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1. Meddelelser - april
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Statistik for kriminelle aktiviteter 01- 07- 2011 til -31-01 -2012

76099/12
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2. Samarbejdsaftale med Frivilligcenteret
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
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 samarbejdsaftale 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 ved udgangen af 2012. Når finansiering af Frivilligcenteret for 2013
er behandlet i oktobermøderækken, udarbejdes der – såfremt finansieringen vedtages - en ny
aftale gældende fra 01-01-2012. Denne aftale forventes behandlet i decembermøderækken.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
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Vurdering
Administrationen vurderer, at samarbejdsaftalen ved at formulere vilkårene for samarbejdet
medvirker til at skabe gode rammer for Frivilligcenterets og Høje-Taastrup Kommunes arbejde
med de frivillige foreninger.
Samtidig gør administrationen opmærksom på, at der er et opmærksomhedspunkt i forbindelse
med økonomi og opsigelse af aftale. Såfremt aftalen opsiges med to måneders varsel til udgangen af et kalenderår, vil Socialministeriets tilskud ophøre samtidig. Da Frivilligcenteret ikke
har mulighed for egen indtægt, vil det betyde, at Frivilligcenteret ikke kan overholde sit opsigelsesvarsel af den daglige leder. I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes evt. opsigelse af
aftalen og ophør af tilskud, vil det derfor indgå i sagen, hvordan Høje-Taastrup kan hjælpe Frivilligcenteret med at overholde eventuelle økonomiske forpligtelser, som ligger ud over kommunens opsigelsesvarsel.

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen tiltrædes.
Bilag:
1 Åben Udkast til samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret

13572/12
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3. Status på revisitering af borgere i botilbud på det specialiserede
socialområde for voksne
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 10/19089
Sagsfremstilling
Med lovændring d. 01.01. 2011 blev det muligt for kommunerne at hjemtage handleforpligtelsen på egne borgere, der bor i botilbud eller botilbudsligende foranstaltninger i andre kommuner. I den forbindelse hjemtog Høje-Taastrup Kommune handleforpligtigelsen på 119 borgere.
Som en del af den økonomiske genopretningsplan for det specialiserede socialområde blev det
besluttet at alle hjemtagne borgere skulle besøges i løbet af 2011 mhp. revisitering af støtten.
Det overordnede mål med revisiteringen var at følge op på borgerens trivsel og på, hvorvidt
borgeren var i rette tilbud. Herunder var delmålene med revisiteringen:
-

at identificere borgere der kan visiteres til et mindre indgribende botilbud

-

at implementere det nye serviceniveau på dag- og klubtilbudsområdet
at sikre overensstemmelse mellem borgerens støttebehov og pris på tilbud.

Organisering:
Det blev valgt, at det var sagsbehandlergruppen i Social- og Handicapcentrets myndighedsteam - i samarbejde med udførerområderne - der skulle foretage de konkrete revisiteringsbesøg. Besøgene blev opdelt på de to målgruppeområder: psykisk sårbare og handicappede.
På baggrund af hvert enkelt besøg udfyldte sagsbehandleren en protokol, som identificerede
borgerens støttebehov samt borgerens udviklingspotentiale. I samarbejde med udføreren vurderede sagsbehandleren hvorvidt:
-

borgeren bør tilbydes et mindre indgribende botilbud

-

borgeren bør nedsættes i dagtilbud jf. serviceniveau
der er sammenhæng mellem tilbud og pris

Efterfølgende blev hver enkelt protokol vurderet af et visitationsudvalg, bestående af centrets
ledelse og fagkonsulent.
Revisiteringsprocessen i forhold til koordinering, sagsbehandling og erfaringsopsamling er blevet understøttet af et projektsekretariat bestående af administrativ medarbejder, socialrådgiver (praktikant) og fagkonsulent.
Det anslåede og gennemsnitlige timeforbrug af personaleressourcer til at gennemføre revisiteringen, er forsøgt opgjort i forhold til de forskellige aktiviteter i processen. Samlet er der anvendt personaleressourcer svarende til ca. 1.725 timer i forbindelse med de 119 besøg.
Sagsbehandlingsproces
Hvis visitationsudvalget vurderede at der skulle ske ændring i borgerens ydelser, fulgte følgende sagsbehandlingsproces:
-

partshøring sendes til borgeren med tydelig angivelse af ændringen samt begrundelse
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-

borgeren sender evt. partshøringssvar indenfor 4 uger
sagen revurderes på baggrund af partshøringssvaret
afgørelsen sendes til borgeren
borgeren sender eventuel klage indenfor 4 uger
sagen revurderes. Hvis afgørelsen fastholdes sendes den til Det Sociale Nævn som
træffer den endelige afgørelse
herefter kan foranstaltningen opsiges med et 3 mdr. varsel

Disse skridt er afgørende i forhold til borgerens retssikkerhed og er lovgivningsmæssigt fastsatte. Der iværksættes således en lang proces fra en borger er blevet besøgt og efterfølgende
vurderet, til sagen er afgjort og der opnås en evt. besparelse. Det betyder også, at der stadig
er en del sager, hvor sagsbehandlingsprocessen endnu ikke er afsluttet, hvorfor den samlede
økonomiske effekt af revisiteringen først kan opgøres i løbet af foråret.
Handlinger
Ud af de 119 besøg, blev 75 besøg foretaget af sagsbehandlere i myndighedsfunktionens handicapgruppe, mens 44 besøg blev foretaget af sagsbehandlergruppen for psykisk sårbare. Nedenstående tabel illustrerer de beslutninger, der er truffet i visitationsudvalget på baggrund af
protokollerne samt sagsbehandlernes og udførernes vurderinger.
For nogle borgere blev der truffet beslutning om flere sideløbende handlinger, herunder ændring af dagtilbud og tilbud om bomiljø, hvorfor tabellen ikke kan summeres vandret. Tabellen
kan heller ikke læses som udtryk for faktiske effekter, men udelukkende som de handlinger
Social- og Handicapcentret har igangsat på baggrund af besøgene. Nogle har ført til effekt på
nuværende tidspunkt, andre vil gøre det når sagsbehandlingsprocessen er gennemført. Andre
igen vil ikke føre til ændring.

Målgruppe og antal

Ingen ændring i

Ændring i §§ 103

tilbuddet

og 104

Antal

Psykisk

%

21

48

75

31

41

119

52

44

Mindre indgribende bo-form

Antal*

44

Prisforhandling

%
0

Antal

%

Antal

%

0

4

9

18

41

39

5

7

17

23

38

9

8

35

29

sårbar

Handicap

I alt

20

20

*Nævneren er her antallet af borgere med dagtilbud, 2 for psykisk sårbargruppen og 51 for handicapgruppen

Ingen ændring i tilbuddet
I handicapgruppen blev det vurderet, at 31 borgere var velplacerede og velkompenserede. I
gruppen for psykisk sårbare drejede det sig om 21 borgere.
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Forskellen for de to grupper skyldes, at de vurderede ændringer for handicapgruppen primært
relaterer sig til dagtilbuddet, mens ændringer for psykisk sårbargruppen primært relaterer sig
til bo-miljø som alternativ til botilbud.
§§ 103 og 104
I handicapgruppen har 51 borgere et dagtilbud eller klubtilbud, ud af disse findes:
-

13 borgere hvis dagtilbud matcher serviceniveauet

-

13 borgere hvis dagtilbud ligger over serviceniveauet, men hvor reduktion ikke er mulig, fordi dagtilbuddet er en forudsætning for botilbuddet
5 borgere hvor det ikke været muligt med reduktion på grund af borgerens funktionsniveau
20 borgere hvis dagtilbud er blevet vurderet til at kunne nedsættes i antal dage jf. serviceniveauet

-

I psykisk sårbargruppen har 2 borgere et dagtilbud, ud af disse findes:
-

1 borger hvis dagtilbud matcher serviceniveauet

-

1 borger hvor det ikke har været muligt at implementere serviceniveauet pga. borgerens funktionsniveau

At der ikke er flere borgere i gruppen af psykisk sårbare, der har et dagtilbud handler dels om
at flere af botilbuddene har et internt aktivitetstilbud og dels om at flere borgere i denne målgruppe er på kontanthjælp og dermed i aktivitet jf. LAB-loven.
Som forudsætning for at implementere serviceniveauet på området var:
-

en vurdering af, hvorvidt borgeren kan klare sig med en hjemmedag yderligere uden at
botilbuddet skal tilføre ekstra personaleressourcer

-

en afklaring af hvorvidt Høje-Taastrup Kommune var kontraktmæssigt bundet via botilbuddet
en afklaring af, hvorvidt leverandøren af dagtilbud ændrer pris når tilbuddet nedsættes

-

I flere tilfælde har det vist sig, at leverandøren af dagtilbud ikke er indstillet på at ændre prisen
tilsvarende, når dagtilbuddet reduceres i antal dage. I disse tilfælde betyder det, at borgeren
skal visiteres til et nyt dagtilbud, der sælger ydelser, der matcher det nye serviceniveau. Denne proces er netop påbegyndt og betyder, at det ikke i samme udstrækning som tidligere vil
være muligt at matche borgerens interesse med det konkrete dagtilbud, da leverandørviften
hermed er blevet væsentligt indsnævret.
Prisforhandling
I de tilfælde hvor det var vurderingen, at borgeren var velplaceret på det pågældende botilbud,
men overkompenseret i form af de ydelser, der blev leveret af botilbudet, blev prisforhandling
forsøgt.
De generelle erfaringer har været, at det ikke er muligt at forhandle grundtaksten på §§ 107
og 108 tilbud. De kommunale tilbud har fastlagt grundtakst via rammeaftalen og holdningen
er, at en nedsættelse for en borger, vil betyde en stigning i de øvrige grundtakster, og at det
ikke er muligt på kort sigt at ændre i botilbuddets personalenormering.
Rammeaftalen for 2012 præciserer dog, at det på det kommunale botilbudsområde er muligt at
arbejde med differentierede takster under forudsætning af, at det ikke har konsekvenser for
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taksten for de øvrige pladser. Social- og Handicapcentret vil i løbet af 2012 afprøve, hvorvidt
denne mulighed findes i praksis.
Der hvor det er lykkedes at forhandle har været i forhold til særtakster, hvor revisiteringsbesøget, botilbuddets redegørelse over hvad særtaksttimerne dækker, samt redegørelse for hvad
grundtaksten indeholder, har dannet afsæt for nedsættelse af særtaksten. Dette gælder i 3 tilfælde. Der vil fortsat være perspektiv i at følge de øvrige sager tæt, hvor der er tilknyttet en
særtakst.
Også i forhold til botilbud, der er struktureret som et § 85 tilbud har det været muligt at forhandle. Her har det især været en uddybning og kortlægning af hvad timerne anvendes til, der
har dannet afsæt for en drøftelse af, hvad der ligger udenfor HTK’s serviceniveau, herunder
kørsel til sociale arrangementer, ugentligt eskursion til kunstmuseum mv. I to sager har denne
redegørelse betydet, at vi har vurderet at borgerens støttebehov er under 15 timer og dermed
overgår sagen til den nye opholdskommune (den ene sag er stadig til afgørelse i Det Social
Nævn). I andre 2 sager er antallet af ugentlige støttetimer blevet reduceret.
Mindre indgribende tilbud
Et mål i revisiteringsbesøgene var at vurdere, hvorvidt en borger evt. kunne tilbydes et mindre
indgribende tilbud - enten i de nye bo-miljøer, som Høje-Taastrup Kommune er ved at etablere, eller i egen lejlighed. Dette blev som udgangspunkt ikke drøftet under selve besøget. Dels
for ikke at skabe unødig bekymring hos borgere, som ikke var parate til at flytte. Dels for at
Social- og Handicapcentret først kunne vurdere, hvorvidt borgeren vil kunne profitere af en
indsats via et bo-miljøe, samt om det prismæssigt ville være rentabelt.
I handicapgruppen blev 17 borgere, vurderet til at kunne visiteres til bo-miljø eller egen lejlighed med støtte. Og i gruppen for psykisk sårbare gjaldt det for 18 borgere, svarende til 34 %.
Ud af disse 35 borgere blev 5 borgere skrevet op på den boligsociale venteliste, da de vil kunne
klare sig i egen lejlighed med støtte jf. § 85.
Herudover er der blevet indgået aftaler med 5 borgere og deres botilbud i forhold til at arbejde
intensivt på, at borgeren får en lejlighed i opholdskommunen inden for et nærmere fastsat
tidsperspektiv. Dette er blevet valgt som alternativ for de borgere, hvor enten tilknytningen til
opholdskommunen eller modstanden mod at komme tilbage til Høje-Taastrup har været meget
dominerende.
Det er endnu langt fra alle de borgere, som administrationen har vurderet som kandidater til
bo-miljøer i forbindelse med revisiteringen, som er blevet præsenteret for et tilbud. Det skyldes, at administrationen oplever udfordringer i forhold til at etablere de konkrete boliger med
den nødvendige hastighed. Det betyder, at det ikke har været hensigtsmæssigt at introducere
alle borgerne for et bo-miljø på nuværende tidspunkt, da vi ikke har et nærmere forestående
tidsperspektiv, som kan danne en mere konkret ramme for en udflytningsplan.
Ud af de 25 borgere vi ønsker at visitere til et bo-miljø, har vi præsenteret bo-miljøerne for 12
borgere. Ud af disse har 3 borgere indvilliget i tilbuddet og er flyttet i et bo-miljø. De øvrige
har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at tage i mod tilbuddet. For disse borgere er der dog
sat en proces i gang, hvor der er udarbejdet en handleplan, hvori opdraget til det nuværende
botilbud er blevet skærpet i forhold til at arbejde hen imod en udflytning. De øvrige boliger i
bo-miljøerne er blevet besat af borgere, der ikke har været omfattet af revisiteringen.
I forhold til de borgere, der er i et § 108 tilbud (varigt botilbud) er vores mulighed at motivere
borgerne, således at de på sigt eventuelt får lyst til at tage imod tilbuddet. For de borgere der
er i et § 107 tilbud (midlertidigt botilbud), er det muligt at opsige tilbuddet, hvis myndigheden
vurderer, at grundlaget for foranstaltningen er ophørt.
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Økonomi
De opnåede økonomiske effekter i 2012 (helårseffekt) som kan opgøres på nuværende tidspunkt relaterer sig til:
-

borgere der er flyttet fra et botilbud til et mindre indgribende tilbud

-

borgere der er overgået til opholdskommunen

-

forhandling af takster på nuværende botilbud

-

dagtilbud hvor der er truffet afgørelse

Tilbud

Antal

Mindre indgribende boform

Ny kommune

§§ 103 og 104

I alt

Månedlig besparelse

Årlig besparelse

10

270.000 kr.

3.236.000 kr.

1

56.000 kr.

672.000 kr.

12

123.000 kr.

1.480.000 kr.

23

449.000 kr.

5.388.000 kr.

Administrationen har således opnået samlede besparelser på ca. 5,4 mio. kr.
Ud af ovenstående besparelser er 1.231.200 kr. et resultat af forhandling og relaterer sig til
både bo- og dagtilbudsområderne.
Udover de økonomiske effekter er effekter som:
-

tæt samarbejde og kendskab mellem myndighedsteamet og udførerområdet

-

udvidet kendskab til leverandørkorpset

-

bedre evne til at beskrive, tidssætte og vurdere borgernes støttebehov

-

der er sat en udflytningsproces i gang for borgere og botilbud

Administrationen forventer, at når der er fremskaffet boliger til de 22 borgere, som vi for nuværende har vurderet i målgruppe for bo-miljø eller egen lejlighed, vil der kunne opnås yderligere helårseffekt på ca. 5.000.000 kr.
Retsgrundlag
Lov om Social Service.

Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.
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Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Udsatterådet.
Handicaprådet.

Vurdering
Administrationen har gennem revisitationsprocessen 2011 opnået besparelser på ca. 5, 4 mio.
kr. i helårseffekt i 2012. Administrationen forventer desuden, at når der er fremskaffet boliger
til de 22 borgere, som er vurderet i målgruppe for bo-miljø eller egen lejlighed, vil der kunne
opnås yderligere besparelser med helårseffekt på ca. 5.000.000 kr.
Det er således administrationens vurdering, at gennemgangen af de 119 konkrete borgersager
har ført til de ønskede faglige og økonomiske resultater. Der er med gennemgangen sat en vigtig proces i gang i retning af, at tilbyde Høje-Taastrup Kommunes psykisk sårbare eller handicappede borgere et tilbud, der stemmer bedre overens med kommunens fastsatte serviceniveauer og med borgernes evner og ressourcer. Gennemgangen har vist, at mange af de borgere som kommunen har placeret på botilbud i andre kommuner i dag, godt kan profitere af et
mindre indgribende tilbud i Høje-Taastrup Kommune i dag.
Administrationen vurderer desuden, at Høje-Taastrup kommune i 2011 har oprustet såvel de
fysiske bomuligheder som medarbejdernes kompetencer til at kunne løfte den opgave, der følger, såfremt borgerne hjemtages. Administrationen vurderer imidlertid også, at der er tale om
en langvarig proces som vil strække sig over de næste 3-5 år, hvor dels de fysiske matrikler
tilgår området og dels borgerne motiveres til at flytte hjem.
For så vidt angår implementering af de nye serviceniveauer vedr. dagtilbud er der ligeledes
opnået tilfredsstillende resultater af gennemgangen, idet det nye serviceniveau på 3 dage i
dagtilbud vedr. borgere som bor i botilbud, er implementeret / er under implementering for ca.
40 % af de besøgte borgere. Det var allerede ved vedtagelsen af de nye kvalitetsstandarder
administrationens vurdering, at standarderne ikke kunne implementeres for alle borgere.
Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge en ny besøgsrunde, for
de borgere som ikke var omfattet af den første reviseringsrunde. Det drejer sig om i alt 80
borgere, som er boplaceret udenfor kommunen, men hvor kommunen hele tiden har haft
handleforpligtelsen, og dermed også har haft et større kendskab til. Denne proces vil blive tilrettelagt som den forrige revisitering, og med inddragelse af de erfaringer administrationen har
opnået i forhold til at vurdere og fastsætte støttebehov, men naturligvis også med brug af de
nye styrings- og sagsbehandlingsredskaber som er implementeret med Voksenudredningsmetoden.
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Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget tager nærværende redegørelse for revisitering på det
specialiserede socialområde for voksne til efterretning.
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4. Status på Frivilligcenter Høje-Taastrup
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/13426
Sagsfremstilling
Denne mødesag indeholder en status over frivilligcenterets arbejde frem til 01-03-2012, herunder opfyldelsen af kriterier opstillet af henholdsvis Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune. Som det fremgår af denne sag kan Høje-Taastrup Kommune vente med den endelige
vedtagelse af den kommunale medfinansiering. Denne vil blive behandlet i oktobermøderækken 2012.
Frivilligcenteret fremsendte 30-11-2011 en statusrapport for 2011 til Socialministeriet (vedlagt
som bilag) og skal inden 15-05-2012 fremsende ansøgning til Socialministeriet om finansiering
for 2013. Rapport og ansøgning om grundfinansiering danner grundlaget for den foreliggende
status.
Status på frivilligcenterets arbejde
Høje-Taastrup Frivilligcenter blev etableret ved stiftende generalforsamling 12-05-2011. Pr.
01-11-2011 ansatte Frivilligcenterets bestyrelse en daglig leder, og 29-11-2011 åbnede centeret sine lokaler i Medborgerhuset med en åbningsreception.
Siden ansættelsen af daglig leder, har Frivilligcenteret arbejdet målrettet for inden udgangen af
2011 at opfylde Socialministeriets og administrationens kriterier. Frivilligcenteret har pt. åbent
6 timer om ugen.
Opfyldelse af Socialministeriets tilskudskriterier
Det fremgår af statusrapport for 2011 og ansøgning om grundfinansiering, at Frivilligcenteret
mener, at de har opfyldt de af ministeriet opstillede kriterier for grundfinansiering. Kriterierne
skal være opfyldt inden udgangen af 2011. Det drejer sig om, at der skal være afholdt minimum:
1.

én aktivitet, som omhandler netværk mellem foreningerne i kommunen fx uddannelsesaktivitet for frivillige, seminar eller konference med deltagelse af frivillige foreninger
Her har frivilligcenteret afholdt et informations- og netværksmøde om forsikringsforhold
for foreningerne. Der var 15 deltagere fra 5 foreninger repræsenteret.

2.

én aktivitet, som omhandler synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og
matching mellem modtager og yder af frivilligt socialt arbejde. Det kan fx være udarbejdelse af en social vejviser eller en hvervekampagne.
Her har Frivilligcenteret afholdt en hvervedag, hvor bestyrelsen uddelte foldere på Taastrup Bibliotek og fortalte forbipasserende om mulighederne for at bruge frivilligcenteret og for at blive frivillig.

3.

én aktivitet inden for foreningsservice, hvilket betyder at frivilligcenteret skal have udlånt lokaler til en frivillig forening mindst én gang
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Frivilligcenteret har udlånt lokaler til en selvhjælpsgruppe i to forløb på foreløbig fire
gange. Derudover har Frivilligcenteret formidlet kontakt til lokaleudlån via Kulturcenteret, fordi Frivilligcenterets lokaler ikke har været store nok til formålet.
4.

og der skal være minimum 20 medlemsforeninger
Pr. 31-12-2011 havde Frivilligcenteret 31 medlemmer.

Opfyldelse af Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2011
Udover Socialministeriets kriterier vedtog Byrådet 16-11-2010, at Høje-Taastrup Kommune
opstiller egne delmål, som skal fremgå af frivilligcenterets evaluering for 2011. Opfyldelse af
delmålene skal bidrage til en vurdering af, hvorvidt etableringen skal fortsætte. Det drejer sig
om, at Frivilligcenteret i 2011 skal have:
-

mindst 15 % af foreningerne i Høje-Taastrup Kommune som medlemmer
Fritid og Kultur Centeret vurderer, at Høje-Taastrup Kommune har omkring 200 foreninger, som tæller både godkendte folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger.
Frivilligcenteret har derved med sine 31 medlemmer netop opfyldt delmålet om 30 foreninger.

-

formidlet mindst 15 frivillige til de frivillige foreninger
Frivilligcenteret skriver i deres status, at de frem til 31-12-2011 har matchet 20 frivillige
med foreninger, herunder Callisto, Voldsramte Kvinder og Frivillighedsdagen.

- afholdt et inspirationskursus samt evalueret resultatet heraf
Frivilligcenterets har som førnævnt afholdt informations- og netværksmøde om forsikringsforhold for foreningerne. Der var ud over Frivilligcenterets bestyrelse 15 deltagere
fra 5 foreninger. Det er det eneste foreningsmøde, Frivillighedscenteret nåede at afholde
i 2011.
Frivilligcenterets arbejde 2012 og 2013
Den sene opstart af Frivilligcenteret og den forholdsvis sene ansættelse af en daglig leder, har
gjort det svært for Frivilligcenteret at opfylde Socialministeriets kriterier og Høje-Taastrup
Kommunes delmål. Frivilligcenteret og ikke mindst den daglige leder har derfor arbejdet målrettet og intensivt på dette i de sidste måneder af 2011. Der har som en følge heraf ikke været
meget tid til andre aktiviteter eller udvikling i Frivilligcenteret frem til årsskiftet. Frivillighedscenterets bestyrelse og den daglige leder har herefter udarbejdet en beskrivelse af forventningerne til frivilligcenterets arbejde i 2012 og en tids-og aktivitetsplan (Se bilag). I 2012 skal Frivilligcenteret opfylde dels Socialministeriets kriterier og Høje-Taastrup Kommunes delmål for
2012, som er vedtaget af Byrådet 16-11-2010.
Lokaler
Som det fremgår af den oprindelige ansøgning er det hensigten, at Frivilligcenteret får lokale
kontaktsteder, således at alle aktiviteter ikke samles ét sted. For at opfylde dette arbejder administrationen sammen med Frivilligcenteret på at skabe mulighed for, at Frivilligcenteret kan
få kontorplads i Hedehusene Stationsbygning. Desuden ønsker Frivilligcenteret mere lokaleplads i Medborgerhuset.
Finansiering for 2013
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Frivilligcenteret skal inden 15-05-2012 fremsende ansøgning om grundfinansiering for 2013 til
Socialministeriet. Ansøgningsskema og vejledning foreligger endnu ikke, da det først offentliggøres halvanden måned før ansøgningsfristen.
Finansieringen fra Socialministeriet er afhængigt af kommunal medfinansiering. Socialministeriets krav til kommunal medfinansiering er 50 %, men det endelige krav fastsættes først, når
Socialministeriet ved, hvor mange frivilligcentre, der er omfattet af grundfinansieringen i 2013.
Det betyder, at det konkrete krav til den kommunale medfinansiering for 2013 ikke kendes før
Frivilligcenteret får svar på deres ansøgning i august 2012. Svaret gives som et reservationsbrev med forbehold for den kommunale medfinansiering. Socialministeriet forventer, at grundfinansieringen bliver på 350.000 kr. og kravet til kommunal medfinansiering bliver det samme.
Den kommunale medfinansiering vil i så fald finansieres således:
Nyt Frivilligcenter

År 2013

Tilskud (grundfinansiering) fra staten

350.000 kr.

Husleje

109.000 kr.

§ 18 tilskud

222.000 kr.

Folkeoplysningsudvalg, tilskud

19.000 kr.

Samlet etablerings/ driftsudgift

700.000 kr.

Statsrefusion

-350.000 kr.

Krav til kommunalt tilskud

350.000 kr.

I alt kommunale udgifter,

241.000 kr.

eksklusiv husleje

Socialministeriet skal senest 15-11-2012 modtage dokumentation for den kommunale medfinansiering.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Byrådets beslutning
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
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Vurdering
Administrationen vurderer, at Frivilligcenteret har opfyldt de kriterier, som har været opstillet
for 2011 af henholdsvis Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune. Frivilligcenterets arbejde
og arrangementer i 2011 bar præg af, at Frivilligcenteret kom sent i gang og derfor ikke havde
meget tid til at opfylde kriterierne. Frivilligcenterets daglige leder og bestyrelsen har dog arbejdet målrettet på at opfylde kriterierne.
Foreningerne i Høje-Taastrup Kommune har indtil videre taget godt imod Frivilligcenteret. Det
vil dog kræve lidt længere tid førend det bliver tydeligt, hvilke foreninger, som vil bruge frivilligcenteret og hvorvidt det vil lykkes centeret at skabe netværk foreningerne imellem.
Administrationen vil derfor anbefale, at der i forbindelse med fremlæggelse af kommunal medfinansiering for 2013 i oktobermøderækken også forelægges en status på Frivilligcenterets arbejde frem til august 2012. Status skal blandt andet indeholde medlemsantal, arrangementer
og foreningernes brug af Frivilligcenteret og skal danne udgangspunkt for beslutning om den
kommunale medfinansiering for 2013.
Andre relevante dokumenter
Dok. 50121-12 Statusrapport for 2010 til Socialministeriet
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Frivilligcenterets status tages til efterretning
2. administrationen forelægger sag om kommunal medfinansiering på oktobermøderækken 2012, herunder en status på Frivilligcenterets arbejde til og med august 2012.
3. administrationen i dialog med frivilligcenterets bestyrelse finder yderligere lokaler til Frivilligcenteret
Bilag:
1 Åben Status for Frivilligcenter 2011

70053/12

2 Åben Frivilligcenterets aktiviteter og forventninger til 2012/1013

70059/12

15

Social- og Sundhedsudvalget
27. marts 2012

5. Status på den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 - 26-032012 - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/33926
Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen er udarbejdet i det vedlagte bilag (der bliver udleveret på gruppemøderne).
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at indberetningen for den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 –
26-03-2012 godkendes.
Bilag:
1 Lukket LUKKET BILAG - Status på den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 26-03-2012

75006/12
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6. Sundhedsstrategi 2012-2014
Sagstype: Åben
Type:
SSU, FKU, ISU og ÆU I
Sagsnr.: 11/3401
Sagsfremstilling
I april 2011 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Sundhedsstrategi 2012-2014.
Sundhedsstrategien understøtter implementeringen af ”Sundhedspolitik 2006 – sundheden
frem i hverdagen”. Sundhedsstrategien skal prioritere indsatsen og sikre, at alle involverede
arbejder i samme retning, hvad enten det drejer sig om borgere, forskellige samarbejdspartnere eller det er på tværs af kommunens fagcentre.
Arbejdsprocessen har inkluderet tre temamøder for interne og eksterne interessenter om
sundhedsprofilen i hhv. maj, september og november 2011. I november 2011 vedtog Byrådet
temaerne for sundhedsstrategien.
I 2006 fik Høje-Taastrup Kommune den første måling af borgernes egen opfattelse af deres
sundhedstilstand. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen viser samtidig, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. Undersøgelsen foretages hvert 4. år og gennemføres i alle landets
kommuner. Dvs. at den næste sundhedsprofil foreligger i 2014 og resultaterne kan dermed
bruges til at måle, om sundhedsstrategien har hjulpet til at opnå de ønskede resultater.
Sundhedsstrategien indeholder 6 temaer: 1. Røg på vej ud, 2. Mindre forbrug af alkohol, 3. Bevægelse ind i hverdagen, 4. Sund kost gavner helbredet, 5. Netværk og Fællesskab øger trygheden og 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom.
Hvert tema er opbygget med et succeskriterium, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder
og aktiviteter.
Succeskriteriet beskriver, hvad kommunen vil opnå indenfor et givent tema. De strategiske mål
og målgrupperne baserer sig på, hvor der er bevis for, at det kan betale sig at sætte ind, for at
få en effekt af en indsats, samt hvilke grupper, der har det største behov ud fra sundhedsprofilen 2010 i Høje-Taastrup. Det samme gælder for indsatsområderne og aktiviteterne, som derudover også er udvalgt blandt de forslag der er indkommet fra møderne med borgere, interesseorganisationer og repræsentanter for forskellige fagcentre i forbindelse med arbejdet.
Efter Sundhedsstrategien er politisk godkendt, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre, da implementering af sundhedsstrategien
skal ske inden for flere af kommunens fagområder.

Drøftelse i Hovedudvalget 29.02.2012
Hvis Sundhedsstrategien skal have succes, inddrager den udover borgerne, også medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser. Medarbejderne bliver automatisk rollemodeller for de borgere, som de er i kontakt med gennem deres arbejde, uanset hvilket tema
det drejer sig om. Herudover er mange medarbejdere også borgere i kommunen.
I Sundhedsstrategien er medarbejderne af den grund prioriteret som målgruppe for at sikre, at
der er fokus på rollemodelfunktionen både i temaet Røg på vej ud og Mindre forbrug af alkohol.
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Da det drejer sig om kommunens medarbejdere, er Hovedudvalget derfor blevet hørt om deres
synspunkter.
Der blev givet udtryk for følgende synspunkter:
Tema 1: Røg på vej ud: generelt var HU’s holdning, at forbud ikke er en god løsning. Nogen
var dog fortalere for, at et rygeforbud i arbejdstiden, ville reducere antallet af rygere. Det blev
pointeret fra flere sider, at det er vigtigt, at medarbejdere ikke må ryge, når de er sammen
med borgerne, eller hvor der er kolleger og borgere til stede. Medarbejdere der ryger i arbejdstiden skal desuden være opmærksomme på ikke at genere deres kolleger.
Tema 2: Mindre forbrug af alkohol: Generelt var HU’s holdning, at medarbejderne må/bør ikke
drikke alkohol i arbejdstiden og i den tid, hvor de er i kontakt med borgerne og dermed repræsenterer kommunen. Det blev samtidig tilkendegivet, at medarbejderne skal have lov til at
drikke alkohol til personalearrangementer f.eks. ved julefrokoster. Ligesom man som medarbejder og borger i kommunen, ikke skal være forpligtet udover arbejdstiden.

Økonomi
Udgangspunktet for sundhedsstrategien er, at aktiviteter finansieres af den afsatte ramme inden for det pågældende område.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger

Politik/Plan
Ingen bemærkninger

Information
Sundhedsstrategi 2012-2014 vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside.

Høring
Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at sundhedsstrategien kan understøtte, at der på tværs af kommunens fagcentre arbejdes i samme retning i udviklingen af tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Ved at anvende sundhedsprofilen for 2010 som udgangspunkt for at måle, hvordan sund-

18

Social- og Sundhedsudvalget
27. marts 2012

hedstilstanden blandt borgerne er, er det fremover muligt hvert 4. år, at følge op på, om de
indsatser der er iværksat, har en virkning.
Strategiens indsatsområder og aktiviteter er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på
anbefalinger fra eksperter samt i vid udstrækning på anbefaling af de borgere og interesseorganisationer som har været inddraget i processen med at udarbejde strategien. Forventningen
er derfor, at der allerede er skabt ejerskab og engagement i det kommende arbejde med at få
igangsat de foreslåede aktiviteter.
Sundhed er et fælles anliggende for alle kommunens fagcentre. Det kommende arbejde med at
udarbejde en fælles handleplan vil sikre, at alle kender deres opgave med at nå målene for
strategien i 2014.

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger

Indstilling
Administrationen indstiller, at Sundhedsstrategien 2012-2014 drøftes og godkendes.

Bilag:
1 Åben Sundhedsstrategi 2012-2014

69874/12
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