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1.

Beslutning: Budgetopfølgning I 2022, ÆSU

Sagsnr.: 22/732

Beslutningstema
Ældre og Sundhed skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Ældre og Sundhed.
Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en
større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde,
øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter
som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat
handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj
udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en
udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.
Forvaltningen forventer, at det forventede regnskab for Ældre og Sundhed vil vise risiko for et
samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i 2022.
Dertil kommer, at der er en budgetudfordring på særligt de visiterede timer til hjemmehjælp i
størrelsesordenen 6 mio. kr. Der er iværksat en handleplan for at nedbringe det forventede
forbrug, og udfordringen er derfor ikke medtaget i det forventede regnskab for 2022 i denne
budgetopfølgning. Ved budgetopfølgning II vil der komme en fornyet vurdering af
udfordringens størrelse.
På udvalgets område forventes samlede corona-relaterede udgifter for 0,5 mio. kr. i 2022, som
bl.a. vedrører test af medarbejderne 1-2 gange ugentligt frem til udgangen af maj 2022.
Coronaudgifterne forventes afholdt inden for områdets budget.
Drift
På aktivitetsområderne under Ældre og Sundhed er det samlede korrigerede nettobudget på
575,9 mio. kr., hvoraf 400,0 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2022 er det
samlede forbrug på 113,0 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 19,6 pct. af budgettet.
På budgetopfølgning I foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 0,9 mio. kr.
(netto), jf. tabel 1. Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget, samt
tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,9 mio. kr. (netto) vedrørende
midler afsat i overenskomsterne 2021-2024 til dels et lavtlønsprojekt, dels rekruttering på
social- og sundhedsområdet.
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Tabel 1: Budgetopfølgning I for Ældre og Sundhed, pr. 31.3.2022

1.000 kr.

Opr.
budget

Korr.
Budget

Forbrug
pr. 31.3.

Ompl.
*

Tillægsbev.
og ompl.
mellem
fagudvalg*

Nyt korr.
budget
efter BOF
I

A

B

C

d

e

=b+d+e

Sundhed

244.915

244.935

30.804

101

Ældre

330.580

330.980

82.218

788

Netto - i alt

575.495

575.915

113.023

889

Forvente
t
regnska
b

245.036

245.066

331.768

331.968

576.804

577.034

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1
Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.

Generelt om Aktivitetsområde Sundhed og Ældre
Der har i de første måneder af 2022 været et højt corona-betinget fravær på
Rehabiliteringscentret, plejehjemmene og i hjemmeplejen, som udfordrer lønbudgetterne.
Der er fortsat i 2022 corona-relaterede udgifter, som primært vedrører isolationspladser og
test af medarbejdere 1-2 gange ugentligt i hjemmeplejen, på plejehjem og på
Rehabiliteringscentret.
Udgifterne er holdt inden for områdets budget.
Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.
Aktivitetsområde Sundhed
På aktivitetsområdet Sundhed viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen balance
mellem budget og forbrug i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning, hvilket
dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder.
Den væsentligste årsag til det forventede regnskab er:
 Rehabiliteringscentret: Der er et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr., som bl.a. kan
tilskrives højt sygefravær (herunder særligt højt corona-fravær). Region Hovedstadens
aftale om udvidet behandlingsansvar 72 timer vurderes at medføre flere plejekrævende
borgere, hvilket også udfordrer budgettet. Der er iværksat en handleplan for at
nedbringe merforbruget. Handleplanen har bl.a. fokus på at optimere
ressourceanvendelsen og herunder sikre de rette fagligheder og kompetencer til de
behov, borgerne har, og styrke vagtplanlægningen. Endelig skal der være et
ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet efter corona. Handleplanen vil blive forelagt
ved budgetopfølgning II, hvor også den økonomiske effekt af initiativerne vurderes.
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Aktivitetsområde Ældre
På aktivitetsområde Ældre viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et
merforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne
budgetopfølgning. Dertil kommer udfordringen på de visiterede timer.
De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:
 Køb af plejeboliger: Pr. ultimo april er der købt 9 flere helårspladser end budgetteret,
og der er et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. for 2022. Der har i løbet af efteråret
2021 været en tilgang af borgere, og der er helårseffekt heraf i 2022.
 Salg af plejeboliger: Pr. ultimo april er der solgt 11 helårspladser mere end
budgetteret, og der forventes en merindtægt på 6,8 mio. kr. for 2022.
 Visiterede timer: Det pres, som der var på de visiterede timer i 2021, er fortsat i 2022
og der er pt. en budgetudfordring på i størrelsesordenen 6 mio. kr. Borgernes
almentilstand faldt under nedlukningen af samfundet generelt og herunder kommunens
aktivitetstilbud, og både svækkede og forholdsvis raske borgere har mistet funktioner
pga. mere inaktivitet. Der er iværksat en handleplan for at nedbringe merforbruget.
Handleplanen har bl.a. fokus på at optimere arbejdet med revisitationer, hvor der er
brug for en mere detaljeret ledelsesinformation, samtidig med at der arbejdes med
etablering af et tættere samarbejde med hjemmeplejen, hvilket vil give et mere
retvisende indblik i borgernes aktuelle behov, som kan medvirke til et bedre udnyttelse
af de ressourcer, der tildeles. Handleplanen vil blive forelagt ved budgetopfølgning II,
hvor også den økonomiske effekt af initiativerne vurderes.
 Sygeplejen: Ligesom under Visiterede timer er borgernes almentilstand faldet under
nedlukningen af samfundet, hvilket har medført et øget behov for behandlingsmæssige
indsatser. Udfordringen på de delegerede sygeplejeydelser i 2021 er fortsat ind i 2022.
Der er iværksat en handleplan for budgetoverholdelse i 2022, hvor
omdrejningspunktet er etablering af mindre tværfaglige teams i Hjemmeplejen, hvor
en sygeplejerske er knyttet tættere til det enkelte team. På sigt vil der også blive
knyttet en visitator til det enkelte team. Organisering i tværfaglige teams vil medføre,
at der tænkes hele vejen rundt om borgeren og borgerens behov, og der vil være fokus
på en optimeret planlægning af levering af ydelserne til borgerne. Handleplanen vil
blive forelagt ved budgetopfølgning II, hvor også den økonomiske effekt af
initiativerne vurderes.
Ny privat leverandør af hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser:
Furesø Kommune har på baggrund af udvalgsbeslutning den 4. maj 2021 gennemført et udbud
og indgået kontrakt med ny privat leverandør af hjemmehjælp fra 1. marts 2022 (Omsorg
Sjælland). Den nye leverandørs timepriser for levering af personlig og praktisk hjælp samt
delegeret sygepleje på forskellige tider af døgnet, er højere end den tidligere leverandørs
priser. I 2023 og frem udgør den forventede merudgift 3,2 mio. kr.
Da der er en indfasningsperiode, hvor antallet af borgere, der vælger den private leverandør,
forventes at stige i løbet af de første måneder, kan merudgiften i år først vurderes ved
budgetopfølgning II.
Særligt om Plejehjemmet Svanepunktet og udmøntning af budgetforslag USS5 – Fastholdelse
af samlet kapacitet på plejehjemsområdet
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Med budget 2021-24 blev det besluttet at fastholde den nuværende plejeboligkapacitet,
således at stigningen i køb af pladser i andre kommuner, skulle kompenseres af
lukning af plejeboligpladser på Svanepunktet, svarende til 4 pladser og en besparelse
på 0,5 mio.kr. i 2021 og 11 pladser og en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2022 og 2023.
Udvalget har på sit møde i april 2022 besluttet, at der ikke skal lukkes
plejehjemspladser, og at besparelsen skal findes inden for udvalgets budget.

Prognosen for køb og salg af plejeboligpladser ved denne budgetopfølgning viser et (netto)
mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket kan finansiere størstedelen af besparelsen.
Herudover forventer forvaltningen, at det i forbindelse med ombygningen af Lillevang vil
være hensigtsmæssigt at nedlukke 2 boliger som følge af støj mv. af hensyn til beboerne.
Anlæg
På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 balance i forhold til korrigeret
budget.
Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.
Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2021
Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i
forlængelse af aftalen om budget 2022.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Ældre og Sundhed vil udvise et
merforbrug i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning på 0,2 mio. kr.
Anlægsbudgettet forventes at udvise balance mellem budget og forbrug.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål,
så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele
kommunen.
Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af
budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed drøfter og godkender, at:
 budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts
2022, godkendes.
 Omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,9 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes.
 Der i forbindelse med udbygningen af Lillevang i en kortere periode nedlukkes 2 pladser,
såfremt det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til beboerne.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

2.

Bilag 1. Økonomioversigt Ældre og Sundhed
Bilag 2. Oversigt over omplaceringer
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022
Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025

53699/22
33149/22
43004/22
124222/21

Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø

Sagsnr.: 22/7052

Beslutningstema
Forvaltningen anbefaler, at alle fagudvalg drøfter Furesø Kommunes klimaplan og kommer
med anbefalinger til, hvordan fagudvalget kan bidrage til den.
Sagen behandles af Natur og Klima den 14. juni 2022, pkt. 7.
Sagsfremstilling
I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020, hvor de 20 første kommuner gik i gang med at
udarbejde klimaplaner. Året efter inviterede Realdania, KL og Danske Regioner alle landets
kommuner med i DK2020. Byrådet besluttede i september 2020 at søge om at blive godkendt
som DK2020 kommune. Furesø Kommunes deltagelse blev bekræftet i november 2020.
Målet med DK2020 konceptet er at mindske CO2-udledningen og imødegå
klimaforandringerne globalt. 96 danske kommuner indgår i DK2020. De skal udarbejde
klimaplaner, der forpligter kommunerne til at dokumentere, at de kan leve op til Parisaftalens
målsætninger senest i 2050.
Den nationale målsætning er 70 % CO2-reduktion i 2030, men det nyvalgte Byråd besluttede
i december 2021 med konstitueringsaftalen, at Furesø Kommune skal være klimaneutral i
2030 og CO2 positiv i 2035. Det betyder, at Furesø Kommune skal reducere det årlige CO2udslip fra 174.000 tons til 0 på de næste otte år. Dermed er Furesø Kommune blandt de mest
ambitiøse klimakommuner i landet.
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Ambitionen om CO2-neutralitet i 2030 har medført, at forvaltningen har skullet finde
betydeligt flere og omfattende tiltag til Furesøs nye klimaplan, end det var krævet til 70 %
reduktion.
Klimaplanen og DK2020-dokumenterne er udarbejdet på baggrund af dialog med en lang
række interessenter, borgerne, virksomheder, foreninger og faglige samarbejdspartnere. Den
Grønne tænketank Concito har forhåndsgodkendt klimaplanen og de ledsagende DK2020dokumenter.
Klimaplanen indeholder forslag til, hvordan Furesø Kommune kan blive klimarobust og
udvikles til et lavemissionssamfund gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser. CO2indsatsen foreslås opdelt på seks indsatsområder med tilhørende klimahandlinger:
1. Energi, varmeforsyning og bygninger
2. Transport og infrastruktur
3. Affald, genanvendelse og genbrug
4. Landbrug og havebrug
5. Indkøb og adfærd
6. Klimatilpasning
For hvert indsatsområde er de største kilder til CO2-udledning identificeret, og det er
dokumenteret, at de seks indsatsområder kan reducere klimabelastningen i overensstemmelse
med kravene i DK2020-konceptet, se bilag 5 om effektvurderinger.
Dokumentation for forbedring af klimatilpasningen bygger i vid udstrækning på allerede
besluttede tiltag og igangværende arbejder, herunder Grøn indkøbspolitik, Facility
Management Plan, Plan for klima og grøn omstilling 2020, Trafik- og mobilitetsplan,
varmeplan, indsats på affaldsområdet, spildevandsplan og Områdeplan for Furesø. Derudover
fokuseres på, hvordan afløbssystemet fremtidssikres. Dette suppleres med analyser af
konsekvenserne af grundvandsstigninger, oversvømmelser, flere storme og mere udbredt
tørke. Samlet defineres her de indsatser, der ruster Furesø Kommune til fremtidens
klimabetingede udfordringer.
Af den samlede CO2-udledning i Furesø Kommune stammer ca. 97 % fra borgere og
virksomheder, mens kun ca. 3 % stammer fra kommunens egne aktiviteter. Som den største
virksomhed i den geografiske kommune kan Furesø Kommune dog inspirere og sparre med
andre til også at opnå store CO2-reduktioner og effektiv klimatilpasning.
Derfor forudsætter implementering af klimaplanen en indsats, som i høj grad skal ligge hos
borgere og virksomheder med kommunen som aktiv partner. Der lægges derfor op til et meget
tæt samarbejde med borgerne, Miljørådet, foreninger, erhvervslivet, boligorganisationer,
oplysningsforbund m.v. samt en tæt inddragelse af klimafamilier, klimapartnere, vilde haverambassadører og kommunens egne miljø- og klimaambassadører.
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Der er derudover som del af klimaplanen etableret et ”Klimaformum” med deltagelse af alle
relevante lokale aktører. Klimaforum følger op på mål, indsatser og resultater i klimaplanen.
Endvidere planlægges et årligt Furesø klimafolkemøde, hvor alle borgere inviteres med.
Klimafolkemødet vil være et vigtigt element i den brede udrulning af indsatser.
Furesø Kommune vil med tilsagnsbrev til Concito forpligte sig til at arbejde for at indfri de
ambitiøse mål og delmål:
 CO2-neutral i 2030 (også betegnet netto nul-udledning)
 CO2-negativ i 2035 (vi binder mere CO2 i kommunen, end vi udleder)
 Klimarobust i 2050 (vi har både CO2-negativ udledning og er en klimarobust kommune)

Økonomiske konsekvenser
Ca. 25 årsværk vurderes pt. på tværs af organisationen til allerede at bidrage til, at
ovenstående mål for den grønne omstilling nås. Såfremt byrådets ambitiøse mål om
klimaneutralitet i 2030 skal opnås, vil det forudsætte, at der i perioden frem til 2030 afsættes
de nødvendige ressourcer hertil.
Ressourcerne til at løfte klimaindsatserne i mål tilvejebringes ved
 aktivt at søge relevante EU-midler, statslige puljer og fonde
 at opkvalificere kommunens ansatte, så de får den nødvendige viden og de nødvendige
redskaber til at kunne realisere de klimaindsatser, som kommunens medarbejdere har
indflydelse på
 at optimere de kommunale ressourcer gennem samarbejdsprojekter med andre offentlige
og private aktører
 at motivere, inspirere og informere borgere, bl.a. igennem klimafamilier, til at træffe de
valg, der reducerer CO2-udledningen
 at virksomheder igennem Klimapartneraftalen understøttes i selv at agere og at intensivere
deres ansøgninger markant til de mange relevante regionale og nationale grønne puljer
 evt. forslag til kommunal finansiering af ekstra ressourcer og tiltag, der derudover kan
understøtte målopfyldelsen, vil blive behandlet i forbindelse med de årlige
budgetforhandlinger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Klimaplanen bygger på de af 2030-målene, der er klimarelevante, og derfor kan monitorering
af handlinger og fremskridt ske i samme arbejdsgang:
 Energi- og varmeforsyning i bygninger: CO2-negativ energiforsyning i 2030
 Transport og infrastruktur: 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030
 Affald og genanvendelse: Minimum 80 % af alt affald genanvendes, og mængden af plast,
der afbrændes på Vestforbrænding, reduceres ligeledes med 80 % i 2030
 Landrug og arealanvendelse: Plantning af 20.000 træer frem mod 2030, svarende til 100
ha skov; træerne kan plantes på landbrugsarealer, private grunde, kommunale arealer og
hos virksomheder.
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Borgerinddragelse
Klimaplan Furesø er skabt igennem tæt dialog med foreninger, civilsamfund og erhvervsliv.
Lovgrundlag
European Green Deal, EU's klimatilpasningsstrategi, herunder Cirkulær økonomi og NECDirektivet, Klimaloven, Energiaftale, Cirkulær økonomi, Handlingsplan for klimasikring af
Danmark, Omstilling af vejtransporten, Husdyrbrugloven og Planloven.
Lovgrundlaget udfoldes i bilag 8 og i dokumentet Climate Action Planning Framework (CAPF).
Det videre forløb
Forslag til klimaplan sendes til drøftelse i alle fagudvalg med det formål, at fagudvalgene
tager stilling til, hvorledes deres rolle vil være i gennemførelse af planen.
Efter byrådets godkendelse forventes klimaplanen og den tilhørende DK2020-dokumentation
godkendt af C40-netværket, der oprindeligt er initiativtager til den forpligtende
kommunebaserede opfølgning, som DK2020 er baseret på.
Når Furesøs nye klimaplan er godkendt af C40-netværket, er det Realdania, der
kommunikerer om planens indhold i samarbejde med Furesø Kommune.
På det førstkommende møde i Klimaforum aftales hvilke indsatser og handlinger, der skal
gennemføres det første år, og - i det omfang det er muligt - vil resultater blive præsenteret på
klimafolkemødet 10. september.
Det er aftalt, at der afholdes to klimaforummøder årligt, og at der en gang om året evalueres
på indsatser, progression, effekter og nye nødvendige indsatser. Evalueringen danner
baggrund for næste års indsatser frem mod 2030.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

3.

Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune
Klimaplan - generel præsentation
Furesø Kommunes klimaplan
Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx
Bilag 5 - Effektvurderinger

52086/22
59735/22
52131/22
52088/22
56308/22

Meddelelser til Ældre og Sundhed, juni 2022

Sagsnr.: 22/6620

Furesø Kommune

9

Møde i Ældre og Sundhed / 15-06-2022

Beslutningstema
Orienteringssag.
Sagsfremstilling
Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:
Koordineret Borgerindsats - Centerchef Charlotte Kruse Lange deltager
Opfølgning på meddelelsespunkt om koordineret Borgerindsats på mødet i april om arbejdet
med at udbrede metoder og erfaringer fra frikommuneforsøget ”sammenhængende
borgerforløb” til alle velfærdsområder i kommunen.
Ophævelse af påbud i hjemmesygeplejen
Styrelsen for Patientsikkerhed var på et sundhedsfagligt tilsyn den 9. marts 2020 i
Hjemmesygeplejen. Styrelsen gav den 28. august 2020 påbud til Hjemmesygeplejen,
Furesø Kommune om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige
vurderinger og tilstrækkelig journalføring. Der har været opfølgende tilsynsbesøg, senest den
18. maj 2022, hvor påbuddet blev ophævet.
Fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale
Forvaltningen giver en status.
Magtanvendelse 2021
På ældreområdet har der i 2021 været 7 sager angående borgere på plejehjem.
Sagerne var fordelt på 1 sag om et akut indgreb og
6 sager vedrørende forhåndsgodkendelse til anvendelse af fastholdelse med blød sele, særlige
døråbnere samt låsning og sikring af yderdøre og vinduer.
Der har ikke været nogle sager omkring flytning uden samtykke.
Der ses et fald i indberetningen af magtanvendelser i forhold til 2020, hvor der kom helt nye
magtanvendelsesregler og fokus på området var markant større.
Nedlukningen af Danmark i forbindelse med covid-19 menes også at have indflydelse på
indberetningerne af magtanvendelse, da fokus på brugen af magt ikke var det samme som året
før. Dog er alle, på nær en indberetning, forhåndsgodkendelser til brugen af magt og dermed
gennemgået, inden godkendelsen er givet. Derfor kunne de 6 ud af 7 indberetninger ikke være
undgået.
Bilag vedlagt.
Status på etablering af medstyrende teams
Der er pt ansat 5 ud af 6 ledere i hjemmeplejen/dag med særlig fokus på nærværende faglig
ledelse med tæt faglig sparring og kompetenceudvikling af medarbejdere omkring
borgerforløb. Pr 1. maj er de geografiske områder fordelt fra 3 til 6 områder med omlægning
af ruter mm. I de næste måneder skal afdækning og planlægning af de næste skridt i
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etablering af de 6 team, som medstyrende teams, i gang. Der arbejdes bl.a. med nye
arbejdsformer, fagligt råderum og ansvar omkring borgerforløb og borgeroplevet kvalitet.
Vi er pr 1. juni kommet med i et tværkommunalt (6 kommuner) udviklingsforum for
udvikling af faste teams i hjemmeplejen – i dette udviklingsforum deltager ud over leder og
medarbejder af hjemmeplejen og sygeplejen, leder af visitation og leder af genoptræning.
På udvalgsmødet i november vil forvaltningen give en status på etableringen af medstyrende
teams i hjemmeplejen.
Status på Visitationen
Der arbejdes med forbedret samarbejde og kommunikation til og med borgerene i form af
strukturerede spørgsmål ved telefonsamtaler, på visitationsbesøg og ved afslag. Det er en
kontinuerlig proces.
Sagsbehandlingstiden er på vej nedad og stadig et fokuspunkt. Der er situationer, relateret til
sagsbehandlingstiden, som er uden for visitationens råderum, bl.a. ved indhentelse af attester
fra speciallæger og sygehuse.
Der er vakance på næsten en hel stilling i visitationen fordelt på flere medarbejdere. Det
bliver der kontinuerligt fulgt op på.
Status på Åbent depot,
Åbent depot startede den 1. oktober 2021 og foregår hver tirsdag fra kl. 9-12, hvor der er en
visitator på depotet. Fra den 1.oktober 2021 til den 1. februar 2022 har der været 78 borgere
til Åbent depot. Det er i gennemsnit 6 borgere pr. gang. Antallet svinger mellem 0-18 pr. dag.
Forvaltningen er i gang med at se på, hvilke typer af reparationer af hjælpemidler, der kan
udføres i Åbent depot.
Der er udleveret i alt 80 hjælpemidler og tilbageleveret 7 hjælpemidler. Det er primært
rollatorer og badebænke, der udleveres. Alle borgere har været enten meget tilfredse eller
tilfredse med produkt og betjening.
3 borgere er henvist videre til sygehus, fordi sygehuset skulle udlevere hjælpemidlet. 3
borgere har fået oprettet en sag i visitationen, fordi det efterspurgte hjælpemiddel ikke
umiddelbart kunne udleveres fra Åbent depot, men krævede en mere omfattende
sagsbehandling.
Status på etablering af sundhedsklynger
Forvaltningen giver en status.
Sundhedsaftale
Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale, som skal styrke
sammenhængen og nærheden i sundhedsvæsenet. Næste skridt er forhandlinger om
sundhedsreformens forebyggelsesinitiativer.
Forvaltningen vil følge udviklingen og løbende informere udvalget. Se aftalen her
Aktuel status vedrørende Ukraine
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Plejehjemmet Lillevang.
Status for udbygningen fremgår af vedlagte bilag.
Ventelistestatistikker.
Ventelistestatistik mv. for plejehjem. Bilag vedlagt.
Ventelistestatistik mv. for boliger til borgere med særlige behov vedlægges ikke grundet
manglende opdateringer.
Årshjul.
Årshjul for Ældre og Sundhed, juni 2022. Bilag vedlagt.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske
flygtninge i Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed
 tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
1 Åben Årlig beretning om magtanvendelse efter Servicelovens §§125-136
2021.docx
3 Åben Slides til ÆS til udvalgsmøde i juni 2022.PPTX.pptx
4 Åben Baggrundsnotat om fælleskommunal organisering omkring
sundhedsklynger
5 Åben Årshjul juni 2022.pptx
5 Åben Plejebolig Venteliste.PDF
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Budgetopfølgning I 2022, ÆSU
1. Bilag 1. Økonomioversigt Ældre og Sundhed (53699/22)
2. Bilag 2. Oversigt over omplaceringer (33149/22)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025 (124222/21)

2.

Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø
1. Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune (52086/22)
2. Klimaplan - generel præsentation (59735/22)
3. Furesø Kommunes klimaplan (52131/22)
4. Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx (52088/22)
5. Bilag 5 - Effektvurderinger (56308/22)

3.

Meddelelser til Ældre og Sundhed, juni 2022
1. Årlig beretning om magtanvendelse efter Servicelovens §§125-136 2021.docx
(49827/22)
3. Slides til ÆS til udvalgsmøde i juni 2022.PPTX.pptx (56708/22)
4. Baggrundsnotat om fælleskommunal organisering omkring sundhedsklynger
(60312/22)
5. Årshjul juni 2022.pptx (49843/22)
5. Plejebolig Venteliste.PDF (59554/22)
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Underskriftsside
Lars Carstensen (Konservative)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Niels Jørgen Brandt (Konservative)

Helle Vallentin (Enhedslisten)

Musa Harmanci (Venstre)

Furesø Kommune

14

