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1. Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02.12.2014
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget
Sagsnr.: 13/27739

Indstilling
Godkendelse af dagsorden.
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2. M - Meddelelser - Socialudvalget - december 2014
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget M
Sagsnr.: 13/27739

Bilag:
1 Åben Etablering af to udrednings pladser på Taxhuset - dagsorden i word

236741/14

2 Åben SU - Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter vedtagelsen)

121200/14
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3. A - Afklaring af visitationspraksis for dagområdet - SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget A
Sagsnr.: 14/7476

Baggrund
Den 18-03-2014 vedtog Byrådet Plan for socialområdet for voksne 2014-2020, som beskriver
kommunens plan for faglig omstilling på socialområdet for voksne. I nærværende sag skal Socialudvalget tage stilling til administrationens anbefaling for fremtidig visitationspraksis på
dagområdet, som er et af projekterne under Plan for socialområdet for voksne.
Indstilling
At Socialudvalget godkender, at Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud for mennesker med særlige behov er visiterede tilbud.
Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommunes tilbud på dagområdet i dag:
Før november 2013 rådede Høje-Taastrup Kommune over et aktivitets- og samværstilbud målrettet mennesker med sindslidelser (Gasværket, herunder Ungetilbuddet) og to aktivitets- og
samværstilbud målrettet voksne med erhvervet hjerneskade, Basen og Oasen, som hører under kommunens specialiserede tilbud på området for erhvervet hjerneskade, Taxhuset. Aktivitets- og samværstilbud til andre borgergrupper såvel som tilbud om beskyttet beskæftigelse
købte kommunen eksternt. I 2012/13 blev det politisk besluttet at etablere et lokalt dagtilbud
til mennesker med særlige behov. Dagtilbuddet Aktivitet og Beskæftigelse åbnede 01-11-2013
og tilbyder både beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens § 103 og aktivitets- og
samværstilbud i henhold til servicelovens § 104.
Denne sag beskæftiger sig med Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud Aktivitet og Beskæftigelse.
Dagtilbuddene Basen og Oasen for borgere med erhvervet hjerneskade indgår i KKRsamarbejdet (Kommunekontaktråd for Region Hovedstaden), hvilket betyder, at visitationspraksis i forhold til disse tilbud ligger fast efter aftale med KKR.
Hidtidig visitationspraksis for dagområdet:
For de borgere, der i dag benytter dagtilbuddet Aktivitet og Beskæftigelse, er der af historiske
grunde forskel i visitationspraksis, idet borgere, der tidligere har benyttet dagtilbuddet Gasværket, ikke er visiteret. Administrationen ønsker, at visitationspraksis til kommunens dagtilbud ensartes uanset målgruppe og tidligere praksis. Se bilag til sag for en gennemgang af nuværende praksis.
Fremtidig visitationspraksis for dagområdet:
Administrationen anbefaler, at tilbud på dagområdet fremadrettet skal være visiterede tilbud.
Administrationens anbefaling baserer sig på, at visitation i højere grad gør det muligt at kvalificere borgerens forløb blandt andet ved, at der i samspil med borgeren sættes konkrete og individuelle mål for indsatsen. Indsatsen skal understøtte borgeren i at bevæge sig i retning mod
at blive mere selvhjulpen, at kunne udnytte egne ressourcer eller eventuelt at understøtte borgeren i at bibeholde hans eller hendes ressourcer og funktionsevne. Samtidig styrker visitationen mulighederne for at supplere og kvalificere den helhedsorienterede indsats over for borgere, der modtager andre foranstaltninger ud over dagtilbud. Ved at visitere til et dagtilbud, sik-
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res det således, at tilbuddet arbejder sammen med borgeren om de mål, der fremgår af borgerens samlede handleplan.
Visitation muliggør samtidig central, faglig styring af tilbud, og at dagtilbud tilbydes til den
målgruppe, der har behov for det. Det kan således også betyde, at borgere, der ikke benytter
deres dagtilbud, afvisiteres til tilbuddet. Dette understøtter administrationens ønske om at sikre en præcis kapacitetsstyring, samt økonomisk styring af socialområdet for voksne.
Konsekvenser ved administrationens anbefaling:
Borgere med særlige behov i Høje-Taastrup Kommune skal fortsat og fremadrettet visiteres til
dagtilbud efter servicelovens § 103 og § 104 uanset målgruppe.
Det betyder, at praksis ikke ændres i forhold til visitation til tilbud om beskyttet beskæftigelse
efter servicelovens § 103, mens der ændres i praksis for aktivitets- og samværstilbud efter
servicelovens § 104 for de borgere, der aktuelt ikke er visiterede. Ændringen i visitationspraksis vil derfor primært berøre borgere med psykisk sårbarhed, som har benyttet det tidligere
dagtilbud Gasværket, samt nogle borgere i ungetilbuddet (jf. bilag til sag med gennemgang af
nuværende visitationspraksis).
Samlet har forslaget følgende konsekvenser for borgerne:

•
•

•

Borgere ligestilles uanset målgruppe.
Borgere, der har benyttet det tidligere dagtilbud Gasværket for borgere med psykisk
sårbarhed, skal revisiteres i forbindelse med opfølgning på deres sag. Det kan betyde,
at nogle borgere ikke længere vil være i målgruppen for et dagtilbud efter § 103 eller §
104. I sådanne tilfælde kan borgerne eventuelt blive henvist til et af kommunens klubog værestedstilbud eller til Jobcentrets tilbud.
For borgere i målgruppen for et dagtilbud efter servicelovens § 103 eller § 104 vil borgeren blive tilbudt et tilbud, der understøtter borgerens handleplan og borgerens målsætninger.

Økonomisk vurdering:
Ovennævnte visitationspraksis for dagområdet kan implementeres inden for den almindelige
drift, idet sagsbehandlingen vil foregå i forbindelse med de i forvejen planlagte opfølgningsmøder med borgerne.
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:
Såfremt Socialudvalget vedtager administrationens anbefaling, vil administrationen efterfølgende præsentere en sag med rettelser til Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, samt kvalitetsstandard vedrørende beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103.
Bilag:
1 Åben Bilag til sag om visitationspraksis for dagområdet_12.11.14

269197/14
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4. A - Afklaring af visitationspraksis for klub- og værestedstilbud SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget A
Sagsnr.: 14/7477

Baggrund
Den 18-03-2014 vedtog Byrådet Plan for socialområdet for voksne 2014-2020, som beskriver
kommunens plan for faglig omstilling på socialområdet for voksne. Heraf fremgår, at der i 2015
skal tages stilling til fremtidig visitationspraksis både for dagområdet og for klubområdet.
Socialudvalget har 02-12-2014 behandlet sag om fremtidig visitationspraksis på dagområdet.
Med denne sag skal Socialudvalget tage stilling til den fremtidige visitationspraksis på klub- og
værestedsområdet.
Der er en nær sammenhæng mellem de to sager. Dagområdet og klub-/værestedsområdet er
således to forskellige indsatsområder målrettet borgere med særlige behov. Tilbud inden for
dagområdet, og tilbud inden for klub-/værestedsområdet udgør, sammen med tilbud inden for
boområdet, kommunens samlede tilbudsvifte på socialområdet for voksne. Der er tale om tilbud, som komplementerer hinanden, og som tilsammen gør det muligt at forskellige borgeres
behov kan tilgodeses.
Indstilling
At Socialudvalget godkender, at Høje-Taastrup Kommunes klub- og værestedstilbud for voksne
med særlige behov kan benyttes af alle borgere uden visitation, dog med undtagelse af borgere med omfattende og komplekse støttebehov, som skal visiteres til tilbuddet.
Sagsfremstilling
Nuværende visitationspraksis for Fristedet og Værestedet:
Høje-Taastrup Kommune driver to klub- og værestedstilbud, som er målrettet borgere med
særlige behov. Det drejer sig om:

•
•

Værestedet for mennesker med psykiske lidelser.
Fristedet for mennesker med udviklingshæmning og mennesker som er sent udviklet.

Tilbuddene er i dag uvisiterede og kan enten fungere som et supplement til kommunens øvrige
tilbud på bo- og dagområdet til voksne med særlige behov, (for eksempel støtte efter servicelovens § 85 og § 99), eller som et tilbud til borgere, der ikke modtager andre sociale indsatser.
At tilbuddene er uvisiterede betyder blandt andet, at de er åbne for alle, og at borgerne kan
komme og gå efter behov. Dog har Fristedet, jf. Byrådets beslutning fra 19-06-2012 ikke været åbent for borgere, som bor i botilbud, men i forbindelse med budgetaftalen for 2015 har
Byrådet truffet beslutning om, at Fristedet fremadrettet skal være et tilbud til alle borgere uanset boform og støttebehov.
For en mere detaljeret gennemgang af nuværende visitationspraksis for Værestedet og Fristedet, se bilag.
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Fremtidig visitationspraksis for Fristedet og Værestedet:
Administrationen ønsker som udgangspunkt, at fastholde at Fristedet og Værestedet skal være
uvisiterede tilbud, som alle i princippet kan benytte.
Anbefalingen bunder blandt andet i, at et uvisiteret klub- og værestedstilbud understøtter:

•
•
•

Et ”kravsfrit” miljø for den enkelte borger, hvor man kan komme, når man har lyst.
Mulighed for anonymitet, for de borgere, der måtte ønske det.
Mulighed for at komme i kontakt med borgere, som har behov for støtte, men som er
afvisende over for at modtage andre former for støtte.

Samtidig skal der tages højde for, at nogle borgere i målgruppen for Fristedet har et omfattende og komplekst støttebehov. Det drejer sig blandt andet om borgere, som ikke er selvtransporterende, og som ikke er selvhjulpne i forhold til eksempelvis spisesituationer, toiletbesøg
og/eller som har store kommunikative vanskeligheder m.v. For at sikre, at de nødvendige
medarbejderressourcer og -kompetencer er til stede, når disse borgere kommer, er det administrationens anbefaling, at der indføres visitation til tilbuddet for disse borgere. Visitationen vil
ske på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov. Man vil også kunne
blive visiteret til transport til Fristedet.
Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at der i løbet af 2016, jf. implementeringsplan i
Plan for socialområdet for voksne, vil blive set nærmere på kommunens klub- og værestedstilbud både i forhold til form, fysisk beliggenhed og sammenhæng med kommunens øvrige tilbud.
Økonomisk vurdering:
Administrationen vurderer, at der aktuelt er tilstrækkelig kapacitet til at dække efterspørgslen
på klub- og værestedstilbud, hvorfor ændringen vil kunne implementeres inden for de nuværende økonomiske rammer.
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:
Såfremt Socialudvalget vedtager administrationens anbefaling, vil administrationen efterfølgende præsentere en sag med rettelser til Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.
Bilag:
1 Åben Bilag til sag vedr. visitationspraksis for klub- og værestedstilbud_11.11.14

267986/14
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5. A - Status på Frivilligcenter og finansiering 2015 - SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget A
Sagsnr.: 13/19988

Baggrund
Denne mødesag indeholder en status over frivilligcenterets arbejde i 2014 og danner grundlag
for vedtagelse af kommunal medfinansiering for 2015.
Indstilling
At Socialudvalget godkender, at:
1. Frivillighedscenterets status tages til efterretning
2. Høje-Taastrup Kommunes tilskud til drift af Frivilligcentret forhøjelse med 19.000 kr. fra
de nuværende 222.000 kr. til 241.000 kr. De 19.000 kr. søges af § 18 puljen.
Sagsfremstilling
Status for Frivilligcenteret dækker frem til 01-11-2014 og rummer også en kort beskrivelse af
det forventede arbejde for resten af 2014.
Status på frivilligcenterets arbejde 2014
Høje-Taastrup Frivilligcenter blev stiftet 12-05-2011 og åbnede 29-11-2011. Frivilligcenteret
har pr. 01-11-2014 67 medlemsforeninger.
20-05-2014 godkendte Byrådet en ny samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og
Frivilligcentret. Denne aftale løber frem til udgangen af 2015. I samarbejdsaftalen for 20142015 er der opstillet seks mål. Målene er udvalgt af administrationen som de mest centrale mål
fra Frivilligcentrets udviklingsplan.
Målene for 2014/2015 er, at Frivilligcentret:
·

modtager 15 nye medlemsforeninger årligt i henholdsvis 2014-2015

·

opretter et frivilligkorps med minimum 20 frivillige

·

formidler 80 nye frivillige til foreninger i 2014 og 90 nye frivillige i 2015

·

medvirker til dannelse af 4-6 nye foreningsnetværk årligt

·

opretter 4 nye selvhjælps- og netværksgrupper i 2015

·

er (med)arrangør af en frivilligbørs i Høje-Taastrup Kommune

Frivilligcentret har frem til 01-11-2014 opnået følgende:

•
•

modtaget 4 nye foreninger. Bestyrelsen afholder i november 2014 temamøde om strategi for rekruttering af flere nye foreninger
Oprettet gruppe af frivillige, der kan indgå i ad hoc opgaver i foreningerne. Arbejdet er i
gang, men har været sat i stå, da tovholderen sprang fra
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•
•
•

Der er pr. 01-09-2014 formidlet 48 frivillige
Dannelse af 8 nye foreningsnetværk
Igangsat arbejdet med oprettelse af Frivilligbørs

Derudover har Frivilligcenteret indtil nu haft følgende aktiviteter i 2014:

•
•
•
•

Deltaget i Frivillig Fredag
Deltaget i Naturens Dag
FN’s Internationale Ældredag
Samarbejde med bl.a. Frivilligformidling, Taastrupgaard, Helhedsplan Charlotteager og
Fritidsguiderne

Frivilligcenteret har i øjeblikket 10 frivillige, som varetager selvhjælpsarbejde. Udover har centeret aftaler med andre frivillige og foreninger, som yder tilbud til borgere fra Frivilligcenteret –
fx til at læse og besvare breve fra det offentlige (jf. samarbejde med Helhedsplanen for Charlotteager).
Både Frivillighedscenterets daglige leder og bestyrelsesformanden ytrer tilfredshed med de opnåede resultater i 2014. Den daglige leder påpeger dog, at hun gerne ser flere nye medlemmer, hvorfor bestyrelsen den 13-11-2014 afholder strategimøde om dette.
Puljestøtte
Udover den statslige og kommunale støtte, har Frivillighedscenteret i 2014 (ligesom i 2013)
ansøgt om og modtaget støtte fra to puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold. Det drejer sig om 250.000 kr. i støtte fra PUF-puljen (Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker) og 26.800 kr. fra Uddannelsespuljen. PUFmidlerne er givet til Frivilligcenterets arbejde med selvhjælpsgrupper og har sikret ansættelse
af en selvhjælpskoordinator samt oprettelse af selvhjælps- og netværksgrupper. Støtten fra
Uddannelsespuljen er givet til afholdelse af kurset ”Psykisk sårbare i foreningslivet”, som er
udviklet sammen med socialpsykiatrien, der også vil indgå som undervisere.
Lokaler
Som en del af den kommunale medfinansiering indgår, at Frivilligcenteret får stillet lokaler til
rådighed for en huslejeværdi af 109.000 kr. årligt. Dette er beregnet som svarende til 150
kvadratmeter. På Byrådets møde 21-06-2011 blev det besluttet, at Høje-Taastrup Frivilligcenter skal have lokaler i Taastrup Medborgerhus. Det givne areal i Taastrup Medborgerhus dækker dog ikke den totale huslejeværdi og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udvide
arealet i Medborgerhuset.
Frivillighedscenterets behov for større lokaler stiger i takt med deres udvidede aktivitetsniveau.
Der er i 2015 ikke afsat midler på budgettet til flytning af Frivilligcentret, administrationen arbejder sammen med Frivilligcentret om en mulig løsning af lokalesituationen.
Aktiviteter i 2015
Frivilligcenteret planlægger, foruden de opstillede mål for 2014/2015 ·

Yderligere arbejde for etablering af Frivilligbørs

·

Event for Frivillig Fredag

Finansiering for 2015
Frivilligcenteret har fremsendt ansøgning om grundfinansiering for 2015 til Socialministeriet.
Ansøgningen skal indeholde dokumentation for beslutning om kommunal medfinansiering.
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Budgettet bygger på en forhåndsdisponering af henholdsvis 222.000 kr. fra § 18 puljen og
19.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Dertil kommer 109.000 kr. som husleje. Høje-Taastrup Kommune forpligter sig herved til at stille lokaler til rådighed for Frivillighedscenteret svarende til denne værdi.
Folkeoplysningsudvalget har 23-04-2014 besluttet, at de ikke vil fortsætte denne medfinansiering, idet de ikke mener, at de folkeoplysende foreninger i tilstrækkelig grad benytter centret.
Administrationen foreslår derfor, at denne del af medfinansieringen i 2015 tages fra § 18puljen. Budgettet for 2015 vil derefter se således ud:
Budget for Frivilligcenter

År 2014

År 2015

Grundfinansiering fra staten

350.000 kr.

350.000 kr.

Husleje

109.000 kr.

109.000 kr.

§ 18 tilskud

222.000 kr.

241.000 kr.

19.000 kr.

0 kr.

Samlet tilskud

700.000 kr.

700.000 kr.

Statsrefusion

-350.000 kr.

-350.000 kr.

Krav til kommunalt tilskud

350.000 kr.

350.000 kr.

Folkeoplysningsudvalg, tilskud

Frivilligcentret er etableret som frivillig forening og det fremgår af vedtægterne, at der kan optages såvel sociale som folkeoplysende foreninger. Derfor kan de folkeoplysende foreninger
også fremover melde sig ind i Frivilligcentret på lige fod med de frivillige sociale foreninger.

10

Socialudvalget
2. december 2014

6. A - Udmøntning af § 18 - 1. uddeling 2015 - SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget A
Sagsnr.: 14/15963

Baggrund
Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af det frivillige sociale
arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til fordeling af § 18 tilskud behandles på Socialudvalgets møde to gange årligt. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til fordelingen af den
første ansøgningsrunde vedrørende puljemidler i 2015.
Indstilling
At Socialudvalget tildeler tilskud til de enkelte foreninger jævnfør følgende sagsfremstilling.
Sagsfremstilling
Puljen efter § 18 i Serviceloven fordeles til frivilligt socialt arbejde i henhold til de kommunale
retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen til det Frivillige
Sociale arbejde den 01-12-2014. Kontaktgruppens svar omdeles på Socialudvalgets møde den
02-12-2014.
Puljen 2015
I budgettet for 2015 er der afsat en samlet pulje på 698.800 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde. Puljen er indtil videre fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000
kr.), forhåndsdisponeret til Frivillighedscenter (241.000 kr., hvilket er 19.000 kr. mere end sidste år) og forhåndsdisponeret til kontaktgruppe (25.000 kr.). Således er der 307.800 kr. til
fordeling i 2015 og 153.900 kr. til fordeling ved 1. ansøgningsrunde. Ved 1. ansøgningsrunde
2015 fordeles midler for 153.900 kr.
Ansøgninger modtaget i 1. ansøgningsrunde
Til 1. ansøgningsrunde 2015 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 30 ansøgninger, og der
foreligger ansøgninger for i alt 459.117 kr. Til sammenligning hermed var der ved 2. ansøgningsrunde 2014 19 ansøgninger for i alt 288.010 kr.
Ovennævnte betyder, at der er behov for at prioritere - også blandt ansøgninger der opfylder
formelle krav og formål.
Der indstilles både projekter, der førhen har modtaget støtte, og projekter der er nye og således uden forudgående finansiering fra puljen. Der er i fordelingen af puljemidlerne taget højde
sammenhæng mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi. Endvidere indstilles der projekter med følgende målgrupper:
·

Patient- og selvhjælpsgrupper

·

Ældreområdet

·

Voksne med særlige behov/udfordringer

·

Udsatte børn

Fordeling af tilskud
Administrationens forslag til udmøntning fremgår af nedenstående. Ved foreninger, som ikke
modtager det fulde tilskud, står det ansøgte beløb i parentes. Det afsluttende tal henviser til
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bilaget. Hvis administrationens forslag følges, udmøntes der ved denne fordelingsrunde
163.400 kr.
Ansøgninger der af administrationen indstilles til tilskud:
·

Det Udgående Team, DUT, (6.000 kr.) søger om tilskud til faglig opkvalificering af foreningens frivillige, som rådgiver omkring alkoholmisbrug. Foreningen ønsker i 2015 at
have fokus på psykisk syge og alkoholmisbrug i familien. Der gives tilskud på 4.000 kr.
(1)

·

Scleroseforeningen (5.000 kr.) søger om tilskud til afholdelse af diverse aktiviteter, således at deltagernes livskvalitet højnes. I projektet er der god proportionalitet mellem
antallet af deltagere, frivillige og økonomi. Der gives tilskud på 4.000 kr. (2)

·

Nyreforeningen Københavns Omegnskreds (10.000 kr.) søger om midler til informations
og temaaftener. Der gives tilskud på 4.000 kr., da det samlede antal deltagere og frivillige ikke er høj i projektet (3)

·

Dansk Blindesamfund (11.000 kr.) søger om tilskud til afholdelse af en påskefrokost (jf.
netværksskabelse). Ekstraordinært gives der tilskud på 4.000 kr. dækkende bl.a. musik, forplejning og bordpynt til et enkeltstående arrangement, da det vurderes, at målgruppen har vanskeligt ved at drage fordel af eksisterende tilbud/lever isoleret. Endvidere er der god proportionalitet mellem antallet af deltagere og frivillige, ligesom egenbetalingen er høj (4)

·

Hjernesagen i Høje-Taastrup kommune (7.000) søger tilskud til en sommerudflugt (jf.
netværksdannelse). Der gives tilskud på 5.000 kr., da det vurderes at målgruppen har
brug for et særligt tilbud (5)

·

Landsforeningen for Laryngectomerede (3.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannelse og rådgivning. Der gives tilskud på 2.000 kr., da bl.a. egenbetalingen i projektet
er høj (6)

·

Dansk Fibromyalgi Forening (31.814 kr.) søger om tilskud til udflugt, transportudgifter,
forplejning/diæter, driftsudgifter - herunder kontorartikler, telefon og lign. (efterfølgende omtalt som kontorhold). Der gives et nedsat tilskud på 3.000 kr. (7)

·

Angstforeningen (14.464 kr.) søger om midler til kampagne, telefonrådgivning og etablering af selvhjælpsgrupper i Høje-Taastrup kommune. Der gives et tilskud på 5.000 kr.
til etablering af selvhjælpsgrupper i Høje-Taastrup Kommune (8)

·

Døveforeningen af 1866 (45.312 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter.
Der gives tilskud på 7.400 kr., da puljen ikke umiddelbart dækker husleje, lønsum og
frivilliges udgifter (9)

·

Høje-Taastrup Lungeforening (45.850 kr.) søger om tilskud til kontorhold, foredrag,
uddannelse af idrætsinstruktør samt diverse motionsredskaber. Der gives tilskud på
10.000 kr. til indkøb af motionsredskaber og foredrag (10)

·

Foreningen Danske Døvblinde (3.558 kr.) søger om tilskud til etablering af ERFAgrupper
for døvblinde. Der gives tilskud på 2.000 kr. til kontorhold og mødeaktivitet (11)

·

DHF Vestegnen (11.400 kr.) søger om tilskud til at fremme deltagernes livskvalitet
gennem netværksdannende aktiviteter. Der gives tilskud på 5.000 kr. til foredrag og
kontorhold (12)
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·

Ældre Hjælper Ældre (2.000 kr.) søger tilskud til en hjemmebesøgsordning mellem ældre. Der gives tilskud på 1.000 kr., da mange borgere i målgruppen drager fordel af
projektets implementering (13)

·

Høje-Taastrup seniorkor (5.000) søger om tilskud til digital nodeoplæsning. Der gives
tilskud på 2.000 kr., da mange borgere i målgruppen drager fordel af projektets implementering (14)

·

Seniorklubben Nørreby (10.000 kr.) søger om tilskud til at udvide de eksisterende tilbud. Der gives tilskud på 4.000 kr. til foredrag (15)

·

Ældre Sagen (6.000 kr.) søger om tilskud til etablering af et hjemmemotionstilbud. Der
gives støtte på 5.000 kr., da mange borgere i målgruppen drager fordel af projektets
implementering, og da projektet er sammenhængende med kommunes øvrige politikker
(16)

·

Ældre Sagen (3.000 kr.) søger om tilskud til sorg/livsmodsgrupper for ældre, som har
mistet en ægtefælle. Ekstraordinært gives der tilskud på 2.000 kr. til forplejning, da det
vurderes relevant, forankrende og netværksdannende (17)

·

Ældre Sagen (3.000 kr.) søger om tilskud til indkøb af forede bukser, således at ældre
medborgere – sammen med frivillige - kan deltage i cykelture. Der gives et enkeltstående tilskud på 2.000 kr. til anskaffelse af aktivitetsudstyr, der fremadrettet kan komme flere borgere til gavn. Projektet vurderes innovativt (18)

·

Ældre Sagen (10.000 kr.) søger om tilskud til afholdelse af Nytårsarrangement. Der gives tilskud på 8.000 kr., da arrangementet vurderes at have et forankrende og fastholdende perspektiv for de tilknyttede frivillige (19)

·

Kontaktgruppen (8.000) søger om tilskud til afholdelse af Musical. Der gives tilskud på
6.000 kr., da mange borgere i målgruppen drager fordel af projektets implementering,
og da der sker en udveksling på tværs af alder (21)

·

FBU Hovedstaden – ForældreLandsForeningen (5.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannelse og opkvalificering af frivillige. Der gives tilskud på 3.000 kr., da det
vurderes, at deltagerne har brug for et målrettet og specialiseret tilbud (22)

·

Lokalforeningen for Voldsramte kvinder (53.800 kr.) søger om tilskud til café, transport, kontorhold, aktiviteter og frivillighedspleje. Der gives et betinget tilskud på 14.500
kr. til café, kontorhold, forplejning og transport. Transportudgifterne må ikke overstige
2.000 kr., og der skal fremadrettet afleveres dokumentation i forbindelse med kørsel
(formål, antal deltagere, antal kilometer kørt). Det betingede tilsagn kan tildeles, når
administrationen har modtaget et tilfredsstillende regnskab for anvendte § 18 midler
(3. og 4. kvartal, 2014) (23)

·

Varmestrik (15.000) søger om tilskud til indkøb af garn, da man i mindre grupper strikker sokker, vanter og lignende til udsatte borgere. Der gives tilskud på 9.000 kr., da
projektet et netværksdannende og bygger bro mellem udsatte og ressourcestærke borgere, herunder frivillige og det lokale erhvervsliv. Administrationen henstiller til, at der
arbejdes for, at de producerede effekter også kommer udsatte borgere i Høje-Taastrup
Kommune til gavn (24)

·

Røde Kors (15.000) søger om midler til afholdelse af ferielejr for udsatte børn bosiddende i Høje-Taastrup Kommune. Der gives tilskud på 15.000 kr.. Projektet har en høj
grad af kontinuitet, ligesom der samarbejdes med kommunes sundhedsplejerske omkring udvælges af de involverede børn (27)
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·

Pangæa (37.000 kr.) søger om midler til afholdelse af højtidsfester, udflugter, hættetrøjer, kontorhold og foredrag. Der gives tilskud på 10.000 kr. til kontorhold og foredrag samt hættetrøjer. Sidstnævnte vurderes relevant, når positive budskaber og fællesskaber skal vedligeholdes/etableres (28)

·

Gade-Gym (11.000 kr.) søger om tilskud til etablering af motionstilbud målrettet borgere, som ikke benytter sig af eksisterende og/eller kommercielle tilbud. Der gives tilskud
på 6.000 kr., da projekter er sammenhængende med øvrige politikker i Høje-Taastrup
Kommune og mange borgere vil drage fordel af projektimplementering (29)

·

TG konfliktmægling (19.469 kr.) søger tilskud til etablering af konfliktmæglingstilbud i
Taastrupgård udført af 8 nyuddannede konfliktmæglere. Der gives tilskud på 10.500
kr., da projektet er innovativt, nyskabende og relevant. Dertil kommer, at mange borgere vil kunne drage fordel af projektets eksistens (30)

Foreninger/initiativer, der ikke tildeles tilskud

•
•

•

Ældre Sagen (15.000 kr.) søger om tilskud til kontorhold. Der gives afslag, da det ikke
er en aktivitet (20)
Ønskerummet, underafdeling af Foreningen for voldsramte kvinder (41.000 kr.) søger
om midler til ferielejr, weekendaktiviteter, aktivitetsudstyr, PC/programmer samt
transport. Der gives afslag, idet administrationen indstiller andet projekt til at sikre ferielejr for udsatte børn. Derudover vurderer administrationen, at det ikke er hensigtsmæssigt, at organisationen opstarter nyt og budgettungt projekt, førend foreningen kan
fremlægge tilfredsstillende regnskab for andet igangværende projekt (25)
Dansk præmatur Forening (5.450 kr.) søger tilskud til opsøgende arbejde blandt lærer
og pædagoger for at informere om de særlige vilkår, der gælder for tidligt fødte børn i
dagsinstitutioner og skoler. Der gives afslag, da det ikke er overbevisende begrundet,
hvorledes pjecer og andet skriftligt materiale har den ønskede effekt for børn, som lider
af senfølger ved at være for tidligt født. Endvidere har sundhedsplejen i Høje-Taastrup
Kommune et særligt fokus på de for tidligt fødte børn, da 2 sundhedsplejersker arbejder hermed. Foreningen opfordres til at udvikle projektidéen yderligere, eventuelt i
samarbejde med Sundhedsplejen (26)

Bilag:
1 Åben Retningslinjer til § 18

192195/14

2 Åben Oversigt §18 1. 2015

282906/14

14

Socialudvalget
2. december 2014

7. I - Program for områdefornyelsen i Gadehavekvarteret - SU,
FKU, PMU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 14/2370

Baggrund
Byrådet besluttede 17-12-2013 at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om midler til
en områdefornyelse af ”Gadehavekvarteret” i perioden 2014-2020, og Byrådet afsatte 10,5
mio. kr. i kommunal medfinansiering. På baggrund af ansøgningen har Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter reserveret 6.150.000 kr. til områdefornyelse af ”Gadehavekvarteret”, hvoraf
0,9 mio. er øremærket til et forsøgsprojekt om lys og tryghed i 2014. Der er således et samlet
budget til områdefornyelsen af Gadehavekvarteret på 16.500.000 kr.
Som forberedelse af områdefornyelsen skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med borgere og lokale parter. Byrådet nedsatte 17-06-2014 en styregruppe for områdefornyelsen med repræsentanter fra Byrådet og lokalområdet. Styregruppens opgave har i 2014
været at sikre en bred inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af program og sikre, at programmet afspejler lokale ønsker og behov. Med denne sag indstilles byfornyelsesprogrammet
derfor til godkendelse af Byrådet. Byfornyelsesprogrammet skal sendes til godkendelse i ministeriet senest januar 2015.
Indstilling
At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i ”Gadehavekvarteret”.
Sagsfremstilling
Formål med områdefornyelsen
Områdefornyelse handler om at sætte en udvikling af byer og boligområder i gang og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer. Reglerne er fastlagt i byfornyelsesloven. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale og kulturelle aktiviteter i gang.
Gadehavekvarteret er præget af en generel opfattelse af utryghed og en negativ identitet. Dette er bl.a. et resultat af Gadehavegårdbebyggelsen, der optræder på regeringens liste over
særligt udsatte boligområder. Samtidig er kvarterets boligbebyggelser både isoleret fra hinanden og i forhold til resten af Høje-Taastrup, hvilket gør, at kvarteret har tendens til at lukke sig
om sig selv.
Området mangler i høj grad naturlige mødesteder og mulighed for aktiviteter på tværs af bebyggelserne. De sociale udfordringer i kvarteret sammen med de fysisk/strukturelle udfordringer er tilsammen faktorer, der risikerer at trække kvarteret nedad i en negativ spiral, hvis ikke
der målrettet arbejdes med at give kvarteret et samlet fysisk og socialt løft.
Med områdefornyelsen er det intentionen at vende den negative spiral til en positiv opadgående spiral med udgangspunkt i kvarterets mange egne og vigtige ressourcer. Programmet har
fokus på både identitetsskabende og tryghedsskabende initiativer samt fysiske tiltag, der giver
kvarteret større attraktionsværdi som boligområde.
Indsatsområder
Programmet for områdefornyelsen er bygget op omkring fire indsatsområder:
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Det første indsatsområde, ”Gadehaven – Dit Grønne Mødested”, har til formål at skabe et nyt
fælles aktivområde på tværs af kvarteret. Projektideerne er: Et nyt fælles aktivområde på
tværs af kvarteret, fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej og tryggere krydsningsmuligheder for
fodgængere over og under Gadehavegårdsvej.
Det andet indsatsområde, ”Move and Meet”, har til formål at skabe tryghed på stierne i kvarteret. Projektideerne er: Trafikdæmpning af Gadehavestien og Høje-Taastrupstien, nye fysiske
mødesteder på stierne og identitetsskabende belysning.
Det tredje indsatsområde, ”Børn og voksne i bevægelse omkring skolen”, har til formål at etablere nye muligheder for aktiviteter på området omkring Gadehaveskolen. Projektideerne er:
Tryggere skolevej for børn, identitetsskabende ankomst til kvarteret og flere aktiviteter omkring skolen.
Det sidste indsatsområde. ”Aktivitetspuljen Fælleskassen”, er en lille pulje, der kan søges af
borgerne til kvarteret til fælles aktiviteter.
Når programmet skal føres ud i praksis, vil borgerne endnu engang blive inviteret med henblik
på at udvikle de enkelte projektideer. Programmet skal således ses som en ramme, der efterfølgende udfyldes med flere detaljer, før tingene sættes i værk.
Samspil med øvrige initiativer
Der er i forbindelse med Realdania-projektet ”Drøn på Skolegården” i 2013 udarbejdet et projekt, der skulle gøre skolegården til et attraktivt mødested for hele kvarteret. Byrådet afsatte
23-04-2013 2,7 mio. kr. til realisering af projektet på Gadehaveskolen. Projektet forudsatte
dog, at der via fundraising blev tilvejebragt yderligere finansiering. Ansøgningen til puljen
”Drøn på skolegården” fik afslag, men projektet er siden blevet modificeret, og der er givet
støtte til dele af aktiviteterne. Friluftsrådet støtter projektet med 830.000 kr., og der er positivt
tilbagemelding fra en anden fond om yderligere støtte på ca. 500.000 kr. Med den bevilling,
Byrådet allerede har givet og med et supplement fra områdefornyelsen til ”Børn og voksne i
bevægelse omkring skolen”, kan hele projektet realiseres i 2015.
Boligforeningen for Gadehavegård er indstillet på at indgå et samarbejde med kommunen om
at søge Landsbyggefonden om støtte til infrastrukturændringer i forbindelse med etablering af
”Gadehaven-dit grønne mødested” samt ”Move and Meet”, der vil skabe nye forbindelser på
tværs af kvarteret. Høje-Taastrup Kommune har endvidere planer om at udskifte al gadebelysning i kommunen til LED lyskilder. Her vil man arbejde på at fremskynde udskiftningen i Gadehavekvarteret, så det kan kombineres med projektet om lys og tryghed i kvarteret. Der kan
endvidere være gode muligheder for at ansøge relevante fonde i projektet med at omdanne/nedlægge eller forskønne tunnellerne under Gadehavegårdsvej.
Bilag:
1 Åben Områdefornyelse i Gadehavekvarteret_Program_til skærm.pdf

272986/14
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8. I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2015 med Blå Kors institutioner i Tåstrup - SU
Sagstype: Åben
Type:
Socialudvalget I
Sagsnr.: 14/11239

Baggrund
Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med
Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup. Driftsoverenskomsterne er
ét-årige og skal på denne baggrund fornys for 2015.
Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup og Blå Kors Pensionat Tåstrup.
Indstilling
At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Driftsoverenskomster for Blå
Kors Pensionat Tåstrup og Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup.
Sagsfremstilling
Blå Kors Behandlingscenter
Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er
at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandling
til intensiv og ambulant alkoholbehandling.
Blå Kors Pensionat
Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.
Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne
årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbuddet indgår endvidere efterværn i forbindelse med udflytning.
Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2015 for de to
institutioner.
Driftsoverenskomsterne beskriver følgende områder:
·

Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål

·

Optagelse

·

Tilsyn

·

Ansættelse og afskedigelse af personale

·

Løn- og ansættelsesforhold
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·

Driftstilskud og budget

·

Regnskab og revision

·

Kontakt og dialog mellem aftaleparterne

·

Løbende resultataftaler mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors.

Bilag:
1 Åben Blå Kors Behandlingscenter Driftsoverenskomst 2015

254307/14

2 Åben Blå Kors Pensionat Driftsoverenskomst 2015

101351/14
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9. A - Status på den kriminalpræventive indsats 21-10-2014 - 1811-2014, SU - ISU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 13/26352
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