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1.

Meddelelser/orientering USS - september 2019

Sagsnr.: 19/7576

Beslutningstema
Orienteringssag.
Sagsfremstilling
Orienteringen omfatter:


Årshjul september 2019 er vedlagt som bilag.



Ventelistestatistik pr. 1. september 2019 (omdeles på mødet).

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Ventelistestatistik pr. 1. september 2019 for henholdsvis plejeboliger og ældre- og
handicapboliger samt seniorboliger udleveret.
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag:
1 Åben Årshjul september 2019.pptx
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2.

Orientering: Oplæg om Visitationens virke

Sagsnr.: 19/7576

Beslutningstema
Leder af Visitationen giver en orientering om Visitationens arbejde.
Sagsfremstilling
Leder af Visitationen, Sanne Maj Hansen, orienterer om visitationens virke, herunder:





Visitationens organisering, opgaver og opgaveløsning.
Hvilke faglige og personlige kompetencer kræves der i Visitationen.
Hvordan arbejder Visitationen med at møde og inddrage borgerne og arbejde tværgående i
borgerforløbene.
Hvilke udfordringer står Visitationen overfor.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Serviceloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Orienteringen taget til efterretning.

3.

Beslutning: Budgetopfølgning II 2019 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et
godt seniorliv

Sagsnr.: 19/281

Furesø Kommune
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Beslutningstema
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) skal anbefale over for
Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 godkendes.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2019 for Udvalg for sociale forhold,
sundhed og et godt seniorliv (USS).
Drift
På aktivitetsområderne under Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv er det
samlede korrigerede nettobudget på 766,7 mio. kr., hvoraf 599,4 mio. kr. er inden for
servicerammen. Pr. 30. juni 2019 er det samlede forbrug på 326,7 mio. kr., hvilket svarer til
42,6 pct. af budgettet.
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for sociale forhold, sundhed og
et godt seniorliv er udfordret, jf. bemærkningerne nedenfor. Forvaltningen arbejder på at
sikre, at forbruget vil være i balance med budgettet i 2019.
Den samlede bevilling for USS, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser således ud:
Tabel 1: Budgetopfølgning II for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
(netto), pr. 30.6.2019.
Opr.
Korr.
Forbrug
Ompl.
Ompl.
Forventet
budget Budget
pr.
mellem
mellem
regnskab
2019
2019 30.6.2019
akt.fagudvalg = 2019**
områder* "udg.neutral"
tillægsbev.*
1.000 kr.
a
b
c
d
e
f=b+d+e
Sundhed
221.596 223.728
95.378
169
- 225.096
Ældre
284.629 286.053 108.302
-169
-300 284.684
Voksne m.
særl.
256.637 256.901 123.144
- 256.901
behov
Netto - i
762.862 766.682 326.824
-300 766.681
alt
Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Omplaceringer inden for og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for
kassebeholdningen.
Note **: Forventet regnskab 2019 er inkl. forslag til omplaceringer ved BOF II, se bilag 2.
Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets tre aktivitetsområder - Sundhed,
Ældre og Voksne med særlige behov.
Aktivitetsområde Sundhed

Furesø Kommune
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På aktivitetsområde Sundhed viser budgetopfølgningen, at det korrigerede budget er under
pres. De væsentligste elementer i budgetopfølgningen er:






Vederlagsfri fysioterapi. Et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2019, som må tilskrives
et stigende antal borgere, der henvises til ordningen af de praktiserende læger. I 2020 og
frem søges udfordringen løst i forbindelse med budget 2020-2023.
SHS-team. Der er pt. et lidt højere aktivitetsniveau på grund af flere plejekrævende
borgere. Dette betyder, at der forventes et lille merforbrug i 2019.
Specialiseret rehabilitering af hjerneskadede. Flere borgere med hjerneskade er henvist
fra hospitalerne til specialiseret rehabilitering, og kommunen er forpligtet til at anvende
ekstern leverandør til dyre og ofte langvarige forløb. Foreløbig vurderes der et merforbrug
i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i 2019, som dog kan øges på baggrund af de seneste
henvisninger. I 2020 og frem søges udfordringen løst i forbindelse med budget 20202023.
Ventedage for færdigbehandlede patienter. Sundhedsdatastyrelsen kan fortsat ikke levere
data og dermed opkrævninger fra Region Hovedstaden til kommunen for ventedage. Dog
tyder kommunens egne registreringer på, at antallet af ventedage har ligget lavt i 1. halvår
af 2019, og der ventes på nuværende tidspunkt derfor et mindreforbrug på området.
Etablering af aflastningspladser og Team Hjemmetrænings indsatser har skabt et større
flow på Rehabiliteringscentret, som dermed har kunnet opfylde målet om hurtigt at
hjemtage borgerne fra hospitalerne.

Aktivitetsområde Ældre
På aktivitetsområde Ældre viser budgetopfølgningen et forventet regnskab for 2019, der
udfordrer det korrigerede budget. De væsentligste årsager til dette er:








Effekten af Team Hjemmetræning følges fortsat tæt, da denne indsats er central i forhold
til realiseringen af det vedtagne budget 2019 på hjemmeplejeområdet. Etableringen af
teamet blev forsinket, så der kan ikke forventes fuld effekt af indsatsen i forhold til de
visiterede timer. Derfor foreslås det at omplacere 0,5 mio. kr. fra budgettet til aflønning af
Team Hjemmetræning til budgettet for visiterede timer.
Budgettet til hjemmepleje for kommunens borgere, der bor i ældreboliger i andre
kommuner eller holder ferie i andre kommuner er under pres. Det skyldes bl.a. tilgang af
en ny yngre borger, der er overgået fra barn til voksen. Borgeren koster ca. 660.000 kr.
årligt.
Grundet en større personaleomsætning end vanligt på plejecenterområdet har det i en
periode været nødvendigt at benytte vikarbureau, hvilket har betydet øgede lønudgifter.
En del af stillingerne er allerede besat igen, trods den generelt lidt vanskelige
rekrutteringssituation. Der resterer en mindre andel, som er vakante, og der arbejdes
målbevidst på at få dem besat med uddannet personale. Der arbejdes på at opnå et resultat
i balance ved årets udgang.
Kommunen skal afholde huslejeudgifter til de seks aflastningsboliger, som er etableret i
begyndelsen af 2019. Der er ikke afsat midler hertil i 2019, og udgifterne vil således
skulle dækkes af mindreforbrug på andre områder.

De ovenfor beskrevne udfordringer på sundheds- og ældreområdet søges kompenseret ved
mindreforbrug på andre områder, herunder et forventet mindreforbrug på Ventedage for
færdigbehandlede patienter og vakancer i administrationen. Dog forventes det vanskeligt at
Furesø Kommune
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afholde yderligere udgifter til Specialiseret rehabilitering af hjerneskadede samt
huslejeudgifterne til aflastningsboliger inden for det samlede budget. Dette vurderes på ny i
forbindelse med budgetopfølgning III.
Aktivitetsområde Voksne med særlige behov
På aktivitetsområdet Voksne med særlige behov viser en fremregning af de aktuelt kendte
aktivitetstal til helårsvirkning ved budgetopfølgningen, at det afsatte budget på
aktivitetsområdet er udfordret, bl.a. som følge af en ikke budgetlagt tilflytning på BPA
området. Der forventes aktuelt et merforbrug svarende til denne udgift på 2,0 mio. kr.
Området arbejder med en plan, som skal modgå det forventede merforbrug. Planen
indeholder:
 Fortsat stram styring af tilgangen på STU. De unge skal i stedet tilbydes ordinære forløb
herunder i FGU regi.
 Flow i egne pladser og afsøgning af mulighederne for at tilbyde borgere alternativ til
nuværende indsats - det kan også være almenbolig og plejehjem, hvis individuelt betinget.
 Kapaciteten i egen bostøtte samt Fontænehuset skal udnyttes maksimalt for at lette presset
på botilbudsområdet.
Ved budgetopfølgning III gives en status på, hvorvidt de igangsatte initiativer har kunnet
modgå udfordringen.
Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2019:
Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om
budget 2019-20. Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december 2018. Der er
initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret
administrativt og derfor ikke afrapporteres i implementeringsarket. Herunder fx
implementeringen af reduceret prisfremskrivning, som allerede er indarbejdet i udvalgenes
budgetrammer for 2019. Endvidere indikerer grøn markering de initiativer, som udelukkende
afrapporteres i implementeringsarket i forbindelse med de ordinære budgetopfølgningssager.
Gul markering viser, at initiativet kræver særskilt politisk behandling. Kort status for
fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på
udvalget, jf. udvalgets årshjul.
Anlæg
USS`s anlægsbudget er i 2019 på i alt 7,0 mio. kr. fordelt på 4 projekter. Det forventede
regnskab forventes at blive 6,0 mio. kr. (netto) mindre i 2019 i forhold til det korrigerede
budget. Dette skyldes, at projekterne ”Etablering af botilbud for social/psykisk voksen” (USS
201) og ”Etablering af botilbud for unge” (USS 202) ønskes flyttet til UNMG – kommunale
ejendomme, idet det er dem, som er udfører på projekterne.
Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme for Udvalg for sociale forhold, sundhed
og et godt seniorliv er udfordret. Forvaltningen arbejder på at sikre, at forbruget vil være i
balance med budgettet i 2019.

Furesø Kommune
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På anlægssiden nedjusteres budgettet med 6,0 mio. kr. i 2019 og flyttes til UNMG –
kommunale ejendomme.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.
Det videre forløb
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs indstilling af budgetopfølgningen vil
indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes
sagen til behandling i byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når byrådets beslutning
foreligger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv over for
Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:
 Budgetopfølgning II, inkl. øvrige omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder
samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. juni 2019, godkendes.
 anlægsbudgettet vedrørende ”Etablering af botilbud for social/psykisk voksen” (USS 201)
og ”Etablering af botilbud for unge” (USS 202) nedjusteres med 6,0 mio. kr. i 2019 og
flyttes til UNMG – kommunale ejendomme.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Anbefales.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

4.

Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning II - USS - 2019
Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning II - USS - 2019
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2019
Bilag 4 - Implementering af budget 2019

10931/19
10933/19
97155/19
114227/19

Beslutning: Budget 2020-2023

Sagsnr.: 19/10940

Furesø Kommune
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Beslutningstema
I denne sag skal Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv behandle budget
2020-2023 herunder særligt forvaltningens udkast til korrektioner til budgettet, forslag til
anlægsprogram samt forslag til takster.
Sagsfremstilling
Det afholdte folketingsvalg samt den efterfølgende regeringsdannelse har betydet, at KL og
regeringen først i september 2019 forventer, at forhandlingerne om kommunernes økonomi
for 2020 er færdig. Derfor kendes kommunernes økonomiske rammer ikke på nuværende
tidspunkt.
Revideret tidsplan for budget 2020:
Som følge af de udskudte forhandlinger om Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og
KL har Social- og Indenrigsministeriet meddelt kommunerne, at Kommunalbestyrelsens frist
for vedtagelse af budget 2020-2023 er den 5. november 2019. Derfor har Økonomiudvalget
den 28. august godkendt en revideret politisk tidsplan for budget 2020-2023, hvor budgettet 1.
behandles i byrådet den 25. september og 2. behandles den 30. oktober.
Den forsinkede økonomiaftale for 2020 betyder blandt andet, at der på nuværende tidspunkt
ikke foreligger et bloktilskudsaktstykke. Det betyder, at de økonomiske konsekvenser af
eventuelle lovgivningsmæssige ændringer på udvalgets område ikke indgår i denne sag. Det
endelige niveau for regulering af priser og lønninger kendes heller ikke på nuværende
tidspunkt. Eventuelle ændringer af budgetrammerne som følge heraf vil indgå i 2.
behandlingen af kommunens samlede budget i Økonomiudvalget og byrådet.
Effektiviseringer og besparelser samt høring:
På baggrund af byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019 sendte byrådet forvaltningens
forslag til effektiviseringer og besparelser i høring (bilag 1). Det foreslås, at der gennemføres
besparelser for 27 mio. kr. i 2020 stigende til 40 mio. kr. i 2023. Der er afholdt borgermøde
den 15. august 2019, og høringsperioden udløb den 20. august 2019. Der er i alt indkommet
48 høringssvar. Høringssvarene vil blive inddraget i det videre arbejde med budget 2020-2023
frem mod 2. behandlingen af budget 2020-2023.
Derudover foreslås det, at der fra 2021 gennemføres årlige besparelser for 20 mio. kr. ud af
det samlede driftsbudget på 2,7 mia. kr.
Forslag til udvalgets driftsramme for 2020-2023 og forvaltningens forslag til korrektioner til
budgettet:
Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og foreslår at korrigere budgetterne blandt
andet som følge af udviklingen i demografi, reviderede skøn for stigninger i priser og
lønninger, nye skøn for udgifter til overførselsudgifter, resultatet af regnskab 2018, som har
betydning for aktiviteten i 2020 mm. Det samlede resultat er en korrektion af
budgetrammerne på driften på i alt godt 30 mio. kr. i 2020 (stigende til 70 mio. kr. i 2023).
Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019-2022 vedtaget i
oktober 2018 korrigeret for KL’s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. marts
2019. Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning I-2019.

Furesø Kommune
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Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetramme udgør 789,4 mio. kr.,
svarende til godt 31 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr.
Forvaltningens forslag til korrektioner af budgettet fremgår af sagens bilag 2.
Budgetkorrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af
generel nedjustering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2018 eller
forventet regnskab 2019, ændringer i aktivitet, ændringer i enhedspriser, øvrige
budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) samt konsekvenser af politiske beslutninger truffet
af byrådet efter budget 2019 blev vedtaget i oktober 2018. Som følge af den udskudte
økonomiaftale mellem KL og regeringen er konsekvenser af politiske beslutninger truffet i
regeringen og Folketinget (DUT) endnu ikke indarbejdet. Det vil ske ved 1. behandlingen i
Økonomiudvalget den 18. september.
Udvalget anmodes om at drøfte korrektionerne, som vil indgå i forhandlingerne frem mod
endelig vedtagelse af budgettet den 30. oktober i byrådet. Forslag til korrektioner på udvalgets
budgetramme udgør samlet 16,7 mio. kr. i 2020 stigende til 45,6 mio. kr. i 2023. De
væsentligste forslag til korrektioner på Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt
seniorlivs område er demografi på ældreområdet (i 2023), udbygning af Plejecenter Lillevang
med 55 boliger (driftsudgifter fra 2021 og frem), værdighedspuljen på 8,5 mio. kr. årligt
(overgår til det kommunale bloktilskud) samt demografi på voksenområdet, som især er
begrundet i tilgangen fra nye årgange, der fylder 18 år, og overgår til voksenområdet (i 2020
og 2021).
Endelig kan det nævnes, at der på nuværende tidspunkt ikke indgår en budgetkorrektion vedr.
kommunal medfinansiering (KMF). Grundet fastfrysning af betalingen for KMF i 2019 og
spørgsmål om afregningsniveauet i 2019, som tages op i forbindelse med
økonomiforhandlingerne for 2020, er der pt. for stor usikkerhed om udgiftsniveauet i 2020 og
frem til at kunne give et kvalificeret bud på nuværende tidspunkt.
Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 16,7 mio. kr. samt
effektiviseringer / besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 5,0 mio. kr. i 2020, jf.
tabel 1.
Tabel 1. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetkorrektioner og
budgetforslag 2020-2023
Udvalg for sociale
forhold, sundhed og et
EffektiviseOmpl.
Nyt
Budget
Budgetgodt seniorliv
ringer /
mellem
budgetramme
korrektioner
besparelser
udvalg
forslag
Hele 1.000 kr. / 2020priser
e=
a
B
c
d
a+b+c+d
Budget 2020
789.368
16.710
-5.002
-170
800.906
Budget 2021
794.365
23.960
-5.682
-170
812.473
Budget 2022
796.203
30.840
-8.982
-170
817.891
Budget 2023
796.203
45.640
-9.262
-170
832.411

Furesø Kommune
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I bilag 3 fremgår en bevillingsoversigt, der viser udvalgets samlede budget eksklusiv de
foreslåede budgetkorrektioner og forslag til besparelser og effektiviseringer.
Anlægsprogram 2020-2023:
Forvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsprogram 2020-2023. På nuværende tidspunkt
udgør forslag til anlægsinvesteringerne samlet 159 mio. kr. (brutto) i 2020. Hertil kommer
forventede indtægter fra salg af kommunale ejendomme m.m. på 55 mio. kr., således at
anlægsudgifterne netto forventes at udgøre 104 mio. kr. i 2020, 92 mio. kr. i 2021, 65 mio. kr.
i 2022 og 52 mio. kr. i 2023.
Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i oprindeligt vedtaget budget 2019-2022 korrigeret
for overførsler af uforbrugte midler på 37 mio. kr. fra 2018, politiske beslutninger siden
oktober 2018 samt forvaltningens forslag til ændringer af anlægsprogrammet.
Anlægsforslagene på udvalgets område udgør 18,3 mio. kr. i 2020. Blandt de væsentligste
anlægsinvesteringer kan nævnes udbygning af Plejecenter Lillevang og etablering af flere nye
boformer for unge.
Anlægsoversigt samt beskrivelser af de enkelte forslag på udvalgets område fremgår af sagens
bilag 4.
Anlægsoversigten indeholder ligeledes forslag til anlægsinvesteringer, som på nuværende
tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for 2020-2023 og dermed skal drøftes politisk frem
mod den endelige budgetvedtagelse.
Prioritering af pulje til nye investeringer og initiativer:
I budgetaftalen for 2019-2020 indgik en politisk prioriteringspulje til nye investeringer og
initiativer. I forvaltningens oplæg til budgettet er 19,5 mio. kr. fordelt med 6,5 mio. kr. hvert
år i perioden 2020-2022. Udmøntning af puljen vil blive politisk fastlagt frem mod den
endelige budgetvedtagelse i byrådet den 30. oktober 2019.
Takster:
De foreløbige takster på udvalgets område forelægges til drøftelse, jf. sagens bilag 5, og
indgår efterfølgende i 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet.
Økonomiske konsekvenser
De samlede økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget frem
mod 1. og 2. behandling af budget 2020-2023 i Økonomiudvalget og byrådet i september og
oktober.
Borgerinddragelse
Forslag til effektiviseringer og besparelser har været i høring, og der er afholdt et
budgetborgermøde den 15. august 2019. Input fra borgermøde samt høringssvar indgår i de
videre politiske forhandlinger om budget 2020-2023. HovedMed mødes med
Økonomiudvalget inden Økonomiudvalgsmødet den 18. september 2019.
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Lovgrundlag
Styrelsesloven, Furesø Kommunes principper for økonomistyring.
Det videre forløb
Sagen vil indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023 i Økonomiudvalget den 18.
september og i byrådet den 25. september.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt serniorliv:


drøfter forslag til effektiviseringer og besparelser, forslag til budgetkorrektioner og
anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område.

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Drøftet.
Udvalget efterspurgte forklaring på de tekniske korrektioner på voksen-handicapområdet og
bilag 3 om foreløbig budgetramme 2020-2023.
Bilag:
1 Åben Bilag 1 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2020 2023 fordelt på udvalg
2 Åben Bilag 1a - Forslagskatalog effektiviseringer og besparelser Budget 2020
- 2023
3 Åben Bilag 2 - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USS).pdf
4 Åben Bilag 3 Bevillingsrammer USS Budget 2020-2023
5 Åben Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023
6 Åben Bilag 4A - Samlet fil over anlægsforslagene 2020 - 2023
7 Åben Bilag 5 - Takstoversigt 2020

5.

114125/19
114127/19
114039/19
113876/19
114152/19
112059/19
113931/19

Beslutning: Fleksibel anvendelse af ældre- og handicapboliger og seniorboliger

Sagsnr.: 19/10112

Beslutningstema
Udvalget bedes beslutte en fleksibel anvendelse af ældre- og handicapboliger og
seniorboliger.
Sagsfremstilling
Furesø Kommune opererer i dag med ældre- og handicapboliger og seniorboliger. Der er
forskellige visitationskriterier og to adskilte boligkataloger. Visitationspraksis er, at det altid
er den borger med størst behov, der får anvist en ledig bolig. Det gælder for begge kategorier
af boliger.

Furesø Kommune

11

Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv / Tirsdag den 03-09-2019

Visitationskriterier for ældre- og handicapboliger:
For at blive godkendt skal borgeren opfylde følgende betingelser:
 Borgeren er ikke længere i stand til at bo i sin nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller
placering.
 En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad borgerens samlede situation.
 En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud, kombineret med øvrige hjælpemuligheder.
 Borgerens situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i
borgerens nuværende bolig.
Visitationskriterier for seniorboliger:
Forudsætningerne for at blive godkendt til en seniorbolig er, at:
 Borgeren er folkepensionist.
 Borgeren eller et af borgerens børn/børnebørn bor i Furesø Kommune.
 Borgeren har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i sin nuværende bolig.
 Borgerens helbredsproblemer er lægeligt dokumenteret.
I praksis kan borgere, der er visiteret til en seniorbolig også altid anvende en ældre- og
handicapbolig. I en af de større bebyggelser er der både ældre- og handicapboliger og
seniorboliger, selv om boligerne er ens.
I nogle bebyggelser har beboersammensætningen udviklet sig uhensigtsmæssigt ift.
fællesskaber og aktiviteter mv. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at benytte
boligerne mere fleksibelt, så man også derigennem kan understøtte en positiv udvikling i
bebyggelserne. Det kan fx være på Gedevasevang, hvor der er tilknyttet et aktivitetscenter,
som de borgere, der bor på Gedevasevang, gerne skulle profitere af. Det er fortrinsvis ældre
borgere, der visiteres til de boliger, hvor der nu lægges op til en fleksibel anvendelse. Det vil
ikke ændre ved visitationspraksis, hvorefter det altid er den borger, der har størst behov, der
får anvist en ledig bolig.
Da boligkatalogerne står over for revision på baggrund af de nye aftaler med
boligorganisationerne, hvorefter Furesø Kommune har fået færre antal boliger til anvisning,
foreslår forvaltningen, at de to kategorier af boliger samles i ét katalog, så borgerne får et
samlet overblik. Der vil så stå kategori ud for de enkelte bebyggelser, og ved de bebyggelser,
hvor der er behov for en ændret beboersammensætning, vil det stå angivet, at borgere, der er
visiteret til en seniorbolig, også kan visiteres til disse ældre- og handicapboliger.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Seniorrådet og Handicaprådet er blevet orienteret om sagen på rådsmøderne henholdsvis den
12. og 22. august 2019 og er positive over for forslaget.
Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.
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Lovgrundlag
Lov om social service.
Det videre forløb
I fald udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen kontakte de borgere, der er visiteret
til en seniorbolig og oplyse dem om muligheden for at blive visiteret til en eller flere ældreog handicapboliger i de bebyggelser, hvor der er behov for en fleksibel anvendelse af
boligerne.
Indstilling
Forvaltningens indstiller, at:
 udvalget godkender, at ældre- og handicapboliger og seniorboliger anvendes
fleksibelt.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Godkendt.

6.

Beslutning: Fælles kommunal strategi for unges sundhed

Sagsnr.: 19/11250

Beslutningstema
Udvalget drøfter og kommenterer høringsudkast Fælles strategi for unges fysiske og mentale
sundhed – for kommunerne i Region Hovedstaden, jf. bilag 1.
Udvalget godkender, at forvaltningen fortsat samarbejder på tværs af kommuner om konkrete
forebyggende indsatser på ungdomsuddannelsesinstitutioner, også institutioner beliggende
uden for Furesø Kommune.
Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv og
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse til drøftelse, evt. bemærkninger og godkendelse.
Mange af de vaner og den adfærd, som påvirker vores helbred, skabes i ungdomsårene, hvor
mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Hver fjerde ung drikker for
meget, 250.000 unge i Region Hovedstaden har prøvet at ryge hash, og 27.000 unge vil gerne
stoppe med at ryge. Dertil kommer, at hver femte ung angiver at have en dårlig mental
sundhed, svarende til ca. 41.000 af Region Hovedstadens unge (Sundhedsprofildata fra
Region Hovedstaden og kommuner 2017).
KKR Hovedstaden vedtog på den baggrund i 2017 et mål for "Bedre fysisk og mental
sundhed hos de unge" (byrådsgodkendelse i Furesø Kommune 26. april 2017). Dette mål er
nu konkretiseret i udkast til en fælles kommunal strategi for fremme af fysisk og mental
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sundhed hos unge, jf. bilag 2, på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. KKRformandskabet opfordrer de kommunale fagudvalg til at drøfte høringsudkastet og give
tilbagemeldinger, jf. bilag 1. Herudover er vedlagt et inspirationskatalog, som indeholder
eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor
kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til
virkelighed.
Oplæg til udvalgets drøftelse
 Generelle bemærkninger til strategi og inspirationskatalog
 Hvordan kan strategien og anbefalingerne bedst anvendes til at styrke det lokale
samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne?
 Giver strategien og anbefalingerne anledning til at styrke det lokale samarbejde med
nabokommunerne omkring ungdomsuddannelsesinstitutionerne?
 Er der behov for at supplere inspirationskataloget med yderligere indsatser fra
kommunens egne tiltag?
Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre
strategien er der også fokus på kommunernes rolle ifht. at:







Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om
unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak.
Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx
ryge- og alkoholpolitikker på skoler).
Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor
en andel, der kommer fra andre kommuner.
Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges
sundhed og koordinering af sundhedsindsatser.
Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i
flere kommuner.
Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed.

I Furesø Kommune ligger en enkelt uddannelsesinstitution for unge, det private gymnasium
Marie Kruses skole. De unge fra Furesø Kommune frekventerer mange
uddannelsesinstitutioner i kommunerne omkring os, og det understøtter behovet for at
samarbejde om forebyggelsesindsatser på tværs af kommuner. Kommunerne i Region
Hovedstadens planområde Midt har allerede et velfungerende samarbejdsforum på såvel chefsom konsulentniveau, hvor indsatser koordineres på tværs af kommunerne. Samarbejdet
bidrager til, at indsatser, som fx rehabilitering til kronisk syge borgere og varierede
rygestoptilbud til borgere i alle aldre, får større volumen og udbredelse.
Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2018 – 2022 har det samme
fokus på børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed. På den baggrund har Furesø
Kommune allerede som mål at arbejde fokuseret på tværs af organisationen med det formål at
nå så mange unge som muligt. Fx på de ældste klassetrin, ungdomsskole/ ungdomsklub og i
foreningslivet. I øjeblikket rettes fokus mod de ældste klassers sundhedsvaner/ forebyggelse
af rygestart gennem en teaterforestilling ”Act on it – don´t smoke”. Politikkens handleplan har
desuden fokus på at understøtte gode sociale fællesskaber for unge, at sikre en sund festkultur,
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herunder understøtte en sen alkoholdebut og forebygge misbrug af rusmidler. På den
baggrund skabes en god (sund) overgang fra folkeskole til ungdomslivet/
ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Disse elementer indgår bl.a. i SSP-samarbejdet
(samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi), der skal forebygge mistrivsel og
risikoadfærd blandt de større børn og unge i forhold til kriminalitet, misbrug af alkohol og
stoffer og anden utilsigtet adfærd. I udskoling arbejder SSP med social pejling, som er en
metode til forebyggelse af risikoadfærd ved at korrigere de misforståelser, børn og unge kan
have om fx deres kammeraters adfærd og forbrug af fx alkohol.
Økonomiske konsekvenser
Evt. økonomiske konsekvenser af konkrete indsatser i samarbejde med de øvrige kommuner
og regionen skal ske inden for rammerne af forebyggelses- og sundhedsfremmepolitikken og
kan evt. finansieres inden for af midler fra forebyggelsespuljen på udvalgets område.
Borgerinddragelse
De unge inddrages relevant i relation til konkrete indsatser. Det fælles elevråd i Furesø
inddrages i tilfælde af flere lokale indsatser, som det fx skete med den Røgfri skoletid.
Lovgrundlag
Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2.
Det videre forløb
Efter høringsperioden vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input
med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo
2020.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget drøfter og kommenterer høringsudkast Fælles strategi for unges fysiske og
mentale sundhed – for kommunerne i Region Hovedstaden.
 udvalget godkender, at forvaltningen fortsat samarbejder på tværs af kommuner om
konkrete forebyggende indsatser på ungdomsuddannelsesinstitutioner, også institutioner
beliggende uden for Furesø Kommune.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Bilag 1. Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges
sundhed_fagudvalg.pdf
2 Åben Bilag 2. KKR strategi - unges sundhed
3 Åben Bilag 3. KKR strategi - unges sundhed - inspirationskatalog.pdf
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7.

Beslutning: Vedtægtsændringer - Furesø Seniorråd

Sagsnr.: 19/9106

Beslutningstema
Udvalget bedes over for Økonomiudvalget og byrådet anbefale, at Furesø Seniorråds
reviderede vedtægter godkendes.
Sagsfremstilling
Furesø Seniorråd har fremsendt forslag til reviderede vedtægter for rådet. Der er tale om
mindre rettelser samt oplæg til mere dialog med den politiske organisation.
De nugældende vedtægter samt forslag til nye vedtægter og oversigt over ændringerne
vedlægges.
Økonomiske konsekvenser
Seniorrådets budget er på 117.270 kr. i 2019.
De reviderede vedtægter kan medføre en øget udgift til diæter og kørselsgodtgørelse, som skal
afholdes inden for den eksisterende budgetramme.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30.
Det videre forløb
Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og byrådet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:
 Furesø Seniorråds reviderede vedtægter godkendes.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Vedtægter Furesø Seniorråd.pdf
2 Åben Forslag til ændring af vedtægter.docx
3 Åben Forslag til ændring af vedtægter-2019.docx
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8.

Beslutning: Afholdelse af videokonference i udvalget

Sagsnr.: 19/5536

Beslutningstema
Udvalget skal i denne sag drøfte og evt. beslutte at justere forretningsordenen, så det, under
visse omstændigheder, bliver muligt at anvende videokonferencer i forbindelse med udvalgets
mødeafvikling.
Efter indstilling fra Udvalg for digitalisering og innovation har Byrådet på mødet den 26. juni
2019 besluttet at fagudvalgene skal gives mulighed for at anvende videokonferencer i
forbindelse med mødeafvikling. Herunder indarbejde dette i deres respektive
forretningsordener.
Sagsfremstilling
For at skabe de bedst mulige rammer for, at politikerne kan varetage deres opgaver, har
forvaltningen i samarbejde med Udvalget for digitalisering og innovation afprøvet og
evalueret brug af videokonferencer i forbindelse med udvalgsmøder.
Udvalg for digitalisering og innovation har afprøvet og evalueret videokonference i
forbindelse med deres mødeafvikling, så udvalgsmedlemmer, der ellers ikke havde mulighed
for at deltage fysisk i mødet, har kunnet deltage virtuelt. Evalueringen var positiv, og derfor
anbefaler udvalget, at de øvrige fagudvalg giver mulighed for, at medlemmer kan deltage via
videokonferencer.
Formelt er der ikke noget til hinder for at afholde møder med brug af videokonferencer.
Udvalgsmøder kan som udgangspunkt afholdes som telefonmøder. Alle medlemmer skal
være indkaldt, de skal deltage i forhandlingerne, og de skal have mulighed for at træffe
beslutninger. Beslutningsprotokollen skal stadig underskrives, men dette kan gøres ved at
sende en bekræftelse på deltagelse via e-mail. Udvalg for digitalisering og innovation har i
deres afprøvning af videokonferencer lagt vægt på, at der som hovedregel skal være tale om
fysiske møder, samt at deltagelse via videokonference skal være aftalt senest 24 timer før
udvalgsmødets begyndelse.
Anvendelsen af videokonference i mødeafvikling har givet medlemmerne af Udvalg for
digitalisering og innovation mulighed for at deltage i møder trods rejseaktiviteter. Til brug her
for har forvaltningen anvendt en gratis version af en Skype-løsning, der kun har kunnet
anvendes af få brugere ad gangen og i en kort prøveperiode.
Med afsæt i udvalgets nylige evaluering af brugen af videokonference og forvaltningens
undersøgelse af tekniske muligheder, anbefaler Udvalg for digitalisering og innovation de
øvrige stående udvalg at anvende videokonferencer.
Byrådet har godkendt denne indstilling med bemærkning om, at digitale konferencer skal
være en undtagelse, og at møder afholdes som fysiske møder, hvor et mindretal af
medlemmerne kan deltage digitalt.
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En forudsætning for at de øvrige udvalg kan anvende videokonference er, at muligheden
indarbejdes i de enkeltes udvalgs forretningsordener. Udvalg for digitalisering og innovation
har indarbejdet ændringer i deres forretningsorden, med ændringer til §2, §9, §10 og §11. I
bilaget fremgår forvaltningens forslag til justeringer af udvalgets forretningsorden.
Udvalg for digitalisering og innovation anbefaler ligeledes, at eventuelle præsentationer
fremsendes til videokonferencemødedeltagere inden mødets begyndelse. Samtidig med at
virtuel deltagelse varsles mindst 24 timer før mødets begyndelse til forvaltning og formand.
Furesø Kommune vil fremadrettet skulle anvende Skype via indkøbte Office 365 licenser.
Frem til denne løsning er fuldt implementeret, vil forvaltningen bistå med teknisk support til
opsætningen via en onsite supporter. Når Skypeløsningen er klar, vil der blive udsendt en
vejledning.
Økonomiske konsekvenser
Investering i otte webkameraer og bordmikrofoner med ledning til en værdi af 1.500 kr. per
sæt og en samlet værdi af 12.000 kr. Omkostningerne til implementering af det tekniske setup
og videokonferencelicenserne er fortsat under afklaring, men forvaltningen forventer, at
udgiften her til finansieres inden for det eksisterende budget.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov og udvalgenes forretningsorden
Det videre forløb
Udvalgsmedlemmer, der ønsker at anvende videokonference vil få forvaltningens bistand til
at få installeret det rette software.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget drøfter og eventuelt beslutter at tillade mulighed for at anvende videokonference
i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder, herunder at forretningsordenerne justeres,
jf. vedlagte bilag.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019
Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker, det er en undtagelse, at videokonference
bruges.
For stemte 4: Socialdemokratiet og Venstre.
Imod stemte 1: Dansk Folkeparti. Carsten Svensson er imod, da deltagerne i udvalgsmøder
bør være fysisk nærværende.
Bilag:
1 Åben Forslag til justering af forretningsorden ift. videokonference og telefon
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Bilagsoversigt
1.

Meddelelser/orientering USS - september 2019
1. Årshjul september 2019.pptx (109415/19)

3.

Beslutning: Budgetopfølgning II 2019 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt
seniorliv
1. Bilag 1 - Økonomioversigt - Budgetopfølgning II - USS - 2019 (10931/19)
2. Bilag 2 - Omplaceringer - Budgetopfølgning II - USS - 2019 (10933/19)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2019 (97155/19)
4. Bilag 4 - Implementering af budget 2019 (114227/19)

4.

Beslutning: Budget 2020-2023
1. Bilag 1 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2020 -2023
fordelt på udvalg (114125/19)
2. Bilag 1a - Forslagskatalog effektiviseringer og besparelser Budget 2020 - 2023
(114127/19)
3. Bilag 2 - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USS).pdf (114039/19)
4. Bilag 3 Bevillingsrammer USS Budget 2020-2023 (113876/19)
5. Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023 (114152/19)
6. Bilag 4A - Samlet fil over anlægsforslagene 2020 - 2023 (112059/19)
7. Bilag 5 - Takstoversigt 2020 (113931/19)

6.

Beslutning: Fælles kommunal strategi for unges sundhed
1. Bilag 1. Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges
sundhed_fagudvalg.pdf (110505/19)
2. Bilag 2. KKR strategi - unges sundhed (110507/19)
3. Bilag 3. KKR strategi - unges sundhed - inspirationskatalog.pdf (110506/19)

7.

Beslutning: Vedtægtsændringer - Furesø Seniorråd
1. Vedtægter Furesø Seniorråd.pdf (93240/19)
2. Forslag til ændring af vedtægter.docx (94998/19)
3. Forslag til ændring af vedtægter-2019.docx (114077/19)

8.

Beslutning: Afholdelse af videokonference i udvalget
1. Forslag til justering af forretningsorden ift. videokonference og telefon
(109423/19)
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Underskriftsside

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Berit Torm (Venstre)

Carsten Svensson (Dansk Folkeparti)
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