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1. Meddelelser - august
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget M
Sagsnr.: 11/1933

Bilag:
1 Åben Modelkommune vedrørende forebyggelse af ekstremisme og polarisering
2 Åben Høje-Taastrup Kommunes strategi og håndtering af exit-programmer
3 Åben Høje-Taastrup Kommunes koordinerende indsats overfor mellemkommunale og øvrige relevante samarbejdspartner

2514258/11
2523445/11
2487484/11
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2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 11/12513

Sagsfremstilling
Kommunen er forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter for udvikling af kommunens service - til erstatning for den tidligere Servicestrategi. Der skal ikke nødvendigvis udformes nye

kvalitetskontrakter hvert år, men der skal årligt følges op på den eksisterende kvalitetskontrakt. Hvis det er relevant, revideres temaer og målsætninger.
Tidsplan

På møderækken i maj blev udkast til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012
og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11 godkendt. De endelige kvalitetskontrakter fremlægges hermed til endelig godkendelse. Disse vedlægges vedtagelsen af budget

2012-2015.
Målsætninger
Forslag til endelige kvalitetskontrakter 2012 på Borger- og Erhvervsudvalgets område er:
Kvalitetskontrakt: Borgerservice og Administration
Betegnelse/overskrift: Tema/overordnet
Mål:
målsætning:
1. Responstid ved telefoniske og
personlige henvendelser

2. Digital selvbetjening

Borgerne skal opleve en
effektiv telefonservice ved
opkald til kommunen og en
kort ventetid ved personligt
fremmøde

95 % af alle telefoniske
henvendelser besvares
inden for 60 sekunder

Bemanding tilpasses i forhold
til borgenes henvendelsesmønstre

80 % af alle personlige
henvendelser igangsættes
inden for 5 minutter

Få borgere til at benytte digitale løsninger

Borgerne skal hjælpes til
øget selvbetjening, så en
større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne
kanal. Det skal ske med
udgangspunkt i konkrete
løsninger, fx lægeskift,
sundhedskort og flytteanmeldelse

Mindst 20 % flere borgere
skal ultimo 2012 anvende
selvbetjeningsløsninger for
udvalgte områder i forhold
til 2010

Målrettede kampagner skal
gøre borgerne opmærksomme på løsningerne og når
borgerne benytter de traditionelle kanaler skal borgerne
vejledes til i stedet at anvende
selvbetjeningsløsningerne

Kvalitetskontrakt: Integrationsområdet
Betegnelse/overskrift: Tema/overordnet
målsætning:
1. Fritidspas for særligt udsatte
børn og unge.

Veje til målet:

Fritidspas for børn og unge
som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt
igangsætning af ny fritidspasordning for særligt udsatte
børn og unge.

Investering i digitale løsninger, der kan fremme borgernes brud af digitale løsninger

Mål:

Veje til målet:

Der måles på antal henviste børn og unge til det
organiserede fritidsliv, antal
der fortsætter som selvbetalende medlemmer efter
prøveperiodens udløb,
samt om der ved opsøgende indsats opnås en større
opbakning fra ressourcepersoner omkring det en-

Der er på enkelte skoler
frikøbt lærere til indledende
samtaler med eleverne om
fritidsaktiviteter. Såfremt
der, grundet særlige omstændigheder, kræves en
ekstra indsats for den enkelte, kobles en fritidsvejleder
på, som har til opgave at
følge til og fra aktiviteten og
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kelte barn/unge.

indgå et samarbejde med
familien.

2. Flere frivillige forældre med
anden etnisk baggrund end dansk
i foreningslivet.

Større fokus på at forældre
med anden etnisk baggrund
end dansk involverer sig i
deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i
foreningerne.

Mindst 25 % af forældre
med anden etnisk baggrund end dansk indgår
aktivt i deres børns foreningsaktiviteter.
Optælling af frivillige med
anden baggrund end dansk
i udvalgte foreninger før
projektstart, samt løbende
og afsluttende optælling.

Opsøgende arbejde i udvalgte foreninger.
- Kontakte forældre af anden etnisk baggrund end
dansk og informere om
frivillighedsarbejdet i foreningslivet.
- Afstemme forventningerne
mellem foreningerne og
børn, unge og forældre af
anden etnisk baggrund end
dansk.
- Understøtte nye frivillige
med anden etnisk baggrund
end dansk ved at deltage i
træningen sammen med
dem i en opstartsperiode.

3. Sprogundervisning for flygtninge og indvandrere.

Løbende udvikling af sprogundervisning med henblik på
at indvandrere og efterkommere har sprog til at deltage i
samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de
får viden og indsigt som er
af lokal relevans. Dette skal
ske gennem supplerende
danskundervisning med
tilbud om FVU.

Der er gennemført mindst
15 FVU-forløb og erfaringerne er evaluerede.

Efteruddannelse af lærere

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af
amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr.
136 af 24. februar 2009), § 62.

Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne
står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan
for politikudvikling.

Information
Kvalitetskontrakterne skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
Det er administrationens vurdering, at foreliggende kvalitetskontrakt giver et godt afsæt for
kommunens fremadrettede kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender den endelige kvalitetskontrakt
2012 for:
1.
2.

Borgerservice og administration
Integration

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 17-08-2011
Fraværende: Nadeem Farooq, Merete Scheelsbeck
Sag nr. 2
Godkendt.
A tiltræder kvalitetskontrakterne med bemærkning om, at kvalitetskontrakterne anses for spild
af ressourcer, idet A med baggrund i Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, ikke ser mulighed for at opfylde
kvalitetskontrakternes mål.
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3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Borger- og
Erhvervsudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 11/19462
Sagsfremstilling
I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal
der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.
Økonomi
Borger- og erhvervsudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på ca. 355.000 kroner og et forventet årsforbrug på 444.000 kroner, jf. tabel 1. Det forventede resultat for udvalget udviser
derfor et merforbrug på 89.000. kroner i forhold til det oprindelige budget.
Det oprindelige budget er øget med 89.000 kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det
korrigerede budget udgør således 444.000 kr. Det øgede budget skyldes overførsler fra 2010
samt effekten af forbrugsbegrænsningen. Det forventede resultat for udvalget svarer til det
korrigerede budget.
Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget
Politikområde
(Netto 1.000 kr.)

Oprindeligt

Korrigeret

Forbrug

Forventet

Afvigelse

Afvigelse

budget

budget

pr.

regnskab

i fht.

i fht.

2011

2011

30.06.11

2011

oprinde-

korrige-

ligt bud-

ret bud-

get

get

881 Borger- og Erhvervsudvalget

355

444

106

444

89

0

I alt

355

444

106

444

89

0

Tværgående økonomiske disponeringer
Overførsler
Byrådet godkendte i 2010 prioriteringsforslaget 25 pct. afgift på overførsler. Princippet for afgift på overførsler kan imidlertid ikke implementeres på grund af to forhold:



Sanktionering af tillægsbevillinger – herunder overførsler – i aktuelle budgetår
Kommunens økonomi har medført yderst begrænset overførselsadgang

Borger- og erhvervsudvalget pålægges i 2011 en reduceret merudgift der vedrører prioriteringsforslaget 25 pct. afgift på overførsler. Merudgiften skal afholdes inden for ud-

valgets korrigerede budget.

Forbrugsbegrænsning:
Økonomiudvalget besluttede den 12. april 2011, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til ”depot” for hvert politikområde. Administrationen er bemyndiget til at foretage
forbrugsbegrænsning på op til 20 mio. kr. I første omgang er der udmøntet 10 mio. kr.
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En besparelse på 10 mio. kr. svarer til 1,6 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Borger- og erhvervsudvalget skal i forhold hertil deponere 6.000 kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.
Ansættelsesstop
På baggrund af kommunens økonomiske situation i 2011 har Økonomiudvalget og Byrådet
truffet beslutning om, at der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med
virkning fra den 13. april 2011. Kommunens samlede besparelse skal udgøre 6 mio. kr. Ansættelsesstoppet håndteres således, at når en medarbejder fratræder en stilling og stillingen dermed bliver ledig, trækkes der et beløb svarende til tre måneders løn fra kommunens lønbudget, som tilgår kommunekassen indtil målet på 6 mio. kr. er nået.
Der er ikke lavet en besparelsesfordeling vedr. ansættelsesstoppet mellem kommunens udvalg.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
På baggrund af 3. budgetopfølgning 2011 vurderes det, at der ikke er behov for justeringer i
budgettet for 2011 for Borger- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning 2011 tages til efterretning

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 17-08-2011
Fraværende: Nadeem Farooq, Merete Scheelsbeck
Sag nr. 3
Anbefales.
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4. Integrationspolitik - opsummering på kick off aften 15.06. 2011
og det videre arbejde
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 11/3362
Sagsfremstilling
15.06.2011 blev der afholdt kick off aften for integrationspolitikken, hvor Byrådet, Integrationsrådet og kommunens øverste administrative ledelse deltog.
Deltagerne blev præsenteret for tre forskellige tilgange til indholdet i en integrationspolitik:
A) en mere traditionel integrationspolitik med fokus på mål og indsatser målrettet borgere med
anden etnisk baggrund end dansk. Kommunens nuværende integrationspolitik ligger indenfor
denne type.
B) en medborgerskabspolitik, som er en ny tendens, og som ses mest udtalt i Næstved og Ishøj Kommuner. De kaldes også medborger-, inklusions- eller mangfoldighedspolitikker. Kernen
i medborgerskabspolitikken er, at alle borgere i kommunen skal deltage, bidrage og trives i
kommunen, og borgerne skal føle og opleve et fællesskab med hinanden. Politikken er således
ikke målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk men hele kommunens befolkning.
C) en tilgang kaldet ’demokratisk medborgerskabspolitik’. Tilgangen, som er forsøgt anvendt i
Århus og Københavns Kommuner, kan siges at bygge videre på tilgang A indholdsmæssigt og
minder om tilgang B værdimæssigt. Det handler om at give de borgere, som ikke er demokratisk deltagende, herunder nogle borgere med anden etnisk baggrund end dansk, mulighed for
at deltage i samfundet på lige fod med de øvrige borgere. Der er fokus på anti-diskrimination
og på at behandle borgerne lige, hvilket betyder, at borgerne skal serviceres forskelligt, og
kommunens service skal indrettes, så alle borgere får gavn af den.
På baggrund af oplæg om disse tilgange drøftede deltagerne, hvilke visioner der skal gælde for
Høje-Taastrup Kommunes nye integrationspolitik. Følgende udsagn blev fremført:
- Alle har lige ret og pligt til at deltage i medborgerskabet
- Grib muligheden for at bidrage til det gode liv
- Borgerne skal have ejerskab til nye fælles ideer og værdier
- Ressourcesyn – se borgerne som ressourcer
- Skabe ligeværdighedsfølelse
- Skabe motivation til den demokratiske proces
- Integration gennem fællesskaber i lokalsamfund og på arbejdspladser gør mangfoldighed til
en styrke
- Inddrage alle borgere i kultur- og foreningslivet
- Mangfoldighed er en styrke
- Udfordringer giver udvikling
- Mangfoldighed med fælles sprog
- Gensidig indsigt og viden
- Turde løfte i toppen, dvs. at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som allerede
klarer sig godt, hjælpes til at tage endnu et skridt opad
- Politikken skal omfatte livet/helbred
Samtidig reflekterede deltagerne over, hvilke målepunkter/indikatorer politikken kan indeholde
for at kunne følge udviklingen i integrationsindsatsen. Følgende målepunkter blev nævnt: Beskæftigelsesfrekvens, deltagelse i foreningslivet, stemmeprocent, sundhedstilstand, gennemførelse af ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, iværksætteri, mangfoldig arbejdsstyrke, mangfoldighed på uddannelsesinstitutionerne, gennemsnitsindkomst, kriminalitet.
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Nedenfor ses et skema over nogle af de tal, som kommunen har adgang til, som handler om
beskæftigelse og uddannelse hos borgere med anden etnisk baggrund sammenlignet med borgere med dansk oprindelse.
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Høje-Taastrup Kommune

(alle tal er i procent, bortset fra karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve)
Beskæftigelses-frekvens
(1. jan. 2010)
Andel 16-19-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke
i uddannelse
(1. jan. 2009)
Andel 20-24-årige uden
for arbejdsstyrken og ikke
i uddannelse
(1. jan. 2009)
Karaktergennemsnit ved
9. klasses afgangsprøve
(skoleåret 2009/2010)
Andel 16-19-årige i gang
med en ungdomsuddannelse (skoleåret
2009/2010)
Andel 20-24-årige i gang
med en videregående
uddannelse (skoleåret
2009/2010)

Indvandrere
fra ikkevestlige lande (mindst
to års ophold)

Landsplan

Efterkommere
med ikkevestlig oprindelse

Borgere
med dansk
oprindelse

61

59

80

9

11

21

Indvandrere
fra ikkevestlige lande (mindst
to års ophold)

Efterkommere
med ikkevestlig oprindelse

Borgere
med dansk
oprindelse

55

54

78

9

18

11

8

16

11

32

17

11

4,5

4,4

6,2

4,7

5,1

6,6

50

55

60

48

55

60

14

22

14

20

27

29

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, www.nyidanmark.dk,
UNI-C
I maj 2010 havde Borger- og Erhvervsudvalget en første drøftelse om integrationspolitikken,
herunder om det fordelagtige i, at den kommende politik har et begrænset antal mål og en
række indikatorer, som gør det muligt at vurdere effekten af tiltag.
Administrationen gennemfører i dag få indsatser, som udelukkende er rettet mod borgere med
anden etnisk baggrund. De fleste indsatser er rettet mod en bredere befolkningsgruppe, hvori
borgere med anden etnisk baggrund indgår som en større eller mindre del. Det gælder f.eks.
for områderne beskæftigelse, dagtilbud, skole, sundhed, iværksætterrådgivning, ældreomsorg
og fritid, at kommunen yder service og tilbyder evt. særlige indsatser for alle borgere med behov, og ikke primært for borgere med anden etnisk baggrund.
Der eksisterer indsatser og projekter, som er rettet mod indvandrere og efterkommere, f.eks.
særlig indsatser for to-sprogede børn, særlig indsats for at rekruttere borgere med anden etnisk baggrund til foreningslivet, etniske sundhedsformidlere, etc. Men langt de fleste indsatser
har et bredere sigte. Dette betyder, at kommunen kun i lille grad opstiller mål og succeskriterier og evaluerer på, hvilke resultater og effekter en given indsats har specifikt for borgere med
anden etnisk baggrund.
Derudover vedtog Borger- og Erhvervsudvalget i maj 2010, at integrationspolitikken skal tage
afsæt i mangfoldighed som en styrke, og at indvandrere og efterkommere skal kunne se sig
selv afspejlet positivt i politikken. Dette perspektiv kom også til udtryk hos deltagerne på kick
off aftnen den 15.06.2011, jf. de ovenstående visioner.
Administrationen vil derfor arbejde videre med, hvordan politikken kan favne både konkrete
integrationsmålinger og mangfoldighedstanken, samt se nærmere på, hvordan det kan tilstræbes, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk kan se sig selv afspejlet positivt i den
nye politik.
Administrationen samler repræsentanter fra alle relevante fagområder og på den baggrund vil
der komme et oplæg til politisk behandling i Borger- og Erhvervsudvalget og de øvrige relevante fagudvalg i efteråret.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Integrationspolitikken skal være koordineret med kommunens øvrige politikker, særligt de politikker, som den lapper ind over, herunder områderne beskæftigelse og uddannelse, børn & unge, ældre, sundhed, fritid, idræt og kultur.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Integrationsrådet er høringspart.
Vurdering
Administrationen vurderer, at de udsagn, som blev fremført på kick off aftenen den
15.06.2011, giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med integrationspolitikken.
Andre relevante dokumenter
Procesplan for udarbejdelse af integrationspolitikken, dok. 2452967-11.
Indstilling
Administrationen indstiller, at opsummeringen på kick off aftenen den 15. juni 2011 og beskrivelsen af det videre arbejde med integrationspolitikken tages til efterretning.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 17-08-2011
Fraværende: Nadeem Farooq, Merete Scheelsbeck
Sag nr. 4.
Anbefales.
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5. Udfordringsretten i forbindelse med kvalitetskontrakten 2012
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 11/13126
Sagsfremstilling
I forbindelse med den politiske proces vedrørende kommunens kvalitetskontrakter, har A indstillet, at administrationen gør brug af udfordringsretten, som er kommunernes mulighed for at
udfordre staten på bureaukratiske arbejdsgange.
Udfordringsretten er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. Udfordringsretten giver således kommunerne mulighed for at ansøge om dispensation fra gældende statslige og
lokale regler og overenskomstbestemmelser, med det formål at afprøve nye måder at gøre tingene på i kommunerne.
Når kommunen ønsker at gøre brug af udfordringsretten på kvalitetskontrakten, skal der udarbejdes en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som herefter behandler ansøgningen.
En ansøgning kan, såfremt den bliver godkendt, give mulighed for, at kommunen på forsøgsbasis kan afprøve alternative måder at løse opgaven med kvalitetskontrakten på. Kommunen
fritages ikke for det overordnede ansvarsforhold som kvalitetskontrakten dækker over. I ansøgningen skal kommunen således fremlægge en alternativ plan, som sikre en efterlevelse af
lovgivningens overordnede målsætning. I ansøgningen skal det fremgå, hvordan borgernes
retssikkerhed fortsat sikres – eksempelvis i relation til den gennemsigtighed kvalitetskontrakten skaber for borgeren på www.brugerinformation.dk
I en ansøgning kræves desuden opstilling af forsøgets målbare kriterier for succes, samt forsøgets forventede resultat – herunder angivelse af eventuelle økonomiske gevinster. Der skal
yderligere foretages en evaluering af forsøget.
I 2009/10 ansøgte i alt fire kommuner om fritagelse for udarbejdelse af kvalitetskontrakter i
Indenrigsministeriet, og alle fire kommuner fik afslag med den begrundelse, at den nye kvalitetskontraktordning giver vide rammer for kvalitetsudviklingen og udgør en klar forenkling i
forhold til de tidligere såkaldte servicestrategier.
Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og har i mail af 8.
august fået følgende melding: "På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget ændringer af reglerne om den kommunale kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Det er fortsat planen at
foretage forenklinger af reglerne i forbindelse med næstkommende revision af den kommunale
styrelseslov. Der er således ikke på nuværende tidspunkt hjemmel til at imødekomme ansøgninger om udfordringer af den kommunale kvalitetskontrakt."
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Kvalitetskontrakter: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og
om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Udfordringsretten: Udfordringsretten indgår i "Aftale om kommunernes økonomi for 2009”
mellem KL og Regeringen. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2011 er det aftalt at videreføre udfordringsrettens gyldighed indtil udgangen af 2013.
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Borger- og Erhvervsudvalget
17. august 2011

Politik/Plan
I Høje-Taastrup Kommuner er kvalitetskontrakterne koblet til kommunens nye politikkoncept.
De mål der opstilles i kommunens politiker er således hovedindholdet i kvalitetskontrakterne
og indgår samtidig i centrenes aftalestyring.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets melding vurderer administrationen, at en
ansøgning om dispensation fra udarbejdelse af kvalitetskontrakter fortsat ikke vil blive imødekommet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Det er endvidere administrationens vurdering, at arbejdet med kvalitetskontrakterne fremover
vil udgøre et begrænset ressourcetræk, idet målene hertil direkte kan overføres fra kommunes
politiker på områderne. Det vurderes at være en større ressourcemæssig udfordring at opstille
alternativ model/plan for, hvordan kommunen vil arbejde med opgaven for at sikre synlighed
og gennemsigtighed over for borgerne.

Indstilling
Administrationen indstiller at Høje-Taastrup Kommune ikke benytter sig af udfordringsretten i
forhold til dispensation for udarbejdelse af kvalitetskontrakter da Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat ikke vil imødekomme ansøgninger herom.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 17-08-2011
Fraværende: Nadeem Farooq, Merete Scheelsbeck
Sag nr. 5.
Anbefales.
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