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1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - decemer 2013
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 12/32196

Bilag:
1 Åben Status Sundhed i Gadehavegård november 2013

253257/13

2 Åben Ungeundersøgelse - Københavns Vestegn 2012

257131/12

3 Åben Tværkommunal Ungeundersøgelsen - Vestegnskredsen 2013

259333/13

4 Åben Ansøgning til pulje om helhedsorienteret indsats i Gadehavegård

262626/13

5 Åben Talentfabrikken - Udkast til partnerskabsaftale sendt med ansøgning

265954/13

6 Åben Talentfabrikken - Endelig ansøgning i farver.pdf

265893/13

7 Åben Faktuel rettelse i kvalitetshåndbogen 2012

260157/13

8 Åben Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov_bilag pdf.pdf

269381/13

9 Åben Ansøgning om puljemidler til helhedsindsats for udsatte familier

262033/13
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2. A - Udmøntning af § 18 puljen, 1. uddeling 2014 - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/19046

Sagsfremstilling
Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens § 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale
arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning af § 18 tilskud behandles på Socialog Sundhedsudvalgets møde to gange årligt.
I budgettet for 2014 er afsat 698.800 kr. Heraf er der afsat driftstilskud på 222.000 kr. til Frivilligcenter Høje-Taastrup samt overførsel af 125.000 kr. til partnerskabsaftaler. Der er således
351.800 kr. til fordeling af § 18 tilskud i 2014.
Til denne 1. ansøgningsrunde har Høje-Taastrup Kommune modtaget 31 ansøgninger og dertil
kommer bevilling til Kontaktgruppen for Frivilligt Arbejde. Der foreligger derved ansøgninger
for i alt 472.448 kr.
Det betyder, at hele puljen ville kunne fordeles ved denne ansøgningsrunde. Dette vil dog betyde, at foreninger og projekter, som forventer en anden ansøgningsrunde ikke vil få del i puljen. Samtidig betyder én samlet ansøgningsrunde, at der er meget lang tid til næste ansøgningsmulighed for nyopståede projekter. Da ansøgerfeltet erfaringsmæssigt er størst ved 1.
uddeling fordeles derfor omkring 3/5 af puljen ved denne ansøgningsrunde.
Fokusområder for 2014
30-09-2013 vedtog Social- og Sundhedsudvalget, at der i 2014 lægges særlig vægt på:
1. en kontinuerlig udvikling af området herunder på at støtte det opsøgende arbejde for
ensomme og socialt udsatte borgere.
2. projekter og aktiviteter, som har fokus på at fremme selvhjulpenhed og afhjælpe social
ulighed i sundhed.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring
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Vurdering
Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for § 18 tilskud.
Dette gælder medmindre andet er nævnt i de enkelte ansøgninger. Da der generelt ikke gives
tilskud til forplejning, løn og refusion af de frivilliges udgifter, er disse poster fratrukket administrationens forslag til tilskud.
Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde renses for beløb, der efter vedtagne regler og
praksis ikke gives tilskud til, er der stadig behov for at prioritere. Den primære prioritering sker
ud fra de vedtagne fokusområder.
Alle ansøgningerne har fokus på aktiviteter for socialt udsatte borgere. Der lægges derfor særlig vægt på at aktiviteterne er opsøgende, har fokus på selvhjulpenhed eller på at afhjælpe
ulighed i sundhed. Ikke alle dele af hver ansøgning ligger dog inden for fokusområdet. Derfor
gives der nedsat tilskud til en del af ansøgningerne.
Derudover foreslår administrationen, at der gives et nedsat tilskud til nogle foreninger, som
varetager særlige opgaver i forhold til nogen af kommunens udsatte grupper eller hvor særlige
forhold gør sig gældende.
Tidligere er puljen fordelt således, at så mange foreninger og aktiviteter som muligt fik del i
den – om end ofte med et mindre tilskud end det de havde ansøgt om. Prioriteringen af fokusområderne betyder, at færre får del af tilskuddet. De aktiviteter, som ligger inden for fokusområderne får til gengæld et større tilskud.
Generelt betyder denne prioritering af fokusområderne, at nogle foreninger og aktiviteter, som
tidligere har modtaget tilskud, ikke modtager tilskud. Da ikke alle initiativer og foreninger kan
søge andre tilskud eller opnå egenbetaling, kan det betyde, at aktiviteterne ikke kommer til at
finde sted.
Fordeling af tilskud
Administrationens forslag til udmøntning fremgår af nedenstående liste. Ved foreninger, som
ikke modtager det fulde tilskud, står det ansøgte beløb i parentes. Det afsluttende tal henviser
til bilaget. Hvis administrationens forslag følges, udmøntes der ved denne fordelingsrunde
211.080 kr.
Ansøgninger med projekter, som ligger inden for de vedtagne fokusområder:

•

•

•
•
•
•

Høje-Taastrup Lungeforening (38.495 kr.) søger om tilskud til foredrag og motionsaktiviteter. Motionsaktiviteterne skal afhjælpe ulighed i sundhed. Da der ikke gives tilskud
til løn, går administrationen i dialog med foreningen om tilskud til uddannelse, så foreningen selv kan varetage undervisningen. Der gives derfor et nedsat tilskud på 18.000
kr. (4)
Fibrogruppen TAG (6.600 kr.) søger om støtte til svømning og udflugt. Svømningen kan
fremme selvhjulpenhed og afhjælpe ulighed i sundhed. Da der gives nedsat tilskud til
udflugt og der må forventes en vis egenbetaling på svømning, gives foreningen et nedsat tilskud på 4.000 kr. (6)
Ældre hjælper Ældre gives et tilskud på 3.000 kr. til besøgsvenner, som er opsøgende
arbejde for ensomme og socialt udsatte (9)
Ældresagen gives et tilskud på 5.000 kr. til motionsvenner, som er opsøgende arbejde
for ensomme og socialt udsatte og fremmer selvhjulpenhed (13)
Ældresagen gives et tilskud på 4.000 kr. til Gå-tur-venner, som er opsøgende arbejde
for ensomme og socialt udsatte og fremmer selvhjulpenhed (14)
Værestedet Café Paraplyen (25.000 kr.) får et nedsat tilskud på 18.000 kr. til frivilligpleje, udflugter og aktiviteter for brugerne. (19)
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•

•

•
•

Lokalforeningen for Voldsramte Kvinder (44.700 kr.) søger om tilskud til café og aktiviteter samt drift. Foreningens aktiviteter kan bidrage til at fremme selvhjulpenhed og
afhjælpe ulighed i sundhed – også for kvindernes børn. Foreningen får et nedsat tilskud
på 25.000 kr. Der ydes ekstraordinært tilskud til forplejning, da det vurderes, at denne
indgår som en særlig del af aktiviteten. Administrationen indgår en aftale om kvartalsafregning med foreningen. (20)
Familiens Hus (26.500 kr.) gives et samlet tilskud på 20.000 kr. til foredrag, førstehjælpskursus og kompetenceudvikling af frivillige, idet det vurderes, at aktiviteterne
støtter socialt udsatte borgere og fremmer selvhjulpenhed samt afhjælper social ulighed i sundhed. Både for de unge mødre og deres børn. (21-23)
IF Coming Up (23.500 kr.) søger om tilskud til rekvisitter, stævner og ture. Foreningens
aktiviteter afhjælper social ulighed i sundhed. Der gives dog tilskud til færre ture og
stævner end ansøgt. Derfor gives et nedsat tilskud på 20.000 kr. (24)
Dansk Røde Kors søger om tilskud til at sende lokale børn på sommerlejr. Lokalafdelingen samler selv ind til samme formål. Børnene udvælges at sundhedsplejen og er en
indsats for ensomme og socialt udsatte børn. Foreningen gives et tilskud på 15.000 kr.
(25)

Derudover ydes der tilskud til følgende foreninger og initiativer:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dansk Forening for Laryngetomerede får et tilskud på 1.000 kr. til foreningens aktiviteter for en særlig udsat målgruppe (2)
Foreningen for Danske Døvblinde får et tilskud på 2.080 kr. til netværksgruppe, da de
vurderes at være en særlig udsat gruppe (3)
Kontaktgruppen (7.500 kr.) gives et tilskud på 6.500 kr. til samarbejde med Ungdomsskolen (8)
Ældresagen (10.000 kr.) gives et tilskud på 10.000 kr. til nytårsarrangement for frivillige for at understøtte Ældresagens fokus på det frivillige arbejde for socialt udsatte borgere (15)
Borger Samling Nu (10.000 kr.) søger om tilskud til at forestå hjælp til brevskrivning og
bisidderrolle for borgere i forhold til kommune, hospital o.a. Foreningen gives et nedsat
tilskud på 5.000 kr. til foreningens aktiviteter (17)
Selvhjælpsgruppen for etniske minoriteter (18.500 kr.). Ansøgningen er udskudt fra
sidste runde. Foreningen får et nedsat tilskud på 6.500 kr. Tilskuddet gives til aktiviteter i lokalområdet og ikke til hyttetur. Det er en forudsætning, at aktiviteterne annonceres i lokalområdet. (26)
Børns Voksenvenner (7.000 kr.) får et tilskud på 4.000 kr. til voksenvenkontakter i Høje-Taastrup (29)
Pangæa Børneklub (48.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 15.000 kr. til foreningens aktiviteter. Foreningen har også modtaget et tilskud på 17.000 kr. fra Integrationspuljen.
(30)
Børns Vilkår (47.838 kr.) får et nedsat tilskud på 7.000 kr. til Børnetelefonen og Børnechatten. (31)

Følgende foreninger og initiativer ydes ikke tilskud:

•
•
•
•

Dansk Fibromyalgiforening (28.900 kr.) får ikke tilskud. Tilskuddet prioriteres givet til
lokalforeningen Fibrogruppen TAG. (1)
Hjerteforeningen (12.000 kr.) gives ikke tilskud til førstehjælpskurser til borgerne. Det
skyldes, at det må vurderes, at de vil være i konkurrence med eksisterende udbydere.
(5)
Hobbyværkstedet (9.835 kr.) får ikke tilskud, idet administrationen vurderer, at der ikke er tale om aktiviteter for socialt udsatte. Foreningen henvises til § 79. (7)
Pensionisternes Hus (15.000 kr.) gives ikke tilskud til teleslynge, men henvises til § 79puljen. (10)
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•
•
•
•
•

Pensionisternes Hus (5.000 kr.) gives ikke tilskud til drift, men henvises til at søge §
79-puljen, hvorfra de har modtaget tilskud i 2013. (11)
Ældre Sagen (15.000 kr.) gives på grund af prioritering ikke tilskud til kontorhold. (12)
Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter (5.000 kr.) gives ikke tilskud på grund af prioritering. (16)
Det Udgående Team (6.000 kr.) gives ikke tilskud til kurser og erfaringsudveksling for
frivillige på grund af prioritering. (18)
UngVej Taastrup (11.000 kr.) gives ikke tilskud til debatmøde, da kommunalvalget er
afsluttet ved udmøntningen. De får ej heller tilskud til danskundervisning, da de ikke
søger om kontant tilskud. Foreningen kontaktes i stedet om andre løsningsmodeller.
(27-28)

Derudover bevilges Kontaktgruppen 22.000 kr. til aktiviteter i 2014. Tilskuddet dækker afholdelse af Frivillighedskonferencen i 2014 samt Kontaktgruppens møder.
Tildelingen fordelt på målgrupper/områder
Fordelt på målgrupper/områder betyder ovenstående fordeling, at der tildeles:

•
•
•
•

25.080
28.500
88.000
47.500

kr. til Patienter og handicappede
kr. til Ældre
til Voksne
kr. til Børn/Unge/Integration

Dertil kommer 22.000 kr. til Kontaktgrupens arbejde og Frivillighedskonferencen 2014.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes 211.080 kr. i første ansøgningsrunde og at
midlerne fordeles således, at:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høje-Taastrup Lungeforening tildeles 18.000 kr.
Fibrogruppen TAG tildeles 4.000 kr.
Ældre hjælper Ældre tildeles 3.000 kr.
Ældresagen tildeles i alt 19.000 kr.
Værestedet Café Paraplyen tildeles 18.000 kr.
Lokalforeningen for Voldsramte Kvinder tildeles 25.000 kr. og der indgås aftale om
kvartalsafregning.
Familiens Hus tildeles et samlet tilskud på 20.000 kr.
IF Coming Up tildeles 20.000 kr.
Dansk Røde Kors tildeles 15.000 kr.
Dansk Forening for Laryngetomerede tildeles 1.000 kr.
Foreningen for Danske Døvblinde tildeles 2.080 kr.
Kontaktgruppen tildeles 6.500 kr.
Borger Samling Nu tildeles 5.000 kr.
Selvhjælpsgruppen for etniske minoriteter tildeles 6.500 kr.
Børns Voksenvenner tildeles 4.000 kr.
Pangæa Børneklub tildeles 15.000 kr.
Børns Vilkår tildeles 7.000 kr.
Dansk Fibromyalgiforening tildeles ikke tilskud.
Hjerteforeningen tildeles ikke tilskud.
Hobbyværkstedet tildeles ikke tilskud.
Pensionisternes Hus tildeles ikke tilskud.
Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter tildeles ikke tilskud.
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•
•

Det Udgående Team tildeles ikke tilskud.
UngVej Taastrup tildeles ikke tilskud.

•

Kontaktgruppen tildeles 22.000 kr. til aktiviteter i 2014.

Bilag:
1 Åben Liste over ansøgninger om § 18-tilskud, 1. uddeling 2014

269508/13
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3. A - Masterplan for det specialiserede socialområde for voksne i
Høje-Taastrup Kommune - principbeslutninger og faglige sigtelinjer
- SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/2801

Sagsfremstilling
Denne sag omhandler administrationens igangværende arbejde med at udvikle en langsigtet
masterplan for det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune. Sagen
ligger i forlængelse af tidligere beslutninger om en langsigtet omstilling og effektivisering på
Social- og Sundhedsudvalgets opgaveområder (jf. mødesag fra april 2013), herunder udarbejdelse af en masterplan.
I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget forholde sig til første del af den samlede masterplan. Det drejer sig om overordnede principbeslutninger og faglige sigtelinjer. Administrationen ønsker, at politikerne tager stilling til disse principbeslutninger og sigtelinjer, fordi de har
stor betydning for retningen i det videre arbejde med masterplanen. En foreløbig disposition for
den samlede masterplan er vedlagt denne sag som bilag.
Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet i februar 2014 få forelagt et udkast til den samlede
masterplan. På martsmødet 2014 vil planen blive fremlagt i sin endelige form med henblik på
politisk godkendelse.
Formål med Masterplanen
Masterplanen er en helhedsplan, som skal udgøre rammen omkring opgaveløsningen på det
specialiserede socialområde for voksne frem mod 2020. Formålet med masterplanen er

•
•

at konsolidere og fortsætte den igangværende faglige omstillingsproces på området,
herunder sætte fælles faglig retning og sikre en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens sociale tilbud,
at sikre bedre styring af udgiftsniveauet, således at udgifterne på socialområdet gradvist kan reduceres over de kommende 5-10 år.

Kort om masterplanens fokusområder
Masterplanen tager afsæt i, at den fremtidige tilbudssammensætning på det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune skal centreres omkring tre fokusområder: 1)
Bolig og bostøtte, 2) beskæftigelse og uddannelse og 3) fritid. For alle fokusområder gælder, at
de omfatter forskellige typer af tilbud kendetegnet ved blandt andet forskelligt støtteniveau.
Masterplanen hviler på en grundantagelse om, at den enkelte borger i videst muligt omfang –
og ved hjælp af den rette støtte – skal udvikle sig i retning af at modtage den mindst mulige
indgribende støtte inden for hvert af de tre fokusområder.
Principbeslutninger
Administrationen har formuleret forslag til fire principbeslutninger, som sammen med HøjeTaastrup Kommunes øvrige politikker og strategier såvel som aktuelle nationale strategier og
dagsordner, herunder KL’s ”Invester før det sker”, skal sætte den overordnede ramme for masterplanen. Det drejer sig om følgende:
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1)

Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører. For enkelte borgergrupper gælder det dog, at Kommunen ikke
har en tilstrækkelig volumen til at kunne yde en kvalificeret og effektiv indsats. Det
gælder borgere:
a) med stærkt udadreagerende adfærd, borgere med svære fysiske funktionsnedsættelser i kombination med udviklingshæmning,
b) borgere inden for autismespektret med svære funktionsnedsættelser,
c) borgere med udviklingshæmning og samtidig demens,
d) borgere med psykiske lidelser, som har behov for et døgndækket tilbud.

Disse borgere købes der tilbud til uden for kommunen.
Denne beslutning betyder, at de fleste borgere vil kunne forblive i deres nærmiljø tæt
på netværk og kendte omgivelser. Kommunen har allerede gode erfaringer med at tilbyde borgere lokalt forankrede tilbud. Brug af Kommunens egne tilbud forbedrer mulighederne for at træne borgernes kompetencer via en rehabiliterende indsats, og for at
kunne tilbyde borgeren mindre indgribende tilbud i takt med ændringer i borgerens
funktionsniveau.
En konsekvens af beslutningen kan blive, at nogle borgere vil opleve, at de får et mindre specialiseret tilbud end de har været vant til. Borgere med stærkt specialiserede
behov, (jf. ovennævnte målgrupper), som Kommunen ikke har egnede tilbud til, vil der
blive købt tilbud til uden for kommunen.
2) Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud
medmindre tilbuddene er omfattet af KKR’s rammeaftale, eller medmindre kommunen
har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for.
Denne beslutning betyder, at Høje-Taastrup Kommune hurtigere vil kunne finde lokale
pladser til nyvisterede borgere/ hjemtage borgere i eksterne tilbud, idet pladserne ikke
først skal etableres. Beslutningen afspejler en ændret tilgang til samarbejdet om fælles
forsyning med andre kommuner, herunder de andre Vestegnskommuner. Det forudses,
at der vil opstå venteliste til Kommunes tilbud for borgere fra andre kommuner. Tilsvarende vil det, ved eventuel afvikling af tilbud i Høje-Taastrup Kommune, gælde, at borgere fra andre kommuner som udgangspunkt ikke kan forvente at blive tilbudt plads på
et andet af Kommunens tilbud.
3) Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive bomiljøer med mellem 10 og 20
pladser. For bomiljøer med døgndækning dog mindst 30 pladser. Fremtidige bomiljøer
skal bestå af selvstændige boliger med eksempelvis egen indgang og eget køkken og
bad.
Bomiljøer af ovennævnte størrelse vurderes at være økonomisk og fagligt bæredygtige
samtidig med at de lettere integreres i lokalsamfundet. Kommunen har allerede gode
erfaringer med at tilbyde borgere mindre bomiljøer som erstatning for større (eksempelvis det nye bomiljø Møllergården som alternativ til Vestervænget).
Der kan være effektivitetsmæssige fordele i form af bedre udnyttelse af personaleressourcer i større bomiljøer. Det administrationens erfaring, at bomiljøer med mindre end
10 pladser på samme matrikel mangler den nødvendige fleksibilitet personalemæssigt,
og at de er svære at optimere økonomisk.
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4) Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for at møde borgeren i tidlige indsatser dér
hvor borgeren er i sin dagligdag. Derfor skal der investeres i indsatser, der virker forebyggende og/eller modvirker forværring af borgerens tilstand.
Et af de centrale pejlemærker i KL’s ”Invester før det sker” er, at investeringer i tidlige
indsatser på samme tid vil forbedre kvaliteten for borgerne og forebygge høje udgifter
på længere sigt. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt sat et forholdsvis højt gærde i forhold til, hvornår en borger kan blive visiteret til en indsats på det
specialiserede socialområde. Dette har været en vigtig del af indsatsen for at begrænse
udgifterne på området.
En forudsætning for at kunne arbejde med tidlige og forebyggende indsatser er, at der
etableres nye tilbud og koordinerende tiltag på tværs af fagcentre og i samspil med lokalsamfundet og frivillige. Konkrete eksempler på sådanne indsatser, og omkostningerne forbundet hermed, vil blive fremlagt i senere sagsfremstilling.
Faglige sigtelinjer
For at kunne realisere masterplanen, er der behov for nogle fælles faglige sigtelinjer, som er
kendte og accepterede af hele organisationen fra det politiske niveau til medarbejderniveau.
Det er administrationens vurdering, at nedenstående seks faglige sigtelinjer vil kunne udgøre
et solidt fagligt fundament for den fremtidige opgaveløsning:
1) Vi arbejder ud fra en koordineret faglig tilgang med afsæt i grundig udredning af
borgerens funktionsniveau og individuelle støttebehov, og systematisk dokumentation
og opfølgning.
2) Den enkelte borgers behov tilgodeses med anvendelse af færrest mulige ressourcer.
3) Vi arbejder rehabiliterende med afsæt i borgerens kompetencer og ressourcer. Borgerens aktive deltagelse, selvbestemmelse og selvstændighed understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan leve et liv på egne præmisser.
4) Vi arbejder innovativt, inddrager viden om virksomme og omkostningseffektive metoder, og evaluerer løbende på effekten af vores indsatser.
5) Vi tænker fleksibelt, når vi udvikler nye tilbud. Tilbud organiseres ikke nødvendigvis
efter målgrupper/diagnoser, men også efter borgernes funktionsniveau og/eller tilbuddenes kerneopgaver.
6) Vi arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet og frivillige. Borgere støttes
i at udvikle og fastholde netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at de fremlagte principbeslutninger og faglige sigtelinjer
udgør et væsentligt fundament i bestræbelserne på at få udarbejdet en masterplan for det specialiserede socialområde for voksne. Principbeslutningerne og sigtelinjerne kan tilsammen
medvirke til at konsolidere og fortsætte den igangværende faglige omstillingsproces på det
specialiserede socialområde for voksne, herunder

•

sætte fælles faglig retning og sikre en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens sociale
tilbud,

•

sikre bedre styring af udgiftsniveauet, således at udgifterne på socialområdet gradvist
kan reduceres over de kommende 5-10 år.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. de fremlagte principbeslutninger, godkendes.
2. de fremlagte faglige sigtelinjer, godkendes.
Bilag:
1 Åben Disposition for Masterplan - udkast 12.11.2013

262622/13
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4. 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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5. A - Høring om fælles kommunal politisk vision og målsætninger
for Sundhedsaftale III - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/22825

Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommunes samarbejde med Region Hovedstaden tager på nuværende tidspunkt
udgangspunkt i Sundhedsaftale II. Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen
praksis og kommune. Den nuværende sundhedsaftale udløber ved udgangen af 2014.
Regeringen har besluttet, at når de nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Regionen udløber, skal de erstattes af én samlet sundhedsaftale for hele regionen, der skal gælde i
årene 2015-2018. Kommunerne i hovedstadsregionen har dermed en fælles opgave med at
indgå aftalen med regionen.
Til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III har KKR’s Embedsmandsudvalg for Sundhed udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger.
Udkastet er baseret på det fælles kommunale rammedokument ”Kommunernes fælles rolle –
udviklingen af det nære sundhedsvæsen” som Høje-Taastrup Kommune tilsluttede sig i marts
2013, samt på to dialogmøder som blev afholdt i hhv. juni og september 2013.
Med udgangspunkt i at oplægget fra KKR skal blive til et udtryk for kommunernes samlede udspil til forhandlingen med regionen, er det relevant at Social- og Sundhedsudvalget vurderer,
hvorvidt kommunen kan tilslutte sig de beskrevne visioner og strategiske målsætninger, som
står beskrevet i oplægget fra KKR.
Oplæg fra KKR
I Sundhedsaftale III forventes det, at psykiatrien skal spille en central rolle på lige fod med det
somatiske område, hvorfor oplægget indeholder fælles kommunal vision og målsætninger for
begge områder.
Sundhedsområdet udvikler sig i disse år hen imod flere og mere specialiserede indsatser, som
kræver en velfungerende opgaveløsning og fokus på kvalitet. Sundhedsaftalen skal medvirke
til, at alle parter i sundhedstrekanten (almen praksis, regionen og kommune) ikke kigger snævert på borgerens sygdom, men samarbejder om at sikre sammenhængende forløb, der opleves sømløse for borgeren. Udgangspunktet skal være borgerens samlede ressourcer og behov
og med borgeren som omdrejningspunkt. Forløb skal tilrettelægges i dialog, og give borgeren
mulighed for at deltage aktivt og tage ejerskab. Der tages udgangspunkt i en rehabiliterende
tankegang, som skal hjælpe borgeren med at blive herre i eget liv. Der kan blive tale om at
inddrage borgerens netværk og frivillige/civilsamfundet.
Det somatiske område
Figuren nedenfor viser forslag til den fælles vision og strategiske målsætninger for kommuner
og region, og nogle eksempler på hvordan konkrete målsætninger for det somatiske område
kunne se ud.
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Figuren illustrerer hvordan samspillet via sundhedsaftalen sikres i relation til, at borgeren oplever sammenhængende, sømløse forløb på sundhedsområdet. Sundhedsaftalen skal understøtte
et fortsat fokus på patientrettet forebyggelse, og hvordan allerede opstået sygdom skal håndteres, så der så vidt muligt ikke sker yderligere forværring, f.eks. via forløbsprogrammerne.
Kommuner, almen praksis og region skal samarbejde om at tilbyde rehabilitering til alle borgere der oplever nedsat funktionsevne som følge af sygdom. Herunder bl.a. bidrage til, at sikre
genoptræning til borgere med behov for dette.
Kvalitet og dokumentation er et fælles tværgående udviklingsområde, som har relevans for alle
dele af borgerens forløb. Temaet spænder fra udvikling af faglige, evidensbaserede og omkostningseffektive metoder, til digital understøttelse af konkrete arbejdsgange i forbindelse med
sektorskifte.
Det psykiatriske område
Opgavefordelingen på det psykiatriske område er delt imellem regioner og kommuner.
Regionen har ansvar for den behandlende psykiatri, dvs. under indlæggelse og ambulant samt
for praksissektoren. Kommunens opgaver ligger i forskellige forvaltninger, sundhed, social, folkeskole og beskæftigelsesområdet, hvilket giver mulighed for at sikre indsatser, der favner hele borgerens situation.
Udviklingen på det psykiatriske område er gået i retning af øget ambulant behandling, øget
specialisering, kortere indlæggelser og færre sengepladser. Mange borgere modtager samtidig
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støtte og behandling fra flere i sundhedstrekanten, hvilket afføder stigende behov for en koordineret indsats.
Figuren nedenfor viser vision og strategiske målsætninger for det psykiatriske område samt
eksempler på hvordan konkrete målsætninger kunne se ud.

Langt de fleste med en psykisk sygdom bliver i dag helt raske, og ud af resten bliver et stort
antal så raske, at de, også med symptomer på deres sygdom, kan leve et socialt aktivt liv.
Kommunerne har et stort potentiale i at opdage psykisk sårbarhed i tide, og sætte ind med den
rette forebyggende indsats, både for at fremme mental sundhed og reducere forværring af
psykiske vanskeligheder.
Forebyggende aktiviteter er ekstra vigtige, idet psykiske lidelser er forbundet med stor risiko
for at falde ud af uddannelse og arbejdsmarkedet. Indsatser tilrettelægges med udgangspunkt
i den enkeltes ressourcer, med aktiv inddragelse af borgeren og et fælles mål om recovery. Et
fælles fokus, uanset hvem aktøren i sundhedstrekanten er, på borgerens rehabilitering fra begyndelsen og fastholdt igennem et helt forløb, kan medvirke til at understøtte visionen om personlig recovery.
Dokumentation og metodeudvikling er et udviklingsområde på tværs af alle sektorer. Der er
behov for udvikling af faglige, evidensbaserede og omkostningseffektive metoder og digital understøttelse af arbejdsgange i forbindelse med sektorskifte.
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Tidsplan for udarbejdelse af sundhedsaftale III
Der er lavet en foreløbig tidsplan for udarbejdelse af sundhedsaftalen.
Arbejdet forventes at være endeligt færdigt til godkendelse i Regionsråd og Byråd i perioden
november 2014/januar 2015. Rammen er en løbende vekselvirkning imellem administrativ udarbejdelse af oplæg til indhold og politisk drøftelse/høring.
Ud fra den foreløbige tidsplan kan Social- og Sundhedsudvalget forvente at skulle behandle
oplæg på følgende tidspunkter:
April/maj 2014 Høring/drøftelse af politiske målsætninger
August 2014

Politisk dialogmøde

November 2014/januar 2015 Endeligt aftaleudkast til godkendelse
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
De strategiske målsætninger, der lægges op til, stemmer overens med indsatser, der allerede
er i gang eller planlagt i kommunen. Derfor er det administrationens vurdering, at HøjeTaastrup Kommune skal tilslutte sig udkastet til vision og strategiske målsætninger for både
det somatiske og det psykiatriske område. Dog påpeger administrationen i høringssvaret til
KKR, at det vil være relevant at følgende emner i højere grad bliver indarbejdet i oplægget:

•
•
•

Ulighed i sundhed
Digitale løsninger til optimering af dokumentation af effekt og kvalitet
Forpligtende samarbejde med almen praksis

Det er positivt, at psykiatrien får en mere fremtrædende plads i den kommende sundhedsaftale, og at området defineres bredt i forhold til de kommunale opgaver.
Visionen for det somatiske såvel som det psykiatriske område understøtter de mål, som HøjeTaastrup har. Der arbejdes med mental sundhed og forebyggende indsatser for psykisk syge
på både børne- og voksenområdet, og det bliver en del af strategien for det specialiserede socialområde, som er under udarbejdelse.
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Det anbefales, at praksissektoren yderligere skal forpligtes i samarbejdet i sundhedstrekanten,
hvilket vil understøtte sammenhængende forløb på tværs af sektorerne.
Ulighed i sundhed er en udfordring for hele sundhedsvæsenet, og fordrer yderligere samarbejde og indsats. Det er et højt prioriteret område i Høje-Taastrup, hvorfor kommunen ønsker, at
dette tema bliver en del af de konkrete mål i Sundhedsaftale III. Der ønskes fokus på børne-,
ældre-, arbejdsmarkeds-, handicap- og psykiatriområdet, idet samspillet imellem sektorerne
kan influere på, hvordan der arbejdes med ulighed i sundhed. Det bør ligeledes være klart, at
KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion og stress) omfatter alle aldersgrupper.
I arbejdet med forskellige kulturelle grupper, udfordres den hidtidige tilgang til dialogen og
samarbejdet i kommune, hvilket ønskes skal fremgå klarere af aftalen.
Administrationen vil derudover opfordre til, at der sikres et klart fokus på børne- og ungeområdet, både på det somatiske og psykiatriske område.
For at sikre arbejdet med de tværgående strategiske målsætninger vedr. kvalitet, dokumentation og metodeudvikling, understøtter kommunen, at der arbejdes på at etablere nye digitale
løsninger, som optimerer kommunikation i sundhedstrekanten og med borgeren, bl.a. ved at
sikre at snitfladeproblemer løses.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget
1. drøfter og tilslutter sig vision og strategiske målsætninger for sundhedsaftale III for
både det somatiske og det psykiatriske område
2. godkender høringssvaret til KKR
Bilag:
1 Åben Høringssvar - fælles kommunal vision og strategiske målsætninger for
Sundhedsaftale III

269307/13

2 Åben Sagsfremstillingen som bilag

276410/13
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6. I - Ansøgning om godkendelse af den almene administrationsorganisation Energi og Miljø - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/17472

Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til om den almene administrationsorganisation Energi og Miljø kan godkendes.
Høje-Taastrup Kommune modtog juli 2012 sammen med 4 andre kommuner en anmodning fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, som tilsynsmyndigheder, at påse at administrationsselskabet Domea og andre selskabers indskud i andelsselskabet Energi- og Miljø var i overensstemmelse med gældende regler.
Der var ikke hjemmel til, at drive selskabet som et andelsselskab, og andelsselskabet Energi
og Miljø blev nedlagt, og aktiviteterne overført i en nystiftet almen administrationsorganisation
- Energi og Miljø. Domea har i den forbindelse anmodet Høje-Taastrup Kommune om at godkende den almene administrationsorganisation Energi og Miljø. Da sagen nu handler om at
godkende en almen administrationsorganisation, som har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune,
er det alene Høje-Taastrup Kommune, der skal behandle sagen.
Der skal i den forbindelse foretages en afvejning af om Energi- og Miljøs aktiviteter primært
ligger inden for boligorganisationers kerneområde, samt en vurdering af om, administrationsorganisationen er i stand til at sikre en effektiv administration, er hensigtsmæssig og opfylder
et behov.
Administrationen har kontaktet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for at få ministeriets
vurdering af sagen.
Ministeriet har præciseret, at det alene er Høje-Taastrup Kommune, som kan tage stilling til
om betingelserne for at godkende Energi og Miljø er til stede. Ministeriet finder dog sagen principiel, og har udtalt sig vejledende om de gældende regler.
Ministeriet har i sin vejledende udtalelse anført, at der ikke er hjemmel til, at almene administrationsorganisationer kan blive medlem af, og foretage medlemsindskud i, en (anden) almen
administrationsorganisation.
Det er endvidere ministeriets opfattelse, at organisationer som udelukkende har til formål, at
udøve aktiviteter udenfor kerneområdet ikke vil kunne godkendes.
Almene boligorganisationers kerneområde er, at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og
modernisere almene boliger.
Af Energi og Miljøs vedtægter fremgår, at kerneaktiviteten er, at vedligeholde og modernisere
støttet boligbyggeri til fremme af energirigtig og miljørigtig ejendomsdrift.
Energi og Miljø kan derudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne
og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som Energi og Miljø har oparbejdet.
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Domea oplyser, at Energi og miljø konkret leverer ydelser som: rådgivning vedrørende driftsoptimering ved nybyg og renovering, E-Driftsjournal, energisyn, klimaspil, termografering,
samt kurser i energioptimering herunder klimakidzkursus og klimaambassadørkursus.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Almenboligloven, sideaktivitetsbekendtgørelsen.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Den enkelte boligafdeling skal sikre en forsvarlig drift af varme, energi og vandforsyning. Boligafdelingerne skal gennemføre en energimærkning, hvor det enkelte forbrug registreres, og
der skal foretages forbedring af bygninger og installationer, der skal være med til at begrænse
forbruget i den enkelte boligafdeling og optimere driften.
Der er stordriftsfordele ved en samlet organisering og besparelserne vil i sidste ende komme
den enkelte lejer til gode.
Administrationen finder på den baggrund, at Energi- og miljø vil være i stand til at sikre en effektiv administration, og at administrationen er hensigtsmæssig og opfylder et behov.
Administrationen finder endvidere, at Energi- og miljø ikke udelukkende eller i overvejende
grad har til formål, at udføre aktiviteter udenfor kerneområdet – idet den form for vedligeholdelse, som der er tale om i forbindelse med energimærkning ikke adskiller sig væsentligt fra de
opgaver, som en boligorganisation i øvrigt har i relation til vedligeholdelsesplaner og deres
praktiske udførelse.
Der er ikke i gældende regler hjemmel til, at almene administrationsorganisationer kan blive
medlem af, og foretage medlemsindskud i, en (anden) almen administrationsorganisation.
Domea kan således ikke selv, som almen administrationsorganisation, blive medlem af og foretage medlemsindskud i Energi og Miljø. Der er dog ikke noget til hinder for at boligorganisationer administreret af Domea bliver medlem, hvis de ønsker det.
Administrationen anbefaler en godkendelse af den almene administrationsorganisation Energi
og Miljø under forudsætning af, at vedtægterne ændres, således at almene administrationsorganisationer ikke længere kan være medlem.
Indstilling
Administrationen indstiller, at den almene administrationsorganisation Energi og Miljøs godkendes under forudsætning af at Energi og Miljøs vedtægter ændres således almene administrationsorganisationer ikke kan være medlem.
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7. I - Godkendelse af ny helhedsplan for Gadehavegård 2014-2018
- SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/31007

Sagsfremstilling
Baggrund
Den nuværende helhedsplan i Gadehavegård udløber ultimo 2013. Der er imidlertid fortsat behov for en boligsocial indsats i området. Byrådet besluttede derfor 18-12-2012, at der i samarbejde med Boligselskabet DFB, skulle udarbejdes en ny ansøgning til Landsbyggefonden om
støtte til en ny Helhedsplan i Gadehavegård.
Prækvalifikation og godkendelse af ny helhedsplan
Gadehavegård blev i foråret 2013 prækvalificeret af Landsbyggefonden til støtte til en forlængelse af den boligsociale helhedsplan for perioden 2014-2018. Helhedsplanen er efterfølgende
udarbejdet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationen.
Den nye boligsociale helhedsplan indeholder en række forskellige sociale og integrationsfremmende initiativer, der skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i Gadehavegård. Helhedsplanen har bl.a. fokus på at børn og unge skal være mere aktive i deres fritid i foreningslivet
og på arbejdsmarkedet via lommepenge- og fritidsjobs. De voksne beboere skal udfordres til at
blive mere engagerede i deres børns fritids- og skoleliv, og være aktive i forhold til uddannelse,
job og frivillighed i kvarteret. Endvidere skal helhedsplanen være med til at sikre, at beboerne
løfter ansvaret for kvarterets sociale liv og interne og eksterne image
Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at indsatserne er koordineret med de kommunale indsatser og politikker. Endvidere skal kommunen bidrage både administrativt og økonomisk til helhedsplanen.
Når Byrådet har godkendt den nye helhedsplan, fremsendes helhedsplanen til Landsbyggefonden, som herefter kan give en endelig godkendelse af helhedsplanen.
Helhedsplanens finansiering
Landsbyggefonden bidrager med 75 % af udgifterne til den boligsociale helhedsplan. De sidste
25 % er en lokal medfinansiering, der skal fordeles mellem kommunen og boligorganisationen
DFB.
Byrådet afsatte 18-12-2012, på baggrund af Landsbyggefondens foreløbige udmelding om
støtte på 9,5 mio. kr. til Gadehavegård, en ramme på 1,6 mio. kr. fordelt over 4 år, svarende
til halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs. 12,5 %.
Siden har Landsbyggefonden forhøjet sin udmelding til 10,75 mio. kr., og boligorganisationen
DFB har forhøjet deres medfinansiering til 3,68 mio. kr. Der ændres ikke på Høje-Taastrup
Kommunes medfinansiering på 1,6 mio. kr. fordelt over 4 år.
Høje-Taastrup Kommune har dog ud over medfinansieringen af helhedsplanen afsat midler til
et bemandet ungested i Gadehavegård (tidligere U-turn), jf. budgetaftale for 2013. Det er aftalt med Landsbyggefonden og Boligorganisationen, at det kommunale ungested støttes med
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et tilsvarende beløb fra Helhedsplanen, således at der kan ansættes to medarbejdere i ungestedet.
Den nye helhedsplan for Gadehavegård og budget er vedlagt sagen.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om almene boliger mv.
Politik/Plan
Byrådets beslutning.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Administrationsselskabet Domea sikrer, at helhedsplanen godkendes i boligorganisationen DFB
efter de gældende regler for beboerdemokratiet.
Vurdering
Den boligsociale helhedsplan for Gadehavegård er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder. Helhedsplanen kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i disse
Gadehavegård, forstærkes.
Gadehavegård er et boligområde der rummer mange udfordringer og komplekser. Den tidligere
helhedsplan har oparbejdet grobund for en positiv udvikling i, og af, området. Det vurderes, at
der med en ny helhedsplan for Gadehavegård kan arbejdes videre med denne udvikling, men
med et større fokus på forældreansvar, børn- og ungearbejde, samt uddannelses- og jobindsatser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at den nye helhedsplan for Gadehavegård godkendes.
Bilag:
1 Åben Færdig helhedsplan - Budget Helhedsplan Gadehavegård 2014-17 - endelig udgave.xls

261398/13

2 Åben Helhedsplan for Gadehavegård 2014-2017

275140/13
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8. I - Godkendelse af to udlejningsaftaler - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 13/24437

Sagsfremstilling
Baggrund
Boligorganisationen 3B har 15-08-2013 anmodet om en udlejningsaftale med Høje-Taastrup
Kommune for afdelingen: Taastrup Torv.
Endvidere har boligorganisationen KAB 04-11-2013 anmodet om en forlængelse af udlejningsaftalen med Høje-Taastrup Kommune for afdelingen: Engvadgård.
Udlejningsaftale for Taastrup Torv
Ud fra Udlejningsbekendtgørelsen lægges der op til følgende aftale:
75 % af de ledige boliger vil blive anvendt til den almindelige venteliste. Beboerfortrinsretten
gælder ved alle genudlejninger til ventelisten, således at ledige boliger først tilbydes beboere i
afdelingen, herefter i selskabet og herefter til øvrige ansøgere.
Endvidere ønsker 3B at give fortrinsret for par og husstande med et eller flere børn til 3 rumsboligerne på over 90 m2. Som undtagelse ønsker 3B, at personer, der får tilbudt en bolig på
grundlag af et boliggarantibevis, ikke skal opfylde de nævnte krav til husstandens størrelse.
Endelig ønsker 3B at give fortrinsret til boligsøgende, op til et år efter separation, skilsmisse
eller brudt parforhold, hvis de flytter fra en af 3B’s familieboliger i Høje-Taastrup. Det skal være en forudsætning, at børnene er under 18 år, og at de bor hos den af forældrene, som bliver
boende i den hidtidige fælles bolig i 3B.
25 % af de ledige boliger vil blive anvendt til kommunal anvisning.
Udlejningsaftale for Engvadgård
Den nuværende aftale for Engvadgård er udløbet. KAB ønsker at forlænge aftalen i yderligere 4
år. Aftalen indeholder følgende fordeling:
65 % af alle ledige boliger udlejes efter følgende ligestillede kriterier:
·
·
·
·

Boligsøgende, der har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Kommunen.
Boligsøgende, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed kan være medvirkende til at styrke beboersammensætningen.
Personer/par (over 50 år) der bor i Kommunen, og som i tide ønsker at flytte til en bolig,
der er mere egnet som ramme om en bolig som senior, eller som ønsker at flytte nærmere
til familien.
Unge i kommunen, der kan dokumentere start på uddannelse og som ønsker at flytte
hjemmefra for første gang.

10 % af alle ledige boliger udlejes efter den almindelige venteliste.
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Beboerfortrinsretten gælder ved alle genudlejninger til ventelisten, således at ledige boliger
først tilbydes beboere i afdelingen, herefter i selskabet og herefter til fleksibel udlejning for 65
% og til den almindelige venteliste for 10 %.
25 % af de ledige boliger vil blive anvendt til kommunal anvisning.
En evaluering af den nuværende aftale viser, at i perioden 01-01-2011 til 30-09-2013 er der
udlejet i alt 47 ledige boliger i Engvadgård. Heraf blev 33 boliger udlejet efter de fleksible kriterier, 11 boliger blev udlejet efter den almindelige venteliste, 1 bolig blev udlejet efter intern
venteliste og 2 boliger blev anvendt til kommunal anvisning.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om almene boliger samt støttede boliger m.v.
Politik/Plan
Byrådets beslutning.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at
1. udlejningsaftalen med 3B-afdelingen: Taastrup Torv på positiv vis sikrer fortrinsret for
børnefamilier og skilsmisseramte med børn samtidig med, at aftalen fastholder en balanceret beboersammensætning.
2. den nuværende udlejningsaftale med KAB-afdelingen: Engvadgård virker tilfredsstillende efter de fleksible kriterier, og anbefaler derfor en forlængelse med en ny fireårig periode.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. udlejningsaftalen mellem Boligforeningen 3B og Høje-Taastrup Kommune godkendes
for boligafdelingen: Taastrup Torv med udløb 31-12-2017.
2. forlængelsen af udlejningsaftalen, med KAB godkendes for boligafdelingen: Engvadgård
med udløb 16-12-2017.

24

Social- og Sundhedsudvalget
3. december 2013

9. I - Godkendelse af driftsoverenskomster 2014 for Blå Kors Pensionat og Behandlingscenter - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 13/20486

Sagsfremstilling
Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med
Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup. Driftsoverenskomsterne er
ét-årige og skal på denne baggrund fornys for 2014.
Blå Kors Behandlingscenter
Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er
at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandling
til intensiv og ambulant alkoholbehandling.
Blå Kors Pensionat
Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.
Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne
årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere efterværn i forbindelse
med udflytning.
Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2014 for de to
institutioner.
Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende
områder:
·

Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål

·

Optagelse

·

Tilsyn

·

Ansættelse og afskedigelse af personale

·

Løn- og ansættelsesforhold

·

Driftstilskud og budget

·

Regnskab og revision

·

Kontakt og dialog mellem aftaleparterne

·

Løbende resultataftaler mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors.
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Økonomi
Ingen bemærkning.
Retsgrundlag
Ingen bemærkning.
Politik/Plan
Ingen bemærkning.
Information
Ingen bemærkning.
Høring
Ingen bemærkning.
Vurdering
Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Driftsoverenskomster for Blå Kors Pensionat Tåstrup og Blå Kors
Behandlingscenter Tåstrup, godkendes for 2014.
Bilag:
1 Åben Blå Kors Behandlingscenter Driftsoverenskomst 2014

217124/13

2 Åben Blå Kors Pensionat Driftsoverenskomst 2014

217119/13
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10. I - Godkendelse af omkostningsbestemte takster på kommunale institutioner (Specialiserede voksenområde) - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 13/24577

Sagsfremstilling
I henhold til § 174 i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en takst for
visse kommunale tilbud. Principperne for takstfastsættelsen er fastlagt i Bekendtgørelse om
omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud og er yderligere ekspliciteret i Styringsaftalen for det sociale område i Region Hovedstaden.
Taksten afspejler i hovedsagen de direkte driftsomkostninger på det enkelte tilbud, men indeholder tillige indirekte omkostninger såsom udgifter til overordnet ledelse og administration, it,
hensættelser til tjenestemandspensioner samt afskrivning og forrentning.
Der sondres mellem fælleskommunale tilbud, som er omfattet af rammeaftalen og dennes regulerende elementer og kommunale tilbud som alene er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
Der har i rammeaftalesamarbejdet siden 2011 været fokus på at styre prisudviklingen på de
takstbelagte tilbud og kommunerne i KKR Hovedstaden har for takstfastsættelsen for 2014
indgået aftale om, at driftsherrerne reducerer taksterne med én procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter pris/løn-regulering.
Høje-Taastrup Kommunes takster for 2014 overholder denne aftale og ses nedenfor.
Det bemærkes, at Møllergården har reduceret taksten med 23,6 %. Dette skyldes, at nattevagten på institutionen er nedlagt i 2014.
Tilbud omfattet af Rammeaftalen:

Institution

2012

2013

2014

Ændring
2013 2014%

Taxhuset

2.507

2.365

2.348

-0,7

Frøgård Allé

1.941

1.953

1.939

-0,7

Vestervænget

2.744

2.066

2.041

-1,2

Mølleholmen

1.590

1.422

1.086

-23,6

Lagunen

2.050

1.846

1.831

-0,8

330

387

384

-0,7

xx

6.539

6.488

-0,8

Taxhuset Basen
Taxhuset Oasen (månedstakst)
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Blå Kors Behandlingscenter

1.995

1.934

1.920

-0,7

Blå Kors Pensionat

1.197

1.243

1.227

-1,3

Lokale tilbud, som ikke er omfattet af Rammeaftalen:

Institution

2012

2013

2014

Ændring
2013 2014%

Pile Allé

2.008

2.042

2.122

3,8

Stationsvej

1.912

1.939

1.923

-0,8

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at mellemkommunale takster for 2014 for det specialiserede voksenområde godkendes.
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11. I - Godkendelsesgrundlaget for Bofællesskabet Crimestop SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/30542

Sagsfremstilling
Denne sag er en opfølgning på afrapporteringen fra det gennemførte sociale driftsorienterede
tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune, som Social- og Sundhedsudvalget har behandlet på mødet 03-09-2013. Her anbefaler udvalget, at godkendelsen af Bofællesskabet Crimestop bringes til ophør, såfremt tilbuddet ikke retter op på de utilstrækkelige
forhold på stedet. Indstillingen er efterfølgende godkendt af Byrådet 17-09-2013.
En godkendelse af et botilbud kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at de nuværende forhold på bofællesskabet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget.
Det er imidlertid en forudsætning, at kommunalbestyrelsen forinden skal have genvurderet
godkendelsen på baggrund af en forhandling.
Som led i denne forhandling har Social- og Handicapcentret afholdt møde med Bofællesskabet
Crimestop 17-09-2013. Her aftales det, at bofællesskabet skal fremsende et nyt godkendelsesgrundlag samt budget mv. med henblik at kunne bevare muligheden for at opretholde godkendelsen af Bofællesskabet.
Bofællesskabet Crimestop har herefter fremsendt følgende materiale, se også vedlagte bilag:
·

Nyt godkendelsesgrundlag

·

Nye vedtægter

·

Budget for 2014

Hvad har tilsynet sagt?
I ovennævnte sag fra september 2013 er der redegjort for, hvad tilsynet har sagt i tilsynsrapporterne fra henholdsvis det ordinære, anmeldte tilsyn i marts 2013 og det opfølgende, anmeldte tilsyn i juni 2013.
Tilsynet anbefaler Høje-Taastrup Kommune at give leder et påbud om, at der rettes op på personalesituationen i botilbuddet således, at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i
botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledækningen.
Anbefalingen er givet på baggrund af den overordnede vurdering ved det ordinære tilsyn, hvor
der påpeges flere kritisable forhold på stedet vedrørende pædagogik og metode personaleforhold samt økonomi, herunder:
·

At der ikke er ansat personale i bofællesskabet, men kun løst tilknyttede vikarer og konsulenter

·

At der ikke findes en endelig godkendelse eller ydelsesbeskrivelse

·

At oplysningerne på tilbudsportalen ikke er opdaterede
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·

At der ikke leves op til gældende standarder for et § 107 tilbud, hvilket betyder at beboerne på egen hånd skal planlægge og udføre alle praktiske gøremål i hverdagen, såsom indkøb, madlavning og rengøring, ligesom de på egen hånd har ansvaret for alle sociale aktiviteter og gøremål

·

At der ikke arbejdes med opholdsplaner i botilbuddet

·

At der ikke foregår en pædagogisk indsats, herunder botræning

·

At der ikke foregår nogen form for indsats i relation til arbejdet med sundhed, kost og motion

Ved det opfølgende tilsyn i juni vurderer tilsynet, at der er taget enkelte initiativer med henblik
på at skabe overensstemmelse mellem beboernes behov, den pædagogiske indsats og personaledækningen. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at disse initiativer ikke er tilstrækkelige, og at der fortsat eksisterer flere endog store udfordringer på dette kerneområde, og tilsynet anbefaler at Høje-Taastrup Kommune fastholder påbuddet om at rette op på personalesituationen i bofællesskabet.
I forlængelse heraf gentager tilsynet den tidligere anbefaling, jf. tilsynsrapporten fra 2012, om
at der udarbejdes nyt godkendelsesgrundlag. Af den nuværende godkendelse fremgår det, at
godkendelsen er lavet til Botilbuddet ”På Vej” på det grundlag, som dette botilbud blev drevet
efter. Godkendelse er udarbejdet i 2004 af Københavns Amt.
Sammenfattende vurderer tilsynet, at bofællesskabet har endog meget store udfordringer, og
det er tilsynets vurdering, at bofællesskabet i sin nuværende form ikke yder den forventede
kvalitet i indsatsen.
Nyt godkendelsesgrundlag
Bofællesskabet Crimestop har efter mødet i september med Social- og Handicapcentret fremsendt alt det materiale rettidigt, som blev aftalt på mødet. Det nye fremsendte godkendelsesgrundlag indeholder således en ydelsesbeskrivelse, en beskrivelse af pædagogiske metoder på tilbuddet samt en beskrivelse af arbejdet med opholdsplaner og kostpolitik,
hvilket giver et tilfredsstillende svar på den kritik, der er rejst af tilsynet. Materialet beskriver
således alle de opmærksomhedspunkter, som Bofællesskabet blev bedt om at forholde sig til
og uddybe nærmere.
Bofællesskabet Crimestop drives som et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 og er
beliggende på Ludvig Hegners Allé 27. Bofællesskabet har 6 pladser og målgruppen er borgere
mellem 18 – 55 år, der er misbrugere, typisk med funktionsnedsættelser som ADHD og lignende, samt sociale problemer som personfarlig kriminalitet, ikke-personfarlig kriminalitet, hjemløshed, alkoholmisbrug, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, manglende økonomiske ressourcer samt manglende sociale færdigheder i forhold til at kunne bo for
sig selv.
Botilbuddet er et døgntilbud, hvor der er personale til rådighed alle årets dage. Der vil fysisk
være personale til stede 4 dage om ugen. På de tidspunkter, hvor personalet ikke fysisk er til
stede har beboerne mulighed for at ringe til en af medarbejderne ved behov.
Bofællesskabet Crimestops daglige leder er Lars Holm, der har ansvaret for budgettet og for de
forudsætninger, der fremgår af de anvendte budgetforudsætninger, og som budgettet er baseret på.
Bofællesskabet Crimestop har fremsendt budget for 2014. Revisionsfirmaet ”Haamann – statsautoriserede revisorer” har efter aftale med Bofællesskabet undersøgt budgettet for perioden
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1. januar – 31. december 2014 omhandlende driftsbudget, specifikationer til driftsbudget samt
budgetforudsætninger.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Servicelovens § 107 og bekendtgørelse om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn
med visse private tilbud (Bek. nr. 720 af 19. juni 2013)
Politik/plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at Bofællesskabet Crimestop med de fremsendte vedtægter og budget 2014 opfylder kravene for at kunne opretholde godkendelsen. Det samme gør
sig gældende for så vidt angår de fysiske rammer.
Hertil kommer at det nye godkendelsesgrundlag som udgangspunkt adresserer tilsynets tidligere anbefaling, om at der udarbejdes nyt godkendelsesgrundlag.
Det er administrationens vurdering, at Bofællesskabet med det nye godkendelsesgrundlag,
herunder ydelsesbeskrivelsen, beskrivelsen af pædagogiske metoder samt beskrivelsen af arbejdet med opholdsplaner og kostpolitik mv. giver et tilfredsstillende svar på den kritik, der er
rejst af tilsynet.
Med hensyn til spørgsmålet om personalesituationen har Bofællesskabet ligeledes redegjort for,
hvordan bemandingen i botilbuddet nu kommer til at tage sig ud. Det er administrationens
vurdering, at der fortsat bør være fokus på bemandingens størrelse, men da beboerne typisk
samtidig går i dagbehandling på Crimestop.dk er de ikke overladt til sig selv i al den tid, hvor
botilbuddet ikke er bemandet.
På den baggrund er det administrationens samlede vurdering, at der ud fra det foreliggende
godkendelsesmateriale ikke vil være grundlag for at fratage Bofællesskabet Crimestop sin godkendelse.
En fortsat godkendelse må dog gøres betinget at, at de medarbejdere der er tilknyttet Bofællesskabet udgøres af en fast medarbejdergruppe for at skabe kontinuitet i den pædagogiske
støtte mv. i forhold til beboerne. Den fortsatte godkendelse må ligeledes være betinget af, at
kommunen kan godkende den medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Botilbuddet skal derfor snarest muligt fremkomme med konkrete oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund mv. for alle ledere og medarbejdere, der har ansættelse i botilbuddet. Herudover skal botilbuddet ved kommende tilsyn kunne påvise, at kritikpunkterne, som tilsynet har peget på i praksis er løst på tilfredsstillende måde.
Da det vil blive det nye socialtilsyn, der skal foretage det næste tilsyn på Bofællesskabet Crimestop vil administrationen meddele socialtilsynet, at Bofællesskabet er under skærpet tilsyn.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at Bofællesskabet Crimestop ud fra det nye godkendelsesgrundlag
opretholder sin godkendelse som generelt egnet efter § 107 i lov om social service, idet godkendelsen dog er betinget af, at
1. Høje-Taastrup Kommune (subsidiært socialtilsynet) kan godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen, og
2. det meddeles socialtilsynet, at Bofællesskabet Crimestop fortsat er under skærpet tilsyn
Bilag:
1 Åben Crimestop Taastrup - Vedtægter Crimestop Bofællesskab Taastrup
ApS.pdf

267297/13

2 Åben Crimestop Taastrup - Godkendelsesgrundlag for botilbuddet Crimestop
2013 21 10 2013.pdf

267295/13

3 Åben Crimestop Taastrup - Bofællesskabet Crimestop Budget 2014.pdf

267292/13
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12. 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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