STRATEGISK SAMARBEJDE OM
TÅSTRUPGÅRD
Initiativaftale mellem
Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

2011

Det strategiske samarbejde
Med strategien ”Ghettoen tilbage til samfundet – et opgør med parallelsamfund i
Danmark” lancerede regeringen i slutningen af oktober 2010 32 målrettede
initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet.
29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med
helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for
arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige
lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i
regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række
muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende
problemer.
Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med
minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i 2020.
Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Høje-Taastrup Kommune skal
bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i
Tåstrupgård.

Høje-Taastrup Kommune har følgende målsætning for
boligområdet Tåstrupgård
Målet for Tåstrupgård er ikke, at det skal ligne andre boligområder. Det skal være
en selvstændig bydel med sin egen karakter, hvor mange forskellige mennesker
har lyst til at opholde sig i kortere eller længere tid. Beboerne skal være glade og
stolte, både for selv at bo der, og fordi andre har lyst til at komme der. Glæden
ved at bo i Tåstrupgård skal være naturlig for beboerne, fordi bydelen tilbyder en
palet af mangfoldighed, oplevelser, lejlighedernes kvaliteter, udeområder og
beliggenhed, som ikke findes andre steder i kommunen.
For at det kan lykkes skal områdets identitet styrkes og dets isolation i forhold til
den øvrige by skal brydes. Der skal skabes gode forbindelser til og gennem
området, f.eks. gennem det igangværende områdefornyelsesprojekt og
infrastrukturforbedringer, og der skal skabes anledninger for at komme i
området - det kunne være en gourmetrestaurant i Tåstrupgård. Der kan også
arbejdes med at skabe en variation i ejerformerne for at fastholde og tiltrække
flere ressourcestærke beboere.
Samtidig er det vigtigt at tage hånd om de problemer, der er i området. Der skal
tages hånd om de mange børn og unge i boligområdet, som skal hjælpes ind i
klub og fritidstilbud. Der er også behov for en kriminalitetsdæmpende og
forebyggende indsats, hvor forældrene i højere grad bliver en del af løsningen
(f.eks. brug af forældreprogrammer, samt tv-overvågning). Nogle unge har brug
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for en helt ny start et nyt sted (her kunne det være en ide at gøre brug af flyttehjælp). Endvidere er det vigtigt at gøre en særlig indsats overfor de mange
borgere, som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet (f.eks.
gennem en fremskudt beskæftigelsesindsats).
Det er Høje-Taastrup Kommunes mål, der kun er et boligområde i kommunen på
regeringens ghettoliste i 2016 og ingen boligområder på ghettolisten i 2020.
Høje-Taastrup Kommunes konkrete mål for Tåstrupgård er følgende:
Beboersammensætning

Børn, unge og deres
familie

Beskæftigelse

Kriminalitet

Nuværende
Kun 42 % af den
fleksible udlejning
bruges. Der er
mulighed for 75 %.

2016
60 % af boligerne
udlejes med fleksibel
udlejning

57 % af børn og unge
mellem 0 og 17 år er
tilknyttet
daginstitutioner, SFO
eller klub
sammenlignet med 62
% i gennemsnit i
kommunen
32 % af beboerne er
uden for
arbejdsmarkedet,
sammenlignet med 26
% i gennemsnit i
kommunen
268 pr. 10.000 dømte

60 % af børn og
unge mellem 0 og
17 år er tilknyttet
daginstitutioner,
SFO eller klub

2020
At den fleksible
udlejning bliver
brugt til fulde. At
området har et
bedre omdømme
(måles ikke)
Samme tilknytning
til kommunale
tilbud som resten af
kommunen

29 % af beboerne er
uden for
arbejdsmarkedet

Så lav ledighed som
i resten af
kommunen

Under 250 pr.
10.000 dømte

Under 230 pr.
10.000 dømte

Problemer og udfordringer i området
Et af parametrene for at Tåstrupgård er kommet på 'ghettolisten' er en relativ stor
andel kriminelle i området. Dette er derfor en vigtig problematik, der søges løst
med blandt andet initiativaftalen. Der er specielt en stor del udsatte unge i
området, der er i kontakt med det kriminelle miljø, og en lang række af HøjeTaastrup Kommunes indsatser retter sig derfor primært imod de udsatte unge i
området.
Tåstrupgård er samtidig præget af en stor ledighed, sammenlignet med resten af
kommunen. Dette er derfor også en problematik der søges løst af kommunen,
blandt andet igennem initiativaftalen.
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Den eksisterende indsats i boligområdet: Tåstrupgård
Kommunale indsatser
Der er både en politisk og administrativ styring af indsatsen i de udsatte
boligområder. Politisk er styringen af indsatsen i de udsatte boligområder samlet
i et udvalg, Social- og sundhedsudvalget, som har en koordinerende rolle i
forhold til de øvrige udvalg. Her ud over er der etableret et særligt § 17 stk. 4
udvalg efter den kommunale styrelseslov for indsatsen i Tåstrupgård, fordi der
har været behov for at få den boligsociale helhedsplan tilbage på sporet.
Administrativt er styringen af indsatsen i de udsatte boligområder placeret under
Arbejdsmarkeds- og socialdirektøren og forankret i Centeret for Fritid og Kultur.
Tværgående indsatser og projekter drøftes på direktionsmødet med henblik på at
sikre ressourcetilførsel fra de relevante fagcentre. I Centeret for Fritid og Kultur
er der ansat en Boligsocial Ansvarlig, der koordinerer de boligsociale indsatser og
andre områdebaserede indsatser. Endvidere er den Boligsocialt Ansvarlige faglig
leder af et boligsocialt team med bl.a. integrationskonsulenten, SSP, Gadeplan og
frivillighedskonsulenten.
Ledelsen af de enkelte delprojekter i den boligsociale indsats er forankret i det
relevante fagcenter. F.eks. er den fremskudte jobindsats forankret i Jobcenteret.
Det sikrer, at de enkelte projekter har størst mulig ledelsesmæssig og faglig
opbakning, og det giver den bedste forankring af projekterne efter
projektperiodens udløb.
Herudover har Høje-Taastrup Kommune et tæt og forpligtende samarbejde med
boligorganisationer med henblik på at løse et boligområdes problemer. De
boligsociale helhedsplaner er udarbejdet i fællesskab og har en fælles
styregruppe. Her ud over er der en tæt kontakt gennem plangruppemøder på
koordinatorniveau og dialogmøder på direktørniveau. Som følge af
styringsreformen holdes desuden årlige styringsdialogmøder mellem kommunen
og boligorganisationerne.
Indsatser for at skabe et attraktivt boligområde og en balanceret
beboersammensætning
Problemer
Aktiviteter
Mål
Området er fysisk og socialt
Områdefornyelsesprojektet
At forbedre områdets fysiske
isoleret i forhold til resten af
KulturRingen har siden 2005
præsentation, og samtidig
byen.
arbejdet med at udvikle
sikre en bedre sammenhæng
omgivelserne og
mellem Tåstrupgård og
forbindelserne til Tåstrupgård Taastrup. At skabe et
og givet området et kulturelt
kulturelt fyrtårn med
løft.
Taastrup Teater
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Området har en skæv
beboersammensætning med
forholdsvis mange udsatte
beboere og mange beboere
med anden etnisk baggrund
end dansk.

En aftale om fleksibel
At der opnås en mere
udlejning mellem Højebalanceret
Taastrup Kommune og
beboersammensætning, med
boligorganisationen giver
en større andel
fortrinsret til beboere, der er
ressourcestærke beboere.
i arbejde eller under
uddannelse.
Beskæftigelsesindsatser og indsatser imod offentlig forsørgelse
Problemer
Unge mødre har en langt
sværere adgang til
arbejdsmarkedet end
gennemsnittet.

Aktiviteter
Høje-Taastrup Kommune
gennemfører projekterne
Mama Nova og ’Klar til børn’,
der skal styrke de personlige
ressourcer hos unge sårbare
mødre og deres kærester.
Der er en gruppe udsatte
Sammen med
unge, som har svært ved at
boligorganisationen afsøges
blive integreret i det
mulighederne for en
almindelige
socialøkonomisk virksomhed,
uddannelsessystem og på
i form af en restaurant, der
arbejdsmarkedet.
har til huse i Tåstrupgård.
Unge uden uddannelse har
Høje-Taastrup Kommune er
sværere ved at få arbejde og med i projektet UTA
risikerer at ende på
(uddannelse til alle), der
permanent offentlig
arbejder på, at alle får en
forsørgelse.
uddannelse og dermed har
bedre muligheder for at få
arbejde efterfølgende. Det er
blandt andet i overgangen fra
folkeskolen til
ungdomsuddannelsen, der
bliver sat ind, med et tæt
arbejde imellem vejlederne
fra de to institutioner.
Kriminalitetsdæmpende og præventive indsatser

Mål
At styrke de unge mødres
ressourcer, så barnet får en
god opvækst, og den unge
ikke ender på vedvarende
offentlig forsørgelse

Problemer
Der er en del unge, der
hænger ud i boligområdet, og
som har en opførsel, der
skaber utryghed.

Mål
At skabe en kontakt til de
udsatte unge og hjælpe dem
i gang med positive
fritidsaktiviteter mv.

Der er unge, der ønsker og
har brug for hjælp til at
komme ud af deres misbrug
eller deres tilknytning til
bandemiljøet.

Aktiviteter
Høje-Taastrup Kommune har
ansat et team af
gadeplansmedarbejdere, der
opsøger børn og unge på
gaderne, i butikscentrene, på
stationer og i boligområder.
Høje-Taastrup Kommunes
SSP er et kriminalpræventivt
samarbejde mellem
socialforvaltningen, skolerne
og politiet

At skabe et alternativ til
traditionelle uddannelser, og
herved sikre uddannelse og
beskæftigelse til en større del
af de udsatte unge.
At alle unge får en
uddannelse, og derved bedre
muligheder for at komme i
arbejde.

At forebygge kriminalitet og
hjælpe unge ud af banderne.
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Indsatser overfor børn og unge og deres familie
Problemer
Social udsatte og tosprogede
børn klarer sig generelt
dårligere i skolen og benytter
i mindre grad SFO.

Der er en del unge, der
mangler et sted at være efter
skoletid. De hænger ud i
boligområdet og nogle har en
uhensigtsmæssig adfærd.

Tosprogede elever opnår ikke
samme dansksproglige
kompetencer som etsprogede

Unge etniske minoriteter
fanges i konflikter mellem
dem og deres familier.

Det er problematisk, hvis
tosprogede børn ikke har de
nødvendige danskkompetencer, når de starter i
skole.
Mange udsatte børn og unge
mellem 6-18 år deltager ikke
i fritidsaktiviteter, fordi der i
familierne ikke er tradition
for det eller ressourcer til
det.

En forholdsvis stor del af
borgere med anden etnisk
baggrund er ikke med i
foreningslivet

Der er brug for en særlig
indsats for at få samarbejdet
mellem institutionerne og de
tosprogede familier til af
fungere.

Aktiviteter
Kommunen har siden 2006
etableret en heldagsskole på
Selsmoseskolen i
Tåstrupgård. Det er med til
at opfange børn, der ikke går
i SFO og samtidig har det
skabt gode faglige resultater.
Høje-Taastrup Kommune er i
gang med at udarbejde en ny
klubstruktur for kommunen. I
den forbindelse overvejes det
at etablere en ny
ungdomsklub i Tåstrupgård.

Mål
At sikre en tilknytning af
børnene til et dagtilbud og
herved sikre observation.
Samtidig sikrer
heldagsskolen faglige
resultater

Selsmoseskolen gennemgik i
2007 et 30 timers kursus
med fokus på dimensionen
dansk som andetsprog i
fagene.
Kommunen har et
konfliktmæglingsberedskab –
K-Team – som er et tilbud til
etniske minoritetsfamilier om
konfliktafklaring og mægling.
Høje-Taastrup Kommune
gennemfører et opsøgende
arbejde i tosprogede familier
for at sikre at børnene i alt
fald kommer i dagtilbud i 2års alderen
Høje-Taastrup Kommune har
etableret en fritidspasordning, der giver gratis
adgang til kommunens
klubber og foreninger i op til
et halvt år for at få flere
udsatte børn og unge ind i
foreningerne.
Siden 2002 har HøjeTaastrup Kommune hvert år
afsat en pulje på ca. 350.000
kr. til projekter, der kan
tiltrække flere unge deltagere
og frivillige kræfter med
anden etnisk baggrund end
dansk til kommunens
foreningsliv.
Høje-Taastrup Kommune har
et ”udvidet forældresamarbejde” med tosprogede
forældre med flere
forældresamtaler.

At udvikle lærerkompetencer
og dermed udvikle
undervisningsmetoder så
elevernes dansksproglige
kompetencer forbedres.
At undgå radikalisering,
tvangsægteskab og
generationskonflikter med
udstødelse og social isolering
til følge.
At alle børn er tilknyttet en
daginstitution, og dermed
bliver sprogligt stimuleret
inden de starter i skole.

At de unge er under
observation, og at den
uhensigtsmæssige adfærd
slutter.

At give udsatte børn og unge
bedre muligheder for at
deltage i det almindelige
fritids- og foreningsliv

At sikre at borgere med
anden etnisk baggrund end
dansk har lige muligheder for
at indgå i foreningslivet som
etnisk danske

At sikre tosprogede børns
sproglige udvikling og
fastholde de tosprogede børn
i institution.
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Der er tilfælde, hvor
forældrene ikke lever op til
deres opdragelsesansvar. Der
er også tilfælde, hvor unge
viser uhensigtsmæssig
adfærd, som har brug for en
handleplan

Brug af forældre- og
ungepålæg i den konkrete
indsats

At den uhensigtsmæssige
adfærd hos forældrene eller
den unge rettes op og at
adfærden normaliseres

Helhedsplan for boligområdet
Helhedsplanen for Tåstrupgård er fokuseret på børn og unge samt
kriminalitetsdæmpende tiltag, der skal skabe ro og tryghed i området, og
motivere de kriminelle unge til at komme ud af kriminalitet. Der er etableret en
opsøgende børne- og ungesindsats, der gennem udflugter, aktiviteter og
tilstedeværelse i området skaber kontakt til områdets børn og unge. Endvidere er
der igangsat en særlig kriminalitetsdæmpende indsats, der forsøger at motivere
nogle af de mest belastede unge kriminelle til at ændre løbebane.
Der er gennemført en omfatende renovering af Tåstrupgård i de seneste år, og i
øjeblikket gennemføres en badeværelsesrenovering.

Udlejning af ledige boliger
Fleksibel anvisningsaftale: Høje-Taastrup Kommune har indgået en fleksibel
anvisningsaftale med boligorganisationen for Tåstrupgård.

Indsatser som led i de strategiske samarbejder og
implementeringen af regeringens strategi
Pulje til strategiske samarbejder
Høje-Taastrup Kommune søger om 2.352.000 kr. i økonomisk støtte til en
omfattende indsats overfor udsatte unge i Tåstrupgård. Indsatsen rettes mod
unge mellem 12-18 år og forældre med teenagere.
Indsatsens generelle
Servicestyrelsen.

form

og

karakter

specificeres

i

samarbejde

med

Udfordringen er ved en tidlig, forebyggende og medinddragende indsats at sikre,
at såvel børn og unge samt deres familier som fagprofessionelle medarbejdere
og medarbejdere i boligselskaberne får adgang til metoder, der understøtter en
udvikling af børnenes/de unges adfærd og sociale kompetencer, og at disse
metoder også anvendes, så børnene/de unge bliver så selvstændige og
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selvhjulpne som overhovedet muligt, når de en gang bliver voksne.
Indsatsen skal også understøtte, at børnene/de unge hverken selv føler sig
tilskyndet til at ekskludere sig selv til en parallel verden eller bandelignende tiltag
i lokalmiljøet, eller at de af familien, miljøet eller interessenterne omkring dem
ekskluderes fra de almene tilbud og lokalområdet.
Høje-Taastrup Kommune har været i kontakt med Servicestyrelsen om mulige
programmer til understøttelse af konkrete forebyggende initiativer i de to
lokalområder målrettet disse udfordringer. Som led i kommunens mere konkrete
implementeringsovervejelser vil en videre dialog med Servicestyrelsen vise,
hvorvidt to konkrete programmer kan anvendes over for målgrupperne, nemlig
for PALS vedr. de 6-18 årige og ART vedr. 12-18 årige. Dialogen med
Servicestyrelsen skal også afklare konkrete mål, økonomiske rammer og den
implementeringsstøtte og understøttelse, som kommunen kan påregne fra
Servicestyrelsen.
Tåstrupgård er plaget af utryghed og kriminalitet, der i vid udstrækning er
sammenhængende med udsatte unge i området. Indsatsen, der udformes i
samarbejde med Servicestyrelsen, retter sig imod at sænke kriminaliteten i
området. Dette sker i form af en forebyggende indsats i skolen, og en målrettet
indsats imod de udsatte unge.
Høje-Taastrup Kommune har et mål om at nedsætte kriminaliteten i Tåstrupgård.
Indsatsen rettet imod de unge vil i vid udskrækning bidrage til at nedsætte
kriminaliteten i området, og inklusionen af forældrene i arbejdet vil i højere grad
fastholde indsatsen i området.
En eventuel kommunal medfinansiering afklares i dialog med Servicestyrelsen.

Tv-overvågning
Høje-Taastrup Kommune søger om 100.000 kr. til TV-overvågning og bidrager
selv med det tilsvarende beløb.
Det er en generel målsætning for Tåstrupgård, at der arbejdes imod kriminalitet i
området. Høje-Taastrup Kommune igangsætter en lang række indsatser inden for
området, hvor TV-overvågning af udvalgte områder ville bidrage positivt til den
samlede indsats. Tåstrupgård er præget af en del vandalisme og kriminalitet,
hvilket medfører utryghed hos de andre beboere. Høje-Taastrup Kommune
drøfter på nuværende tidspunkt med boligorganisationen, om det er givende at
overvåge offentlige områder i tæt tilknytning til Tåstrupgård, for herved at
modvirke ballade og kriminalitet. Speficikt er det områderne omkring den lokale
folkeskole Selsmoseskolen og den hertil knyttede parkeringsplads, der ønskes
overvåget. Endelig ansøgning til puljen afhænger af drøftelserne med
boligorganisationen.
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Udvidet flyttehjælp
Høje-Taastrup Kommune ansøger om 244.000 kr. til flyttehjælp i Tåstrupgård for
perioden 2011-2014.
Der er en gruppe unge i det kriminelle miljø i Tåstrupgård, der ønsker hjælp til
en ny start i et andet område for herved lettere at komme ud af det kriminelle
miljø. Høje-Taastrup Kommune har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at
hjælpe denne gruppe unge.
Ved at hjælpe de unge til en ny start i et andet område hjælpes de ud af det
kriminelle miljø. De unge har herved mulighed for at komme ud på
arbejdsmarkedet og få en normal tilværelse. Samtidig sænkes andelen af
kriminelle i Tåstrupgård, hvilket er et af Høje-Taastrup Kommunes overordnede
mål.

Andre redskaber
Høje-Taastrup Kommune ønsker fortsat at bruge og fremme anvendelsen af
følgende redskaber i relation til Tåstrupgård:
• Udlejnings- og anvisningsregler
• Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge
• Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod
ungdomskriminalitet i ghettoområderne
• Hurtig behandling af sager mod unge uromagere
• Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats
• Indsatser på folkeskoleområdet
Høje-Taastrup Kommune ønsker i fremtiden at fremme anvendelsen af følgende
redskab i relation til Tåstrupgård:
• Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder.

Langsigtede indsatser
Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af
boligområderne. Indsatser i form af helhedsplaner for Tåstrupgård, omfattende
renoveringer, infrastrukturændringer og salg af boliger (hele blokke) til 3. mand
vil indgå i kommunens styringsdialog med boligorganisationen.
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