Regnskab 2006 – Boligsocialt udvalg

Regnskab 2006
Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

881 Boligsociale aktiviteter
882 Integration
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Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter
Beløb i 1.000 kr.

Indt.
Udg.

Regnskab

Afvigelse

Tillægsbevilling

2.689

Budget
inkl.
omplacer
ing
3.651

-963

-350

Afvigelse med
tillægsbevilling
-613

Driftssikring af
boligbyggeri m.v.
Øvrige sociale
formål

Udgift
Udgift

6.341

4.127

2.214

3.630

-1.416

Indtægt

-6.053
2.977

-3.064
4.715

-2.989
-1.737

-3.263
18

274
-1.755

Hovedtotal

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:
Opgaveområder

Afgrænsning i kontoplanen

Driftssikring af boligbyggeri m.v.

056594 Driftssikring af boligbyggeri m.v.

Øvrige sociale formål

057299 Øvrige sociale formål

Bemærkninger til driftsregnskabet
Opgaveområde
002515 Byfornyelse og boligforbedring
Bevillingen omfatter udgifter til områdefornyelsen Kulturringen i området omkring Tåstrupgård og
Selsmosen. I 2006 blev udgifterne afholdt til udarbejdelse af et byfornyelsesprogram.
Områdefornyelsen har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet.
056594 Driftssikring af boligbyggeri mv.
Bevillingen omfatter udgifter til lejetab i almennyttige boliger.
057299 Øvrige sociale formål
Gr. 44 Tilskud til beboerrådgivning
Bevillingen omfatter tilskud til aflønning af beboerrådgivning i boligområderne Charlotteager,
Gadehavegård, Tåstrupgård og Torstorp. Beboerrådgiverordningen har fået økonomisk støtte fra
boligorganisationerne og Landsbyggefonden.
Gr. 48 Boligsocialt Partnerskab
Bevillingen omfatter et 4-årigt projekt for integration og beskæftigelse i boligområderne
Tåstrupgård, Charlotteager og Torstorp. Projektet har fået økonomisk støtte fra
Integrationsministeriet.
Gr. 50 Boligsocialt arbejde
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Bevillingen omfatter midler til det boligsociale arbejde i de øvrige større boligområder i
kommunen, afholdelse af boligsocialt årsmøde, boligsocial statistik, formidling mv.
Gr. 52 Familierådslagning
Bevillingen omfatter et etårigt projekt for udsatte flygtninge- og indvandrerfamilier, der skal
udvikle og afprøve metoder til en helhedsorienteret indsats. Projektet, der har fået økonomisk støtte
fra Integrationsministeriet, var et projekt under lokalcenter Taastrupgård og blev lukket i 2006.
Gr. 74 Byudvalgsmidler til kriminalforebyggende aktiviteter
Bevillingen omfatter udgifter til Aktivitetsstedet, et socialpædagogisk projekt i Tåstrupgård.
Projektet er udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune, idet aktiviteten er dækket af
Socialministeriets pulje.
Gr. 79 Jobguideordning
Bevillingen omfatter delvis dækning af lønudgifter til jobguider ansat i Jobexpres. Ordningen
indebærer et tilskud fra Integrationsministeriet.
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Bevilling 882 Integrationsindsatsen
Beløb i 1.000 kr.

Indt.
Udg.

Regnskab

Introduktionsprogram
mv.
Øvrige sociale formål

Udg.
Udg.
Indt.

Hovedtotal

Afvigelse

Tillægsbevilling

388

Budget
inkl.
omplacer
ing
731

-344

-188

Afvigelse med
tillægsbevilling
-156

865
-200

810
-495

54
295

1.066
-530

-1.012
825

1.053

1.047

6

348

-343

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:
Opgaveområder

Afgrænsning i kontoplanen

Introduktionsprogram

05.46.60 Introduktionsprogram mv.

Integrationsindsats i øvrigt

05.72.99 Øvrige sociale formål

Bemærkninger til driftsregnskabet
Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt i forhold til budgetlægningen for 2006.
Efter vedtagelsen af budget 2006 er der oprettet et arbejdsmarkedsudvalg, hvorunder
overførselsområderne kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt
introduktionsprogrammet for udlændinge nu ligger. Det har medført, at størstedelen af udgifter og
indtægter på funktion 5.60 er overgået fra bevilling 882 under Boligsocialt udvalg til bevilling 1010
under Arbejdsmarkedsudvalget. Oprettelsen af det nye arbejdsmarkedsudvalg er sket med virkning
fra 1.januar 2006.
Samlet set er der et mindreforbrug på bevillingen på 0,3 mio. kr. netto. Det samlede mindreforbrug
på bevillingen fordeler sig på følgende måde:
Introduktionsprogram
Området omfatter løn til Høje-Taastrup Kommunes to integrationskonsulenter. Regnskabet for 2006
viser et mindreforbrug på 156.000 kr., hvilket skyldes, at den ene af de to stillinger har været vakant
i en periode af 2006.
Integrationsindsats i øvrigt
Området omfatter forskellige integrationsprojekter, der blandt andet sigter mod at øge etniske
minoriteters interesse for og deltagelse i den danske fritids- og foreningskultur.
Regnskabet for 2006 viser et samlet mindreforbrug på 187.000 kr. Det samlede mindreforbrug
dækker over et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette skyldes, at en række projekter enten ikke er
blevet igangsat, eller fordi enkelte projekter ikke er blevet færdiggjort. Projekterne forventes
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færdige i 2007. Ligeledes viser regnskabet for 2006 en mindreindtægt på 825.000 kr. Denne
mindreindtægt skyldes, at der ikke i alle tilfælde er hjemtaget midler til projekterne i 2006.
Midlerne hjemtages i 2007.
Opfølgning på mål fra budget 2006
MÅLSÆTNING
At nyankomne
udlændinge tager
imod tilbud om
danskundervisning.

RESULTATKRAV
At min. 90 % af
de nyankomne
udlændinge
starter på
danskundervisnin
g senest 3
måneder efter, at
de har modtaget
tilbuddet.

MÅLERESULTAT
Omkring 98 % af de
nyankomne starter
med danskuddannelse
indenfor de første 3
måneder efter
ankomsten til
Danmark.

BEMÆRKNING
Målet er opfyldt.
Tilbudet om
danskuddannelse gives til
borgeren ved den første
integrationssamtale. Ved
denne samtale udarbejdes
integrationskontrakt,
hvor mål for integration
sættes.

At nyankomne
udlændinge
gennemfører
danskuddannelse.

At min. 85 % af
de
fuldtidsdeltagend
e kursister,
omfattet af
integrationsloven,
afslutter med en
danskprøve
indenfor 3 år.

Omkring 60 % af
integrationsborgerne
afslutter med en
danskprøve indenfor
3 år.

Målet er ikke opfyldt.
Baggrunden for målet
ikke er opfyldt er, at de
vælger danskuddannelsen
fra, når de kommer i job
– så det er job i stedet for
dansk.
Det er en meget aktiv
målgruppe, som ønsker
hurtig integration.

Nyankomne
selvforsørgere skal
gøres bekendt med
tilbud i henhold til
Integrationsloven.

Alle nyankomne
selvforsørgere,
som ikke selv har
fundet job eller er
startet på en
uddannelse, skal
indenfor det
første år tilbydes
praktik, løntilskud
eller job. Heraf
skal minst 50 %
tage imod
tilbuddet.

Alle selvforsørgende
integrationsborgere
tilbydes praktik,
løntilskud eller job
ved den første
integrationssamtale.
75 % af borgerne
finder dog selv
arbejde eller vælger
at blive forsørget af
ægtefælle.
Ud af de sidste 25 %
vælger halvdelen at
tage imod tilbud om
virksomhedsprak,

Målet er opfyldt.
Virksomhedspraktik,
løntiskud eller job er et
tilbud, som Jobcenteret
kan give, til de
selvforsørgende
integrationsborgere.
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Såfremt
integrationsborgeren
vælger ikke at tage imod
tilbuddet er der ingen
konsekvenser –
sanktioner af dette.
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løntilskud eller
ordinært job.

Såfremt
integrationsborgeren
vælger at tage imod
tilbuddet indgår dette
som en del af
integrationskontrakten.

Målet er opfyldt. Som
dgangspunkt er de fleste
integrationsborgere i
ordinær beskæftigelse
eller forsørget af
ægtefælle. Aktuelt er der
ganske få
integrationsborgere som
fortsætter i det ordinære
uddannelsessystem.
Målet er opfyldt.
Den løbende og
personlige kontakt har
derudover betydet en
forenkling af
samarbejdsprocesserne.

Der gøres en
målrettet indsats for
at nyankomne
udlændinge bliver
selvforsørgende
indenfor
introduktionsperiod
en.

75 % af de
nyankomne
udlændinge skal
være
selvforsørgende
eller i gang med
uddannelse
indenfor de første
3 år.

Omkring 95 % af de
nyankomne
integrationsborgere er
selvforsørgende,
enten via arbejde,
uddannelse eller
forsørget af
ægtefælle.

Sprogcentret skal
medvirke til
udlændinges
selvforsørgelse.

Der skal ske en
fortsat udvikling
af samarbejdet
med
Erhvervscentret/J
obexpres m.h.p.
en udvikling i
antal
kombinationsforl
øb (dansk
kombineret med
job/praktik).
1) Sprogcenter
et tilbyder
forældrekurser
til skolerne
2) På
Selsmoseskolen
deltager 80 % af
forældrene i
Sprogcenterets
tilbud om kurser
og
forældredansk
til forældre til
børn på skolen.

Sprogcenteret har i
2006 i samarbejde
med Erhvervscenteret
haft følgende
kombinationsforløb:
- Dansk på arbejde
på ”Danish
Quality Bakery”
- Deltagelse ved
opstart af
virksomhedscent
re.
1) Sprogcenteret
har i det forgangne
år haft en række
tilbud i form af
dansk- og
forældrekurser på
Selsmoseskolen og
Gadehaveskolen.
Der er blevet
oprettet to forløb
på Selsmoseskolen.
Et for forældre
med børn i
børnehaveklassern
e og et for forældre
med børn i 6.
klasserne. På

Sprogcenteret skal
medvirke til at
engagere forældre i
deres børns
skolegang ved at
tilbyde
forældrekurser.
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1) Opfyldt.
Vores målsætning om
at 80 % af forældrene
deltog i forbindelse
med forældrekurser
blev opfyldt, idet der
var stor deltagelse af
forældre til
forældremøderne.
2) Delvist opfyldt.
Alle forældre blev
informeret i forhold til
tilbud om
danskundervisning via
breve. Kun 27 forældre
meldte tilbage, hvoraf
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Forældre med
etnisk
minoritetsbaggrund
skal engageres i
deres børn
fritidsliv.

At hjælpe ofre for
tvangsægteskaber
på hurtigste og
bedste måde.

Gadehaveskolen
har der været et
forløb for forældre
med børn i
børnehaveklassern
e.
2) Vi har
kontaktet alle
forældre i forhold
til tilbud om
danskundervisnin
g og
forældrekursus
for forældre med
børn på
Selsmoseskolen
via
forældremøder og
breve.
I alle de projekter, Der har været
som modtager
stigende
støtte fra 300.000 forældredeltagelse til
kr.s-puljen, og
foreningsarrangement
hvor
erne og –aktiviteter
forældreinddragel via projekterne. I
se er relevant,
forlængelse heraf er
skal der arbejdes
der iværksat nye
aktivt med
tiltag i foreningerne
involvering af
for at understøtte
forældrene.
denne proces.
Konfliktmæglings Via
gruppen er i stand konfliktmæglingsgru
til at handle på en ppens telefonlinie
henvendelse fra
handler gruppens
unge under 18 år medlemmer så snart
indenfor det
en person under 18 år
første døgn.
henvender sig.
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kun 9 ønske at tage
imod tilbuddet om
danskundervisning.

Målet er opfyldt.

Målet er opfyldt. Ved
den telefoniske
henvendelse afklares det,
om problemstillingen kan
løses af
konfliktmæglingsgruppen
, eller om personen under
18 år eksempelvis skal
sendes videre til
Landsorganisationen for
kvindekrisecentre.

