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

Bilag:
1 Åben Temadrøftelse i Institutions- og Skoleudvalget om ramme for forældresamarbejde i Morgendagens børne- og ungeliv

115527/13

2 Åben Opfølgningsstatus over fordeling af børn fra dagtilbudsområdet og SFI i
dagene før Påske 2013

98626/13
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2. A - Status på Morgendagens børne- og ungeliv - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 12/25155

Sagsfremstilling
Institutions- og skoleudvalget får forelagt status for Programmet Morgendagens børne- og ungeliv hvert kvartal. Dette er 2. statusrapportering for 2013.
Baggrund
Der er blevet fastlagt 19 projekter, som bidrager til Programmet Morgendagens børne- og ungeliv. De har alle afsæt i de 6 anbefalinger Byrådet vedtog i april 2012, for at understøtte et
kvalitetsløft af hele 0-18 års området:

•
•
•
•
•
•

Ledelse skal styrkes
Refleksion og helhedstænkning med henblik på at styrke børns faglige resultater og alsidige udvikling
Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes
Sprog og læsning i dagtilbud, skole, SFO og klub skal struktureres
Forældresamarbejdet skal styrkes
Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse

Morgendagens børne- og ungeliv er ikke udtryk for en mængde nye opgaver, men hovedsageligt for en udvikling af kerneopgaverne i dagtilbud, skoler, klubber og Børne- og Ungerådgivningscenteret.
Det overordnede mål for Programmet er: Alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de
trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.
Ud over de igangsatte projekter kobler anbefalingerne sig til temaerne i børne- og ungepolitikken. Politikken godkendes endeligt på juni møderækken.
Aktuel status
Generelt:
Grundlaget - projektmandaterne – for de 19 projekter, der indgår i programmet, er godkendt.
Oversigt over alle projekter er vedlagt som bilag. Flere af projekterne er planlagt til at starte
op i 1. kvartal – og er også startet. Andre projekter sættes ikke i værk så hurtigt, som først
forventet. Det skyldes prioritering af ressourcer til andre projekter, den vakante stilling som
fritids- og kulturchef og den igangværende lockout på lærerområdet. Fx er gennemførelse af
”opfølgningssamtaler” mellem styregruppen og de lokale tværgående ledelsesnetværk udsat til
efteråret, og blandt andet projektet vedr. Forældresamarbejde er udsat til efter lockouten.
Opfølgningskoncept/porteføljestyring:
Der er udarbejdet et ”1. generations opfølgningsværktøj”, der understøtter den kvartalsvise
opfølgning på indsatser og succeskriterier på projekterne. Pt. udestår en kortlægning af eksisterende værktøjer/metoder, der skal indgå i den årlige resultat- og effektmåling på projekterne.
Tværgående ledelse og samarbejde:
I et så stort program som Morgendagens børne- og ungeliv er en forudsætning for en god im-
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plementering et vedvarende fokus på samstemt ledelse og samarbejde på tværs af fagområder
og organisatoriske grænser på alle niveauer.
Vigtige omdrejningspunkter for dette arbejde er Børne- og ungelederforum (skoleledere, områdeledere, klubledere, ledere fra Børne- og Ungerådgivningscenteret), der mødes 4 gange om
året. Efter møderne i lederforum arbejder lederne videre med indsatserne i deres lokale tværgående netværk, der består af distriktets områdeleder, skoleleder og klubleder. Begge mødefora er nedsat i forbindelse med opstart af arbejdet med Morgendagens børne- og ungeliv.
Et andet mødefora, der er nedsat i forbindelse med Morgendagens børne- og ungeliv, er Følgegruppen. Gruppen består af repræsentanter fra de faglige organisationer. Følgegruppen følger
projekterne i programmet og giver input til arbejdet – og er således en vigtig samarbejdspartner for styregruppen.
I efteråret 2013 vil centercheferne for første gang holde ”opfølgningssamtaler” med de 10 lokale tværgående ledelsesnetværk. Det bliver en samtale om den mere overordnede og strategiske opgaveløsning, med fokus på indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv.
Når de Pædagogiske Læringscentre (PLC) bliver udvidet til at dække hele 0-18 års området, vil
de også være et vigtigt forum for tværgående samarbejde og vejledning.
Status for inklusionsprocessen:
Temaet inklusion og inklusionskultur har været på dagsordenen i børne- og ungelederforum og
i de lokale tværgående ledelsesnetværk i 1. kvartal. Institutions- og skolerådets møde i april
omhandlede også inklusion.
Udkastet til ny børne- og ungepolitik støtter ligeledes op om arbejdet hen mod inklusion/ikke
ekskluderende fællesskaber og indeholder mål, succeskriterier og indsatser, der har fokus på at
give børn tryghed og deltagelse i fællesskaber.
Sideløbende med dette fokus, arbejder alle dagtilbud, skoler og klubber selvfølgelig videre med
det inklusionsarbejde, de allerede er i gang med.
Indsatsen om at inddrage og orientere forældrene om kommunens holdning til og arbejde med
ikke ekskluderende fællesskaber udestår.
Status for indførelse af SP (systemanalyse og pædagogik):
For at fremme ledelse af børnegrupper, understøtte børn i udsatte positioner og løfte det faglige niveau implementeres SP, der er en fælles model og systematik, der har fokus på relationer, helhedstænkning og på barnets ressourcer.
Uddannelsen i SP starter i maj, hvor pædagoger fra dagtilbuddene er på kursus. Herefter følger
de resterende personalegrupper fra skoler, klubber og Børne- og Ungerådgivningscenteret, således at alle ca. 1750 medarbejdere har gennemgået grundforløbet i august 2014.
Kompetenceudviklingen finansieres fra Pulje til Kvalitetsudvikling og læringsmiljøer.
Status for samarbejdsmodel for børneområdet:
KL’s konsulentvirksomhed udarbejdede en analyse af specialundervisningsområdet i HøjeTaastrup Kommune (april 2012) med fokus på, hvordan området kunne tilrettelægges bedre og
hvordan indsatsen for inklusion kunne løftes. På baggrund af analysen blev der udarbejdet en
indsatsplan med 16 punkter. Styregruppen for Morgendagens børne- og ungeliv har netop gjort
status på indsatsplanen og konstaterede, at arbejdet er godt i gang og har en rigtig god sammenhæng til indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv. Udviklingen vil også fremadrettet
blive fulgt tæt.
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Som opfølgning på rapporten, er der pt. en proces i gang med KLK som konsulenter, der skal
føre frem til en samarbejdsmodel, der skal tydeliggøre ansvar, forventningsafstemning og arbejdsfordeling mellem PPR og almenområdet. I første omgang vil produktet være en samarbejdsmodel for skoleområdet. Efterfølgende skal Høje-Taastrup Kommune selv udarbejde tilsvarende modeller for henholdsvis dagtilbudsområdet og klubområdet, med udgangspunkt i
modellen på skoleområdet. Færdiggørelse af samarbejdsmodellen bliver forsinket pga. lockouten på lærerområdet.
Status for model for samarbejde om overgange:
Der skal udvikles en model for samarbejde om overgange mellem dagtilbud, skole/sfo, klub og
ungdomsuddannelser. Projektet er påbegyndt, men det har vist sig, at der er behov for en revidering af tidsplanen. Dette for at sikre en fornuftig sammenhæng til andre aktiviteter i Morgendagens børne- og ungeliv (fx SP modellen, samarbejdsmodel mellem PPR og almenområdet
og netværksmøder). Endelige betyder lockouten på lærerområdet også, at lærerne ikke har
kunnet indgå i arbejdet.
Fokusområder i 2. halvår:
I 2. halvår vil der fortsat blive arbejdet med ovenstående indsatser. Men der sættes nu ekstra
fokus på anbefalingerne vedr. ”Sprog og læsning” og ”Forældresamarbejde”. Det sker blandt
andet ved at temaerne sættes i spil i Børne- og ungelederforum, de lokale tværgående netværk, Følgegruppen og Institutions- og skolerådet.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Det er en grundlæggende opgave at bevidstgøre alle ledere og medarbejdere på hele 0-18årsområdet om, at de alle bidrager til den praksis, som Høje-Taastrup Kommune udvikler gennem Morgendagens børne- og ungeliv.
Team Kommunikation i Byrådscentret bistår programmet med input til denne opgave og har
således været skribent på en kommunikationsstrategi, der skal medvirke til at forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere får indsigt i indsatser og fremdriften i Morgendagen
børne- og ungeliv.
Der planlægges udsendt nyhedsbreve vedr. Morgendagens børne- og ungeliv ca. hver anden
måned til medarbejdere, forældre, Byråd, samarbejdspartnere m.fl.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Flere projekter er kommet rigtig godt i gang, og andre har haft en lidt vanskeligere fødsel. Forsinkelserne skyldes blandt andet, at der har måttet foretages prioritering blandt flere ”konkurrerende” opgaver og der er medarbejdere, der først får frigjort ressourcer til de pågældende
projekter senere på året.
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Styregruppen følger denne udvikling tæt, for at sikre at Morgendagens børne- og ungeliv samlet set fortsat har stærk fokus på at nå de resultat- og effektmål, der er fastsat.
Lockoutens betydning for indsatserne i Morgendagens børne- og ungeliv vurderes ligeledes løbende.
Det er endnu ikke aftalt, hvordan og af hvem samarbejdsmodellen mellem PPR og hhv. dagtilbuds- og klubområdet skal udarbejdes. Denne beslutning træffer styregruppen, når modellen
for skoleområdet er fastlagt – pga. lockouten har arbejdet ligget stille.
Når ingredienserne i den kommende folkeskolereform bliver kendte, har styregruppen stor opmærksomhed på, at projekterne i Morgendagens børne- og ungeliv kobles tæt til reformen.
Der er ingen tvivl om, at programmets Følgegruppe også vil følge, hvordan tingene kobles
sammen under de nye forhold.
I arbejdet med Morgendagens børne- og ungeliv er der også fokus på at sikre sammenhængen
til indsatserne for flere unge i uddannelse (UTA), Forebyggelsesstrategien og Indsatsen mod
ungdomskriminalitet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget tager status på Programmet Morgendagens børne- og
ungeliv til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over projekter i Morgendagens børne- og ungeliv

3450/13
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3. I - Regnskab 2012 Institutions- og Skoleudvalget - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 13/268

Sagsfremstilling
Institutions- og Skoleudvalget havde i 2012 et oprindeligt driftsbudget på 1.016,6 mio. kr., jf.
tabel 1.
Det oprindelige budget er reduceret med ca. 13,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober
2011, og det korrigerede budget udgør således 1.002,7 mio. kr. Budgettet er hovedsageligt
reduceret som følge af: Nedskrivning af budgetter til arbejdsskadeforsikring, betaling af bidrag
til barselsfond, fordeling af besparelser vedrørende Gensidighedsaftalen, vikarer og indkøb
samt øvrige administrative besparelser.
Årsforbruget for udvalget udgør ca. 979,6 mio. kr., og udvalget udviser således et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Tabel 1: Resultat for Institutions- og Skoleudvalget
Politikområde

Oprindeligt
budget 2012

Korrigeret
budget 2012

Regnskab
2012

60 Institutioner for børn
og unge

274.076

265.731

257.636

-8.094

61 Børn og unge med
særlige behov

244.553

245.592

242.756

-2.836

63 Undervisning

497.994

491.366

479.237

-12.130

1.016.624

1.002.690

979.630

-23.060

(Netto 1.000 kr.)

I alt

Afvigelse i
fht. korrigeret budget1)

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt
Det samlede mindreforbrug på Institutions- og Skoleudvalget på knap 23,1 mio. kr. kan primært henføres til følgende: Lovbundne områder (4,8 mio. kr.), decentrale områder (9,3 mio.
kr.), opsparede kompetenceudviklingsmidler (3,7 mio. kr.), realiseret besparelse i forbindelse
med reduktion i timetallet på 7. til 9. klassetrin og skolestruktur (1,9 mio. kr.) samt effekten af
budgetgenopretningen på det specialiserede børneområde/vidtgående specialundervisning (0,1
mio. kr.)
Mindreforbruget på de lovbundne områder på ca. 4,8 mio. kr. skyldes primært færre udgifter,
end lagt til grund ved budgetlægningen af områder som Ungdommens Uddannelsesvejledning,
økonomiske fripladser, Frit valg over kommunegrænsen, PAU-elever m.v.
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Mindreforbruget på de decentrale områder på i alt 9,3 mio. kr. vedrører blandt andet udskudte
udgifter til merarbejde i forbindelse med vakante stillinger, hvor merarbejde først udbetales
ved skoleårets afslutning. Herudover kan mindreforbruget henføres til opsparing til forbedring
af såvel undervisningsmiljøer og undervisningsmaterialer, herunder IT-investeringer. Idet en
del af mindreforbruget således er bevidst opsparing har Byrådet godkendt overførsel af midler
til 2013.
3,7 mio. kr. vedrører opsparede midler til kompetenceudvikling i forbindelse med Morgendagens Daginstitution, Klub, SFO og Skole. 2012 er primært anvendt til planlægning af indsats,
retning og strategi for udvikling, hvorfor de resterende midler er søgt overført til 2013.
Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. vedrørende ny skolestruktur og reduceret undervisningstimetal
skyldes dels, at der er realiseret 0,9 mio. kr. i besparelse ved fleksible personaletilpasninger i
forbindelse med reduktion i elevernes undervisningstimetal på 7. til 9. klassetrin, dels at der er
realiseret 1,0 mio. kr. i forbindelse med ledelses- og administrationsbesparelser fra personalereduktioner ved lukning af Rønnevangsskolen og Rønnevangsskolens SFO.
Vidtgående specialundervisning bidrager med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes,
at der i 2012 er igangsat en række tiltag i forhold til enkeltintegration og gruppeordninger. I
modsat retning trækker et merforbrug på 0,5 mio. kr. på ”Det sociale område” under det specialiserede børneområde. Budgetgenopretningsplanen har haft effekt og således er flere års
budgetudfordringer afløst af budgetoverholdelse i regnskab 2012. Samlet nettoeffekt: Mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Økonomi
Jf. sagens fremstilling
Retsgrundlag
Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslov
§§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.
Årsregnskabet skal i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget
til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2013. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Høje-Taastrup Kommunes regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Udvalgets regnskab udviser et mindreforbrug på knap 23,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget i 2012, hvilket svarer til en afvigelse på ca. 2,3 pct.
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Det vurderes dog fortsat at være nødvendigt med en tæt økonomisk opfølgning i forhold til
handletiltag på det specialiserede socialområde samt børne- og elevtal på det almene område
for at være på forkant i forhold til fremtidige udfordringer.
Indstilling
Administrationen indstiller, at regnskab 2012 godkendes.
Bilag:
1 Åben Politisk regnskab 2012 ISU

31318/13
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4. I - Overflytning af KfS, Koordinerende Funktion for Specialundervisning - ISU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 13/9204

Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommune har siden august 2009 huset den fælleskommunale enhed KfS, Den
Koordinerende Funktion for Specialundervisning. Lokaliseringen blev vedtaget af KKR i august
2008.
KfS er en del af samarbejdet mellem kommunerne i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet. Funktionen og de to deltidsansatte medarbejdere har siden 2009 været
tilknyttet Børne- og Ungerådgivningscentret. Alle kommuner bidrager til finansieringen af KfS.
Som led i den løbende justering af de fælleskommunale støttefunktioner i KKR-regi er det aftalt
i september 2012, at KfS overflyttes til Frederiksberg Kommune for at drage nytte af de fælles
områder, der findes mellem sociale og specialundervisningsmæssige spørgsmål. Det ligeledes
fællesfinansierede ’Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde’ er lokaliseret i Frederiksberg Kommune. Det er aftalt, at overflytningen sker pr. 01-06-2013.
Der skal i denne sag træffes formel beslutning om overflytning af KfS, de tilknyttede medarbejderressourcer samt budgetmæssige forhold, idet der skal overføres opsparet kapital fra Høje-Taastrup til Frederiksberg Kommune.
Økonomi
I forbindelse med udgangen af 2012 er årsregnskabet for KfS gjort op, og i forbindelse med
forberedelserne til overflytningen af KfS til Frederiksberg er den samlede økonomi i KfS ligeledes opgjort. Den opsparede kapital i KfS’s regi udgjorde ved udgangen af 2012 1.769.400 kr.
Denne kapital, fratrukket Høje-Taastrup Kommunes udgifter i 2013, skal afregnes til Frederiksberg Kommune inden sommerferien 2013.
Afregningsbeløbet til Frederiksberg Kommune finansieres inden for overførselssagen 2012-13
og inden for Børne- og Ungerådgivningcenterets ramme.
Høje-Taastrup Kommunes udgifter til driften af KfS fremadrettet vil være uændret, idet kommunen lige som alle andre har bidraget forholdsmæssigt hertil.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Overflytningen af KfS har været behandlet i og er tiltrådt på fælleskommunalt direktørplan siden efteråret 2012.
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Vurdering
I forbindelse med overførslen af afregningsbeløbet (opsparede kapital fratrukket HTK’s udgifter
i 2013), sker der en tilsvarende nedjustering af Børne- og Ungerådgivningscentrets budget for
2013.
Byrådet har den 23-04-2013 vedtaget Overførselssagen 2012-2013, hvor der er blevet overført
1. 192.668 kr. i forhold til det ansøgte beløb på 1.769.400 kr. Afvigelsen på 576.732 kr. finansieres inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets drift.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. KfS, Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning, overføres til Frederiksberg
Kommune
2. Afregningsbeløbet, forstået som den opsparede kapital fratrukket HTK’s udgifter i 2013,
overføres til Frederiksberg Kommune efter den endelige opgørelse
3. Afregningsbeløbet i 2013 finansieres inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets budget.
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5. I - Genvurdering af godkendelsesgrundlag for Opholdsstedet
Vadsbyhøj ISU
Sagstype: Åben
Type:
I - Institutions- og Skoleudvalget
Sagsnr.: 13/635

Sagsfremstilling
Denne sag indeholder en afrapportering fra det gennemførte driftsorienterede tilsyn af Vadsbyhøj, som Byrådet 25-1-2011 har godkendt som opholdssted til syv pladser til børn og unge i
alderen 7-18 år med psykosociale problemer og indlæringsmæssige vanskeligheder på baggrund af en godkendelsesrapport fra revisionsfirmaet BDO.
Der skal på baggrund af kommunens opfølgning på tilsynet i 2012 - april 2013 træffes beslutning om påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive opholdssted og indledes høring af
opholdsstedet herom inden den videre politiske proces.
Opholdsstedet Vadsbyhøj er drevet som en fond af samme navn. Klaus Enø Kristiansen er stifter og leder af Vadsbyhøj. Ben Hasnaoui tiltrådte i januar 2013 som formand for fondsbestyrelsen og overtog her posten efter Tage Sørensen, der valgte at udtræde efter to års virke.
Kommunen skal i henhold til § 27 i ’bekendtgørelse nr. 1580 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud’ føre tilsyn med de godkendte tilbud og med, at
de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget, overholdes.
Tilsynsopgaven er tredelt og indebærer, at kommunen skal have en løbende indsigt i opholdsstedets samlede drift, pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk. Tilsynet skal således bidrage til, at:
1. Sikre en ydelse med et kvalitativt indhold til opholdsstedet brugere.
2. Sikre at offentlige midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med godkendelsens rammer.
3. Sikre og støtte udviklingen af de private opholdssteder og botilbud, så de fortsat kan
indgå som en del af den samlede tilbudsvifte på området.
Tilsynet har siden 2011 løbende fulgt Vadsbyhøjs generelle drift i form af tilsynsbesøg. Siden
sommeren 2012 har tilsynet med stedet været intensiveret, idet stedet ikke rettidigt fremsendte regnskab 2011. Dette skulle være sket umiddelbart efter 01-05-2012. Regnskab 2011 blev
først afleveret i januar 2013.
Høje-Taastrup Kommune har for 2013 tilknyttet BDO til at løfte de sagsforberedende dele af
tilsynet. BDO har aflagt to tilsynsbesøg, et uanmeldt besøg i marts måned og et aftalt tilsyn i
april.
BDO udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, der er fremsendt til Vadsbyhøj til faktuel kommentering. Opholdsstedets kommentarer er indarbejdet i den endelige rapport. Tilsynsrapporterne ligger på kommunens hjemmeside, som det er krævet i lovgivningen. Vadsbyhøj har siden efteråret 2012 ikke haft en fungerende hjemmeside.
BDO har i sine to vedlagte tilsynsrapporter sat fokus på en række forhold
·

Fysiske rammer

·

Pædagogik (herunder pædagogisk referenceramme og metode, pædagogiske handleplaner)
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·

Hverdagsliv (hverdagen og aktiviteter, medindflydelse og kommunikation, sundhed,
kost og motion samt sprogbrug og omgangsformer)

·

Procedure og retningslinjer (medicinhåndtering og magtanvendelse)

·

Organisatoriske og personalemæssige forhold (overordnede rammer for arbejdet, personalesituation, kontinuitet og stabilitet samt kompetenceudvikling)

Tilsynsrapporterne fra BDO sætter fokus på flere forhold, hvor opholdsstedet og lederen fortsat
ikke lever op til godkendelsesforudsætningerne i 2011, ikke formår at uddybe disse forhold og
ikke efterlever en række administrative forpligtelser. Rapporterne bekræfter administrationens
oplevelser af et sted, hvor lederen heller ikke formår at omsætte såvel opholdsstedets som sine egne målsætninger til handling, og hvor bestyrelsen ikke har magtet at rette op på forholdene trods administrationens gentagne opfordringer hertil siden sommeren 2012.
BDO varetager i 2013 også det økonomiske tilsyn med opholdsstedet. Det bestyrelsesgodkendte regnskab 2012 forventes afleveret 03-05-2013.
Det samme gælder en række andre data og dokumenter, som er efterspurgt af henholdsvis
kommunen og BDO til brug for blandt andet BDO’s vurdering af stedets pædagogiske arbejde.
For kommunens vegne er der blandt andet tale om børneattester, som lederen har oplyst at
have fremvist for kommunen, men som kommunens to tilsynsmedarbejdere aldrig har set. Lederen har heller ikke løbende oplyst kommunen om medarbejderstabens samlede kvalifikationer, hvilket stedet også skal, eller om ændringer i staben.
Hertil kommer, at kommunen har udbedt sig en række oplysninger, som BDO skulle bruge til
det økonomiske tilsyn. Opholdsstedet har ikke afleveret disse dokumenter.
På trods af, at opholdsstedets faktuelle kommentarer til rapportudkastet efter det anmeldte
tilsyn i april 2013 og BDO’s opfølgende vurdering endnu ikke foreligger, finder administrationen
god grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om Vadsbyhøj med den nuværende kapacitet og
personalenormering både aktuelt og fremover er i stand til at leve op til godkendelseskravene.
Økonomi
Kommunen har flere økonomiske forpligtelser i forhold til Opholdsstedet Vadsbyhøj.
Opholdsstedet har ikke betalt for det udførte tilsyn for 2012, hvorfor restancen er sendt til inddrivelse i SKAT. Stedet har trods en rykker for 2013-tilsynet heller ikke betalt for dette. Det
samlede beløb udgør ca. 50.000 kr.
Familieafdelingen har tilkendegivet, at afdelingen finder det nødvendigt at vurdere, om opholdsbetalingen har været for høj. Dagsprisen er udregnet på baggrund af 95 % belægning og
dermed flere ansatte end den aktuelt eneste. I så fald vil der blive rejst krav om tilbagebetaling.
Retsgrundlag
·
Lov om social service § 142, stk. 5
·
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 16
·
Bekendtgørelse nr. 1580 af 16.12.2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og
tilsyn med visse private tilbud
·
KL og Danske Regioner 2006. Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud
· Ankestyrelsen. AFG 112-12 af 02.07.2012
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
En eventuel beslutning om påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive opholdssted
skal sendes til høring i fondens bestyrelse.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at der efter nu mere end to års samarbejde og dialog er
berettiget tvivl om, hvorvidt opholdsstedet Vadsbyhøj er i stand til at leve op til godkendelsesgrundlaget.
Vadsbyhøj har til trods for sine erklærede intentioner ikke været i stand til at tiltrække nye
kunder. Der vil efter det oplyste kun være en beboer tilbage medio 2013, hvilket må antages
at have stor økonomisk betydning for stedet. Aktuelt er kun lederen fuldtidsansat, og så er der
to timelønsansatte
Hertil kommer, at administrationen finder anledning til at betvivle, om lederen er i stand til at
leve op til, hvad der må forventes af en leder. Lederen har eksempelvis valgt at prioritere, at
stedet skulle betale for en terapeutuddannelse til stedets nu tidligere souschef i stedet for at
anvende kursusmidler på egen lederuddannelse, hvilket var en klar forudsætning i godkendelsesgrundlaget.
Sammenfatning af tilsynet
På baggrund af de foreliggende tilsynsrapporter må administrationen konkludere, at der er tale
om et opholdssted med endog betydelige vanskeligheder.
Administrationen gennemførte i dette lys den 02-05-2013 et forhandlingsmøde med bestyrelsen og en repræsentant fra LOS, Landsforeningen af opholdsteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Et sådan møde er et obligatorisk led i genvurderingen af en godkendelse.
Administrationen gjorde status for tilsynet og orienterede om fremlæggelsen af denne politiske
sag og dens indhold. Bestyrelsen udleverede ”redningsplan for Vadsbyhøj, maj 2013september 2013” og orienterede om en mulig ønsket udvidelse af stedets målgruppe til at omfatte sanktionsdømte unge. Administrationen oplyste, at en ny målgruppe fordrer en nygodkendelse.
Aktuelt afventes opholdsstedets faktuelle kommentarer til BDO’s tilsynsrapport og BDO’s vurdering. Det bestyrelsesgodkendte regnskab 2012 afventes også. Fristerne herfor er 03-052013.
På baggrund af regnskab 2012 og det modtagne materiale vedr. 2011-12 vil BDO gennemføre
det økonomiske tilsyn. Dette vil ske sideløbende med en partshøring af Vadsbyhøj. Resultatet
af BDO’s økonomiske tilsyn vil indgå i sagen.
Der er aftalt et opfølgende møde med bestyrelsen efter mødet i Institutions- og Skoleudvalget.
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Indstilling
Administrationen indstiller på den baggrund og med udgangspunkt i hensynet til de tilbageværende to beboere, at
1. der træffes beslutning om påtænkt tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive opholdssted
2. fondens bestyrelse partshøres herom
3. der efter partshøringen fremlægges en opfølgende politisk sag
Bilag:
1 Åben 232798-12_v1_Tilsynsrapport 2012 vedr Vadsbyhøj.pdf

235000/12
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6. I - Redigeret Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget, Social- og -Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 13/9775

Sagsfremstilling
Sagen Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet har 16-04-2013 været forelagt
Økonomiudvalget, der vedtog at ”sagen udsættes”. Årsagen til udsættelsen er, at der i Strategi
og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet vurderes at være behov for overordnet visioner.
Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet er derfor blevet redigeret og de efterspurgte visioner er blevet formuleret og indarbejdet.
Kommunerne har i henhold til Serviceloven siden 01-07-2010 været forpligtet til at udarbejde
en plan for en sammenhængende Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet.
Der fremlægges hermed udkast til Høje-Taastrup kommunens Strategi og indsatsplan overfor
ungdomskriminalitet. Udkastet skal efterfølgende sendes til høring blandt alle de interessenter,
der er involveret i Børne- og Ungepolitikken, da den skal indgå som et tillæg til Høje-Taastrup
kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet er blevet udviklet i tæt samarbejde med
VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) under Socialstyrelsen. VISO
har bidraget med at skabe klarhed over indsatsområder og målsætninger samt godkendt og
kvalitetssikret, at indsatsplanen opfylder kravene for en sammenhængende indsats overfor
ungdomskriminalitet. I processen er der afholdt workshops med deltagelse af en række relevante aktører.
Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet målretter indsatsen og udstikker rammerne for, hvordan Høje-Taastrup Kommune arbejder for at forebygge ungdomskriminalitet.
Strategien og indsatsplanen har særligt fokus på:
·

Tidlig indsats

·

Fælles koordineret indsats

·

Inddragelse af forældre og den kriminalitetstruede unge.

Med udgangspunkt i ovenstående fokusområder er der udpeget tre indsatser: En generel, specifik og individorienteret indsats.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Serviceloven § 19, stk.3.
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik.
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SSP mål og rammer.
Information
Strategien lægges på hjemmesiden og udgør et tillæg til Børne- og ungepolitikken.
Høring
Strategi og indsatsplan sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børneog Ungepolitikken.
Vurdering
Administrationens vurderer, at det foreliggende udkast til strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet imødekommer de efterspurgte visioner samt Servicelovens krav om en plan
for en sammenhængende strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet.
Strategi og indsatsplanen understøtter endvidere den generelle linje om forebyggelse og tidlig
indsats samt den indsats, der gøres for at forhindre, at unge færdes i eller omkring det kriminelle miljø.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. udkast til Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet godkendes.
2. udkast til Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet sendes i høring blandt alle de interessenter, der er involveret i Børne- og Ungepolitikken, da den skal indgå som
et tillæg til Høje-Taastrup kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Bilag:
1 Åben 29. april Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet

108383/13
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7. A - Status på den kriminalpræventive indsats 26-04-2013 - 0605-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/599
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