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1. Meddelelser august 2011
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 10/29722

Bilag:
1
2

Åben Frivillig fredag 2011
Åben Modelkommune vedrørende forebyggelse af ekstremisme og polarisering
3 Åben Høje-Taastrup Kommunes exit-strategi
4 Åben Integrationspolitik - opsummering på kick off aften 15. juni 2011 (msag)
5 Åben Afrapportering af økonomiopfølgning fra Region H 1. kvartal 2011
6 Åben Midtvejsevaluering af nærgymnastik
7 Åben Workshop i Bo-miljøerne om KOL og Type 2 Diabetes
8 Åben Invitaion Workshops i Bo-stederne i Tåstrup - invitation (2).doc
9 Åben Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne
10 Åben Bilag til regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det
specialiserede socialområde for voksne

2516246/11
2514258/11
2523445/11
2562173/11
2562663/11
2547351/11
2530962/11
2562525/11
2541928/11
2542246/11
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2. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 11/12513

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

kvalitetskontrakter hvert år, men der skal årligt følges op på den eksisterende kvalitetskontrakt. Hvis det er relevant, revideres temaer og målsætninger.
Tidsplan
På møderækken i maj blev udkast til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten
2012 og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11 godkendt. De endelige
kvalitetskontrakter fremlægges hermed til endelig godkendelse. Disse vedlægges vedtagelsen af budget 2012-2015.

Målsætninger
Forslag til endelige kvalitetskontrakter 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område er:
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Kvalitetskontrakt: Sundhed
Betegnelse/overskrift:
Tema/overordnet
målsætning:

Mål:

Veje til målet:

Mere sundhed ind i hverdagen!

Sundhedsprofil 2010 viser at

Der fastlægges en stra-

Høje-Taastrup Kommune

det går frem med sundhe-

tegi for forebyggelses-

skal fortsætte arbejdet med

den blandt kommunens

indsatsen i årene 2012 –
2014.

at integrere sundhedsfremme

borgere, men der er stadigvæk alt for mange, der på-

i sine kerneopgaver. Byens
infrastruktur og rammerne om

drager sig livsforringende

I den forbindelse fastsæt-

hverdagen skal fremme

eller livstruende sygdomme,

tes resultatmål for ande-

sundheden og kommunen

som er knyttet til usunde

len af borgere med sun-

skal betjene sine borgere på

levevaner. Flere borgere i

de levevaner.

en sundhedsfremmende

alle aldersgrupper skal leve

måde.

sundt, dvs. kvitte rygning,
drikke mindre alkohol og

Det sunde valg skal være det

spise sundere. Desuden og i

nemmest tilgængelige.

særlig grad skal flere HøjeTaastrup borgere være

Samarbejdet med lokalsam-

fysisk aktive.

fundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger,
boligområder mv. skal styrkes for også her at fremme
de sunde valg

Patientforløb

Alle borgere med en kronisk

250 patienter skal i 2012

Fortsætte driften af patient-

sygdom – unge som ældre –

have gennemført én af

forløbsprogrammerne for

skal kunne få hjælp til at

de sygdomsspecifikke

KOL og diabetes.

leve med deres sygdom og

patientskoler og hertil

klare sig godt i hverdagen

knyttede rådgivning eller

Implementere forløbspro-

den generelle patientud-

grammet for hjerte-

dannelse.

karsygdomme

Samarbejdet med lokal-

Gennemføre demensforløbs-

samfundets virksomhe-

programmet.

der, arbejdspladser, foreninger, boligområder
mv. skal styrkes for også
her at fremme de sunde
valg.
200 borgere skal have
deltaget i et rygestopkursus.
Viden om sundhedsfremme og

Der er meget lidt evidens

Den foreliggende viden

Høje-Taastrup Kommune

forebyggelse på kommunalt niveau

inden for forebyggelse.

om børns og unges

udbygger sit samarbejde med

Effekten af forebyggelses-

sundhed skal samles i en

forskningsinstitutioner med

og sundhedsfremmeindsat-

børnesundhedsprofil

henblik på at tilrettelægge

sen undersøges

evidensskabende forebyggelsesindsatser
Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

skal deltager i mindst 3

sikrer gennem rammebevil-

sundhedsfremmende

lingen på budgettet, at der er
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projekter, der er tilrette-

midler til at medfinansiere

lagt på en sådan måde,

evidensskabende indsatser.

at der kan skabes sikker
viden om effekterne
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Kvalitetskontrakt: Socialområdet
Betegnelse/overskrift: Tema/overordnet
målsætning:

Mål:

Veje til målet:

Udvikling af kommunens egen

Der skal arbejdes videre

Der oprettes to fleksible

Der udarbejdes en borger- og

tilbudsvifte til borgere med funkti-

med at udvikle botilbud

opgangsfællesskaber i

boliganalyse vedr. borgere i

onsnedsættelse

og aktivitetstilbud af høj

kommunen.

botilbud og eller aktivitetstil-

kvalitet inden for kommu-

bud.

nens egne grænser, idet

Der etableres 3 nye bomil-

det giver mulighed for at

jøer / opgangsfællesska-

Der arbejdes videre på at ind-

borgerne kan forblive

ber i henholdsvis Hedehu-

gå forpligtende aftaler med

i deres nærmiljø og tæt på

sene, Høje-Taastrup og

boligselskaber i Høje-Taastrup

deres sociale netværk.

Taastrup.

Kommuner vedr. etablering af
opgangsfællesskaber.

Muligheden for at etablere
tilbud i samarbejde med
nabokommunerne skal i

Myndighed og udførerområder

den forbindelse overvejes.

påbegynder etablering af de
nye tilbud inden for kommunens grænser eller i samarbejde med andre kommuner.
Der foretages en evaluering af
Der opstartes et nyt bofæl-

de nye tilbud.

lesskab for psykisk sårbare på Mølleholmen

Januar 2012-april 2012: Myndighed og udførerområder
udarbejder et skriftligt idéoplæg samt en tids- og handleplan vedr. implementering af
nye tilbud inden for kommunens grænser eller i samarbejde med andre kommuner.

Empowerment, udvikling og fast-

Der skal arbejdes videre

Borgere skal få bedre

Der iværksættes kompetence-

holdelse af borgernes ressourcer

med recove-

indsigt i – og værktøjer til -

udviklingsforløb for borgere og

ry/empowerment og inklu-

egen recove-

medarbejdere i botilbud i Høje-

sion inden for socialpsykia-

ry/empowerment samt til

Taastrup Kommune.

trien og området for udvik-

selv at arbejde for egen

lingshæmmede.

inklusion i samfundet.

Der etableres et projekt mellem Social- og Handicapcentret og Jobcentret, som
skal undersøge mulighederne
for beskæftigelse (på forskellige vilkår)
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Kvalitetskontrakt: Boligsocialt område
Betegnelse/overskrift:

Tema/overordnet
målsætning:

Mål:

Veje til målene:

Boligområdernes attraktivitet

Boligområdernes attraktivi-

Boligområdernes attrakti-

Samarbejdet med boligorgani-

tet, omdømme og konkur-

vitet, omdømme og kon-

sationerne sker gennem en

renceevne skal forbedres

kurrenceevne måles gen-

årlig styringsdialog, hvor kom-

nem til- og fraflytnings-

mune og boligorganisation gør

mønsteret og ændringer i

status for boligorganisationen

beboersammensætnin-

og dens udfordringer og drøf-

gen. Kvantificerbare mål

ter fremtidige planer og aftaler,

på bolig-områdeniveau

herunder anvisningsaftaler.

aftales med hver enkelt

Modvirke problemkoncentration

boligorganisation i sty-

Der er indledt et strategisk

ringsdialogen, eller i for-

samarbejde mellem staten og

bindelse med udarbejdel-

de kommuner, som har områ-

sen af helhedsplaner. Der

der på regeringens ghettoliste.

udarbejdes en boligsocial

Som en del af samarbejdet

Det skal forhindres, at pro-

årsrapport, som viser

indgås initiativaftaler med kon-

blemer koncentreres i be-

udviklingen.

krete mål for udviklingen i

stemte boligområder

”ghettoområderne”. Der udarbejdes initiativaftaler for
Tåstrupgård og CharlottekvarKoncentrationen af pro-

teret.

blemerne måles gennem,

Aktivering af lokale ressourcer

hvor stor segregationen er

For at opnå støtte fra Lands-

i kommunen, dvs. forskel-

byggefonden til en boligsocial

le mellem boligområderne

indsats, skal der udarbejdes

i forhold til indkomst og

helhedsplaner, der analyser

andelen af beboere på

boligområdets problemer,

overførselsindkomst.

beskriver hvilke initiativer der

Kvantificerbare mål på

iværksættes, samt opstiller

Lokale menneskelige og

boligområdeniveau aftales

konkrete mål for de boligsocia-

økonomiske ressourcer skal

med hver enkelt boligor-

le indsatser. Der er boligsocia-

aktiveres i områderne til

ganisation i styringsdialo-

le helhedsplaner i Tåstrupgård,

løsning af problemerne

gen, eller i forbindelse

Charlottekvarteret, Gadehave-

med udarbejdelsen af

gård og Blåkildegård.

helhedsplaner. Vurdering
af indkomstforskelle sker

I områdefornyelsesprojekter

på baggrund af Kommu-

arbejdes der med byrum og

nernes Års Statistisk

infrastrukturforbedringer, der

(KÅS).

kan integrere udsatte boligområder i den omkringliggende
by. Der er områdefornyelsesprojekter i Taastrup ved

At lokale ressourcer er

Tåstrupgård og i Hedehusene

blevet aktiveret måles

ved Charlottekvarteret.

gennem antallet af beboere, der involveres i indsatserne, antallet af frivillige i
boligområderne og andelen af beboere, der oplever at være en del af fæl-
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lesskaber. Kvantificerbare
mål på boligområdeniveau
aftales med hver enkelt
boligorganisation i forbindelse med udarbejdelsen
af helhedsplaner.

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

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne
står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan
for politikudvikling.
Information
Kvalitetskontrakterne skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at foreliggende kvalitetskontrakt giver et godt afsæt for
kommunens fremadrettede kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender den endelige kvalitetskontrakt
2012 for:
1.
2.
3.

Socialområdet
Sundhed (voksne)
Boligsocialt område

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 2)
Godkendt.
A tiltræder kvalitetskontrakterne med bemærkning om, at kvalitetskontrakterne anses for spild
af ressourcer, idet A med baggrund i Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, ikke ser mulighed for at opfylde
kvalitetskontrakternes mål.
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3. Undersøgelse af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
2007 - 2010
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget, Ældreudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget A
Sagsnr.: 11/19874
Sagsfremstilling
Med henblik på at identificere Høje-Taastrup Kommunes forebyggelsesmuligheder og dermed
handlemuligheder i forhold til at påvirke udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsenet, har konsulentvirksomheden PriceWaterhouseCoopers (PWC) for administrationen gennemført en undersøgelse af sundhedsudgifternes udvikling og sammensætning i perioden 2007 – 2010 i Høje-Taastrup Kommune. PWC udtrykte indledningsvis forventning om,
at en undersøgelse ville kunne afdække besparelsespotentialer på ca. 5 pct. af de samlede udgifter.
Resultatet af undersøgelsen forelægges hermed i bearbejdet form.
Baggrund
I forbindelse med strukturreformen blev kommunerne inddraget i finansieringen af regionernes
udbud af sundhedsydelser i hospitals- og praksissektor bl.a. via den aktivitetsbestemte medfinansiering, der indebærer, at kommunen betaler en takst hver gang en borger indlægges eller
behandles ambulant på hospital eller hos privatpraktiserende ydere under den offentlige sygesikring. Formålet med den aktivitetsbestemte medfinansiering er at bibringe kommunerne et
incitament til at forebygge borgernes forbrug af hospitalsydelser mv.
Høje-Taastrup Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering har været jævnt
stigende i hele ordningens levetid fra ca. 80 mio. kr. i 2007 til ca. 105 mio. kr. i 2010 svarende
til en udgiftsstigning på godt 30 pct. for hele perioden.
Denne udgiftsstigning har påkaldt sig en del opmærksomhed og det var på denne baggrund
forventningen, at en afdækning af udgiftsområdet ville kunne udpege områder med konkrete
besparelsespotentialer.
Undersøgelsen indledtes i eftersommeren 2010, men har som følge af tekniske problemer med
Sundhedsstyrelsens datamateriale været temmelig længe undervejs. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu i form af et sæt kommenterede grafer og diagrammer på det samlede datamateriale. Analysematerialet er blevet bearbejdet og sammenskrevet til en ”pixi”- udgave af
undersøgelsen, og denne fremlægges hermed.
I undersøgelsen gennemgås udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering til de tre hovedområder somatik, psykiatri og sygesikring. For hvert område opgøres udgifterne på antal, aldersgrupper, køn og diagnose. Herudover undersøges forholdet mellem ambulante og stationære indlæggelser samt varigheden af de forskellige typer indlæggelser.
Afslutningsvis undersøges omfanget af de forskellige diagnosegrupper, herunder omfanget af
såkaldt forebyggelige indlæggelser.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
PWC-undersøgelsen giver en god indsigt i omfanget og arten af Høje-Taastrup borgernes sundhedsforbrug, herunder hvordan forbruget er fordelt på forskellige befolkningsgrupper.
Undersøgelsesresultaterne giver ikke grundlag for umiddelbare, konkrete handleanvisninger
med henblik på besparelsesmuligheder.
Men resultaterne giver dog et fingerpeg om hvor der kan være et potentiale i at arbejde videre
med konkrete forebyggende tiltag, f.eks. i forhold til ældre medicinske patienter, som samtidig
er brugere af kommunens pleje- og omsorgsforanstaltninger. Ligeledes bør forbruget på det
psykiatriske område undersøges nærmere.
PWC-undersøgelsen underbygger på denne måde det igangværende arbejde med forebyggelsestiltag i tæt tilknytning til konkrete (kendte) borgergrupper og med baggrund i sundhedsfaglig viden om disse borgergrupper, (patientskoler for kronisk syge;’livskraft hele livet’; opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse m.fl.).
Undersøgelsesresultatet har herudover understreget nødvendigheden af en kritisk tilgang til
den eksterne konsulentbistand og de resultater, som denne stillede i udsigt.
Konklusion
Samlet konkluderes, at undersøgelsen bidrager med interessant viden om sundhedsforbruget i
Høje-Taastrup Kommune. Den giver ikke umiddelbart konkrete svar og handleanvisninger på
om, og i givet fald hvordan, Høje-Taastrup Kommune kan nedbringe sine udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, således som det oprindeligt var stillet i udsigt. Men den peger dog på
at det bl.a. bør undersøges nærmere om forbruget af sundhedsydelser kan reduceres via forebyggende foranstaltninger blandt de borgere, som samtidig er brugere af kommunen pleje- og
omsorgssystem.
Endvidere giver undersøgelsen anledning til en nærmere afdækning af hvorvidt en anderledes
tilrettelæggelse af indsatsen for borgere tilknyttet pleje- og omsorgssektoren, psykiatrien eller
jobcenteret kunne udgøre et potentiale for at reducere omfanget af borgernes kontakter til
sundhedsvæsenet og dermed den aktivitetsbestemte medfinansieringsudgift.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget tager rapporten til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 3)
Godkendt
Bilag:
1 Åben Udgifter til finansiering af regionale sundhedsydelser (PWC-pixi)

2564457/11
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4. Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse
med renovering af tag og gavlisolering i afdeling 51 Pælestykkerne
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/11090
Sagsfremstilling
Boligforeningen AAB sender anmodning om godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse
i forbindelse med renovering af tag og gavlisolering i afdeling 51 Pælestykkerne.
Afdeling 51 omfatter i alt 147 boliger beliggende Pælestykkerne 1-37 og 54-62. Afdelingen er
et etagehus opført i 1966. Boligerne er opdelt på 1, 2, 3 og 4 rum.
Afdelingen har arbejdet med projektet siden 2008. Der er foretaget inspektion med foto af
termografien, hvor det blev konstateret at varmen forsvinder via de uisolerede gavle. Tagene
skal udskiftes på grund af slidtage, og der har desuden været tilfælde af skimmelsvamp i nogle
gavllejligheder. I forbindelse med forslag om gavlisolering er der opstået et ønske om etablering af et solcelleanlæg, som kan levere strøm til afdelingen. AABs dispositionsfond bidrager
med den samlede udgift på 1,2 mio. kr. hertil.
Projektet forventes, at få følgende anskaffelsessum:
Håndværkerudgifter
Øvrige omkostninger herunder byggelånsrenter
I alt

20.904.146 kr.
3.029.658 kr.
23.933.804 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:
Tilskud fra Landsbyggefonden
Henlæggelsesmidler
30 årigt realkreditlån
I alt

1.280.000
2.291.000
20.362.804
23.933.804

kr.
kr.
kr.
kr.

Optagelse af realkreditlånet medfører en samlet huslejeforhøjelse for afdelingen på 19 %.
Huslejeforhøjelsen vil for en 1 værelse på 39,9 m2 udgøre 423 kr. pr. måned og for en 4 værelses på 96,4 m2 udgøre 909 kr. pr. måned. Med forhøjelsen vil huslejen for en 1 værelses fremover være 2.647 kr. pr. måned og huslejen for 4 værelses vil fremover være 5.694 kr.
Beboerne har godkendt projektet og finansieringen på et afdelingsmøde den 2.5.2011.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om leje af almene boliger. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes
af byrådet når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % af lejen.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningen kan godkendes.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der optages et 30 årigt realkreditlån på 20.362.804 kr. til renovering af tag m.m. samt at den deraf følgende huslejeforhøjelse på 19% godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 4)
Udsat med henblik på yderligere gennemgang af projektets økonomi.
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5. Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse
med udskiftning af vinduer og døre i afdeling Vesterby
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/16536
Sagsfremstilling
Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har 29-06-2011 søgt om godkendelse af finansiering
samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i Vesterby.
Vesterby er opført i 1992, og de i alt 289 boliger omfatter både etagehuse og rækkehuse i flere
plan.
Afdelingens vinduer og døre er i en dårlig forfatning. Årsagerne hertil er et samspil af kvaliteten af træet, malerbehandlingen med den tids plastmaling, samt det forhold at rækkehusene
ikke har automatisk ventilation. Der er nu råd i meget af træværket, hvilket giver afdelingen
store omkostninger til vedligeholdelse, reparation og udskiftning.
De samlede omkostninger til udskiftningen er 25.755.000 kr. Finansieringen sker ved optagelse
af et 20 årigt realkreditlån. Den årlige ydelse på lånet er 2,1 mio. kr. hvilket svarer til en huslejestigning på omkring 10 %.
TAB har valgt, at give afdelingen ydelsesstøtte i form af et fast beløb på 522.500 kr. årligt i 20
år. Afdelingen forventer derudover, at kunne spare på udgifterne til vedligeholdelse af vinduer
og døre ved at udskifte de gamle vinduer med træ-alu vinduer, der kun kræver lidt vedligeholdelse over en lang årrække.
Når ydelsesstøtten fra TAB og besparelserne på henlæggelserne fratrækkes realkreditlånet,
bliver den reelle huslejestigning kun på 6 %. Det svarer til en huslejestigning pr. måned på
mellem 140-460 kr, alt efter boligstørrelse. Den nuværende husleje pr. år. er 935 kr./m2. En
huslejestigning på 6 % vil give en m2 pris på 991 kr. om året.
Sagen er godkendt på selskabets møde 24-05-2011. Beboerne har godkendt sagen på afdelingsmødet den 27-06-2011.
Arbejderne forventes gennemført i 2012.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov om leje af almene boliger. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes
af Byrådet når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % af lejen.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
ansøgning om godkendelse af projekt for udskiftning af vinduer og døre i Vesterby,
godkendes.
2. optagelse af et 20 årigt realkreditlån på 25.755.000 kr. godkendes
3. huslejeforhøjelsen på 6 % godkendes
1.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 5)
Godkendt
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6. Ansøgning om godkendelse af salg, relaksation samt vedståelse
af regarantier m.m. Parkbohusene
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 10/17520
Sagsfremstilling
Lejerbo anmoder om godkendelse af salg af areal fra Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-0
(Parkvej) til Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-1 (Parkbohusene).
Byrådet godkendte i november 2010 skema A for opførelse af 6 handicapegnede boliger (Parkbohusene) på ejendommen Parkvej 135 – Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-1. Ejendommen
ejes af Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-0, og består af henholdsvis boliger og en tidligere
institution (MIX). Institutionen har stået tom siden lukningen 30-06-2004.
Arealet hvorpå institutionen ligger, vil blive frastykket hovedejendommen og erhvervet af Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-1 til brug for de 6 handicapegnede boliger.
Arealet, der frastykkes, er 2.787 m2 af det samlede areal på 24.006 m2. Købesummen er på
1.584.000 kr. tillagt ekstrafundering samt tilslutningsafgifter bliver de samlede grundudgifter
2.229.000 kr. som oplyst i skema A.
Følgende hæftelser kan alene henføres til institutionen MIX:
Oprindeligt 590.000 kr. i BRF Kredit, restgæld ca. 18.000 kr.
Oprindeligt 540.000 kr. i BRF Kredit, restgæld ca. 77.000 kr.
Restgælden er således på i alt 95.000 kr.
Lejerbo anmoder om godkendelse af, at provenuet fra salget anvendes til indfrielse af ovennævnte to realkreditlån, til dækning af afdeling 061-0s underskud i forbindelse med den manglende lejeindtægt i institutionen MIX siden lukningen, samt at evt. resterende beløb indgår i
afdelingens henlæggelser.
I forbindelse med udstykning skal der ske en relaksation dvs. accept af at en del af den pantsatte ejendom udgår af pantet. Både Nykredit Realkredit og BRFkredit har lån i ejendommen,
men kun tre af lånene har statsgaranti/kommunal regaranti.
Lejerbo anmoder om, at kommunen vedstår følgende lån på uændrede vilkår:
BRFkredit oprindeligt 210.000 kr. 100% statsgaranti/kommunal regaranti
BRFkredit oprindeligt 1.600.000 kr. 66% statsgaranti/kommunal regaranti
BRFkredit oprindeligt 655.000 kr. 66% statsgaranti/kommunal regaranti
Lejerbo har samtidig søgt Økonomistyrelsen om vedståelse af garantierne for ovennævnte lån
på uændrede vilkår.
Økonomi
Vedståelse af garantierne for de nævnte lån er en eventualforpligtelse, der ikke umiddelbart
har bevillingsmæssige konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.
Kommunen har påtaget sig en kommunal regaranti på 50 % af den samlede garanti. I praksis
vil det sige, at såfremt en statsgaranti bliver gjort gældende, vil staten betale det fulde garanterede beløb til realkreditinstituttet, og derefter have et krav på kommunen på 50 % af beløbet.
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Retsgrundlag
I henhold til almenboliglovens § 27 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom
godkendes af kommunalbestyrelsen.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-0, har via driftsregnskabet betalt den manglende leje siden
institutionen MIX lukkede i 2004.
Den manglende lejeindtægt har medført et samlet tab på 1.434.760 kr. hvoraf dispositionsfonden har dækket 353.817 kr. og afdelingen har dækket 1.080.943 kr.
Som følge af det tab, den manglende lejeindtægt har medført, har afdelingen måtte holde igen
med budgetudvidelser, og med at øge henlæggelserne for at undgå en for høj husleje i forhold
til sammenlignelige bebyggelser. Afdelingen er den dyreste af sammenlignelige bebyggelser og
lejeniveauet ligger ikke langt fra nyere og mere moderne boligafdelinger.
Administrationen anbefaler på denne baggrund godkendelse af salget m.m.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at salget af 2.787 m2 fra Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-0 til
Lejerbo Høje Taastrup afdeling 061-1 godkendes for en købesum på 1.584.000 kr., samt at
provenuet fra salget anvendes til indfrielse af 2 realkreditlån på i alt 95.000 kr., til dækning af
afdeling 061-0s underskud i forbindelse med den manglende lejeindtægt i institutionen MIX
siden lukningen, samt at det evt. resterende beløb indgår i afdelingens henlæggelser.

Administrationen indstiller endvidere, at kommunen vedstår følgende lån på uændrede vilkår:
BRFkredit oprindeligt 210.000 kr. 100% statsgaranti/kommunal regaranti
BRFkredit oprindeligt 1.600.000 kr. 66% statsgaranti/kommunal regaranti
BRFkredit oprindeligt 655.000 kr. 66% statsgaranti/kommunal regaranti

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 6)
Godkendt
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7. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Social - og
Sundhedsudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/19462
Sagsfremstilling
I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal
der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.
Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.
Social- og Sundhedsudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på ca. 518 mio. kroner og et forventet årsforbrug på 544 mio. kroner, jf. tabel 1. Det forventede resultat for udvalget udviser
derfor et merforbrug på cirka 26 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.
Det oprindelige budget er øget med 7,7 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og
det korrigerede budget udgør således ca. 526 mio. kr. Det øgede budget skyldes primært overførsler fra 2010 på 8,0 mio. kr. I modsat retning trækker effekten af forbrugsbegrænsningen.
Det forventede resultat for udvalget udviser et merforbrug på 18,3 mio. kroner i forhold til det
korrigerede budget.
Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget
Politikområde 1.000 kr.
Opr. Budget
Korr.
2011
Budget
2011

Forbrug pr. Forventet
30.06.2011 regnskab
2011

Afvigelse i
forhold til
opr.

3.869

Afvigelse i
forhold til
korr.

50 Pension og boligstøtte

206.854

206.854

105.790

210.724

3.869

51 Sociale serviceydelser

203.359

209.548

105.920

213.348

9.991

3.800

52 Sundhedsudgifter
53 Integration og boligsociale
aktiviteter
I alt

105.087

105.009

48.233

116.560

11.474

11.551

2.949

4.540

972

3.660

711

-880

518.249

525.952

260.915

544.294

26.045

18.342

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



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

Social- og Sundhedsudvalget pålægges i 2011 en merudgift på 2,3 mio. kr. som vedrører prioriteringsforslaget 25 pct. afgift på overførsler. Merudgiften skal afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.
Forbrugsbegrænsning:
Økonomiudvalget besluttede den 12.04.11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af
den økonomiske vanskelige situation. Der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler
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til ”depot” for hvert politikområde. Administrationen er bemyndiget til at foretage forbrugsbegrænsning på op til 20 mio. kr. I første omgang er der udmøntet 10 mio. kr.
En besparelse på 10 mio. kr. svarer til 1,6 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Social- og Sundhedsudvalget skal i forhold hertil deponere 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.
Ansættelsesstop
På baggrund af kommunens økonomiske situation i 2011 har Økonomiudvalget og Byrådet
truffet beslutning om, at der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med
virkning fra den 13. april 2011. Kommunens samlede besparelse skal udgøre 6 mio. kr. Ansættelsesstoppet håndteres således, at når en medarbejder fratræder en stilling og stillingen dermed bliver ledig, trækkes der et beløb svarende til tre måneders løn fra kommunens lønbudget, som tilgår kommunekassen indtil målet på 6 mio. kr. er nået.
Der er ikke lavet en besparelsesfordeling vedr. ansættelsesstoppet mellem kommunens udvalg.
Konjunktur
På politikområdet for Pension og Boligstøtte forventes et merforbrug på ca. 3,9 mio. kroner i
2011, hvilket primært skyldes konjunktursituationen og området er i lyset heraf svært styrbart.
Den ugunstige konjunktursituation har medført en opbremsning i salget af ejerboliger. Som
følge heraf forventes kommunens indtægt fra borgernes tilbagebetaling af indefrosne boligskatter halveret i forhold til det budgetterede i 2011. Ligeledes har antallet af modtagere af
boligsikring været stigende på grund af den stigende ledighed i kølvandet på den finansielle
krise. Forbrugsbegrænsende adfærd er meget begrænset på området for boligstøtte.
Administrationen vurderer, at konjunkturen fortsat vil medføre øgede udgifter til boligstøtte i
2012. Derfor anbefaler administrationen at dette indarbejdes i budget 2012.
I modsat retning trækker et fald i udgiften til førtidspensionister, som både skyldes et lavere
antal førtidspensionister end forventet samt lavere gennemsnitlige udgifter end forudsat.
Faldet i antallet af førtidspensionister er indarbejdet i budgettet for 2012
Sociale Serviceydelser
På politikområdet for Sociale Serviceydelser forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2011.
Der iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning og budgetoverholdelse på området i 2011. Det vurderes, at de igangsatte tiltag ikke får fuld effekt i 2011, hvilket
dels skyldes, at budgetforudsætningerne har ændret sig og dels, at implementeringen af de 14
handleplaner er en tidskrævende proces med en lang række afhængigheder.
Merforbruget vedrører hovedsageligt udfordringer i forhold til botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold (§ 107 og § 108). En forudsætning for udgiftsreduktion på dette område er,
at borgere besøges og revurderes, og at der efterfølgende implementeres individuelle afgørelser, hvilket er en meget tidskrævende proces. En anden forudsætning er, at der etableres boligtilbud i kommunen, som interesserede borgere kan hjemtages til. Det er ligeledes en meget
tidskrævende proces at finde matrikler i kommunen, men det er lykkedes at finde de første 3
nye matrikler, som Byrådet på deres møde i juni 2011 besluttede at anvende hertil. Herefter
kan de første borgere hjemtages ca. til oktober 2011 og dermed vil udgifterne reduceres.
På politik området trækker kommunens hjemløsestrategi og hjemtagelse af merrefusion i modsat retning og udviser mindreforbrug.
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Merrefusion som følge af berigtigelse af særligt dyre enkeltsager for 2007 udgør 1,1 mio. kr..
Merrefusionen behandles i 3. tekniske budgetopfølgning.
Der er overført knap 5 mio. kr. fra 2010 til 2011 til hjemløsestrategien. Der søges overført 2,9
mio. kr. til 2012 i forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning. På baggrund af nyere opfølgning vurderes det, at yderligere knap 2,1 mio. kr. kan overføres til 2012. Overførsel af midlerne kræver ministeriets godkendelse. Såfremt dette godkendes, søges disse overført i forbindelse med 4. tekniske budgetopfølgning.
De iværksatte tiltag på området vurderes at få fuld effekt i 2012, men idet der forventes et
merforbrug i 2011, skal det vurderes, hvorvidt det har konsekvenser for områdets økonomiske
resultat i 2012.
Sundhedsområdet
På politikområdet for Sundhedsudgifter forventes et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget dækker primært over forventede merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på ca. 9,2 mio. kroner.
Der var en kraftig vækst i aktiviteterne på hospitalerne i Region Hovedstaden i 2010 sammenholdt med væksten i andre regioner. Væksten er et resultat af systematiske, produktionstekniske og politiske forhold på hospitalerne og mellem hospitalerne og staten. Som eksempler kan
nævnes reduktionen af ventetidsgarantien til operationer til 1 måned og kræftpakkerne.
Den faktiske udgiftsudvikling i første halvår 2011 har vist sig at være væsentlig mere afdæmpet og i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er det besluttet ikke at udbetale midtvejsregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på grund af den afdæmpede udgiftsudvikling på landsplan i forhold til 2010. Det betyder, at kommunen i 2011 ikke får kompensation
for det øgede udgiftspres.
Med virkning fra 1. januar 2012 omlægges modellen for kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Med omlægningen øges den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering via forhøjelse af loftet over betaling pr. behandling. Det faste grundbidrag afskaffes
tilsvarende.
KL har beregnet at Høje-Taastrup Kommunes andel af den aktivitetsbestemte medfinansiering,
med den nye lovgivning, i 2012 vil være godt 175 mio. kr., hvorfor budgettet for 2012 opskrives hertil.
Med loven indføres et element af forøget budgetsikkerhed for kommunerne, idet der fastlægges en øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Hvis kommunernes betaling til en region overstiger denne øvre grænse for den pågældende regions indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, tilfalder det overskydende beløb staten. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan derefter fastlægge om og i hvilket omfang midlerne skal tilbageføres til kommunerne.
Politikområdets forventede merforbrug afspejler desuden et forventet merforbrug vedrørende
genoptræning og vedligeholdelsestræning på 2,3 mio. kr.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.

Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Årsagen til udvalgets forventede budgetoverskridelse på ca. 26 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skal findes i et merforbrug
på de svært styrbare områder vedrørende sundhedsudgifter, pension og boligstøtte, som påvirkes af henholdsvis antallet af visiterede borgere til sundhedsvæsnet og kommunens/landets
konjunktursituation. Herudover skyldes merforbruget, at den fulde effekt af de iværksatte tiltag vedrørende sociale serviceydelser ikke opnås i 2011. Dertil kommer overførsler på knap 6
mio. kroner.
Social- og Sundhedsudvalget følger en genopretningsplan vedrørende sociale serviceydelser og
tilsvarende fremlægges handleplan vedrørende sundhedsområdet.
Som følge af udvalgets forventede merforbrug på ca. 26 mio. kroner i 2011 er der risiko for at
udvalget ikke kan nå budgetmålet for 2012. Udfordringen indgår i den kommende samlede
håndtering af økonomien på tværs af udvalg.

Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at budgettet for 2012 vedrørende boligydelse og boligsikring reguleres i forhold til den forventede konjunktursituation.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 7)
Anbefales, idet udvalget ønsker forelagt månedlige budgetopfølgninger som meddelelsessager
med "trafiklys"-indikationer af udgiftsudviklingen på sundhedsområdet.
Bilag:
1 Åben Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Social- og Sundhedsudvalget

2566767/11
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8. Godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt kommunal
garanti i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i afdeling
Sønderby
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/16537
Sagsfremstilling
Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har 29.6.2011 søgt om godkendelse af finansiering,
huslejeforhøjelse samt 100 % kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af vinduer og
døre i afdeling Sønderby.
Sønderby er opført i 1993 og de i alt 195 boliger omfatter både etage- og rækkehuse.
Afdelingens vinduer og døre er i en dårlig forfatning. Årsagerne hertil er et samspil af kvaliteten af træet, malerbehandlingen med den tids plastmaling, samt det forhold at rækkehusene
ikke har automatisk ventilation. Der er nu råd i meget af træværket, hvilket giver afdelingen
store omkostninger til vedligeholdelse, reparation og udskiftning.
De samlede omkostninger til udskiftningen er 19.072.000 kr. Finansieringen sker ved optagelse
af et 20 årigt realkreditlån. Den årlige ydelse på lånet er 1,45 mio. kr., hvilket svarer til en
huslejestigning på omkring 10 %.
TAB har valgt, at give afdelingen ydelsesstøtte i form af et fast beløb på 385.000 kr. årligt i 20
år. Afdelingen forventer derudover, at kunne spare på udgifterne til vedligeholdelse af vinduer
og døre ved at udskifte de gamle vinduer med træ-alu vinduer, der kun kræver lidt vedligeholdelse over en lang årrække.
Når ydelsesstøtten fra TAB og besparelserne på henlæggelserne fratrækkes realkreditlånet,
bliver den reelle huslejestigning på 5,25 %. Det svarer til en huslejestigning pr. måned på mellem 95-400 kr. alt efter boligstørrelse.
Sagen er godkendt på selskabets møde 24-05-2011. Beboerne har godkendt sagen på deres
afdelingsmøde 28-06-2011.
Økonomi
Der er i afdelingen ikke plads inden for lånegrænsen på grund af den indestående belåning,
hvorfor lånet kun kan ydes, såfremt der gives 100 % kommunal garanti.
Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 17.888.577 kr. i Sønderby. Dette beløb udgør
den garanterede restgæld pr. 31-12-2010.
Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 811.917.258 kr. for de almene boligafdelinger.
Retsgrundlag
Lov om almene boliger. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af byrådet når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % af lejen.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
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Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller at:
1. ansøgning om godkendelse af projekt for udskiftning af vinduer og døre i Sønderby
godkendes
2. optagelse af et 20 årigt realkreditlån på 19.072.000 kr. med 100 % kommunal garanti
godkendes
3. huslejeforhøjelsen på 5,25 % godkendes.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 8)
Anbefales
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9. Praksisundersøgelse af kommunernes tilkendelse af førtidspension
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 10/29559
Sagsfremstilling
Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling indenfor et bestemt emne og lovgrundlag inden for velfærdsområdet.
Ankestyrelsen, Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet udvalgte i begyndelsen af
2010 4 emner for praksisundersøgelserne hvor Høje Taastrup Kommune indgår:
Tilkendelse af førtidspension (denne rapport)
Fleksjob og ledighedsydelse (rapporten forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i september)
Kontanthjælp – de nye sanktionsregler i aktivloven. (rapporten er forelagt i marts 2011)
Enkeltydelser efter aktivlovens § 81 herunder tilbagebetaling. (rapporten er forelagt i marts
2011)
Rapporten har fokus på om kommunerne tilkender førtidspension på korrekt grundlag.
Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Hovedstaden har i primo 2010 gennemført en
praksisundersøgelse af Høje Taastrup og 7 andre kommuners afgørelser om tilkendelse af førtidspension. De sager som blev udtaget til undersøgelsen er fra før 01-03-2010. Undersøgelsen
er offentliggjort primo 2011.
Hovedformålet med undersøgelsen er at vurdere afgørelsernes korrekthed – det vil sige om
pensionen er tilkendt med rette. Undersøgelsen har især haft fokus på, om der er sket en afprøvning af alle relevante foranstaltninger til forbedring af arbejdsevnen, om dokumentationen
for dette har været til stede, og om kommunen har anvendt arbejdsevnemetoden efter dets
formål. Det overordnede formål med arbejdsevnemetoden er at sikre, at personer, der har en
arbejdsevne, som muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får mulighed for at
bruge ressourcerne gennem et arbejde. Formålet er også at sikre, at borgere, der ikke har mulighed for at anvende deres arbejdsevne, får tilkendt førtidspension.
Arbejdsevnemetoden understøtter et forløb, hvor sagsbehandleren sammen med borgeren afklarer, hvilke ressourcer borgeren har i relation til arbejdsmarkedet. Denne afklaring er udgangspunktet for at vurdere, om borgeren umiddelbart har mulighed for at opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet. Eller om der er mulighed for at påbegynde en udviklingsproces, der kan forbedre arbejdsevnen med henblik på hel eller delvis selvforsørgelse.
Undersøgelsen har også vurderet kommunernes overholdelse af andre regler i forbindelse med
afgørelser om ret til førtidspension. Størst betydning har det, at flere kommuner er usikre på
reglerne for påbegyndelse af pensionssag, hvilket medfører en fejlagtig fastsættelse af pensionens virkningstidspunkt. Det fremgår af pensionsloven, at førtidspension udbetales månedsvis
bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension.
Samlet vurdering
Undersøgelsen er gennemført i 8 kommuner – Frederikssund, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre Høje-Taastrup, Hørsholm og København. Hver kommune har indsendt 14 sager, og undersøgelsen omfatter i alt 112 sager.
Undersøgelsen viser samlet, at kommunernes tilkendelse af pension er korrekt i 79 sager; det
vil sige 70,5 procent af de 112 sager. I 33 sager – 29,5 procent – ville nævnet have givet afslag på pension eller hjemvist sagen, fordi der manglede oplysninger. De 33 uberettigede pensioner fordeler sig meget ulige på 8 af de deltagende kommuner.
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Høje-Taastrup Kommune har tilkendt uberettiget pension i 6 sager, hvilket svarer til omkring
42,9 % af gennemgåede 14 sager. En fejlprocent på 42,9 % mod 29,5 % for alle kommunerne
samlet.
Den detaljerede undersøgelse har vist en overhyppighed af uberettigede pensioner i HøjeTaastrup Kommune:
I aldersgruppen fra 31 til og med 40 år

I sager hvor diagnosen er psykiatrisk

I sager om førtidspension til kvinder

Det væsentligste faktorer, der hver for sig eller samlet har medført tilkendelse af førtidspension
med urette har været:
 Utilstrækkelig vægt på, om der er lægelig dokumentation for en varig svær nedsættelse
af arbejdsevnen
Manglende arbejdsprøvning

Utilstrækkelige helbredsoplysninger

Utilstrækkelig dialog med borger om anvendelsen af arbejdsevnemetoden

Det skal noteres at i 10 af de 14 sager er sagen oplyst korrekt, men i stedet for førtidspension
skulle fleksjob have været overvejet i 3 af sagerne.
I alle 14 sager har kommunen overholdt de formelle regler om rejsning af sagen, tilkendelse og
virkningstidspunkt.
Hvordan tilkendes pension i Høje Taastrup Kommune?
Der træffes to afgørelser i sager om førtidspension. I Høje-Taastrup Kommune rejses sager om
førtidspension i kommunens Bevillingsudvalg, som har deltagere fra Social- og Handicapcentret
og Jobcentret. Tilkendelse af førtidspension sker i kommunens Pensionsnævn, som er en myndighedsopgave i Social- og Handicapcentret. Centerchefen er formand for nævnet.
I juni 2010 behandlede Byrådet en sag om reduktion af tilgangen til førtidspension, samt organiseringen af denne indsats. Det blev bl.a. besluttet at den helhedsorienterede sagsbehandling
opprioriteres, hvor der etableres en konkret sagsbehandlerfunktion i Social - og Handicapcentret med henblik på kvalificering af Høje-Taastrup kommunes sagsbehandling i sager om
førtidspension samt sagsbehandlerne i Jobcentret sikres kompetencer i målrettet forebyggelse.
Tidligere beslutninger om at kvalificere tilkendelsen af førtidspension
 I 2007 deltog Høje-Taastrup Kommune i Ankestyrelsens ”Praksisundersøgelse
om førtidspension til personer med psykiske lidelser”, og på daværende tidspunkt blev det besluttet at arbejde videre med følgende tiltag:
 Øget samarbejde med borgers læge om behandlingsforløb i afklaringsfasen
 Brug af speciallægeerklæringer frem for almindelige statusattester
 Der skal være foretaget relevante behandlingsforsøg i relation til misbrug
 Udvidelse af lægekonsulentbistand skulle overvejes, herunder mulig tilførsel af
nødvendig lægefaglig ekspertise på psykiatriområdet
 Kommunens lægekonsulent skulle anføre diagnose i afsluttende lægeskøn
Dette er tiltag som administrationen fortsat har fokus på. Kommunens lægekonsulentfunktion
er dog ikke udvidet, og der er fortsat ikke særlig ekspertise tilgængelig på psykiatriområdet.
Lægekonsulenten har speciale i almen medicin.
Udvikling i tilkendelser af førtidspension
Der er i 2010 tilkendt førtidspension i 149 sager, mens der i 2009 blev der tilkendt førtidspension i 168 sager.
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Tendensen for 2011 er faldende hvor der i 1. kvartal er tilkendt førtidspension i 12 sager, hvor
der i samme periode i 2010 var 44 sager.
Anbefalinger som Høje-Taastrup Kommune arbejder videre med:
 Medarbejderne i Jobcentret har i foråret 2011 gennemgået undervisning i brugen af arbejdsevnemetode
 Jobcentret har etableret kvalitetssikringsudvalg med deltagelse af leder og fagkonsulent
i forbindelse med udfærdigelse af ressourceprofiler efter Arbejdsevnemetoden. Udvalget
har til formål at sikre nødvendigt fokus. Lederne og sagsbehandlerne sætter yderligere
fokus på elementerne i Arbejdsevnemetoden forinden sagerne indstilles til rejsning af
sag om førtidspension, og dette sker i samarbejde med de faglige konsulenter.
 Hvor der er tale om komplicerede psykiatriske lidelser skal der foreligge lægelige oplysninger om gjorte tiltag, og det skal være lægeligt vurderet om den psykiske lidelse er af
kronisk og af varig sværhedsgrad uden afgørende behandlingsmuligheder. Efterfølgende foretager Jobcentret en samlet vurdering af sagen.
 Jobcentret og Social- og Handicapcenteret har fortsat fokus på anbefalingerne fra sidste
praksisundersøgelse i 2007.

Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Jf. Retssikkerhedsloven skal Beskæftigelsesankenævnets rapport forelægges Høje-Taastrups
kommunes Byråd.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Beskæftigelsesankenævnet ønsker at blive orienteret om, hvilke tiltag rapporten måtte give
anledning til i kommunen.
Beskæftigelsesankenævnet vil således blive orienteret om,
 at der er gennemført undervisning i Arbejdsevnemetoden,
 at sagsbehandlere i samarbejde med ledelse og fagkonsulenter har
fokus på området
 at der i de svære sager foreligger oplysninger om tidligere tiltag, og at der skal foreligge en lægefaglig vurdering.
 at kommunen i august 2010 har besluttet at samarbejdet skal intensiveres mellem
Jobcentret og Social - og Handicapcentret i forhold til vanskelige sager om fx psykiatri og misbrug tidligt i sagsforløbet.
 efter aftale med kommunens revision er gennemgangen af de 6 sager planlagt til
september 2011.
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at det på baggrund af rapportens resultater og administrationens
bemærkninger ikke er nødvendigt at iværksætte yderligere foranstaltninger udover de allerede
iværksatte tiltag.
Der vurderes ikke at være grundlag for en forvaltningsrevision af området. Undersøgelsen påpeger primært skønsmæssige uenigheder og manglende dokumentation i kommunens indstillinger, herunder tilkendelse af fleksjob i stedet for førtidspension. Kommunen har i alle sager
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overholdt de formelle regler i pensionsloven. De konkrete sager, hvor kommunen ube-

rettiget har tilkendt pension, gennemgås på ny og forelægges kommunens revision med henblik på en vurdering af, hvorvidt kommunen fortsat er berettiget til at
hjemtage refusion.

Der er sket et fald i tilkendelser af førtidspension fra 2009 til 2010. Tendensen fortsætter i
2011, hvor der i 1. kvartal var et markant fald i forhold til 1. kvartal 2010. Der er positiv forventning om, at der samlet i 2011 sker en reduktion på 30 færre tilkendelser, som forudsat i
”Budgetanalyse 9 om færre nye førtidspensionister”, som blev politisk behandlet i sommeren
2010. Dette kan bl.a. tilskrives øget fokus på de krav og betingelser, som skal være opfyldt
for tilkendelse.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
Indstilling
Administrationen indstiller til, at rapporten tages til efterretning.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 9)
Anbefales

27

Social- og Sundhedsudvalget
16. august 2011

10. Blå Kors driftsoverenskomst 2011
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/18407
Sagsfremstilling
Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med
Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne er ifølge aftalen étårige og skal på denne baggrund fornys for 2011.
Blå Kors Behandlingscenter
Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er
at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulant alkoholbehandling herunder resocialisering.
Blå Kors Behandlingscenter modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er fuldtud takstfinansieret.
Blå Kors Pensionat
Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.
Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne
årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Blå Kors Pensionat modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende
kommuner og driften af institutionen er ligeledes fuldtud takstfinansieret.
Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende
områder:
-

Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
Optagelse
Tilsyn
Ansættelse og afskedigelse af personale
Løn- og ansættelsesforhold
Driftstilskud og budget
Regnskab og revision
Kontakt og dialog mellem aftaleparterne
Overenskomstopsigelse

Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2011 for de to institutioner.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
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Information
Ingen bemærkninger.

Høring
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Administrationen vurderer, at driftsoverenskomsterne med henholdsvis Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat sikrer de formelle betingelser for det fortsatte samarbejde i 2011.

Andre relevante dokumenter
Administrations- og resultataftale for Blå Kors Behandlingscenter 2011 (2442794-11)
Administrations- og resultataftale for Blå Kors Pensionat 2011 (2442799-11)
IT Kontrakt Blå Kors Behandlingscenter 2011 (2442792-11)
IT Kontrakt Blå Kors Pensionat 2011 (2442798-11)

Indstilling
Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2011 med Blå Kors Behandlingscenter
og Blå Kors Pensionat godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 10)
Anbefales
Bilag:
1 Åben Driftsoverenskomst 2011 Blå Kors Behandlingscenter
2 Åben Driftsoverenskomst 2011 Blå Kors Pensionat

2442791/11
2442797/11
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11. Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for voksne i
HTK - Drop Ud
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/5137
Sagsfremstilling
01.01. 2007 overgik ansvaret for godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private
botilbud og private behandlingstilbud for misbrugere til kommunerne. Ifølge bekendtgørelse nr.
1580 af 16.12 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private
tilbud, skal nye private tilbud godkendes som generelt egnede af kommunalbestyrelsen.
Det private konsulentfirma DropUd, med beliggenhed i Taastrup, har søgt Høje-Taastrup
Kommune om godkendelse til at oprette et nyt misbrugsbehandlingstilbud efter Lov om Social
Service § 101.
Beskrivelse af DropUd Misbrugsbehandling til voksne
Konsulentfirmaet DropUd er en enkeltmandsejet virksomhed ejet af socialrådgiver og misbrugsbehandler Mette Groth Gadegaard. DropUd’s hovedaktivitet er aktivering efter arbejdsmarkedslovgivningen, målrettet borgere, der er indskrevet i kommunernes jobcentre. DropUd’s
Taastrupafdeling har eksisteret i 2 år. Aktiveringstilbud efter beskæftigelseslovgivningen kræver ikke kommunal godkendelse.
DropUd har indtil nu beskæftiget sig med aktivering af særligt udsatte borgere, typisk med et
misbrug og / eller kriminel adfærd. Flere borgere i DropUd’s primære målgruppe vil dog kunne
profitere af et specifikt misbrugsbehandlingstilbud. Misbrugsbehandlingen bliver derfor udbudt
som et mindre supplement til ydelserne i DropUd Aktivering, og vil blive udført særskilt fra de
øvrige ydelser. Misbrugsbehandlingen påtænkes udelukkende at finde sted i lokalerne på Taastrup Hovedgade. Lokalerne er 130 m2 og indrettet med et fællesrum, et grupperum, et køkken, toiletter, samt to kontorer, der også benyttes til samtalerum.
DropUd’s misbrugsbehandling vil blive varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, og vil udelukkende
bestå af social misbrugsbehandling. Tilbuddet indbefatter således ikke lægelig substitutionsmedicinering eller andre lægelige ydelser. Tilbuddet består af gruppebehandling i grupper med 512 deltagere. Behandlingen ydes én gang om ugen af 3 timers varighed. Forløbet er samlet af
4 måneders varighed, inklusiv visitation, opstart, 12 sessioner samt udslusning.
Målgruppen består af voksne i aldersgruppen 18-40 år med et erkendt stofmisbrug, som ønsker stoffrihed, eller har et ønske om at reducere deres misbrug gennem gruppebehandling.
Der kan efter aftale dispenseres i forhold til alder, hvis ældre borgere vurderes at kunne profitere af deltagelse i gruppen.
Forud for opstart af DropUd’s misbrugsbehandling indgår DropUd en aftale med borgerens
kommunale sagsbehandler. Der udarbejdes en aftale, der omhandler indskrivning, konkrete
mål og delmål, samt opfølgning og statusskrivelser.
Der henvises og visiteres gennem Lov om Social Service § 101. DropUd har ikke for nuværende andre godkendelser i forhold til Lov om Social Service § 101.

Indhentning af relevant godkendelsesmateriale
I behandlingen af Konsulentfirmaet Drop Ud’s ansøgning, har administrationen taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1580 af
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16-12-2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud.
Administrationen har derfor udbedt sig skriftligt materiale og dokumentation om følgende forhold:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Organisatoriske forhold herunder ejerforhold, vedtægter mm.
Socialfaglige forhold - herunder målgruppebeskrivelse, pædagogiske målsætninger og
metoder, visitationsform, samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere, supervision og udviklingsarbejde.
Ledelse og personaleforhold – herunder uddannelse og kompetencer, løn og normering.
Fysiske rammer – herunder myndighedsgodkendelser og besigtigelse af lokaler.
Økonomiske forhold – herunder budget og regnskab, aflønning, normering, takstberegninger, revision mm.
Tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning

Administrationen har ved gennemgang af ansøgningsmaterialet udbedt sig uddybende materiale, og har ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i forhold til DropUd’s fremtidige misbrugstilbud.
Indhentning af referencer
Som en del af kommunens kvalitetsstandard for godkendelse af nye tilbud efter Lov om Social
Service, stilles det som krav, at administrationen indhenter referencer. Som en del af godkendelsesproceduren kontaktede administrationen derfor 3 kommunale jobcentre, som benytter
eller har benyttet DropUd’s aktiveringstilbud.
To af de indhentede referencer giver et positivt indtryk af DropUd. Den sidste reference tegnede et mindre positivt billede, hvorfor administrationen gav DropUd mulighed for at indsende et
skriftligt modsvar. Administrationen har fundet modsvaret tilfredsstillende. Administrationen
har derfor ved en samlet gennemgang af de indhentede referencer ikke fundet anledning til
bekymring eller anmærkninger i forhold til DropUd’s fremtidige misbrugstilbud.
Ny godkendelsesprocedure og tværkommunalt samarbejde
I december 2010 trådte en ny bekendtgørelse om kommunernes godkendelse og tilsyn i kraft.
Ifølge denne bør en kvalificeret godkendelse af nye tilbud ske gennem et tværsektorielt samarbejde om opgaven. Administrationen har derfor fundet det nødvendigt at ændre kommunens
interne organisering omkring godkendelse. Administrationen fremlægger derfor en revideret
kvalitetsstandard for godkendelse og tilsyn inden udgangen af 2011.
Godkendelse af misbrugsbehandlingstilbud for unge under 18
DropUd har ligeledes ansøgt om at oprette et misbrugsbehandlingstilbud for unge under 18 år.
Denne ansøgning forlægges til politisk behandling i Institutions- og Skoleudvalget.
Økonomi
I forbindelse med godkendelse af DropUd har Høje-Taastrup Kommune ingen økonomiske forpligtigelser, da der ikke er indgået en samarbejdsaftale med tilbuddet.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. 12. 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn
med visse private tilbud.
Lov om Social Service § 101
Politik/Plan
Godkendelse af misbrugstilbud henhører under Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, der
har som målsætning at sikre inklusion af udsatte borgergrupper, herunder borgere med særlige sociale problemer og misbrug.
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Information
Da DropUd aktivering har opholdt sig på adressen i to år, og da oprettelse af et misbrugsbehandlingstilbud ikke medfører en udvidelse af målgruppen, vurderer administrationen det ikke
nødvendigt at gennemføre en naboorientering.
Høring
Høje-Taastrup Handicapråd
Høje-Taastrup Udsatteråd
Vurdering
I behandlingen af Konsulentfirmaet DropUd’s ansøgning har administrationen udbedt sig skriftligt materiale og dokumentation om tilbuddets økonomiske, organisatoriske, socialfaglige, ledelsesmæssige samt personalemæssige forhold. Hertil kommer materiale om stedets fysiske
rammer, samt tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Administrationen har ved
gennemgang af ansøgningsmaterialet ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i
forhold til en godkendelse af DropUd som behandlingstilbud til voksne misbrugere i henhold til
Lov om Social Service § 101.
Administrationen har, jævnfør Social- og Handicapcenterets kvalitetsstandard for godkendelse
af nye tilbud, indhentet referencer fra andre kommuner. Administrationen har ved en samlet
gennemgang af de indhentede referencer ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i forhold til en godkendelse af DropUd som behandlingstilbud til voksne misbrugere i henhold til Lov om Social Service § 101.
Høje-Taastrup Kommune vil årligt føre tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet i henhold til
Lov om Social Service § 148a.
Af bekendtgørelsen fremgår, at kommunalbestyrelsen ikke må afvise at godkende et behandlingstilbud på grund af manglende behov for tilbuddet i kommunen.
Andre relevante dokumenter
Ansøgning DropUd – maj 2011 (dok 2502958–11).
Notat vedrørende de økonomiske og regnskabsmæssige krav til budgetudkast og regnskabsaflæggelse (dok 2527002-11)
Uddybende notat vedr. lokaleforhold – DropUd (dok 2535931-11)
Indstilling
Administrationen indstiller at konsulentfirmaet Drop Ud godkendes som behandlingstilbud til
voksne misbrugere i henhold til Lov om Social Service § 101 med årligt driftstilsyn fra HøjeTaastrup Kommune.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 11)
Anbefales.
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12. Prioritering af § 18-midler
Sagstype: Åben
Type:
Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/14121
Sagsfremstilling
På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31-05-2011 blev den sidste runde af § 18 tilskud
for 2011 behandlet. På mødet bad udvalget administrationen om historik, hvoraf det fremgår

om der er sket en reduktion i den andel ansøgerne får i forhold til det ansøgte samt om
udvikling i antallet af ansøgere og modtagere. Samtidig udbad Social- og Sundhedsudvalget
sig nogle prioriteringsemner til den fremadrettede fordeling af § 18 tilskud.

Historik
Udviklingen i § 18 tilskud kan registreres tilbage til 2004 og nedenstående periode er derfor
2004-2011. I denne periode kan ses nogle generelle tendenser. Der er dog en klar afvigelse i
2007, hvilket kan skyldes, at det er her de nye retningslinjer for fordeling af tilskud træder i
kraft og at kommunalreformen medførte en ændret vejledning fra Socialministeriet.
I perioden ses, at det samlede ansøgte beløb via § 18 i perioden faldet fra 1,35 mio. til 1 mio.
kr., mens antallet af ansøgninger har svinget fra 46 til 68 ansøgninger årligt.
Én af de tydeligste forskelle, hvis man sammenligner 2004 og 2005 med de efterfølgende år,
er, at andelen af tilskud til ældreforeninger er faldet betragteligt. Det kan skyldes de nye retningslinjer, som blev vedtaget i 2006 og at administrationen har ændret praksis, således at
ældre ikke i sig selv betragtes som socialt udsat gruppe og at tilskud derfor primært gives til
aktiviteter for socialt udsatte ældre. I de efterfølgende år er ældreforeningers ansøgninger om
tilskud til generelle aktiviteter som følge deraf henvist til § 79 puljen, mens § 18 tilskud er prioriteret til aktiviteter målrettet socialt udsatte ældre fx besøgsvenner.
Der ses en udvikling, hvor andelen af tilskud til aktiviteter indenfor børn/unge/integration er
faldet i perioden, mens andelen af tilskud til aktiviteter for udsatte voksne er steget. Det er dog
svært at sige noget generelt om denne sammenhæng, da en del aktiviteter henvender sig til
begge grupper for eksempel til familier, men alene bliver registreret under den ene.
Patient- og handicapforeninger modtog i årene 2007 og 2008 en større andel af tilskuddet end
de andre år. Mange foreninger af denne type er regionale eller tværkommunale. Det øgede tilskud kan derfor bl.a. skyldes, at der efter kommunalreformen, hvor kommunerne overtog amternes § 18 tilskud var en vis usikkerhed omkring, hvor stor en del af denne type ansøgninger
kommunen skulle imødekomme og samtidig et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Generelt tegner der sig et billede af, at en større andel af ansøgningerne bliver helt eller
delvist tilgodeset nu sammenlignet med 2004-2005. Dette skyldes færre ansøgninger af
højere kvalitet end tidligere og et mindre ansøgningsbeløb samlet set. Samtidig er de senere års praksis, at der prioriteres flest mulige projekter, som så kun modtager et nedsat
tilskud. I hele perioden er langt hovedparten af det samlede tilskud givet til lokale foreninger eller foreninger, som har lavet lokale arrangementer.
Nogle udsving mellem de forskellige år og foreningstyper skyldes også, at et tilskud af størrelsen 50.000 kr. kan have stor betydning for det statistiske billede.

Fremadrettet fordeling af tilskud
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Fordelingen af § 18 tilskud sker efter indstilling fra administrationen, som vurderer ansøgningerne på baggrund af Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer for fordeling af § 18 tilskud. De
nuværende retningslinjer er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget 12-12-2006 og beskriver
ansøgningsprocedure, regler for driftstilskud, opfølgning og dokumentation samt ikke mindst
anvisninger om, hvad der kan ydes tilskud til.
Retningslinjer sætter rammerne for, hvad foreningerne kan søge tilskud til og er udarbejdet i
dialog med Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde. Prioritering af særlige strategiske mål
vil lægge et lag yderligere til de eksisterende retningslinjer.
Ved udarbejdelse af særlige mål for prioritering er det derfor hensigtsmæssigt at inddrage repræsentanter for foreningerne i forløbet. Dette kan være med til at sikre, at ansøgningskriterierne fortsat er gennemskuelige og også imødekommer foreningernes behov.
Da de frivillige sociale foreninger kan søge tilskud til projekter og aktiviteter via henholdsvis §
18, § 79 og integrationspuljen er det ligeledes vigtigt at sammenholde § 18 puljens kriterier
med kriterierne for integrationspuljen og § 79, således at foreninger ikke uforvarende falder
udenfor kriterierne i de tre puljer.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Servicelovens § 18 og Byrådets beslutning
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde høres
Vurdering
Administrationen vurderer, at en tilføjelse af prioritering af strategiske mål i fordelingen af § 18
tilskud, vil ske mest hensigtsmæssigt efter en revurdering af de eksisterende retningslinjer,
hvor repræsentanter for de frivillige sociale foreninger og andre relevante aktører er involverede i processen. Samtidig mener administrationen, at det vil være gavnligt for resultatet at koordinere de nye tildelingskriterier med § 79- og integrationspuljen.

Administrationen ønsker derfor at nedsætte en arbejdsgruppe og igangsætte en proces
med henblik på at revurdere de eksisterende retningslinjer og skabe udgangspunkt for, at
Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte prioritering af strategiske mål for fordeling af §
18 midlerne. Målet er at skabe et samlet sæt kriterier for bevilling af § 18 tilskud og at de
nye kriterier er klar til behandling på Social- og Sundhedsudvalget møde i januar 2012. På
den måde kan kriterierne offentliggøres i god tid inden april måneds ansøgningsfrist for 2.
ansøgningsrunde for 2012.
Andre relevante dokumenter
Skema for udvikling i tilskud over tid. Dok.nr. 2518387/11
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.
2.

historik omkring fordeling af § 18 tilskud tages til efterretning
administrationen igangsætter en revidering af tildelingskriterierne for § 18
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administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal revurdere de eksisterende
retningslinjer og skabe udgangspunkt for, at Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte prioritering af strategiske mål for fordeling af § 18 midlerne.
4. forslag til nye kriterier fremlægges til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalget
møde i januar 2012.
5. de nye kriterier for § 18 puljen offentliggøres inden april måneds ansøgningsfrist
for 2. ansøgningsrunde for 2012.
3.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 12)
Anbefales
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13. Status på den kriminalpræventive indsats 10-05-2011 - 04-082011 - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A
Sagsnr.: 11/10432
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011
(sag 13)
Godkendt
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