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

Bilag:
1 Åben Referat fra Kontaktgruppens møde 3.6.2013

136483/13

2 Åben Status af aftale med Veteransport

186346/13

3 Åben Orientering om lov om socialtilsyn

198151/13

4 Åben Ny klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

198459/13
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2. A - Midtvejsevaluering af hjerneskadeprojekt - ÆU - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Ældreudvalget, Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 12/17656

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 28-02-2012 et projekt på hjerneskadeområdet, som finansieres via midler
fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion
i Høje-Taastrup Kommune. Projektet løber over årene 2011-2014.
Formålet med projektet er:

•
•
•

At beskrive og afprøve en model for en hjerneskadekoordinatorfunktion i Høje-Taastrup
Kommune
At sikre borgere med nyopstået hjerneskade et velkoordineret forløb
At øge kompetencerne indenfor hjerneskadeområdet for medarbejdere, der arbejder
med borgere med hjerneskade.

Baggrunden for at etablere et projekt, hvor en hjerneskadekoordinatorfunktion afprøves er, at
vi såvel i Høje-Taastrup Kommune som på landsplan har oplevet, at der efter kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for en større del af rehabiliteringen, har vist
sig et større behov for koordinering af de komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med
hjerneskade. Det drejer sig både om koordinering internt mellem de forskellige kommunale
aktører omkring borgeren og koordinering med eksterne aktører, som hospital, kommunikationscenter, neuropsykologer og specialiserede hjerneskadecentre.
Effekten af en bedre koordinering i borgersagerne forventes at være mere målrettet rehabilitering med det resultat, at borgeren kommer ud med et højere funktionsniveau efter endt rehabilitering. Det forventes at give bedre livskvalitet for borgeren og på lang sigt at sænke kommunens løbende udgifter til f. eks. forsørgelse, hjemmehjælp og botilbud (herunder plejeboliger).
Projektet bygger på den nyeste viden om det gode borgerforløb for borgere med nyopstået
hjerneskade, som det er beskrevet i MTV-rapporten og forløbsprogrammet for rehabilitering af
voksne med erhvervet hjerneskade.
Ældreudvalget blev i november 2012 orienteret om, at projektet var godt i gang, at der var
ansat en hjerneskadekoordinator, og at de indledende informations- og samarbejdsmøder forløb planmæssigt.
Status på projektet august 2013
Der er udarbejdet midtvejsevaluering af firmaet HR7, som er hyret til at foretage evalueringen.
Midtvejsevalueringen er indsendt rettidigt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
På de overordnede linjer er der fremdrift i projektet, projektplanen følges og økonomien overholdes.
I et samarbejde mellem Jobcentret, Social- og Handicapcentret og Sundheds- og Omsorgscentret er der udarbejdet en model for samarbejdet om borgere med nyopstået hjerneskade og for
hjerneskadekoordinatorens funktion. Arbejdet efter denne model startede op oktober 2012, og
der er hen over foråret 2013 foretaget nogle justeringer på baggrund af en intern evaluering.
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Der er etableret et hjerneskadeteam med centrale aktører fra de involverede centre, hvor
komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med nyopstået hjerneskade koordineres.
Der har i projektet indtil nu været meget fokus på at koordinere indsatserne overfor borgere
med nyopstået hjerneskade. I det arbejde er det blevet tydeligt, at det er meget vigtigt for
borgeren, at de hele tiden ved, hvad næste skridt er, og at de forskellige indsatser kommer på
det rette tidspunkt. Ventetider på afgørelser kan forsinke rehabiliteringen og give store frustrationer for borgerne. Der har været og arbejdes fortsat med denne koordinering, hvor det internt i Høje-Taastrup Kommune giver udfordringer, at bevillingskompetencen ligger i mange
forskellige centre og på forskellige niveauer i de enkelte centre. Der arbejdes med, at der i
hjerneskadeteamet er medarbejdere fra de forskellige centre, som har afgørelseskompetencen
med sig, så sagerne hurtigt kan afgøres.
Det er desuden blevet tydeligere, at det ikke kun er den offentlige indsats, som skal koordineres. Borgerne har derudover et betydeligt behov for information i de forskellige faser af rehabiliteringen. Informationen skal komme på det rette tidspunkt, hvor borgeren er klar til at modtage den. Det er meget forskelligt, hvornår borgerne er parat til at modtage information, og
det kan derfor blive nødvendigt at gentage allerede given information. Dette gælder også tilsyneladende ressourcestærke borgere. Fokus på denne informationsdel er derfor styrket i hjerneskadekoordinatorens arbejde.
Borgerne oplyses om hjerneskadekoordinatorens funktion ved udskrivelsen fra hospitalet, så de
altid har muligheden for at kontakte hjerneskadekoordinatoren, også selv om de i udskrivningsøjeblikket ikke har brug for koordinering. Erfaringen viser, at der ofte opstår spørgsmål
undervejs, hvor det er hensigtsmæssigt, at borgeren har én indgang til kommunen. Der er udarbejdet informationsfolder og oplysningerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside og
andre relevante hjemmesider.
Der er udarbejdet en plan for kompetenceudvikling på flere niveauer, og kompetenceudviklingen af hjerneskadekoordinatoren er igangsat, kompetenceudvikling af hjerneskadeteamet
planlægges ultimo 2013. Kompetenceudvikling af øvrige involverede medarbejdere planlægges
til primo 2014. Der arbejdes med kompetenceudvikling på forskellige områder, herunder opgradering af den neurofaglige viden og evnen til helhedstænkning og koordinering på tværs.
Slutevaluering
Firmaet HR7 har udarbejdet et evalueringsdesign, hvor både kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder inddrages. Indsamling af data er i gang, bl. a. i form af spørgeskemaer til borgerne i projektet.
Slutevaluering forelægges Byrådet, når den foreligger ved projektets afslutning.
Økonomi
Der er i alt bevilget 1.265.000 kr. til projektet fordelt over årene 2011-2014.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Handicappolitikken og Seniorpolitikken.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Sagen sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd.
Vurdering
Administrationen vurderer, at projektet skrider frem som planlagt og økonomien overholdes.
Indstilling
Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2013
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Midtvejsevalueringsskema, endelig udgave

144566/13
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3. I - Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017 - SSU
Sagstype: Åben
Type:
SSU, ISU, AMU I
Sagsnr.: 10/391

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede 20-08-2013, at udvalget gerne vil have Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget bemærkninger til sagen om
Handleplan for uddannelse til alle 2013-17. Handleplanen samt bilag fremsendes derfor her.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget kommer med bemærkninger til sagen om Handleplan
for uddannelse til alle 2013-2017.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2013
Anbefales, idet man ifm. implementeringen af UTA har særligt fokus på:
1. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
2. Voksne med psykiske funktionsnedsættelser
3. Voksne med misbrug (alkohol og stofmisbrug)"
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Bilag:
1 Åben Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017(bilag 1, ØU aug 2013)

136914/13

2 Åben Organisatorisk udmøntning af Handleplan for uddannelse til alle 2013-17
(bilag 2, ØU aug. 2013)

157092/13

3 Åben A - Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017 - ØU

198496/13
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4. I - Tilsynet på de sociale tilbud - SSU
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 12/30542

Sagsfremstilling
Denne sag indeholder en afrapportering fra de gennemførte driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Der er i første omgang kun tale om det pædagogiske tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter endvidere et økonomisk tilsyn på de tilbud, der er oprettet efter servicelovens §§ 101 og 107. Resultatet af sidstnævnte foreligger
endnu ikke, fordi det økonomiske tilsyn først kan gennemføres efter tilbuddenes regnskaber for
2012 er færdiggjort. Resultatet af det økonomiske tilsyn vil blive fremlagt efterfølgende, hvilket
også gør sig gældende for resultaterne fra tilsynet vedrørende § 85 (socialpædagogisk støtte i
eget hjem, herunder i de nye bomiljøer).
Tidligere har § 85 ikke været en del af tilsynet i Høje-Taastrup Kommune, og det er ikke lovpligtigt, men det er valgt at inddrage § 85-orådet i dette års tilsyn, fordi området udgør en
voksende andel af kommunens samlede tilbudsvifte på voksenhandicapområdet. Tilsynet vedrørende § 85 gennemføres i oktober 2013.
Byrådet har ifølge lov om social service (§ 148a) og lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område (§ 16) pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være med til at sikre, at Byrådet såvel som brugere og pårørende kan få
indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder den pædagogik, omsorg og trivsel,
der leveres på det enkelte tilbud. Tilsynet skal således bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne
pædagogik og praksis.
Oversigt over tilbuddene der indgår i tilsynet
Tilbud

Paragraf i serviceloven

Driftsherre

Taxhuset

§ 108 (længerevarende botilbud)
§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Frøgård Allé

§ 108 (længerevarende botilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Bofællesskabet Pile Allé

§ 108 (længerevarende botilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Bofællesskabet Stationsvej

§ 108 (længerevarende botilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Fristedet (Højgårdens Voksenklub)

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Vestervænget

§ 108 (længerevarende botilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Gasværket Kulturhus

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

Høje-Taastrup Kommune

Støttecentret Cirklen

§ 85 (bostøtte)

Høje-Taastrup Kommune
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Tilbud

Paragraf i serviceloven

Driftsherre

Grennessminde

§ 107 (midlertidigt botilbud)

Anpartsselskab

Bofællesskabet Nørresøgaard

§ 107 (midlertidigt botilbud)

Fond/selvejende institution

Bofællesskabet Birthe Marie

§ 107 (midlertidigt botilbud)

Privat

Regnbuehuset (Fountain House)

§ 103 (beskyttet beskæftigelse
§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

Fond/selvejende institution

Crimestop

§ 101 (stofmisbrug)

Fond/selvejende institution

Bofællesskabet Crimestop

§ 107 (midlertidigt botilbud)

Fond/selvejende institution

Blå Kors Pensionat

110 (forsorgshjem)

Fond/selvejende institution

Blå Kors Behandlingscenter

§ 141 (sundhedsloven)

Fond/selvejende institution

DropUd

§ 101 (stofmisbrug)

Privat

Bofællesskabet Trehuse

Lov om friplejeboliger samt §§
83, 85 og 87 i serviceloven

Fond/selvejende institution

Tilsynet, der er blevet gennemført i foråret 2013, har omfattet i alt 18 tilbud, og er i lighed
med sidste år blevet gennemført af BDO Kommunernes Revision på vegne af Høje-Taastrup
Kommune. BDO har efterfølgende udarbejdet i alt 18 tilsynsrapporter – én for hvert af de besøgte tilbud. Hver af rapporterne indeholder en sammenfatning samt bemærkninger og anbefalinger, som kan læses i vedlagte bilag.
Tilsynet har været tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på
området, ligesom tilsynet har været tilrettelagt over en toårig periode 2012-2013 (tilsyn for
årene 2011 og 2012). Sidste års tilsyn havde således særligt fokus på pædagogik og metode,
mens der ved det dette års tilsyn har været særligt fokus på organisatoriske og personalemæssige forhold. Begge områder indgår dog ved tilsynet hvert år, blot med forskellig vægtning.
Tilsynet giver et øjebliksbillede, der er baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale fra de respektive tilbud. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for,
at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Byrådets
forventninger.
Sammenfatning af tilsynet
Der gives overvejende positive vurderinger af tilbuddene, og der tales oftest om, at tilbuddet
er velfungerende, velegnede eller er gode tilbud, ligesom der er ikke udstedt påbud til 16 af de
18 tilbud, der har været omfattet af tilsynet. Det vil sige, at tilsynet ikke har observeret forhold
på disse tilbud, som giver anledning til at iværksætte øjeblikkelig handling.
Påbud til Crimestop og Bofællesskabet Crimestop
Imidlertid har tilsynet for så vidt angår de to sidste tilbud, nemlig misbrugsbehandlingstilbuddet Crimestop og Bofællesskabet Crimestop anbefalet at give lederen påbud både i forhold til de pædagogiske metoder mv. og i forhold til brandsikkerhed mv. på de to tilbud.
Påbuddene til Crimestop
På den baggrund har Social- og Handicapcentret 04-04-2013 påbudt lederen af Crimestop at
bringe følgende forhold i orden inden for 14 dage:
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·

at indarbejde en fast systematik omkring arbejdet med behandlingsplanerne, herunder
omkring udarbejdelse, evaluering og justering af behandlingsplanerne, og

·

straks at sætte brandalarm og røgalarmer op og at informere brugerne om, hvordan
de skal navigere i tilfælde af brand.

Tilbagemelding fra Crimestop
Crimestop kommer med tilbagemelding 18-04-2013 hvoraf det blandt andet fremgår, at en af
årsagerne til problemet med manglende systematik omkring behandlingsplanerne har været
udfordringer på personalesiden (2 medarbejder er stoppet med kort varsel). Crimestop anfører
at fokus nu er skærpet og der er tilrettelagt procedurer og arbejdsgange til rette struktur.” Det
fremgår endvidere, at ”vi sikrer systematik omkring arbejdet med behandlingsplanerne, herunder udarbejdelse, evaluering og justering af handleplanerne…”. Redegørelsen indeholder samtidig en beskrivelse af, hvordan dette vil sikre systematikken i arbejdet med behandlingsplanerne.
Med hensyn til spørgsmålet om brandsikkerhed skriver Crimestop i redegørelsen, at der er opsat brandalarmer, og at brugerne er informeret omkring, hvordan de skal navigere i tilfælde af
brand.
Opfølgende tilsyn på Crimestop
Social- og Handicapcentret her efterfølgende anmodet BDO om at foretage et opfølgende anmeldt tilsyn på Crimestop. Dette tilsyn har fundet sted 26-06-2013.
I tilsynsrapporten fra det opfølgende tilsyn, vurderer tilsynet, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger om påbud.
Påbuddene til Bofællesskabet Crimestop
Tilsvarende har Social- og Handicapcentret ligeledes 04-04-2013 påbudt lederen af Bofællesskabet Crimestop at bringe følgende i orden inden for 14 dage med en samtidig understregning
af at Bofællesskabet Crimestop ville blive taget af tilbudsportalen, såfremt påbuddet ikke ville
blive imødekommet inden for tidsfristen.
·

at rette op på personalesituationen i botilbuddet således, at der er overensstemmelse
mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledækningen, og

·

straks at sikre flugtveje fra 1. sal samt informere beboerne om, hvordan de skal navigere i tilfælde af brand samt at sikre at der forefindes det nødvendige brandudstyr.

Tilbagemelding fra Bofællesskabet Crimestop
Bofællesskabet Crimestop kommer med tilbagemelding 18-04-2013. Det fremgår blandt andet,
at bofællesskabet har haft nogle udfordringer i forhold til lav belægning, og der har været lange perioder uden eller med kun ganske få beboere. Derfor har der ikke været nok fokus på
strukturen og den pædagogiske indsats. Crimestop beskriver i redegørelsen, hvordan man med
øjeblikkelig virkning har fået struktureret både den pædagogiske indsats og personaledækningen.
Med hensyn til spørgsmålet om sikkerhedsforanstaltninger skriver Bofællesskabet Crimestop i
redegørelsen, at der er sikret flugtvej fra 1. sal ved opsætning af brandstige samt klare instrukser omkring brugen heraf. Beboerne er blevet informeret om, hvordan de skal navigere i
tilfælde af brand, ligesom der er opsat en synlig evakueringsplan på fællesareal.
Bofællesskabet Crimestop har ligeledes haft kontakt til brandmyndighederne, hvorved der er
skabt klarhed over, at brandsikkerheden overholder gældende regler, og at stedet ikke er omfattet af egentligt brandsyn, idet antallet af sovepladser ikke overstiger 10 pladser.
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Opfølgende tilsyn på Bofællesskabet Crimestop
Social- og Handicapcentret her herefter anmodet BDO om at foretage et opfølgende anmeldt
tilsyn på Bofællesskabet Crimestop. Dette tilsyn har fundet sted den 26-06-2013. Social- og
Handicapcentret har modtaget den endelig tilsynsrapport vedrørende det opfølgende tilsyn den
15-08-2013.
Det er tilsynets overordnede vurdering, at Bofællesskabet Crimestop har foretaget en relevant
opfølgning i forhold til påbuddet om flugtveje og bandsikkerhed.
I relation til det andet påbud, der handler om, at leder skal rette op på personalesituationen i
botilbuddet, således at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den
pædagogiske indsats og personaledækningen, er det tilsynets vurdering, at der er taget enkelte initiativer til at følge op på påbuddet.
Det er imidlertid samtidig tilsynets vurdering, at disse initiativer ikke er tilstrækkelige, og at
der fortsat eksisterer flere endog store udfordringer på dette kerneområde.
På denne baggrund anbefaler tilsynet, at Høje-Taastrup Kommune fastholder påbuddet om at
rette op på personalesituationen i bofællesskabet, således at der er overensstemmelse mellem
beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledækningen.
Fagligt vurderes bofællesskabet således at have endog meget store udfordringer, og det er tilsynets vurdering, at bofællesskabet i sin nuværende form ikke yder den forventede kvalitet i
indsatsen, jf. SEL § 107.
Sammenfatning af de øvrige tilsynsrapporter
Som nævnt, er der ingen af de øvrige 16 tilbud, der har fået udstedt påbud, men tilsynet
kommer alligevel med en række anbefalinger. Det er disse anbefalinger, der beskrives i det
følgende sammen med en kort gengivelse af det helt overordnede indtryk af tilbuddene, der
står tilbage efter læsning af tilsynsrapporterne. Beskrivelsen er delt op i de fire temaer
1).pædagogik, 2) hverdagsliv, 3) ledelse, organisation og samarbejde samt 4) fysiske rammer,
som BDO anvender i tilsynsrapporterne.
Ud fra de foreliggende tilsynsrapporter kan det helt overordnet konkluderes:
·

At tilbuddene gennemgående vurderes som velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen, og at der ikke udstedt påbud til nogen af de tilbud, der har været omfattet af tilsynet. Det vil sige, at tilsynet ikke har observeret forhold, som giver anledning til at
iværksætte øjeblikkelig handling.

· Pædagogik
Det er gennemgående positive vurderinger, der bliver fremhævet i tilsynsrapporterne,
vedrørende det pædagogiske arbejde i tilbuddene. Typisk nævnes således, at den pædagogiske referenceramme og metode er i overensstemmelse med målgruppens behov, eller
at der arbejdes målrettet og systematisk med de pædagogiske planer. Oftest nævnes det
ligeledes, at de pædagogiske planer fungerer som et dynamisk redskab, og at der arbejdes
fremadrettet med borgerens mål, herunder progression. Herudover hæfter tilsynet sig ved
anvendelsen af recovery, rehabilitering og relationsarbejdet fortsat er omdrejningspunktet
inden for socialpsykiatrien.
·

Hverdagsliv
Tilsynet tegner et overordnet billede af hverdagslivet i tilbuddene, der gennemgående er
positivt. Der peges på, at borgerne har mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, der ofte er tilpasset den enkelte borger. Der er fokus på at sikre borgernes medindflydelse, og der arbejdes således flere steder på at øge denne medindflydelse. Der her-
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sker generelt en ordentlig omgangsform i tilbuddene, ligesom fokus på sund kost og motion bliver fremhævet for langt de fleste tilbuds vedkommende.
·

Ledelse, organisering og samarbejde
Dette afsnit i tilsynsrapporterne omfatter en lang række forhold som sygefravær og samarbejde og kommunikation mellem personalegrupper mv. Herudover er fx indberetninger
til Tilbudsportalen og magtanvendelse nævnt under disse afsnit.
Det overordnede indtryk er, at der på de fleste tilbud og inden for de fleste parametre er
tilfredsstillende forhold omkring ledelse, organisering og samarbejde, men tilsynsrapporterne indeholder dog en række anbefalinger som nævnes neden for.
Det ses, at der er betydeligt flere anbefalinger inden for dette tema end tilsvarende er inden for temaerne ”pædagogik” og ”hverdagsliv”. Det kan naturligvis hænge sammen med
den omstændighed, at, der som tidligere nævnt, ved dette års tilsyn har været særligt fokus på organisatoriske og personalemæssige forhold. Herudover har tilsynet i år omfattet
to nye tilbud, som ikke var med i tilsynet sidste år.

· Fysiske rammer
I langt de fleste tilfælde vurderes det i tilsynsrapporterne, at de fysiske rammer for tilbuddene er i overensstemmelse eller gode i forhold til målgruppens behov. Der bliver imidlertid fremhævet en række forhold, hvor det påpeges, at der er behov for forbedringer, og
det anbefales:
o

at ledelse og medarbejdere på Taxhuset ved fælles drøftelse finder frem til en rengøringsstruktur, der sikrer et acceptabelt rengøringsniveau i alle husene

o

at der sker en udbedring af indkørslen på Pile Allé (gentagelse af sidste års anbefaling)

o

idet tilsynet konstaterer, at anbefalingen vedrørende udbedring af hoveddøren på Bofællesskabet Stationsvej og de deraf følgende gener for borgere og medarbejdere ikke
er foretaget, selvom der har været rettet henvendelse til ejendomsforvaltningen, anbefales det (for tredje gang), at skaderne skal udbedres, således at indemiljøet optimeres
for borgere og medarbejdere.

Administrationen vil snarest muligt indhente de respektive tilbuds bemærkninger til anbefalingerne i tilsynsrapporterne med anmodning om en plan for, hvordan der vil blive fulgt op på anbefalingerne og ske iværksættelse af de forbedringer, der påpeges i tilsynsrapporten.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om Social Service, § 148, lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område,
§ 16 og Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private
tilbud, § 24 og § 24, stk. 2.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Tilsynsrapporterne sættes på Tilbudsportalen uinder de respektive tilbud
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Høring
Handicaprådet og Udsatterådet
Vurdering
Det er administrationens vurdering på baggrund af tilsynsrapporterne, at tilbuddene generelt
er velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen. Det er derfor også administrationens
vurdering, at de gennemførte tilsyn ikke generelt giver anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag i forhold til 16 af de 18 tilbud, der er omfattet af tilsynet.
Der er dog en række anbefalinger, der skal følges op på. Det vil som nævnt ske ved, at Socialog Handicapcentret snarest anmoder om en plan for, hvordan tilbuddene vil følge op på anbefalingerne. Det er vurderingen, blandt andet ud fra tidligere års erfaringer, at dette vil kunne
sikre, at hovedparten af tilsynets anbefalinger vil blive gennemført. Det er således kun i få tilfælde, at tilsynet har fundet det nødvendigt at fremsætte de samme anbefalinger to år i træk.
De to sidste tilbud, Crimestop og Bofællesskabet Crimestop, har begge fået udstedt påbud. Det
er administrationens vurdering, at den opfølgning, der er foretaget af Crimestop på baggrund
af påbuddet betyder, at der ikke længere er grundlag for at oprette påbuddene over for dette
tilbud.
På den anden side er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt at oprette det ene
af de to påbud i forhold til Bofællesskabet Crimestop, nemlig det der handler om, at leder skal
rette op på personalesituationen i botilbuddet, således at der er overensstemmelse mellem beboernes behov i botilbuddet, den pædagogiske indsats og personaledækningen.
Derfor vil påbuddet blive gentaget, og der vil blive indledt forhandling med Botilbuddet Crimestop med henblik på at genvurdere godkendelsen. Dette skyldes, at de forhold, der indgår i
påbuddet, udgør en del af godkendelsesgrundlaget, og at det er administrationens vurdering,
at de nuværende forhold på Bofællesskabet Crimestop omkring personalenormering og pædagogik afviger væsentligt fra det nuværende godkendelsesgrundlag.
En godkendelse af et botilbud kan således bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder,
at de nuværende forhold på bofællesskabet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 24 i ”Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med
visse private tilbud”. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunalbestyrelsen forinden skal
have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling, jf. bekendtgørelsens § 24, stk.
2.
De nuværende brugerkommuner af botilbuddet vil blive orienteret om Høje-Taastrup Kommunes skærpede tilsyn over for Bofællesskabet Crimestop.
Indstilling
Administrationen indstiller, at redegørelsen om tilsynet på de sociale tilbud tages til efterretning
Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.
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Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2013
Anbefales idet, udvalget
1. udtrykker tilfredshed med at tilsynsrapporterne understreger, at der er et højt fagligt
niveau på kommunens sociale tilbud, herunder på de nye tilbud som der er hjemtaget
borgere til.
2. Udvalget anbefaler desuden, at godkendelsen af Bofællesskabet Crimestop bringes til
ophør såfremt tilbuddet ikke retter op på de utilstrækkelige forhold på stedet.
Bilag:
1 Åben Samlet afrapportering fra tilsyn_Notat til SSU

192036/13

2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet til SSU-møde den 3.9.2013

205710/13

3 Åben Høringssvar fra Udsatterådet til SSU mødet den 3.9.2013

205782/13
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5. A - Status på den kriminalpræventive indsats 06-08-2013 - 2608-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Social- og sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/599
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