BØRN OG U NGE

Dato:
7. september 2012

Notat om Minihøjskolen, Herning
Organisatorisk placering af Minihøjskolen
Ved strukturomlægningen i 2007 overgik organiseringen af den selvejende institution Minihøjskolen fra Ringkjøbing Amt til Herning Kommune. Minihøjskolen
som driftstilbud blev placeret under Serviceområde 16, Børn og Familie, og med
administrativt tilhørsforhold under den daværende Afdeling for Specialtilbud (udførerenhed), nu hørende under Center for Børn og Forebyggelse.
Notatet er tænkt som grundlag for udarbejdelse af politisk beslutningsgrundlag for
flytning af Minihøjskolen til anden organisatorisk enhed med virkning fra 1. januar
2013.
Beskrivelse af Minihøjskolen
Minihøjskolen, Herning, er en selvejende institution, der udbyder undervisning til
sindslidende med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.
Minihøjskolen opkræver og fastsætter selv taksten, via samspil med Herning
Kommune, for de forskellige ydelser ved at beregne de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der er forbundet med undervisningen. Herning Kommune har
endvidere tilskudskompetence vedr. daghøjskoler – og er tilsynsmyndighed.
Kommunen modtager bloktilskud til varetagelsen af opgaven, og kan selv beslutte, hvordan finansieringsformen skal være.
Praksis på Minihøjskolen er, at alle elever er daghøjskoleelever. De midler skolen
modtager i kraft af lov om specialundervisning indgår i den samlede daghøjskoleøkonomi. Alle elever har en studievejleder. Studievejlederen har jævnligt samtaler med den enkelte elev vedr. valg af de fag der kan virke befordrende på pågældendes personlige, sociale og faglige udvikling. Den kompenserende effekt
opnås både via de enkelte fag og den særlige undervisningsform og undervisningsfilosofi som højskolen rummer.
Målgruppe: Voksne med psykiske vanskeligheder.
Ydelser:
Daghøjskole (ca. 25 forskellige fag), Plan B (aktivering), Kulturhus (aktivitets- og
samværstilbud i weekends og ferier), Kompenserende specialundervisning for
voksne.
Minihøjskolens ydelser hører under forskellig lovgivning og budgetgrundlaget/kompetencen for disse ydelser ligger i forskellige forvaltninger/afdelinger og er
beskrevet nærmere nedenfor:
Lovgrundlag
1: Daghøjskolen: Daghøjskoleforløb for førtidspensionister.
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Minihøjskolen har frem til den 1/7 2002 været drevet efter Daghøjskoleloven,
herefter afløst af Folkeoplysningslovens § 45 a.
(BEK) registreret under 3.38.77 (377.00.510-01).
2: Plan B: Et daghøjskoleforløb for unge aktiverede.
Kommunal betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for
uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., § 32, stk. 1.
(BSK) registreret under 05.68.98 (598.00.108-07).
3: Kulturhuset: Et fritidstilbud, som tilbyder aktiviteter specielt i weekender og
ferier. Tilbuddet er etableret i 1995, idet Ringkjøbing Amt ønskede at nedbringe
antallet af indlæggelser på psykiatrisk afd. i ferieperioder.
Udbetales af kommunen under Daghøjskoler.
(HOP) registreret under 3.38.77 (377.00.520-08).
(Det bør undersøges, om registreringen evt. skal ændres til SEL § 104, Aktivitetsog Samværstilbud, funktion 5.38.59)
4: Kompenserende specialundervisning for voksne: jf. lov om specialundervisning for voksne.
(VIS) registreret under 3.22.17 (317.01.102-09).
Driftsaftaler
Der foreligger ingen overordnet driftsaftale mellem Minihøjskolen og Herning
Kommune.
Specialundervisning for voksne: Driftsaftale om ”Kompenserende specialundervisning for voksne” er udarbejdet og godkendt af Børne- og Familieudvalget på
mødet den 28. februar 2007, nr. 28.
Der eksisterer alene en underskrevet driftsoverenskomst inkl. taxameteraftale
med virkning fra 1. januar 2003 mellem Minihøjskolen og det daværende Ringkjøbing Amt.
Daghøjskolen: Der er i sin tid udarbejdet et udkast i By, Erhverv og Kultur til en
driftsaftale om daghøjskolen, men det er aldrig blevet færdigudarbejdet eller underskrevet.
Kulturhuset og Plan B: På de 2 områder, Kulturhuset (aktivitets- og samværstilbud i weekends og ferier) og Plan B (aktivering) foreligger der ingen driftsaftaler.
Tilskud/egenbetaling, jf. Budget 2012:
Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalget:
Daghøjskole
871.000 kr. (BEK)
Der er, jf. indgået rammeaftale, budgetteret med et grundtilskud samt et
særligt tilskud til Minihøjskolen (iflg. Budgetbemærkninger 2012).
Serviceområde 17, Forsørgelse og beskæftigelse, Beskæftigelsesudvalget:
Plan B (aktivering)
2.649.000 kr. (BSK)
Specialundervisning
675.000 kr. (VIS)
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Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Social og Sundhedsudvalget:
Kulturhus (akt.projekt)
355.000 kr. (HOP)
Øvrige tilskud/brugerbetaling:
Statstilskud:
2.000.000 kr.
Direkte deltagerbetaling 230.000 kr. (kun førtidspensionster /daghøjskoleelever)
Der er således ingen økonomiske mellemværender mellem Minihøjskolen og
Serviceområde 16, Børn og Familie, Center for Børn og Forebyggelse, som skolen administrativt hører ind under.
I forbindelse med et løbende behov for omstilling i tilbud har det vist sig, at Minihøjskolens organisering i Børn og Unge (nu Center for Børn og Forebyggelse),
Serviceområde 16, Børn og Familie, ikke længere findes hensigtsmæssigt. Det
skyldes især, at det budgetmæssige grundlag for Minihøjskolens ydelser på voksenområdet overvejende ligger i Social, Sundhed og Beskæftigelse og dermed
også er her, der er den største viden om et løbende behov for tilpasning af ydelserne.
Da der intet økonomisk mellemværende er mellem Minihøjskolen og Børn og
Unge, kræves der ingen budgetmæssige rammeændringer ved nærværende
ændring.
Der lægges derfor op til, på baggrund af administrative drøftelser mellem de respektive chefer på området, at Minihøjskolen som driftsenhed overgår til Social,
Sundhed og Beskæftigelse, Handicap- og Psykiatri, Serviceområde 18, Handicap
og Psykiatri, under Social og Sundhedsudvalget.
Den organisatoriske ændring kræver evt. en ændring i kommunens styrelsesvedtægt (ØKE, BYR)
Sagen skal behandles i både Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
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