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Byrådet

Sagstype.: Byrådet

1.

26-04-2011

Sagsid.: 2285782

Dok.nr.: 3168007

Åben sag

Forslag fra C om 360 graders eftersyn af folkeskolen i HøjeTaastrup

Sagsfremstilling:
Et 360 graders eftersyn: En plan for et markant fagligt løft af folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune
Undervisningsministeriet præsenterer årligt en opgørelse, der med afsæt i karaktererne fra 9. klassernes
afgangseksamener sammenligner det faglige niveau på landets folkeskoler. Høje-Taastrup Kommune er
gennem flere år placeret i den nederste fjerdedel af landets 98 kommuner. Det er ikke tilfredsstillende,
når vi samtidig kan påvise, at vi er blandt de kommuner, der investerer mest pr. elev (82.000 kr. pr.
elev pr. år).
Når kommuner med større sociale udfordringer end os præsterer bedre, så er der noget grundlæggende
galt med tingenes tilstand hos os.
Byrådet har i forbindelse med planerne om en ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune truffet beslutning om investeringer i moderne læringsmiljøer, efteruddannelse af lærerne og igangsætning af profilskoler. Dette vil i de kommende år danne en meget væsentlig del af fundamentet for et løft af det faglige niveau på vore folkeskoler.
På den korte bane er det imidlertid nødvendigt med flere initiativer, der kan understøtte målet om et højere fagligt niveau – og dermed en hurtig forbedring af eksamenskaraktererne. Det faglige niveau, som
vi bibringer eleverne i vore folkeskoler, er det fundament, som skal sikre, at unge fra Høje-Taastrup
Kommune er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Undersøgelser underbygger desværre, at
omkring 25 pct. af vore unge ikke får gennemført en ungdomsuddannelse, og det er ikke acceptabelt. Vi
tilslutter os fuldt ud regeringens målsætning om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og derfor er det nødvendigt med hurtige initiativer, der kan understøtte
denne målsætning.
Det Konservative Folkeparti foreslår på denne baggrund, at der igangsættes et 360 graders eftersyn af
vore folkeskoler. Det skal i den forbindelse undersøges til bunds, hvor vi bruger pengene rigtigt, og hvor
vi bruger dem forkert.
Det Konservative Folkeparti foreslår også, at Høje-Taastrup Kommune får en skoleudviklingsstrategi, der
beskriver konkrete udviklingsmål på det faglige niveau fra 2012 til 2020. Til støtte for disse mål skal der
endvidere opstilles en ”Best Practice model” på området (hvad har vist sig at virke i andre kommuner?).
Disse initiativer skal naturligvis gennemføres i dialog med alle berørte parter (bl.a. forældre, skoleledere,
lærere og pædagoger).
Såfremt Byrådet tilslutter sig Det Konservative Folkepartis forslag om et 360 graders eftersyn af folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune, så medfører det, at Institutions- og Skoleudvalget omgående
iværksætter en tids- og arbejdsplan for arbejdet.

Byrådet 26-04-2011 (Sag 1)
Byrådet besluttede at oversende forslaget, herunder det supplerende forslag fra F om liniefagskoler til behandling i Institutions-og Skoleudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans.
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2.

26-04-2011

Sagsid.: 2285782

Dok.nr.: 3177937

Åben sag

Forslag fra A om lokal tænketank for Folkeskolen

Sagsfremstilling:
Lokal tænketank for Folkeskolen
Folkeskolen i Høje Taastrup Kommune er den fjerde dårligste blandt landets kommuner. Det viser en sammenligning af resultater fra 9.klasse på landets folkeskoler.
Dette er langt fra tilfredsstillende. Der er derfor behov for en umiddelbar indsats.
Socialdemokraterne foreslår, at der etableres en lokal tænketank for folkeskolen.
Folkeskolen er en fælles opgave. Løsningen af folkeskolens udfordringer kræver derfor, at vi løfter i fællesskab og i samarbejde iværksætter de initiativer, som skal sikre folkeskolen den nødvendige udvikling.
Der er behov for at inddrage de lokale erfaringer, som er ude på skolerne for at se på, hvad vi
gør i dag; hvad virker og hvad virker ikke – og hvorfor? Der er mange gode erfaringer i kommunen, som vi skal bygge videre på og udbrede i større omfang. Samtidig er der behov for at identificere, hvor udfordringerne ligger.
Ved at se på hvor andre kommuner har succes med at udvikle folkeskolen kan Høje Taastrup
Kommune få inspiration til, hvordan vores lokale folkeskole styrkes.
Målet er, at børnene sikres et ordentligt fundament, der gør dem i stand til at klare sig videre i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Socialdemokraterne inviterer Byrådets partier til i samarbejde med medarbejdere, ledere og forældre at udforme en handlingsplan for fremtidens skole.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 2)
Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Institutions -og Skoleudvalget, idet der
ikke hermed er taget stilling til sagens substans.
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3.

26-04-2011

Sagsid.: 3001566

Dok.nr.: 3133298

Åben sag

Behandling af brevstemmer for afstemningsområder, hvor der
er modtaget færre end 5 brevstemmer

Sagsfremstilling:
Hvis der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne
efter kommunalbestyrelsens bestemmelse overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer, og afleveres til valgstyrerne for dette afstemningsområde, der undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Lov om valg til folketinget.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Det anbefales, at afstemningsområder, der modtager færre end 5 brevstemmer i lighed med tidligere overfører disse til Selsmoseskolen, der herefter undersøger om brevstemmerne kan komme i betragtning. Beslutningen anbefales at gælde for hele byrådsperioden.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at afstemningsområder der modtager færre end 5 brevstemmer overfører disse til Selsmoseskolen. Beslutningen gælder for hele byrådsperioden.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 3)
Godkendt.
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Sagstype.: Byrådet

4.

Sagsid.: 3001566

Dok.nr.: 3133352

Åben sag

Valg af tilforordnede ved stemmeafgivning i private hjem, plejehjem m.v. ifm. Folketingsvalget 2011

Sagsfremstilling:
Byrådet skal blandt vælgerne vælge et antal tilforordnede, som ved folketingsvalget 2011 skal
medvirke i forbindelse med stemmeafgivningen i private hjem, på plejehjem og i beskyttede boliger m.v. Brevstemmer afgives de pågældende steder til to stemmemodtagere, der er udpeget
blandt de tilforordnede vælgere.
Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne skal være en person udpeget blandt
personalet ansat i kommunens forvaltning.
Der er ved tidligere valg blevet udpeget 18 tilforordnede, som er blevet stillet til rådighed af partierne.
De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges i enighed
af Byrådet.
Kandidater til folketingsvalget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager.
Fordelingen af tilforordnede ved stemmeafgivning i eget hjem m.v. kan ske således:
Fordeling uden valggrupper
A

B

C

F

O

V

Øvrige I ALT

7

1

9

1

0

0

0

18

Der er maskinelt foretaget lodtrækning blandt partierne om mandat 16, 17 og 18, som tilfaldt B,
C og A i nævnte rækkefølge.
Økonomi:
Omkostninger til valget er indeholdt i budgettet for 2011.
Retsgrundlag:
Lov om valg til folketinget
Den kommunale styrelseslov.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Erfaringer fra tidligere valg har vist, at 18 tilforordnede til denne funktion er et passende antal.
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Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. Partierne anmodes om at udpege 18 tilforordnede vælgere til at medvirke ved brevstemmeafgivning i private hjem og på plejehjem m.v.
2. Borgmesteren bemyndiges til, efter indstilling fra partierne, at godkende de 18 tilforordnede.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 4)
Godkendt, idet 12- gruppen dog fordeler sine tilforordnede således: C får 7, B får 1, O får 1 og V
får 1 tilforordnet.
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5.

26-04-2011

Sagsid.: 3001566

Dok.nr.: 3133371

Åben sag

Valg af formænd for valgstyrere og tilforordnede ved folketingsvalget 2011

Sagsfremstilling:
I forbindelse med folketingsvalget 2011 skal Byrådet vælge formænd for de 13 valgdistrikter,
som kommunen er opdelt i.
Formændene skal vælges blandt de godkendte valgstyrere og vælges ved forholdstalsvalg under
ét.
Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der i Byrådet er enighed om, hvem der skal udpeges til formænd. I så fald kan borgmesteren bemyndiges til at godkende formændene for de
enkelte valgsteder blandt de af partierne indstillede valgstyrere.
I forbindelse med kommunalvalget 2009 blev nedennævnte personer udpeget til formænd:
1. Selsmoseskolen
2. Parkskolen
3. Grønhøjskolen
4. Taastrup Kulturcenter
5. Borgerskolen
6. Gadehaveskolen
7. Rønnevangsskolen
8. Torstorp Skole
9. Sengeløse Fritidshus
10. Charlotteskolen
11. Hedehuset
12. Fløng Skole
13. Reerslev Skole

Poul Bonderup
Lars Prier
Laurids Christensen
Vagn Sørensen
Ole Helding
Svend-Erik Hermansen
Thomas Bak
Rikke Madsen
Hugo Hammel
Ekrem Günbulut
Kim John Christiansen
Peder Helt Knudsen
Henning Kraiberg Knudsen.

(V)
(O)
(C)
(C)
(F)
(A)
(A)
(B)
(A)
(A)
(A)
(V)
(V)

Økonomi:
Udgifterne ved valget er indeholdt i budget 2011.
Retsgrundlag:
Lov om folketingsvalg.
Den kommunale styrelseslov
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Den endelige dato for folketingsvalget kendes endnu ikke, men det findes hensigtsmæssigt, at
der allerede nu træffes beslutning om, at borgmesteren bemyndiges til at godkende formændene
for de enkelte valgsteder efter indstilling fra partierne.
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Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende formændene for de enkelte valgsteder efter indstilling fra partierne og efter ovennævnte princip.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 5)
C stillede forslag om at Byrådets partier godkender aftale om nedenstående fordeling af formænd for valgstyrere og tilforordnede i valgperioden 2010-2013
Valgsted:
Selsmoseskolen
Parkskolen
Grønhøjskolen
Taastrup Kulturcenter
Borgerskolen
Gadehaveskolen
Rønnevangsskolen
Torstorp skole
Sengeløse Fritidshus
Charlotteskolen
Hedehuset
Fløng Skole
Reerslev skole

Alle valg
C
O
C
C
F
A
B
A
A
A
C
V

Folketingsvalg
V
-

Kommunevalg
A
-

Det er aftalt, at der ikke nedlægges valgsteder i valgperioden. Parkskolen og Rønnevangsskolen
vil derfor fortsætte som valgsteder uanset at skolerne nedlægges.
Borgmesteren bemyndiges til at godkende formændene for de enkelte valgsteder efter indstilling
fra partierne jf. ovenstående fordeling.
Byrådet godkendte indstillingen samt ovenstående aftale.
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Sagstype.: Byrådet

6.

Sagsid.: 3001566

Dok.nr.: 3133413

Åben sag

Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere ifm. Folketingsvalg
2011

Sagsfremstilling:
Byrådet skal vælge et antal valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med folketingsvalg 2011.
Valgstyrene vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Forholdstallet
retter sig mod det nuværende Byråd, men Indenrigs- og Sundhedsministeriet henstiller til kommunerne, at man tager hensyn til de mindre partier, som er opstillingsberettiget til valget, men
som ikke er repræsenteret i Byrådet.
Ved det sidst afholdte valg blev der valgt 115 valgstyrere til at medvirke fra valghandlingen startede og indtil optællingen var afsluttet.
Endvidere blev der valgt 57 tilforordnede til at medvirke fra kl. 11.45 og indtil optællingen var
afsluttet. Tilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.
Ved tidligere valg og afstemninger har Byrådet besluttet, at de partier som var opstillingsberettiget til valget, men som ikke var repræsenteret i Byrådet, hver indstillede én af de tilforordnede,
medens de øvrige pladser tilfaldt byrådets partier.
Der foreslås følgende fordeling af valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne ved folketingsvalget 2011:

1. Selsmoseskolen
2. Parkskolen
3. Grønhøjskolen
4. Taastrup Kulturcenter
5. Borgerskolen
6. Gadehaveskolen
7. Rønnevangsskolen
8. Torstorp Skole
9. Sengeløse fritidshus
10. Charlotteskolen
11. Fritidsc. Hedehuset
12. Fløng Hallen
13. Reerslev Skole
Total

A
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
39

B
1

1
1
1

1
5

C
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
50

VALGSTYRERE
F
O
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

5

5

øvrige

0

I ALT
9
9
9
9
9
10
10
9
9
9
9
9
5
115
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1. Selsmoseskolen
2. Parkskolen
3. Grønhøjskolen
4. Taastrup Kulturcenter
5. Borgerskolen
6. Gadehaveskolen
7. Rønnevangsskolen
8. Torstorp Skole
9. Sengeløse fritidshus
10. Charlotteskolen
11. Fritidsc. Hedehuset
12. Fløng Hallen
13. Reerslev Skole
Total

1. Selsmoseskolen
2. Parkskolen
3. Grønhøjskolen
4. Taastrup Kulturcenter
5. Borgerskolen
6. Gadehaveskolen
7. Rønnevangsskolen
8. Torstorp Skole
9. Sengeløse fritidshus
10. Charlotteskolen
11. Fritidsc. Hedehuset
12. Fløng Hallen
13. Reerslev Skole
Total

26-04-2011

A
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
17

A
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
4
3
56

B

1
1

1

3

C
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
22

TILFORORDNEDE
F
O
V
1
1
1

1
1

5

I ALT
5
5
5
3
3
6
7
3
3
4
6
5
2
57

1
1

1

1
1

øvrige
1
1
1

1
1
2

2

6

VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE I ALT
B
C
F
O
V
øvrige
1
4
1
1
1
1
0
5
2
1
1
1
0
7
0
1
0
1
0
6
1
0
1
0
1
5
1
0
0
0
2
6
2
1
0
1
1
6
2
1
1
1
1
6
1
0
0
0
0
6
1
0
1
0
1
6
1
1
0
0
0
6
2
1
0
1
0
6
2
0
2
0
1
3
0
0
0
0
8
72
16
7
7
6

I ALT
14
14
14
12
12
16
17
12
12
13
15
14
7
172

Fordelingsoplægget bygger på det samlede antal mandater, der tilkommer hvert parti i forhold til
mandatfordelingen i byrådet pr. 01.01.2010. Der er maskinelt sket lodtrækning om pladserne
163 til 166, som tilfaldt B, C, A og F i nævnte rækkefølge.
Af det samlede antal poster som tilforordnet er der afsat 6 til andre opstillingsberettigede partier.
Skulle der være færre end 6 øvrige partier, og dermed poster, som kan gå tilbage til byrådets
partier, er rækkefølgen denne: O, V, C, A, C og A
Fordelingen af det samlede antal valgstyrere og tilforordnede ved de enkelte valgsteder er foretaget på grundlag af valgstedernes størrelse (antal vælgere), dog med en lille ”skævvridning” til
fordel for det mindste valgsted, Reerslev Skole, som ellers ville blive meget svagt bemandet.
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Ved fordelingen af de enkelte partiers samlede antal mandater ud på de enkelte valgsteder er
det tilstræbt, at hvert parti bliver repræsenteret på så stort et antal valgsteder, som dets samlede mandattal rækker til, uden skelen til ”højborge” eller lignende.
Økonomi:
Omkostningerne ved valget er indeholdt i budgettet for 2011.
Retsgrundlag:
Lov om folketingsvalg.
Den kommunale styrelseslov.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Erfaringerne viser, at et antal på henholdsvis 115 valgstyrere og 57 tilforordnede giver en god og
hurtig afvikling af valget og optællingen.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. Der vælges 115 valgstyrere til at medvirke fra valghandlingens start og indtil optællingen
er slut.
2. Der vælges 57 tilforordnede til at medvirke ved valghandlingen fra kl. 11.45 og indtil optællingen er slut.
3. De 57 tilforordnede fordeles således, at partier, som er opstillingsberettigede til valget
uden at være repræsenterede i Byrådet, hver indstiller én tilforordnet, mens de øvrige
pladser tilfalder Byrådets partier. Den endelige fordeling fastlægges, når antallet af udpegningsberettigede lister udenfor Byrådet kendes.
4. Borgmesteren bemyndiges til herefter at godkende de af partierne indstillede valgstyrere
og tilforordnede efter de nævnte principper.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 6)
Godkendt.
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7.

26-04-2011

Sagsid.: 3001566

Dok.nr.: 3158559

Åben sag

Supplering af valgbestyrelsesmedlemmer for valgperioden
2010 - 2013

Sagsfremstilling:
Ved Byrådets konstituering valgte Byrådet 2 medlemmer til valgbestyrelsen og 2 stedfortrædere
for Byrådets valgperiode 2010 - 2013.
Valgt er Michael Ziegler, Thomas Bak, og stedfortrædere er Laurids Christensen og Hugo Hammel.
Imidlertid skal der ifølge Folketingsvalgloven vælges 4 medlemmer og 4 stedfortrædere. Der skal
derfor vælges yderligere 2 medlemmer af valgbestyrelsen og 2 stedfortrædere for disse.
Byrådet skal vælge medlemmerne af valgbestyrelsen ved forholdstalsvalg blandt sine medlemmer. Den gruppe i Byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Lov om valg til Folketinget
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Selvom folketingsvalget endnu ikke er udskrevet, vurderes det at det er hensigtsmæssigt allerede at vælge medlemmerne af valgbestyrelsen. Det vurderes tillige hensigtsmæssigt, at valget
gælder for hele Byrådets valgperiode 2010 – 2013.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Byrådet vælger yderligere 2 medlemmer til valgbestyrelsen for Byrådets valgperiode 2010 – 2013, samt 2 stedfortrædere.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 7)
Byrådet godkendt, at Merete Scheelsbeck (C) og Conny T. Krogh (F) indgår som medlemmer i
valgbestyrelsen, samt at borgmesteren bemyndiges til at modtage navne på stedfortræderne.
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Sagstype.: Byrådet

8.
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Sagsid.: 755300

Dok.nr.: 3176544

Åben sag

Ansøgning fra forsyningsvirksomheden om brug af kommunens
byvåben som logo

Sagsfremstilling:
Bestyrelserne for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S har alle 3 på møder
11.03.2011 besluttet at søge Byrådet om tilladelse til at bruge kommunens byvåben uden brug
af kommunens navn, således at selskabernes fremtidige logo er byvåbenet sammen med det enkelte selskabs navn.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Den kommunale styrelseslov § 4 stk. 2
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Det fremgår af § 4 stk. 2 i den kommunale styrelseslov, at kommunevåbnet, når det er registreret, er forbeholdt den kommunale myndighed – og Høje-Taastrups kommunevåben er registreret.
Et kommunalt byvåben har til hensigt at angive en retlig tilknytning til den kommunale myndighed, hvorfor kommunen som udgangspunkt ikke bør tillade andre at bruge byvåbnet. Det kan
således fejlagtigt risikere at understøtte en opfattelse af, at kommunen er den ansvarlige, når
byvåbnet anvendes af andre end kommunen selv. Denne holdning har også været praksis hos
statens heraldiske konsulent i Rigsarkivet.
Det antages, at kommunevåbnet kan anvendes til rent dekorative formal på souvenirs m.v. uden
tilladelse, men brugen skal i givet fald ikke være en hovedbestanddel af genstanden.
Byrådet har – så vidt vides – ikke vedtaget et generelt princip om afslag på alle anmodninger om
anvendelse af kommunevåbnet, og der skal derfor tages stilling til den konkrete ansøgning.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der ikke gives tilladelse til brug af kommunens byvåben i sammenhæng med forsyningsselskabernes navn.
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Byrådet 26-04-2011 (Sag 8)
Lars Prier blev valgt som mødeleder under behandlingen af dette punkt.
Michael Ziegler, Nadeem Farooq og Thomas Bak deltog ikke i behandlingen.
Lars Prier stillede ændringsforslag om, at Forsyningsvirksomheden fik tilladelse til at anvende
kommunens byvåben som logo.
For forslaget stemte B, C, O og V, og imod stemte A og F.
Ændringsforslaget var hermed vedtaget.
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Sagstype.: Økonomiudvalg I

9.

26-04-2011

Sagsid.:

Dok.nr.: 3148068

Åben sag

Budgettjek - Økonomisk udfordring i 2011

Sagsfremstilling:
Administrationen har i marts måned iværksat et budgettjek af 2011. Budgettjekket tager udgangspunkt i Byrådets beslutning omkring spilleregler for budgetstyring (jf. den såkaldte 4trinsmodel). Formålet har været at lave en kritisk gennemgang af budget 2011 så tidligt på året
som muligt med henblik på at vurdere, om det vedtagne budget 2011 forventes at kunne holde.
Budgettjekket er lavet på baggrund af det nu kendte regnskabsresultat 2010 og de første måneders forbrug i 2011.
Som led i budgettjekket er der specifikt foretaget en kritisk gennemgang af de vedtagne besparelser i budget 2011. Årsagen er, at hvis besparelserne ikke realiseres fuldt ud, vil det vedtagne
budget 2011 ikke kunne overholdes, og den økonomiske situation vil dermed blive forværret.
I denne sag redegør administrationen for de økonomiske udfordringer, som Høje-Taastrup Kommune samlet set vurderes at stå overfor. Administrationen kommer derudover med anvisninger
på, hvordan budgettet kan overholdes.
Budgettjekket og de økonomiske udfordringer skal ses i lyset af Regeringens sanktionslovgivning
som er blevet indført fra 2011 (jf. vedlagte bilag). Sanktionsloven indebærer, at såfremt regnskab 2011 for kommunerne under ét overstiger det vedtagne budget 2011, vil kommunerne blive straffet med en bloktilskudsnedsættelse på op til 3 mia. kr. i 2012. Der vil være tale om dels
en kollektiv sanktion, dels en individuel sanktion. Bloktilskuddet vil således blive nedsat kollektivt
– for samtlige danske kommuner – med 40 pct. af overskridelsen, mens de enkelte kommuner,
der overskrider budgettet, modregnes med 60 pct. af overskridelsen. En overskridelse af det oprindelige budget 2011 kan altså blive dyr for Høje-Taastrup Kommune – selv hvis kommunen
overholder sit budget, kan der komme en regning qua den kollektive sanktion, såfremt kommunerne under ét ikke overholder budgetterne. Det skal bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune
maksimalt vil kunne få en sanktion på ca. 26,2 mio. kr., såfremt kommunerne under ét bruger
for mange penge i forhold til servicerammen.
Sanktionslovgivningen nødvendiggør, at Høje-Taastrup Kommune i 2011 skal have øget fokus på
overholdelsen af det oprindeligt vedtagne budget. Dette medfører, at der skal være særlig opmærksom på prioriteringen inden for vedtagne rammer.
Dertil kommer at Høje-Taastrup Kommunes likviditet fortsat er kritisk, der er derfor ikke finansiering til overskridelser i 2011. Likviditeten vil i 2011 stabilisere sig omkring 60 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. Men i 2012 hvor der skal foretages omfattende investeringer i ny skolestruktur (55 mio. kr.), vil likviditeten komme ned omkring 0- 10 mio. kr., hvilket er meget tæt
på grænsen, hvor Høje-Taastrup Kommune sættes under administration. På denne baggrund er
det derfor nødvendigt, at der sker en opbremsning i det nuværende forbrug af likviditet.
Budget 2011 sammenholdt med regnskab 2010
Det samlet regnskabsresultatet for 2010 (drift, anlæg og finansiering) viser, at der i forhold til
det oprindelige budget er tale om merudgifter på 87,4 mio. kr., der er finansieret via kassetræk.
I forhold til servicerammen er der tale om merudgifter på 77,9 mio. kr.
Som det fremgår af nedenstående tabel 1, blev budget 2010 oprindeligt vedtaget med driftsudgifter på 2,810 mia., og budget 2011 er vedtaget i balance med driftsudgifter på 2,823 mia. kr.
Regnskabet for 2010 viser imidlertid driftsudgifter for 2,907 mia. kr. Regnskabsresultatet har
derfor betydet et stort kassefinansieret forbrug i 2010, men giver ligeledes et signal omkring ud-

side 14 -

Byrådet

26-04-2011

fordringer i 2011, da en række områder fortsat må antages at være udfordret. På en lang række
områder er der dog iværksat tiltag, der forventes at have fuld effekt i 2012.
Tabel 1 - Regnskab 2010, oprindeligt budget 2010, korrigeret budget 2010 samt korrigeret budget 2011.
Politikområde (1.000
kr.) - drift
20 Borgerservice og
administration
21 Redningsberedskab

Oprindeligt
Budget
Budget
2010 kor2010
rigeret
339.672

358.280

Regnskab Oprindeligt
Budget
Budget
2011 kor2011
rigeret
2010
338.357

334.833

357.410

FV. Regnskab
Interval
357.410

357.410

9.357

10.069

9.699

10.141

10.077

10.077

10.077

22 Bygninger og arealer

146.819

165.104

161.617

158.719

158.209

158.209

158.209

30 Trafik og grønne
områder
31 Forsyningsvirksomheder
40 Miljøforanstaltninger

97.118

99.226

100.153

94.470

93.771

93.771

93.771

-1.571

-513

-846

2.547

2.321

2.321

2.321

4.148

7.562

2.738

5.261

5.379

5.379

5.379

41 Byfornyelse og
driftssikring af boligbyggeri
50 Pension og boligstøtte
51 Sociale serviceydelser
52 Sundhedsudgifter

1.339

1.339

1.213

1.333

1.333

1.333

1.333

190.437

198.491

199.435

206.854

206.854

212.854

214.854

185.103

223.790

215.336

205.637

207.384

207.384

215.384

99.191

108.193

113.772

105.087

104.838

115.538

117.538

53 Integration og boligsociale aktiviteter

3.449

6.593

1.794

671

115

115

115

60 Institutioner for børn
og unge

287.549

288.827

286.242

276.360

275.800

275.800

277.800

61 Børn og unge med
særlige behov

243.078

261.425

262.673

247.809

241.565

241.565

244.565

63 Undervisning

519.475

512.654

509.563

499.649

491.064

494.064

496.064

70 Fritid

34.781

36.769

35.991

32.157

31.679

31.679

31.679

71 Kultur

48.221

48.996

52.598

42.287

41.255

41.255

42.455

81 Borger-og Erhvervsudvalget

350

350

254

355

353

353

353

90 Ældrepleje- og omsorg
94 Kommunale plejeboliger
10 Arbejdsmarked og
beskæftigelse

309.465

313.529

308.612

309.692

304.507

304.507

304.507

-11.162

-11.158

-9.474

-11.938

-11.969

-11.969

-11.969

303.627

298.675

317.407

302.048

301.908

336.308

336.308

Hovedtotal

2.810.445 2.928.201 2.907.134

2.823.970 2.823.854 2.877.953 2.898.153

Her kan nævnes:
o
o
o
o
o

På det specialiserede socialområde er der iværksat en række besparelsesinitiativer
Ny skolestruktur
Implementering af administrativ organisationsændring fra 2010
Ny områdelederstruktur
Ny biblioteksstruktur

Ovenstående aktiviteter vil alt andet lige reducere budgetudfordringerne i 2012 på ovenstående
områder, da tiltagene da vil have helårseffekt.
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I nedenstående gives en vurdering af de aktuelle udfordringer i forhold til budget 2011.
Aktuelle udfordringer i budget 2011
Politikområde (1.000 kr.)

(-) Forventet merudgifter /
Interval

Vedtaget besparelser
2011
1.000 kr. Heraf realiseres

Omfattet af sanktionsloven
20 Borgerservice og administration

0

0

-38.576

21 Redningsberedskab

0

0

0

22 Bygninger og arealer

0

0

-2.869

-2.869

30 Trafik og grønne områder

0

0

-3.090

-3.090

31 Forsyningsvirksomheder

0

0

2.500

2.500

40 Miljøforanstaltninger

0

0

0

-32.876

41 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri
51 Sociale serviceydelser
52 Sundhedsudgifter

0

0

0

0

-8.000

0

-7.500

-12.700

-2.400

53 Integration og boligsociale aktiviteter

0

0

0

60 Institutioner for børn og unge

0

-2.000

-13.662

61 Børn og unge med særlige behov

-400
-11.075

0

-3.000

-277

-277

-3.000

-5.000

-7.368

-7.368

70 Fritid

0

0

-2.096

-2.096

71 Kultur

0

-1.200

-3.992

-3.992

81 Borger- og Erhvervsudvalget

0

0

0

63 Undervisning

90 Ældrepleje- og omsorg

0

0

-6.828

-10.500

-31.900

-78.658

-6.000

-8.000

0

0

0

0

-35.100

-35.100

-7.500

Ikke omfattet af sanktionslov i alt

-5.000
-46.100

-7.000
-50.100

-7.500

Hovedtotal

-56.600

-82.000

-86.158

Sanktionslov I alt

-6.828

Ikke omfattet af sanktionslov
50 Pension og boligstøtte
94 Kommunale plejeboliger
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse
95 Skatter ( Dækningsafgifter)

-900

-69.271

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at kommunens økonomiske udfordring i
2011 samlet set er mellem 56,6 mio. kr. og 82,0 mio. kr. En del af ovenstående udfordringer vil
blive løst indenfor politikområdet / Udvalgsniveau, jf. 4- trinsmodel. Andre økonomiske udfordringer, vil betyde fremlæggelse af politisk mødesag med henblik på justering af serviceniveau.
For de udgifter der vedrører servicerammen, og som dermed kan udløse regeringens eventuelle
sanktioner over for kommunerne, vurderes den økonomiske udfordring at være mellem 10,5
mio. kr. og 31,9 mio. kr.
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Administrationen følger løbende op på vurderingerne, og næste opfølgning vil ske i forbindelse
med 2. budgetopfølgning i maj 2011.
I nedenstående gennemgås udfordringerne på de forskellige politikområder:
20 Borgerservice og administration
Der er på politikområdet vedtaget besparelser på 38,6 mio. kr. i budget 2011. Hovedparten af
besparelserne kan henføres til de administrative besparelser gennemført i sommeren 2010. Dertil kommer en række tværgående besparelser som fx takststigninger, inddragelse af 25 pct. Af
overførslerne fra 2010-2011 samt budgetanalyser.
Vurdering:
Langt de fleste besparelser vil samlet set blive realiseret i 2011. Området har i seneste år kunnet
overholde budgettet ved hjælp af omprioriteringer indenfor politikområdet. Det forventes på nuværende tidspunkt også at ville kunne ske i 2011.
30 Trafik- og Grønne områder
Vinteren 2010/2011 har været særdeles hård, og der er brugt mange penge på vintertjeneste,
ligesom veje og grønne områder er hårdt medtaget af vejret.
Budgettet på området forventes, at kunne overholdes. Dette vil dog kun være muligt med et lavere aktivitetsniveau i forhold til grønne områder m.v. Samtidig vil der i 2011 være væsentligt
færre penge til indkøb af større materiel, maskiner m.m. Tilbageholdenheden kan betyde, at der
vil ske en nedprioritering af vedligeholdelsen af veje og grønne områder, som kan resultere i, at
man kommer til at afvige fra den politisk godkendte kvalitet på området.
Tilbageholdenheden vil betyde et efterslæb, som på sigt vil medføre nedslidning af maskiner og
materiel samt af veje og grønne områder, og man vil derfor kunne forvente større udgifter til
vedligeholdelsen fremover.
Vurdering: Området har i seneste år kunnet overholde budgettet ved hjælp af omprioriteringer
indenfor politikområdet. Det forventes på nuværende tidspunkt også ville kunne ske i 2011.
50 Pension og boligstøtte
Boligstøtte
Området er stærkt konjunkturafhængigt, og i perioder med lavkonjunktur vil der på området
være stigende udgifter. Årsagen er, at størrelsen på boligstøtte er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning.
Det samlede korrigerede budget for 2011 er på 30,6 mio. kr., medens det faktiske nettoforbrug i
2010 var på 36,1 mio. kr. Administrationen har regnet på den nuværende udvikling på området,
og der kan forventes et merforbrug i størrelsesordenen 8,0 mio. kr. i 2011. Boligstøtte er ikke
omfattet af budgetgarantiordningen.
Vurdering: Der er tale om en lovbestemt ydelse, hvor udgifter på området er afhængige af udviklingen i indkomst og formue. Der vurderes ikke at være muligheder for omprioriteringer inden
for politikområdet.
51 Sociale serviceydelser
Der har været betydelige udgiftsstigninger på det specialiseret socialområde i de seneste år.
Økonomien på Social- og Sundhedsudvalgets område har de senere år været under pres, og der
har været en kraftig stigning i udgifterne, hvoraf størstedelen af den store vækst kan henføres til
merudgifter på det specialiserede sociale område (voksne).
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I 2011 vil der inden for området fortsat være fokus på bedre styring af økonomi og kvalitet. Der
er en lang række af initiativer i gang for at opbremse forbruget på kort sigt og for at sikre grundlaget for en udgiftsreduktion i 2011 og frem. Der er på det specialiserede socialområde udarbejdet en genopretningsplan bestående af 14 handleplaner, som centrets paragrafområder, og som
samlet skal sikre budgetbalance i 2011. Handleplanerne implementeres gradvist fra og med første halvdel af 2011.
Vurdering: Der har de senere år været en kraftig stigning i udgifterne på det specialiserede område. Målet er fortsat at få budgetbalance i 2011, men der er risiko, for at de igangsatte initiativer først får fuld virkning fra budgetår 2012.
52 Sundhedsudgifter
På sundhedsområdet har der i 2010 været en uventet kraftig stigning i aktiviteten på hospitalerne i Region Hovedstaden sammenholdt med væksten i andre regioner. Væksten er således også
højere end i de skøn, der lægges til grund i forbindelse med fastlæggelsen af bloktilskuddet.
Væksten har særligt været på det somatiske område, både på den stationære og den ambulante
aktivitet.
En del af forklaringen på det stigende aktivitetsniveau i 2010 i forhold til året før er formentlig
reduktionerne af ventetidsgarantien til 1 måned og ”kræftpakkerne”.
I budget 2011 er der vedtaget besparelser på 2,4 mio. kr. på politikområdet, hvoraf de 2 mio.
kr. vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering. På trods af at der bremses op i udgiften for
forebyggelige indlæggelser er væksten på ikke forebyggelige områder betydelig.
Vurdering:
Høje-Taastrup Kommune modtager hver måned en afregning fra Sundhedsstyrelsen i forhold til
Høje-Taastrup kommunes medfinansiering af sundhedsudgifterne. Høje-Taastrup kommune kan
kun i meget begrænset omfang på kort sigt påvirke størrelsen af udgifterne. I vurderingen af den
økonomiske udfordring indgår, at Høje-Taastrup Kommune forventer midtvejsregulering i 2011
på 4,0 mio. kr.
60 Institutioner for børn og unge
Den seneste befolkningsprognose viser en stigning i antallet af børn, set i forhold til forventningen i budget 2011 -2014. Dette betyder, at der i budget 2012 vil være behov for justeringer af
mænger/pladser/kapacitetstilpasning på mellem 0 til 2 mio. kr. i forhold til daginstitutionsområdet.
På det samlede politikområde, der omfatter både daginstitutioner og klubber, er der i budget
2011 vedtaget besparelser på 13,662 mio. kr. Det vurderes at 11,1 mio. kr. vil kunne realiseres i
2011. En af de vedtagne besparelser vedrører en anden normering på såvel basispersonale som
ledelse i daginstitutionerne. Den fulde besparelse på 5,9 mio. kr. kan ikke realiseres, da to pædagogiske ledere har takket nej til tilbud om pædagogjob. Besparelsen var alene beregnet som
forskellen mellem pædagogløn og lederløn. Men da de to har valgt at tage opsigelsen, udløses
såvel feriepenge som op til tre måneders godtgørelse, hvorved de to ender med at medføre en
merudgift i 2011 på hver ca. 160.000 kr. frem for en besparelse. Endelig kan det blive nødvendigt at revurdere merudgifterne til daginstitutioner, der skal holde åbent i sommerferien samt
revurdere udgifterne ifm. ”tilsandingsproblematikken” og etablering af grupperum på daginstitutionsområdet.
Vurdering:
Den nye befolkningsprognose viser en stigning i forhold til tidligere. Det kan betyde, at der allerede i 2011 kan være behov for flere pladser i forhold til budgetlagt.
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61 Børn og unge med særlige behov
Der er i budgetsagen ”Budget 2011 – Specialiserede socialområde for sårbare og handicappede
børn og unge” fremlagt en række initiativer, som sammen med tidligere besluttet initiativer skal
sikre, at der i 2011 opnås budgetbalance. I det omfang at effekten af et eller flere tiltag bliver
mindre end først antaget, vil administrationen forsøge at igangsætte yderligere tiltag, som sikrer, at der opnås den samlede forventede besparelse.
Vurdering: Der er iværksat en række indsatser på området, som vurderes at sikre budgetoverholdelse i 2011. I midlertidig kan der komme særligt dyre enkelsager i løbet af 2011. Derfor er
der risiko for merforbrug i 2011 på 0- 3 mio. kr.
63 Undervisning
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug på Undervisning. Merforbruget kan bl.a. henføres til udgifter til frit skolevalg, til produktionsskoler og til økonomiske fripladser, som er steget under lavkonjunkturen.
På Undervisningsområdet er der i budget 2011 vedtaget besparelser for i alt 7,368 mio. kr.
Samtlige besparelser er implementeret i ressourcetildelingsmodellen. Da besparelsespotentialet
er beregnet på baggrund af elevtal i efteråret 2010, er der dog en lille usikkerhed omkring tallene. Eventuelle ændringer i elevtallet, som opgøres i foråret 2011, kan betyde, at der skal ske en
korrektion af tallene. En korrektion kan betyde enten merudgifter eller mindreudgifter.
Udfordringen i forhold til merudgifter ligger hovedsageligt på området produktionsskoler og UUVestegnen.
Vurdering:
Nogle af de vedtagne blokke er ikke medtaget i opgørelsen af udfordringer på undervisningsområdet, da det på opgørelsestidspunktet ikke var muligt at beregne effekten af dels elevtallet pr.
01.02.2011, dels den nye skolestrukturs indvirkning på de i blokkene estimerede beløb. Det vil
sige, at evt. afvigelser kommer oven i - men disse kan gå begge veje, altså have både større eller mindre effekt end estimeret.
Der kan frem til sommer komme elevvandringer som konsekvens af den nye skolestruktur, vandringer der ændrer den enkelte skoles klassegrundlag - og det som er nødvendigt at tage højde
for disse, idet folkeskoleloven foreskriver, at der maksimalt må være 28 elever i en klasse, dog
med enkelte undtagelser, der imidlertid skal ansøges om i undervisningsministeriet. En godkendelse af flere i klasserne kræver tungtvejende grunde, hvorfor det ikke kan forventes, at der kan
opnås dispensation med udgangspunkt i økonomi, og skolerne skal derfor tildeles ressourcer til disse
klassedannelser.

71 Kultur
Biblioteksområdet kan i 2011 have problemer med at overholde budgettet, da besparelser som
følge af flytningen til Retsbygningen, som er indarbejdet i budget 2011, ikke vil have helårseffekt. Besparelsen vil blive fuldt realiseret fremadrettet.
På Kulturområdet er der vedtaget besparelser for 3,992 mio. kr. i budget 2011. Derudover berøres bibliotekerne også med en vis andel af de administrative besparelser på 25 mio. kr. 1 mio.
kr. af besparelserne vedrører flytning af Rådhusbiblioteket til Gadehaveskolen. Da flytningen er
betinget af, at lokalerne på Gadehaveskolen først skal klargøres til at kunne rumme fællesbiblioteket, er flytningen ikke realiseret pr. 1. januar 2011, men vil først ske senere på året.
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Vurdering: Biblioteksvæsenet vil have vanskeligt ved at realisere besparelser i forbindelse med
flytning til Retsbygningen. Det betyder, at der vil være et forventet merforbrug på politikområdet
på op til 1,2 mio. kr.
1010 Arbejdsmarkedsområdet
Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft d. 1. januar 2011, har
vidtrækkende konsekvenser for Høje-Taastrup Kommunes økonomi på beskæftigelsesområdet.
De nye rammer indebærer kort fortalt en harmonisering af refusionsreglerne for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, således at kommunen fremover højst kan modtage 50 % refusion ved uddannelse og virksomhedsrettet aktivering og 30 %
refusion ved passiv eller ikke - virksomhedsrettet aktivering. Dvs. en lavere refusionsprocent end
hidtil, hvor Høje-Taastrup Kommune kunnet opnå 65 % refusion ved aktivering af dagpenge- og
kontanthjælps-modtagere.
Udmeldingen fra Beskæftigelsesministeriet viste, at den lavere refusionsprocent ville blive kompenseret over bloktilskuddet (budgetgarantien og DUT) og beskæftigelsestilskuddet med et lille
overskud på 1,6 mio. kr.
Foreløbige beregninger og et stigende forbrug i gennem 2010 peger imidlertid på en udfordring
på 35,1 mio. kr. i 2011. Administrationen er i dialog med KL med henblik på afklaring om, hvorvidt der er tale om et landdækkende problem, og om der kan forventes kompensation i sommeren 2011.
På politikområdet blev der vedtaget besparelser for 7,5 mio. kr., hvoraf de 3 mio. kr. vedrører
dagpengeydelse og aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige. Besparelsen kan næppe nås i
2011, da aktiveringsgraden for de forsikrede ledige de første måneder af 2011 har været lavere
end skønnet ved budgetvedtagelsen, og refusionsindtægterne vil dermed blive lavere end budgetteret.
Vurdering:
Det skønnede merforbrug er baseret på arbejdsmarkedsstyrelsens skøn over niveauet for ledigheden og de gennemsnitlig udgifter i 2011. Den konkrete udvikling i ledigheden og indtægter fra
budgetgaranti (DUT og beskæftigelsestilskud) kan påvirke beløbet.
95 Skatter (Dækningsafgifter)
Indtægterne fra dækningsafgifter i 2011 tager udgangspunkt i den afgiftspligtige værdi opgjort
pr. 01.10.2009. Den samlede afgiftspligtige værdi var 8,6 mia. kr. pr. 01.10.2009.
Administrationen har netop modtaget vurderingerne pr. 01.10.2010, og den afgiftspligtige værdi
er faldet til 7,2 mia. kr. Den nye vurdering betyder, at Høje-Taastrup Kommune i 2012 vil få et
indtægtstab på mindst 15 mio. kr.
Da en række virksomheder tidligere har anket over gamle vurderinger, kan dette afstedkomme,
at ejendomsvurderingen kan blive nedsat med tilbagevirkende kraft tilbage fra 2007. Dette vil
betyde at der skal ske en tilbagebetaling til virksomheder i 2011. Merudgiften i 2011 forventes at
blive mellem 5 og 7 mio. kr. i 2011.
Vurdering:
Det er Skat, der fastsætter ejendomsvurderingen, og Skat der håndterer ankesager. HøjeTaastrup Kommune orienteres først når skat har truffet en afgørelse. Høje-Taastrup Kommune
kan udelukkende tilbagebetale for meget indbetalt dækningsafgift med tillæg af renter.
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Handlemuligheder fremadrettet
o

o

o
o
o
o

Ansættelsesstop: Dvs. at der som udgangspunkt ikke kan ske ekstern genbesættelse af ledige stillinger og vikariater. Direktionen kan dog ekstraordinært dispensere i situationer, hvor
det lovgivningsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt ikke vil være forsvarligt at undlade besættelse af en stilling. Forud herfor skal det dog vurderes, om ressourcerne i stedet kan skaffes
ved interne flytninger af medarbejdere mellem tjenestesteder
Forbrugsstop med henblik på budgetoverholdelse og beskyttelse af kommunens likviditet.
Forbrugsstoppet indføres for alle anskaffelser og indkøb af tjenesteydelser. Formålet med
forbrugsstoppet er, at de midler, der ikke forbruges, anvendes til dækning af de merudgifter
Høje-Taastrup kommune forventer i 2011. Der er derfor ikke, som ved tidligere forbrugsstop,
tale om en udskydelse af forbrug til senere. Der er tale om en forbrugsbegrænsning, hvor det
bliver nødvendigt med en konkret reducering af en række budgetkonti, med henblik på omplaceringer til konti med merforbrug. Det anbefales derfor, at forbrugsstoppet indledes med
en binding eller deponering af budgetmidler, så målet for Høje-Taastrup Kommunes ledere
står klart. Niveauet for deponering forventes at blive på 10- 20 mio. kr. i alt. Der udleveres
på ØU forslag til fordeling på politikområder.
Projekter udskydes eller aflyses helt (evt. eksterne midler tilbagebetales)
Serviceniveau genovervejes
Indefrysning af overførelser fra 2010 til 2011 (undtaget projekter med væsentlig ekstern finansiering)
Anlægsstop, dog undtaget igangværende anlægsprojekter

Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen
Høring:
Ingen
Vurdering:
En overskridelse af budget 2011 er ikke acceptabelt i forhold til Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation.
En stram styring er derfor nødvendig, både af hensyn til likviditeten men også som følge af indførelsen af sanktionsloven. Høje-Taastrup Kommune vil i 2012 blive straffet for både eget og andres merforbrug. For at undgå den kollektive sanktion har alle KL-medlemskommuner et fælles
ansvar i forhold til overholdelse af den indgåede aftale mellem KL og Regeringen.
Andre af landets kommuner er derfor i den samme situation som Høje-Taastrup Kommune, og
andre kommuner har allerede meldt ud, at det bliver nødvendigt at genåbne budget 2011.
4-Trinmodellen tilsiger, at når et problem identificeres, udarbejder administrationen forslag til
prioriteringsmuligheder inden for det pågældende politikområde til fagudvalget. Såfremt der ikke
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kan findes prioriteringsmuligheder inden for politikområdet, undersøges det hvilke andre prioriteringsmuligheder, der er inden for fagudvalgets samlede økonomiske ramme.
Hvis en prioritering inden for fagudvalgets økonomiske ramme ikke er mulig, foretages prioritering af Økonomiudvalget.
Administrationen vurderer, at de økonomiske problemer, der er identificeret i forbindelse med
budgettjek 2011, ikke kan klares inden for de enkelte fagvalg, men kræver en samlet prioritering
i Økonomiudvalget.
På baggrund af den nuværende aktuelle økonomiske situation, anbefaler administrationen, at der
sker en genåbning af budget 2011. Administrationen vil til maj måned fremlægge konkrete prioriteringsforslag.
Derudover anbefales det, at der øjeblikkeligt indføres:





Ansættelsesstop (dvs. forbud mod ekstern besættelse af ledige stillinger og vikariater)
Anlægsstop
Der indføres forbrugsstop, og der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til
”depot” for hvert politikområde på ca. 10- 20 mio. kr.
Princip om indefrysning af overførsler fra 2010 til 2011 tages til efterretning.

Andre relevante dokumenter:
Ingen
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1.
2.
3.
4.
5.

Budgettjekket tages til efterretning
Budget 2011 genåbnes, og Økonomiudvalget forelægges prioriteringsforslag til maj
Der indføres ansættelsesstop
Der indføres anlægsstop
Der indføres forbrugsbegrænsning, og der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til ”depot” for hvert politikområde på samlet ca. 10- 20 mio. kr.
6. Princip om indefrysning af overførsler fra 2010 til 2011 tages til efterretning.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 1)
A, B, C, O og V anbefaler indstillingen, idet pkt. 2 ændres til : Udviklingen følges nøje, og der
fremlægges om nødvendigt forslag til kompenserende besparelser.
F tager forbehold.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 9)
A, B, C, O og V godkendte Økonomiudvalgets anbefaling, og tiltrådte at anlægsstoppet implementeres som beskrevet i det omdelte notat med katalog over udskydelse af anlægsprojekter fra
2011 til 2012.
F stemte imod.

Bilag:
Sanktionsloven (3145154)
Likviditetsopfølgning pr. 17-03-2011 (3157663)
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Statens kompensation af kommunale udgifter på arbejdsmarkedsområdet (3158201)

Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsid.:

3040006

Dok.nr.: 3137779

Åben sag

10. 2. Tekniske budgetopfølgning 2011 Institutions- og Skoleudvalget
Sagsfremstilling:
I 2011 udarbejdes der 4 årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger
fremlægges månedsvis forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning
forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.
På Institutions- og Skoleudvalgets områder indstiller administrationen følgende tekniske justering:
Tekst

Bygningsvedligeholdelse

Kassevirkning
i kr.
0

og rengøringsmidler i
selvejende daginstituti-

Fra
politikområde
22 Bygninger og
arealer

oner
Bygningsvedligeholdelse
vedr. den selvejende

22 Bygninger og
arealer

klub Engvadgård

2013

2014

359.800

359.800

359.800

359.800

488.700

488.700

488.700

488.700

-191.000

-191.000

-191.000

-191.000

191.000

191.000

191.000

191.000

393.100

393.100

393.100

393.100

-15.700

-15.700

-15.700

-15.700

for børn
60 Institutioner
for børn
og unge
60 Insti-

tutioner

tutioner

for børn

for børn

og unge

og unge

60 Insti-

60 Insti-

pasningsbehov ferieluk-

tutioner

tutioner

ning

for børn

for børn

Husleje Bulderby

2012

tutioner

60 Insti-

Kapacitetstilpasning,

2011

og unge
0

og rengøringsmidler

Husleje daginstitutioner

Til
politikområde
60 Insti-

-191.000

191.000

0

og unge

og unge

60 Insti-

61 Børn

tutioner

og unge

for børn

med sær-

og unge

lige behov

Lønpulje vedr. Billedskolen

0

63 Under-

71 Kultur

visning

Begrundelse i forhold til ovenstående tekniske justeringer:

Bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler i selvejende daginstitutioner
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Driftsoverenskomster og drift af bygninger vedrørende selvejende daginstitutioner henhører til
Institutions- og Skoleudvalget og bevillingsområde 60 Institutioner for børn og unge. Bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler i selvejende daginstitutioner er i dag afsat på bevillingsområde 22 bygninger og arealer, som henhører til Økonomiudvalget, hvorimod rengøring, el, vand
og varme er knyttet til bevillingsområde 60 Institutioner for børn og unge. For at skabe sammenhæng, ansøges der derfor om at budget til bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler på i
alt 359.800 kr., flyttes fra bevilling 22 Bygninger og arealer til bevilling 60 Institutioner for børn
og unge fra 2011 og fremover.
Bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler vedr. selvejende klub Engvadgård
Driftsoverenskomsten og drift af bygninger vedrørende selvejende daginstitutioner henhører til
Institutions- og Skoleudvalget og bevillingsområde 60 Institutioner for børn og unge. Bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler i selvejende daginstitutioner er i dag afsat på bevillingsområde 22 bygninger og arealer, som henhører til Økonomiudvalget, hvorimod rengøring, el, vand
og varme er knyttet til bevillingsområde 60 Institutioner for børn og unge. For at skabe sammenhæng, ansøges der derfor om at budget til bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler på i
alt 488.700 kr., flyttes fra bevilling 22 Bygninger og arealer til bevilling 60 Institutioner for børn
og unge fra 2011 og fremover.
Husleje i Taastrupgård daginstitutioner
Aftale fra 2005 om huslejenedsættelse i de 3 Taastrupgård daginstitutioner er siden start afregnet en gang årligt med AKB-boligselskab. I 2008 blev denne huslejenedsættelse indarbejdet i
månedshuslejen, og budget tilpasset. På grund af teknisk og administrativ fejl er huslejenedsættelsen ikke blevet indarbejdet i budget 2011 og fremover. En mindreudgift på -191.000 kr. i
2011 og fremover vedrørende husleje daginstitutioner.
Kapacitetstilpasning, pasningsbehov i.f.m. ferielukning
Byrådet har vedtaget 1 uges ferielukning i daginstitutionerne. Kommunen er forpligtet til at tilbyde pasning til de familier, som har et pasningsbehov på de dage, hvor der holdes lukket.
Det vurderes, at der vil være et behov for at justere det afsatte budget til pasningsbehov i forbindelse med denne ferielukning. I alt en merudgift på 191.000 kr. i 2011 og fremover.
Husleje Bulderby
Den tidligere SFO i Taastrupgård anvendes i dag som Bulderby, et specialpædagogisk tilbud for
børn mellem 4 – 7 år. Det er støttepædagogkorpset, som varetager denne opgave, og det er visitationsudvalget for småbørnsområdet, der tildeler en plads i Bulderby. Bygningen er lejet, og
der er et årsbudget på 393.100 kr. til husleje, som er afsat på bevilling 60 Institutioner for børn
og unge. For at skabe bevillingsmæssig sammenhæng ansøges der om at budget til husleje flyttes til bevilling 61 Børn og unge med særlige behov, hvor specialpædagogiske tilbud henhører.
Lønpulje vedr. Billedskolen
Ved kontoplanomlægning er denne konto ved en fejl placeret på bevilling 63 Undervisning under
Institutions og Skoleudvalget hvor den korrekt skulle være placeret på bevilling 71 Kultur under
Fritids- og Kulturudvalget.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
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Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen anbefaler ovenstående tekniske justeringer.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. Budget vedrørende selvejende daginstitutioner til bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler på i alt 359.800 kr. flyttes fra bevilling 22 Bygninger og arealer til bevilling 60
Institutioner for børn og unge fra 2011 og fremover.
2. Budget vedrørende den selvejende klub Engvadgård til bygningsvedligeholdelse og rengøringsmidler på i alt 488.700 kr. flyttes fra bevilling 22 Bygninger og arealer til bevilling
60 Institutioner for børn og unge fra 2011 og fremover.
3. Der ydes en negativ tillægsbevilling vedrørende husleje i Taastrupgård daginstitutioner
på -191.000 kr. i 2011 og fremover.
4. Der ydes en positiv tillægsbevilling vedr. pasningsbehov i forbindelse med ferielukning i
daginstitutionerne på 191.000 kr. i 2011 og fremover.
5. Budget til husleje Bulderby på 393.100 kr. flyttes fra bevilling 60 Institutioner for børn og
unge til bevilling 61 Børn og unge med særlige behov fra 2011 og fremover.
6. Budget vedrørende Billedskolen til løn på i alt 15.700 kr. flyttes fra bevilling 63 Undervisning til bevilling 71 Kultur fra 2011 og fremover.
Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2011 (sag 6)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 2)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 10)
Godkendt.
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Sagstype.: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsid.: 3064024

Dok.nr.: 3143572

Åben sag

11. 2. Tekniske budgetopfølgning 2011 Fritids- og Kulturudvalget
Sagsfremstilling:
I 2011 udarbejdes der 4 årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger
fremlægges månedsvis forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning
forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.
På Fritids- og Kulturudvalgets områder indstiller administrationen følgende tekniske justering:
Tekst

Kassevirkning

Husleje vedr. Biblio-

0 kr.

Fra
politikområde
71 Kultur

Til
politikområde
22 Byg-

tekerne, fordeling af

ninger og

rammebesparelse

arealer

Lønpulje vedr. Billedskolen

0 kr.

63

71 Kultur

2011

2012

2013

2014

3.400.000

3.400.000

3.400.000

3.400.000

15.700

15.700

15.700

15.700

Undervisning

Begrundelse i forhold til ovenstående tekniske justeringer:
Husleje vedr. Bibliotekerne
I henhold til Byrådets beslutning af 23.07.2007 vedrørende samlet rammebesparelse i forbindelse med nyt bibliotek i retsbygningen, flyttes besparelsen vedr. husleje fra bevilling 71 Kultur
hvor den samlede rammebesparelse er afsat til bevilling 22 bygninger og arealer, som henhører
under Økonomiudvalget, hvor udgiftsbudgettet er afsat.
Lønpulje vedr. Billedskolen
Ved kontoplanomlægning (ændring af bevillinger) er en konto ved en fejl placeret på bevilling 63
Undervisning under Institutions og Skoleudvalget, hvor den korrekt skulle være placeret på bevilling 71 Kultur under Fritids- og Kulturudvalget.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
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Vurdering:
Administrationen anbefaler ovenstående tekniske justeringer.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
7. Rammebesparelse vedrørende bibliotekerne til nedsættelse af budget for husleje på i alt
3.400.000 kr. flyttes fra bevilling 71 Kultur til bevilling 22 Bygninger og arealer fra 2011
og fremover.
8. Budget vedrørende Billedskolen til løn på i alt 15.700 kr. flyttes fra bevilling 63 Undervisning til bevilling 71 Kultur fra 2011 og fremover.
Fritids- og Kulturudvalget 06-04-2011 (sag 7)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 3)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 11)
Godkendt.
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Sagstype.: Økonomiudvalget I

Sagsid.: 1622093

Dok.nr.: 3116097

Åben sag

12. Restanceopgørelse, 4. kvartal 2010
Sagsfremstilling:
Der fremlægges restancestatus for 4. kvartal 2010 sammenholdt med 2. kvartal 2010.
Tallene er angivet i millioner kroner med en decimal.
Tabel 1
Restancer for
4. kvartal 2010 sammenholdt med 2. kvartal 2010
Underholdsbidrag
Daginstitution
Boligstøtte
Boligindskudslån
Kontanthjælp inddriv. arter
Ejendomsskatter og forbrugsafgifter
Husleje og klientbetaling
Individuelle betalingsarter
Diverse regningsarter
Øvrige betalingsarter
I alt

4. kvartal
2010

2. kvartal
2010

Mio. kr.
56.487.465
4.337.921
10.750.076
6.980.542
24.575.776

Mio.kr.
52,6
4,5
9,3
6,3
21,8

7.039.279
102.920
2.867.372
42.705.071
858.638
156.705.061

8,5
0,1
6,2
33,9
0,8
144,1

Restancen er
faldet/steget
3,9
0,2
1,5
0,7
2,8

Kommunens
andel af
restancer
Mio. kr.
0
4,3
5,4
3,5
12.3

- 1,5
0
- 3,3
+ 8,8
+ 0,1
12,6

7,0
0,1
1,4
42,7
0,4
70,1

Mio. kr.
+
+
+
+

Data fra 4. kvartal 2010 stammer fra Fujitsu Debitor-system.
Opkrævningen er i oktober/november 2010 overgået fra KMD Debitor- system til at benytte Fujitsu Debitor- systemet. De to systemer er ikke kompatible.
Fujitsu-systemet indeholder ikke samme muligheder for data-sammenstilling af oplysninger om
restance- og inddrivelsesstatus som KMDs systemer, Debitor og Essentia, der har dannet grundlag for udarbejdelsen af de hidtidige restancestatusoversigter med tilhørende sammenligningstal.
Overgangen har også medført, at der ikke er tilgængelige data for 3. kvartal 2010.
Ovenstående oversigt indeholder derfor en sammenholdelse af beløb angående restancer pr.
henholdsvis 2. og 4. kvartal 2010 for ensartede poster.
Posten ”diverse regningsarter” vedrører kommunens løbende mellemværende med andre myndigheder og regninger til borgere og virksomheder/kommuner/øvrige myndigheder for diverse
ydelser.
Der er tale om diverse regninger fra Driftsbyen og forskellige centre vedrørende mellemkommunale refusioner/betalinger for institutionsophold, regreskrav, byggemodningsbidrag, renovation
og diverse drifts- og etableringsopgaver.
Restancen pr. 31.12.2010 udgør 42.7 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2. kvartal 2010 på
8,8 mio. kr., hvilket skyldes overgang til nyt system med andet datagrundlag end det tidligere.
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Det samlede beløb på 42,7 mio. kr. fordeler sig med 24,1 mio. kr. vedrørende virksomheder,
kommuner og øvrige myndigheder og 18,6 mio. kr. vedrørende private.
Tabel 2
Udvikling i restancer for 4.
kvartal 2009 – 2010 i mio.
kr.
Underholdsbidrag
Daginstitution
Boligstøtte
Boligindskudslån
Bistandshjælp
Ejd.skat og forbrugsafg.
Husleje og klientbetaling
Individuelle betalingsarter
Diverse regninger
Øvrige betalingsarter
I alt

2009

2010

52.5
4,6
11,7
6,1
21,8
8,1
0,1
6,6
29,0
1,0

56,5
4,3
10,8
7,0
24,6
7,0
0.1
2,9
42,7
0.9

141,5

156,7

Tallene for tidligere år er ikke sammenlignelige, hvorfor der kun er medtaget data for 2009 og
2010.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Ingen bemærkninger
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at restanceopgørelsen tages til efterretning.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 4)
Anbefales.
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Byrådet 26-04-2011 (Sag 12)
Godkendt.
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Sagsid.: 2285782

Dok.nr.: 3083514

Åben sag

13. Whistleblower-ordning i Høje-Taastrup Kommune
Sagsfremstilling:
SF og Socialdemokraterne fremlagde i maj 2010 følgende forslag til Byrådets beslutning:
Høje-Taastrup kommune opretter Whistleblower-ordning for ansatte.
Med følgende begrundelse:
Whistleblower-ordning kan afsløre misbrug med kommunale midler.
Ordningen er anonym, og en ansat kan viderebringe sin mistanke om kommunalt misbrug af
midler til en uvildig og ekstern instans f.eks. til Høje-Taastrup kommunes borgerrådgiver, som
kan viderebringe oplysningen til Byrådet.
Den ansatte, som vælger at viderebringe sin mistanke om korruption, brud på kommunale regler
eller misbrug, er sikret anonymitet.
Et evt. misbrug kan derfor afsløres, uden den ansatte behøver at frygte for sin egen stilling i forhold til sin ledelse.
Byrådet 18-05-2010
Byrådet besluttede at sende forslaget til behandling i Økonomiudvalget, idet der ikke hermed er
taget stilling til sagens indhold.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Økonomiudvalgets beslutning
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Der kan næres betænkelighed ved, om anmelders anonymitet kan sikres i tilstrækkelig grad, når
en sag med meget alvorlige beskyldninger mod den eller de anmeldte begynder at rulle med de
meget alvorlige konsekvenser det vil have, såfremt der er hold i anmeldelsen.
Mulighederne og barriererne i relation til gældende retsregler må analyseres og vurderes nøje,
førend en sådan garanti med tilstrækkelig sikkerhed kan gives, herunder om der skal være krav
om, at anmelderens identitet er kendt et givet sted i administrationen for at modvirke chikaneanmeldelser.
Derudover kan der næres betænkeligheder ved selve det at kunne anmelde anonymt netop på
grund af den oplagte mulighed for chikanøse anmeldelser.
Opmærksomheden skal være rettet mod risikoen for, at anmelders fornemmelse eller opfattelse
af, at noget ikke er, som det skal være, kan skyldes anmelders manglende indsigt og overblik på
området.
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Dette stiller store krav til det faglige grundlag i administrationen for at kunne gennemskue/indse
en sådan situation og dermed undgå at starte en alvorlig sag på et utilstrækkeligt grundlag.
Omkring anonymitet har en tidligere Ombudsmand udtalt, at det ikke er og ikke bør blive et almindeligt fænomen indenfor den offentlige forvaltning. Der ligger et ikke ubetydeligt retssikkerhedssynspunkt bag udtalelsen, som også – godt nok i anden sammenhæng – må ses i sammenhæng med, at der kun yderst undtagelsesvist tillades anonym vidneførsel i straffesager, selv ikke
i sager om grov rocker- eller banderelateret vold.
En medarbejder som får kendskab eller begrundet mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder i organisationen, vil ofte have mulighed for at tage en fortrolig snak med en chef, til afklaring
af, om der er et problem, således at det herefter er chefen, som påtager sin ansvaret for at videregive oplysningerne til det relevante sted.
Også henvendelse til et ”neutralt” sted i organisationen (t.ex. den juridiske chefs kontor er en
mulighed) kan være et fornuftigt forslag.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at forslaget ikke gennemføres.
Økonomiudvalget 08-02-2011 (Sag 13)
Sagen blev udsat på principhøring i Hovedudvalget.
Supplerende sagsfremstilling:
Hovedudvalget er blevet hørt, og har på mødet 17.03.2011 afvist ordningen, idet den opleves
som værende i strid med den åbenhed, der i øvrigt arbejdes med i kommunen.
Der vedlægges notat om arbejdet med tilsvarende sag i Frederiksberg kommune. Også her har
Hovedudvalget sagt nej, og det overvejes pt. fortsat i kommunens administration hvordan en
ordning kan etableres og i givet fald hvordan retningslinierne skal udformes.
Der er ikke kendskab til lignende ordninger i andre kommuner.
Indstilling:
Administrationen indstiller således fortsat, at forslaget ikke gennemføres.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 7)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 13)
Godkendt.

Bilag:
Frederiksberg Kommunes drøftelser om whistleblower-ordning (3146392)
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Åben sag

14. Igangsættelse af udarbejdelse af ny integrationspolitik 2011
Sagsfremstilling:
Borger- og Erhvervsudvalget godkendte i maj 2010 en procesplan for udarbejdelse af en integrationspolitik. Administrationen var imidlertid i gang med at udarbejde et fælles koncept for kommunens fremtidige politikker, og derfor blev integrationspolitikkens igangsættelse udskudt. Politikkonceptet blev færdiggjort og vedtaget i februar 2011, og derfor fremlægges der nu en revideret procesplan for udarbejdelse af integrationspolitikken. Derudover beskrives det her, hvordan administrationen foreslår, at politikarbejdet organiseres og tilrettelægges.
Deltagelse og involvering i politikudviklingen
I overensstemmelse med det nye politikkoncept er Borger- og Erhvervsudvalget det hoveda
nsvarlige fagudvalg for politikken og vil løbende blive forelagt status på politikken og drøfte dens
indhold. Øvrige relevante fagudvalg involveres også i udvikling af politikken. Herudover vil Integrationsrådet blive involveret løbende i arbejdet, mens andre interessenter, eventuelle videnspersoner på integrationsområdet og borgerne vil blive inviteret til seminarer og involveret
ad hoc. Se vedlagte organisationsdiagram.
I den indledende fase vil der blive afholdt et kick off-seminar, hvor fagudvalg og de eksterne aktører drøfter den overordnede ramme for politikken, herunder definition af integrationsbegrebet,
hvordan medborgerskab og mangfoldighed kan indtænkes i politikken, og hvilke overordnede
temaer, politikken skal struktureres efter. Det foreslås at holde kick off-seminaret i midten af juni 2011 – dato vil blive aftalt med fagudvalg snarest.
Pilotkommune
I februar 2011 blev Høje-Taastrup Kommune kontaktet af direktøren for Foreningen Nydansker
Torben Møller-Hansen og direktøren for konsulentvirksomheden Connecting Minds, Allan Hjorth.
De ønsker på vegne af Integrationsministeriet at indgå samarbejde med to pilotkommuner om
udformning af integrations-/medborgerskabspolitikker. Målet er at indkredse medborgerskabsbegrebet og videreformidle kommunernes politikarbejde med henblik på at pege på ’best practice’ til brug for andre kommuner. Projektet er støttet af Integrationsministeriet, og Viborg Kommune er gået ind i samarbejdet.
Samarbejdet indebærer, at foreningen Nydansker og Connecting Minds gratis stiller konsulentressourcer til rådighed til de dele af politikarbejdet, som kommunen ønsker konsulentbistand til.
De to aktører har begge store netværk og kendskab til integrationsområdet, herunder også europæiske erfaringer. Til gengæld ønsker Integrationsministeriet, at Nydansker og Connecting
Minds følger politikudviklingsprocessen i kommunerne, så de gode erfaringer kan opsamles og
videreformidles.
Afdækning af nuværende integrationsindsats
I overensstemmelse med det nye politikkoncept skal der under udarbejdelsen af en ny integrationspolitik også skabes overblik over indhold og økonomi i alle de nuværende indsatser, kommunen gennemfører på området. Kommunen vil således få overblik over, hvilke og hvor mange
midler Byrådet har bevilget til integrationsindsatsen. Når Integrationspolitikken skal vedtages, vil
det fremgå, hvor meget indsatserne koster og Byrådet kan så foretage den endelige prioritering
af indsatser. Derefter vil Integrationspolitikken indgå i den årlige prioritering af kommunens aktiviteter i forbindelse med budgetprocessen.
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Sagen behandles sideløbende i Borger- og Erhvervsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Ældreudvalget.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Det endelige udkast til Integrationspolitikken vil blive sendt i høring i Integra tionsrådet samt hos
andre relevante interessenter. Integrationsrådet inddrages derudover løbende i processen.
Vurdering:
Det er administrationens vurdering, at den reviderede procesplan, organiseringen af politikarbejdet og indgåelse af samarbejde med Integrationsministeriet/foreningen Nydansker og konsulentvirksomheden Connecting Minds vil være et godt fundament for udviklingen af en ny integrationspolitik.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. Procesplanen for integrationspolitikken godkendes
2. Organisationsdiagrammet for integrationspolitikken godkendes
3. Aftale om samarbejdsprojekt med Integrationsministeriet/foreningen Nydansker og konsulentvirksomheden Connecting Minds indgås
Borger- og Erhvervsudvalget 06-04-2011 (sag 3)
Anbefales.
Høringssvar fra Integrationsrådet blev uddelt på mødet. (3170079)
Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2011 (sag 5)
Anbefales
Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2011 (sag 5)
Anbefales.
Høringssvar fra Integrationsrådet blev uddelt på mødet. (3170079)
Fritids- og Kulturudvalget 06-04-2011 (sag 6)
Godkendt.
Høringssvar fra Integrationsrådet blev uddelt på mødet. (3170079)
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Ældreudvalget 05-04-2011 (sag 6)
Anbefales
Arbejdsmarkedsudvalget 06-04-2011 (sag 7)
Anbefales
Der blev udleveret høringssvar fra Integrationsrådet.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 8)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 14)
Godkendt.

Bilag:
Procesplan for udarbejdelse af ny Integrationspolitik (rev. marts 2011) (3144848)
Organisationsdiagram for udarbejdelse af ny integrationspolitik (rev. marts 2011) (3141599)
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15. Sundhedsstrategi 2012-2014. Proces- og tidsplan
Sagsfremstilling:
Høje-Taastrup Kommune vedtog for godt 4 år siden ”Sundhedspolitik 2006”. Den blev bl.a. udarbejdet på grundlag af en sundhedsprofil fra samme år, som beskriver det generelle sygdomsbillede, levevilkår og levevaner blandt kommunens (voksne) borgere. ”Sundhedspolitik 2006 ”
har dannet grundlag for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Høje-Taastrup Kommune siden kommunerne fra 2007 fik tildelt et hovedansvar for det offentliges indsats på området. Region Hovedstaden har i januar i år offentliggjort Sundhedsprofil 2010. Det er nu muligt at
belyse udviklingen i Høje-Taastrup-borgernes sundhedsforhold siden 2006. Det gør det samtidig
meningsfuldt og relevant at opstille mere specifikke resultatmål og udstikke rammer for indsatser for de kommende års arbejde med sundhedsområdet frem til næste sundhedsprofil, som
kommer i 2014.
På denne baggrund foreslås med denne mødesag at der i fortsættelse af ”Sundhedspolitik 2006”
udarbejdes en ”Sundhedsstrategi 2012-14”.
”Sundhedspolitik 2006” er bygget op om to forskellige spor, ét om den brede borgerrettede
sundhed (folkesundhed), hvor målet er at raske borgere forbliver raske, og et patientrettet spor,
hvor målet er at patienters sygdomme ikke forværres. Mål og midler er forskellige i de to spor og
derfor anbefaler administrationen at ”Sundhedsstrategi 2012-14” ligeledes disponeres i de 2
spor.
På det brede, borgerrettede sundhedsområde er en af de bærende idéer i ”Sundhedspolitik
2006” at tilvejebringe sunde rammer i hverdagen. Livsstil er den enkeltes ansvar, men fællesskabet kan arbejde for at sunde valg bliver nemme valg. Da kommunen i sig selv er en stor organisation, der gennem sin virksomhed er med til at skabe rammerne for mange Høje-Taastrupborgeres hverdagsliv, har strategien hidtil bygget på at tænke sundhedsfremme ind i kommunens kerneopgaver. Kommunen skal betjene sine borgere på en sundhedsfremmende måde.
Dette arbejde bør kommunen fortsætte med.
Men der er borgere, som kun indirekte berøres af kommunens virksomhed. Hvis vi derfor skal
videre med arbejdet med at forbedre folkesundheden i Høje-Taastrup kunne næste skridt være
at involvere lokalsamfundets virksomheder (arbejdspladser), faglige organisationer, forretningsliv, boligforeninger, foreningslivet etc. i arbejdet med at formulere og efterfølgende at realisere
”Sundhedsstrategi 2012-14”. En arbejdstitel for denne del kunne derfor være: Hvordan skaber vi
partnerskaber for sundhedsfremme i lokalsamfundet?
Den patientrettede indsats er koncentreret om borgere med kroniske sygdomme. Målet er at øge
livskvalitet og evne til selvstændigt at håndtere sin kroniske sygdom og dermed begrænse unødige (akutte) indlæggelser på hospitaler. Midlet er bl.a. strukturerede patientforløbsprogrammer
på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune (indtil videre for diabetes og kroniske lungesygdomme), hvor kommunens bidrag er patientskoler og rehabilitering.
Udviklingen af den patientrettede indsats indgår som en væsentlig del af arbejdet med sundhedsaftaler med Regionen. Høje-Taastrup Kommune tiltrådte i decembermøderækken 2010
Sundhedsaftale 2011-14 med Region Hovedstaden. Kommunen har i den forbindelse givet tilsagn om at ville gennemføre forløbsprogrammer for demens og hjerte-karsygdomme, men har
samtidig tilkendegivet at implementering af yderligere forløbsprogrammer vil afhænge af evalueringen af effekterne, herunder de økonomiske, af de programmer, som er indført.
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Udfordringen på området er at der kommer flere borgere med kroniske sygdomme i årene fremover. De vil samtidig kunne leve længere med deres sygdom. Hertil kommer at udviklingen på
behandlingsområdet indebærer at flere opgaver, som før krævede hospitalsophold, nu kan løses i
almen praksis og i kommunerne. Det vil alt sammen medvirke til at øge efterspørgselspresset efter kommunens patientrettede indsatser. Der er behov for at få formuleret målene herfor, herunder hvad er det for sundhedsindsatser kommunen skal stille til rådighed - under trængte økonomiske rammer. Denne del af Sundhedsstrategi 2012-14 vil samtidig kunne danne grundlag for
Høje-Taastrup Kommunes forberedelse til 3. generation sundhedsaftaler (2015-18).
Det er af afgørende betydning at sikre ejerskab og forankring af ”Sundhedsstrategi 2012-14”.
Som optakt til arbejdet foreslår administrationen, at der gennemføres et arrangement for Byrådet/relevante fagudvalg og andre interesserede med afsæt i en præsentation af Sundhedsprofil
2010.
For at skabe involvering og ejerskab planlægger administrationen endvidere at etablere et antal
”projektpaneler”, der gennem fokusgruppeinterviews og/eller dialogmøder bidrager til arbejdet.
Det er foreløbig planen at etablere et panel af udvalgte aktører fra lokalsamfundet, et ’internt’
panel af aktører fra kommunens egne institutioner/arbejdspladser og et panel af aktører med
særlig interesse i den patientrettede indsats.
Der vil i administrationen blive nedsat en styregruppe og arbejdsgrupper til at sikre mål og fremdrift i arbejdet med ’Sundhedsstrategi 2012-14’.
Midtvejs samles modtagne input fra projektpanelerne i en rapport, som præsenteres for formænd og næstformænd for Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget. På denne baggrund
udarbejder administrationen et samlet forslag til ’Sundhedsstrategi 2012-14’.
Den overordnede tidsramme for projektet ”Sundhedsstrategi 2012-14” planlægges således:
april 2011:
maj 2011:
april – oktober 2011
november 2011
januar 2012

Behandling af proces og tidsplan i fagudvalg og Byråd, opstart og organisering,
Temamøde for Byråd/relevante fagudvalg og interesserede om Sundhedsprofil 2010
Kortlægning af nuværende sundhedsfremmende indsatser. Etablering
af projektpaneler og gennemførelse af fokusgruppeinterviews, dialogmøder e.l., som sammenfattes i en rapport
Præsentation af rapport med forslag til formulering af resultatmål og
prioritering af indsatser, for formænd og næstformænd for Social- og
Sundhedsudvalg og Ældreudvalg
Forslag til Sundhedsstrategi 2012-14 behandles i fagudvalg og Byråd

Sagen har været behandlet i Fritids- og Kulturudvalg, Institutions- og Skoleudvalg, Social- og
Sundhedsudvalg og Ældreudvalg.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Sundhedslovens § 119
Plangrundlag:
Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik 2006
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Information:
”Sundhedsstrategi 2012-14” skal offentliggøres, når den foreligger.
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Med den nyligt offentliggjorte Sundhedsprofil 2010 er det muligt at belyse udviklingen i befolkningens sundhedsforhold fra 2006, hvor Høje-Taastrup Kommune fik udarbejdet sin første sundhedsprofil. Vi kan se på hvilke områder, der går frem, og hvor det ikke gør, og vi kan, dog med
en række begrænsninger, belyse udviklingen inden for forskellige befolkningsgrupper. Det er efter administrationens opfattelse derfor meningsfuldt, men også relevant og ønskeligt at udbygge
Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspoltik 2006 med en Sundhedsstrategi 2012-14.
Med ”Sundhedsstrategi 2012-14” er det forventningen at kommunen får et klart og operationelt
beslutningsgrundlag med specifikke resultatmål og prioriterede indsatsområder, der kan omsættes til årlige handleplaner for arbejdet med at fremme sundheden blandt borgerne generelt og
den patientrettede sundhedsindsats de næste 3 år.
”Sundhedsstrategi 2012-14” forventes samtidig at indfri et ønske om en strategi for området,
der er fremsat i forbindelse med arbejdet med Udviklingsstrategi 2012.
Endvidere forventes, at der gennem arbejdet med ”Sundhedsstrategi 2012-14” genereres forslag
til indsatser, der kan skabe mere viden om effektiv sundhedsfremme og forebyggelse.
Endelig forventes arbejdet med ”Sundhedsstrategi 2012-14” at kunne danne grundlag for arbejdet med og forberedelserne til næste generation af sundhedsaftaler med Regionen.
Andre relevante dokumenter:
Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik 2006, dok.nr. 1777336
Projektbeskrivelse - ’Sundhedsstrategi 2012-14’ dok. nr. 3157929
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. administrationen arbejder videre med ”Sundhedsstrategi 2012-14” i overensstemmelse
med ovenfor gengivne beskrivelse af proces og tidsplan
2. der gennemføres et temamøde for Byrådet/relevante fagudvalg og andre interesserede
om resultaterne fra Sundhedsprofil 2010, i foråret 2011.
Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2011 (sag 6)
Anbefales
Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2011 (sag 8)
Anbefales.
Fritids- og Kulturudvalget 06-04-2011 (sag 8)
Anbefales.
Ældreudvalget 05-04-2011 (sag 5)
Anbefales
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 9)
Anbefales.
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Byrådet 26-04-2011 (Sag 15)
Godkendt.
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16. Puljemidler fra Forebyggelsespuljen Region Hovedstaden
Sagsfremstilling:
Børne- og Ungerådgivningscentret har fået bevilget puljemidler fra Region Hovedstadens Forebyggelsespulje til samarbejde mellem sundhedsplejen og Taastrup Jordemodercenter.
Samarbejdet vedrører de mødre, der har sociale, medicinske eller psykologiske problemstillinger
af kompleks karakter. Disse gravide har ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger behov for et såkaldt niveau 3 tilbud, som bl.a. involverer et tværfagligt samarbejde mellem sundhedssektoren
og kommunen.
Puljemidlerne skal anvendes til at sundhedsplejen sammen med jordemoderen kan aflægge et
hjemmebesøg i graviditetsuge 20 hos alle gravide i målgruppen. Dette tilbud skal supplere jordemoderens og øvrige fagpersoners indsats overfor målgruppen.
Projektet varer frem til udgangen af 2012. Det vurderes, at 20-30 gravide kvinder i 2011 vil være i målgruppen for et niveau 3 tilbud, og dermed få tilbudt hjemmebesøget. I 2012 vurderes antallet til 30-40 gravide. Det er jordemoderens vurdering, der danner grundlag for, om den enkelte gravide tilbydes en niveau 3 indsats.
Besøget har til formål at sikre:
 at den gravide kvinde oplever en sammenhængende støtte, så hun herigennem bliver bedre i stand til at varetage omsorgen for det ventede barn,
 at sundhedsplejen får tidligt kendskab til den gravide således at hun kan henvises rettidigt
til Høje-Taastrup Kommunes indsatser for sårbare mødre fx Mama Nova (unge mødre),
Forberedende forældreuddannelse m.v.
 at den gravide kvinde tidligt i graviditeten etablerer tillid til sundhedsplejen. Flere af Børneog Ungerådgivningscentrets egne evalueringer viser, at sårbare mødre kan have behov for,
at der etableres tillid til sundhedsplejen således, at sundhedsplejersken oplevers som én,
der vil hjælpe snarere end kontrollere.
Børne- og Ungerådgivningscentret evaluerer, hvilken betydning samarbejdet mellem jordemoderen og sundhedsplejen har for de sårbare mødre.
Sagen har været behandlet i Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Økonomi:
Der er bevilget i alt 253.400 kr. til samarbejdet.

Midlerne forventes fordelt på følgende måde:
Center/år
Bevilling 661 Børn og unge
med særlige behov

løn
drift
I alt

2011

2012

95.600

124.800

15.000

18.000

110.600

142.800

Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger
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Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Det er administrationens vurdering, at det udvidede samarbejde med Taastrup Jordemodercenter vil styrke indsatsen overfor de gravide i målgruppen.
Andre relevante dokumenter:
Ansøgning endelig version jordemoder/sundhedspleje Dok. nr. 3058152
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. Børne- og Ungerådgivningscentret i samarbejde med Taastrup Jordemodercenter implementerer projektet,
2. der gives en indtægtsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 253.400
kr. fordelt på 110.600 kr. i 2011 og 142.800 kr. i 2012. Tilsvarende indstilles, at der gives en udgiftsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 253.400 kr. fordelt på 110.600 kr. i 2011 og 142.800 kr. i 2012. Der bliver til formålet oprettet en projektkonto.
Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2011 (sag 10)
Anbefales
Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2011 (sag 3)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 10)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 16)
Godkendt.
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Åben sag

17. Fremskudt jobindsats
Sagsfremstilling:
Baggrund
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2011 er der indgået aftale om at afsætte 20
mio. kr. til etablering af jobcenterafdelinger i ghettoområderne, for herved at give jobcentermedarbejderne bedre mulighed for at komme i kontakt med områdets borgere på offentlig forsørgelse. Mulige ansøgere til puljen er de 17 kommuner, som har ghettoområder som defineret i
regeringens plan ”Ghettoen tilbage til samfundet”.
Hver kommune med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud til jobcentrene ud fra en
fordeling af den enkelte kommunes andel af ydelsesmodtagende beboere i ghettoområderne. Høje-Taastrup Kommune kan således søge om at få tildelt en ramme på 1.200.000 kr. til en etårig
indsats. Der er ikke krav om kommunal medfinansiering. Ansøgningsfristen var den 22.02.2011.
Derfor har administrationen sendt en ansøgning, med henblik på efterfølgende politisk behandling.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 14.03.2011 givet et tilskud til projektet på 1.200.000 kr. Der
ansøges derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.
Beskrivelse af projektet
Projektet etablerer en lokal afdeling af jobcenteret i Charlottekvarteret, hvor en stor andel af
borgerne er udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelse. Tilskuddet vil blive anvendt som lønsum
til godt 2 årsværk samt udgifter til administration, transport mv.
Den fremskudte indsats skal skabe mulighed for at borgerne kan få kontakt til Jobcenteret på en
mere uformel måde og uden forudgående aftale. Endvidere skal den fremskudte indsats være et
kontaktsted for andre personer, der har kontakt til målgruppen. Det kan være boligsociale medarbejdere, ejendomsfunktionærer, familiemedlemmer eller naboer, der ønsker at hjælpe de pågældende borgere. Som en del af projektet skal der etableres et netværk af frivillige mentorer,
som uddannes til at støtte op omkring de unge som skal i job eller uddannelse.
Projektet henvender sig til alle arbejdsløse mænd og kvinder i den arbejdsduelige alder, men der
vil være et særligt fokus på unge mellem 18 og 30 år. Mange unge på offentlig ydelse bliver væk
fra deres samtaler i Jobcentret. For den unge betyder det, at deres forløb mod arbejde eller uddannelse bliver trukket ud eller at de mister deres kontanthjælp. For Jobcenteret betyder det, at
i stedet for at hjælpe den unge, må der bruges tid på opfølgning og sanktionering.
De unge har behov for, at mødet med jobcentret bliver mere personligt. Mange har også brug for
støtte og vejledning for at få noget struktur på deres liv, bl.a. stofmisbrugere, eller at få et forløb
strikket sammen, der passer dem. Derudover er tydelig kommunikation vigtig. Mange unge forstår ikke de begreber, der bruges og heller ikke systemets logik, og det gør dem forvirrede og
utrygge.
Projektperioden er 1 år.
Sagen behandles sideløbende på Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
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Økonomi:
Administrationen indstiller, at der i 2011 gives en indtægtsbevilling på 1.200.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til en fremskudt jobindsats i Charlottekvarteret.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Byrådets beslutning.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen vurderer, at den fremskudte jobindsats i Charlottekvarteret vil understøtte den
boligsociale indsats, som allerede er sat i gang med helhedsplanen for Charlottekvarteret.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der i 2011 gives en indtægtsbevilling på 1.200.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til en fremskudt jobindsats i Charlottekvarteret.
Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2011 (sag 9)
Anbefales
Arbejdsmarkedsudvalget 06-04-2011 (sag 9)
Anbefales
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 11)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 17)
Godkendt.
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18. Resultat af styringsdialog med boligorganisationerne
Sagsfremstilling:
Baggrund
Folketinget vedtog 29.05.2009 en styringsreform af den almene sektor, som trådte i kraft
01.01.2010. Styringsreformen betyder, at kommunernes tilsyn bredes ud, så det fremover vil
have mindre vægt på juridisk og økonomisk kontrol og mere vægt på udviklingen af boligområderne. Hidtil har kommunens rolle været at varetage tilsyn. Det er den også i fremtiden, men
med styringsreformen begrænses godkendelsessagerne til fordel for et samarbejde bygget på dialog og aftaler.
En vigtig konsekvens af styringsreformen er, at kommunen skal afholde årlige styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation. Det er kommunen, som skal varetage sekretariatsfunktionen for styringsdialogmøderne. Boligorganisationen skal senest 2 uger inden mødets
afholdelse fremsende en dokumentationspakke, som danner basis for mødets indhold. På baggrund af styringsdialogen skal der udarbejdes en konkret aftale, som skal offentliggøres på
kommunens hjemmeside.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 02.11.2010 en model for styringsdialogen i HøjeTaastrup Kommune. Modellen indebærer, at der afholdes styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer i Høje-Taastrup kommune i februar 2011, og at der afholdes et fælles dialogmøde i maj 2011.
Boligorganisationer som har deltaget i styringsdialogen
Det er et lovkrav at der skal afholdes styringsdialogmøder med de boligorganisationer, som har
hjemsted i kommunen, hvorimod det ikke er påkrævet at der holdes dialogmøder med de boligorganisationer, der har boligafdelinger i kommunen, men ikke har hjemsted i kommunen. Da
dialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier
og arbejde, har administrationen inviteret alle boligorganisationer, også de der kun har afdelinger i kommunen, til styringsdialogmøde.
Der er 5 almene boligorganisationer med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune: Høje-Taastrup
Boligselskab, Tåstrup Almennyttige Boligselskab, Lejerbo Høje-Tåstrup, Hedebo Almene Boligselskab og Boligselskabet AKB Taastrup. Herudover er der 3 almene boligorganisationer der har boligafdelinger i Høje-Taastrup Kommune, men ikke hjemsted i kommunen: Boligforeningen AAB,
Danske Funktionærers Boligselskab smba og Den almene andelsboligforening VIBO
Selvom VIBO go DFB ikke har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune, har der været særlig vigtigt
at holde dialogmøder med disse boligorganisationer. VIBO og DFB har afdelinger i Charlottekvarteret, som er på regeringens ghettoliste, og hvor der er igangsat en boligsocial helhedsplan.
Endvidere har DFB en afdeling i Gadehavegård, hvor der også er en boligsocial helhedsplan. Boligorganisationen AAB har afslået invitationen til styringsdialogmøde, da AAB ikke mener, at der
er behov herfor. Administrationen accepterede dette, fordi AAB er en mindre afdeling på 145
husstande uden alvorlige problemer.
Centrale konklusioner fra dialogmøderne
Høje-Taastrup Kommune har på dialogmøderne gennemgået en lang række emner, nogle med
relevans for den enkelte boligorganisation, og andre med en mere generel betydning. I det efterfølgende vil de generelle temaer for dialogmøderne fremgå.
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Fælles anvisningsaftale
Der er på nuværende tidspunkt en skæv fordeling af de boligsociale anvisninger i Høje-Taastrup
Kommune, grundet en stor fraflytning i enkelte afdelinger, sammenlignet med de almene boliger
generelt. Det blev på dialogmøderne drøftet om en fælles anvisningsaftale på tværs af alle boligorganisationerne i kommunen, kunne afhjælpe denne problemstilling. I nogle kommuner nedsættes den kommunale anvisning i afdelinger, hvor antallet af beboere på offentlig forsørgelse er
over 40 %, mens den sættes op i afdelinger med under 40 % på offentlig forsørgelse. I andre
kommuner skelnes mellem afdelinger der er velfungerende, afdelinger der er i farezonen og afdelinger der har problemer (rød/gul/grøn).
Alle boligorganisationerne er generelt positive stemt overfor, at mulighederne for en fælles anvisningsaftale drøftes nærmere med Høje-Taastrup Kommune.
Ældreboliger

Høje-Taastrup Kommune har foretaget en analyse af den fremtidige udvikling på ældreområdet. Analysen viser at der vil være brug for op imod 60 flere ældreboliger i 2021. Det blev
drøftet på dialogmøderne, om nogle af de ældreegnede boliger i den eksisterende almene boligmasse, kan omdannes til ældreboliger.
Der er flere boligorganisationer, som har boliger der let kan omdannes til ældreboliger, og som
er positivt stemt overfor at stille disse til rådighed til ældreboliger.
Botilbud til udsatte grupper

Høje-Taastrup Kommune har en gruppe borgere med behov for særlige støtte (udviklingshæmmede, psykisk sårbare, hjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer mv.). HøjeTaastrup Kommunes erfaringer viser imidlertid, at mange af disse borgere kan klare sig i
egen bolig, hvis de får tilbudt tilstrækkelig støtte i hjemmet. Muligheden for at skabe særlige
botilbud i Høje-Taastrup Kommune, i den eksisterende almene boligmasse, blev derfor drøftet på
dialogmøderne. Der er behov for at oprette to opgangsfællesskaber, blokfællesskaber, samt en
række mere løse boliger.
Der er fem boligorganisationer, Høje-Taastrup Boligselskab, Tåstrup Almennyttige Boligselskab,
Hedebo Almene Boligselskab, DFB og Boligselskabet AKB Taastrup, som er positive overfor at
etablere opgangs- og bofællesskaber, og der er også helt konkrete bud på hvor botilbuddene kan
placeres.
Større samarbejde mellem helhedsplaner
I Høje-Taastrup Kommune er der tre boligorganisationer der er med i de fire helhedsplaner i
kommunen, VIBO, AKB og DFB. På dialogmøderne med de tre boligorganisationer blev det drøftet, om der kunne være fordele ved at skabe en tættere sammenhæng mellem de fire helhedsplaner i Høje-Taastrup Kommune. I dag fungerer helhedsplanerne uafhængigt af hinanden, og
det boligsociale områdesekretariat, der skal servicere helhedsplanerne, er hverken ledelsesmæssigt eller administrativt koblet sammen med helhedsplanerne. Der er også et pres på ledelsen af
de enkelte helhedsplaner i forhold til dokumentation af resultater og i forhold til de økonomiskadministrative opgaver. Endvidere har helhedsplanerne kun få ansatte. Derfor går ud over den
ledelsesmæssige, faglige som økonomiske bæredygtighed.
En mulighed kan være, at skabe en fælles ledelse og administration for helhedsplanerne og på
den måde sikre en mere effektiv ledelse og administration, med støtte fra områdesekretariatet.
En større personalegruppe forbedrer også grundlaget for at skabe et bredere fagligt miljø, med
muligheder for faglig differentiering og specialisering, og med muligheder for at udnytte disse
kompetencer på tværs af helhedsplanerne. Det er selvfølgelig vigtigt, at den lokale forankring af
helhedsplanerne fortsætter. Det kan f.eks. gøres ved at fastholde den lokale styregruppe for
hver helhedsplan, samt sikre at nøglemedarbejdere er forankret i boligområdet.
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De tre boligorganisationer med helhedsplaner: VIBO, AKB og DFB, er interesseret i et større
samarbejde mellem helhedsplanerne. Der var dog ønske om at få undersøgt konsekvenserne og
mulighederne ved en fælles ledelse og administration nærmere.
Klimakommune
Da 30 % af den samlede boligmasse i Høje-Taastrup Kommune er almene boliger, er kommunen
også interesseret i at inddrage de almene boligorganisationer i klimaarbejdet. Høje-Taastrup

Kommune har indgået samarbejdsaftale med Center for Energibesparelser samt Klimapartnerskabsaftale med DONG Energy. Begge parter har tilrettelagt forløb, som kan understøtte
almene boligselskaber i at opnå energibesparelser og CO2 reduktioner. Alle boligorganisationerne var meget positive stemt overfor kommunens tiltag i forbindelse med klima og miljø.
Fællesmødet i maj
Boligorganisationerne blev på dialogmødet inviteret til fællesmødet for alle boligorganisationerne
i Høje-Taastrup Kommune, der afholdes 02.05.2011. Det blev drøftet på dialogmøderne om et
tema for fællesmødet ville være givende. Der var bred enighed fra boligorganisationerne om, at
et godt tema for fællesmødet kunne være klimatiltag i den almene sektor.
Sagen behandles sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Lov om almene boliger m.v.
Plangrundlag:
Byrådets beslutning
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Ingen bemærkninger
Andre relevante dokumenter:
HTB referat (3112845) AKB referat (3111600) DFB Referat (3108007) Hedebo Referat
(3107440) TAB referat (3105992) Lejerbo Referat (3106922) VIBO Referat (3105336)
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Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1.
2.
3.
4.

Tilbagemeldinger fra styringsdialogmøderne tages til efterretning.
Boligorganisationerne inviteres til dialog om en fælles anvisningsaftale.
Det arbejdes videre med, hvor det er fornuftigt at omdanne boliger til ældreboliger.
Der igangsættes konkrete forhandlinger med relevante boligselskaber om at etablere opgangsfællesskaber for socialt udsatte.
5. Det i forbindelse med udarbejdelse af de nye helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlottekvarteret, drøftes mulighederne for samarbejde på tværs, fælles ledelse mv.
6. Der afholdes fællesmøde for boligorganisationerne den 02.05.2011 med fokus på miljø og
reduktion af CO2 og energiforbrug i den almene sektor.
Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2011 (sag 7)
Anbefales
Ældreudvalget 05-04-2011 (sag 7)
Anbefales
Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 12)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 18)
Godkendt.
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19. Kontrol, afrapportering for 2010 og mål for 2011
TILLÆGSDAGSORDEN
Sagsfremstilling:
Resultat af kontrolindsatsen i 2010
Kontrolenheden er organiseret i Borgerservicecenteret og har i 2010 beskæftiget ca. 3 fuldtidsnormeringer.
Kommunens primære opgaver er at medvirke til, at sociale ydelser udbetales på et korrekt
grundlag og specielt, at der i sager, hvor der uretmæssigt er udbetalt sociale ydelser, sker tilbagebetaling og i de grovere tilfælde foretages politianmeldelse.
I 2010 har indsatsen givet en samlet provenu til de offentlige kasser på i alt 7.778.013 kr.,
hvoraf kommunens andel udgør 5.469.909 kr.
Ovennævnte beløb sammensætter sig således inden for de særlige fokusområder:
Sagstype
Efterregulering af økonomisk
friplads
Enlige forsørgere (39, stk.)
Dobbeltforsørgelse x)
Andet xx) (28 stk.)
I alt

Bruttobesparelse
Kr.

Heraf kommunal andel
Kr.

3.215.000
2.201.844
752.000
1.609.169
7.778.013

3.125.000
1.212.468
376.000
756.441
5.469.909

x)Dobbeltforsørgelse omfatter sager, hvor borgere har haft uoplyst indkomst samtidig med, at
de har modtaget kontanthjælp, som derfor skal tilbagebetales.
xx) Andet indbefatter sager om uoplyste udlandsophold, uoplyste indtægter, uoplyst formue og
andet.
Herudover har enheden behandlet 180 sager, som er endt uden provenu og som har omfattet
diverse undersøgelser som har taget alt fra 10 minutter til flere dage.
I 2010 har enheden modtaget 165 anmeldelser, hvoraf de 51 kom ind via blanket på hjemmesiden i perioden fra medio maj til september, hvor den blev fjernet grundet tvivl om datasikkerhed.
Enheden har desuden medvirket i koordinerede indsatser sammen med SKAT, typisk uanmeldte
virksomhedsbesøg, hvor der har været fokus på sort arbejde, ofte vedrørende personer, der
samtidig modtager kontanthjælp, såkaldt dobbeltforsørgelse.
I dette arbejde indgår blandt andet et omfattende arbejde vedrørende deltagelse i en højt profileret aktion af hidtil uset omfang mod en større transportvirksomhed i efteråret 2010.
Medarbejdere fra teamet har endvidere i årets løb deltaget i arbejdsgrupper og arrangementer
om social kontrol af KL og KMD og derigennem markeret Høje-Taastrup Kommune som en
videns- og ressourcekommune på området.
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Klagesager
Det Sociale Nævn har i 2010 behandlet 8 klager over gruppens afgørelse om sager der vedrører
ikke reelt enlig. Gruppen har fået medhold i alle.
Det Sociale Nævn har i 2010 behandlet 1 klage over gruppens afgørelse om en selvstændigt erhvervsdrivendes fortsatte ret til boligsikring og økonomisk friplads.
Borgeren fik medhold i klagen.
Beskæftigelsesankenævnet har behandlet 2 klager over gruppens afslag på ansøgning om barselsdagpenge.
Ankenævnet har givet gruppen medhold i den ene sag og den anden sag verserer fortsat, nu på
andet år.
Beskæftigelsesankenævnet har behandlet 3 klager over kommunens afgørelse om afslag på supplerende kontanthjælp til selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle.
Nævnet har givet kommunen medhold i 2 af sagerne og borgeren har fået medhold i 1 sag.
Politianmeldelser
Samarbejdet med politiet omkring anmeldelser af muligt socialt bedrageri har også i 2010 været
utilfredsstillende.
I årets løb har politiet ikke fundet grundlag for at rejse tiltale i 4 ud af 4 sager med formodet
bedrageri med enligydelser, i hvilke Kontrolgruppen har fundet det påkrævet at indgive politianmeldelse.
Der er tale om sager, hvor borgeren ikke har påklaget kommunens afgørelse, eller hvor Det Sociale Nævn har givet kommunen medhold i klage over vores afgørelse, og derved statueret ond
tro og mod bedre vidende som grundlag for at fastholde krav om tilbagebetaling.
Sagerne er endvidere kendetegnet ved, at de indeholder omfattende sandsynliggørelse af, at
borgerens oplysninger er bevidst urigtige og sagerne omfatter ofte meget store beløb.
På trods heraf vurderer politiet i pågældende sager, at forsætelementet er for svagt til, at der
kan rejses sigtelse.
Der synes således at være afgørende forskel på den socialretlige og den strafferetlige opfattelse
af begrebet ond tro og mod bedre vidende.
Politiet synes ligeledes ikke at være opmærksomt på bestemmelsen i § 12b i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, ifølge hvilken grov uagtsomhed, som er et grundlæggende krav for at kunne kræve uretmæssigt udbetalte sociale ydelser tilbagebetalt, straffes
med bøde.
Bestemmelsen har været gældende siden 2005, men der kendes ikke et eneste eksempel på, at
den har været lagt til grund for en dom for groft uagtsom overtrædelse af sociallovgivningen,
hverken vedrørende Høje-Taastrup Kommunes borgere eller på landsplan.
Retstilstanden vedrørende denne hyppigt forekommende sagstype er således, at bevidst eller
groft uagtsomt svig overfor de social kasser reelt kun sanktioneres med krav om tilbagebetaling
af hele eller dele af de uretmæssigt modtagne ydelser, hvilket som hovedregel er det samme
som automatisk straffrihed, fordi der oftest er tale om borgere, som er på overførselsindkomst
og som derfor, i henhold til inddrivelsesreglerne, ikke har nogen betalingsevne.
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Problemstillingen er landsomfattende og påpeget overfor KL og Det tværministerielle udvalg til
bedre kontrol, som omtaler det i sin rapport fra efteråret 2010.
Sager af denne type sendes af ovennævnte grunde kun undtagelsesvist til politiet indtil videre.
Anderledes forholder det sig med sager om dobbeltforsørgelse, hvor borgeren har overtrådt
sin oplysningspligt og der derved forledt kommunen til fortsat at udbetale kontanthjælp samtidig
med at borgeren har haft arbejdsindtægter.
Gruppen har i 2010 foretaget politianmeldelse i 7 sager af denne type.
Politiet har valgt at rejse sigtelse i 5 sager, har frafaldet i 1 sag og mangler at tage stilling til 1
sag.
Det vurderes på den baggrund, at det kriminelle element er åbenbart mere objektivt i denne type sager i forhold til sager med enligproblematikken.
Mål for indsatsen i 2011
På kontrolområdet vil 2011 blive påvirket af de igangværende politiske overvejelser og forhandlinger angående centralisering af hele eller dele af administrationen og den tilhørende kontrol.
Endvidere har enheden et årsværk mindre end i 2010 på grund af den gennemførte personalereduktion.
Efter organisationsændring omfatter Borgerservice Center nu stort set alle ydelsesudbetalende
områder.
Dette udnyttes til et intensivt samarbejde mellem kontrolområdet og centrets ydelsesudbetalende enheder med henblik på at screene alle nyansøgninger vedrørende ydelser, der forudsætter,
at modtager er reelt enlig og i øvrigt at reagere på tegn på uregelmæssigheder.
Strategien er at undgå, at sager starter op på et forkert grundlag og dermed senere bliver til en
traditionel kontrolsag, hvor ressourceindsatsen er stor, og hvor det ofte er vanskeligt at få inddrevet de uretmæssigt udbetalte ydelser.
Samarbejdet vil i årets løb endvidere omfatte udsøgning og sagsbehandling af kontrolrelevante
sager ved hjælp af registersamkøring.
Grundet den intensive satsning på gatekeeperfunktionen vedrørende screening af nyansøgninger, og videndeling i centret i øvrigt, forventes gruppens provenumæssige resultat for 2011 i
forhold til det traditionelle kontrolarbejde at blive lavere end i 2010 og målsætningen er derfor
et samlet provenu på i alt 5.000.000 kr. for de offentlige kasser og en kommunal andel på
3.000.000 kr.
Til gengæld forventes lavere forbrug på udbetalte kontantydelser på grund af den øgede proaktive indsats, hvilket vil blive opgjort særskilt i næste års afrapportering. Samlet set forventes derfor et samlet provenu på niveau med 2010.
Indsatsen vil fortsat søge at modvirke misbrug og fejludbetalinger via en proaktiv indsats i form
af:


Offensiv anvendelse af presse og hjemmeside med præventiv information til borgerne.



Målbar og væsentlig reduktion af antallet af efterbetalingssager ved brug af eIndkomstsystemet vedrørende økonomisk friplads og boligstøtte. Der skal desuden ske en integreret indsats vedrørende borgere, der modtager begge typer ydelser.
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Det igangværende arbejde vedrørende en proaktiv og helhedsorienteret indsats i visiteringen af enlige forsørgere til sociale ydelser fortsættes og styrkes. Kontrolgruppen vil som
kompetencecenter for dette område vejlede de steder i kommunen, hvor der sker tildeling
af ydelser til enlige forsørgere.



Indsatsen vedrørende visitering af selvstændigt erhvervsdrivende borgere, der søger sociale ydelser intensiveres med udgangspunkt i de opnåede erfaringer på området. I den
sammenhæng udbygges samarbejdet med Jobcenter/Ydelsesservice.
Resultatmåling af effekten af den proaktive indsats vedrørende visitering vil ske ved brug
af den af Velfærdsministeriet (nu Beskæftigelsesministeriet) udmeldte kapitaliseringsmetode, hvorefter besparelsen beregnes som den månedsvise besparelse ved ændring af
ydelser i 12 måneder beregnet fra afgørelsesdatoen.



Et målrettet kontrolprojekt vedrørende ydelsesmodtagere, der har længerevarende, uoplyste udlandsophold med udgangspunkt i kontrolrelevante borgere via samkøring af relevante registre.

Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Ingen bemærkninger
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.
Borger- og Erhvervsudvalget 06-04-2011 (sag 1 tillægsdagsorden)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 13)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 19)
Godkendt.
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20. Besparelser på den kollektive trafik fra 2012 og fremover
Sagsfremstilling:
Byrådet har besluttet at foretage en besparelse i den kollektive trafik på 600.000 kr. årligt med
virkning fra 2012.
Movia har vurderet kommunens forslag om at reducere i frekvensen på linje 117 og 118 fra 3 afgange i timen til 2 afgange i timen. Movia vurderer, at forslaget ikke vil kunne give den ønskede
besparelse, fordi der så vil blive en reduktion i indtægterne i samme størrelsesorden som besparelserne på buskørslen. Samtidigt påpeger Movia, at der vil opstå problemer med manglende
plads i busserne.
Movia foreslår i stedet, at man gennemfører en besparelse på linjerne 126 og linje 127. Linie 126
kører mellem Solrød Strand Station og Høje Taastrup Station over Taastrup Station og IKEA og
Hørskætten. Linje 127 kører mellem Ishøj Station og Høje Taastrup Station.
I køreplanen for linje 127 er der i dag en del spildtid. Movia foreslå, at betjeningen af IKEA og
Hørskætten flyttes fra linje 126 til linje 127. Herved opnås en køreplan med mindre spildtid, og
en medfølgende besparelse. Da der er flere afgange på linje 127 end på linje 126, vil kun en del
af afgangene på linje 127 køre til IKEA og Hørskætten, således at niveauet for busbetjening opretholdes uændret. En passageranalyse vil blive gennemført og ud fra denne vil det blive besluttet, hvilke afgange, der skal udvides til IKEA og Hørskætten.
Omlægningen vil i praksis kunne gennemføres omkring årsskiftet 2011/2012.
Movia vurderer, at de foreslåede omlægninger af linjerne 126 og 127 vil give kommunen en besparelse på 600.000 kr.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Administrationen vurderer, at busomlægningen kan gennemføres uden at serviceniveauet forringes. Enhver ændring vil naturligvis være til gene for nogle buspassagerer men være til gavn for
andre.
Andre relevante dokumenter:
Besparelse på busdriften i Høje-Taastrup Kommune i 2011 – dok nr. 3141343
Movias forslag til besparelse på linje 126 og 127 fra 2012 dok nr. 3132361
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Indstilling:
Administrationen indstiller, at besparelsen på 600.000 kr. opnås ved omlægning af linje 126 og
127.
Teknisk Udvalg 05-04-2011 (sag 4)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 14)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 20)
Godkendt.
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21. Nedlæggelse af buslinie 217
Sagsfremstilling:
Movia har oplyst, at nabokommunerne mod nord (Roskilde og Egedal) påtænker at indstille kørslen på buslinje 217 i de 2 kommuner. Beslutningen er for nærværende ikke truffet i de respektive byråd, men Movias tidsfrist for kommunernes indmeldinger om køreplanændringer 1. maj bevirker, at Høje-Taastrup Kommune må forholde sig til en eventuel nedlæggelse nu.
Der er ingen mening i at opretholde buslinje 217 alene i Høje-Taastrup Kommune. Hvis nabokommunerne indstiller kørslen, bør Høje-Taastrup Kommune også indstille kørslen.
Efter oprettelsen af buslinje 116, har buslinje 217 primært været til gavn for borgerne i kommunerne nord for Høje-Taastrup, hvor det stort set alene er borgerne i Vridsløsemagle, der har haft
gavn af buslinjen. Da buslinje 217 koster Høje-Taastrup Kommune 1,9 mio. kr. årligt, står omkostningerne for Høje-Taastrup Kommune isoleret set i misforhold til nytteværdien af buslinjen.
Det foreslås derfor, at Høje-Taastrup Kommune indstiller kørslen af buslinje 217 uanset beslutningerne i nabokommunerne med virkning fra 01.01.2012, hvis denne termin kan nås.
Da Vridsløsemagle kun busbetjenes af buslinje 217 vil Vridsløsemagle være uden et kollektivt
trafiktilbud, hvis buslinjen nedlægges. Administrationen har bedt Movia om forslag til busbetjening af Vridsløsemagle, hvis buslinje 217 nedlægges. Resultatet af Movias forslag forelægges Byrådet på en senere mødesag.
Økonomi:
Beslutningen vil medføre en besparelse. Størrelsen kendes ikke endnu.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen vurderer, at kommunens omkostninger til buslinje 217 er i et betydeligt misforhold, til buslinjens nytteværdi for kommunens borgere. Det vurderes, at kommunen kan opnå
samme busbetjening af Vridsløsemagle for betydeligt færre midler, end den opnåede besparelse
ved nedlæggelse af buslinje 217.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at nedlægge buslinje 217. Beslutningen
kan dog først effektueres, når Byrådet har truffet beslutning om en alternativ busbetjening af
Vridsløsemagle, og denne kan gennemføres.
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Teknisk Udvalg 05-04-2011 (sag 5)
Anbefales idet udvalget forudsætter, at en alternativ busbetjening af Vridsløsemagle søges etableret uden væsentlige forringelser for borgerne.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 15)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 21)
Godkendt.
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22. Kortlægning af støj langs Sydvej ved Torstorp
Sagsfremstilling:
Plan- og Miljøudvalget besluttede 01.06.2010, at administrationen skal udarbejde forslag til støjdæmpende foranstaltninger, der friholder Sydvejsområdet for en støjbelastning over den vejledende grænseværdi på 58 dB for boliger. Byrådet besluttede på mødet 26.10.2010, at administrationen skal forberede en sag til politisk behandling i 1. kvartal 2011.
I februar 2011 er udarbejdet et trafiknotat, der redegør for den nuværende trafikmængde og
trafiksammensætning samt den forventede udvikling i 2016. I opgørelsen indgår bl.a. den fremtidige trafik fra Copenhagen Markets, der forventes at udgøre ca. 1.000 køretøjer pr. døgn. Først
når Copenhagen Markets åbner vil påvirkningen slå igennem, hvilket forventes at ske ved udgangen af 2013. Copenhagen Markets A/S har oplyst, at al tung trafik i anlægsperioden vil blive
forpligtet til at benytte adgangen til byggepladsen via Ring 5. Dette sker for at minimere trafikken forbi Torstorp.
Af trafiknotatet fremgår det:
 at trafikken på Sydvej er en udpræget regional- og fjerntrafik,
 at spidsbelastningen på hverdage falder om morgenen kl. 7-8 og om eftermiddagen kl. 1617,
 at trafikken om morgenen er størst mod vest, mens den tilsvarende største strøm om eftermiddagen er mod øst,
 at ca. 33 % af trafikanterne overskrider den skiltede hastighed på 80 km/t,
 at på hverdage er ca. 33 % af køretøjerne lastbiler. Tilsvarende er kun 9 % lastbiler i weekenden,
 at årsdøgnstrafikken i 2016 forventes at blive 7.350 køretøjer. Der forventes således 1.800
flere køretøjer pr. døgn end i 2011, hvilket svarer til en vækst på 28 %,
 at antallet af lastbiler forventes at stige med ca. 330 lastbiler pr. døgn. Det er en stigning fra
1.880 lastbiler i 2011 til 2.210 lastbiler i 2016 og
 at den procentvise andel af tung trafik forventes at falde fra 33 % i 2011 til 30 % i 2016. Det
skyldes en forventning om øget brug af modulvogntog via Holbækmotorvejen.
På baggrund af trafiknotatet er der udarbejdet støjkort, der viser trafikstøjens påvirkning i den
del af Torstorp, der ligger langs Sydvej. Kortene viser trafikstøjens udbredelse i 2011 og den forventede udbredelse i 2016 uden støjdæmpende foranstaltninger.
Af støjnotatet fremgår det, at der i dag er 38 boliger med et trafikstøjniveau over den vejledende
grænseværdi på 58 dB. I 2016 forventes der at være 55 boliger over 58 dB, hvis der ikke bliver
gennemført yderligere støjdæmpende foranstaltninger.
Langs Sydvej ligger der i dag en 3-4 m høj støjvold, der fungerer som støjværn mod boligerne i
Torstorp. Volden er lavest i den østlige del af Torstorp, ved Sønderby Grundejerlaug. Kommunen
har fået gennemført beregninger for den forventede trafikstøj i 2016 ved tre scenarier for støjdæmpende foranstaltninger:
 Ved etablering af en 2 m høj støjskærm på den eksisterende støjvold, vil antallet af boliger
over 58 dB falde fra 55 til 15 boliger.
 Ved udlægning af støjdæmpende asfalt på Sydvej, vil antallet af boliger over 58 dB falde fra
55 til 27 boliger.
 Ved etablering af en 2 m høj støjskærm på den eksisterende støjvold og udlagt støjdæmpende asfalt på Sydvej, vil antallet af boliger over 58 dB falde fra 55 til 2 boliger. De to boliger
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ligger, hvor støjvolden er gennembrudt af vej og sti, og er derfor vanskelige at beskytte mod
trafikstøj.
I kommunens budget er ikke aktuelt afsat økonomi til etablering af støjbegrænsende foranstaltninger. Den konservative byrådsgruppe foreslog Byrådet 22.06.09, at oprette en støjfond. Formålet med fonden er at finansiere støjdæmpende tiltag i kommunen. Fonden tænkes finansieret
ved indtægter fra modtagelse af overskudsjord. Den konservative byrådsgruppe foreslog derfor,
at kommunen aktivt går i gang med at etablere ”store” overskudsgivende støjvolde f.eks. langs
transportkorridorer og motorveje, der kan finansiere støjdæmpende asfalt, støjvolde og støjskærme. Sagen er endnu ikke fremlagt i Plan- og Miljøudvalget, da der pt. ikke er midler til rådighed gennem kommunens egne jordmodtagende projekter.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Høje-Taastrup Kommune er ikke omfattet af støjbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 51 af 12.
januar 2011 om kortlægning af ekstern støj og støjhandlingsplaner), og har derfor ikke pligt til at
kortlægge støj fra vejene og udarbejde støjhandlingsplaner.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Administrationen foreslår at afholde orienteringsmøde i slutningen af april 2011 for repræsentanter fra grundejerforeningerne i Torstorp. Orienteringsmødet bør tage udgangspunkt i det udarbejdede trafiknotat og støjnotat samt drøfte mulige støjdæmpende foranstaltninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen har været i dialog med Grundejerlauget Sønderby om krav til højden på den
eksisterende støjvold mellem Sydvej og Torstorp. Grundejerforeningen Sønderby har anmodet
kommunen om at påbyde Grundejerforeningen Torstorp at forhøje støjvolden til 6 m. Grundejerlauget Sønderby er af den holdning, at støjvolden i hele dens længde skulle have været anlagt i
en højde på 6 m i henhold til lokalplan 2.09.1.12. Voldens præcise højde kendes ikke. Administrationen anslår i lighed med Grundejerlauget Sønderby, at højden varierer i intervallet 3-5 m.
Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for at påbyde Grundejerforeningen Torstorp
at øge støjvoldens højde. Det skyldes, at stor del af boligerne i Sønderby er opført før lokalplan
2.09.1.12 trådte i kraft. Det må derfor forventes, at kommunen må påtage sig arbejdet og den
økonomiske udgift, hvis der skal ske en yderligere støjafskærmning mod Torstorp.
Administrationen foreslår, at støjvolden bliver opmålt af en landmåler, for derved at vurdere
hvor meget jord der skal tilkøres for at forhøje støjvolden til f.eks. 6 m. Opmålingen kan ske inden for kommunens driftsbudget til trafikplanlægning. Den endelige løsning til at dæmpe trafikstøjen bør drøftes med repræsentanter for grundejerforeningerne i Torstorp.
Andre relevante dokumenter:
Notat om trafikstøj ved Sydvej (3142434).
Trafiknotat og støjkort for Sydvej (3126309).
Redegørelse for planforholdene vedrørende støjvold ved Torstorp/Sønderby (3092136).
Endelig vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2009 for Høje-Taastrup Kommune (2929826).
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Forslag til Trafikstøjhandlingsplan 2009 for Høje-Taastrup Kommune (2510336).
Forslag fra C om oprettelse af støjfond (2415508).
Indstilling:
Administrationen indstiller, at:
1. det udarbejdede trafiknotat og støjnotat tages til efterretning,
2. administrationen tager initiativ til orienteringsmøde for repræsentanter fra grundejerforeningerne i Torstorp. Orienteringsmødet vil tage udgangspunkt i det udarbejdede trafiknotat og
støjnotat samt drøfte mulige støjdæmpende foranstaltninger og
3. den eksisterende støjvold bliver opmålt. Opmålingen sker inden for driftsbudgettet til trafikplanlægning.
Plan- og Miljøudvalget 05-04-2011 (sag 5)
Anbefales med bemærkning om, at udvalget anmoder om en samlet prissat prioritering af behovet for støjdæmpende foranstaltninger i kommunen.
Udvalget forudsætter endvidere, at der foretages trafiktælling på Sydvej og, at der udarbejdes
forslag der opfylder grænseværdierne for boligerne i Torstorp.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 16)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 22)
Godkendt.
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23. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.24.1 for Bygaden 85, et boligområde i den nordøstlige del af Kragehave Vest samt tillæg nr.
4 til Kommuneplan 2010
Sagsfremstilling:
Lokalplan 2.24.1 muliggør, at ejendommen Bygaden 85 kan udstykkes i 5 parceller og anvendes
til fritliggende énfamiliehuse. De 5 ejendomme indgår som en del af det eksisterende enfamiliehusområde Frøhaven, som var den første boligbebyggelse i Kragehave Vest.
I høringsperioden er der kommet tre indsigelser:
1.: Grundejerforeningen Frøhavens bestyrelse støtter Byrådets beslutning om, at etablere en boligbebyggelse af fritliggende enfamiliehuse med vejadgang fra Frøhaven, men antallet bør begrænses til 3, således at inddragelse og udstykning af den grønne fælled undgås. Lokalplanen
fastlægger, at de nye ejendomme indgår i Grundejerforeningen Frøhaven, og derfor stiller
grundejerforeningen spørgsmål ved, om kommunen har hjemmel til at pålægge grundejerforeningen en sådan udvidelse. Dog vil grundejerforeningen ikke modsætte sig en udvidelse med de
nye parceller på betingelse af, at de nye parcelhusejere betaler en andel af grundejerforeningens
aktiver, som står i forhold til deres antal. Dette beløb bør opkræves af kommunen ved salget og
afregnes med grundejerforeningen.
2.: En køber af en af de 5 parceller har forslag til ændring af kvistenes og frontispicernes bredde,
at den bør ændres fra en fjerdedel til en tredjedel af henholdsvis tagfladens eller facadens længde. Indsiger mener, at det er vanskeligt at placere to kviste på en tagflade med lokalplanens bestemmelser, og at en frontispice på en fjerdedel vil virke tårnagtig.
3.: Beboerne på Frøhaven 20 har ikke noget imod udstykningen til 5 parceller, men på grund af
den store højdeforskel mellem deres ejendom og udstykningen, ønsker de ikke en bebyggelse i
1½ plan.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Planloven
Plangrundlag:
Lokalplan 2.24
Information:
Endelig vedtagelse af lokalplanen og tillæg nr. 4 annonceres i Lokalavisen Taastrup
Høring:
Forslag til lokalplan 2.24.1 samt tillæg nr. 4 har været i offentlig høring i perioden fra
20.12.2010 til 01.03.2011.
Vurdering:
Ad. 1. Udstykningen af Bygaden 85 vurderer administrationen er en naturlig afslutning af Frøhaven mod nord, der i afgrænsning svarer til afslutningen af bebyggelsen Lavendelvej på den anden side af Bygaden. Hermed danner de to bebyggelser en ensartet og naturlig afgrænsning mod
den grønne fælled. Samtlige 5 udstykninger får en grundstørrelse på mere end 700 m², og derfor har kommunen valgt en udstykning med 5 og ikke 3 parceller. Lokalplanen viderefører bestemmelsen om medlemspligt fra den tidligere lokalplan for Bygaden 85, lokalplan 2.24, som
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fastlægger, at området Bygaden 85 og udstykning af parceller herfra skal være omfattet af
samme grundejerforening som bebyggelserne i lokalplan 2.24. Der er ikke hjemmel i planloven
til at pålægge betaling til en grundejerforening, og derfor kan der ikke fastlægges bestemmelser
i en lokalplan for medlemsgebyr i en grundejerforening.
Ad. 2. Administrationen vurderer, at bestemmelsen om, at kviste og frontispicer højst må udgøre
en fjerdedel af henholdsvis tagfladen eller facadelængden bør fastholdes. Gives der mulighed for,
at kvistene må udgøre en tredjedel af tagfladen, bliver kvistene for dominerende på tagfladen,
og huset er på vej til at få udseende af et 2-etagers hus, når tagfladen gennembrydes så markant. Desuden trækkes der lys ind til rummene på 1. sal via vinduer i gavlfacaderne, og derfor er
det rent funktionsmæssigt ikke nødvendigt, at kviste skal udgøre en tredjedel af en tagflade for
at give tilstrækkelig dagslys til tagetagens rum. Det samme gør sig gældende for frontispicer.
Gives der mulighed for, at en frontispice kan udgøre en tredjedel af en facadelængde, vil facadens udtryk blive meget kompakt og bastant. Derfor bør lokalplanens bestemmelse om, at frontispicer højst må udgøre en fjerdedel af længdefacaden fastholdes.
Ad. 3. I hele Kragehave Vest området er det tilladt at opføre boliger i 1½ plan, og derfor vil det
være urimeligt, hvis én-familiehusene inden for lokalplan 2.24.1 ikke også kunne opføres i 1½
plan. Indsigers én-familiehus på Frødalen 20 ligger i kote 32,25 og de nærmeste nabohuse vil
ligge i kote 33,75 og et enkelt hus i kote 34. Et terrænspring på 1,50 meter og en afstand på
over 20 meter mellem indsigers hus og nabohusene bør ikke give indbliks- eller skyggegener.
Der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser i forslag til lokalplan 2.24.1, som Byrådet vedtog
den 14.12.2010.
Andre relevante dokumenter:
Grundejerforeningen Frøhaven mener, at der max bør være 3 parceller (3106713).
Potentiel køber har kommentar til bestemmelsen om bebyggelsens udseende (3110663).
Indsigelse fra Frøhaven 20 om, at bebyggelse kun må være i ét-plan (3132385).
Lokalplan 2.24.1 (3148167).
Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2010 (3148179).
Indstilling:
Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2.24.1 samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011
vedtages endeligt og offentliggøres efter gældende regler i planloven.
Plan- og Miljøudvalget 05-04-2011 (sag 6)
Anbefales, idet dog A ikke kan anbefale forslaget men i stedet ønsker, at der udarbejdes en lokalplan der muliggør etablering af rækkehuse.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 17)
Anbefales, idet A ikke kan anbefale forslaget men i stedet ønsker, at der udarbejdes en lokalplan
der muliggør etablering af rækkehuse.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 23)
B, C, F, O og V godkendte, og A stemte imod.
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24. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.72 til et plejecenter med tilhørende boliger i Rønnevangsskolen samt forslag til tillæg nr. 3 til
Kommuneplan 2010.
Sagsfremstilling:
Lokalplan 1.72 for et plejecenter for ældre i den tidligere Rønnevangsskole muliggør etablering af
et plejecenter med 60-65 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter og genoptræningsfaciliteter. Forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplanen er, at Skolestrukturudvalgets plan for en
ny skolestruktur er vedtaget af Byrådet, hvilket skete 25.01.2011. Hermed er det besluttet at
nedlægge Rønnevangsskolen, og at bygningerne skal overgå til plejehjemsformål.
I høringsperioden har der været to indsigelser:
1.: En anonym indsiger sender lokalplanforslaget retur med påskriften, bevar skolen.
2.: Beboerne på Egevangshusene 19 er bekymrede for, at Rønnevangshusene vælges som adgangsvej til plejecenteret frem for Lindevangshusene. Beboerne finder det problematisk, hvis
Rønnevangshusene vælges, da trafikken til plejecenteret skal krydse en for børn tryg gang- og
cykelsti. Hvis de to veje, Rønnevangshusene og Lindevangshusene, forbindes med hinanden, vil
det generere meget gennemkørende trafik til gene for rækkehusbebyggelsen.
Der er foretaget justeringer af bestemmelsen om bebyggelsens udseende, at de murede gavlfacader af rød blank mur skal bevares er slettet. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle
rettelser i forslaget til lokalplan, som blev vedtaget af Byrådet 14.12.2010.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Planloven
Plangrundlag:
Kommuneplan 2010, planområde 140
Information:
Lokalplan 1.72 samt tillæg nr. 3 annonceres i Lokalavisen Taastrup.
Høring:
Forslag til lokalplan 1.72 samt tillæg nr. 3 har været i høring i perioden fra 20.12.2010 til
01.03.2011.
Vurdering:
Ad. 2: Beboerne på Egevangshusene 19´s synspunkt er imødekommet, da plejecenteret vejbetjenes via Lindevangshusene og ikke via Rønnevangshusene, hvilket også fremgik af planforslaget.
De murede gavlfacader af rød blank mur kan ikke bevares, hvis kravet om lavenergihus skal opfyldes, da der ikke kan foretages en indvendig efterisolering af gavlfacaderne, uden at der opstår
kuldebroer. Derfor er bestemmelsen om, at murede gavlfacader skal bevares slettet. Gavlfacaderne får derfor samme udtryk som de øvrige facader, glatte facadeplader af metal eller fiberbeton. Der gives mulighed for, at der kan opsættes solpaneler på gavlfacaderne mod syd for at
nedbringe bygningens samlede energiforbrug.
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Andre relevante dokumenter:
Anonym indsiger, bevar skolen (3063202).
Beboerne på Egevangshusene 19 kommenterer tilkørselsforholdene til plejecenteret (3083559).
Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune (3049739).
Lokalplan 1.72 (3148878).
Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2010 (3148880).
Indstilling:
Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.72 samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan vedtages endeligt og offentliggøres efter gældende regler i planloven.
Plan- og Miljøudvalget 05-04-2011 (sag 7)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 18)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 24)
Godkendt.
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25. Forslag til lokalplan 2.10.4 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan
2010 for butikscenter, City 2 i Høje Taastrup by
Sagsfremstilling:
Plan- og Miljøudvalget vedtog 11.01.2011, at imødekomme en ansøgning om udarbejdelse af ny
lokalplan for City 2.
Forslag til lokalplan 2.10.4 omfatter et områder beliggende i Høje Taastrup by afgrænset af vejene: Hveen Boulevard, Blekinge Boulevard, Carl Gustavs Gade og Skåne Boulevard.
Området udlægges til storcenter.
I lokalplanforslaget fastlægges:
1. Det maksimale udlæg til butikker i centeret: 65.506 m2, svarende til det eksisterende disponible areal til butiksformål.
2. Generel maksimumsstørrelse for butikker i overensstemmelse med Kommuneplanen og Planlovens bestemmelser. 3.500 m2 til dagligvarer og 2.000 m2 til udvalgsvarer.
3. Indskrivelse af tre eksisterende butikker større end det generelle krav, således at centerets
mulighed for at have disse butikker fastholdes.
4. Mulighed for at etablere to nye udvalgsvarebutikker på op til 7000 m2 i overensstemmelse
med Kommuneplanens rammer for detailhandel for City 2 området.
5. Principiel fastholdelse af de eksisterende bygningsmæssige rammer således, at der ikke kan
ske nogen større udvidelse af det samlede etageareal.
6. Afgrænsning af anvendelsesbestemmelserne for centeret. De forskellige center-erhverv indskrives, mens nuværende anvendelsesmuligheder som kontor, boliger og hotel begrænses
eller bortfalder.
7. Justering af parkeringskravet, så det svarer til det faktiske behov og parkeringskravene i
sammenlignelige butiksområder, f.eks. Taastrup Bycenter.
Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2011 præciserer anvendelsesbestemmelserne, således at
det klart fremgår, at der indenfor området kan etableres en række publikumsorienterede erhverv.
Desuden reduceres parkeringskravet, så det bringes på linje med parkeringsnormerne i rammeområde 136 for Taastrup Bymidte.
Miljøvurdering: I henhold til lov om miljøvurdering skal der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillæg, hvis den fastlagte anvendelse er nævnt i bilagene til loven, og
hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.
Butikscentre er ikke nævnt i bilagene til loven, og det skal derfor konkret vurderes, om planerne
for City 2 kan få væsentlig indflydelse på miljøet jævnfør miljøvurderingslovens § 3, stk. 3.
Der er derfor foretaget en miljøscreening af planerne for at afgøre, om de er omfattet af krav om
miljøvurdering.
Konklusionen på screeningen er, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke ændrer væsentligt på
de eksisterende forhold, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering for planerne.
Begrundelse: Lokalplanområdet og kommuneplanrammen omfatter kun det eksisterende storcenter. Planerne indebærer ikke mulighed for væsentlige udvidelser af det eksisterende etageareal eller centerets anvendelse, og realiseringen af planen vil derfor heller ikke i sig selv medfø-
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re øget trafik eller anden belastning af omgivelserne. Lokalplan 2.10.4 indebærer således en
fastholdelse af de nuværende aktiviteter indenfor området.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Planloven.
Miljøvurderingsloven.
Plangrundlag:
Kommuneplan 2010. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2010.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Forslaget offentliggøres, sendes i høring i mindst 8 uger og annonceres i Lokalavisen.
Vurdering:
Forslag til lokalplan 2.10.4 og tillæg nr. 6 til Kommuneplanen er jævnfør ovenstående i overensstemmelse med de retningslinjer, Plan- og Miljøudvalget har vedtaget.
Planerne indebærer ikke umiddelbart væsentlige ændringer af bestående forhold, men muliggør
den udvikling, ansøger har anført som nødvendige for den fremtidige drift af centeret.
Administrationen anbefaler derfor, at planforsalgene vedtages.
Administrationen anbefaler endvidere, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven, idet planerne ikke vil indebære nogen væsentlig ændring af miljøforholdene.
Andre relevante dokumenter:
Forslag til lokalplan 2.10.4 (3143588).
Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2010 (3143475).
Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (2980651).
Referat fra PMU (3011504).
Miljøscreening (3053747).
Indstilling:
Administrationen indstiller, at:
1. forslag til lokalplan 2.10.4 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2011 vedtages og offentliggøres i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.
2. Planerne ikke skal miljøvurderes.
Plan- og Miljøudvalget 05-04-2011 (sag 8)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 19)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 25)
Godkendt.
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26. Vedtægtsændringer for Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd
Sagsfremstilling:
Baggrund
Høje-Taastrup Kommune har, som det er lovgivningsmæssigt foreskrevet, et fungerende Handicapråd. Handicaprådet skal medvirke til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap i Høje-Taastrup Kommune.






Handicaprådet skal høres om initiativer, som har betydning for personer med handicap.
Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker
med handicap.
Handicaprådet skal fungere som rådgivende organ for Høje-Taastrup Kommunes Byråd
og administration, og skal høres om initiativer, som har betydning for mennesker med
handicap.
Handicaprådet arbejder efter vedtægter som er godkendt af Høje-Taastrup Kommunes
Byråd.

Handicaprådets opgave er at indgå aktivt i samarbejde med kommunen ved at informere og skabe større forståelse i befolkningen, hos politikere og myndigheder for:





Mennesker med handicap i alle aldre.
Forhold for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.
Trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap.

Ændringer i Handicaprådets vedtægter
Ifølge de nuværende vedtægter udpeger Byrådet 2 medlemmer af Handicaprådet samt 5 repræsentanter blandt medarbejdere i kommunens administration. Det er imidlertid ikke altid hensigtsmæssigt, at medarbejdere fra kommunens administration udpeges som medlemmer af et
uafhængigt råd. Et råd, som har til opgave at rådgive Byrådet i relation til bl.a. den kommunale
opgavevaretagelse. Det fører i en række situationer til loyalitetskonflikter for de administrative
medlemmer.
Handicaprådet består på nuværende tidspunkt af 14 medlemmer. Der er imidlertid problemer
med at rekruttere medlemmer til rådet uden for de Danske Handicaporganisationer (DH). Derfor
vurderer rådets medlemmer, at 5 rådsmedlemmer fra DH fremadrettet vil udgøre en tilstrækkelig repræsentation af målgruppen. For at opnå den nødvendige paritet reduceres også antallet af
kommunale repræsentanter til 5.
I Handicaprådets vedtægter er der desuden indført bestemmelse om, at rådsmødernes referater
skal forelægges Byrådet som meddelelsessag. Denne praksis optager mange administrative ressourcer, samt forhindrer en rettidig offentliggørelse af rådets beslutninger.
Endelig indeholder vedtægterne en bestemmelse om, at vedtægtsændringer kun kan foretages,
når alle rådets medlemmer er samlet. Dette kan medføre, at proceduren omkring vedtægtsændringer kan trække ud uhensigtsmæssigt længe.
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På denne baggrund ønsker Handicaprådet vedtægternes bestemmelser om rådets sammensætning, referater samt procedurer omkring vedtægtsændringer ændret. Ændringsforslagene er
markeret med kursiv.
Rådets sammensætning
§ 2 Sammensætning og udpegning:
Stk. 1.
Høje-Taastrup Handicapråd består af 10 medlemmer, heraf 5 medlemmer, der repræsenterer
handicaporganisationerne og 5 medlemmer udpeget af Byrådet.
(Den nuværende bestemmelse: Høje-Taastrup Handicapråd består af 14 medlemmer, heraf 7
medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne og 7 medlemmer udpeget af Byrådet.)
Stk. 2.
Medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne, skal være bosiddende i kommunen.
Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af funktionsperioden, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
Stk. 3.
De Samvirkende Invalideorganisationer (DH) udpeger 5 personer.
(Den nuværende bestemmelse: De Samvirkende Invalideorganisationer (DH) indstiller 5 personer. De 2 øvrige repræsentanter for handicaporganisationerne indstilles af lokale foreninger, som
ikke er repræsenteret af DH. Hvis der ikke kan findes 2 lokale foreninger, som kan stille med repræsentanter og stedfortrædere, tilfalder pladserne DH.)
Stk. 4.
Byrådet udpeger 5 repræsentanter, heraf skal 2 være byrådsmedlemmer. Byrådet udpeger desuden 3 kommunale repræsentanter med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om
mennesker med handicap.
(Den nuværende bestemmelse: Byrådet udpeger 2 medlemmer af Byrådet og 5 repræsentanter
fra administrationen. De 5 repræsentanter fra administrationen skal udpeges, så de handicaprelaterede opgaver er så bredt repræsenteret som muligt.)
Stk. 5.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet som deltager i rådets møder
ved det ordinære medlems forfald.
Stk. 6.
Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode der følger den kommunale valgperiode. Udpegning
for den efterfølgende periode finder sted i december måned samme år, der finder kommunalvalg
sted. Medlemmerne fungerer dog indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
Supplering er muligt i perioden ved at stedfortræderen træder ind i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.
Rådets møder
§ 5 møder:
Stk. 6.
Der tages beslutningsreferat af møderne. Mindretalsindstillinger optages kun i referatet, såfremt
mindretallet kræver det. Referatet sendes til rådets medlemmer, samt offentliggøres på kommunens hjemmeside
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(Den nuværende bestemmelse: Der tages beslutningsreferat af møderne. Referatet forelægges
som meddelelsessag for Byrådet og udsendes til medlemmerne af Handicaprådet, suppleanter,
Ældrerådet samt øvrige relevante personer i kommunen. Mindretalsindstillinger optages kun i referatet, såfremt mindretallet kræver det.)
Vedtægtsændringer
§ 6 Godkendelse af og ændringer i vedtægten:
Stk 1.
Høje-Taastrup Handicapråd kan vedtage forslag til vedtægtsændringer på følgende måde: Ændringsforslagene optages på rådsmødets dagsorden. Vedtægtsændringerne skal herefter godkendes med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Vedtægterne vedtages endeligt med almindeligt
flertal på det efterfølgende rådsmøde, uanset antallet af fremmødte.
Ændringsforslagene forelægges Byrådet, og skal godkendes af Byrådet for at være gyldige.
(Den nuværende bestemmelse: Høje-Taastrup Handicapråd kan vedtage forslag til vedtægtsændringer med almindeligt flertal, når hele udvalget er samlet, såfremt ændringsforslagene er optaget på mødets dagsorden. Ændringsforslagene forelægges Byrådet, og skal godkendes af Byrådet for at være gyldige.)
Tidshorisont for ikrafttræden af vedtægtsændringer
Det er ifølge retssikkerhedslovens vejledning til lovens § 45 ikke tilladt at ændre antallet af medlemmer i Handicaprådet i den periode på 4 år, som er Handicaprådets funktionsperiode. Den
vedtægtsændring, der vedrører reduktion i antallet af medlemmer kan således først træde i kraft
fra næste valgperiode.
De resterende ændringer i vedtægterne foreslås at træde i kraft pr. 01.05 2011.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Retssikkerhedsloven
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Handicapråd
Vurdering:
Administrationen er enig i at det principielt er uhensigtsmæssigt at medarbejdere fra administrationen udpeges som medlemmer af et uafhængigt råd, der har til opgave at rådgive Byrådet.
Det er ikke hensigten med vedtægtsændringerne at forringe Handicaprådets mulighed for at rådføre sig med sagkundskab fra administrationen, som fortsat vil stille sig til rådighed ved møder
og arrangementer efter behov.
Administrationen er enig i ønsket om at reducere antallet af rådsmedlemmer, når det således er
vurderet, at dette ikke vil få negativ indflydelse på repræsentationen af målgruppen.
Administrationen finder det desuden uhensigtsmæssigt, at der optages administrative kræfter på
politisk behandling af Handicaprådets mødereferater. Samtidig hermed vil en ændring i vedtæg-

side 67 -

Byrådet

26-04-2011

terne gøre det muligt at offentliggøre Handicaprådets beslutninger hurtigere end på nuværende
tidspunkt.
Endelig vurderer administrationen, at ændringen i proceduren omkring vedtægtsændringer vil
gøre arbejdsgangen lettere for Handicaprådets medlemmer.
Administrationen vurderer samlet set, at de foreslåede vedtægtsændringer muliggør et mere velfungerende arbejde i Handicaprådet.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. de reviderede vedtægter for Handicaprådet godkendes.
2. ændringer vedrørende reduktion i antal medlemmer træder i kraft fra næste valgperiode
3. de resterende ændringer træder i kraft 01.05 2011
Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2011 (sag 8)
Anbefales
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 20)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 26)
Godkendt.

Bilag:
Handicaprådets vedtægter pr. 2011 (3045070)
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27. Retningslinjer for forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner
Sagsfremstilling:
I forbindelse med at lov om dagtilbud blev ændret, så det er muligt for forældrene at fravælge
den kommunale frokostordning, blev der også givet lovhjemmel for, at forældrene selv kan arrangere en frokost- eller madordning. En sådan forældrearrangeret ordning er udgiftsneutral for
kommunen – med mindre Byrådet beslutter at give tilskud.
Kommunen skal give retningslinjer for sådan en forældrearrangeret frokostordning eller madordning. Administrationen har på baggrund af loven og KLs opsamlede erfaringer fra andre kommuner udarbejdet et forslag til retningslinjer.
I loven skelnes mellem forældrearrangerede frokostordninger og forældrearrangerede madordninger. De sidstnævnte er betegnende for de måltider, der ikke er frokost (mellemmåltider og
morgenmad).
Det præciseres, at kommunen yder fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger, men
ikke til madordninger. Der ydes ikke søskenderabat til nogen af de forældrearrangerede ordninger. Det er frivilligt for forældrene at deltage – der kan således i den samme institution være
nogle børn, der er med i ordningen og andre, der medbringer mad hjemmefra.
Ifølge forslaget til retningslinjer skal de forældrearrangerede frokost- og madordninger leve op til
de kvalitetskrav, der er angivet i kommunens mad- og måltidspolitik for dagtilbud. Dette for at
sikre, at daginstitutionerne lever op til sundhedspolitikkens ord om at sikre sunde miljøer i de
kommunale institutioner.
Forældrearrangerede frokostordninger og forældrearrangerede madordninger er udgiftsneutrale
for kommunen. Det betyder, at samtlige driftsudgifter, der er forbundet med ordningen afholdes
af forældrene. Udgifter til fripladser til forældrearrangerede frokostordninger er kommunerne
kompenseret for via DUT-midler.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Lov om ændring af dagtilbudsloven samt Byrådets beslutning.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Retningslinjerne publiceres på www.htk.dk og som nyhed på kommunens hjemmeside.
Der sendes besked til forældrebestyrelserne via dagtilbudsledelsen.
Høring:
Ingen bemærkninger
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Vurdering:
Administrationen vurderer, at de foreslåede retningslinjer for forældrearrangerede frokost- og
madordninger giver forældre til børnehavebørn mulighed for at arrangere en frokost- og/eller
madordning i deres barn institution, der følger lov om dagtilbud.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at forslag til retningslinjer for forældrearrangerede frokost- og madordninger vedtages.
Institutions- og Skoleudvalget 06-04-2011 (sag 4)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 21)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 27)
Godkendt.

Bilag:
Retningslinier for forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (3151303)
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28. Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2011/2012
Sagsfremstilling:
På baggrund af Byrådets budget for 2011 om grundtakster for Musikskolen indstiller bestyrelsen
for Musikskolen følgende elevbetalingstakster for sæson 2010/2011:
Musikskolen
Grundskole
Instrumentalelever
Kor
Enkelt eksisterende samspilsgrupper

Takster: 2011/2012
Takster: 2010/2011
1460 kr.
1260 kr.
3220 kr.
2820 kr.
0 (100) kr.
0 (100) kr.
880 kr.
780 kr.

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på kr. 75,- og kr. 25,- til Copy-Dan-afgift.
Søskenderabat: 50 % af billigste aktivitet – indført fra sæson 1989/1990 – fortsættes uændret.
Bestyrelsen indstiller en flerfagsrabat på 30 % på tilmelding efterfølgende instrumenter.
Opkrævning sker i 4 rater i lighed med tidligere år, således at 1. og 2. rate erlægges i 2011 og
3. og 4. rate erlægges i 2012. Dog opkræves elevbetaling for kor og sammenspilselever uden
instrumentalundervisning samlet ved sæsonstart.
Opkrævning for Minimus sker i 2 rater, således at 1. rate erlægges i 2011 og 2. rate i 2012.
Beregningen over takster og elevtal giver en samlet indtægt på 893.336 kr. i budget år 2011
og 1.015.046 kr. i år 2012.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Byrådets beslutning.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen vurderer, at forslag til takster for musikskolen 2011/2012 er i overensstemmelse med Byrådets budget 2011.
Andre relevante dokumenter:
Musikskolens ansøgning om takster, dok. nr.: 3141644
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Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. Følgende elevbetalingstakster for musikskolen 2011/2012 godkendes:
Grundskole
Instrumentalelever
Kor
Enkelte eksisterende
Samspilsgrupper

1460 kr.
3220 kr.
100 kr.
880 kr.

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og 25 kr. til Copy-Dan-afgift.
-

Søskenderabat: 50 % af billigste aktivitet fortsættes uændret.
Flerfagsrabat på 30 % på tilmelding efterfølgende instrumenter

Fritids- og Kulturudvalget 06-04-2011 (sag 4)
Anbefales.
Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 23)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 28)
Godkendt.
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29. Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud i Jobcentret 2011
Sagsfremstilling:
Udbud af beskæftigelsesfremmende aktiviteter vil skabe konkurrence blandt leverandører, i overensstemmelse med hensigten i Tilbudsloven, og dermed give Høje-Taastrup Kommune mulighed
for at udvælge tilbud med den højeste kvalitet til den bedste pris.
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i september 2010 at gennemføre et udbud efter
tilbudsloven af beskæftigelsesfremmende aktiviteter med fire tildelingskriterier; pris, kvalitet,
service og leveringssikkerhed samt sammenhæng og fleksibilitet.
I november modtog Jobcentret imidlertid en aftale indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne omhandlende nye refusionsregler på arbejdsmarkedsområdet og nye rammer for sygefraværsindsatsen. De nye refusionsregler, som trådte i kraft
01.01.2011, havde omfattende konsekvenser for den fremtidige indsats i Jobcentret. Udbudsprocessen blev derfor bremset indtil omlægningen af Jobcentrets indsats var kortlagt og vedtaget
politisk.
Byrådet godkendte på mødet i februar en omlægning af indsatsen i Jobcentret. På den baggrund
forelægges hermed en ny plan for udbud efter tilbudsloven i 2011.
Ramme for tilbud på beskæftigelsesfremmende aktiviteter
Følgende overordnede rammer foreslås for beskæftigelsesfremmende tilbud:
 Der efterspørges tilbud til ledige borgere af 4 ugers varighed, hvor der er fokus på at
klargøre borgere til et efterfølgende forløb på en virksomhed.
 Tilbuddene skal endvidere indeholde efterfølgende virksomhedsplacering i 4 – 13 uger,
primært i form af virksomhedspraktik eller løntilskud for de borgere, der vurderes at kunne profitere af disse tilbud.
Følgende tildelingskriterier for annoncering efter beskæftigelsesfremmende aktiviteter blev besluttet i efteråret. Det foreslås at kriterierne opretholdes:
 Pris
35 %
 Kvalitet
25 %
 Service og leveringssikkerhed
20 %
 Sammenhæng og fleksibilitet
20 %
Jobcentret forventer, at der indgås rammekontrakter med ca. tre leverandører, og med en varighed på to år, med mulighed for forlængelse. Jobcentret udlægger ikke myndighedsansvaret til
leverandørerne. Det betyder at leverandørerne ikke kan træffe afgørelser, men godt kan afholde
nulstillende refusionsgivende jobsamtaler. Der annonceres efter beskæftigelsesfremmende aktiviteter afgrænset til at omfatte 4 ugers forforløb suppleret med virksomhedspraktik. Forforløbene
skal have fokus på at gøre borgeren klar til arbejdsmarkedet.
Opgavens volumen
Byrådet vedtog i februar 2011 at 40 % af den beskæftigelsesrettede indsats skal varetages eksternt. I årspladser drejer det sig om 100 pladser. Pladserne anvendes på skift af borgerne, således at de eksterne leverandører samlet set kan forvente at skulle levere ca. 1100 individuelle
forløb på årsbasis.
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Effektvurdering og tilsyn
Jobcentret foretager månedlige effektvurderinger i forhold til de leverandører, der indgås kontrakt med. Der måles på andelen i offentlig forsørgelse henholdsvis 3, 6 og 9 mdr. efter aktiveringsstart. Endvidere foretager Jobcentret tilsyn med leverandører for at tilse og dokumentere, at
forholdene på de beskæftigelsesfremmende tilbud er tilfredsstillende.
Den videre proces
Der foreslås følgende proces for annoncering af beskæftigelsesfremmende tilbud:
6. april 2011
Indstilling af plan for udbud, Arbejdsmarkedsudvalget
26. april 2011
Godkendelse af plan for udbud, Byrådet
27. april 2011
Annonce og udbudsmateriale inklusiv kravspecifikation kommer på
www.htk.dk
18. maj 2011
Frist for tilbudsafgivelse
17. juni 2011
Første udvælgelse blandt indkomne tilbud på baggrund af tildelingskriterierne og den opstillede ramme
17.august 2011
Indstilling af valg af tilbudsgiver, Arbejdsmarkedsudvalget
30. august
Primo september
2011
Oktober 2011

Valg af tilbudsgiver, Byrådet
Kontrakter underskrives
Kontrakterne tages i brug

Økonomi:
Der forventes at skulle indgås rammekontrakter med eksterne leverandører for ca. 7.730.000 kr.
svarende til ca. 100 årspladser.
Retsgrundlag:
Tilbudsloven, Udbudsdirektivet samt Udbudsdirektivets bilag II B
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Administrationen vurderer, at det skitserede udbud lever op til Byrådets beslutning om sammensætning af den fremtidige beskæftigelsesfremmende indsats. Administrationen vurderer ligeledes
at udbud af beskæftigelsesfremmende aktiviteter er en forudsætning for at få højeste kvalitet til
bedste pris.
Andre relevante dokumenter:
Notat om sociale klausuler dok nr. 3148614
Indstilling:
Administrationen indstiller, at tidsplan, tildelingskriterier og udbudsmaterialet godkendes.
Arbejdsmarkedsudvalget 06-04-2011 (sag 8)
Anbefales
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Økonomiudvalget 12-04-2011 (Sag 24)
Anbefales.
Byrådet 26-04-2011 (Sag 29)
Godkendt.

Bilag:
Udbudsmateriale, beskæftigelsesfremmende tilbud, 2011 (3102812)
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Bilagsliste
9.

Budgettjek - Økonomisk udfordring i 2011
1.
Sanktionsloven
2.
Likviditetsopfølgning pr. 17-03-2011
3.
Statens kompensation af kommunale udgifter på arbejdsmarkedsområdet

13.

Whistleblower-ordning i Høje-Taastrup Kommune
1.
Frederiksberg Kommunes drøftelser om whistleblower-ordning

14.

Igangsættelse af udarbejdelse af ny integrationspolitik 2011
1.
Procesplan for udarbejdelse af ny Integrationspolitik (rev. marts 2011)
2.
Organisationsdiagram for udarbejdelse af ny integrationspolitik (rev. marts 2011)

26.

Vedtægtsændringer for Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd
1.
Handicaprådets vedtægter pr. 2011

27.

Retningslinjer for forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner
1.
Forslag til HTK-retningslinjer for forældrearrangeret frokost- og madordning
2.
Retningslinjer for forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner

29.

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud i Jobcentret 2011
1.
Udbudsmateriale, beskæftigelsesfremmende tilbud, 2011
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