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1. Meddelelser - marts
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 11/33631

Bilag:
1 Åben Renovering af køkkener i bomiljøet Cirklen i Taastrup

46145/12

2 Åben Afrapportering af standardiseret økonomiopfølgning pr. 31.12.2011 fra
Region Hovedstaden

46626/12

3 Åben Revisionens gennemgang af 10 førtidspensionssager

46232/12

4 Åben Status på tilskud til Veteransport TIK

28645/12

5 Åben KL´s sociale temamøde 31. maj og 1. juni 2012

51404/12
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2. Projektbolig i Charlottekvarteret
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 02/304

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 07-02-2012 at udsætte sagen, med henblik på at få
en vurdering af, om helhedsplanens medarbejdere kan værre i Aktivitetshuset.
Aktivitetshuset har tidligere lagt lokale til beboerrådgiveren i kvarteret. Lokalet bruges i dag af
husgruppen, der varetager den daglige drift af aktivitetshuset. Det vurderes endvidere, at lokalet i Aktivitetshuset er for lille til at løse pladsmanglen for helhedsplanen og generelt kæmper
aktivitetshuset med pladsmangel i forhold til de mange frivillige klubber, som er de primære
brugere af huset.
På baggrund heraf genfremstilles sagen
Baggrund
Som led i indsatsen mod ’ghettoisering’, har Regeringen afsat en pulje i Landsbyggefonden, til
boligsociale indsatser i de udsatte boligområder. Tilskud fra puljen forudsætter, at indsatsen
indgår i en helhedsplan, godkendt af Byrådet. Høje-Taastrup Kommune har derfor i samarbejde med boligselskaberne udarbejdet boligsociale helhedsplaner for fire boligområder i kommunen: Charlottekvarteret, Tåstrupgård, Gadehavegård og Blåkildegård.
En boligsocial helhedsplan er en 4-årig bredspektret indsats, som tager udgangspunkt i det enkelte boligområdes særlige problemstillinger og muligheder, og som har til hensigt, at vende en
negativ social udvikling i boligområdet til en positiv. Landsbyggefonden finansierer 75 % af udgifterne til helhedsplanerne. De resterende 25 % deles mellem Høje-Taastrup Kommune og de
berørte boligorganisationer. Helhedsplanerne gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne.
Projektbolig
I forbindelse med den boligsociale helhedsplan i Charlottekvarteret er der etableret et lokalt
projektsekretariat, som har til huse i en tidligere cirkusvogn og i en skurvogn. Vognene er
imidlertid ikke til at arbejde i om vinteren og de er ikke hensigtsmæssigt indrettede. Medarbejderne har derfor efterspurgt en lejlighed, for at skabe nogle ordentlige rammer for deres arbejdsplads.
Boligorganisationen DFB har derfor ansøgt Høje-Taastrup Kommune om, at Kommunen vil bruge sin 25 % anvisningsret til at tilvejebringe en lejlighed til projektsekretariatet. DFB kan ikke
selv tilvejebringe en lejlighed uden at lægge sig ud med ventelisterne. Det ville i øvrigt også
kræve en godkendelse fra Høje-Taastrup Kommune hvis DFB skulle dispensere fra ventelisterne.
Udgifter til husleje dækkes inden for rammerne af helhedsplanen.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Retsgrundlag
Lov om almene boliger mv.
Politik/Plan
Byrådets beslutning.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen kan godt anbefale, at vi bruger vores 25 % anvisningsret til at finde en 3 værelseslejlighed til projektsekretariatet i Charlottekvarteret. Det er typisk 1 og 2 værelseslejeligheder, der er brug for i forhold til den boligsociale venteliste.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune bruger sin 25 % anvisningsret til at finde en 3 værelses lejlighed til projektsekretariatet i Charlottekvarteret godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012
Sag nr. 2
Godkendt, idet udvalget anbefaler, at projektboligen placeres centralt
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3. Årsberetning om magtanvendelse 2011
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/710
Sagsfremstilling
Sagen genfremsættes efter at være udsat på Social- og Sundhedsudvalgets møde 07-02-2012,
fordi udvalget ønsker en uddybning af årsagerne til den anvendte magtanvendelse. Årsagerne
til magtanvendelsen er beskrevet i bilaget, side 3.
Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed
med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Derfor får Byrådet forelagt en årlig beretning om magtanvendelse.
Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2011 været i alt 9 indberetninger fra de bo- og dagtilbud, der er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes tilsynsforpligtelse. Det drejer sig om 5 indberetninger fra Vestervænget og 4 indberetninger fra Frøgård Allé.
I alt 7 af de 9 indberetninger er blevet afgjort som lovlige og en som ulovlig. Der foreligger
endnu ikke afgørelse om den sidste indberetning. Det er den enkelte borgers handlekommune,
der træffer afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.
Indberetningen, der er afgjort som ulovlig, kommer fra Vestervænget. Det er således vurderet,
at der ved situationen, som den er beskrevet i indberetningen, ikke har været fare for den pågældende beboer eller for, at de andre beboere ville lide væsentlig personskade. Vestervænget
er efterfølgende blevet anmodet om at beskrive i den pædagogiske handleplan, hvordan lignende situationer vil kunne undgås fremover.
Alle indberetningerne, såvel lovlige som ulovlige, vil blive inddraget i det kommende tilsyn,
som BDO gennemfører i perioden januar-marts 2012 på de tilbud, som Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med. Herunder vil der være særlig opmærksomhed på den magtanvendelse, der
er afgjort som ulovlig.
Beslutningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten hører ikke under
den faktiske udførelse af de sociale opgaver. Beslutningen om at iværksætte disse indgreb skal
derfor altid træffes af den ansvarlige myndighed, dvs. Byrådet, efter anmodning fra det personale, der har umiddelbar berøring med den person, der udøves indgreb overfor. I det daglige
varetages denne myndighedsopgave i Høje-Taastrup Kommune af Team Myndighed i Social- og
Handicapcentret. Beslutning om akut at fastholde en person træffes dog af det personale, der
omgås den pågældende, der fastholdes akut.
Team Myndighed har gennem det seneste år taget en række initiativer dels med henblik på at
effektivisere sags- og arbejdsgangene vedrørende behandlingen af indberetningerne, dels med
henblik på at sætte forøget fokus på håndteringen af magtanvendelse inden for Høje-Taastrup
Kommunens egne bo- og dagtilbud.

Økonomi
Ingen bemærkninger
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Retsgrundlag
Lov om social service, §§ 124 – 137, jf. LBK nr. 904 af 18. august 2011
Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter
serviceloven (BEK nr 688 af 21/06/2010)
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Handicaprådet og Udsatterådet
Vurdering
Samlet set er det Social- og Handicapcentrets vurdering, at anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i Høje-Taastrup Kommunes tilbud har ligget på et acceptabelt niveau i 2011, idet det bemærkes, at der har været tale om et tilfælde af ulovlig anvendelse af
magt over for en beboer.
Magtanvendelse skal holdes på et minimum, men det er næppe muligt helt at undgå. Socialog Handicapcentret forventer at kunne reducere magtanvendelsen fremover gennem de kvalitetsudviklingsinitiativer, der er sat i værk i løbet af 2011, men som først vil opnå fuld effekt i
2012.
Social- og Handicapcentret vurderer omvendt, at antallet af magtanvendelser samt antallet af
forhåndsgodkendelser muligvis vil stige i løbet af 2012 i takt med, at de forskellige enheder
undervises yderligere i fortolkning af loven.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012
Sag nr. 3
Godkendt.

Bilag:
1 Åben Årsberetning 2011 om magtanvendelse mv. inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde.

19066/12
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4. Tvist om huslejeforhøjelse i Gadehavegård
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/32403
Sagsfremstilling
Domea fremsender, på vegne af organisationsbestyrelsen i Danske Funktionæres Boligselskab,
budget 2011/2012 for afdeling 9343 Gadehavegård, til afgørelse i kommunen.
Budgettet indebærer en stigning på 2,62%, og er godkendt af den daværende afdelingsbestyrelse den 03.05.2011. Sagen blev efterfølgende fremlagt til godkendelse på afdelingsmødet
den 28.6.2011. Dette møde blev imidlertid suspenderet på grund af større fremmøde end lokalerne var godkendt til. Der blev indkaldt til et nyt afdelingsmøde den 30.08.2011, men mødet
blev aflyst, da datoen faldt sammen med ramadanen. Afdelingsmødet blev endeligt afholdt den
13.10.2011, hvor driftsbudgettet blev behandlet. Flere beboere gav på afdelingsmødet udtryk
for, at huslejen er meget høj i Gadehavegård og budgettet blev nedstemt med den begrundelse, at man ikke ønskede at stige i husleje.
Afhængigt af lejemålets størrelse vil en huslejestigning på 2,62% beløbe sig fra ca. 62 kr. pr.
måned op til 175 kr. pr. måned.
Den samlede stigning i budgettet er på i alt 1.594.000 kr. og stigningerne omfatter: ejendomsskatter, forsikring, bidrag til arbejdskapitalen, almindeligt vedligehold, drift af fællesvaskeri og
selskabslokaler samt diverse udgifter. Domea har fremsendt en særskilt redegørelse som konkretiserer og begrunder bevægelserne på de enkelt konti.
Domea oplyser, at der efter budgetlægningen er varslet en yderligere stigning fra forsikringsselskabets side på ca. 1 mio. kr. på grund af afdelingens høje skadesfrevens. På baggrund af
de tidligere års resultater og afsætningen til uforudsete udgiftsstigninger, er det aftalt med afdelingsbestyrelsen, at budgettet ikke justeres for denne stigning.
Domea anfører, at de i budgettet planlagte arbejder er rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder, samt at henlæggelserne i afdelingen i det sidst afsluttede regnskab er ca.
11.000 kr. pr. lejemål, hvilket ikke er tilstrækkeligt i forhold til afdelingens alder og stand.
Henlæggelserne burde jf. benchmarktallene ligge på 25.000 kr. pr. lejemål.
Domea anfører endvidere at huslejen, som budgettet lægger op til, er en rimelig husleje for
området og lejlighedernes stand.
Domea anser budgettet for at være stramt med hensyn til hvad der er administrativt forsvarligt, for eksempel i henhold til forsikringsudgifterne.
Afdelingsmødet har på sidste afdelingsmøde givet udtryk for, at man ikke ønsker nogen huslejestigning overhovedet. Domea anser det på denne baggrund ikke for sandsynligt at tvisten
kan løses ad demokratisk vej.

Økonomi
Sagen medfører ingen direkte udgifter for kommunen, men huslejeforhøjelsen medfører dog en
indirekte merudgift for kommunen til de beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse.
Staten refunderer kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse med henholdsvis 50 og
75%.
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Det skønnes, at den kommunale nettoudgift i forbindelse med huslejestigningen i alt vil udgøre
ca. 69.000 kr.
Retsgrundlag
Beboerne har ret til medindflydelse på afdelingens drift efter reglerne i lov om almene boliger.
Tvister mellem boligorganisationen og afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab indbringes til afgørelse for Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget, jf. § 18 i kommunens styrelsesvedtægt).
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Med huslejestigningen vil lejen for en lejlighed i Gadehavegård på 99,3 m2 stige fra 6.672 kr.
til 6.847 kr. om måneden. Til sammenligning koster en lejlighed på 98 m2 på Spotorno Allé
6.684 kr. om måneden.
Henlæggelserne lå sidste år på 11.000 kr. pr. lejemål, hvilket er kritisk under benchmarktallene. Henlæggelserne er nu øget til 13.000 kr. pr. lejemål hvilket er et mere acceptabelt niveau,
og Domea har i forbindelse med styringsdialogen oplyst, at man på længere sigt ønsker at øge
henlæggelserne løbende, således at de kommer op i et rimeligt niveau.
Det er administrationens opfattelse, at lejeforhøjelsen er nødvendig for at sikre balance i afdelings budget, og samtidig en fremtidig vedligeholdelsesstand i afdelingen, der er forsvarlig.
Dialogen mellem Domea og beboerne blev drøftet på det netop afholdte styringsdialogmøde,
hvor Domea oplyste, at der pt. er en meget tæt kontakt til beboerne og afdelingsbestyrelsen.
Domea har meget fokus på, at forbedre dialogen i afdelingen, og har eksempelvis besluttet
at henvendelser fra beboere/afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård besvares senest dagen efter
de er modtaget.
På den baggrund anbefales det, at godkende budgettet med den deraf følgende huslejeforhøjelse.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at budget 2011/2012 med en huslejestigning på 2,62% godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012
Sag nr. 4
Godkendt, idet udvalget udtrykker ønske om, at boligorganisationen og afdelingsmødet selv
håndterer lignende situationer fremadrettet.
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5. Status på "Uddannelse til Alle"
Sagstype: Åben
Type:
AMU, ISU, SSU A
Sagsnr.: 10/391
Sagsfremstilling
Høje-Taastrup Kommune arbejder ligesom landets øvrige kommuner med de fælles nationale
mål, hvor 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv. 2010 og 2015 skal gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet med udgangspunkt i en UTA-handleplan,
vedtaget af Byrådet i juni 2009. Handleplanen indeholder initiativer, som på forskellig vis understøtter, at unge i Høje-Taastrup Kommune får en ungdomsuddannelse.
Det har vist sig vanskeligt at nå målet om at 85% stigende til 95% af en ungdomsårgang skal
have en ungdomsuddannelse.
Unge fra 16 til 24 år uden tilknytning til en kompetencegivende ungdomsuddannelse fra 2008 til
2011.
HøjeTaastrup

01.10.08
(%)

15.04.09
(%)

15.09.09
(%)

15.04.10
(%)

15.10.10
(%)

15.10.11
(%)

16 år

7

6

9

5

6

5

17 år

12

14

13

12

14

11

18 år

17

17

16

15

16

14

19 år

28

21

20

20

21

21

25

21

22

24

25

22

26

-

-

25

23 år

28

29

24 år

35

31

20 år
21 år
22 år

-

-

-

I alt 16-24 år

20

I alt 20-24 år

27

Tabellen viser udviklingen fra 2008 til 2011. For de 16-19 årige er der fra 2008 til i dag sket et
fald i andelen af unge uden tilknytning til uddannelse. For de 20-24 årige er der fra 2010 til i
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dag, samlet set, ’status quo’.
Pr. oktober 2011, er der 80 % af de 16-24 årige, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. For de 20-24 årige er andelen 77 %.
I vedlagte ”Uddannelse til alle – statussag, marts 2012” gøres status på overskrifterne i handleplanen fra 2009 og initiativerne der knytter sig hertil. Derudover beskrives kort, hvilke nye
initiativer som UTA-arbejdet har ført med sig. Statusnotatet skal ikke ses som en udtømmende
liste over de aktiviteter, som kommunen udfører for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, men kobler sig specifikt til handleplanen.
Indsatsen i 2012
Fokus i Uddannelse til alle indsatsen vil i 2012 i særlig grad være på den interne organisering
og koordinering af indsatsen samt samarbejdet med UU-Vestegnen.
Det synes nødvendigt med en mere entydig forankring af indsatsen i fht. de unge – og specielt
de 15-17-årige, der ikke er i gang med en uddannelse.
Det vurderes hensigtsmæssigt at undersøge mulighederne for at ændre organiseringen, således at et tværgående samarbejde på området styrkes og således at der bliver en mere entydig
forankring af ansvaret for at forbedre HTK’s ungeindsats. En sådan analyse planlægges udarbejdet i foråret 2012.
Ud over den interne organisering, er kommunens fokus i 2012 at angribe udfordringerne med
en tidlig indsats. Som opfølgning på arbejdet med en ny skolestruktur samt på kommunens
udkast til Udviklingsstrategi 2012-24 igangsættes en række projekter med det overordnede
formål, at:
-

elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges

-

målet om en ungdomsuddannelse til 85 % stigende til 95 % unge nås

-

bedre udnyttelse af ressourcer.

Projekterne er forarbejder til en ny børne- og ungepolitik, som blandt andet skal være rammesættende for overgangen mellem skole og ungdomsuddannelser.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
Administrationen vurderer, at 95 pct.-målsætningen er ambitiøs for en kommune som HøjeTaastrup, men at arbejdet med handleplanens initiativer, herunder en øget dialog mellem parterne på området, har været med til og fortsat kan være med til at løfte andelen af unge i uddannelse. Der bør dog fremadrettet sættes særligt fokus på den interne organisering og tværgående samarbejde, hvis indsatsen for alvor skal løftes.
Kommunens arbejde for at få flere unge i uddannelse har siden 2009 været fokuseret på udmøntning af handleplanen. Fremadrettet vil der være en højere grad af fokus på en helhedsorienteret indsats samt en mere hensigtsmæssig intern organisering. Der vil således senere på
året blive forelagt en sag til de politiske udvalg med konkrete forslag til en helhedsorienteret
indsats og ny organisering.
Andre relevante dokumenter
Handleplan Uddannelse til alle - Høje-Taastrup Kommune, dok. 2266833-11.
Indstilling
Administrationen indstiller, at statusnotatet drøftes og godkendes.
Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-03-2012
Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen
Sag nr. 5
Godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012
Sag nr. 5
Godkendt, idet Social- og sundhedsudvalget alene har forholdt sig til den del, som vedrører
udvalget, nemlig STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2012
Sag nr. 1 Tillægsdagsorden
Godkendt.

Bilag:
1 Åben Uddannelse til alle - statussag, marts 2012

44399/12
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6. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for afløsning og aflastning (§ 84 LSS) samt StøtteKontaktpersonsordningen (§ 99 LSS)
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089
Sagsfremstilling
Som et led i administrationens genopretningsplan for 2012, bliver der udarbejdet en kvalitetshåndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen skal indeholde
generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser
af serviceniveauet (ydelse og omfang) for de enkelte paragrafområder.
Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:
-

Ydelsernes indhold (faglighed)
Ydelsernes omfang (kobling til økonomi)
Tildelingskriterier (kobling til funktionsniveau)

Kvalitetshåndbogen vil indeholde kvalitetsstandarder for i alt 15 områder. Alle standarder
fremlægges til politisk godkendelse fra januar til og med august 2012, og alle standarder suppleres med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere. Den endelige kvalitetshåndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse august 2012.
I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for afløsning og aflastning (§ 84 i Serviceloven), samt en ny kvalitetsstandard for StøtteKontaktPersonsordningen (§ 99 i Serviceloven).
Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning:
Kvalitetsstandarden for § 84 er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Handicapcenteret
og Sundheds- og Omsorgscenteret med henblik på at sikre koordinering af målgrupper og serviceniveau på tværs af de to centre. Sundheds- og Omsorgscenteret har allerede på nuværende tidspunkt en kvalitetsstandard for midlertidige aflastningspladser efter § 84.
§ 84 i Serviceloven er opdelt i 2 dele, som henvender sig til to forskellige målgrupper; den pårørende henholdsvis borgeren selv.
Stk. 1 i loven skal således sikre, at pårørende, der passer en borger med nedsat fysisk og/eller
psykisk funktionsevne, får afløsning i hjemmet eller aflastning i form af midlertidigt ophold for
borgeren uden for hjemmet, med henblik på at borgeren kan fastholdes i egen bolig, og at den
pårørende kan opretholde et liv, så tæt på det normale som muligt.
Stk. 2 i loven skal sikre, at borgere der er fysisk og/eller psykisk svækkede tilbydes døgnophold i en afgrænset periode, med henblik på at borgeren rehabiliteres, fastholdes i eget hjem
eller afklares i forhold til fremtidig boform.
Stk. 1:
Som udgangspunkt ydes afløsning i hjemmet i dagtimerne, hverdage mellem kl. 7.00 og
16.00. I de tilfælde, hvor afløsning i hjemmet ikke vurderes tilstrækkeligt, ydes aflastning
udenfor hjemmet. Begge ydelser indeholder aktiviteter så som personlig og praktisk hjælp, pleje, overvågning og tilstedeværelse.
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Tildeling sker efter en konkret individuel vurdering og ud fra følgende kriterier:
-

Den plejekrævende borger er som udgangspunkt mellem 18 og 65 år.
Den plejekrævende borger har et omfattende behov for pleje, omsorg, overvågning eller tilstedeværelse.
Den plejekrævende borgers funktionsniveau skal svare til 3 – 4 (svære eller fuldstændige problemer) på hovedparten af Voksenudredningsmetodens funktionsområder.

Afløsning leveres som udgangspunkt af private leverandører af personlig pleje, idet kommunens godkendte leverandører benyttes. Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører. I særlige tilfælde kan ydelsen leveres af pårørende.
Aflastning leveres som udgangspunkt i botilbud i og uden for kommunen. Borgeren kan ikke
vælge leverandør. Kommunen lægger en faglig vurdering til grund for valg af leverandør, og
kompetencekravet til leverandør afhænger af ydelsens karakter. I særlige tilfælde kan ydelsen
leveres af pårørende.
I kvalitetsstandarden lægges der op til fastsættelse af et nyt serviceniveau, hvor afløsning i
hjemmet ydes i op til 260 timer om året, mens aflastning ydes i op til 52 døgn om året. Kun i
særlige tilfælde kan bevillingen forøges ud over dette niveau. Disse niveauer er fastsat med
udgangspunkt i fælles anbefalinger fra Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes
Landsforening, samt i andre kommuners praksis – herunder Københavns Kommune.
Stk. 2:
Som udgangspunkt tilbydes borgeren aflastningsophold på kommunale eller private tilbud, der
kan yde socialpædagogisk støtte og træning, personlig og praktisk hjælp, pleje, overvågning,
tilstedeværelse, afklaring, og/eller genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Målgruppen for aflastning efter stk. 2 kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor der er opstået væsentlige ændringer i behovet for hjælp, og hvor behovet for hjælp har fået en mere
uforudsigelig karakter. Det kan dreje sig om borgere, der udskrives fra sygehuset, har brug for
genoptræning og vedligeholdelsestræning, har brug for aflastning for igen at kunne klare sig i
eget hjem eller skal udredes i forhold til fremtidig boform. Borgeren er som udgangspunkt 1865 år og har et omfattende pleje, omsorgs og/eller overvågningsbehov.
Som udgangspunkt benyttes kommunens aflastningspladser, som dækker alle borgere i HøjeTaastrup Kommune, som lever op til de fastsatte kriterier. Der sker en prioritering blandt de
borgere, som aktuelt har behov for aflastning. Visitation til pladserne varetages af Sundhedsog Omsorgscenteret. I det omfang kommunens aflastningspladser ikke er en mulighed, benyttes leverandører uden for Høje-Taastrup Kommune. Det prioriteres at anvende leverandører i
geografisk nærhed af Høje-Taastrup Kommune. Kompetencekravet til leverandør afhænger af
ydelsens karakter, og der vil altid ligge en faglig vurdering til grund for valg af leverandør.
Aflastningsophold bevilliges som udgangspunkt i op til 6 uger. I særlige situationer hvor fremtidig boform skal etableres, kan der gives en længere bevilling efter behov.
Kvalitetsstandard for StøtteKontaktPersonsordningen:
§ 99 i Serviceloven skal sikre, at borgere, som er isoleret i egen bolig, ikke kan opholde sig i
egen bolig eller ikke har egen bolig, tilbydes en hjælp og støtte, der understøtter og styrker
muligheden for et liv på egne præmisser. Ved opsøgende arbejde forsøger støtte- og kontaktpersonen at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende,
misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, herunder til netværk samt etablerede kommunale og regionale tilbud. For så vidt angår
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sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige ”psykiatriske
diagnoser”.
Støtten er frivillig og uden visitation og kan bl.a. have følgende indhold: Kontaktbesøg og telefonkontakt, ledsagelse og kontakt til offentlige myndigheder. Brobygning, kontakt med familie,
venner og andet netværk. Genhusning og/eller fastholdelse i permanent bolig. Udredning af
behov for mere indgribende støtte, samt støtte og motivation til behandling af stof‐ og alkohol
misbrug.
Opsøgende arbejde foretages fra én gang om måneden til flere gange om ugen afhængigt af
den kontakt, det er muligt at skabe til den enkelte borger. Støtten kan justeres op og ned efter
behov, og støtten kan være tilbagevendende i kortere eller længere perioder. Der kan ikke
fastsættes rammer for etablering eller afslutning af støtte- og kontaktpersonordningen.
Støtte- og kontaktpersonordningen er et supplement til de øvrige sociale tilbud som for eksempel personlig hjælp efter § 83, socialpædagogisk bistand efter § 85, efterforsorg efter udflytning fra en boform efter § 110 og skal ikke erstatte disse tilbud eller deres faglige indhold.
Det skal derfor løbende vurderes, om borgeren kan modtage et almindeligt tilbud. I det øjeblik
der er grundlag for en mere stabil og udviklingsrettet indsats, skal indsatsen revurderes med
henblik på en anden indsats efter Lov om Social Service eller anden lovgivning.
Udgangspunktet for Støtte- og kontaktpersonordningen er, at borgeren er sikret fuld anonymitet, hvis borgeren ønsker det. Formålet med anonymiteten er at imødekomme borgerens
angst, modvilje og evt. dårlige erfaringer med offentlige myndigheder. Anonymiteten kan dog
tilsidesættes uden borgerens samtykke i følgende tilfælde:
- Servicelovens kap. 24: Når borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne er ude af
stand til at tage vare på sig selv, vil beskadige sig selv eller andre. For de sociale myndigheder
gælder der en pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt.
- Servicelovens § 153: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette
kommunen, hvis de under udøvelse af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver
formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.
Økonomi
Økonomi vedr. § 84:
Borgere i aflastning i institution:
Der er på nuværende tidspunkt 9 borgere, som er bevilliget aflastning uden for hjemmet i institution. 3 af disse modtager under 52 døgn om året, og holder sig således inden for det nye
serviceniveau.
6 borgere har imidlertid bevillinger, der går ud over det fastsatte serviceniveau. Udgiften til de
6 borgere var i 2011 ca. kr. 1.470.000. Efter det nye serviceniveau ville udgiften til samme
borgere være ca. kr. 940.000 kr., dvs. en potentiel besparelse på ca. kr. 530.000.
Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den potentielle besparelse er mulig at opnå af følgende årsager:
-

En borger er visiteret og står på venteliste til botilbud efter § 108, hvorfor udgiften til
aflastning på nuværende tidspunkt er en erstatning for borgers behov for døgndækning.

-

3 borgere vurderes på foreliggende oplysninger i sagen, at have behov for omfattende
pleje og omsorg i form af tilbud med døgndækning.
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Administrationen skønner således, at den potentielle besparelse nærmere er på ca. kr.
170.000. Dog vil administrationen i 2012 revisitere alle borgere, som har fået bevilliget aflastning i institution med henblik på en ny faglig vurdering af borgernes behov og bevillingernes
omfang.
Borgere i aflastning hos plejefamilie eller pårørende:
På nuværende tidspunkt ydes 5 borgere aflastning uden for hjemmet hos plejefamilie eller pårørende. 2 af disse borgere modtager aflastning i et omfang under det nye serviceniveau.
3 borgere har imidlertid bevillinger, som går ud over det nye serviceniveau. Udgiften til disse
borgere var i 2011 ca. kr. 610.000 kr. Såfremt disse fremadrettet bevilliges afløsning i hjemmet inden for det fastsatte serviceniveau, vil udgiften være ca. kr. 310.000 (ved afløsning leveret i dagtimerne) eller ca. kr. 380.000 (ved afløsning leveret på ubekvemme tidspunkter,
dvs. i aften eller nattetimerne) – dvs. en besparelse på mellem kr. 300.000 – 230.000. Om der
bevilliges afløsning i dagtimerne eller aften- og nattetimerne vil blive vurderet og fastsat i hver
enkelt borgersag.
Såfremt disse borgere fremadrettet bevilliges aflastning i institution, vil udgiften være ca. kr.
480.000, dvs. en besparelse på ca. kr. 130.000.
Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den potentielle besparelse er mulig at opnå af følgende årsager:
-

1 borger vurderes på foreliggende oplysninger i sagen, at have behov for omfattende
pleje og omsorg i form af tilbud med døgndækning.

Administrationen skønner således, at den potentielle besparelse nærmere er på ca. kr. 200.000
(afløsning i dagtimerne), kr. 150.000 (afløsning på ubekvemme tidspunkter) eller kr. 90.000
(aflastning i institution). Dog vil administrationen i 2012 revisitere alle borgere, som har fået
bevilliget aflastning hos plejefamilie eller pårørende med henblik på en ny faglig vurdering af
borgernes behov og bevillingernes omfang.
Borgere med afløsning i hjemmet:
På nuværende tidspunkt modtager 2 borgere afløsning i hjemmet til en samlet udgift på ca. kr.
1.130.000. Såfremt det nye serviceniveau for afløsning implementeres, vil udgiften fremadrettet være ca. kr. 205.000 (ved afløsning i dagtimerne) eller kr. 250.000 (afløsning på ubekvemme tidspunkter) – dvs. en besparelse på mellem kr. 925.000 – 880.000.
Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den potentielle besparelse er mulig at opnå af følgende årsager:
-

2 borgere er visiteret og står på venteliste til botilbud med døgndækning, hvorfor udgiften til afløsning i hjemmet på nuværende tidspunkt er bevilliget som en erstatning for
borgernes behov for døgndækning.

Administrationen skønner således, at den potentielle besparelse slet ikke kan opnås. Administrationen vurderer dog ikke, at den manglende besparelse er et udtryk for et urealistisk serviceniveau, men et udtryk for, at afløsning i hjemmet i de konkrete borgertilfælde ydes som
erstatning for botilbud. Fremadrettet vil administrationen have fokus på at omlægge flere af
ovenstående aflastningstilbud (aflastning i botilbud samt aflastning uden for hjemmet hos pårørende eller plejeforældre) til afløsning, der hvor det vurderes fagligt forsvarligt.
Økonomi vedr. StøtteKontaktPersonsordningen:
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Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 4½ medarbejder til at varetage det opsøgende og
støttende arbejde til kommunens mest udsatte og marginaliserede borgere. Dette korps har
kontakt til ca. 65 borgere, som i gennemsnit modtager 1-1,5 times støtte om ugen.
Administrationen er opmærksom på, at der med den nye kvalitetsstandard lægges op til, at §
99 i Høje-Taastrup Kommune i højere grad end tidligere skal være en midlertidig brobygningsfunktion med henblik på etablering af kontakt til kommunens eksisterende tilbud. Administrationen har derfor i første halvdel af 2012 iværksat en systematisk revurdering af alle ordningens
borgere med henblik på en genvurdering af hver enkelt borgers støttebehov. Der vil i processen blive taget stilling til, hvorvidt støtten skal fortsætte som § 99 støtte, som socialpædagogisk støtte efter § 85, som støtte gennem aktivitetstilbud i kommunens Socialpsykiatri, eller
helt skal bortfalde.
Retsgrundlag
Lov om Social Service.
Bekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011.
Politik/Plan
Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.
Information
Kvalitetsstandarderne vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.
Høring
Handicaprådet.
Udsatterådet.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarderne for § 84 og 99 er anvist en række
konkrete retningslinjer for ydelsernes målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre
et ensartet serviceniveau for kommunens borgere.
Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarderne for § 84 og 99 vil sikre, at HøjeTaastrup Kommunes administration sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.
Endelig vurderer administrationen, at implementeringen af det nye serviceniveau for § 84 kan
betyde et fald i udgifterne på mellem kr. 250.000 - 350.000 kr. i helårseffekt, når serviceniveauet er fuldt ud implementeret. Dette er et mindre beløb end den potentielle besparelse. Det
skyldes, at flere aflastnings- og afløsningsydelser i dag ydes til borgere, som enten er visiteret
til botilbud eller i den nærmeste fremtid vil blive det, grundet behov for omfattende pleje og
omsorg.
Dog vil administrationen i 2012 revisitere alle borgere, som har fået bevilliget aflastning i botilbud eller hos plejefamilie eller pårørende med henblik på en ny faglig vurdering af borgernes
behov og bevillingernes omfang. Fremadrettet vil administrationen have fokus på at omlægge
flere af ovenstående aflastningstilbud (aflastning i botilbud samt aflastning uden for hjemmet
hos pårørende eller plejeforældre) til afløsning i hjemmet, der hvor det vurderes fagligt forsvarligt.
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Endelig er administrationen er opmærksom på, at der med den nye kvalitetsstandard lægges
op til, at § 99 i Høje-Taastrup Kommune i højere grad end tidligere skal være en midlertidig
brobygningsfunktion med henblik på etablering af kontakt til kommunens eksisterende tilbud.
Administrationen har derfor i første halvdel af 2012 iværksat en systematisk revurdering af alle
ordningens borgere med henblik på en genvurdering af hver enkelt borgers støttebehov.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter § 84 i Serviceloven godkendes.
2. Kvalitetsstandard for StøtteKontaktPersonsordningen efter § 99 i Serviceloven godkendes.
3.

Der foretages revurdering / revisitation af alle borgersager med § 84 eller § 99 ydelser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012
Sag nr. 6
Anbefales, idet Social- og Sundhedsudvalget forelægges resultaterne af revisitation og revurdering af borgere.

Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter (§ 84 Serviceloven)

2701718/11

2 Åben Kvalitetsstandard for Støtte Kontakt Personsordningen (§ 99 Serviceloven)

4440/12
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7. Status på den kriminalpræventive indsats 07-02-2012 - 04-032012 - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/33926
Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen er udarbejdet i det vedlagte bilag (der bliver udleveret på gruppemøderne).

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller, at indberetningen for den kriminalpræventive indsats 07-02-2012 –
04-03-2012 godkendes.
Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-03-2012
Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen
Sag nr. 8
Godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012
Sag nr. 7
Godkendt.
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Bilag:
1 Lukket LUKKET BILAG - Status på den kriminalpræventive indsats 07-02-2012 04-03-2012

50389/12
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