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

Bilag:
1 Åben Videreførelse af projekt En ny start i jobcentrets drift

30519/13

2 Åben Styrket indsats omkring selvtræning og rådgivning

35419/13

3 Åben Førstehjælpskurser til personale med ansvar for borgere med særlige behov

35200/13

4 Åben Temadrøftelse af det boligsociale område

47873/13
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2. A - Evaluering af Thorsholm (alternative boliger) - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 12/18100

Sagsfremstilling
I 2007 afsatte den daværende regering 500 mio. kr. til implementeringen af en ny hjemløsestrategi i 8 projektkommuner i Danmark. Strategien blev iværksat med henblik på at nedbringe
hjemløsheden i landets kommuner, samtidig med at kommunerne fik til opgave at metodeudvikle på områdets indsatser. Som et led i Høje-Taastrup Kommunes hjemløsestrategi og med
økonomisk støtte fra staten, oprettede administrationen i 2012 10 alternative boliger (Thorsholm) i Taastrup. En alternativ bolig er en boligform, som primært oprettes til borgere, der trues af hjemløshed, fordi de har svært ved at bo i en almen bolig. Nu ca. 10 måneder efter indflytningen har administrationen udarbejdet en faglig og økonomisk evaluering af Thorsholm.
Evaluering – metode og deltagere:
På baggrund af interviews med Thorsholms beboere, den sociale vicevært samt støttepersoner
fra Socialpsykiatrien, har administrationen udarbejdet en evalueringsrapport. Formålet med
rapporten er at beskrive, hvordan det er gået de 10 beboere, og hvordan de oplever deres liv i
Thorsholm.
7 ud af 10 beboere har deltaget i interviewene. De interviewede lejere spænder i alderen fra
36-68 år. Den første flyttede ind i april 2012, mens den nyeste er flyttet ind i december 2012.
En beboer er flyttet ud af de alternative boliger igen og er flyttet i egen bolig. Beboerne er flyttet til Thorsholm fra almene boliger, psykiatrisk hospital, fængsel, misbrugsbehandlingscenter
eller botilbud. Beboerne er visiteret til alternativ bolig i Thorsholm og er altså af Social- og
Handicapcenteret i Høje-Taastrup Kommune vurderet i målgruppen til en alternativ bolig. Nogle
er blevet smidt ud af den lejlighed de boede i før og de fleste af beboerne fortæller om misbrugsproblemer og/eller om det at have en psykisk sårbarhed.
Evaluering – resultater og tiltag:
I tabellen nedenfor opsummerer kolonnen til venstre de emner, som umiddelbart er mest betydningsfulde for beboerne. Det skal i den forbindelse fremhæves, at administrationen løbende
har taget hånd om de udfordringer, der er opstået i forbindelse med driften af Thorsholm. De
tiltag, som administrationen har iværksat, er derfor opsummeret i kolonnen til højre, i tilknytning til de udfordringer, som beboerne har bragt frem i evalueringen.
Udvalgte emner:

Eventuelle tiltag:

Beliggenhed:
Beboerne har delte meninger om Thorsholms
beliggenhed, hvilket primært skyldes de enkelte borgeres personlige præferencer. Nogle
beskriver området som ”landligt” og er glade
for dette, mens andre synes, de bor for langt
væk fra bylivet. Særligt de beboere, som
kæmper med misbrugsproblemer er glade for
en anonym tilværelse, væk fra det gamle

3

Social- og Sundhedsudvalget
5. marts 2013

stofmiljø.
Beboerne er generelt glade for at bo i eget
hus og understreger særligt egen have og terrasse som yderst positivt.
Tryghed:
Nogle beboere føler sig lige så trygge, som i
deres gamle bolig. En del siger dog, at de føler sig mere trygge i Thorsholm. Flere nævner
i den forbindelse utrygheden ved tidligere at
føle sig chikaneret af andre beboere i den
gamle boligafdeling. Andre nævner, at det at
bo med færre mennesker omkring sig skaber
en større følelse af tryghed.
Indretningen af boligen:
Generelt er beboerne tilfredse med deres boliger, såvel indretningen som byggeriets kvalitet. Flere siger, at de ikke har tænkt sig at
flytte igen. Nogle få beboere er dog utilfredse
med boligens køkken, opbevaringsplads og
fjernsynsmulighederne (manglende forbindelse til Yousee).

Ved indflytning blev administrationen klar
over, at der ikke var mulighed for at etablere
kabel tv i boligerne. Administrationen har derfor efterfølgende sørget for, at beboerne har
fået paraboler, så de nu har mulighed for at
se et større antal kanaler.

Socialpædagogisk støtte:
De beboere, som modtager socialpædagogisk
støtte i deres boliger, sætter pris på den støtte, de får. Nogle fortæller, at de er afhængige
af støtten. Andre beboere ønsker sig ikke støtte. De ønsker ikke at lukke nogen ind i deres
hjem – eller gør det kun nødigt. Boligens
ukrænkelighed kan være problematisk, især i
de tilfælde, hvor beboeren har et omfattende
misbrug eller en psykisk lidelse, der kan gøre
det svært at opretholde boligen og egen hygiejne.

Administrationen er opmærksom på udfordringen med at sikre borgernes selvbestemmelse, samtidig med at borgerne ikke oplever
omsorgssvigt i deres boliger. De socialfaglige
medarbejdere, som kommer i de boliger, der
er i fare for at blive uhumske, arbejder løbende med at fastholde den tillidsbaserede relation til borgerne med henblik på at forebygge
og afhjælpe borgernes vanskeligheder.
Sideløbende med det socialpædagogiske arbejde, arbejder administrationen på tværs af
centre for at løse de fælles udfordringer, som
kommunen oplever med forebyggelse og afhjælpning af ”uværdige boliger”. Eventuelle
boliger i Thorsholm vil blive medtaget i dette
fælles arbejde.

Fællesskab:
Beboerne i Thorsholm har ikke nogle fælles
forpligtelser overfor hinanden, og kan selv
vælge fællesskabet til og fra. De fleste beboere udtrykker et behov for at bo meget ano-

Administrationen er opmærksom på behovet
for at sikre beboerne mulighed for at mødes
og danne fællesskaber. Der er allerede mulighed for at deltage i gratis morgenmad om fre-
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nymt og afskærmet for at føle sig trygge.
Samtidig udtrykker nogle behovet for kontakt
til andre mennesker, men kan have svært ved
at etablere den, fordi de har svært ved andres
måde at være på.

dagen.
Derudover planlægger administrationen, at
opsætte borde og bænke uden for medarbejderboligen, hvor medarbejderne kan servere
kaffe og bruge tid på det sociale fællesskab.
Der arbejdes videre på, at facilitere fællesskaber i det omfang og i den form beboerne ønsker det – også selvom det evt. kun er få af
beboerne der ønsker at benytte sig af fællesskabet.

Forandringer:
Nogle beboere har oplevet positive forandringer ved at flytte til Thorsholm. Beboerne
fremhæver bl.a. at de oplever en øget selvbestemmelse, at de fungerer bedre i et miljø
med færre mennesker, og at de bedre kan få
kontakt til de andre beboere. Andre oplever
ikke de store forandringer, men nævner personlige forhold såsom at få en kæreste som
baggrund for en bedre trivsel med bl.a. faldende misbrug og bedre økonomi.

Økonomi
De samlede årlige udgifter vedrørende de 10 borgere udgjorde før indflytning i Thorsholm knap
4,2 mio. kr. De samlede årlige udgifter er efter indflytning i Thorsholm reduceret med knap 0,9
mio. kr. til ca. 3,3 mio. kr. om året.
Retsgrundlag
Lov om Social Service.
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.
Hjemløsestrategien.
Information
Evalueringen er fremlagt for beboere såvel som medarbejdere i Thorsholm.
Høring
Udsatterådet. Handicaprådet.
Vurdering
Administrationen vurderer samlet set, at beboerne i Thorsholm er meget glade for at være flyttet i de alternative boliger med støtte. Trods enkeltes utilfredshed med beliggenhed, boligens
indretning og manglende tv-signal, udtrykker lejerne sig positivt om den selvbestemmelse,
anonymitet, tryghed og det fællesskab, som de nu oplever at have (gen)vundet i eget hus med
have og terrasse.
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Administrationen vurderer desuden, at Thorsholm i praksis sigter mod at dække boligbehovet
hos en målgruppe, som har vist sig at være for marginaliserede til at bo i egen bolig eller på
forsorgshjem. Flere af borgerne har tidligere være placeret i midlertidige botilbud, er blevet
udsat af deres forhenværende bolig, eller har været tæt på udsættelse.
Administrationen vurderer derfor, at etableringen af Thorsholm nu har reduceret risikoen væsentligt for at beboerne bliver hjemløse. Boligerne i Thorsholm er med til at forebygge hjemløshed blandt de mest udsatte borgere i vores kommune, samtidig med de tilbydes et mindre
indgribende tilbud end alternativ placering i længerevarende botilbud.
Administrationen vurderer derfor i forlængelse heraf, at etableringen af Thorsholm har medført, at Høje-Taastrup Kommune er kommet tættere på handicappolitikkens målsætning om at
sikre inklusion og afinstitutionalisering - også for kommunens allermest udsatte og udfordrede
borgere.
Endelig er det administrationens vurdering, at samtidig med at borgerne generelt er tilfredse
med de nye omgivelser i Thorsholm, og samtidig med at kommunen er kommet tættere på
handicappolitikkens målsætning om inklusion, er det ligeledes lykkedes at reducere Social- og
Handicapcenterets udgifter med knap 0,9 mio. kr. om året.
Indstilling
Administrationen indstiller, at evalueringen af bomiljøet tages til efterretning.
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3. A - Styringsdialogmøde med boligorganisationerne - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/1671

Sagsfremstilling
Baggrund
Som en konsekvens af styringsreformen af den almene sektor, der trådte i kraft 01-01-2010,
skal kommunerne hvert år afholde styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation med
fokus på at udvikle boligområderne. På baggrund af styringsdialogen skal der udarbejdes en
konkret aftale, som sendes til godkendelse i organisationsbestyrelsen og Byrådet og som efterfølgende skal offentliggøres.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 02-11-2010 en model for styringsdialogen i HøjeTaastrup Kommune, hvor styringsdialogmøderne afholdes hvert år i løbet af foråret. Da styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens
strategier og arbejde, afholder Høje-Taastrup Kommune styringsdialog med alle de boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og ikke kun de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.
Overordnede mål for den almene boligsektor
Som led i styringsreformen for den almene sektor er der opstillet overordnet formål samt
landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor. Det er som udgangspunkt disse
målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen.
Økonomi og drift: Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, jf. § 6a i loven. Styringsdialogen vedrører: Økonomistyring,
herunder omkostningsniveau, produktivitet, opsparing samt budget- og regnskabsudarbejdelse. Hvis der i regnskabsmaterialet eller på anden måde er afdækket økonomiske problemer i
boligorganisationen, indgår dette i belysningen af målsætningen. Endvidere vil fx spørgsmål
om fusioner, administrativt samarbejde, organisationsudviklingsprojekter og eventuelle sideaktiviteter kunne være relevante emner.
Ledelse og beboerdemokrati: Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik
og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati, jf. § 6e i loven. Styringsdialogen
vedrører: Fremme af deltagelse i beboerdemokratiet, udarbejdelse af etisk regnskab over bestyrelsesforbrug, sikring af bestyrelsernes beslutningsgrundlag og kompetence, intern kommunikation, samarbejde mellem forskellige beslutningsniveauer, herunder eventuelle beslutninger
om gennemførelse af visse arbejder uden afdelingsmødets godkendelse, nedsættelse af ad hoc
beboergrupper m.v.
Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodese grupper, som
har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet, jf. § 6d i loven. Styringsdialogen
vedrører: Om der er afdelinger eller boligområder, som har en uforholdsmæssig høj koncentration af socialt udsatte beboere, og om der er afdelinger eller boligområder, som vil kunne bære
en større andel af socialt udsatte beboere. Hvis udlejning via venteliste fraviges, skal det løbende sikres, at hensynet til de grupper, som har svært ved at skaffe sig en passende bolig på
markedsvilkår, tilgodeses.
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Boligafdelinger: Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard,
jf. § 6b i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er væsentlige problemer i afdelingen af
økonomisk, social eller fysisk karakter. Problemer på disse områder kan fx vedrøre afdelingens
driftsøkonomi og huslejeniveau, vold og hærværk i lokalområdet eller bygningernes vedligeholdelsesstand. Det bør tillige indgå i styringsdialogen, hvis der er nærliggende risiko for, at sådanne problemer opstår.
Nybyggeri og renovering: Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering mv. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig
kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan
påregnes udlejet efter deres formål, jf. § 6c i loven. Styringsdialogen vedrører: En vurdering af
byggeriers eller renoveringsarbejders kvalitet i relation til arkitektur, teknik, sundhed samt miljø- og energiforhold, samt omkostningseffektiviteten ved arbejderne.
Sammenhæng med kommunale strategier og mål
Styringsdialogmødet er endvidere en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og mål.
På det sidste styringsdialogmøde (2012) fokuserede Høje-Taastrup Kommune bl.a. på reetablering af boliger til ældre og handicappede og der blev bygget videre på de opgangsfællesskaber/botilbud for borgere med behov for særlig støtte (f.eks. udviklingshæmmede), som blev
opstartet under styringsdialogen i 2011.
Også kommunens nye politikker blev bragt i spil under styringsdialogen 2012. Et af integrationspolitikkens temaer, den boligsociale indsats, blev indarbejdet i styringsdialogen, ligesom
seniorpolitikkens afsnit om ”boliger til det gode seniorliv” dannede rammerne for de aftaler der
blev indgået mellem kommune og boligselskaber.
I år foreslår administrationen, at der sættes fokus på følgende i styringsdialogen:
- Nytænkning af Det boligsociale områdesekretariat. Det boligsociale områdesekretariat
blev etableret i 2010, støttet af Landsbyggefonden som et led i den boligsociale indsats.
Områdesekretariatet er et fællessekretariat for de boligsociale indsatser i Høje-Taastrup
Kommune og et samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne VIBO, DFB og
KAB. Områdesekretariatet har haft til opgave at indsamle erfaringer, evaluerer og formidle resultaterne fra boligsociale indsatser. Fokus er at udvikle og forbedre et tværgående samarbejde og sikre forankringen af de boligsociale indsatser. Projektperioden for
Områdesekretariat udløber ultimo 2013 og det skal derfor afgøres hvordan en eventuel
fortsættelse af projektet kan se ud. Der lægges op til at sekretariatet skal tænkes bredere end hvad det hidtil har været og at strukturen og organiseringen af sekretariatet
skal omtænkes.
- Samarbejde om boligudsættelser. Kommunen har netop nu et tværgående projekt under
opstart, ”Forebyggelse af boligudsættelser” der bygger på en helhedsorienteret indsats,
der både søger at nå beboere der er udsætningstruede, samt beboere der er særligt
sårbare i forhold til udsættelse. Projektet indeholder både at afhjælpe beboere i restanceproblemer, samt at forebygge sådanne problemer, der opnås gennem et samarbejde
mellem boligforeningerne og kommunen. Projektet har afsæt i nærværende, personlig
og helhedsorienteret (økonomisk) rådgivning til de udsætningstruede beboere.
-

Drøftelse af et samarbejde om kombineret udlejning. Når et boligområde står optegnet
på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder,
kan kombineret udlejning tages i brug. Reglerne om kombineret udlejning giver mulig-
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hed for at afvise at udleje en bolig til personer udenfor arbejdsmarkedet, hvis de i seks
sammenhængende måneder har modtaget visse sociale ydelser. For at sikre, at de afviste boligsøgende kan anvises en anden bolig, kan kommunen og boligorganisationerne
aftale en øget anvisningsret i de almene boligafdelinger, der ikke er omfattet af kombineret udlejning. Der skal drøftes og forhandles med boligorganisationerne om kombineret udlejning, samt om en udvidelse af den kommunale anvisningsret.
-

Udvikle et samarbejde om uværdige boliger. Socialpsykiatrien har netop færdiggjort et
kortlægningsarbejde af de borgere der lever i såkaldte uværdige boliger, i kommunen.
På baggrund af kortlægningen vurderer Socialpsykiatrien på nuværende tidspunkt at
kende til ca. 10 boliger, hvor der er behov for øjeblikkelig handling. Boligerne er placeret rundt omkring i kommunen, men hovedsagligt i de almennyttige sociale boligområder. Det er hensigten at et tiltag der går på tværs af kommunens centre, regionens behandlingsansvarlige, lokalpoliti og boligforeninger skal afhjælpe og forebygge problemet. Til styringsdialogen skal derfor skabes et samarbejde og koordinering omkring tiltaget.

-

Dialog om den boligsociale venteliste. Den boligsociale venteliste er kommunens redskab til at løse påtrængende boligsociale problemer. Desværre er det erfaringen at ventelisten ikke udnyttes optimalt hvorfor en dialog med boligforeningerne om en optimering af denne er aktuel. Særligt eksisterer der en problemstilling med det udbud af boliger der tilbydes kommunen af boligforeningerne. Ofte er boligerne for store til at kunne
udlejes til de borgere der står optegnet på listen, og ofte må der gives afslag på boliger.

- Klima og energiforbrug. Siden 2008 har Høje-Taastrup Kommune været klimakommune
og har derigennem arbejdet energireducerende og klimavenligt på flere områder –
blandt andet er visionen at nedbringe CO2-udledningen med 10 % over en treårig periode. Temaet blev inddraget i styringsdialogen allerede i 2011 og det er administrationens intention at emnet genoptages og viderearbejdes til styringsdialogen 2013. Der
kan drøftes rammerne for en egentlig aftale mellem kommune og boligorganisationer
med simple og præcise målsætninger og forpligtigelser, evt. i form af en energireducering med 2 % årligt. De enkelte boligorganisationer skal gøre sig overvejelser omkring
klima og forbrug og følger energiforbruget i de enkelte afdelinger samt at de opfordre
beboerne til at være energibeviste og – besparende.
-

Temamøde. Hvert år afholder kommunen i samarbejde med Områdesekretariatet er
temamøde for alle boligorganisationer og beboere med skiftende tema. Sidste års temamøde omhandlede håndtering af psykisk sårbare beboere hvor en dialog mellem
kommune, boligorganisation og beboere blev iværksat. Det er hensigten at temamødet
at tage et nyt tema op hvert år, på foranledning af boligorganisationerne. Det skal således afgøres hvilket tema dette års temamøde skal omhandle.

Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Lov om almene boliger mv.
Politik/Plan
Byrådets beslutning.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det vurderes at styringsdialogmøderne giver mulighed for at etablere et udvidet samarbejde
med de almene boligorganisationer, og dermed tilfører ressourcer til den kommunale opgaveløsning på en række udvalgte områder.
Potentialet i styringsdialogen med boligorganisationerne er,
- At kommunen bliver mere nærværende, fordi der tages udgangspunkt i lokalt oplevede
behov og fordi de kommunale indsatser tænkes ind i en lokal sammenhæng.
- At de kommunale politikområder og deres målrealisering styrkes gennem et samarbejde
med den almene boligsektor, og at der gennem samarbejdet skabes udvikling af den
kommunale service.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. de landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor sættes på dagsorden til
styringsdialogen med boligforeningerne, godkendes.
2. dagsorden også omfatter de kommunale strategier og mål, herunder:
a. Nytænkning af Det boligsociale områdesekretariat.
b. Samarbejde om boligudsættelser.
c. Drøftelse af et samarbejde om kombineret udlejning.
d. Udvikle et samarbejde om uværdige boliger.
e. Dialog om den boligsociale venteliste.
f. Klima og energiforbrug.
g. Temamøde.
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4. A - Etablering af fælles kommunalt sundhedssekretariat under
KKR - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/4154

Sagsfremstilling
KKR har 04-02-2013 besluttet, at anbefale kommunerne at etablere et fælles kommunalt
sundhedssekretariat, for at kunne styrke kommunernes rolle på sundhedsområdet. Derfor har
KKR oversendt forslaget til politisk behandling.
KKR har haft en drøftelse af den fremtidige organisering, herunder sekretariatsbetjeningen af
underudvalgene herunder sundhedsområdet. KKR har vurderet, at der er behov for at etablere
et sundhedssekretariat nu. I forbindelse med det kommende kommunalvalg vil der komme en
gennemgang og evaluering af organiseringen af KKR, hvor også sekretariatsbetjeningen af underudvalg bliver et tema.
Sundhedssekretariatet skal overordnet for kommunerne sikre styring af sundhedsområdet,
formulere fælles holdninger og strategier samt skabe grundlag for prioriteringer indenfor sundhedsområdet. Dette hænger sammen med de fornyede krav der er i forhold til ”det nære sundhedsvæsen”, som kommunerne har forpligtet sig til i økonomiaftalen for 2013. Udviklingen af
det nære sundhedsvæsen skal sekretariatet stemme af op mod indsatserne i det regionale
sundhedsvæsen.
Mere konkret vil fællessekretariatets rolle være:

•
•
•
•

Udvikling af viden og vidensdeling
Øget tværfaglighed i indsatserne
Bedre mulighed for at koordinere og for at løfte indsatser i fællesskab i kommunerne
imellem
Være dagsordenssættende i relation til samarbejdspartnere såsom hospitaler, region og
almen praksis

Følgende vil indgå i opgaveporteføljen for fællessekretariatet:

•
•
•
•
•

Administrativ opfølgning og bidrag til udvikling og implementering af ”det nære sundhedsvæsen” og på sundhedsaftalerne
Understøtte det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde
Deltage i sekretariatsbetjeningen af politiske og administrative udvalg
Understøtte udarbejdelsen af fælles metoder for effekt og resultatopfølgning
Understøtte udarbejdelse af oplæg og analyser på kommunale kerneopgaver i sundhedsindsatsen

KKR har generelt gode erfaringer med etablering af fællessekretariater, idet de løfter kvaliteten
i opgavevaretagelsen samtidigt med at de skaber bedre styringsmuligheder.
KKR lægger op til, at sekretariatet bemandes med to fuldtidsmedarbejdere, som tilknyttes KKR
formandskabet.
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Økonomi
Udgiften til etablering af fællessekretariat udgør 1.5 mio. kr. årligt og fordeles efter kommunerne befolkningstal. For Høje-Taastrup Kommune betyder det en årlig udgift på 41.955 kr.
årligt og finansieres af sundhedspuljen. Det skal dog bemærkes, at det vil reducere ressourcerne til sundhedsfremme og fprebyggelse.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Sendes ikke i høring.
Vurdering
Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt at etablere et fælles sundhedssekretariat under
KKR, som kan sikre strategiske fokus, styring og vidensudvikling af ”det nære sundhedsvæsen”
samt understøtte arbejdet med sundhedsaftalerne.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der etableres et fælles KKR sundhedssekretariat.
Bilag:
1 Åben Notat om fælleskommunalt sundhedssekretariat KKR

43771/13

2 Åben Brev fra KKR Hovedstaden til kommunerne februar 2013

43770/13
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5. A - Det nære sundhedsvæsen - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget A
Sagsnr.: 13/1510

Sagsfremstilling
Baggrund
I foråret 2012 udarbejdede Kommunernes Landsforening (KL) en strategi for ”Det nære sundhedsvæsen”. KL bad herefter de 5 Kommunekontaktråd (KKR) om af levere bud på hvordan
kommunerne ville arbejde med at indfri strategien.
KKR Hovedstaden har 04-02-2013 således godkendt fælles strategiske, politiske målsætninger
og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i de 29 kommuner. KKR har nu fremsendt rammepapiret til politisk behandling i kommunerne og afventer eventuelle tilbagemeldinger.
Afsættet for rammepapiret har været, at der aftales fælles forpligtelser mellem regionens
kommuner om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne, og hvad man, som samarbejdspartner, kan forvente af kommunerne. Kommunerne har forskellige vilkår, kompetencer
og prioriteringer, hvilket bevirker forskelle i tilbud til borgerne. Målsætningerne er ikke tænkt
som et ydelseskatalog, men som rammen for den retning kommunerne skal arbejde mod jf. de
aftaler om det nære sundhedsvæsen der er indgået i økonomiaftalen for 2013.
Hensigten er at etablere en fælles platform for alle regionens kommuner med behørigt hensyn
til, at der er mange veje til at nå samme mål, og med mulighed for at rette fokus på særlige
lokale behov, udfordringer og ønsker. Det anbefales derfor af KKR, at udviklingen af det nære
sundhedsvæsen tager udgangspunkt i følgende målsætninger:
1. Tæt samspil i sundhedstrekanten mellem kommuner, hospitaler og almen praksis
2. Tværfaglig sammenhængende indsats med afsæt i meningsfulde, tværkommunale
samarbejder
3. Inddragelse af borgernes egne ressourcer og civilsamfundets organisationer
4. Ulighed i sundhed
5. Ensartet sammenlignelig dokumentation, hvor der er opfølgning på indsatser og effekter
De strategiske målsætninger skal tage udgangspunkt i indsatser, som fremmer borgernes
sundhed livsstil og forebygger sygdom, støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation
og udøve egenomsorg, samt sætter borgeren i centrum med fokus på den samlede livssituation.
Mere specifikt sættes der i rammepapiret særligt fokus på:

•
•
•
•

styrke forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale
forebyggelsespakker
styrke indsatsen for aktivt at forebygge borgernes (gen)indlæggelser;
styrke indsatsen for kronikergrupperne via forløbsprogrammerne, som indeholder tilbud
til kronikergrupperne i alle kommuner
styrkelse af dokumentationen af de kommunale indsatser og den forventede effekt.
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De strategiske målsætninger udmøntes i en række indsatser, hvor nogle af indsatserne vil være forpligtende for alle kommuner, mens andre i udgangspunktet vil blive varetaget af en eller
flere kommuner i et tværkommunalt samarbejde. Indsatserne er grupperet efter de strategiske
mål for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Nogle af indsatserne skal være implementeret eller påbegyndt implementering i 2013, mens andre kan implementeres senere. Derudover
foreslås indsatser, der kan implementeres i 2013 som pilotprojekter af en eller flere kommuner
i samarbejde. Kommunerne opfordres af KKR til at melde sig som pilotkommune, hvor det er
muligt.
I Høje-Taastrup Kommune har der været arbejdet med indsatserne på kronikerområdet og den
brede borgerrettede forebyggelse. Dog er ikke alle forløbsprogrammer fuldt implementeret, det
gælder også forebyggelsespakkerne. Rammepapiret beskriver et ambitionsniveau hvor HøjeTaastrup Kommune skal ”stå på tæer” ift. den nuværende indsats på sundhedsområdet.
Administrationen har igangsat et udredningsarbejde på sundhedsområdet. Arbejdet skal kortlægge den kommunale Sundheds- og forebyggelsesindsats og vil blive forelagt Social og Sundhedsudvalget foråret 2013. Her vil økonomien også være nærmere udredt.
Økonomi
Kommunerne har i forhold til etablering af indsatserne i ”det nære sundhedsvæsen” fået 300
mio. kr. jf. økonomiaftalen. Disse er udmøntet som bloktilskud og udgør for Høje-Taastrup
Kommune omkring 3 mio. kr. I Høje-Taastrup Kommune er disse ikke udmøntet til indsatserne.
Kommunerne fik ligeledes via Finansloven for 2011 DUT til implementering af forløbsprogrammet for kræft. Beløbet udgjorde for Høje-Taastrup Kommune 306.800 kr. Disse er ikke udmøntet i drift på sundhedsområdet.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Siden 2007 har det været kommunens ansvar at implementere indsatser indenfor sundhedsfremme og forebyggelse samt kronikerområdet. I Høje-Taastrup Kommune er der udarbejdet
en række politikker og strategier, f.eks. seniorpolitik og sundhedsstrategi, som understøtter
arbejdet i sundhedsaftalerne.
Administrationen arbejder i øjeblikket på at få kortlagt og systematiseret indsatserne på både
forebyggelses- og kronikerområdet, hvilket svarer til indholdet i rammepapiret og med afsæt i
”det nære sundhedsvæsen”, som der er indgået aftale om i økonomiaftalen for 2013. Herud
over er sundhedsprofilen fra 2010 retningsgivende for sundhedstilstanden i Høje-Taastrup
Kommune samt et godt redskab til at prioritere indsatser ud fra fremadrettet.
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Administrationen vurderer, at rammepapiret er et godt afsæt for Høje-Taastrup Kommunens
arbejde med ”det nære sundhedsvæsen”, og det er en god platform for et systematisk samarbejde mellem kommunerne i region Hovedstaden om disse indsatser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, godkendes.
Bilag:
1 Åben KKR Hovedstaden - Rammepapir endelig til udsendelse februar

40154/13

2 Åben Følgebrev fra KKR Hovedstaden - politiske målsætninger på sundhedsområdet

40152/13
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6. I - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for husvilde (§ 80 efter
lov om Social Service) - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/18100

Sagsfremstilling
Jf. Lov om Social Service § 80 skal kommunalbestyrelsen anvise midlertidigt husly mod betaling, til enlige eller familier, der akut og uforudsigeligt har mistet deres hidtidige bolig, og som
ikke selv har mulighed for at skaffe sig indkvartering. Som et led i en fortsat udbygning af kvalitetshåndbogen for borgere med særlige behov, fremlægger administrationen en ny kvalitetsstandard for § 80 i Lov om Social Service.
Kvalitetsstandardens indhold:
Bevillingen er betinget af, at den enkelte/familien har udtømt alle handlemuligheder for selv at
løse boligproblemet, heriblandt muligheden for indkvartering hos familiemedlemmer, venner,
andre sociale netværk eller på værelse. Når dette ikke viser sig muligt, skal den enkelte/familien anvises den efter omstændighederne bedst egnede midlertidige indkvartering f.eks.
på vandrehjem, pensionat, værelse eller lignende.
Der kan ikke via bestemmelsen skabes en mere permanent løsning på boligproblemet, og der
er således ikke tale om en kommunal forpligtelse til at skaffe husvilde borgere permanent bolig. Husvilde er derfor ikke berettiget til opskrivning på Høje-Taastrup Kommunes boligsociale
venteliste.
Bevilling efter § 80 vil altid bero på en konkret individuel vurdering af den enkelte sag og vil
tage udgangspunkt i de opstillede kriterier jf. kvalitetsstandarden (se bilag).
Den midlertidige indkvartering vil som oftest vare op til 14 dage. Social- og Handicapcenteret
følger løbende op på bevillingen for et par dage af gangen. Det er som udgangspunkt den enkeltes ansvar at sørge for sig selv og sin familie (jf. Servicelovens § 1, stk. 3), herunder også i
forhold til bolig. Derfor er det et krav, at den enkelte/familien selv er aktivt boligsøgende. Bevillingens forlængelse vil derfor være betinget af, at modtageren er aktiv i løsningen af boligproblemet.
Den enlige eller familien skal betale for det midlertidige husly. Prisen fastsættes af Social- og
Handicapcenteret, og vil ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises eller den
sædvanlige boligudgift på stedet. Ved vurdering af betalingens størrelse tages hensyn til det
almindelige niveau for leje- eller ejerboliger i lokalområdet, som der henvises til sammenholdt
med kvaliteten af det anviste husly, familiens størrelse osv.
Administrationen brugte i 2012 ca. kr. 200.000 på at sikre kommunens husvilde borgere midlertidigt husly.
Implementeringen af kvalitetsstandarden for § 80 efter Lov om Social Service forventes ikke at
medføre økonomiske besparelser på området.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Retsgrundlag
Lov om Social Service.
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.
Information
Kvalitetsstandarden offentliggøres på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside efter politisk godkendelse.
Høring
Udsatterådet, Handicaprådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarden for § 80 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsens målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil præcisere
kommunens praksis på området, samt sikre kommunens borgere et ensartet serviceniveau.
Administrationen har i fastsættelsen af serviceniveauet for § 80 rådført sig med Kommunernes
Landsforening (KL), hvorfor administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes administration af § 80 sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er
forpligtet til at yde jf. lovgivningen.
Indstilling
Administrationen indstiller at kvalitetsstandarden for § 80 efter Lov om Social Service godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Husvilde § 80 efter Lov om Social Service

22266/13
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7. I - Etablering af et nyt social- og musikpædagogisk tilbud i HøjeTaastrup - SSU og FKU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget, Fritid- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/468

Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommune har modtaget et tilsagn på 3 mio. kr. til etablering og drift af et nyt
social- og musikpædagogisk tilbud kaldet ”House of Performance” (HOPE).
Formålet med HOPE er at skabe en positiv personlig udvikling for børn og unge fra ressourcesvage familier ved at forankre dem i et stærkt socialt fællesskab omkring musik, dans og performance – et fællesskab de ellers ikke ville have fået adgang til.
HOPE er en kombination af undervisning i musik og artisteri og muligheder for performance og
optræden. Dette sker i et miljø med stærke sociale fællesskaber og kontakt til kompetente
voksne.
I HOPE blandes børn fra ressourcesvage familier med børn fra almindelige familier, hvilket giver nye netværk og andre forbilleder for de udsatte børn og unge.
HOPE sigter på i første omgang at omfatte ca. 65 musikere og 20-40 dansere/performere, i alt
85-105 børn og unge. Halvdelen af pladserne i HOPE skal være øremærket til udsatte børn.
Bevillingen på de 3 mio. kr. kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det sker efter en ansøgning fra Høje-Taastrup Kommune til deres ”pulje til styrket indsats for økonomisk
vanskeligt stillede børn i udsatte boligområder”.
Bevillingen løber over en fire-årig periode. Herefter er det hensigten, at HOPE vil være bæredygtigt og kan blive et permanent tilbud til børn og unge i kommunen. Der vil i perioden blive
arbejdet på en bæredygtig model med forskellige former for alternativ støtte og egen indtjening gennem optræden.
HOPE skal forankres som et projekt under de musiske skoler og skal igangsættes og udbydes
fra og med i 2013. Der ansættes en daglig leder af HOPE, der udover at have ansvaret for driften af de daglige aktiviteter også kan bidrage til undervisningen af deltagerne.
Der søges derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling.
Økonomi
Administrationen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.999.950 kr.
Beløbet er fordelt på fire år således:

•
•
•
•

1.005.075 kr. i 2013
839.375 kr. i 2014
637.500 kr. i 2015
518.000 kr. i 2016

Bevillingen dækker lønudgifter, kompetenceudvikling og til dels også indkøb af musikinstrumenter.
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Tilbuddet er fuldt finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til og med 2016. HOPE skal efter planen være bæredygtigt efter den 4-årige tilskudsperiode. Der vil i perioden blive
arbejdet på en bæredygtig model med forskellige former for egenbetaling og alternativ støtte.
Det er planen, at tilbuddet i en opstartsperiode skal gøres gratis, men at en overkommelig
egenbetaling langsomt indføres efter de første to år.
En relativt lav egenbetaling skal også sikres ved at frivillighed gøres til en central del af kulturen i HOPE. De professionelle undervisere skal med tiden i stigende grad suppleres af frivillige
musik- og drama mentorer, der rekrutteres fra de ældre ”årgange”. Disse mentorer skal desuden fungere som rollemodeller for nye generationer af børn og unge i HOPE og assistere de
professionelle undervisere i konkrete aktiviteter, f.eks. med hjælp til øvning og træning.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016.
Kulturpolitik 2012-2016.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at HOPE vil være et godt og opbyggeligt fritidstilbud til børn og unge, men med særligt positive perspektiver for gruppen af udsatte børn og unge. Vurderingen
er, at HOPE kan skabe personlig udvikling hos udsatte børn og unge ved:

•
•
•
•

At styrke sociale relationer, kompetencer og netværk
At opnå en følelse af større anerkendelse, selvtillid og selvværd
At udvikle deres kompetencer i et fællesskab med ressourcestærke voksne og børn fra
forskellige miljøer, som børnene typisk ikke har kontakt med.
At styrke viljen og evnerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.
2.
3.
4.

Der
Der
Der
Der

gives
gives
gives
gives

en
en
en
en

indtægtsindtægtsindtægtsindtægts-

og
og
og
og

udgiftsbevilling
udgiftsbevilling
udgiftsbevilling
udgiftsbevilling

på
på
på
på

1.005.075 kr. til HOPE for året 2013.
839.375 kr. til HOPE for året 2014.
637.500 kr. til HOPE for året 2015.
518.000 kr. til HOPE for året 2016.

19

Social- og Sundhedsudvalget
5. marts 2013

8. I - Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Høje-Taastup Kommune og Frivilligcenter Høje Taastrup - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/13426

Sagsfremstilling
Frivilligcenter Høje-Taastrup holdt stiftende generalforsamling 12-05-2011 og åbnede i foreningens lokaler i Medborgerhuset 29-11-2011. Foreningen er finansieret via tilskud fra Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune.
Administrationen har sammen med Frivilligcenterets bestyrelse udarbejdet en samarbejdsaftale
mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret. Formålet med samarbejdsaftalen er at
formulere rammerne for, hvordan samarbejdet mellem de to parter organiseres. Samarbejdsaftalen indeholder punkterne:
·

Indledning

·

Høje-Taastrup Kommunes rolle og ansvar

·

Frivilligcenter Høje-Taastrups rolle og ansvar

·

Samarbejde og dialog

·

Økonomi

· Ikrafttræden og opsigelse af aftalen
Aftalen er etårig og udløber til udgangen af 2013 og er en forlængelse af samarbejdsaftalen fra
2012.
Aftalen, der blev indgået for 2012, er blevet tilpasset teknisk således at årstal og tilskud for
2013 er ajourført. Aftalen er fortsat et-årig.
Ændringer er markeret med rødt.
Samtidig fremlægges Frivilligcentrets årsrapport for 2012 til politisk behandling.
Økonomi
Frivilligcentret modtager i 2013 350.000kr. i årligt tilskud, heraf er 109.000kr. beregnet som
husleje for de lokaler Frivilligcentret råder over.
Staten yder ligeledes 350.000kr. til drift af centret
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
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Information
Ingen bemærkninger
Høring
Frivilligcentrets bestyrelse har godkendt aftalen.
Vurdering
Administrationen vurderer, at aftalen vil sikre samarbejdet mellem kommunen, Frivilligcentret
og de frivillige foreninger/organisationer i kommunen. Ligeledes vil det afgrænse centrets arbejdsområde på hensigtsmæssig vis. Det vurderes endvidere at aftalen bør forlænges.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

samarbejdsaftalen for 2013 godkendes.

2. årsrapporten for 2012 godkendes
Bilag:
1 Åben Samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret
2013

17081/13

2 Åben Status og forventninger til Frivillighedscenter Høje-Taastrup 2012 og 2013 33474/13
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9. I - Forankring af boligsociale projektansættelser i Høje-Taastrup
Kommune - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/22360

Sagsfremstilling
I forbindelse med de boligsociale helhedsplaner har boligorganisationerne foreslået, at to projektansættelser forankres i Høje-Taastrup Kommune i stedet for i en af boligorganisationerne.
Begrundelsen er dels, at projektmedarbejderne skal arbejde på tværs af de udsatte boligområder, dels at deres arbejde skal koordineres tæt med Høje-Taastrup Kommunes øvrige indsatser
på området.
Begge projektstillinger er fuldt finansieret via Helhedsplanen for Boligsociale Områdesekretariat. En forankring i Høje-Taastrup Kommune vil derfor være udgiftsneutral for kommunen, men
der skal formelt gives en indtægts-/udgiftsbevilling før projektansættelserne kan foretages.
Den ene projektansættelse sker i Borgerservice og personen skal arbejde med forebyggelse af
boligudsætninger, gennem en nærværende og individuel hjælp og rådgivning til den enkelte
beboer. Hjælpen skal sikre beboeren varig ændring i den økonomiske situation. Samtidig skal
projektet opbygge grobund for en fremtidig indsats mod udsættelser. Projektet kræver et tæt
samarbejde med Borgerservice.
Den anden projektansættelse sker i Fritid og Kultur under det boligsociale område med reference til boligsocial koordinator. Personen skal arbejde med styrkelse af forældreinvolvering i
frivillige foreninger i udsatte boligområder. Indsatsen er en opfølgende indsats til kommunens
tidligere forsøgsprojekt, ”Etniske forældre i foreningslivet”, der blev afsluttet i 2012, og det vil
derfor være naturligt at indsatsen forankres i kommunen, der har et tæt samarbejde med foreningerne.

Økonomi
1. Projekt ”Forebyggelse af boligudsætninger” har et budget på 500.000 kr. Der søges
hermed om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr.
2. Projekt ”Styrkelse af forældreinvolvering i frivillige foreninger i udsatte boligområder”
har et budget på 250.000 kr. Der søges hermed om en indtægts- og udgiftsbevilling på
250.000 kr.

Retsgrundlag
Byrådets beslutning.

Politik/Plan
Byrådets beslutning
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Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at det er en god ide at forankre indsatserne ”Forebyggelse af udsættelser” og Forældreinvolvering i frivillige foreninger” i kommunen. Dels fordi indsatserne går
på tværs af de udsatte boligområder, og dels fordi indsatserne kræver en meget tæt koordinering med Høje-Taastrup Kommunes øvrige indsatser på området.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. til projekt ”Forebyggelse af
boligudsætninger”.
2. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til projekt ”Styrkelse af forældreinvolvering i frivillige foreninger i udsatte boligområder”.
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10. A - Status på den kriminalpræventive indsats 29-01-2013 - 2502-2013 SSU, ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 13/599
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