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1. 1. udmøntning af integrationspuljen 2012
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 11/34819

Sagsfremstilling
Siden 2002 har Høje-Taastrup Kommune hvert år afsat en pulje til støtte for projekter på integrationsområdet. Projekterne skal være med til at sætte fokus og styrke det frivillige foreningsarbejde. Puljen kan ansøges af både borgere, klubber, foreninger samt institutioner i Høje-Taastrup Kommune og tilskud kan gives til både opstart og gennemførelse af gode initiativer.
Puljen er fordelt på to årlige uddelinger og er i 2012 på 300.000 kr. Heraf er 159.000 kr. afsat
til Høje-Taastrup Kommunes samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Yderligere 100.000
kr. er øremærket til projekter med fokus på øget forældreinvolvering, som medfinansiering på
projektet ”Etniske forældre i foreningslivet”, som Høje-Taastrup Kommune har modtaget støtte
til fra Integrationsministeriet.
Det betyder, at der resterer 41.000 kr. til uddeling i 2012. Derudover er der tilbagebetalte midler på pt. 6.921 kr. Det giver en samlet pulje af frie midler på 47.921 kr. Disse midler skal fordeles på to uddelingsrunder, og dette er 1. uddeling i 2012. Det forventes dog, at der vil komme en yderligere tilbagebetaling fra tidligere projekter. Denne tilbagebetaling indgår i næste
uddelingsrunde.
Administrationen har modtaget 18 ansøgninger, som beløber sig til i alt 459.816 kr.
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Høring
Ingen bemærkninger

Vurdering
De 17 af 18 ansøgninger falder inden for kriterierne for integrationspuljen. Heraf kan de 3 af
projekterne vurderes at høre under forældreinvolveringspuljen til ”Etniske forældre i foreningslivet”-projekter.
Da puljen er meget mindre end de samlede ansøgte tilskud, har administrationen vurderet,
hvilke projekter der skal indstilles til tilskud ud fra en vurdering af projekternes indhold, bæredygtighed og hvorvidt et mindre tilskud vil kunne bidrage til projektet. Flere af projekterne har
fået nedsat deres tilskud på grund af den samlede puljes størrelse.
Administrationen vurderer på baggrund heraf, at følgende 7 projekter skal tildeles tilskud:

 Forældrene på banen tildeles et tilskud på 10.000 kr. fra forældreinvolveringspuljen til at få forældre fra Charlottekvarteret med ud og se deres børns fritidsaktiviteter. Der opfordres til, at projektet gøres bæredygtigt ved hjælp af en egenbetaling
på kørsel.
 Kulturaftener i Charlottekvarteret tildeles et nedsat tilskud på 8.000 kr. Projektet ses
som en fortsættelse af det tidligere støttede og succesfulde projekt om afholdelse af Eidarrangement i 2011.
 Forældrenetværk i Pangæa Børneklub tildeles et tilskud på 19.000 kr. fra foræl-

dreinvolveringspuljen til at foredrag og aktiviteter for forældre og børn – for at få
forældre med anden etnisk baggrund mere involveret i deres børns fritidsliv.

 Lektiecaféerne på Gadehavebibliotektet, Klub Gadehaven og Blåkilde Com-

putercafé – som afholdes i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp - tildeles hver
et nedsat tilskud på 3.000 kr. til forplejning og materialer.
 Væk fra Gaden, Klub Gadehaven tildeles et nedsat tilskud på 8.000 kr. Projektet

skal styrke de unges sociale kompetencer og styrke de unges motivation for at tage
en ungdomsuddannelse og tilskuddet er til udstyr, udgifter til kampe og stævner,
transport og diverse ture.
 Projekt for 3. klasserne, Klub 5’eren tildeles tilskud på 10.000 kr. til integration
af børn fra 3. klasserne fra Charlotteskolen i klubtilbuddet, herunder forældreinvolvering i børnenes klubdeltagelse bl.a. forældrearrangement.
 HTK Challenge 2012 tildeles et nedsat tilskud på 8.000 kr. til idrætsevent for 4. klasseselever fra fem udvalgte skoler. Tilskuddet anvendes til materiel og forplejning.
Udover ovenstående fordeling henviser administrationen to projekter til § 18 puljen og tre projekter søges understøttet via Get2Sport.
Ved den ovenstående fordeling beløber det samlede tilskud sig til 33.000 kr. fra de frie midler
og 39.000 kr. fra forældreinvolveringspuljen (jf. Etniske forældre i foreningslivet). Derved resterer der ubrugte puljemidler på 61.000 kr. til forældreinvolvering og 14.921 kr. som frie midler til næste uddelingsrunde. Dertil kommer eventuelle tilbagebetalinger fra tidligere støttede
projekter.
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Andre relevante dokumenter
1.

Forældre på banen, samarb. mellem Klub 5’eren, FH-Fodbold og Helhedsplanen
Charlottekvarteret, dok 668201/12

2.

Kulturaftenener i Charlottekvarteret, Helhedsplanen, dok 66705/12

3.

Forældrenetværk, Pangæa Børneklub, dok 63077/12

4.

Klub U-18, 63055/12

5.

Lektiecafé, Gadehavebiblioteket, dok 66337/12

6.

Lektiecafé, Blåkildegårds Computercafé, dok 79737/12

7.

Lektiecafé, Gadehaven, dok 63046/12 og 66844/12

8.

Søndagsfodbold, Gadehaven, dok 63046/12 og 66844/12

9.

Væk fra Gaden, Gadehaven, dok 63046/12 og 66844/12

10. Onsdagscaféen, dok 67719/12
11. 3. klasserne i klub, Klub 5’eren, dok 67504/12
12. Kend din nabo, beboere i Gadehavegård og Helhedsplanen, dok 67502/12
13. Rådgivning på dit sprog, dok 67499/12
14. HTK Challenge 2012, Studerende på Leisure Management, dok 79735/12 og
79734/12
15. Aktivitetspas, Fløng-Hedehusenen Fodbold, dok 75322/12
16. Kaffe/dialog-vogn, Fløng-Hedehusene Fodbold, dok 75325/12
17. Op af sofaen, Taastrup FC, dok 74218/12
18. Kilden, Lektiehjælp o.a., 67508/12

Indstilling
Administrationen indstiller, at følgende fordeling af midler godkendes:
1.

Forældrene på banen tildeles 10.000 kr.

2.

Kulturaftener i Charlottekvarteret tildeles 8.000 kr.

3.

Forældrenetværk i Pangæa Børneklub tildeles 19.000 kr.
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4.

Lektiecaféerne på Gadehavebibliotektet, Klub Gadehaven og Blåkilde Computercafé tildeles hver 3.000 kr.

5.

Væk fra Gaden, Klub Gadehaven tildeles 8.000 kr.

6.

Projekt for 3. klasserne, Klub 5’eren tildeles 10.000 kr.

7. HTK Challenge 2012 tildeles 8.000 kr.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 28-03-2012
Fraværende: Hugo Hammel, Merete Scheelsbeck
Sag 1
Godkendt, idet Borger- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til præcisering af principperne
for integrationspuljens udmøntning.

Bilag:
1 Åben Liste over ansøgninger til Integrationspuljen

66825/12
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