - Årligt tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet DropUd - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 13/13574

Sagsfremstilling
BDO har for Høje-Taastrup Kommune gennemført et driftsorienteret tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet DropUd i Taastrup. Tilbuddets målgruppe er unge mellem 14 og 18 år.
Tilsynet er gennemført i juni 2013, et halvt år efter byrådets godkendelse i december 2012.
Tilsynet har omfattet tilbuddets pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold.
Der er ikke gennemført et økonomisk tilsyn på grund af stedets kortvarige drift.
BDO’s tilsynsrapport er positiv og uden anbefalinger om påbud. Byrådet skal tage administrationens vurdering til efterretning.
Høje-Taastrup Kommune har en forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet; at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført
på en faglig og økonomisk forsvarlig måde og at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før
mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet skal dermed til at sikre kvaliteten i tilbuddet, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets
beskrevne pædagogik og praksis.
Kommunens forpligtelse til at godkende og føre tilsyn med opholdssteder og tilbud som DropUd
ophører ved udgangen af 2013, hvor ansvaret overføres til Socialtilsyn Hovedstaden.
BDO har i sit tilsyn fulgt op på de opmærksomhedspunkter, som var omtalt i godkendelsesgrundlaget fra 2012. BDO har dermed fulgt op på, at DropUd er kommet ordentlig i gang efter
det første halve år i drift. BDO omtaler, at leder Mette Gadegaard har ”redegjort relevant for
opfølgningen på disse punkter”.
BDO betegner tilbuddets overordnede pædagogiske referenceramme og metode som særdeles
relevant for målgruppen. Brugen af udviklingsplaner, progressionsrapport og observationsrapporter er med til at sørge for et systematisk og dynamisk arbejde, alt for at sikre en målrettet
indsats. Udviklingsplanen fremhæves som et enkelt og meget brugbart redskab til at synliggøre
den enkelte brugers kompetencer, potentialer og udfordringer.
Brugerne tilbydes en god hverdag, der med udgangspunkt i et struktureret og målrettet
ugeprogram støtter og øger deres livskvalitet, og som sigter mod at stoppe deres misbrug.
BDO konstaterer, at der er stor fokus på, at brugerne løbende inddrages og har medindflydelse
på alt, hvad der vedrører dem og deres hverdag. Der er som led i tilbuddets pædagogiske arbejde god fokus på stedet sprogbrug og omgangsform.
BDO har i forhold til de organisatoriske og personalemæssige forhold noteret sig, at der er et
lavt sygefravær, at der er et velfungerende internt samarbejde, og at der er fine muligheder
for kompetenceudvikling. Der er også fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold.
BDO’s sammenfatning er positiv og rummer ingen anbefalinger om påbud.
Det kan tilføjes, at DropUd løbende igennem 2013 har orienteret administrationen om ændringer i personalet, hvilket tilbuddet er forpligtet til.

10

Institutions- og Skoleudvalget
4. december 2013

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Retssikkerhedslovens § 16
Servicelovens § 148a
Bekendtgørelse nr. 720 af 19-6-2013 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn ed
visse private tilbud
Politik/plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering af tilsynsrapporten fra BDO, at DropUd generelt fremstår
som velfungerende og velegnet i forhold til målgruppen.
Administrationen har valgt ikke at anmode BDO om at udføre et økonomisk tilsyn, da et sådant
ikke giver mening efter kun et halvt års drift.
Da tilsynet med DropUd fra årsskiftet 2013-14 overgår til Socialtilsyn Hovedstaden, vil socialtilsynet være ansvarlig for dette, når DropUd aflægger regnskab for 2013.
Administrationen har noteret sig, at Mette Gadegaard, leder af DropUd, over for BDO har tilkendegivet, at hun er opmærksom på fremadrettet at prioritere tid til salg af pladser.
Det er administrationens vurdering, at resultatet af det generelle driftstilsyn 2013 med DropUd
– unge kan tages til efterretning.

Indstilling
Det indstilles, at det generelle driftstilsyn 2013 med DropUd – unge tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn juni 2013 med DropUd - Unge

222187/13
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6. A - Status på den kriminalpræventive indsats 29-10-2013 - 2511-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/599
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